
التعاونية التأمين شركة في شرعية رؤية
الدعيجي إبراهيم بن خالد

الحمد لله رب العالمين، والصلةا والسلما على أشرف النبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد:
فهذه الورقات محاولة لبيان حقيقة الشركة التعاونية للتأمين، وهل هي تزاول

التأمين التعاوني أو التجاري.
وينتظم عقد هذه المحاولة في النقاط التية:

أولً: التعريف بالشركة.
ًا:أنواع التأمين. ثاني
ًا: حكم التأمين. ثالث

ًا: الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. رابع
ًا: هل شركة التعاونية للتأمين تمارس التأمين التعاوني أما التجاري؟ خامس

ًا: حكم الكتتاب بشركة التعاونية للتأمين. سادس
وهذه المحاولة عبارةا عن مفاتيح لطلبة العلم لمعرفة حقيقة الشركة، ومن

ثم الدلء برأيهم فيها.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن تكون خير معين لمن تصدر للفتاء.

والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
. التعريف بالشركة. 1

ما كشركة مساهمة1986تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عاما 
سعودية مغلقة ، وهي مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومية سعودية مبينة كما

يلي:
%، المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية50صندوق الستثمارات العامة 

%. والغرض من إنشاء الشركة مزاولة25%، صندوق معاشات التقاعد 25
أعمال التأمين التعاوني، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة

خدمات التأمين من سيارات ، بحري، حريق، طاقة، طبي، هندسي، طيران،
وتأمين حوادث متنوعة.

وتدير الشركة أعمال التأمين بالنابة عن المؤمن لهم ،كما تقوما بتقديم
التمويل لعمليات التأمين عند الحاجة. 

ًا مقابل إدارةا استثمارات عمليات التأمين تعادل  %10وتتقاضى الشركة أتعاب
من صافي إيرادات استثمارات عمليات التأمين.

% من أسهم الشركة للمواطنين.70بيع 
هـ، القاضي ببيع5/4/1425 وتاريخ 112وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

كامل السهم المملوكة للدولة من صندوق الستثمارات العامة في الشركة
% من مساهمات المؤسسة10%، ونسبة 50التعاونية للتأمين ونسبته 

% من مساهمات المؤسسة العامة10العامة للتأمينات الجتماعية، ونسبة 
% .70للتقاعد. فيكون إجمالي النسبة 

هـ لطرح الكتتاب1425وحدد يوما الثلثاء التاسع من ذي القعدةا من عاما 
.)1(للمواطنين 

. أنواع التأمين: 2
ينقسم التأمين من حيث شكله إلى قسمين:
القسم الول: التأمين التعاوني، أو التبادلي.
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مفهومه: "أن يجتمع عدةا أشخاص معرضين لخطار متشابهة، ويدفع كل منهم
ًا، وتخصص هذه الشتراكات لداء التعويض المستحق لمن يصيبه ًا معين اشتراك

الضرر، وإذا زادت الشتراكات على ما صرف من تعويض كان للعضاء حق
استردادها، وإذا نقصت طولب العضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو

أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمين التعاوني
ل يسعون إلى تحقيق ربح، ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق
(بعض العضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم"

2( .
حكمه: أفتى بجوازه كل اللقاءات الفقهية التي تناولت التأمين وأهمها:

ما وهو المعروف بمهرجان1961أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 
هـ،1385ابن تيمية، وكذلك مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرةا عاما 

ًا في القاهرةا عاما  هـ، والمؤتمر الول1392والمؤتمر السابع المنعقد أيض
هـ، والمجمع الفقهي السابع1396للقتصاد السلمي المنعقد في مكة عاما 

هـ ، وقرار هيئة كبار العلماء في1398لرابطة العالم السلمي في عاما 
، وقرار المجمع300/2/1399المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 

هـ. 1406الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر السلمي سنة 
ولهذا نقل الجماع على جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي

)، وكذلك الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا "40الشرعية في فتواها رقم (
.)3(رحمه الله" 

ولكن في هذا الجماع نظر إذ يوجد من فقهاء العصر من يخالف في هذه
المسألة ويرى التحريم، ومنهم الدكتور سليمان الثنيان في كتابه التأمين

.)4(وأحكامه
القسم الثاني: التأمين التجاري أو ذي القسط الثابت.

