
إنقاذ صناعة التأمين في

السعودية



إنقاذ صناعة التأمين في السعودية

تمهيد :

يتلف سيارته ليحصل على عوض التأمين، شاب -

ة شركات طريق إلنقاذ صناعة التأمين من الجهة التنظيمية وجهة المسؤولية، ويشمل ذلك مسؤولينحتاج خارطة -

.التأمين ومسؤولية المؤمنين 

.لرسمية مخالفة كثير من شركات التأمين للفتوى ابسبب شركات التأمين من أزمة ثقة مع المجتمع تعاني -



: أول مواجهة بين القضاء والتأمين التجاري 

بددرا  صدددر اددرار سددماحة رقددي  القيدداد ومفتددي الددديار السددعودية الشدديآ محمددد بددن إبددرا ي   ل الشدديآ-

 ـ بشدأن تأييدد حكد  صدادر مدن محكمدة جددند بدبطلن عقدد التدأمين فدي18/8/1388وتاريآ ( 570/2)

. ايية منظورد لدى القياء 

ة وعلددى حصددلت مكاتبددات بددين مجلدد  الددوزراء و يقددة كبددار العلمدداء فددي المملكددة العربيددة السددعوديثدد  -

إجازد التدأمين  ـ ، وميمونه 4/4/1397والتاريآ 51يوقها صدر ارار  يقة كبار العلماء ذو الرا  

أكدل أمدوال لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالدة والمقدامرد و. التعاوني وتحري  التأمين التجاري 

تدأمين بعمدل كما تيمنت تحري  العمل في شركة ال،النا  بالباطل إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية

.كتابي وغيره ألن العمل بها من التعاون على اإلث  والعدوان 

. ذا القرار المجامع الفقهية واللجنة الداقمة للبحوث العلمية واإلفتاء في المملكة وأيندت -



متعلقة بالتأمينمستندات حكومية 

 ـ1424

نظا  مراابة شركات التأمين التعاوني

وأسددددندت الراابددددة واإلشددددراف علددددى 

البندددك المركدددزيإلدددىاطدددال التدددأمين 

السدددددعوديالنقدددددد العربدددددي مؤسسدددددة )

ولدى والذي ندَّ  فدي المدادد األ، (سابقا

يكددددون التددددأمين فددددي : "مندددده علددددى أن

يدق المملكة العربيدة السدعودية عدن طر

، وبمددا اشددركات تددأمين مسددجلة فيهددا

" يتعارض مع الشريعة اإلسلمية

أمين لتددلشدركة سددعودية تملكهدا الدولددة 

اظ على المشدروعات الكبدرى وااحتفد

داخدل بنسبة كبيرد من أاسداط التدأمين

واددددددد انتهجددددددت نمددددددوذج ، المملكددددددة 

الميدددداربة فددددي إدارد التددددأمين وفقددددا  

ويعدددد النمدددوذج ، لنظامهدددا األساسدددي

ال األول لنماذج إدارد التكافدل فدي العد

 .

ث 

الشركة الوطنية للتأمين التعاوني



:  التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ملحوظات على الالئحة 

/  2بتاريآ 32/اللقحة التنفيذية لنظا  مراابة شركات التأمين التعاوني الصادرد بمرسو  ملكي را   صدرت 

:يلي ويبينه ما التجاري ولوحظ عليها أنها صيغت وفق التأمين ، 1424/ 6

ن له  إلى المؤمن  )عرفت التأمين بأنه ( 1)في المادد -اللقحة أن : أوا   ن، تحويل أعباء المخاطر من المؤم 

( .وتعويض من يتعرض منه  لليرر أو الخسارد من ابل المؤمن

ن مقابدل م: )بأنه( 18)في الفقرد ( القسط)وعرفت اللقحة ااشتراك  ن لده للمدؤمن  وافقدة المبلغ الذي يدفعه المدؤم 

ن له عن اليرر أو الخسارد التي يكون السدبب المباشدر فدي واوع ن على تعويض المؤم  هدا خطدر مدؤمن المؤمن 

