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مٍ عَلِيم  }
 {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ

 



 

 

 :داءـــــــاإلهـــ 
 

  العلم بنور سبيلنا أنار و العقـل نعمة أهدانا الذي تبارك
 .عرفـان و تقدير بكل النجاح طريق لنا مهد و

 

 خاصةأهدي هذا العمل المتواضع  
 أطال اهلل في عمريهما؛  يــــــــــــــي و أمـــــــــــــــــأب ىـــــــــــــــــــــــإل 

 

 ؛"دـــــــجـــــــأم" اــــــــنــــنـــــإبوإلى   يــــــتـــــزوجى  ـــــــــــــــــــــــــإل

  يــــــــوتـــــإخو جميع   يـــــــتـــأخى  ــــــــــــــــــــإل

 في العمل من أساتذة وعمال، زمالئي  جميع  ى  ــــــــــــإل
 لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

 ؛1بجلمعة سطيف  
 

 من قريب أو من بعيد؛  أصدقـائيى كل  ـــــــــــــــــإل
 

 . األطروحةى كل من يقرأ هذه  ـــــــــــــــــــــــوإل
 

 حـســـــــام كـــــراش 
 



 

 

 :التشكرات 
 

  ومجدك سلطانك وعظيم وجهك، لجالل ينبغي كما الحمد لك ربنا  
 …تحصى ال نعم من علي   أنعمت ما ىـــــــعل
 .المتواضع العمل هذا إلنجاز إيانا توفيقك منها

 
 بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد    أتقدم

 األستاذ المشرف   :وأخص بالذكر في إنجاز هذا العمل

  راويـــــــحـــــاج صـــــــــودي حــــــــــحم ورــــــــــالدكت

 ، ى قبوله اإلشراف على هذا العملـــــــعل

 وعلــــــــى مالحظاته السديدة، 

 ؛ةـــــروحـــاألطه لنا للنصائح طيلة إنجاز هذه  وعلـــــــى تقديم 
 

 كما أتقدم كذلك بأسمى عبارات الشكر والعرفـان  

 .  لألساتذة األفـاضل أعضاء لجنة المناقشة

 
 



 

 ــــةـــدمــــقـــمــ
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 :ةــــدمــــقــــم

 :تمهيد

اقتصاد، وقد ازدادت أمهيته مع تطور اخلدمات  أليالقطاع املايل ركيزة من ركائز يعترب قطاع التأمني 
وأصبح قطاعا مكمال للنظام املصريف وال يقل  اليت تغطيها شركات التأمني،املختلفة التأمينية وتوسع األنشطة 

التأمني تغريا نشاط وقد شهد . أمهية عنه من حيث حجم األصول اململوكة ومن حيث حجم االستثمارات
ملحوظا تبعا لتطور األنشطة االقتصادية يف ظل النظم االقتصادية احلديثة، وطبَّقته اجملتمعات االسالمية يف 

 .اليت ال تتفق أحيانا مع ضوابط الشريعة االسالمية( ةالتجاري)صورته التقليدية 

ونظرا ألمهية التأمني يف احلياة االقتصادية للمجتمع فقد كان حمل نقاش وتقييم من قبل العلماء والباحثني 
مبا يتماشى مع ضوابط الشريعة  بغرض التوصل لصورة لعقد تأمني تتحقق فيها مصاحل املسامهني واملشرتكني،

( التعاوين، التباديل، اإلسالمي)وقد سامهت تلك اجلهود يف توضيح طبيعة نظام التأمني التكافلي  االسالمية،
 مسح بإنشاءما وهذا . والتضامن وليس الربح فقط ويعد بديال للتأمني التجاري الذي يقوم على مبدأ التعاون

ارف اإلسالمية يف الدول املص ومتكاملة معاالقتصاد اإلسالمي  ملؤسساتشركات تأمني إسالمية مكملة 
 .اإلسالمية يف اآلونة األخرية

كأول ( 9191يف سنة )التابعة لبنك فيصل السوداين وهكذا برزت شركة التأمني اإلسالمية السودانية 
، وفيما بعد قامت باالنتشار وبشرت بالفكرة وتطبيقهاالتكافلي شركة تأمني إسالمية يف العامل متارس التأمني 

شركات التأمني  انتشرتوهكذا . يف سوق التأمني احمللي واخلارجي مما شجع على نقل التجربة إىل دول أخرى
شركة  423، حوايل 2017، يف سنة ، حيث بلغ عدد هذه الشركاتاإلسالمية األقطاريف العديد من  التكافلي

 .رب العامل، وهي منتشرة يف العديد من الدول ع(شركة إلعادة التكافل 29من بينها )

 :ةساردلاإشكالية  -1

 احمفوف ، يعترب نشاطاالتجاري أو التأمني التكافليسواء كان يف صيغة التأمني التأمني نشاط إن 
اهلم الرئيسي  وبالتايل فإن. العقد إبرامنتائجها عند ب التنبؤال ميكن ، لظروف غري مواتية امعرض هباملخاطر، ألن

التزامات  ة على التأمني التكافلي أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماهتا، وبوجه خاصللسلطات االشرافي
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. عندما حيني أجلها، ويكون الوفاء بااللتزامات ممكنا حىت يف الظروف غري املواتية( املشرتكني)محلة الوثائق 
محاية مصاحل املشرتكني  قيقحتب مطالبللمالءة املالية يف شركات التأمني التكافلي  يلاثملاولذلك فالنظام 

 .على حد سواءومصاحل املسامهني 

 على غرار شركات التأمني التجاري،وعلى هذا فإن متطلبات املالءة املالية يف شركات التأمني التكافلي، 
 ات ختتلف عن نظرياهتا املطبقة يفتعترب أداة تنظيمية أساسية يف نظام التأمني التكافلي، إال أن هذه املتطلب
 حيث أن. بني هاذين النظامني شركات التأمني التجاري، وهذا راجع إىل اختالف العالقات التعاقدية
 سس اليت يقوم عليها نظام التأمنيالعالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي نابعة يف جمملها من األ
 تقوم هبا شركات هذا القطاع سواء التكافلي، حيث يتم االلتزام بالضوابط الشرعية يف مجيع املعامالت اليت

 كما يتم التعاون والتكافل بني. ةكانت هذه املعامالت تتعلق بإدارة العملية التأمينية أو العمليات االستثماري
 واحد خاص هبم، حبيث يتم صندوقاملشرتكني من خالل االحتفاظ جبميع أقساط التأمني املأخوذة منهم يف 

 دوقباإلضافة إىل حتقيق مبدأ العدالة، وذلك من خالل الفصل بني صن. دوقالصنتعويض املتضررين من هذا 
 به جتنبا الختالط األموال اخاص اليما احساب الطرفنياملشرتكني وصندوق املسامهني، حبيث يكون لكل من 

