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ملـخص البحـث

تعتبرررر نمررراذا التكافرررل االسرررالمً المطروحرررة مرررن قبرررل شرررركا الترررامٌن
االسالمٌة ،البدٌل االسرالمً لنمراذا الترامٌن علرً الحٌراة  ،الترً لرم تجمعرا مجرام
فقهاء الشرٌعة االسالمٌة  ،لما فٌها من مخافا شرعٌة بٌَّنهرا العلمراء  ،والبراح ون
فً فتاواعم  ،وابحا هم العلمٌة .
ٌهرردا البحررث ،الررً تقرروٌم تجربررة نمرراذا التكافررل التررً طبقرر  .ولكررن نسرربة
لمحدودٌة عدد صفحا البحث  ،فقد اختار الباحث نظرامٌن مرن نظرم التكافرل الترً
طبقتها شركا التامٌن االسالمٌة  ،وذلك لحٌوٌتها المائدة  ،واعمٌتها المتعاظمرة ،
و عمررا نظامررا ت التكافررل واالسررت مار ،ونظررام التكافررل لحماٌررة الط رالَّ  ،اوالتكافررل
التعلٌمً ).
من خالل عذا البحث ٌ ،سرلط الباحرث الضروء علرً النظرامٌن المرذكورٌن  ،بهردا
توضٌح االسس التً ٌقومان علٌها  ،م ٌستعرض الباحث االعداا التً ٌسعً الً
تحقٌقها كل نظام  .كذلك ٌتناول الباحث بالشرح النظري  ،والتطبٌق العملرً كٌفٌرة
عمل كل نظام  .كما ٌبٌن الباحث اعم السلبٌا التً افرمتهرا التجربرة العملٌرة لكرل
نظام  .ومن م ٌذكر الباحث مرئٌاته لوسائل العالا ،حسربما ترر ي لره لكرل نظرام،
بهدا إعرادة صرٌا ة نظرام التكافرل المعنرً  ،بصرورة ت ممكنره مرن التقلر علرً اعرم
العقبا  ،والسلبٌا التً لحق

بره  ،وكبحر انطالقتره ،وبالترالً حرد مرن النفر

به. .
كخاتمة للبحث ٌ ،شٌر الباحث الً ما توصرل الٌره الدراسرة  ،رم ٌتبعهرا بجملرة
من التوصٌا

التً ٌري فً تطبٌقها تجوٌداً لمسٌرة التكافل الترً تنظمهرا شرركا

التامٌن االسالمٌة .
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Abstract
The current Takaful Products which are offered by the Islamic
insurance companies are considered as substitute of the
traditional life assurance , which are prohibited by the Islamic
Sharia due to contradictions to same.
This research targets the appraisal of the launched products ,
but due to the fact that the research is restricted to thirty pages
only ( 30) , the researcher decided to select just two products , out
of many and that is due to its utmost vitality and increasing
importance , namely :(a) The Takaful and Investment plan , and
(b) The Takaful plan for the protection of the
students .
Through out this research , the light is shed on the above with
the purposes of pointing out their basic principles . The researcher
also explain, the objective of each product . The researcher goes
further to explain theoretically and practically how they operate .
The researcher point out the main demerit experienced through
operation and spells out his views for remedy for each product in
such away that it could be rectified to minimize the demerit , and
maximize the benefits .
In conclusion , the researcher points out the out come of the
study followed by some recommendations which he believes if
they are adopted will result in more improvement and success to
Takaful practice in the Islamic insurance companies .
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أوالت تقوٌم المسٌرة النظرٌة للتؤمٌنت

التؤمٌن بصورته المعروفرة انن عقرد مسرتحدث اختلرا الفقهراء فرً حكمره
الشرعً بٌن مجٌم له بجمٌ أنواعه ،ومان له بجمٌ أنواعه ،ومان للتؤمٌن علرى
الحٌاة ومجٌم لما عداه ،ومان للتؤمٌن التجاري لما فٌه من الغرر ،ومجٌرم للترؤمٌن
التعا ونً القائم على التبرع ،وعذا عو رأًٌ الذي ذكرته فً بح رً الرذي قدمتره فرً
أسبوع الفقره اإلسرالمً ومهرجران اإلمرام ابرن تٌمٌرة سرنة 0271عرـ0850-م .وعرو
متفق م القرار الصادر من مجلس عٌئة كبرار العلمراء بالمملكرة العربٌرة السرعودٌة
سررنة 0286عررـ ،والقرررار الصررادر مررن مجلررس المجمر الفقهررً بمكررة المكرمررة سررنة
0287عـ ،والقرار الصادر من مجم الفقه اإلسالمً بجدة 0315عـ 0874م.
انٌات تقوٌم المسٌرة التطبٌقٌة

برردأ المسررٌرة التطبٌقٌررة ببنشرراء بنررك فٌصررل اإلسررالمً السررودانً لشررركة
التؤمٌن اإلسالمٌة-أول شركة تؤمٌن تعاونٌة إسالمٌة فً العرالم -عمرال بفتروى عٌئرة
رقابته الشرعٌة التً أتتشرا برئاستها ،التً منعته من التؤمٌن فً شركا التؤمٌن
التجارٌررة ،ألن فررً إمكانرره إنشرراء شررركة تررؤمٌن تعاونٌررة إسررالمٌة ،بٌن ر لرره الهٌئررة
أسسها العامة.
نشؤ بعد شركة التؤمٌن اإلسالمٌة شركا تؤمٌن تعاونٌة إسالمٌة ،وظل
عذه الشركا اإلسالمٌة تعمل بجان

شرركا الترؤمٌن التجارٌرة إلرى سرنة 0881م

التررً صرردر فٌهررا قررانون اإلشررراا والرقابررة علررى أعمررال التررؤمٌن الررذي الررمم جمٌر
شركا التؤمٌن التجاري فً السودان بالتحول إلى شركا تؤمٌن تعاونٌة إسالمٌة،
وتررم عررذا التحررول بسررهولة ،وترت ر علٌرره إقبررال كبٌررر علررى شررركا التررؤمٌن تإٌ رده
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اإلحصائٌا الدالة على تماٌد االشتراكا  ،والحمد هلل ر العالمٌن.
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل ر العالمٌن ،والصالة والسالم على سرٌدنا محمرد خراتم النبٌرٌن،
وعلى سائر األنبٌاء والمرسلٌن ،وبعدت
فهذا بحث عنت التــؤمٌن

أقدمره للمررإتمر العررالمً ال الررث لالقتصرراد اإلسرالمً الررذي سررٌعقد فررً كلٌررة
الشرٌعة والدراسا اإلسالمٌة بجامعرة أم القررى بمكرة المكرمرة فرً شرهر المحررم
0313عـ -مارس 1112م إن شاء هللا ،ملتمما ً فٌه بما جاء فًت
المحور األول :تقوٌم المسٌرة النظرٌة والتطبٌقٌة لالقتصاد اإلسالمً
(التأمٌن)
 -0تقوٌم البحوث والدراسا

فً االقتصاد اإلسالمً البحوث والدراسا

فً مجال التؤمٌن).
 -1تقررروٌم المإسسرررا التطبٌقٌرررة لالقتصررراد اإلسرررالمً شرررركا الترررؤمٌن
اإلسالمٌة).
وملتمما ً أٌضا ً بعدد الصفحا

 21صفحة)

وهللا أسؤل أن ٌوفقنً إلى الصوا  ،وأن ٌجنبنً مواطن الملل ،إنره سرمٌ
مجٌ .
أوالت تقوٌم المسٌرة النظرٌة  -البحوث والدراسا فً مجال التؤمٌن)

 -0عقد التؤمٌن بصورته المعروفة انن من العقود المستحد ة ،وقد اجتهد
الفقهاء منذ ظهوره فً بٌان حكمه من وجهة النظر الشرعٌة ،واختلف

راإعم فٌه

بٌن مجٌم له بجمٌ أنواعه ،ومان لره بجمٌر أنواعره ،ومران للترؤمٌن علرى الحٌراة
ومجٌررم لمررا عررداه ،ومرران للتررؤمٌن التجرراري ،ومجٌررم للتررؤمٌن التعرراونً بشررروط،
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وصدر

بحوث وكت

عدٌدة فً عذا الموضوع ،كما صدر فٌه فتاوى جماعٌرة

فً مإتمرا ومجام فقهٌة.
وقررد طل ر منظمررو المررإتمر تقرروٌم عررذه البحرروث والدراسررا فررً التررؤمٌن،
وسؤحاول االستجابة لطلبهم بذكر أعم ما وقف علٌه فً عذا الموضوعت
 -2رأي ابن عابدٌن:
ٌقول ابن عابدٌنت جر العادة أن التجار إذا اسرتؤجروا مركبرا ً مرن حربرً
ٌدفعون له أجرته ،وٌدفعون أٌضا ً ماالً معلوما ً لرجل حربً مقٌم فً برالدهٌ ،سرمى
ذلررك المررال سرروكرة علررى أنرره مهمررا علررك مررن المررال الررذي فررً المركر بحرررق ،أو
رق ،أو نه  ،أو ٌره ،فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما ٌؤخذ مرنهم ،ولره وكٌرل
عنهم مستؤمن فً دارنا ٌقٌم فً بالد السواحل اإلسالمٌة ببذن من السلطا ٌ ،قبض
مررن التجررار مررال السرروكرة ،وإذا علررك مررن مررالهم فررً البحررر ٌررإدي ذلررك المسررتؤمن
للتجار بدله تماماً.
والذي ٌظهرر لرً أنره ال ٌحرل للتراجر أخرذ بردل الهالرك مرن مالره ،ألن ذلرك
التررمام مررا ال ٌلررمم ،فرربن قل ر ت إن المررودع إذا أخررذ أجرررة عررن الودٌعررة ٌضررمنها إذا
علكرر  ،قلرر ت مسررؤلتنا لٌسرر مررن عررذا القبٌررل ،ألن المررال لررٌس فررً ٌررد صرراح
السرروكرة ،بررل فررً ٌررد صرراح المركر  ،وإن كرران صرراح السرروكرة عررو صرراح
المرك

