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تعريف التأمين لغة
• التأمين في اللغة مصدر :أ ّمن «بالتضعيف»
يؤمن تأمينا ،و يراد به معنيين:
• يقال :أ ّمن ّ
أحدهما :األمانة ضد الخيانة ،ومعناها سكون القلب.
واآلخر :التصديق ،أمن :اطمأن ولم يخف.

• وعلى هذا فالتأمين في اللغة:
إعطاء الطمأنينة وسكون القلب ،وإزالة الخوف.

تعريف التأمين اصطالحا
عرف بعدة تعاريف أهمها:
• التزام طرف آلخر بتعووي نقودي يدفعوه لوه ،أو لمون يِّ ُع ّينِّوهِّ،
عند تحقق حادث احتمالي مبيَّن في العقد ،مقابل ما يدفعه له
هذا اآلخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه.
• عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى الموؤ ُمن لوه أو إلوى
المستفيد  -الذي اشترط التأمين لصالحه  -مبلغا من المال أو
إيرادا مرتبا ،أوأي عو مالي آخر وذلك نظير قسط أو أيوة
دفعة مالية يؤديها المؤ ُمن له للمؤمن.

أركان التأمين
طرفي
العقد

• المؤمن وهو :المجموعة أو الشركة التي تقووم بالتوأمين ودفول التعووي
عند وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد.
• و المؤ ُمن له أو المسوتأمن :وهوو الطورف اآلخور الوذي يقووم بودفل القسوط
مقابل التعوي .

العو
المالي

• المبلغ الذي يدفعه المؤمن إلى المؤ ُمن له أو المستأمن وذلك عوضوا عون
الخسارة الناتجة عن الحادث الوذي تعور لوه وذلوك حسوب شوروط العقود
ويسمى «مبلغ التأمين».

الخطر

• وهو الحادث المحتمل الحدوث في المستقبل ،ويتحقق دون إدارة الموؤمن
له.

القسط

• وهو حصوة مون الموال يودفعها الموؤمن لوه أو المسوتأمن شوهريا أو سونويا
طبقا لنظام عقد التأمين وهوذه الحصوة تسومى «قسوط التوأمين» ويعود هوذا
القسط بمثابة الثمن في البيل أواألجرة في اإليجار.

خصائص التأمين
•
•
•
•
•
•
•

أنه عقد معاوضة وليس تبرع.
أنه عقد ملزم لكال الطرفين ،وبرضاهما.
المؤمن.
أنه عقد بين طرفين ،أحدهما طالب التأمين ،والثاني
ّ
وكوووون األول هوووو طالوووب التوووأمين يتووويي للثووواني أن يملوووي الشوووروط التوووي
تناسبه ،لهذا فهو عقد إذعان أيضا.
أنه عقد زمني ،حيث يستغرق الوفاء به مدة من الزمن هي مدة العقد.
أن المعاوضة فيه بين نقدين.
أن الضوورر مجهووول الوقوووع وقو العقوود ،فيحتموول أن يقوول ويحتموول أن
يقوول ،ممووا يعنووي أن فيووه جهالووة لكووال الطوورفين ،فهووو عقوود احتمووالي ،تعوود
المخاطرة أهم عناصره.

النشأة التاريخية لفكرة التأمين
• لقوود موور فكوورة التووأمين منووذ عهوود قووديم بووأطوار عوودة وأحوووال مختلفووة،
فيرى بع الباحثين أن فكورة التوأمين كانو موجوودة ومعموو بهوا فوي
القورن العاشوور قبوول المويالد فقوود صوودر أول نظوام يتعلووق بالخسووارة العامووة
قبل الميالد حيث قضى بتوزيل الضرر الناشئ من إلقاء جزء مون شوحنة
السوفينة فوي البحور لتخفيوف حمولتهوا علوى أصوحاب البضوائل المشوحونة
فيها.
• ويرى فريق آخر من العلماء أن اإلمبراطوريوة الرومانيوة كانو أول مون
ابتدع فكرة التوأمين حيوث ألزمو تجوار األسولحة بإرسوال أسولحتهم بحورا
لتزويوود قوووا اإلمبراطوريووة بهووا علووى أن تقوووم الدولووة بضوومان خسووارة
التاجر إذا فقد أسلحته بسبب األخطار البحرية أو بفعل العدو.

النشأة التاريخية لفكرة التأمين
• أما التأمين كعقد معاوضة بوين طورفين ؛ فقود كانو نواتوه األولوى
في بالد الغرب ،في نهاية القرن السوابل الهجوري «القورن الثواني
عشوور الموويالدي» فيمووا يسوومى بووالقر البحووري ،وكووان يسوويطر
على هذا النوع من التجارة فئوة مون التجوار فوي القطواع الشومالي
من إيطاليا وأغلبهم من اليهود الذين انتشروا بعد ذلك في أوربا.
• وكوووان العوووام الحاسوووم فوووي نشوووأة التوووأمين هوووو عوووام  1076هووو
1666م ،حيووث وقوول فووي هووذا العووام حريووق هائوول فووي لنوودن الووتهم
حوالي  % 85من مبانيها ،مما جعل تجار التأمين ينتهزون هوذه
الفرصوووة بالقيوووام بالووودعوة إلوووى توووأمين جديووود هوووو التوووأمين ضووود
الحريق ،وبه فتح األبواب للتأمين البري بأنواعه المتعددة.

النشأة التاريخية لفكرة التأمين
• وموول التطووور الصووناعي الووذي حوودث فووي القوورن الثالووث عشوور الهجووري
«التاسل عشر الميالدي» نشأ ما يسمى بالتأمين ضد المسؤولية ،وذلوك
مثل التأمين ضد حوادث المصانل والمختبورا العلميوة والسويارا  ،كموا
نشوأ بعود ذلوك أنوواع أخور مون التوأمين كالتوأمين التعواوني وا جتمواعي
والتأمين على الحياة.
• أما حضور فكرة التأمين في كتب الفقهاء كعقد مستقل؛ فيكواد يطبوق جو ّل
من كتب من المعاصرينرعن التأمين بأن أول منرتكلم عنهوا ابون عابودين
الحنفي وانتهى إلى أنه يحل .والواقل أنه مسبوق إلوى ذلوك منوذ بدايوة
التووأليف فووي الفقووه فووي القوورن الثوواني الهجووري ،حيووث تكلووم اإلمووام أشووهب
القيسي أحد كبار فقهاء المالكيوة عون صوورة مون صوورة التوأمين وأفتوى
فيها بعدم الجواز أيضا.
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إعادة التأمين
هووو أن تلجووأ شووركة التووأمين المباشوورة التووي تعاقوود معهووا
الناس بتأمين جزء من األخطار التوي قود تلحوق بهوا عنود شوركة
كبوورى للتأمينوووا ؛ وذلوووك خوفوووا مووون احتموووال الخطوووأ فوووي تقووودير
احتما

األخطار ،ومن ثم العجز عن تعويضها ،فتلجأ الشوركة

المباشوورة إلووى إعووادة التووأمين لوودى شووركا أكبوور لتطمووئن هووي
ويطمئن المؤمن لهم.
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