 .وتداخل احلقوق والواجبات املالية

 جملس فقد قام، سابقة الذكر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي خلصوصياتونتيجة 
 يف_  التكافلي للتأمني املالية املالءة متطلبات معيار _ 99 مرق املعياربإصدار  ةاإلسالمي املالية اخلدمات
 ملالية لشركات التأمني التكافلي،، حيث مت من خالل هذا املعيار حتديد خصوصيات املالءة ا2292ديسمرب 

 أخذها بعني االعتبار عند وضع والرقابة، على شركات التأمني التكافلي،واليت جيب على هيئات االشراف 
 .متطلبات للمالءة خاصة هبذه الشركات فقط، ومتييزها عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري

 : انطالقا مما سبق، ميكن صياغة سؤال االشكالية كما يلي

 التعاقدية في شركات التأمين التكافلي على متطلبات مالءتها المالية ؟  ما هو أثر العالقات

 :الفرعية التالية األسئلةويندرج حتت هذه اإلشكالية 

 كافلي وشركات التأمني التجاري؟ هناك اختالف بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التهل  -
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ماليزيا، ) هناك اختالف بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة هل -
  ؟(السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، والبحريناململكة العربية 

 هل أن هيئات االشراف والرقابة على شركات التأمني التكافلي للدول حمل الدراسة تتقيد مبتطلبات املالءة -
 داخل دوهلا؟ ثل هذه املتطلباتمل لدى هيكلتها 99يف املعيار رقم  احملددةاملالية 

 :ةساردلافرضيات  -2

 :التالية الفرضية الرئيسية، ميكن صياغة ةسار دلاعلى ضوء العرض السابق إلشكالية 

األمر  تعلقتؤثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي على متطلبات مالءهتا املالية، سواء 
 .املتطلبات النوعية أو متطلبات االفصاح أو املتطلبات الكميةب

 :على النحو التايل ،هذه انتسار دومنه ارتأينا صياغة الفرضيات اليت سوف نقوم باختبارها من خالل 

توجد العديد من االختالفات بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي  :الفرضية األولى -
 .يوالتجار 

بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل  وجد اختالفال ي :الثانيةالفرضية  -
 . الدراسة

سة ببعض متطلبات املالءة املالية احملددة تتقيد هيئات االشراف والرقابة للدول حمل الدرا :الثالثةالفرضية  -
 .داخل دوهلاكلتها هلذه املتطلبات لدى هي 99يف املعيار رقم 

 :أسباب اختيار الموضوع -3

 :يرجع اختيارنا لدراسة هذا املوضوع إىل عدة أسباب من بينها

مع طبيعة التخصص املتبع، إذ يتطرق البحث إىل العالقات التعاقدية يف شركات حبثنا موضوع متاشي  -
وبالتايل فهو يدخل يف جمال  التأمني التكافلي وما هو أثرها على متطلبات املالءة املالية هلذه الشركات،

 إقتصاديات التأمني؛
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رغبتنا يف استمرار البحث يف املسائل املالية املتعلقة بشركات التأمني، فبعد دراستنا للمالءة املالية لشركات  -
التأمني بدراسة املالءة املالية لشركات يف هذه األطروحة التأمني التجاري يف رسالة املاجستري، أردنا أن نقوم 

 تكافلي؛ال

يعترب البحث يف املسائل املتعلقة بنظام التأمني التكافلي من اجملاالت اخلصبة اليت حتتاج إىل املزيد من  -
التحليل واإلجتهاد، وذلك من أجل استكمال النظام املصريف اإلسالمي الذي ال يستكمل إال بقيام 

 شركات التأمني التكافلي؛

السعودية، االمارات العربية املتحدة، اململكة العربية ماليزيا، ) دول حمل الدراسةذه الهليعترب اختيارنا  -
، وذلك العتبارها أكرب أسواق التأمني التكافلي على املستوى العاملي، ويف نفس الوقت هلا دور  (والبحرين

لية كبري يف تطوير قطاع التأمني التكافلي يف مجيع اجملاالت، وخاصة فيما يتعلق بوضع متطلبات للمالءة املا
 لشركات هذا القطاع؛

، حسب إثراء املكتبة اجلامعية مبثل هذه املواضيع، حيث ال توجد باملكتبة اجلامعية املسامهة يف حماولة -
 مجيع متغريات هذه الدراسة هبذا الشكل؛أي دراسة تناولت  اطالعنا،

اد عليه كمرجع للمسامهة أن يكون هذا املوضوع بادرة خري منا وذلك للمسامهة ولو باجلزء القليل يف االعتم -
يف وضع متطلبات للمالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف اجلزائر، خاصة وأن نظام التأمني يف اجلزائر 

 .يسري كلية وفق النمط التقليدي

 :أهمية الدراسة -4

 : تعود أمهية دراسة هذا املوضوع إىل ما يلي

نظام املايل من املنظور اإلسالمي، فيصبح لدينا بنوك ال مسامهة قطاع التأمني التكافلي يف اكتمال بناء ال
وقد شهد هذا القطاع خالل السنوات القليلة املاضية منوا . تتعامل بالربا، ونظام تكافل قائم على التواد والرتاحم

شركة منتشرة يف العديد من  423، حوايل 2017يف سنة شركات التأمني التكافلي،  عدد ملحوظا، حيث بلغ
. 2291مليار دوالر يف سنة  21.99يف حني بلغ حجم االكتتاب يف هذا القطاع حوايل  الدول عرب العامل،

 .ومن املتوقع أن يتواصل منوه بوترية متسارعة خالل السنوات القادمة
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 التأمني التكافلي، فاملالءة كما أن نظام املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي له دور يف تدعيم صناعة
 ولتحقيق. حل املسامهني بصفة عامةاجليدة هلذه الشركات تضمن محاية مصاحل املشرتكني بصفة خاصة ومصا
 .كل عمليات شركة التأمني التكافليهذه املالءة ال بد من وجود عالقات تعاقدية جيدة تضمن السري احلسن ل

 اململكةماليزيا، )كات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة كما أن دراسة أنظمة املالءة املالية لشر 
 ستفادة من جتارب هذه الدول فيمامكننا من االست( ات العربية املتحدة، والبحرينالسعودية، االمار العربية 

 العالقات التعاقديةيتعلق بوضع متطلبات للمالءة املالية لشركات هذا القطاع ومبا يتماشى مع خصوصيات 
 .ذه الشركات، ومتييز هذه املتطلبات عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاريهل

 :أهداف الدراسة -5

 :من خالل دراستنا هلذا املوضوع وبناء على أمهيته نتطلع إىل حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منها