ٌكون أجٌرراً مشرتركا ً قرد أخرذ أجررة علرى الحفرظ وعلرى الحمرل ،وكرل مرن

المودع واألجٌر المشترك ال ٌضمن مرا ال ٌمكرن االحتررام منره ،كرالمو

والغررق

ونحو ذلك.
فرربن قل ر ت سررٌؤتً قبٌررل بررا جكفالررة الرررجلٌنج إن قررال نخرررت اسررلك عررذا
الطرٌق فبنه من فسلك وأخذ ماله لم ٌضمن ،ولو قالت إن كان مخوفرا ً وأخرذ مالرك
فؤنا ضامن ضمن ،وعلله الشارح عناك بؤنره ضرمن الغرار صرفة السرالمة للمغررور
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نصا ً اعـ .أي بخالا األولى ،فبنه لم ٌنص على الضمان بقوله فؤنا ضامن.
وفررً جررام الفصررولٌنت األصررل ان المغرررور إنمررا ٌرج ر علررى الغررار لررو
حصررل الغرررور فررً ضررمن المعاوضررة ،أو ضررمن الغررار صررفة السررالمة للمغرررور،
فصار كقول الطحان لر البرت اجعله فً الدلو ،فجعلره فٌره فرذع مرن النقر إلرى
المرراء ،وكرران الطحرران عالم را ً برره ٌضررمن إذ ررره فررً ضررمن العقررد ،وعررو ٌقتضررً
السالمة .اعـ.
قل ت البد فً مسؤلة التغرٌر من ان ٌكون الغرار عالمرا برالخطر ،كمرا ٌردل
علٌه مسؤلة الطحان المذكورة ،وأن ٌكرون المغررور ٌرر عرالم ،إذ ال شرك أن ر
البر لو كان عالمرا ً بنقر الردلو ٌكرون عرو المضرٌ لمالره باختٌراره ،ولفرظ المغررور
ٌنبئ عن ذلك لغة لما فً القاموست ره راً و روراً فهو مغرور و رٌر خدعره
وأطمعه بالباطل فا تر عو  .اعـ.
وال ٌخفى أن صاح السوكرة ال ٌقصد تغرٌر التجار ،وال ٌعلرم بحصرول
الغرررق ،عررل ٌكررون أم ال ،وأمررا الخطررر مررن اللصرروص والقطرراع فهررو معلرروم لرره
وللتجار ،ألنهم ال ٌعطون مرال السروكرة إال عنرد شردة الخروا طمعرا ً فرً أخرذ بردل
الهالك ،فلم تكن مسؤلتنا من عذا القبٌل أٌضاً .انته فتوى ابن عابدٌن .)0
أقولت عذا العقد الذي استظهر ابن عابدٌن عردم جروامه عرو ترؤمٌن بحرري،
فالتجار عم المإمن لهم ،والحربً عو المإمن ،والغرض من عذه العملٌة ،كمرا عرو
واضررح مررن كررالم ابررن عابرردٌن ،عررو التررؤمٌن ضررد المخرراطر التررً تحرردث لحمولررة
المرك  ،فالمإمن الحربً ٌلتمم بتعوٌض التجار ما ٌضٌ من بضرائعهم الترً فرً
المرك نظٌر مال ٌدفعونه له.
وقد بنى ابن عابدٌن فتواه بالمن على ال ة أسبا ت
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أ -إن عذا العقد مرن قبٌرل الترمام مرا ال ٌلرمم ،وعرو ٌرر جرائم لعردم وجرود
سب شرعً ٌقتضً الضمان ،وعذا العقد ال ٌصلح سببا ً شرعٌا ً لوجو الضمان.
 عذا العقد لرٌس مرن قبٌرل تضرمٌن المرودع إذا أخرذ أجرراً علرى الودٌعرةلسبٌنت
األولت المإمن الحربً لٌس عو صاح المرك  ،فال ٌكون مودعاً.
ال انًت لو كان المإمن عو صراح المركر فبنره ٌكرون أجٌرراً مشرتركا ً ال
مودعاً ،واألجٌر المشترك ال ٌضمن ما ال ٌمكن االحترام منه ،وم له المودع.
ا -عذا العقد لٌس من قبٌل تضمٌن الغار ،ألن الغار ال ٌضمن إال إذا كان
عالمررا ً بررالخطر ،وكرران المغرررور جرراعالً برره ،والمررإمن الحربررً ال ٌقصررد تغرٌررر
التجار ،وال ٌعلم عل تغرق المرك أم تسلم.
 -2عذه عرً أول فتروى وجرد بعرد ظهرور الترؤمٌن ،ولهرذا اشرتهر ان ابرن
عابرردٌن عررو أول مررن أفتررى بعرردم جرروام عقررد التررؤمٌن ،ولكررن توجررد نصرروص عامررة
لفقهاء قبل ابن عادٌن ،وقبل ظهور عقد التؤمٌن تدل على عدم جروام بعرض أنرواع
التؤمٌن ،منها عذا النصت
"ضمان ما ٌغرق أو ٌسرق باطل"
ورد عذا النص فً كـــــــتا

البحر المخـــــار الجامـــرـ لمرذاع

علمراء

األمصار ،)1وعو ٌدل على أن التؤمٌن البحري ،والتؤمٌن من السرقة ال ٌجروم عنرد
جمٌ علماء األمصار ،ألن المإلا لم ٌذكر خالفا ً فً عذا الحكم.
ومنها النص الترالً الرذي أورده البراجً فرً أ نراء كالمره عرن بٌر الغررر،
قالت
ومن دف إلى رجل داره على أن ٌنفق علٌه حٌاتره ،روى ابرن المروام عرن

التؤمٌن تقوٌم المسٌرة النظرٌة والتطبٌقٌة

02
أشرره ت ال أحرر ذلررك وال أفسررخه إن وقرر  ،وقررال أصرربوت عررو حرررام ،ألن حٌاترره
مجهولة وٌفسخ ،وقال ابن القاسم عرن مالركت ال ٌجروم إذا قرال علرى أن ٌنفرق علٌره
حٌاته .اعـ.
عررذه المعاملررة عررً صررورة مررن صررور التررؤمٌن علررى الحٌرراة تعرررا فررً
اصطالح علماء القانون بالتؤمٌن لحال البقاء برات عمري وعو جأن ٌتعهد المإمن
بدف إٌراد لمدى الحٌاة نظٌر مبلو مجمد ٌدفعه له المستؤمنج .)2
واضررح أن عررذا العقررد ٌررر جررائم عنررد عررإالء الفقهرراء ،لمررا فٌرره مررن رررر،
وٌفسخ إن وق إال عند أشه فبنه ال ٌفسخ العقد إن وق م منعه له ابتداء.
 -4فتوى الشٌخ محمد عبده:
ٌذكر بعض الذٌن ٌرون جروام الترؤمٌن علرى الحٌراة أن الشرٌخ محمرد عبرده
ٌرى جوامه اعتماداً على فتوى صدر منه عندما كان مفتٌا ً للدٌار المصرٌة سرنة
0208عـ ،نذكر فٌما ٌلً نص االستفتاء والفتوىت
سؤل مدٌر شركة مٌوتروال الٌرا االمرٌكٌرة الشرٌخ محمرد عبرده عرن رجرل
اتفق م جماعة -قومبانٌة -على أن ٌعطرٌهم مبلغرا ً معلومراً ،فرً مردة مطلوبرة علرى
أقسرراط معٌنررة لالتجررار فٌمررا ٌبرردو فٌرره الحررظ والمصررلحة ،وأنرره إذا مضرر المرردة
المذكورة ،وكان حـٌا ً ٌؤخذ عذا المبلو منهم م ما ربحه من التجارة فً تلك المردة،
وإذا ما فً خاللهرا ٌؤخرذ ور ترة ،أو مرن ٌطلرق لره حرال حٌاتره والٌرة أخرذ المبلرو
المذكور م الربح الذي ٌنتج مما دفعه ،فهل ذلك ٌوافق شرعاً؟
فأجاب الشٌخ محمد عبده:
اتفاق عذا الرجل م عرإالء الجماعرة علرى دفر ذلرك المبلرو علرى وجره مرا
ذكر ٌكون من قبٌل شركة المضاربة ،وعً جائمة ،وال مان للرجل مرن أخرذ مالره
م ما انتجه من الربح بعد العمل به فً التجارة ،وإذا ما الرجل فرً إبران المردة،
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وكان الجماعة قد عملوا فٌما دفعه ،وقاموا بما التمموه مرن دفر المبلرو لور تره ،أو
لمن ٌكون له التصرا بدل المتوفى بعد موته جام للور رة ،أو لمرن ٌكرون لره حرق
التصرا فً المال ،أن ٌؤخذ المبلو جمٌعه م ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على
الوجه المذكور .)3
عذ ه عً الفتوى التً أخرذ منهرا بعرض مرن ٌررون جروام الترؤمٌن ان الشرٌخ
محمد عبده أجام عقد التؤمٌن على الحٌاة.
والحقٌقة أن عذه المسؤلة ال ٌنطبق علٌها عقد التؤمٌن مطلقاً ،ألن المستفتً
ٌقولت إن الشخص الذي ٌتفق م الشركة ٌدف لها المبلو لالتجرار بره ،ومعنرى عرذا
أن األقساط التً ٌدفعها تظل ملكا ً له ،وأن الشركة تعمل بها فً التجارة فقط ،وعذا
مررن خصررائص عقررد المضرراربة ،وأمررا فررً عقررد التررؤمٌن فرربن األقسرراط التررً ٌرردفعها
المإمن له تدخل فً ملك المإمن -الشركة -وعً مطلقة الٌد فرً أن تتصررا فٌهرا
كما تشاء.
وكما ال ٌنطبق على عذه المعاملة عقد الترؤمٌن ال ٌنطبرق علٌهرا أٌضرا ً عقرد
المضاربة ،ألن فٌها شرطا ً ٌخرجها من أن تكون مضاربة ،عرو أن ٌردف فرً حرال
الوفاة للور ة ،أو لمن ٌعٌنه ر المال كل المبلو المتفق علٌه مائرداً أربراح مرا دفر
بالفعل ،ومعنرى عرذا أن الور رة ٌؤخرذون مبرالو لرم ٌردفعها مرور هم ،فلرو فرضرنا أن
المبلو ال متفق علٌه مائة دٌنار تدف علرى عشررة أقسراط دفر المرورث منهرا قسرطٌن
للشركة م ما  ،فبنه بمقتضى الشرط المذكور ٌسرتحق الور رة المائرة دٌنرار مائرداً
ربح العشرٌن دٌنار ،ولٌس فً الفقه اإلسالمً مضاربة بهذه الصورة.
وعلى عذا فال ٌصح أن ٌإخذ من عذه الفتوى رأي الشرٌخ محمرد عبرده فرً
التؤمٌن ،بل إنً أشك فً صدور عذه الفتوى بهذه الصٌغة من الشٌخ محمد عبده.
 -5رأي األستاذ عبد الوهاب خالف:
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قال األستاذ عبد الوعا خالا بجروام عقرد الترؤمٌن علرى الحٌراة علرى أنره
عقد مضاربة ،ألن عقد المضاربة فً الشرٌعة عو عقد شركة فً الرربح بمرال مرن
طرا وعمل من طرا خر ،وفً التؤمٌن -كمرا ٌقرول األسرتاذ خرالا -المرال مرن
جان المشتركٌن الذٌن ٌدفعون األقسراط ،والعمرل مرن جانر الشرركة الترً تسرتغل
عذه األموال ،والربح للمشتركٌن والشركة حس التعاقد .)4
وقررد أورد األسررتاذ خررالا نفسرره اعتراضرا ً علررى عررذا القٌرراس عررو أن شرررط
صحة المضاربة أن ٌكون الربح بٌن صاح المال والقرائم بالعمرل شرائعا ً بالنسربة،
وفً التؤمٌن ٌشترط للمشترك قدر معٌن فرً الرربح  %2أو  %3فالمضراربة ٌرر
صحٌحة.
وأجاب عنه باآلتً:
أوالت بما جاء فً تفسٌر ٌرا

