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  :مل على النقاط التاليةويشت
  . حقيقة نظام التأمين : أوالً
  .أقسام التأمين : ثانياً
 .  حكم التأمين االجتماعي والتبادلي: ثالثاً 

 

  حقيقة نظام التأمين: أوالً
  :  تعريف التأمين)1(

 وهو ضد الخوف، وأصله طمأنينة الـنفس وزوال الخـوف،           ، من األمن  : التأمين لغة * 
رب اجعْل   : ومنه قوله تعالى  . )1(يناً، وائتمنه، واستأمنه، وكلها بمعنى واحد     أمنه تأم : يقال

  . )3(ما لَك ال تَْأمنَّا علَى يوسفَ : وقوله جلَّ شأنه ) )2 هذَا الْبلَد آِمنًا
  :التأمين عند فقهاء القانون* 

ذات أثر اقتصادي يميز علماء القانون بين نظام التأمين باعتباره فكرة وطريقة 
واجتماعي تركز على نظرية عامة ذات قواعد فنية، وبين عقد التأمين باعتباره تصرفاً قانونياً 

  . وتطبيقاً عملياً لذلك النظام،ينشئ حقوقاً بين طرفين متعاقدين
  :ن تعريفه، وفقاً لنظريته العامة في نظر علماء القانون، بأنهكفنظام التأمين يم

وم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار نظام تعاقدي يق "
المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد 

   .)4("إحصائية 
وبهذا نرى أن هناك فرقاً بين نظام التأمين أو نظريته، وبين عقد التأمين الذي يبرم 

ين باعتباره فكرة ونظاماً في المبحث األول، وسأعرف على أرض الواقع، ولذا عرفت التأم
عقد التأمين باعتباره الصيغة القانونية لتحقيق التعاون الذي يهدف إليه نظام التأمين في المبحث 

  .الثاني إن شاء اهللا تعالى
  :قسام التأمين: ثانياً

  : وهي،مينقسم التأمين من حيث المؤسسات أو الهيئات التي تقوم به إلى ثالثة أقسا
  : التأمين االجتماعي أو التعاوني : أوالً

وهو تأمين تقوم به الدولة، لمصلحة العمال والموظفين، ويقصد به تأمين هؤالء من   
 ومن المرض والعجز والشيخوخة، ويساهم في حصيلته الموظفون وأصحاب ،إصابات العمل

إدارته ببعض مؤسساتها أو هيئاتها األعمال والدولة، وقد تستعين الدولة في تنظيم هذا التأمين و
  : ويشمل ما يلي )5(العامة، كمؤسسات التأمينات والمعاشات
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تركها،  أو التي تُعطَي للعاملين عند انتهاء الخدمة نظام التأمينات والمعاشات والمكافآت. 1
  . ويقوم بتنظيم ذلك وتوضيح شروطه قانون التأمينات والمعاشات للدولة

  : ويتناول ما يلي،جتماعينظام الضمان اال .2
 ،والغرض منه رعاية العامل في حال إصابته بأحد األمراض المهنية :تأمين إصابات العمل. أ 

 ،أو بحادث أثناء قيامه بعمله أو بسببه، وتتولى المؤسسة أو الهيئة المختصة عالج المصاب
   .مل وإعطائه معونة مالية مدة تخلفه عن الع،واإلنفاق عليه في هذا السبيل

ويستوجب عالج الموظف أو العامل والقيام بنفقات هذا العالج، وذلك : التأمين الصحي. ب
  . سواء في العمل أو خارجه،عندما يمرض

 ويستوجب أن يصرف للعامل تعويض مدة بطالته يوازي جانباً من :التأمين ضد البطالة. ت
  .ورياًمرتبه الذي دفع االشتراك على أساسه، ويصرف له ذلك القدر د

وبه يستحق المستأمن معاشاً عند بلوغه سن : التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ث
  . التقاعد أو عند إصابته بعجز كلي، كما يستحق ورثته معاشاً عند الوفاة

وتكفل الدولة كل هذه األنواع من التأمين للموظفين والعاملين نظير استقطاع مبالغ من مرتب 
ل نوع من هذه األنواع طبقاً للشروط التي يحددها القانون، لكي تتمكن الدولة كل موظف أو عامل لك