 حتديد الفروق اجلوهرية املوجودة بني التأمني التجاري والتأمني التكافلي؛ -

 على خمتلف العالقات التعاقدية اجلارية يف شركات التأمني التكافلي؛التعرف  -

، ووفق أنظمة املالءة 99التعرف على متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي وفق املعيار رقم  -
 ؛(والبحرين ماليزيا، السعودية، اإلمارات العربية املتحدة،) املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض الدول

الكمية، )التعرف على أثر العالقات التعاقدية لشركات التأمني التكافلي على متطلبات مالءهتا املالية  -
 ؛(النوعية، ومتطلبات االفصاح

خمتلف أوجه التشابة واالختالف بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي  التعرف على -
 والتجاري؛

جه التشابة واالختالف بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف التعرف على خمتلف أو  -
 ؛ حمل الدراسةدول ال

تطلبات معرفة مدى تقيد هيئات االشراف والرقابة على شركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة مب -
 .هذه املتطلبات يف بلداهنا، وذلك عند هيكلتها ملثل 99يار رقم يف املعاملالءة املالية احملددة 
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 :الدراسات السابقة -6

 ومن. عاملوضو ة هذا بأمهي مقارنة قليلة تعترب ث،البح مبوضوع املتعلقة السابقة الدراسات أن القول ميكن
 :مت الرتكيز على مايلي الدراسات هذه على اطالعنا خالل

التكييف الفقهي للعالقات المالية : دراسة الدكتور رياض منصور اخلليفي، حتت عنوان: الدراسة األولى -
، منشورة يف جملة الشريعة والقانون، اإلمارات، دراسة فقهية تطبيقية معاصرة–بشركات التأمين التكافلية 

حيث كان اهلدف من هذه الدراسة هو إظهار التحليل الفين والتكييف الفقهي . 2222، جانفي 44العدد 
ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث نذكر . ات التأمني التكافليألبرز العالقات املالية اجلارية يف شرك

 :ما يلي

  عن وجود فروقات حقيقية وجوهرية بني   -فضال عن الشرعية–كشفت املقارنات الفنية واملالية والقانونية
 كل من التأمني التكافلي اإلسالمي والتأمني التجاري التقليدي؛

  املعاصرة يقوم على جمموعة عقود وعالقات  التكافلإن نظام التأمني التكافلي املعمول به لدى شركات
مركبة، تتداخل فيها الصيغ واملقاصد على حنو متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حبيث ال خيل 

تعاقبت على اعتماده وتقريره اجتماعها بضوابط العقود واملعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، وهو ما 
جمموعة اجملامع الفقهية الدولية والندوات الفقهية فضال عن هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية 

 اإلسالمية؛  

  ،إن العالقة املالية فيما يدفعه املشرتكون إىل الصندوق التكافلي هي عالقة مشاركة تكافلية غري رحبية
 من عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي؛( بةاهل)وأساسها الفقهي عقد 

  إن عقد القرض يف الفقه اإلسالمي هو التكييف الفقهي لعملية تقدمي القرض من قبل هيئة املشرتكني لصاحل
 صندوق التكافل شريطة حتقق ضوابطه الشرعية؛

 التكييف الفقهي للعالقة املالية املتمثلة يف اإلدارة التأمينية بني هيئة املسامهني جتاه صندوق التكافل  إن
 ُتكّيف على أهنا عقد إجارة أو عقد وكالة بأجر؛
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  إن التكييف الفقهي األرجح للعالقة املمثلة باإلدارة االستثمارية بني املسامهني واملشرتكني هو عقد املضاربة
على ما شرطاه، كما ميكن تكييف ( وهو الربح)اإلسالمي، والربح بينهما منسوبا إىل ناتج العمل  يف الفقه

 إجارة عمل أو وكالة بأجر معلوم؛: العالقة بأهنا

  يتمثل يف عقد الشركة (محلة األسهم)إن التكييف الفقهي للعالقة املالية بني املؤسسني وصندوق املسامهني ،
 يف الفقه اإلسالمي؛

 ويتم احتسابه وتوزيعه وفق أسس وقواعد فنية جديرة "الفائض التأميين"هم مزايا التأمني التكافلي من أ ،
 .  بالرتشيد الشرعي املستمر

اإلطار المؤسساتي لشركات المضاربة : بونشادة نوال، حتت عنوان. دراسة أ: الدراسة الثانية -
شورة يف جملة العلوم االقتصادية والتجارية منالتكافلية كبديل لمؤسسات التأمين التعاوني اإلسالمي، 

حيث كان اهلدف من هذه الدراسة هو إبراز إمكانية . 2293، 93، العدد 9وعلوم التسيري، جامعة سطيف
تطبيق صيغة املضاربة أو املشاركة االستثمارية كأساس أويل ينبين عليه التأمني التكافلي أي كمؤسسة 

 :وقد توصلت الباحثة إىل النتائج التالية. رك والتعاون بني أعضاء املشرتكنياستثمارية منتهية بالتكافل والتشا

  مل يصل الفقهاء املعاصرون إىل حد اآلن إىل إجياد تأصيل فقهي مالئم للعالقة بني املشرتكني وصندوق
 التكافل، ومازالت هذه العالقة حتتاج إىل مزيد من البحث والدراسة واالجتهاد؛   

 ويف على استقاللية الذمة املالية حلساب املشرتكني عن حساب املسامهني، وزاد يف شكلية لقد نص معيار أي
 التكييف التزام شركة التأمني باإلقراض من حساب املسامهني يف حساب املشرتكني يف حالة العجز؛

  الوقف، الوكالة الوكالة، املضاربة، التعاون)إن النماذج اإلدارية املطبقة حاليا يف شركات التأمني التكافلي ،
متثل إبداعا فقهيا معاصرا مؤسِّسا على تكامل وإئتالف وازدواجية اهلدف التجاري اإلسرتباحي ( واملضاربة

من جهة واهلدف التكافلي التشاركي من جهة أخرى، بل أن التطبيقات املعاصرة كشفت عن تفضيل 
مني دون االهتمام باهلدف التكافلي الذي اهلدف اإلسرتباحي وجعله من أوىل أولويات العمل التكافلي للتأ

 أنشئت من أجله شركات التأمني اإلسالمي؛
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  الصيغة األنسب من منظور إقتصادي وشرعي هي تطبيق منوذج املضاربة اإلسالمية كمورد آخر جملاهبة
كبة بني االلتزامات اليت قد تقع ودفع التعويضات املستحقة، فالعالقة إذن بني املشرتك وحساب املشرتكني مر 