الربرا فرً سرورة البقررة للشرٌخ محمرد عبرده

وعوت جال ٌدخل فً الربا المحرم بالنص الذي ال شك فً تحرٌمره مرن ٌعطرً خرر
ماال ٌستغله ،وٌجعل له من كسبه حظا ً معٌناً ،ألن مخالفة أقوال الفقهاء فً اشتراط
أن ٌكون الربح نسربٌا ً القتضراء المصرلحة ذلرك ال شرًء فٌره ،وعرذه المعاملرة نافعرة
لر المال والعامل معاًج.
انٌات برؤن اشرتراط أن ٌكرون الرربح نسربٌا ً ال قردراً معٌنرا ً خرالا فٌره بعرض
المجتهدٌن من الفقهاء ،ولٌس حكما ً مجمعا ً علٌهج .)5
وانتهى الشٌخ خالا إلى القول بؤن عقد الترؤمٌن علرى الحٌراة عقرد صرحٌح
ناف للمشتركٌن وللشركة وللمجتمر  ،ولرٌس فٌره إضررار بؤحرد ،وال أكرل مرال أحرد
بغٌررر حررق ،وعررو ادخررار وتعرراون وترروفٌر لمصررلحة المشررترك ،حررٌن تتقرردم سررنه ،و
لمصلحة ور ته حٌن تفاجئه منٌته ،والشرٌعة إنما تحرم الضار ،أو ما ضرره أكبر
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من نفعه .)6
والذي أراه أنه لٌس عناك صورة من صور عقد التؤمٌن على الحٌاة ٌمكرن
قٌاسها على عقد المضاربة حتى لو تجاومنا عن كون الربح فً المضاربة ٌشترط
فٌه أن ٌكون قدراً شائعا ً بالنسبة ،وذلك لألسبا انتٌةت
أ-

المبلرررو الرررذي ٌدفعررره ر المرررال للعامرررل فرررً المضررراربة ٌظرررل ملكرررا ً

لصاحبه ،وال ٌدخل فً ملك العامرل ،وذلرك بخرالا الترؤمٌن فربن القسرط ٌردخل فرً
ملك الشركة تتصرا فٌه تصرا المالك فً ملكه.
 فً حالة مو ر المال فرً المضراربة ٌسرتحق ور تره المرال الرذيدفعرره مر ربحرره إن كرران فٌرره ربررح ،أمررا فررً عقررد التررؤمٌن علررى الحٌرراة فرربن الور ررة
ٌستحقون عند مو المإمن له المبلو الذي اتفق علٌه المإمن لره مر الشرركة بالغرا ً
مررا بلررو ،فلررو أن شخصرا ً أمررن علررى حٌاترره بمبلررو ألررا دوالر ررم مررا بعررد مررا دف ر
للشركة قسطا ً واحداً مائة دوالر ،فبن ور ته ٌستحقون األلا كاملرة ،فكٌرا ٌقراس
عذا العقد على عقد المضاربة؟.
وال ٌصح أن ٌقال إن الشركة تتبرع بالمائدة على ما دفعه المإمن له ،ألن
من خصائص عقد التؤمٌن على الحٌاة أنه عقد معاوضة ،الشرركة ملممرة فٌره بردف
المبلو المتفق علٌه إذا وفى المإمن له بالتمامه فً دف األقساط.
ا -فً حال مو

صاح المال فً عقد المضاربة ٌكون المبلو الرذي فرً

ٌررد المضررار مررن ضررمن تركررة المترروفى ٌجررري فٌرره مررا ٌجررري فررً سررائر أمرروال
التركة.
أما فً عقرد الترؤمٌن فربن المرال المسرتحق قرد ال ٌرذع إلرى الور رة مطلقراً،
وذلك فً حالة مرا إذا عرٌن المرإمن لره مسرتفٌداً -وعرذا مرن حقره -فربن جمٌر المرال
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ٌرررذع لهرررذا المسرررتفٌد ،ولرررو لرررم ٌكرررن للمتررروفى مرررال ٌرررره ،وال حرررق للور رررة فرررً
االعتراض.
وعذا مٌادة على ما فٌه من مخالفة لعقد المضاربة ،فبن فٌه مخالفة ألحكام
المٌررراث التررً تقضررً بررؤن ٌررذع عررذا المررال للور ررة ،أو ٌتوقررا المائررد علررى لررث
التركة على إجامتهم لو اعتبرنا المستفٌد موصى له.
-6رأي الشٌخ محمد بخٌت المطٌعً:
ٌرررى بعررض المررانعٌن للتررؤمٌن أنرره مررن القمررار ،مررنهم الشررٌخ محمررد بخٌ ر
المطٌعً مفتً الدٌار المصرٌة حٌث ٌقرولت عقرد الترؤمٌن عقرد فاسرد شررعاً ،وذلرك
ألنه معلق على خطر ،تارة ٌق  ،وتارة ال ٌق فهو قمار معنى .)7
 -7ومنهم الشٌخ أحمد إبراهٌم:
ٌقول الشٌخ أحمد إبراعٌم عن التؤمٌن على الحٌاةت
أما إذا ما المإمن له قبل إٌفاء جمٌ األقساط ،وقد ٌمو بعرد دفر قسرط
واحررد فقررط ،وقررد ٌكررون البرراقً مبلغ را ً عظٌم را ً جرردم اً ،ألن مبلررو التررؤمٌن علررى الحٌرراة
موكررول تقرردٌره إلررى طرفررً العقررد ،علررى مررا عررو معلرروم ،فرربذا أد الشررركة المبلررو
المتفررق علٌرره كررامال لور ترره أو لمررن جعررل لرره المررإمن والٌررة قرربض مررا التممر برره
الشررركة بعررد موترره ففررً مقابررل أي شررًء دفع ر الشررركة عررذا المبلررو؟ ألررٌس عررذا
مخرراطرة ومقررامرة ،وإذا لررم ٌكررن عررذا مررن صررمٌم المقررامرة ففررً أي شررًء تكررون
المقامرة إذن؟ على أن المقامرة حاصلة أٌضا ً من ناحٌة أخرى ،فبن المإمن له بعد
أن ٌوفى جمٌ ما التممه من األقساط ٌكون له كذا ،وإن مرا قبرل أن ٌوفٌهرا كلهرا
ٌكون لور ته كرذا ،ألرٌس عرذا قمراراً ومخراطرة ،حٌرث ال علرم لره وال للشرركة بمرا
سٌكون من األمرٌن على التعٌٌن .
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وال أوافررق عررذٌن العررالمٌن الكبٌرررٌن علررى أن التررؤمٌن قمررار ،أو فررً معنررى
القمار ،ألن حقٌقة التؤمٌن تختلا اختالفا ً كبٌراً عن حقٌقة القمار الذي منه المٌسرر
الذي حرمه هللا فً القر ن .)01
 -8رأٌى فً التأمٌن:
رأًٌ فً التؤمٌن عو عدم جوام التؤمٌن التجاري ،وجوام التؤمٌن التعاونً
اإلسالمً ،قل