  . )6(من تحقيق هذا النوع من التأمين
  :  التأمين التبادلي :ثانياً

تقوم به جمعيات تعاونية خيرية، تتكون من أعضاء يجمع بينهم تماثل األخطار التي   
ق الخطر بالنسبة إليه منهم، في سنة معينة، من يتعرضون لها، ويتفقون جميعاً على تعويض من يتحق

االشتراك الذي يؤديه كل عضو، ومن ثم يكون االشتراك متغيراً يزيد وينقص بحسب قيمة 
التعويضات التي تدفعها الجمعية خالل السنة، ويدفع العضو االشتراك في البداية مقداراً معيناً، وفي 

ت لمن تضرر بوقوع الخطر من األعضاء، فإذا كان نهاية السنة تحسب قيمة التعويضات التي دفع
المقدار الذي دفعه العضو أقل من الواجب لزمه إكماله، وإن كان أكثر رإليه ما زادد .  

والذي يميز جمعيات التأمين التبادلية، سواء كانت جمعيات تبادلية أو جمعيات ذات شكل   
لربح، فليس لها رأس مال، وليس فيها مساهمون  تبادلي، عن الشركات المساهمة أن األولى ال تعمل ل

 ويكونون هم المؤمنين، ويكون الزبائن هم المؤمن لهم، بل إن أعضاء ،يتقاضون أرباحاً على أسهمهم
 في وقت واحد جمعيات التأمين التبادلية يتبادلون التأمين فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضاً فهم

وقد ظهر هذا التأمين في عدة .  )7(مؤمنون ومؤمن لهم، ومن هنا وصفت هذه الجمعيات بأنها تبادلية
  :صور منها

  .الجمعيات التي تنشأ بين أفراد المحلة السكنية الواحدة .أ 
  .الجمعيات التي تنشأ بين أفراد المهنة أو الحرفة أو الصناعة الواحدة .ب
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عيات التي تنشأ بين أفراد المهنة الواحدة أو المحلة السكنية يتفقون فيما فهؤالء أفراد الجم
 واإلقبال –بينهم على إنشاء نظام يقال له صندوق أو نحو ذلك، ويشترك في هذا النظام من أراد 

له مكروه على شخصه أو أسرته أو   ويسهم كل مشترك بمبلغ يتفق عليه، فمن وقع–جماعي عادة 
  .ذا الصندوق كاملة تدفع إلى المتضرر، إذ نصت المشارطة على ذلكماله فإن حصيلة ه

وواضح أن هذا النظام التعاوني يصدر عن نزعة إنسانية، وفكرة االستغالل مستبعدة   
منه، فإن المستأمنين من األخطار هم أنفسهم المؤمنون الذين يدفعون التعويض عن الخطر أو 

  .)8(الضرر عند حدوثه
  : ين التعاوني والتبادليحكم التأم: ثالثاً

 مهما ،هذا النوع من التأمين بصوره السابقة جائز شرعاً بال خالف أو أية شبهةإن   
كان نوع الخطر المؤمن منه، ألنه يقوم على أساس إنشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة 

 ال  معينة، فهي بال ريب جمعية تعاونيةمصيبةيكتتبون فيه لجبر أضرار من تصيبه منهم 
تهدف إلى ربح ما، وإنما هدفها ترميم آثار المصائب التي تنزل ببعضهم، وهي بال شك من 

، لقوله )9(أجمل صور التطبيق العملي لمبدأ التعاون على البر الذي أشاد به القرآن العظيم
 وقوله صلى اهللا ))10عدواِن ثِْم والْإلوتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى ا : تعالى

 ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى: " عليه وسلم
  . )11("له سائر جسده بالسهر والحمى 

  . )12(ولخلوه من شبهتي الغرر والربا
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المعاوضات، فالغرر ال يؤثر في التبرعات، والتأمين التعاوني والتبادلي تبرع محض ال يقـصد منـه الـربح                  
واالبتعـاد عمـا هـو    والمعاوضة ، ومما ينبغي أن يراعى في حفظ األموال واستثمارها الطرق المـشروعة      

  .103شبير، المعامالت المالية المعاصرة،ص. محظور شرعاً كالربا