مفهومه: وفي هذا ينفصل المؤمن (وهو شركة التأمين) عن المستأمنين
الذين تتعاقد مع كل واحد منهم على حدةا ويقوما المؤمن بتوزيع المخاطر
ًا لما تقتضيه على المؤمن لهم في صورةا أقساط دورية ثابتة يحددها طبق

السس الفنية التي يعتمد عليها والمتمثلة في قواعد الحصاء. ويلتزما المؤمن
ًا لهذا العقد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق حدوث الواقعة التي يتوقف طبق

عليها استحقاقه ويتعهد المؤمن (وهو شركة التأمين) بدفع هذا المبلغ بدون
التضامن ول التنسيق مع المستأمنين وما يزيد لديه من مبالغ فإنه يستأثر بها

.)5(المؤمن ويتحمل الخسارةا 
حكمه: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين:

القول الول: التحريم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار
 وتاريخ51هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 

هـ. وكذلك مجمع الفقه السلمي التابع لرابطة العالم السلمي4/4/1397
، وكذلك المجمع الفقهي السلمي الدولي1398في دورته الولى شعبان 

هـ=1406) سنة 9/2(9التابع لمنظمة المؤتمر السلمي، القرار رقم 
ما.1985

القول الثاني: الجواز،وبه صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي
وانتصر له من الفقهاء المعاصرين الشيخ الدكتور)6( 40لمصرفية رقم 

.)7(مصطفى الزرقا رحمه الله 
والذي يترجح للباحث حرمة التأمين التجاري، لقوةا أدلة المحرمين وضعف

أدلة المجيزين. ول يمكن خلل هذه العجالة عرض الدلة ومناقشتها.
. الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني. 3
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لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدةا فروق، وتكمن أبرزها فيما يلي:
الفرق الول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة
التعاون على تفتيت الخطار ، فالقساط المقدمة من حملة الوثائق في

.)8(التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة (التبرع) 
أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الحتمالية .

الفرق الثاني: أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع القساط
المتاحة.فإذا لم تكن القساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من

العضاء زيادةا اشتراكاتهم لتعويض الفرق. وإذا لم يمكن زيادةا الشتراكات
للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض ، إذ ليس هناك التزاما تعاقدي بالتعويض.
أما التأمين التجاري فهناك التزاما بالتعويض مقابل أقساط التأمين. ويترتب
على هذا اللتزاما تحمل الشركة لمخاطرةا الصل المؤمن عليه دون سائر

المستأمنين. ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، ولكن هذه المعاوضة ل
تسمح بربح الطرفين، بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن وإن ربح

المستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل
.)9(خسارةا الخر ولبد وهذا أكل المال بالباطل 

الفرق الثالث: في التأمين التجاري ل تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين
إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في

التأمين التعاوني، فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات
التي تصرف للمصابين منهم، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات

العضاء. 
ًا إذا وقع الخطر، ًا سلف ًا محدد فالمستأمن في التأمين التعاوني ل ينتظر مقدار

وإنما ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه بحسب ملءةا صندوق التأمين وقدرةا
ًا نابعة من العضاء على تعويضه. فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاوني

شعوره بوقوف الخرين معه، وليس من عوض محدد بمقتضى التزاما تعاقدي
.)10(غير صادق في حقيقته، كما هو الحال في التأمين التجاري 

الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني ل يقصد منه السترباح من الفرق بين
أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الضرار التي تقدمها

الجهة المؤّمن لديها بل إذا حصلت زيادةا في القساط المجبية عن
.)11(التعويضات المدفوعة لترميم الضرار ترد الزيادةا إلى المستأمنين 

بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة.
الفرق الخامس:المؤّمنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني، ول تستغل

أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إل بما يعود عليهم بالخير
ًا. أما في شركة التأمين التجاري فالمؤّمن هو عنصر خارجي بالنسبة جميع
للشركة، كما أن شركة التأمين التجاري تقوما باستغلل أموال المستأمنين

.)12(فيما يعود عليها بالنفع وحدها 
الفرق السادس: شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق التعاون بين

أعضائها المستأمنين، وذلك بتوزيع الخطار فيما بينهم، أي بمعنى ما يشتكي
ًا وإنما الذي ًا. وبمعنى آخر أنها ل ترجو ربح منه أحدهم يشتكون منه جميع

ترجوه تغطية التعويضات والمصاريف الدارية. وعلى العكس من ذلك فإن
شركة التأمين التجاري هدفها الوحد هو التجارةا بالتأمين والحصول على