عذا الرأي أول مررة فرً أسربوع الفقره اإلسرالمً ومهرجران اإلمرام

ابن تٌمٌة سنة 0271عـ 0850 -م ،واقترحر العمرل بالترؤمٌن التعراونً اإلسرالمً
بدٌالً للتؤمٌن التجاري ،م طبقته عملٌا ً عند انشاء شركة التؤمٌن اإلسالمٌة فً بنرك
فٌصل اإلسالمً السودانً 0866م كما سٌؤتً.
و دلٌلرً علررى عرردم جرروام التررؤمٌن التجرراري عررو أنرره عقررد رررر منهررً عنرره
بالحدٌث الصحٌح الذي ٌنهى عن بٌ الغرر .)00
وقررد اعترررض االسررتاذان الكبٌررران الشررٌخ مصررطفى المرقررا ،والشررٌخ علررى
الخفٌا على عذا الدلٌل ،فلم ٌسلم الشٌخ المرقا بؤن التؤمٌن عقد رر ،وسلم الشٌخ
الخفٌا بؤن فً ال تؤمٌن ررا ،ولكنه رر خفٌا ،و ٌرر مرإ ر فرً صرحة العقرد،
وردد علٌهما فً كتابً الغرر وأ ره فً العقود فلٌراج .)01
 -9رأي المؤتمرات والمجامع الفقهٌة:
لعررل أول دراسررة جماعٌررة لعقررد التررؤمٌن عررً التررً كان ر فررً أسرربوع الفقرره
اإلسالمً ومهرجان اإلمام ابرن تٌمٌرة الرذي عقرده المجلرس األعلرى لرعاٌرة الفنرون
واندا والعلررروم االجتماعٌرررة بمدٌنرررة دمشرررق فرررً المررردة مرررن  10-05مرررن شررروال
0271عـ  5-0 -ابرٌل 0850م.
قدم فً ذلك االسبوع أربعة بحوث عن حكم عقد التؤمٌن من وجهرة النظرر
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الشرعٌة ،أجام بح ان منها التؤمٌن بنوعٌه التعاونً والتجاري ،عما بحرث االسرتاذ
مص طفى المرقا وبحث األستاذ عبد الرحمن عٌسى ،ومنعره بحرث واحرد عرو بحرث
األستاذ عبد هللا القلقٌلً من ٌر أن ٌفرق صراحة برٌن الترؤمٌن التجراري والترؤمٌن
التعاونً ،ولكن حدٌ ه ٌدل علرى أن المقصرود عرو الترؤمٌن التجراري ،وأجرام بحرث
واحد التؤمٌن التعاونً ،ومن الترؤمٌن التجراري ،عرو بحرث األسرتاذ الصردٌق محمرد
األمٌن الضرٌر ،وأٌد عذا االتجاه األستاذ محمد أبو معرة فً تعقٌ طوٌل منشور
م البحوث فً كتا اسبوع الفقه اإلسالمً.
وٌظهر من عذا ان ا لبحوث اتفق

على جوام التؤمٌن التعاونً ،واختلفر

فرً الترؤمٌن التجرراري -الترؤمٌن بقسرط ابر  -فؤجرامه بح ران ،ومنعرره بح ران مضررافا ً
إلٌهما تعقٌ األستاذ أبومعرة.
ولعل من المناس أن أنقل إلٌكم خالصة ما جاء فً بح رً عرن حكرم عقرد
التؤمٌن التعاونً ،وعقد التؤمٌن التجاريت قل ت
التؤمٌن التعاونً ال أعتقد أن عنالك اختالفا ً فً جوماه ،بل عو عمرل تردعو
إلٌه الشرٌعة ،وٌ ا فاعله إ ن شاء هللا ،ألنه من التعراون علرى البرر والتقروى ،وقرد
أمرنا هللا به ،فبن كل مشترك فً عذه العملٌة ٌدف شٌئا من ماله عن رضرا ً وطٌر
نفرررس لٌكرررون منررره رأس مرررال للشرررركةٌ ،عررران منررره مرررن ٌحتررراا إلرررى المعونرررة مرررن
المشتركٌن فً الشركة ،وكل مشترك عو فً الواق متبرع باشتراكه لمن ٌحتاا له
من سائر المشتركٌن حس الطرٌقة التً ٌتفق عٌها المشتركون ،وسواء أكان عرذا
النرروع مررن التررؤمٌن فررً صررورة تررؤمٌن بحررري ،أو بررري ،أو تررؤمٌن علررى الحٌرراة ،أو
تؤمٌن من االضرار ،فهو جائم شرعاً.
أمااا التااأمٌن التجاااري فقااد قعاات عنااه بعااد مااا بٌناات وجااود الحاجااة إلااى
التأمٌن:
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ور رم كرل عررذا فرانً ال أري اباحررة عقرد الترؤمٌن بوضررعه الحرالً ،ألنرره ال
ٌصح أن نلجؤ إلى استخدام الضرورة أو الحاجة إال إذا لم نجد سبٌالً ٌرعما .وفً
موضوعنا عذا من الممكن أن نحتفظ بعقد التؤمٌن فً جوعره ونسرتفٌد بكرل مماٌراه
م التمسك بقواعد الفقه اإلسالمً ،وذلك ٌكون فً نظري ببخراا التؤمٌن من عقد
المعاوضا  ،وإدخاله فً عقود التبرعا  ،والطرٌق إلى عذا ان نبعد الوسٌط الذي
ٌسعى إلى الربح بؤن نجعل التؤمٌن كله تؤمٌنا ً تعاونٌا ً ٌدٌره المشرتركون أنفسرهم إن
أمكن ،أو تشرا علٌه الحكوما  ،فتعٌن له موظفٌن ٌتولون إدارة الشركا

برؤجر

كسائر الموظ فٌن ،وٌنص صراحة فرً عقرد الترؤمٌن علرى أن األقسراط الترً ٌردفعها
المشترك تكرون تبرعرا ً منره للشرركة تردف لمرن ٌحتراا إلٌهرا مرن المشرتركٌن حسر
النظرررام المتفرررق علٌررره ،مرررن ٌرررر أن تتحمرررل الحكومرررة أٌرررة مسرررئولٌة مالٌرررة نحرررو
المشررتركٌن ،وبهررذه الطرٌقررة ٌصرربح التررؤمٌن تعاونرا ً حقٌقٌرا ً علررى البرررٌ ،سررتفٌد منرره
المشترك فً دنٌاه ،وٌنال به ال وا فً خرته

.)02

عذا ما قلتره قبرل أك رر مرن أربعرٌن عامراً ،وسرؤمٌده إٌضراحا ً فٌمرا بعرد عنرد
الكالم عن شركة التؤمٌن اإلسالمٌة.
وعذا البدٌل للتؤمٌن التجاري عو فً الواق رجوع بالتؤمٌن إلى أصله ،فقرد
نشررؤ التررؤمٌن أول مرررة تؤمٌنرا ً تعاونٌرا ً خالصراً ،ال ٌبتغررى أحررد ربحرا ً مررن ورائرره ،ررم
جرراء فئررة مررن النرراس عمهررا الررربح المررادي ،فحول ر التررؤمٌن إلررى عمررل تجرراري،
وأصبح التؤمٌن تجارة تدر على القائمٌن به أرباحا ً طائلة ،ولهذا تذكر القوانٌن أن
عقد التؤمٌن عقد معاوضة أحد طرفٌه المإمن جالشركةج ،وانخر المإمن لهٌ ،لتمم
فٌه المإمن بدف عروض مرالً عنرد وقروع الحرادث ،نظٌرر الترمام المرإمن لره بردف
قسط مالً.
 -01استمرت الدراسات لعقد التأمٌن بعد اسبوع الفقه اإلسالمً فً عدد
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من المجامع والمؤتمرات أذكر منها:
أ .مجم البحوث اإلسالمٌة بالقاعرة ،فقد بحث عذا الموضوع فً مرإتمره
ال انً عام  0854-0874ومإتمره ال الث عام  ،0855-0275وقرر فٌهمرا جروام
الترؤمٌن التعرراونً ،واالسرتمرار فررً دراسرة مختلررا أنرواع التررؤمٌن لردى الشررركا ،
والوقوا على راء علماء المسلمٌن فً األقطار اإلسالمٌة ،وقد كان أمرام المجمر
فً مإتمره الساب

