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 . بتصرف بسيط.286، ص1جنظر: التأمين التكافلي اإلسالمي، ( ا1

 .131المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص( انظر: المعامالت 2
مفهوم التأمين .و276معامالت المالية المعاصرة، صال.و26المعيار رقم . 365( انظر: المعايير الشرعية، ص3

 .7دراسة مقارنة، صالتعاوني 

 .8،صالتكافلي للتامين الشرعية الضوابط ( انظر: من4

 ساسي." من النظام األ4" من المادة "2( الفقرة "5
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 .26المعيار رقم ، 364، ص.والمعايير الشرعية255ص ،1ج ين التكافلي اإلسالمي،( انظر: التأم1

 الضوابط منو .26المعيار رقم  ،364ص ،الشرعية المعاييرو .255ص ،1ج اإلسالمي، التكافلي التأمين( انظر: 2

 .11ص التكافلي، للتامين الشرعية

 .11( انظر: المرجع األخير نفسه، ص3

 .11( المرجع نفسه، ص4

 .11ص التكافلي، للتامين الشرعية الضوابط منو.26المعيار رقم ، 364( انظر: المعايير الشرعية، ص5
 .11التكافلي،ص للتامين الشرعية الضوابط منو. 26المعيار رقم ، 364( انظر: المعايير الشرعية، ص6

 " من النظام األساسي.4" من المادة "4( الفقرة "7
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 .2،ص إليه الداعية والحاجة الوقف أساس على التعاوني التأمين تأصيل( 1

، 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج.و118، ص2، جرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني( الفواكه الدواني، ش2

 .26ص

 .44_34، ص8، ج( البيان والتحصيل3

 .173( انظر: نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، ص4
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، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. )برقم 137، ص3، جفي صحيحه البخاري أخرجه (1

2483.) 

 ة في الطعام والنهد والعروض. أخرجه، كتاب الشركة، باب الشرك138، ص3، جفي صحيحه البخاري ( أخرجه2

 (.2486. )برقم -  -، باب فضائل األشعريين -  -. كتاب فضائل الصحابة 1944، ص4، جفي صحيحه مسلم

 .22، ص( انظر: وقفات في قضيات التأمين3

 .5ص( انظر: نظام التأمين التكافلي من خالل الوقف بديال عن التأمين من خالل التزام التبرع، 4

 هذه الصيغة فقط.( من المآخذ على هذا النص أنه حصر العالقة التعاقدية بين المستأمنين وحساب التأمين على 5

 .295، ص7، ج( البحر الرائق شرح كنز الدقائق6

 .311، ص4( كشاف القناع، ج7
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تسابه الفائض التأميني معايير احو .4ص إليه، الداعية والحاجة الوقف أساس على التعاوني التأمين تأصيل( انظر: 1

 .7وأحكامه، ص

 .271، ص6( الفروق، ج2

 .324، ص1ج ( أحكام القرآن،3

 .24، ص2، جرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني ش( 4

 .243، ص9( تاج العروس، ج5
 .41، ص13ح البخاري، ج( عمدة القارئ شرح صحي6

 .137، ص3، ج( صحيح البخاري7

 .24بحث وقفات في قضية التأمين، ص.و281، ص1نظر: التأمين التكافلي اإلسالمي، ج( ا8

 .137، ص3( صحيح البخاري، ج9
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 ( من النظام األساسي.7( المادة )1

 .5ص( انظر: التأمين التعاوني األحكام والضوابط الشرعية، 2

( وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم، غير قابل للتجزئة، ويكون 3

لية المعاصرة في الفقه ألسهمه. انظر: المعامالت الماقابال للتداول، وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة االسمية 

 .129، صاإلسالمي

م بشان 2115( لسنة 3م إلى القانون رقم )2112( لسنة 2( وقد تمت اإلحالة في قرار وزير االقتصاد الليبي رقم )4

سة أعمال التأمين (: ) تكون ممار2ية، حيث جاء في المادة )على نشاط التأمين والئحته التنفيذ اإلشراف والرقابة

( لسنة 3التكافلي في ليبيا وفقا للشروط الواردة في هذا القرار، مع التقيد باألحكام المنصوص عليها في القانون رقم )

 م بشأن اإلشراف والرقابة على نشاط التأمين والئحته التنفيذية (.2115
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چەئوئوئۇئ

                                                           

ردنية سالمية، شركة التأمين اإلسالمية األشركات التأمين اإلو. 293، ص1( انظر: التأمين التكافلي اإلسالمي، ج1

 .13منالضوابطالشرعيةللتأمينالتكافلي،ص. و17أنموذجا، ص

 ".4" من المادة "5( الفقرة "2

 .13التكافلي،ص للتأمين الشرعية الضوابط من( 3

 .(2) اآلية المائدة سورة( 4

 ،التكافلي للتامين الشرعية الضوابط منو 119معاصرة في الفقه اإلسالمي، صالمعامالت المالية ال( انظر: 5

 وتطوراته ماهيته التكافل وإعادة التكافلو  .بعدها وما 17ص التعاوني، للتأمين الشرعية والمعايير الضوابط .13ص