اإلستثمار والتكافل، حيث أن تطبيق هذ النموذج االستثماري التكافلي يكسب شركات التأمني اإلسالمية 
 .مركزا ماليا قويا ودعما للمسرية التتنموية هلذا القطاع

محددات المالءة المالية في شركات التأمين : فروخي خدجية، حتت عنواندراسة  :ةثلاثلاالدراسة  -
، 2منشورة يف جملة اإلقتصاد والتنمية البشرية، جامعة البليدة ،دراسة حالة شركة األولى للتأمين–التكافلي 

 حيث حاولت الباحثة القاء الضوء على حمددات املالءة املالية يف شركات. 2292أ، -99اجلزائر، العدد 
التأمني التكافلي واالشارة إىل بعض االتفاقيات اإلقليمية احملددة ألسس املالءة املالية يف شركات التأمني 

، وقد توصلت الباحثة إىل أن هذه الشركة حتسب (األردن)التجاري، مع دراسة حالة شركة األوىل للتأمني 
تغطي خماطرها برأمساهلا الذي يتكون مالءهتا املالية للشركة ككل وليس لكل صندوق على حدة، كما أهنا 

 .منه صندوق املسامهني

دراسة تحليلية ألثر توزيع الفائض التأميني على : فروخي خدجية، حتت عنواندراسة  :ةعبارلاالدراسة  -
، أطروحة دراسة حالة شركة سالمة للتأمينات الجزائر–المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي 

 بنيإبراز العالقة  إىلراسة الد هذه هدفتوقد  .2299، 2االقتصادية، جامعة البليدة دكتوراه يف العلوم 
 شركات بعض جتاربحيث مت التطرق إىل . التكافلي التأمني شركات يف املالية واملالءة التأميين الفائض توزيع

 شركات يف املالءة هامش حتديد يف الدولية النماذج وبعض التأميين، الفائض استغالل يف التكافلي التأمني
 سالمة" شركة حالةدراسة  ثّ باجلزائر،  التأمني شركات ملالءة القانونية احملددات دراسة مع التأمني،

وقد توصلت الباحثة إىل عدة نتائج  .املالية مبالءهتا وارتباطه التأميين للفائض استغالهلا يف "اجلزائر للتأمينات
 : أمهها

 الشرعية الرقابة هيئة تقره ما حسب ألخرى، تكافلي تأمني شركة من التأميين الفائض توزيع طريقة ختتلف 
 ؛الشركة إدارة وجملس

 التأمني شركة هبا حتتفظ اليت النسبة خالل من مباشرة، غري بصورة املالية باملالءة التأميين الفائض يرتبط 
 ما املشرتكني صندوق رأمسال إىل لتضاف ترتاكم اليت احتياطات، شكل على التأميين الفائض من التكافلي
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 إىل ذلك أدى الفائض من املوّزعة النسبة اخنفضت كّلما أي للصندوق، املالية املالءة هامش رفع إىل يؤدي
 ؛املالية املالءة هامش ارتفاع

  على به حتتفظ الذي التأميين الفائض نفسهانتيجة االستغالل هي " شركة سالمة للتأمينات اجلزائر"تعترب 
 ؛املسامهني حصة خصم بعد احتياطات شكل

 ؛املالية مالءهتا هلامش حساهبا يف السائد التشريعب" اجلزائر للتأمينات سالمة" شركة تلتزم 

 44ة بنسب املالءة هامش يف احلاصلة التغريات التأميين الفائض من هبا احملتفظ النسبة تفّسر%. 

  :ةسماخلاالدراسة  -

Aida Yuzi Yusof and Others, Risk-Based Capital Framework: Conventional vs. 

Takaful Operators, Journal of management research, Macrothink Institute, Las 

Vegas, United States, Vol 7, No 2, 2015. 

حيث كان اهلدف من هذه الدراسة هو إبراز أوجه التشابه واالختالف بني إطار رأس املال املبين على 
املخاطر للتأمني التجاري والتأمني التكافلي يف ماليزيا، وقد توصل الباحثون إىل أن إطار رأس املال املبين على 
املخاطر للتأمني التكافلي يشبه نظريه املفروض على شركات التأمني التجاري يف بعض العناصر خاصة فيما 

املال؛ إلزام شركات التأمني  رأس معدل كفاية من أدىن كحد %942نسبة  فرض البنك املركزي املاليزييتعلق ب
صنفني  إىل املال املتاح رأس ؛ تقسيم%942 قدره أدىن حد بتحديد مستوى رأس املال املستهدف الفردي، مع

كما أن إطار رأس املال   .املال للمستوى األول رأس يتجاوز أن ال املال للمستوى الثاين جيب أن رأس حبيث
 : أمني التكافلي خيتلف عن نظريه بالنسبة للتأمني التجاري وذلك فيما يلياملبين على املخاطر للت

 حسن عندما تظهر صيغة حساب معدل كفاية رأس املال  قرض بتقدمي التكافل شركات تلتزم(CAR )
 وهذا القرض جيب أن يُقتَطع من. املشرتكني صندوق يف عجز أي ملواجهة كاف   مال رأس إىل احلاجة

 ؛CAR حساب املتاح عند املال إمجايل رأس

  إمجايل رأس املال املتاح(TCA )يف صندوق املسامهني ورؤوس  املتاح املال رأس لشركة التكافل ميثل إمجايل
 ؛األموال املتاحة يف صناديق املشرتكني
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 حتديد رأس املال املطلوب  يتم(TCR ) يف شركات التأمني التكافلي من خالل مجع رؤوس األموال املطلوبة
 يف شركات التأمني TCR حتديديف حني يتم . ورأس املال املطلوب لصندوق املسامهني لصناديق املشرتكني

 .تأمني واحد صندوق سوى يوجد ال اخلاصة بصندوق املسامهني حيث الصيغة نفس باستخدام التجاري

 :موقع بحثنا من الدراسات السابقة

تبني لنا أن الدراستني األوىل والثانية تطرقتا إىل بعض  من خالل استعراضنا هلذه الدراسات السابقة،
 العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي دون دراسة متطلبات املالءة املالية هلذه الشركات؛

متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي دون دراسة يف حني تناولت الدراستان الثالثة والرابعة 
 العالقات التعاقدية يف هذه الشركات، أو أثر هذه العالقات على متطلبات املالءة املالية؛

من التجارب الدولية يف ما يتعلق بوضع ( ماليزيا)ة واحدة فقط أما الدراسة األخرية فلقد تناولت جترب
، كما مت إجراء مقارنة بني هذه املتطلبات وبني نظرياهتا يف شركات التكافلمتطلبات للمالءة املالية لشركات 