0281عـ  0861 -معاء مانٌن رأٌا ً من راء علماء المسرلمٌن

فً التؤمٌن التجاري ،بعضها أجامه بجمٌ أنواعه ،وبعضها منعره بجمٌر أنواعره،
وبعضها من التؤمٌن على الحٌاة وأجام أنواع التؤمٌن األخرى ،ولم ٌصدر المجم
قراراً فً الموضوع.
 .المررإتمر العررالمً األول لالقتصرراد اإلسررالمً بمكررة المكرم رة 15-10
صفر  0285عـ  15-10فبراٌر  0865فقد جاء فً قراراتهت
ٌرى المإتمر أن التؤمٌن التجاري الذي تمارسه شرركا الترؤمٌن التجارٌرة
فً عذا العصر ال ٌحقق الصٌغة الشرعٌة للتعاون والتضرامن ،ألنره لرم تتروافر فٌره
الشروط الشرعٌة التً تقتضً حله.
وٌقترررح المررإتمر تررؤلٌا لجنررة مررن ذوي االختصرراص مررن علمرراء الشرررٌعة
وعلماء االقتصاد القتراح صٌغة للتؤمٌن خالٌة من الربرا والغررر ،وتحقرق التعراون
المنشود بالطرٌقة الشرعٌة بدال من التؤمٌن التجاري.
ا -مجلس عٌئة كبار العلماء بالمملكرة العربٌرة السرعودٌة ،جراء فرً قرراره
رقم  44بتارٌخ  0286/3/3ما ٌلً ت
جبعررد الدراسررة والمناقشررة وتررداول الرررأي قرررر المجلررس جرروامه  -التررؤمٌن
التعاونً -وإمكان االكتفاء به عن التؤمٌن التجاري فً تحقٌق ما تحتاجه األمة مرن
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التعاون على وفق قواعد الشرٌعة اإلسالمٌة…..ج.
د .مجلس المجم الفقهرً برابطرة العرالم اإلسرالمً الردورة األولرى شرعبان
 0287عـ مكة المكرمة ،جاء فً قراره ما ٌؤتًت
جبعد الدراسة الوافٌة وتداول الرأي فً ذلك قرر المجلس باألك رٌة تحرٌم
التؤمٌن بجمٌ أنواعه سواء كان علرى الرنفس ،او البضرائ التجارٌرة ،أو ٌرر ذلرك
من األمروال ،كمرا قررر المجلرس باإلجمراع الموافقرة علرى قررار مجلرس عٌئرة كبرار
العلماء من جوام التؤمٌن التعاونً بدال من التؤمٌن التجاري المحرم…ج.
عـ .مجم الفقه اإلسالمً بحده فً دورتره ال انٌرة 0315عرـ 0874 -حٌرث
اصدر المجتمعون القرار التالًت

قرار رقم ()2
بشأن التأمٌن وإعادة التأمٌن
أما بعد ت فربن مجمر الفقره اإلسرالمً المنب رق عرن المرإتمر اإلسرالمً فرً
دورة انعقاد مإتمره ال انً بجدة من  05-01ربٌ ال انً 0315عـ  17-11دٌسمبر
0874م.
بعررد أن ترراب العررروض المقدمررة مررن العلمرراء المشرراركٌن فررً الرردورة حررول
موضوع التؤمٌن ،وإعادة التؤمٌن.
وبعد ان ناقش الدراسا المقدمة.
وبعد تعمٌق البحث فً سائر صوره وأنواعه ،والمبادئ التً ٌقروم علٌهرا،
والغاٌا التً ٌهدا إلٌها.
وبعد النظر فٌما صدر عن المجام الفقهٌة ،والهٌئرا العلمٌرة بهرذا الشرؤن

التؤمٌن تقوٌم المسٌرة النظرٌة والتطبٌقٌة

12
قررت
 -0أن عقررد التررؤمٌن التجرراري ذا القسررط ال اب ر الررذي تتعامررل برره شررركا
التؤمٌن التجاري عقد فٌه رر ك ٌر مفسد للعقد ،ولهذا فهو حرام شرعاً.
 -1أن العقد البدٌل الذي ٌحترم أصول التعامرل اإلسرالمً عرو عقرد الترؤمٌن
التعاونً ،القائم على أساس التبرع والتعاون ،وكذلك الحال بالنسبة إلعرادة الترؤمٌن
القائم على أساس التؤمٌن التعاونً.
 -2دعوة الدول اإلسالمٌة للعمل علرى إقامرة مإسسرا الترؤمٌن التعراونً،
وكررذلك مإسسررا تعاونٌررة إلع رادة التررؤمٌن حتررى ٌتحرررر االقتصرراد االسررالمً مررن
االستغالل ،ومن مخالفة النظام الذي ٌرضاه هللا لهذه األمة.
وما أظن اننا فً حاجة بعد عذه القرارا إلى ممٌد من الدراسة لبٌان حكم
عقد التؤمٌن ،وإنما نحن فً حاجة إلى إنشاء ممٌد من شرركا الترؤمٌن ،وشرركا
إعادة التؤمٌن التعاونٌة اإلسالمٌة ،ودراسة ما تسٌر علٌه شركا التؤمٌن التعاونٌة
اإلسالمٌة القائمة بقصد تطوٌرعا ،وتقوٌم المعوا منها.
 -00ولهررذا سررؤنتقل إلررى الجررمء ال ررانً مررن البحررث المطلررو الحرردٌث عنرره
وعوت
انٌا -تقوٌم المإسسا التطبٌقٌة لالقتصاد اإلسالمً شركا التؤمٌن اإلسالمٌة)

سٌكون حدٌ ً خاصا ً بشركا التؤمٌن فً السودان ،وسؤبدأ ببٌران األسرس
التً قام

علٌها شركة التؤمٌن اإلسالمٌة -أول شركة ترؤمٌن تعاونٌرة اسرالمٌة فرً

العرالم التررً أنشررؤعا بنرك فٌصررل اإلسررالمً السرودانً بنرراء علررى فتروى عٌئررة رقابترره
الشرعٌة التً أتشرا برئاستها.
كانت تعك الفتوى سنة 0977م وقد جاء فٌها:
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ترى الهٌئة أن الترؤمٌن التجراري ٌرر جرائم شررعا ً  -وعرذا عرو رأي أك رر
الفقهاء الذٌن بح وا عرذا الموضروع -ولكرن عرإالء الفقهراء المرانعٌن قرد اختلفروا فرً
علة المنر  ،وجملرة العلرل عرً الغررر -والربرا -والقمرار ،فمرن الفقهراء مرن ٌررى أن
جمٌ ر عررذه المحظررورا موجررودة فررً التررؤمٌن التجرراري -ومررنهم مررن ٌرررى وجررود
بعضها فقط ،وترى الهٌئة ان المان من جوام الترؤمٌن التجراري عرو الغررر ،وعرذا
عو المحظور المتفق على تحققه فً عقد التؤمٌن التجاري عند القائلٌن بالمن .
وأصررل المنر مررن عقررود الغرررر ورد فررً حرردٌث صررحٌح رواه ال قررا عررن
جم من الصحابة أن رسرول هللا صرلى هللا علٌره وسرلم نهرى عرن بٌر الغررر ،وقرد
وض الفقهاء المجتهدون شروطا ً للغرر المفسد للعقد ،أك رعا متفرق فٌره ،وبعضرها
مختلررا علٌرره ،وترررى الهٌئررة أن الشررروط التررً ٌجر أن تترروافر فررً الغرررر لٌكررون
مإ راً ومفسداً للعقد عًت
 .0أن ٌكون الغرر فً عقد من عقود المعاوضا المالٌة.
 .1أن ٌكون ك ٌراً.
 .2أن ٌكون فً المعقود علٌه أصالة.
 .3اال تدعو إلى العقد حاجة.
وعذه الشروط متفق علٌها بٌن المذاع األربعة ما عدا الشرط األول ،فهو
مؤخوذ من مذع المالكٌة ،أما المرذاع ال ال رة فرال توافرق علرى عرذا الشررط ،ألن
الغرر عندعم ٌإ ر فً عقود التبرعا أٌضاً.
وترى الهٌئة ان ال ة الشروط األولى متحققرة فرً عقرد الترؤمٌن التجراري،
فهو عقد معاوضة مالٌة ،والغرر فٌه ك ٌر ،وفً المعقود علٌه أصرالة ،أمرا الشررط
الراب فغٌر متحقق فٌه ،ألن الناس فً جمٌر الربالد فرً حاجرة إلرى الخردما الترً
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تقدمها عذه الشركا  ،وقد تعامل ك ٌر منهم معها تلبٌة لهذه الحاجة.
والحاجة إلى العقد عً ان ٌصل الناس إلى حالة بحٌث لو لم ٌباشروا ذلرك
العقد ٌكونون فً جهد ومشقة ،لفوا مصلحة من المصالح المعتبرة شرعاً.
وٌشترط فً الحاجة التً تجعل الغرر ٌر مإ ر فً العقد شرطانت
 -0أن تكررون الحاجررة عامررة أو خاصررة -فالحاجررة العامررة عررً مررا ٌكررون
االحتٌاا فٌها شامال لجمٌ الناس -والحاجرة الخاصرة عرً مرا ٌكرون فٌهرا االحتٌراا
خاصا ً بطائفة من الناس كؤعل بلد ،أو حرفة.
 -1أن تكررون متعٌنررة -ومعنررى تعٌنهررا أن تنسررد جمٌ ر الطرررق المشررروعة
للوصول إلى الغرض سوى ذلك العقد الذي فٌه الغرر -ألنه لو أمكن الوصول إلى
الغرض عن طرٌق عقد خر ال ررر فٌره ،أو فٌره ررر مغتفرر ،فربن الحاجرة إلرى
العقد الذي فٌه رر مإ ر ال تكون موجودة فً الواق .
فبذا توافر عذان الشرطان جام

مباشرة العقد الذي فٌه رر ،لكرن ٌجر

أن ٌقتصر على القدر الرذي ٌمٌرل الحاجرة فقرط ،عمرال بالقاعردة المعروفرة الحاجرة
تقدر بقدرعا).
وتطبٌقا ً لهذه الضوابط فبن الهٌئة ترى أنه ال ٌجوم للبنك أن ٌقوم بالتؤمٌن
علررى أموالرره لرردى شررركا التررؤمٌن التجارٌررة ،ألن الحاجررة إلررى التررؤمٌن لرردى تلررك
الشركا

ٌر متعٌنة ،ألن البنك ٌمكنه أن ٌرإمن علرى أموالره لردى شرركة الترؤمٌن

التعررراونً الترررً اقتررررح انشررراءعا فرررً استفسررراره رقرررم  )2ووافقررر الهٌئرررة علٌررره-
وأصبح فً حكم الشركة القائمة.
 -01تم االتفاق بعد دراسا