، (منه

ن بدأن يعدوض المدؤم  : ) بأنها( 17)كما عرفت اللقحة وثيقة التأمين في الفقرد  ن لده عقد يتعهد بمقتيداه المدؤمن 

ن لده وايد  مدن و( عند حدوث اليرر أو الخسارد المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل ااشتراك الدذي يدفعده المدؤم 

نين  المغدان  والمغدار  ، وعل قدت(حملدة الوثداقق)كل  ذا أن اللقحة ألغت التعاون والتيامن والتكافل بين المؤمن 

ن  ن (صاحب الشركة)بذمة المؤمن  .، وبذلك عاد األمر إلى معاوية بينه  وبين المؤمن 



( . ـ/1)ف  70  ( أصحاب الشركة)٪ من الفاقض إلى أصول المسا مين 90تنَّ على إعادد أنها : ثانيا  

.ن التعاوني أنه ل  يرد في اللقحة تعريف للتأمين التعاوني ويوابطه، مع أن النظا  ااق  على التأمي: ثالثا

التدأمين التي تتحدث عن إعادد التأمين ل  ينَّ فيها على أن يكون إعادد التدأمين بأسدلوب( 43)أن المادد : رابعا

التدأمين مدع التعاوني حتى يتفق مع الممارسة المسموح بها نظاما  في المملكدة، بدل إنده فدت  البداب لممارسدة إعدادد

.التجاريشركات التأمين 

التي منها على شروط الترخيَّ ول  تورد أي بند يشير إلى ويع اآلليات( 4)نصت اللقحة في المادد : خامسا

.تكفل انيباط عمل شركات التأمين بما يحقق المادد األولى من النظا  

،عن وثاقق التأمين النموذجية مع إغفال أي معيار شرعي ( 52و 51)تحدثت المادتان : سادسا



تصحيح المسار :

لكي، وويدع وتبرز أ مية تصحي  مسار التأمين في توافق اللقحة مع النظا  الصادر بالمرسو  الم

حفيددز ألفددراد وفددي تعددديل المسددار ت. اللددواق  التنفيذيددة بصدديغتها الحاليددة مخددالف للنظددا  فددي جددو ره

.المجتمع بتقبل منتجات صناعة التأمين، مما يحقق ازد ار صناعة التأمين في المملكة  

:  ذا التصحي  على النحو اآلتي تلخيصونستطيع 

ويد  معندى على الجهة المنظمة للتأمين مسؤولية كبيرد في تخصيَّ مدادد فدي بدايدة اللقحدة ت( 1

. التأمين التعاوني ويوابطه

ماراتها وإيافة مادد تنَّ على التزا  شركة التأمين بأن تكون جميع أعمالهدا وأغرايدها واسدتث( 2

. ألموالها ألموال المؤمنين وفق أحكا  الشريعة اإلسلمية

عدديل المدواد التدي يرورد تعديل التعريفات في اللقحة بما يتلء  مع حقيقة التأمين التعاوني وت( 3

.تتعارض مع مبدأ التأمين التعاوني



ةشركات التأمين في السعودي

ًّ، واد كان التأمين يت  عبر بدأت صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية في وات متأخر نسبيا

.وسطاء محليين لشركات عالمية 

.ث  صدر ارار مجل  الوزراء باإلذن لشركة التعاونية للتأمين 

ذي الرا  وأما تنظي  الصناعة التأمينية في المملكة العربية السعودية فقد صدر المرسو  الملكي

قرار ث  صدرت اللقحة ب. بنظا  مراابة شركات التأمين التعاوني ـ 2/6/1424والتاريآ ( 32/ )

(  60/ ) ـ الُمصادق عليه بالمرسو  الملكي را  16/9/1427في ( 233)مجل  الوزراء را  

ين  ـ بالموافقة على الترخيَّ بتأسي  ثلث عشرد شركة مسا مة للتأم18/9/1427وتاريآ 

:التعاوني  ي كاآلتي



شركات التأمين في السعودية 

نيالشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

شركة إياك السعودية للتأمين التعاونيشركة سند للتأمين التعاوني

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاونيونيالشركة السعودية المتحدة للتأمين التعا