تم التأمني التجاري، ولكن مل يتم من خالل هذه الدراسة تناول جتارب دولية أخرى يف هذا اجملال، وكذلك مل ي
 . دراسة العالقات التعاقدية يف هذه الشركات، أو أثر هذه العالقات على متطلبات املالءة املالية هلذه الشركات

وبذلك فإن كل هذه الدراسات املعروضة أعاله، ختتلف عن دراستنا، حيث سنقوم من خالل هذه 
 التكافلي، وكذلك متطلبات املالءة الدراسة بالتطرق إىل مجيع العالقات التعاقدية املطبقة يف شركات التأمني

كما سنقوم . املالية لشركات التأمني التكافلي، وحناول إبراز أثر هذه العالقات التعاقدية على هذه املتطلبات
بإبراز االختالفات املوجودة بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي ونظرياهتا يف شركات التأمني 

اململكة )نقوم باستعراض، بشكل من التفصيل، لتجربة ماليزيا، وكذلك جتارب دولية أخرى التجاري، كما س
فيما يتلعق بوضع متطلبات للمالءة املالية لشركات ( السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، والبحرينالعربية 

تم تناول مجيع متغرياهتا، هبذا دراستنا هي حديثة من نوعها ومل يوبذلك فإنه ميكن اعتبار أن . التأمني التكافلي
 .الشكل، من قبل
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 :منهج الدراسة -7

 اختباروحماولة املوضوعة سابقا،  واألسئلةنظرا لطبيعة املوضوع ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة 
 حتديد أساس على انيقوم اللذان التحليليوكذا  الوصفي نياملنهج على باالعتماد الفرضيات، قمنا يف دراستنا

 يف حقيقتها على التعرفو  اجتاهاهتا أسباهبا،رياهتا، متغ بني العالقة ونوعية طبيعتها ووصف الظاهرة خصائص
خمتلف  حتليل جانب إىل ونظام التأمني التجاري، التكافلي التأمني نظام بتحليل نقوم دراستنا ففي. الواقع أرض

متطلبات املالءة املالية لشركات باإلضافة إىل حتليل يف شركات التأمني التكافلي، املطبقة العالقات التعاقدية 
أ، وكذلك متطلبات املالءة املالية .م.ويف الو( IIنظام املالءة )التأمني التجاري يف كل من االحتاد األورويب 

الصادر عن جملس اخلدمات املالية االسالمية ويف كل من دول  99لشركات التأمني  التكافلي وفق املعيار رقم 
 . السعودية، االمارات العربية املتحدة، والبحريناململكة العربية زيا، مالي

أوجه حتديد  يتم من خاللهالذي نهج املقارن، املذلك، فقد قمنا يف دراستنا باالعتماد على باالضافة إىل 
التشابه واالختالف بني التأمني التشابه واالختالف فيما بني ظاهرتني أو أكثر، ففي دراستنا سنقوم بابراز أوجه 

بني متطلبات املالءة املالية لشركات كما سنقوم بتحديد أوجه التشابة واالختالف التجاري والتأمني التكافلي،  
، (أ.م.نظام املالءة يف الو، و IIنظام املالءة )التجاري شركات التأمني و ( 99املعيار رقم )التأمني التكافلي 

أوجه التشابه واالختالف بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني م بتحديد باإلضافة إىل ذلك، سنقو 
 . التكافلي يف الدول حمل الدراسة

 استغالل خالل من املكتيب املسح أسلوب على فاعتمدنا املعلومات ومجع البحث أسلوب خيص فيما أما
 اإلجنليزية،ه املراجع ما بني اللغة العربية، هذ اليت نرى بأهنا ختدم موضوع حبثنا، حيث تتعدد املراجع من جمموعة

، امللتقيات واملؤمترات، القوانني الرسائل العلمية، اجملالت والتقاريروهي تتمثل يف جمموعة من الكتب، والفرنسية، 
 يف الدول حمل الدراسة،على شركات التأمني التكافلي والقرارات واللوائح الصادرة عن هيئات االشراف والرقابة 

 . باإلضافة إىل بعض املواقع االلكرتونيةاملعايري الصادرة عن اهليئات الدولية، 
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 :خطة الدراسة -8

 هذا نقسم أن ارتأينا السابقة واألسئلة املطروحة اإلشكالية على ولإلجابة البحث جوانب بكافة لإلملام
 : وذلك كما يلي فصول، أربعة إىل البحث

، وذلك بالرتكيز على نشأته، مدخل لنظام التأمين التكافلي إىل األول الفصلنتطرق يف سحيث 
تعريفه، أمهيته، أدلة مشروعيته، أسسه، قواعده، أنواعه املختلفة، تعريف عقد التأمني التكافلي، أهم مبادئه، 
أركانه، خصائصه، وخمتلف إجراءاته، باإلضافة إىل التطرق إىل الفروق اجلوهرية املوجودة بني هذا النوع من 

 لتأمني وبني التأمني التجاري؛ا

، حيث العالقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي نتناول فيهسف الفصل الثانيأما 
سنركز فيه على خمتلف العالقات التعاقدية اجلارية يف شركات التأمني التكافلي، سواء العالقات اليت تربط 

مهني فيما بينهم، أو تلك العالقات اليت تربط املشرتكني املشرتكني فيما بينهم، أو العالقات اليت تربط املسا
 باملسامهني، وذلك من خالل تبيان طبيعة هذه العالقات وتوصيفها الفين، باإلضافة إىل تكييفها الفقهي؛

متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين  بدراسة من خاللهنقوم سف الفصل الثالثأما 

، وذلك من خالل التطرق إىل متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني ليالتكافالتجاري وشركات التأمين 
لدول االحتاد األورويب، ونظام  IIالتجاري حسب األنظمة الدولية احلديثة، وخنص بالذكر كل من نظام املالءة 

التكافلي حسب نتطرق إىل متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني سكما . أ.م.املالءة لشركات التأمني يف الو
الصادر عن جملس اخلدمات املالية االسالمية، باإلضافة إىل إجراء دراسة حتليلية مقارنة بني هذه  99املعيار رقم 

 املتطلبات يف شركات التأمني التكافلي ونظرياهتا يف شركات التأمني التجاري؛

التأمين التكافلي في متطلبات المالء المالية لشركات لدراسة  هصيصتم ختف الفصل الرابعأما 

املالية لشركات التأمني التكافلي ، وذلك بالتطرق ملتطلبات املالءة -دراسة تحليلية مقارنة-بعض الدول 
السعودية، اململكة العربية )يف كل من ماليزيا، ويف بعض دول اخلليج والصادرة عن هيئات االشراف والرقابة 

ه الدول، ويف نفس نقوم بإجراء مقارنة بني هذه املتطلبات هلذس، كما (اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين
، 99يف املعيار رقم املالية لشركات التكافل واحملددة هذه الدول مبتطلبات املالءة  تقيدالوقت ندرس مدى 