.)13(الرباح الطائلة على حساب المستأمنين 
الفرق السابع: في شركة التأمين التعاوني تكون العلقة بين حملة الوثائق

وشركة التأمين على السس التالية:
. يقوما المساهمون في الشركة بإدارةا عمليات التأمين، من إعداد الوثائق1
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وجمع القساط، ودفع التعويضات وغيرها من العمال الفنية، في مقابل أجرةا
معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارةا التأمين وينص على هذه الجرةا بحيث

يعتبر المشترك قابلً لها . 
. يقوما المساهمون باستثمار( رأس المال) المقدما منهم للحصول على2

الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لها أن تستثمر أموال التأمين المقدمة من
حملة الوثائق، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين

بصفتهم المضارب.
. تمسك الشركة حسابين منفصلين، أحدهما لستثمار رأس المال، والخر3

ًا للمشتركين ًا خالص لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حق
( حملة الوثائق).

. يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة4
باستثمار الموال نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف

إدارةا التأمين نظير عمولة الدارةا المستحقة لهم
. يقتطع الحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون5

. )14(من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال
بينما العلقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين، في التامين التجاري، أن ما

ًا للشركة ويخلط مع رأس مالها يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملك
مقابل التأمين. فليس هناك حسابان منفصلن كما في التأمين التعاوني.

الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني، يعدون شركاء مما
يحق لهم الحصول على الرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.

ًا؛ً لن المستأمنين ليسوا أما شركات التأمين التجاري فالصورةا مختلفة تمام
بالشركاء، فل يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة

.)15(بالحصول على كل الرباح 
الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني ل تستثمر أموالها في النواحي التي

يحرمها الشرع.
.)16(وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري ل تأبه بالحلل والحراما 

الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لبد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه
المستأمن ما هو إل تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لعانة من يحتاج إليه من

. أما في التأمين التجاري ل ترد نية التبرع أصلً، وبالتالي ل)17(المشتركين 
يذكر في العقد.

. هل الشركة التعاونية للتأمين تمارس التأمين التجاري أم4
التعاوني؟.

: يلي            ما له تبين المالية، الشركة قوائم إلى الباحث رجوع خلل من

            ( فهناك( المالية، ذمتها عن الوثائق لحملة المالية الذمة بفصل قامت الشركة أن أ

أموال            باستثمار قامت وكذلك ، للشركة، وآخر الوثائق لحملة أحدهما مستقلن حسابان

قدره        الرباح صافي من بجزء الوثائق التأمين%     10حملة عمليات بإدارةا قامت وكذلك ،

لدلة            عشرةا الثانية القتصادية الندوةا قرار طبقت الطريقة بهذه وهي مقطوع، بمبلغ

البركة.

: العمل          هذا جراء الشركة عليها حصلت التي المبالغ بيان وإليك

وإدارية:    +     عمومية مصاريف وإدارةا تشغيل رواتب أخرى:أولً
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199819992000200120022003العاما

[آلف المبلغ
]الريالت

38.38340.09050.09468.376
72.36

6
92.37

3

إدارةا:   .  أتعاب ًا ثاني

      ": استثمارات      إدارةا مقابل ًا أتعاب الشركة تتقاضى بقولهم التعاب هذه إيضاح في وجاء

تعادل    التأمين ".10عمليات التأمين%       عمليات استثمارات إيرادات صافي من

هذه     مبالغ بيان التعاب:وإليك

199819992000200120022003العاما

[آلف المبلغ
]الريالت

2.0842.2043.4462.4414.2496.763

            ( حصلت( إذا بأنه القاضي الشرعية الهيئات بعض قرار بتطبيق الشركة قامت كذلك ب

إلى            الزيادةا ترد الضرار لترميم المدفوعة التعويضات عن المجبية القساط في زيادةا

المستأمنين.

التأمين          أقساط لجمالي ونسبتها للمستأمنين، المرجعة المبالغ بهذه بيان وإليك

المكتتبة، 

 ) : بآلف        المبلغ التأمين أقساط لجمالي ونسبتها الوثائق لحملة المرتجعة المبالغ
الريالت)

199819992000200120022003العاما

إجمالي
أقساط
التأمين

683.765682.742716.9831.023.2061.081.1731.545.797

المبلغ
المرتجع
ونسبته

لجمالي
أقساط
 التأمين

18.200 
2.66%

يوجد   ل
22.000 
3.06%

15.800 
1.54%

10.000 
0.92%

18.000 
1.16%

هذا ما قامت به الشركة خلل العواما الست الماضية، وهي بذلك تطبق ما
جاء في قرارات بعض الهيئات الشرعية.

ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له فتوى محررةا بعدما جواز إرجاع



شيء من الموال للمشتركين في التأمين التعاوني وقال رحمه الله : " صدر
قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من

تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدةا المحتاج والمنكوب ول يعود منه
شيء للمشتركين - ل رؤوس أموال ول أرباح ول أي عائد استثماري - لن

ًا قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدةا المحتاج ولم يقصد عائد
ًا "  .)18(دنيوي

             ( عبد( الشيخ سماحة قال ما والتجاري التعاوني التأمين بين الفروق أهم من إن ج

القصيد،              بيت هو وهذا التبرع، على قائم التعاوني التأمين أن وهو الله رحمه العزيز

 . المعنى            هذا يفيد ما عقودها أو سياستها أو الشركة وثائق في وليس

             ( تلتزما( ل التعاوني التأمين في أنه والتجاري التعاوني التأمين بين الفروق من و د

         . على     يدل ما سياستها ول الشركة وثائق في وليس بيانه سبق كما بالتعويض الشركة

 .         . ًا  مطلق بالتعويض تلتزما الشركة أن الحال واقع بل ًا أيض ذلك

بسبب             أخرى شركات مع التأمين إعادةا إلى تلجأ التجاري التأمين شركات نجد ولهذا

 . بالتعويض  التزامها

شركة             مع التأمين إعادةا عقود عدةا عقدت ولهذا المبدأ، هذا طبقت للتأمين فالتعاونية

: العقود     هذه قيمة وإليك ألمانية،

العواما       خلل التأمين إعادةا عقود السابقة:قيمة

199819992000200120022003العاما

[آلف المبلغ
]الريالت

487.352424.671498.845735.523663.152716.584

زادت              وان قدر لو بالتعويض،لنه التزمت لما ًا تعاوني ًا تأمين الشركة تمارسه ما كان فلو

تدفع             أنها أو بالتبرع، المشتركين تطالب أن لها فإن الصندوق قيمة عن التعويضات

. التعويض   من نسبة

            ( على( منعه، أو التجاري التأمين أجاز من منهم سواء المعاصرون، الفقهاء أجمع هـ

ًا      . مطلق معاملتها في المحرمات اجتناب وجوب

الصندوق      -    -     أموال استثمروا قد عنهم الله عفا الشركة هذه على القائمين نجد ولكن

في           للستثمار الصندوق من المقتطعة المبالغ بيان وإليك ًا، قطع المحرمة بالسندات

. الصندوق    لموجودات ونسبته السندات

لموجودات         ونسبته بالسندات، المستأمنين لموال الشركة استثمار الصندوق:قيمة

199819992000200120022003العاما

المبلغ
[آلف

336.110 
42.88%

399.550 
46.23%

338.172 
33.95%

343.346 
29.06%

419.417 
31.19%

430.525 
24.34%

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=71&catid=73&artid=4784#18%2318


]الريالت

وهناك استثمارات أخرى بالوراق المالية لم تفصح الشركة عن نوعيتها، فلم
يتعرض الباحث لها ولم يستفصل عنها.

. بماذا يستثمر المساهمون أموالهم؟. 5
: منفصلين        حسابين جعلت الشركة أن سبق فيما ذكرنا

الولى،           النقطة في ذكرناهم الذين المساهمين لموال وحساب الوثائق، لحملة حساب

المدفوع        ( المبلغ كان أسست عندما الشركة أن ًا ثم)   .  250.000علم ومن ريال ألف

آلت            وما الستثمارات هذه حصيلة وإليك متنوعة، استثمارات في المال هذا استثمر

إليه: 

السنوات      خلل المساهمين صندوق السابقة:موجودات

199819992000200120022003العاما

[آلف المبلغ
]الريالت

406.436387.879385.711353.755354.619428.686

يؤثران           استثمارين أهم أذكر سوف ولكن لموالهم، المساهمين استثمارات تنوعت وقد