اونيالشركة العربية السعودية للتأمين التععاونيالشركة السعودية الفرنسية للتأمين الت

شركة ساب تكافل الشركة األهلية للتأمين التعاوني

نيشركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوشركة مالذ للتأمين التعاوني

م،لورددد لوقدددخلت شدددتلتدددن كثلردددلسوقلالوددديةلوشردددلاللتوردددللت  لو ن دددتلو ا  دددك لتولدددك

لرددختوألهمدد ب كلالمددلكةل كو دد ،لسددجلاددلقلي كغي ددكلتةكو دد ل ودديلس دد ل ،لو ل دد 
 
رلجرددك

تقبلسنلتم بنتةهك،لو غشبهكل لىلتوصللبكث .وخىلتةن



أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في السعودية

:آلتيايواجههاوتعد اإلشكاات القانونية من أكثر ما يسبب خساقر شركات التأمين، وأ   ما 

ا منحدازد ، فجهات التحقيدق متهمدة بأنهدتظل  شركات التأمين في حال واول الحوادثكثيرا ما -

. يد شركات التأمين، كما في حوادث الحريق وحوادث السيارات

غطيددة مددن ا يسددتحق التالتددأمين الطبددي يعدداني  ددو اآلخددر مددن إشددكالية اانتحددال لعددلج كمددا أن -

فيدين مدن التأمينية، وتتذمر شركات التأمين من تواطؤ بعض الجهات الصدحية األ ليدة مدع المسدت

.التغطية التأمينية بطرق يصعب حصر ا

.تعاني شركات التأمين من عد  ويوح توجهات اللجنة التأمينيةوإيافة إلى ذلك؛ -



أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في السعودية

كثيدددددرا مدددددا تظلددددد  شدددددركات 

التدددددأمين فدددددي حدددددال وادددددول 

الحدددوادث، فجهدددات التحقيدددق

متهمددددة بأنهددددا منحددددازد يددددد 

شددددركات التددددأمين، كمددددا فددددي 

حددددوادث الحريددددق وحددددوادث 

.  السيارات

كمدددددا أن التدددددأمين الطبدددددي 

يعددددداني  دددددو اآلخدددددر مدددددن 

إشددددكالية اانتحددددال لعددددلج

مدددددن ا يسدددددتحق التغطيدددددة 

.التأمينية

نمالتأمينشركاتتعاني

توجهاتويوحعد 

.التأمينيةاللجنة



التأمينبوالَّارتفال 

المبالغة في األسعاراافتراسيالتسعير العدواني 

يدبالتقملزمةالتأمينشركات

نظا أكدفقدالمنافسةبنظا 

كا أحأنعلىالسعوديالمنافسة

نشآتالمُ جميععلىتطبقالنظا 

ماالسعوديةاألسواقفيالعاملة

العامةالمؤسساتعدا

بالكاملالمملوكةوالشركات

.للدولة

البداية

Predatory 
Pricing

Overpri
ced

فرض أسعار منخفية جدا، اد

.  فةتصل إلى أال من سعر التكل

و ذا مخالف لقوانين المنافسة

.جميعها 

سوق والبيع بسعر أال من سعر ال

ر ألجل اإليرار بالمنافسين أم

تحافظهامخالف للشريعة، ألن

على حقوق المنتجين 

.والمستهلكين في  ن واحد

إذا رأت الدولدددددة المبالغدددددة فدددددي 

عير األسددعار ، فلهددا حينقددذ التسدد

ر مدن العادل ؛ واد بينن ذلك كثيد

علمدداء اإلسددل  بددأن التدداجر إذا 

، حددب  السدددلعة ليرفدددع سدددعر ا

لمثدل فللحاك  أن يسعر ا بسعر ا

.

"  مجمول الفتاوى ، الحسبة"



والحمد هلل رب العالمين 

وصلى هللا وسل  على نبينا محمد 

وصحبه أجمعينو له



، طريق الملك عبدهللا الفرعي: العنوان

.12343الرحمانية، الرياض 

0505849406

https://www.alukah.net/web/doghaither

0505849406

@Fiqh_issues