 .يف بلداهنالدى هيكلتها هلذه املتطلبات الصادر عن جملس اخلدمات املالية االسالمية، 
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 :البحث صعوبات -9

،  البحث حمل املوضوع طبيعة عن أساسا ناجتة، صعوبات عدة البحث هذا إعداد خالل واجهنا لقد
العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي وكذلك متطلبات املالءة املالية هلذا النوع من  يتناول كونه

املالءة املالية، كما أن يزه ندرة يف املراجع خاصة فيما يتعلق مبتطلبات متالشركات، حيث أن هذا املوضوع 
ا كبريا يف البحث عن املعلومات املرتبطة جعلنا نستغرق وقت وهذا ما صصني يف هذا اجملال هم قلة قليلة،املتخ

 .مبتغريات الدراسة

قبل إجراء  باإلضافة إىل ذلك فإنه واجهتنا صعوبات يف بادئ األمر واليت تتعلق بالدراسة التطبيقية،
بعض شركات لالتعديالت على املوضوع ملا هو عليه اآلن، حيث كانت دراستنا التطبيقية تركز على دراسة حالة 

التأمني التكافلي، وبذلك فقد استغرقنا وقتا كبريا يف البحث عن معلومات تتعلق باملالءة املالية لبعض شركات 
ك لعدم توفر لمل نتمكن من احلصول عليها، وذ ذه املعلوماتالتأمني التكافلي على املستوى الدويل، إال أن ه

مثل هذه املعلومات على مستوى التقارير السنوية هلذه الشركات، وبالتايل فإن احلصول على مثل هذه 
ونتيجة هلذه  .خارج اجلزائر املعلومات يتطلب منا القيام بدراسات ميدانية على مستوى هذه الشركات

 دراسة التطبيقية قمنا بوضع طلب للمجلس العلمي للكلية من أجل تعديل موضع حبثناالصعوبات يف اجناز ال
 .يف شقه التطبيقي، وطلبنا هذا حظي بالقبول

تركز على حتليل ، حيث أصبحت الدراسة ناتعديل على الدراسة التطبيقية ملوضوعللإال أنه بعد إجراءنا 
أن أغلبية املراجع املتعلقة هبذه وجدنا التكافلي يف بعض الدول، مقارن بني أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني 

وهذا ما استغرق منا وقتا كبريا يف ترمجة هذه املعلومات باللغة االجنليزية، خاصة فيما يتعلق مباليزيا، والبحرين، 
لواردة يف كما أننا وجدنا صعوبة كذلك يف ترمجة العديد من املصطلحات اجلديدة واملستحدثة وا. املعلومات

 .أنظمة املالءة املالية هذه

 هذه األطروحةما كانت لتثين عزميتنا وإصرارنا على إجناز إال أهنا الصعوبات وبالرغم من كل هذه 
 .ل من بعض النقائص كأي جهد بشريختال  ا نعتقد بأهنيتعليه، وال ي هيتبالشكل ال



 

 : الفصل األول
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 :تمهيد

مما ال شك فيه أن مبدأ التكافل قد رمسه لنا اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، حيث اقتبس الغرب 
هذا املبدأ من اإلسالم والذي ُعرف فيما بعد بالتأمني التجاري، والذي ساد يف أوروبا يف القرن الثالث عشر، 

ومع بداية عصر النهضة والثورة الصناعية اليت شهدها  ومع اتساع نطاق العمل بالتبادل التجاري بني الشعوب،
يقوم على مبدأ الفائدة والربا إىل بالد اإلسالم واملسلمني، الذي العامل، انتقل التأمني التجاري مبفهومه الغريب و 

 .فشرع أرباب األموال يف إنشاء شركات التأمني التجاري على النمط الغريب

منذ أمد مبختلف مسارهبم الفكرية القضايا اليت شغلت فكر الباحثني وعليه فإن نظام التأمني يعد من 
بعيد، فكثر النقاش واجلدال حوله منذ ظهوره يف البلدان اإلسالمية، فعقدت الندوات واملؤمترات الفقهية يف 

عة سالم منه ومدى مشروعيتة ومالءمته لطبيعة الشريف اإلالعديد من البلدان العربية واإلسالمية لبيان موق
فمن خالل هذه الندوات واملؤمترات اليت عقدت على فرتات طويلة، جند أن الفقهاء قد أصدروا  .اإلسالمية

 .فتاوى بتحرمي التأمني التجاري، وأوصوا بالبديل الشرعي وهو التأمني التكافلي

ني، ألنه جيسد نظام التأمني التكافلي معىن التكافل، لذلك حظي بقبول عموم الفقهاء والعلماء املسلم
مبين على أساس التعاون وتوثيق أواصر األخوة بني أفراد اجملتمع، لذلك يعد بديال شرعيا لنظام التأمني 

 االتفاق واالختالفوأوجه شأته ومفهومه، واإلحاطة بأنواعه التجاري، األمر الذي يستدعي منا البحث عن ن
 :ذا الفصل من خالل املباحث التاليةبينه وبني نظام التأمني التجاري، وهو ما سيتم تناوله يف ه

 نظام التأمين التكافليل اإلطار المفاهيمي العام: المبحث األول

 عقد التأمين التكافلي: المبحث الثاني

 واالختالف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري االتفاقأوجه : المبحث الثالث
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 التأمين التكافلينظام ل اإلطار المفاهيمي العام :األول المبحث

سنقوم من خالل هذا املبحث بدراسة نشأة نظام التأمني التكافلي وتطوره يف املطلب األول، أما املطلب 
، كما سنقوم لي وكذلك أدلة مشروعيتهالتكاف التأمنيإىل أهم التعريفات املتعلقة بنظام فيه سنتطرق فالثاين 

 . قواعد وأنواع نظام التأمني التكافلي يف املطلب الثالث بدراسة أركان،

 وتطوره نشأة نظام التأمين التكافلي: المطلب األول

اختلف املهتمون بالتأمني حول حتديد بداية ظهور نظام التأمني التكافلي، فذهب البعض بأن بداية 
وره كانت يف العصر الفرعوين، كما منذ نشأة اإلنسان، وذهب فريق آخر للقول بأن بداية ظهكانت ظهوره  

فريق للقول بأن ظهور هذا النظام   وذهبعند العرب قبل اإلسالم،  نظام التأمني التكافلي أرجع البعض ظهور
انتشارا هذا النظام شهد  القرن املاضيه بداية من إال أنعشر،  القرنني اخلامس عشر والسادسكان ما بني 