ومناقشا

على أن ٌنشئ البنرك شرركة ترؤمٌن

تررإدي جمٌرر الخرردما التررً تإدٌهررا شررركا التررؤمٌن التجارٌررة ،مرر تجنرر كررل
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المحظورا الشرعٌة التً فً التؤمٌن التجاري ،واالستفادة بمرا توصرل إلٌره تلرك
الشركا

فً الجوان

الفنٌة والعلمٌرة ،فقامر

شرركة الترؤمٌن اإلسرالمٌة المحردودة

على األسس التالٌةت
 .0أن ٌكرررون الترررؤمٌن تؤمٌنرررا ً تعاونٌرررا ً برررٌن المشرررتركٌن الغاٌرررة منررره نفررر
المشتركٌن ،وال ٌبتغً المإسسون -أصحا رأس المال -ربحا من عملٌة التؤمٌن،
وقد نص على عذا صراحة فً النظام األساسً فجاء المادة  )4منه على النحرو
التالًت
جال ٌتقاضى المسراعمون فرً عرذه الشرركة أي أربراح عرن أسرهمهم مرن أي
فررائض قررد تحققرره الشررركة مررن أقسرراط التررؤمٌن ،التررً ٌرردفعها المشررتركون ،أو عائررد
است ماراتها.
وعذا من الفروق األساسٌة برٌن شرركة الترؤمٌن التعاونٌرة ،وشرركة الترؤمٌن
التجارٌة ،ففً التؤمٌن التجاري ٌسعى مإسسو الشركة إلى تحقٌق ربح من الفائض
الذي تحققه الشركة من أقسراط الترؤمٌن أمرا فرً الترؤمٌن التعراونً فربن عرذا الفرائض
لٌس حقا للمإسسٌن-المساعمٌن ،-وإنما عو حق للمشتركٌن جمٌعراًٌ ،حرتفظ بره كلره
أو بعضه كاحتٌاطً ،وٌومع ما ماد عن االحتٌاطً على المشتركٌن ،وقد جاء عذا
أٌضا ً فً النظام األساسً فً المادتٌن  51-48وعذا نصهمات
المادة 48ت جٌجوم لمجلس اإلدارة أن ٌخصص كل الفرائض أو جرمءاً منره
كاحتٌررراطً عرررام ،أو أي احتٌاطٌرررا أخررررى ،وٌعتبرررر مرررا ٌخصرررص تبرعرررا ً مرررن
المشتركٌنج.
المررادة  51ت ج فررً حالررة عرردم تخصررٌص كررل الفررائض كاحتٌاطٌررا  ،ترردف
الشركة ما تبقى من الفائض للمشتركٌن بنسبة أقساطهمج.
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والمعمول به فً شرركة الترؤمٌن اإلسرالمٌة أن الفرائض ٌرومع علرى جمٌر
المشررتركٌن بنسرربة اقسرراطهم مررن ٌررر تفرقررة بررٌن مشررترك نملر برره مصررٌبة فؤخررذ
تعوٌضا ً من الشركة ،و خر لم ٌؤخذ تعوٌضاً ،وعذا المسلك أولى عندي مما تسرلكه
بعررض الشررركا مررن خصررم التعرروٌض مررن اشررتراك العضررو الررذي أخررذ تعوٌض راً،
ومحاسبته على الباقً إن وجد ،وحرمانه من الفائض إذا ماد التعروٌض عمرا دفعره
مررن أقسرراط أو سرراواه ،وذلررك ألن الفررائض حررق المشررتركٌن جمٌع راً ،فكررل مشررترك
متبرررع لرخرررٌن بمررا تحترراا إلٌرره الشررركة لرردف التعوٌضررا  ،والتعرروٌض حررق مررن
تحقق فٌه شروط استحقاقه ،فال وجه لتؤ ٌر عذا الحق على ذاك.
 .1أن ٌكون ما ٌدفعه المشترك قسطا ً مقدما ً ومحدداًت
عررذا األسرراس ال ٌختلررا عررن المعمررول برره فررً شررركا التررؤمٌن التجارٌررة
بالنسبة لدف القسط مقدماً ،وبالنسبة لكٌفٌة تحدٌده باألسرالٌ الفنٌرة ،ولكنره ٌختلرا
عنه بالنسبة للفائض من األقساط ،ففً الترؤمٌن التعراونً الفرائض حرق للمشرتركٌن،
وفً التؤمٌن التجاري الفائض حق للمإسسرٌن كمرا قلنرا ،وعرذا ٌجعرل قسرط الترؤمٌن
التعاونً أقل منه فً التؤمٌن التجاري فً الواق  ،وإن كان مساوٌا ً له فً البداٌة.
وٌختلا عنه أٌضا بالنسبة لصفته فالقسط فً التؤمٌن التجاري ٌدف مقابرل
العوض المالً الذي تلتمم الشرركة بدفعره للمرإمن لره ،عنرد وقروع الخطرر ،وإذا لرم
ٌق ر الخطررر ال ترردف لرره شررٌئا ،م ر تملكهررا للقسررط كررامال ،فالتررؤمٌن التجرراري عقررد
معاوضررة محضررة أحررد العوضررٌن محرردد ،وعررو القسررط الررذي ٌدفعرره المررإمن لرره،
والعوض انخر مجهول حصوله ،ومجهول مقداره ،ومن عنا دخله الغرر فؤفسده.
أما القسط فً التؤمٌن التعاونً فٌدفعه المشترك متبرعا ً به ،كله او بعضه،
لمن تحل به مصٌبة من المشتركٌن ،وعو واحد منهم ،فالتؤمٌن التعاونً ،عقد تبرع
فً حقٌقته ،وإن كان المتبرع قد ٌحصرل علرى عروض نظٌرر تبرعره ،ولكونره عقرد
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تبرع لم ٌإ ر فٌه الغرر ،عمال بمذع المالٌكة.
 . 2أن ٌكررون للمشررتركٌن نصررٌ فررً إدارة الشررركة ،لٌشررعرعم بالتعرراون
المتبادل ،وٌمكرنهم مرن رعاٌرة مصرالحهم فرً الشرركة ،وقرد تقررر عرذا برالنص فرً
النظ ام األساسً على تكوٌن جعٌئة المشتركٌنج وعلى تم ٌل المشتركٌن فً مجلس
اإلدارة ،وذلك فً المواد  11و 10و  13على النحو التالًت
المادة  11ت جتتكون عٌئة من المشتركٌن الرذٌن ال تقرل اقسراط الترؤمٌن الترً
دفعها كل منهم خالل السنة عن ألا جنٌه ،أو ما ٌعادل ذلك بؤي عملة أخرىج.
المادة 10ت جٌعرض علرى عرذه الهٌئرة الحسرا الخترامً للشرركة والتقرٌرر
السنوي لمجلس اإلدارة قبل مدةال تقل عن شهر من اجتماع الجمعٌة العمومٌةج.
المادة  13ت جٌتكون مجلرس اإلدارة مرن عردد ال ٌمٌرد عرن سربعة أشرخاص
على أن ٌكون واحد منهم على األقل مم ال للمشتركٌنج.
وعذا النظام ال وجود له فرً شرركا الترؤمٌن التجارٌرة ،وعرو الرذي ٌجعرل
التعاون حقٌقة ملموسة ،وٌشعر المشرتركٌن برؤنهم عرم أصرحا الشرركة الحقٌقٌرون
فٌنبغً االعتمام به.
 .3أن تكون للشركة عٌئة رقابٌة شرعٌة تشترك م المسئولٌن فً الشركة
فررً وض ر نمرراذا و ررائق التررؤمٌن ،وتراج ر عملٌررا

الشررركة للتؤكررد مررن مطابقتهررا

ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ،وقد نص النظام األساسً على عذا فً المواد .57-53
 . 4أن تخضرر جمٌرر معرررامال الشررركة فررً مجرررال التررؤمٌن و ٌررره لمرررا
تفرضه أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
وعذا عو أعم األسس والمهٌمن علٌها ،ولهذا نرص علٌره فرً عقرد التؤسرٌس
المادة  ،2ومن أجله انشئ عٌئة الرقابة الشرعٌة ،وجاء فً النظام األساسً أنه ال
ٌجوم بؤي حال للجمعٌة العمومٌة تعدٌل عذا النص المادة -08و.
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 -02نشؤ

بعد شركة الترؤمٌن اإلسرالمٌة شرركا

ترؤمٌن تعاونٌرة إسرالمٌة

فً داخل السودان وخارجه ،وظل شركا التؤمٌن اإلسرالمٌة فرً السرودان تعمرل
بجان الشركا التجارٌة التً كان موجرودة قبلهرا إلرى  0881السرنة الترً صردر
فٌها قانون اإلشراا والرقابرة علرى أعمرال الترؤمٌن  0881الرذي نصر المرادة 15
منه على انتًت
ٌشترط لمنح التررخٌص بمماولرة أعمرال الترؤمٌن أن ٌقردم طلر التررخٌص
مصحوبا ً بالمستندا انتٌةت
خامسا) تقدٌم ما ٌ ب

بؤن الشركة لدٌها عٌئة رقابرة شررعٌة ترتم الموافقرة

علٌها بواسطة مجلس االفتاء الشرعً .
سادسا) نسخة من عقد تؤسٌس الشركة ونظامها األساسرً علرى أن ٌكرون
ذلك وفقا ً ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
 )2تمنح الشركا العاملة فً مجال التؤمٌن قبل العمرل بهرذا القرانون مردة
ٌحررددعا الررومٌر بموجر أمررر منرره للوفرراء بااللتمامررا المنصرروص علٌهررا فررً عررذا
القانون.
ترت