: الشركة     بهذه الكتتاب حكم في

   : بسندات  الستثمار الول ربوية.الستثمار

العاما
199

8
199

92000200120022003

[آلف المبلغ
]الريالت

ل
يوجد

ل
 يوجد

121.595 
31.52%

88.161 
24.92%

72.397 
20.41%

34.981 
8.16%

في الشركة نصت إذا أنه على اتفقوا المعاصرين الفقهاء أن المعلوما ومن
، فيها الكتتاب يجوز فل بالربا تقرض أو تقترض سوف أنها الكتتاب نشرةا
الفعل هذا ومارست الناس، لجميع صراحة هذا أعلنت قد الشركة فهذه وعليه

ًا، المحرما الفعل هذا على وأقرهم وافقهم فقد الكتتاب على يقدما فمن عملي
ًا ويعتبر المحرما، المحرما. الفعل هذا على معهم شريك

ًا نوعيتها عن تفصح لم لكنها مالية أوراق في استثمارات لها الشركة أن علم
وطبيعتها.

تجارية: تأمين شركات في الثاني: الستثمار الستثمار
تأمين شركة % من50 نسبته ما تملك أنها قوائمها في الشركة أعلنت وقد

المتحدةا وهي: الشركة الشركة، هذه اسم عن الباحث استفسر وقد زميلة،
الستثمار هذه وقيمة التجاري، التأمين وتمارس البحرين، في ومقرها للتأمين،



الشركة. موجودات  % من5.86 نسبة ويمثل ريال، ) ألف24.097(
للتأمين. التعاونية بشركة الكتتاب . حكم6

للسباب الشركة بهذه الكتتاب يجوز ل أنه للباحث يظهر الذي بيانه سبق مما
التية:

ًا يختلف ل الشركة تمارسه الذي التأمين أولً: أن التجاري. التأمين عن كثير
إل السهم حملة عن المستأمنين حسابات لفصل الشركة محاولة من وبالرغم

ًا بالتعويض اللتزاما عنصر أن تتصرف الشركة ويجعل الفصل، هذا يناقض مطلق
ًا الحسابان كان لو كما ًا. حساب واحد

ًا: أن ًا تستثمر الشركة ثاني أصدر وقد الربوية، السندات في به يستهان ل مبلغ
وهما المساهمات، من النوع هذا بتحريم يقضيان قرارين فقهيان مجمعان
التابع الفقهي والمجمع السلمي، المؤتمر لمنظمة التابع الفقهي المجمع
السلمي. العالم لرابطة

ًا: أن محرمة. تجارية تأمين بشركات أموالها من جزءا تستثمر الشركة ثالث
ًا: أن الرقابة تلتزما ول السلمية، الشريعة بأحكاما التزامها تعلن ل الشركة رابع
المالية. نشاطاتها جميع على الشرعية

أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى أعلم والله

.4064 عدد هـ،142  رمضان25 الثنين القتصادية، ) صحيفة1(
ضمن الثانية. من الطبعة الضرير، للدكتور ،638 ص العقود في وأثره ) الغرر2(

البركة. دلة مجموعة مطبوعات
البركة. دلة مطبوعات من ،88 ص التأمين في )فتاوى3(
.283-282 ) ص4(
الشنقيطي مصطفى محمد د المستحدثة، المالية العقود لهم شرعية )دراسة5(

2/475.
.3/357 المصرفية الراجحي لشركة الشرعية الهيئة ) قرارات6(
.45ص التأمين ) فتاوى7(
هـ.4/4/1397 )وتاريخ51( رقم العلماء، كبار هيئة مجلس ) قرار8(
السويلم. سامي للدكتور ،20 ص التأمين، قضية في ) وقفات9(
السويلم. سامي للدكتور ،21 ص التأمين، قضية في ) وقفات10(
.42 الفتوى رقم المصرفية، الراجحي لشركة الشرعية ) الهيئة11(
ً ، السلمي فيصل لبنك الشرعية الهيئة ) فتوى12( .99 ص التأمين فتاوي من نقل
السابق. ) المرجع13(
البركة ندوات وتوصيات قرارات السلمي، للقتصاد عشرةا الثانية البركة ) ندوةا14(

.212ص السلمي للقتصاد
ً السلمي، فيصل لبنك الشرعية الهيئة ) فتاوى15( .105 ص التأمين فتاوى من نقل
ً السلمي، فيصل لبنك الشرعية الهيئة ) فتاوى16( .105 ص التأمين فتاوى عن نقل
ً السلمي، فيصل لبنك الشرعية الهيئة ) فتاوى17( .91ص التأمين فتاوى عن نقل
هـ.22/2/1417 تاريخ في الله رحمه الشيخ من ) بيان18(