على  ت جدارة الفكر التأميين التكافليمنظومة االقتصاد اإلسالمي وإثباساهم يف دعم واسعا، األمر الذي 
وعليه سنتناول يف هذا املطلب نشأة نظام التأمني التكافلي، التطبيق الفعلي هلذا النظام، . املستوى العاملي

 .باإلضافة إىل دراسة أشهر شركات التأمني التكافلي

 (التعاوني) التأمين التكافلينشأة : أوال

ال شك أن احلياة ال ختلو من كوارث وخماطر تصيب اإلنسان يف ماله وبدنه، هلذا يلجأ اإلنسان إىل 
وسائل وقائية أو عالجية ملواجهة ما يتعرض إليه من خطر، فقد يدخر بعض املال ملواجهة أقدار احلياة، إال أن 

 . ان إىل عون الغرياملال قد يهلك كليا أو جزئيا، ومن مث ال جيرب الضرر، هلذا جلأ اإلنس
، وقد دعت إليه احلاجة، حينما وجد الناس أهنم التعاوينمن أقدم أنواع التأمني على اإلطالق التأمني 

حباجة إىل التعاون والتكاتف أمام األخطار والكوارث اليت هتددهم وقد ال يستطيع الواحد منهم أن يتحمل 
نشأة اإلنسان ذاته يف صورة بسيطة، إما فرديا لدوافع  وقد نشأ هذا النوع من التأمني مع. فردهخسائرها مب

إنسانية أو فطرية كالسخاء، وحب اخلري والرغبة يف الثواب األخروي، أو عائليا بني أفراد األسرة أو القبيلة، أو 
مجاعيا بني جمموعة من األفراد املعرضني ملخاطر مشرتكة نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية، مث تطور هذا 

عاون بنوع من التنظيم يف صورة مجعيات تأمني تعاونية يدفع أعضاؤها اشرتاكات معينة، ومن حصيلة هذه الت
 .أحد أعضائها تصيباالشرتاكات تتحمل اجلمعية أعباء األضرار اليت 
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، ما ظهر يف الصني قبل مخسة آالف سنة تقريبا، عندما اتفق عدد التعاوينومن الصور القدمية للتأمني 
الذين كانوا يعيشون يف بيوت عائمة، على ربط بيوهتم ومتاجرهم امللتصقة هبا، حىت إذا تعرض  من األسر

 . أحدهم خلطر الغرق تقامسوا اخلسارة

العصر  ، تلك اليت ظهرت يفالتعاوين التأمنيأقدم صور هناك بعض من الباحثني من يرى أن من 
حيث دلت النقوش املكتوبة على معبد الكرنك باألقصر أن املصريني القدماء كونوا مجعيات تعاونية ) الفرعوين،

لتحمل تكاليف جتهيز ودفن املوتى، حيث كانت هذه التكاليف كبرية، ويعجز عن حتملها الكثري من الناس، 
اك سنوي للجمعية طوال لذلك مت إنشاء مجعيات تعاونية هلذا الغرض، وكان يقوم كل عضو فيها بدفع اشرت 

كما ظهر عند العرب قبل اإلسالم، فمن املعروف أن ،.(حياته نظري قيام اجلمعية عند موته بتحنيط جثته ودفنه
العرب اشتهروا بالتجارة ومن أشهر الرحالت اليت كانوا يقومون هبا للتجارة رحلة يف فصل الشتاء إىل اليمن 

على تنظيم هذه الرحالت من رؤساء ومشايخ القبائل جيمعون من   وكان القائمون. ورحلة الصيف إىل الشام
كل تاجر يشرتك يف هذه الرحلة مبلغ من املال بنسبة رأس املال الذي يشرتك به يف التجارة على أن يعوض من 

 . 1هذا املبلغ الذي مت مجعه كل تاجر يصاب خبسارة أو تبور جتارته

إىل ما بني القرنني اخلامس عشر والسادس  التعاوينالتأمني الباحثني من يرجع ظهور يوجد فريق آخر من 
البعض و م، 0353-0351عشر يف أملانيا، والبعض يرى أن بدايته كانت يف لندن وباريس يف الفرتة ما بني 

كانت يف أوائل القرن الثامن عشر حيث أنشأت يف روتنربج يف أملانيا أو   التعاوينيرى أن بداية التأمني  اآلخر
 التعاوينم، ومجعيات التأمني 0235م، مث حتولت إىل اإلقليمية عام 0271مستقلة عام  تعاوينمجعية تأمني 

ن انتشرت يف فرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وأملانيا ونشأت هلا فروع كثرية، وحظيت بدعم م
 . 2احلكومات وباألخص يف االحتاد السوفيييت سابقا

ونظرا لبدائية أساليب التأمني التكافلي يف ذلك الوقت، فقد عجز عن تلبية متطلبات الناس إىل التأمني 
على ما يتعرضون له من أنواع جديدة ناجتة عن التقدم الصناعي وانتشار اآلالت واملواصالت السريعة، ومع 

                                                           
 .035-037ص ، ص7111، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، التأمين في اإلسالمعبد الرمحن، أمحد فايز  1
اد حبث مقدم مللتقى التأمني التعاوين األول، اهليئة العاملية لالقتص، التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة اقتصادية فقهيةعلي حمي الدين القره داغي،  2

 .07، ص7112والتمويل، الرياض، 
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بدأ التأمني يأخذ ، قعة يف حوض البحر األبيض املتوسطالوا دانلبحرية بني مدن إيطاليا والبلا انتشار التجارة
 .الشكل التجاري، واختذ صورة قرض حبري طابعه املقامرة والربا

م 0111بداية ظهور التأمني كعملية منظمة وكان حلريق لندن الشهري عام شر القرن السابع عقد شهد و 

يف إنشاء شركات تأمني مسامهة متخصصة يف التأمني  اكبري   ااألكرب من مباين املدينة أثر الذي أتى على اجلزء 
على هذا اخلطر فقط، مث تواىل تطور وظهور أنواع خمتلفة للتأمني كالتأمني على احلوادث الشخصية يف إجنلرتا 

 .ارات والتأمني من أخطار الطريانمث التأمني على السيم 0452عام 

ومنذ ذلك احلني بدأ عقد التأمني ينتشر انتشارا كبريا ويدخل البالد اإلسالمية وكان أول أنواعه ظهورا 
هو عقد التأمني البحري وكانت دولة اخلالفة العثمانية تسمح لألجانب من التجار ووكالء الشركات األجنبية 

التأمني البحري مع التجار املسلمني على باإلقامة يف أراضيها باعتبارهم مستأمنني وكان هؤالء يربمون عقود 
أخذا من الكلمة الفرنسية ( السوكرتاه)أو ( السوكرة)البضائع املنقولة حبرا، وكان عقد التأمني يعرف بعقد 