على عذا القانون تحول جمٌ شركا الترؤمٌن التجارٌرة العاملرة فرً

السودان إلى شركا تؤمٌن تعاونٌة إسالمٌة فً كل منها عٌئة رقابة شرعٌة .
وأوجبررر المرررادة  )0 41مرررن القرررانون علرررى كرررل شرررركة ان تقررردم للهٌئرررة
حسرابا مراجعرة عررن كرل سررنة مالٌرة مدعمرة بشررهادة مرن مراجر قرانونً ،وعٌئررة
الرقابة الشرعٌة.
 .04التأمٌن الذي تمارسه الشركات
تمارس كل شركا التؤمٌن فً السودان التؤمٌن على األشٌاء باسم التأمٌن
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العام ،وقد بٌن قانون اإلشراا والرقابة على أعمال الترؤمٌن لسرنة 0881م أنواعره
وعرررً ت  -0الترررؤمٌن ضرررد الحرٌرررق  -1الترررؤمٌن علرررى السرررٌارا  -2الترررؤمٌن ضرررد
الحرروادث المتنوعررة  -3التررؤمٌن ضررد المسررئولٌة المدنٌررة -4التررؤمٌن ضررد مسررئولٌة
المخدمٌن -5التؤمٌن ضد أخطار النقل البحري والجروي والبرري  -6خٌانرة األمانرة
 -7عملٌا التؤمٌن المتنوعةت ٌشمل عذا النوع أي عملٌا تؤمٌن لم تضمن فً أي
نوع من األنواع المتقدم ذكرعا بعد إجامة عٌئة الرقابة الشرعٌة.
وتمارس بعض شركا التؤمٌن التؤمٌن على األشخاص باسرم التكافال وقرد
عرفه قانون االشراا والرقابة على أعمال التؤمٌن بؤنه ٌشرمل أنرواع التكافرل الترً
ت تعلق بالحٌاة البشرٌة واألخطار التً تتعرض لها أو تطررأ علٌهرا كالوفراة والعجرم
والشٌخوخة.
واألسررراس الشررررعً الرررذي ٌقررروم علٌهرررا التكافرررل  -البررردٌل للترررؤمٌن علرررى
األشخاص -عو نفس األساس الذي ٌقوم علٌه التؤمٌن العام -الترؤمٌن علرى األشرٌاء-
ولكن استحسن تسمٌته بالتكافل بدال من التؤمٌن.

 .05الهٌئة الععٌا لعرقابة الشرعٌة ععى أعمال التأمٌن
صردر بموجر المرادة السرابعة مرن قرانون اإلشرراا والرقابرة علرى أعمرال
التؤمٌن لسنة  0881م القرار الوماري رقم  )108لسنة  0881ببنشاء الهٌئة العلٌا
للرقابة الشرعٌة على أعمال التؤمٌن.
وفٌما ٌلً نص القرارت
قرار وزاري رقم ( )209لسنة 0992م
بإنشاء الهٌئة الععٌا لعرقابة الشرعٌة
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ععى أعمال التأمٌن
استناداً على أحكام المادة السابعة من قانون اإلشراا والرقابة على أعمال
التؤمٌن لسنة 0881م ،وتمشٌا ً مر القررارا الصرادرة ببلغراء الصرٌغة الربوٌرة فرً
معامال الدولة المالٌة واالقتصادٌة ،وفً إطار أسلمة قطراع الترؤمٌن فرً السرودان
اصدر ومٌر المالٌة والتخطٌط االقتصادي القرار انتً نصهت-
اسم القرار وبدء العمل به
ٌ -0سرمى عرذا القررار قررار ببنشرراء الهٌئرة العلٌرا للرقابرة الشررعٌة علررى
أعمال التؤمٌن) وٌعمل به من تارٌخ التوقٌ علٌه.
إنشاء الهٌئة
 -1تنشؤ عٌئة علٌا للرقابة الشرعٌة للهٌئة العامة لإلشراا والرقابة علرى
أعمال التؤمٌن ٌكون لها األعداا واالختصاصا والسلطا الواردة بهذا القرار.
أهداف الهٌئة
 -2تكون للهٌئة األعداا التالٌةت-
أ.

إصدار الفتاوى الشرعٌة فً كل األمور والموضوعا التً ترفعها
الهٌئة العامة لإلشراا والرقابة على أعمال التؤمٌن.
 .تنقٌة نظام التؤمٌن من كل أشكال المعامال

ٌر اإلسالمٌة .

ا -توحٌد الرإٌة الفقهٌة لهٌئا الرقابة الشرعٌة لشركا الترؤمٌن فٌمرا
ٌختص بالمعامال التؤمٌنٌة والمالٌة واالقتصادٌة .
اختصاصات وسعطات الهٌئة
 -4تكون للهٌئة فً سبٌل تحقٌق أعدافها االختصاصا والسلطا التالٌة ت
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أ -االشتراك م المسئولٌن فرً الهٌئرة العامرة لإلشرراا والرقابرة علرى
أعمررال التررؤمٌن والمختصررٌن فررً قطرراع التررؤمٌن فررً مراجعررة نمرراذا
عقود التؤمٌن للتؤكد من خلوعا من المحظورا الشرعٌة.
 -إقررررار الصرررٌو الشررررعٌة للمعرررامال  ،والمعرررامال

الفنٌرررة لعملٌرررا

التؤمٌن.
ا -إبداء الرأي والمشرورة فٌمرا ٌعهرد إلٌهرا مرن الهٌئرة العامرة لإلشرراا
والرقابة على أعمال التؤمٌن.
د -دراسة المشاكل الشرعٌة التً تواجه قطاع التؤمٌن.
ه -إصرردار الفترراوى الشرررعٌة فررً الموضرروعا التررً ٌطلر فررً شررؤنها
فتوى شرعٌة.
و -مراجعة القوانٌن واللروائح والمنشرورا الترً ترنظم أعمرال الترؤمٌن
بغرررض إمالررة مررا بهررا مررن تعررارض مر أحكررام الشرررٌعة اإلسررالمٌة،
وذلك بالتنسٌق م الجها المختلفة.
م -مراقبة مراعاة التمام وتقٌد كل قطاع التؤمٌن بالجوان الشرعٌة فً
جمٌ أعمال التؤمٌن ،وأعمال االست مار والمضاربا االست مارٌة.
ح -مسررراع دة إدارة الهٌئرررة فرررً وضررر بررررامج تررردرٌ للعررراملٌن بالهٌئرررة
وقطاع التؤمٌن بما ٌإدي إلى استٌعا الصرٌو اإلسرالمٌة والجوانر
الفقهٌة فً مجال التؤمٌن.
ط -إعرررداد البحررروث والدراسرررا الترررً ترررإدي إلرررى إ رررراء اتبررراع الرررنهج
اإلسالمً فً مجال التؤمٌن.
ي -تقدٌم تقرٌر سنوي لومٌر المالٌة والتخطٌط االقتصادي عن السالمة
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الشرعٌة للمعامال التؤمٌنٌة لقطاع التؤمٌن .
كٌ -كون لها الراي النهرائً فرً حالرة اخرتالا انراء الفقهٌرة حرول أي
موضوع خاص بقطاع التؤمٌن .
ل -أي اختصاصرررا اخررررى تراعرررا الهٌئرررة الشررررعٌة الممرررة لتحقٌرررق
أعدافها.
م -إصدار الئحة لتنظٌم أعمالها وتحدٌد اجتماعاتها.
سعطات الهٌئة:
ٌ -5كررون للهٌئررة فررً سرربٌل تحقٌررق االختصاصررا المنصرروص علٌهررا فررً
المررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادة
 )4من عذا القرار السلطا انتٌةت-
أ-

االطرررالع علرررى أي مسرررتندا أو و رررائق أو سرررجالتها أو عقرررود او
مكاتبا  ،سواء كان

خاصة بالهٌئة العامة لإلشراا والرقابة علرى

أعمررال الترررؤمٌن ،أو خاصرررة برررؤي جهرررة خاضرررعة لقرررانون اإلشرررراا
والرقابة على أعمال الترؤمٌن تررى أنهرا الممرة وضررورٌة لتمكٌنهرا
من أداء مهامها.
 تفتٌش أعمال شركا التؤمٌن والجها الخاضرعة لقرانون اإلشررااوالرقابررة علرررى أعمرررال التررؤمٌن لعرررام 0881م بغررررض التؤكررد مرررن سرررالمة تطبٌرررق
الجوان الشرعٌة فً أعمالها .
إلزامٌة الفتوى
 -6تكون الفتوى الصادرة من الهٌئة فً المسائل الشرعٌة ملممة.
 -05بدأ الهٌئة عملها بمراجعة عقود التؤسٌس والنظم األساسٌة لشركا
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التؤمٌن ،ووضع منها ومن القرار الوماري عقد تؤسٌس ونظرام أساسرً نمروذجً
للعمل به فً جمٌ شركا التؤمٌن .
نص فً المادة ( )3من عقد التأسٌس ععى اآلتً:
تلتمم الشركة فً كل تصررفاتها ،وتضربط كرل معامالتهرا بؤحكرام الشررٌعة
اإلسررالمٌة ،وتعمررل علررى مراجعررة نظمهررا ولوائحهررا وو ائقهررا وعقودعررا لتتفررق م ر
أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة .
ونصت المادة ( )67-63من النظام األساسً ععى اآلتً :
 -)52تكون للشركة عٌئة رقابة شرعٌة تختارعا الجمعٌة العمومٌة
بترشٌح من مجلس اإلدارة ،وتحدد مكافآ