 .3_2، صنجاحه متطلبات و

 .18ص أنموذجا، األردنية اإلسالمية التأمين شركة اإلسالمية، التأمين شركاتانظر:  (6
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المعامالت المالية و.26المعيار رقم ، 365، صوالمعايير الشرعية.381، 2ن التكافلي اإلسالمي، جالتأمي( انظر: 1

توصيات ندوة البركة الثانية عشر لالقتصاد اإلسالمي، الحلقة الفقهية و. 135المعاصرة في الفقه اإلسالمي، ص

 .84ص ومعوقاته، وضوابطه ماهيته التعاوني التأمينو.السادسة

 المراجع نفسها.: ر( انظ2

 منالنظام األساسي.( 4) " من المادة1الفقرة "( 3

.  139المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، صو. 93صين التعاوني اإلسالمي وتطبيقاته، ( انظر: التأم4

 .85التأمينالتعاونيماهيتهوضوابطومعوقاته،ص.و27بحوثفقهيةفيقضايااقتصاديةمعاصرة،صو
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 . 26المعيار رقم . 365ص المعايير الشريعة،ظر: ( ان1

 (.48( المادة )2

 " من النظام األساسي.51( المادة "3

 .29، صالغرر وأثره في العقود( 4
 .347_346، ص29، ج( مجموع الفتاوى5

 .259، ص1( إعالم الموقعين عن رب العالمين، ج6
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ا عن ا أخرى دفاًعالمشرع الليبي نصوًص وقد وضع.21ص ،التكافلي للتامين الشرعية الضوابط انظر: من( 1

_ 149المستأمن باعتباره الطرف األضعف في ظل اإلذعان الذي يتصف به التأمين التجاري. راجع المواد: ) 

 .189، صمين والوكالة في التشريع الليبي: شرح أحكام البيع والتأانظر( من القانون المدني.  753_ 153

 .393، ص2سالمي، ج( انظر: التأمين التكافلي اإل2

 .26المعيار رقم . 366( المعايير الشرعية، ص3

 .371، ص2القرآن، ج( أحكام 4

 مادة: ) فاض (..245، ص1مختار الصحاح، جو. 485، ص2، ج( المصباح المنير5
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 .4ص، أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه ( الفائض التأميني1

 .26المعيار رقم .376( المعايير الشرعية، ص2

 .21، صتأميني ومعايير احتسابه وأحكامهالفائض ال( 3

 .4، صوتوزيعه احتسابه ومعايير أحكامه التأميني الفائض( 4

 .21ص وأحكامه، احتسابه ومعايير التأميني الفائض( 5

 ".4" من المادة "7( الفقرة"6
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 .26المعيار رقم ، 367_366( المعايير الشرعية، ص1

 361، ص2،جاإلسالمينظر: التأمين التكافلي ( ا2
 ( عند إطالق مصطلح الفائض التأميني فالمقصود به ) الفائض التأميني الصافي (.3

المعامالت .و365، ص2ين التكافلي اإلسالمي، جالتأم.و26المعيار رقم ، 367( انظر: المعايير الشرعية، ص4

 .22سابهوأحكامه،صالفائضالتأمينيومعاييراحتو. 116معاصرة في الفقه اإلسالمي، صالمالية ال

 .22_21الفائضالتأمينيأحكامهومعاييراحتسابهوتوزيعه،ص( انظر: 5

 .23،صوأحكامهالفائضالتأمينيومعاييراحتسابه( 6
 . 117، ص1ها عند السيوطي في األشباه والنظائر، جوانظر،  112، ص1( األشباه والنظائر، ج7
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التأمين التكافلي و. 116لمعاصرة في الفقه اإلسالمي، صالمعامالت المالية ا.و367( انظر: المعايير الشرعية، ص1

 .366، ص2اإلسالمي، ج

 .23وأحكامه،ص احتسابه ومعايير التأميني الفائضو.366، ص2، جنظر: التأمين التكافلي اإلسالمي( ا2

ة دراسة تحليلية، شركة التأمين األردنيو.23ص ،وتوزيعه احتسابه ومعايير أحكامه التأميني الفائض( انظر: 3

 م.1994، 114ص

. 116ص ،اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالتو .365ص ،2ج اإلسالمي، التكافلي التأمين( انظر: 4

 .22ص وأحكامه، احتسابه ومعايير التأميني الفائضو. 26المعيار رقم  ،367ص ،الشرعية المعايير

 .23( انظر: المرجع األخير نفسه، ص5
 .26المعيار رقم ، 367ص( انظر: المعايير الشرعية، 6

 ".4" من المادة "7لفقرة "ب" من الفقرة "ا( 7
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 ( موافقة المستأمن تكون بقبوله االشتراك وتوقيعه على العقد.1

 .33ص ،وتوزيعه احتسابه ومعايير أحكامه التأميني الفائض( 2

 .8ص وأحكامه، احتسابه ومعايير التأميني الفائض( 3

 .9المرجع نفسه، ص (4

 األردنية اإلسالمية التأمين شركة اإلسالمية، التأمين شركاتو .8ص وأحكامه، احتسابه ومعايير التأميني الفائض( 5

 .17ص ،أنموذجا

 .24ص وأحكامه، احتسابه ومعايير التأميني الفائض( 6
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