أعضائها ،على أن تكون من ال ة

أعضاء على األقل من علماء الشرٌعة اإلسالمٌة ،وٌجوم أن ٌكون واحد منهم من
رجال القانون له إلمام بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة .
 -)53تشترك عٌئة الرقابة الشررعٌة مر إدارة الشرركة فرً وضر نمراذا
و ائق التؤمٌن والنماذا األخرى .
 -)54لهٌئة الرقابة الشرعٌة الحق فً مراجعة عملٌا الشركة للتؤكد من
مطابقتها ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة .
ٌ -)55جوم لهٌئة الرقابة الشررعٌة حضرور االجتماعرا العامرة للشرركة
وإبداء أي رأي .
ٌ -)56جوم لررئٌس عٌئرة الرقابرة الشررعٌة أو مرن ٌم لهرا طلر حضرور
اجتماعا مجلس اإلدارة لطرح أي موضوع .
صار شركا التؤمٌن بعد صدور عذا النموذا من عقد التؤسٌس والنظام
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األساسً تسٌر كلها على نسق واحد تح إشراا الهٌئة العامة لإلشراا والرقابرة
على التامٌن .
 -06أ ررر تحررول شررركا التررؤمٌن التجرراري إلررى شررركا تررؤمٌن تعرراونً
إسالمًت
كرران لتحررول شررركا التررؤمٌن التجرراري فررً السررودان إلررى شررركا تررؤمٌن
تعاونً إسالمً أ ر واضح فً اإلقبال على االشتراك فً شرركا الترؤمٌنٌ ،ظهرر
عذا من المٌادة المتتالٌة فً جملة االشتراكا كما عو مبٌن فً الجدول التالًت
إجمالً األقساط المكتتبة بالدٌنار السودانً
الم
ٌادة

األق
ساط

قررررب
865

سرررر

0
86017

بعد
التحول

لعام
65

ل التحول

نة التحول

ا

16

2

881

2511

72002

0

51

3

0
882

01
75622

7
05048

880

3173

18425

0

0
883

08
11781

0
884
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الم
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األق
ساط

0
511615

14507

1
632400
2
144176

885

07126

0
886

51
86602

0
235333

0

37

0
368565

لعام
24

0
201308

ا

0
887

65
33046

0
888

01
276557

1
111

02
331844

1
110

المصدرت عٌئة الرقابة على التؤمٌن

وبهررذا تكررون تجربررة التررؤمٌن التعرراونً اإلسررالمً فررى السررودان قررد نجح ر
نجاحا ً ال تشوبه شائبة سوى ما سؤذكره عن إعادة التؤمٌن .
 -08إعادة التامٌن
ٌرررري خبرررراء الترررامٌن أن شرررركا الترررؤمٌن ال ٌمكرررن ان تسرررتمر فرررً أداء
خدماتها إال إذا أعاد التؤمٌن فً شركا إعادة التؤمٌن .
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وقد كان من أعم المسائل التً عرضر علرى عٌئرة الرقابرة الشررعٌة لبنرك
فٌصل اإلسالمً عندما شرع البنك فً إنشاء شركة الترؤمٌن اإلسرالمٌة عرً مسرؤلة
إعادة التؤمٌن فً شركا التؤمٌن التجارٌة .
درس الهٌئة عذه المسؤلة وأفت بؤنه ٌجوم لشركة التؤمٌن أن تعٌد التؤمٌن
لدى شركا إعادة التؤمٌن التجارٌة ،وبن فتواعرا علرى نفرس األسراس الرذي أفتر
بمقتضرراه البنررك بعرردم جرروام تررؤمٌن ممتلكاترره لرردى شررركا التررؤمٌن التجارٌررة ،وعررو
جوجود الحاجة المتعٌنة التً تجعل الغرر ٌر مإ ر فً العقدج ،فقد اقتنعر الهٌئرة
بؤن حاجة البنك إلى التؤمٌن على أمواله فً شركا التؤمٌن التجارٌة ٌر متعٌنرة،
الن فررً إمكانرره أن ٌنشررئ شررركة تررؤمٌن تعاونٌررة إسررالمٌة ،فؤفترر بعرردم الجرروام،
واقتنعر الهٌئررة برؤن الحاجررة إلعررادة الترؤمٌن لرردى شررركا إعرادة التررؤمٌن التجارٌررة
عندما تقوم شركة التؤمٌن اإلسالمٌة حاجة متعٌنة ،لعدم وجود شركا إعادة تؤمٌن
إسالمٌة ،وعدم استطاعة البنك إنشراء شرركة إعرادة ترؤمٌن إسرالمٌة ،فؤفتر بجروام
إعادة التؤمٌن لدى شركا إعادة التؤمٌن التجارٌة بالقٌود التالٌةت
تقلٌل النسبة التً تدف مرن األقسراط لشرركا إعرادة الترؤمٌن التجارٌرة الرى
أدنى حد ممكن – القدر الذي ٌمٌل الحاجة – عمالً بالقاعردة الفقهٌرة جالحاجرة تقردر
بقدرعاج .
عدم تقاضى عمولة من شركة إعادة التأمٌن التجارٌة:
األسلو

المتب فً التعامل بٌن شركا

التؤمٌن التجارٌة وشرركا إعرادة

التررؤمٌن الت جارٌررة عررو أن شررركة التررؤمٌن ترردف إلررى شررركة إعررادة التررؤمٌن مجمرروع
األقساط المتفق علٌها ،وتدف شركة إعادة التؤمٌن إلى شركة الترؤمٌن عمولرة إعرادة
التؤمٌن بالنس التً ٌتفق علٌها مشاركة منها فً مصروفا إدارة شركة التؤمٌن .
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عررذا األسررلو

ٌررر سررلٌم بالنسرربة لشررركة التررؤمٌن اإلسررالمٌة ،ألن شررركة

التؤمٌن اإلسرالمٌة ترإدى خردماتها للمشرتركٌن ،وتؤخرذ مصرروفاتها اإلدارٌرة مرنهم،
ولٌس عن طرٌق شركة إعادة التؤمٌن ،والن أخذ عذه العمولة ٌجعل شركة التؤمٌن
اإلسررالمٌة بم ابررة المنررتج لشررركة إعررادة التررؤمٌن التجارٌررة ،والمفررروض أن ٌكررون
التعامل محصوراً بٌن شركة التؤمٌن اإلسالمٌة وشركة إعادة التؤمٌن التجارٌة بعقد
مستقل ،وال ٌكون للمشتركٌن فً شركة الترؤمٌن اإلسرالمٌة صرلة مر شرركة إعرادة
التؤمٌن التجارٌة .
ولهذا فان شركة التؤمٌن اإلسالمٌة تعقد اتفاقٌا إعادة التؤمٌن على أساس
صافى األقساط ،وال تؤخذ عمولة من شركة إعادة التؤمٌن التجارٌة .
إال تدف شركة التؤمٌن اإلسالمٌة فائدة على االحتٌاطا التً تحتفظ بهات
جرررى العرررا فررً التررؤمٌن التجرراري أن تحتجررم شررركة التررؤمٌن جررمءاً مررن
األقساط المستحقة لشركة إعادة التؤمٌن لمقابلة األخطار ٌر المنتهٌة ،وتدف عنهرا
فائردة لشررركة إعررادة التررؤمٌن ،وقررد تجنبر شررركة التررؤمٌن اإلسررالمٌة السررودانٌة عررذه
المعاملة فلم تحتفظ باحتٌاطا أول األمر ،م وافق

بعض شرركا إعرادة الترؤمٌن

للشركة اإلسالمٌة باالحتفاظ من ٌر أن تدف عنها فائدة ،م تم االتفراق مر شرركة
إعادة التامٌن على أن تست مر الشركة عذه االحتٌاطا

بالطرق المشروعة ،وتردف

لها نسبة من الربح .
عرردم ترردخل شررركة التررامٌن اإلسررالمٌة فررً طرٌقررة اسررت مار شررركة إعررادة
التؤمٌن ألقساط التؤمٌن المدفوعة لها ،وعدم المطالبة بنصٌ فً عائد است ماراتها،
وعدم المسئولٌة عن الخسارة التً تتعرض لها .

التؤمٌن تقوٌم المسٌرة النظرٌة والتطبٌقٌة

28
أن ٌكون االتفاق م شركة إعادة الترؤمٌن ألقصرر مردة ممكنرة ،وان ترجر
شركة التؤمٌن اإلسالمٌة إلى عٌئة الرقابة الشرعٌة كلما أراد

تجدٌد االتفاقٌرة مر

شركا إعادة التؤمٌن التجارٌة .
تحررث الهٌئررة البنررك أن ٌعمررل منررذ انن  )0866علررى إنشرراء شررركة إعررادة
تؤمٌن تعاونً تغنٌه عن التعامل م شركا إعادة التامٌن التجاري .
صردر توجٌره مرن الهٌئرة العلٌرا للرقابرة الشررعٌة علرى أعمرال الترؤمٌن بران
األولوٌة فً إعادة التؤمٌن على النحو التالًت
أ .شركة إعادة التؤمٌن الوطنٌة – السودان – المحدودة .
 .شركا إعادة التؤمٌن اإلسالمٌة خارا السودان .
ا .شركا إعادة التؤمٌن التعاونٌة خارا السودان .
د .شركا إعادة التؤمٌن التجارٌة .
وكنا نؤمل أال ٌطول أمد استعمال الرخصة فً التعامل مر شرركا إعرادة
التررؤمٌن التجارٌررة ،وأن ٌسررتجا للنررداءا المتكررررة ببنشرراء شررركا إعررادة تررؤمٌن
إسررالمٌة تمٌررل الحاجررة إلررى شررركا إعررادة التررؤمٌن التجارٌررة ،وتجعررل التررؤمٌن كلرره
تؤمٌنا ً تعاونٌا ً خالصا ً .
ونسررؤل هللا أن ٌوفررق مررإتمركم عررذا إلررى اتخرراذ خطرروا عملٌررة للقٌررام بهررذا
الواج .
وهللا الموفق والهادي إلى الصراط المستقٌم.
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