Securite  هو أول من تعرض ألحكام ( م0451-ه0737)يدل على ذلك الفقيه احلنفي الشهري ابن عابدين
أنه ال حيل للتاجر : يلوالذي يظهر "عقد التأمني البحري وحرمه حيث كثر السؤال عنه يف زمانه وقال 

" ألن هذا التزام ماال يلزم( حبرق أو غرق أو هنب أو غريه)أخذ بدل اهلالك من ماله ( املؤمن له .املستأمن)
 .ما يأخذه التزام كل طرف مبقابليقصد بطالن 

مث ظهر التأمني االجتماعي هبدف محاية الطبقة العاملة من األخطار كأخطار الشيخوخة والعجز والوفاة 
واملرض وإصابات العمل والتعطل ويعزى للحركات العمالية واملبادئ االشرتاكية اليت سادت أملانيا الغربية بداية 

وانني التأمني اإلجتماعي اإللزامي ضد سمارك قأصدر بم 0420ؤون العمال ففي عام االهتمام احلكومي بش
املرض على عمال املناجم واملصانع مث توىل ظهور فروع التأمني االمجاعي األخرى وانتشر يف الدول األوروبية 

 . األخرى مث انتشر يف باقي دول العامل

والتأمني من وقد كان النتشار وسائل النقل احلديثة أكرب أثر يف ازدهار التأمني من احلوادث الشخصية 
 .املسؤولية املدنية للناقل إىل جانب التأمني على وسائل النقل ذاهتا
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وألن شركات التأمني التجاري لديها أجهزة فنية متخصصة ومتتلك ارصدة ضخمة من األموال هتدف إىل 
بأقساط الربح من ورائها، فقد احتكرت سوق التأمني، وفرضت شروطا تعسفية على املستأمنني، كمطالبتها هلم 

تأمينية مبالغ فيها، وزيادة االستثناءات من التعويض، ورفع نسب التحمل، إىل غري ذلك من شروط تؤدي إىل 
 .زيادة األقساط وختفيض التعويضات هبدف حتقيق أقصى ربح ممكن

ن والعلماء بدراسة التأمني التجاري، حيث عقدت الندوات و والباحثونتيجة هلذا، فقد أخذ الفقهاء 
رات، واستقر األمر على حترمي التأمني التجاري مع إجياد البديل الشرعي وهو شرعية التأمني التكافلي، واملؤمت

أول فقيه حتدث عن التأمني بصيغته املعهودة اليوم، حيث يرى بأن نظام  ويعترب العالمة أمني ابن عابدين
 .كافليالتأمني التجاري باطل يف حني أجاز صيغة بديلة هي صيغة التأمني الت

، ومع التقدم (تعاونيا) ومن خالل هذا العرض لتطور التأمني يتضح بأن التأمني مبعناه الغريب بدأ تكافليا
الصناعي وزيادة التبادل التجاري بني الدول مل يستطع تطوير أساليبه ليجاري هذا التطور، فظهر التأمني 

رور الوقت طغى حتقيق الربح على تقدمي اخلدمة، ومب. التجاري ليسد حاجة الناس إىل أنواع متجددة من األمان
 .فكان لزاما العودة إىل التأمني التكافلي بصورته احلديثة. وحتول إىل استغالل للمستأمنني

 الفعلي لنظام التأمين التكافلي التطبيق: ثانيا

بدأ التطبيق الفعلي لنظام التأمني التكافلي بعد صدور فتوى جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل 
الثاين املنعقد بدمشق سنة ، وقرار أسبوع الفقه اإلسالمي م0242اإلسالمي يف دورته املنعقدة مبكة املكرمة سنة 

نك فيصل بلوقرار هيئة الرقابة الشرعية م 0221ومؤمتر جممع البحوث العلمية السابع باألزهر سنة ، م0210
م 0222اإلسالمي السوداين، وكانت دولة السودان صاحبة السبق يف إنشاء أول شركة تأمني تكافلي سنة 

 ة نقلة كبرية وحقيقيةالمي السوداين، واعتربت هذه الفرت ومقرها اخلرطوم اليت أنشأت من قبل بنك فيصل اإلس
لنظام التأمني التكافلي من اجملال النظري إىل اجملال التطبيقي والعملي، وذلك من خالل املباحثات وتداول 
اآلراء يف اجملامع الفقيهة والندوات العلمية واملؤمترات العاملية حول عدم شرعية التأمني التجاري، مما استدعى 

 .1تقوم مقام شركات التأمني التجارية ضرورة إجياد بديل شرعي له، وذلك بإنشاء شركات تكافلية

                                                           
 ،ه يف دمشق وتويف هبا 0024الشهري باين عابدين، فقيه الديار الدمشقية، وإمام احلنفية يف عصره، ولد سنة  هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي

 .سحار على شر  املنار يف األصولرد احملتار على الدر املختار، ونسمات األ: رمحه اهلل، وله من املؤلفات
، دار النوادر، "مع تطبيقات عملية لشركات التأمين اإلسالمية دراسة فقهية للتأمين التجاري واإلسالمي"معالم التأمين اإلسالمي صاحل العلي ومسيح احلسن،  1

 .751-774، ص ص 7101، 0دمشق، ط
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 أشهر شركات التأمين التكافلي: اثالث

شركات تأمني تكافلي ودعمها، حيث أن العديد  إنشاءيف  اوبارز  اهام القد كان للبنوك اإلسالمية دور 
من هذه الشركات منبثق عن بعض البنوك اإلسالمية اليت تقوم بالتأمني على ممتلكاهتا وممتلكات املتعاملني معها 
لدى تلك الشركات، كما أن هذه البنوك تعد جهة إيداع واستثمار ألموال شركات التأمني التكافلي، ومن 

 :1 التكافلي وأسبقها تأسيسا نذكر أشهر شركات التأمني

م 0222وهي أول شركات التأمني التكافلي تأسيسا، حيث ظهرت سنة : شركة التأمني اإلسالمية السودانية -0

 يف اخلرطوم، من قبل بنك فيصل اإلسالمي بالسودان؛
 مي؛يف ديب، من قبل بنك ديب اإلسالم 0222ظهرت سنة (: إياك)الشركة اإلسالمية العربية للتأمني  -7
، وهي شركة م0243ظهرت يف الرياض يف اململكة العربية السعودية سنة : الشركة الوطنية للتأمني التكافلي -5

 حكومية بالكامل؛
 ؛م0243حرين سنة ظهرت يف الب: مني وإعادة التأمنيالشركة اإلسالمية للتأ  -5
البحرين اإلسالمي دور فاعل يف ، ولبنك م0221ظهرت يف البحرين سنة : شركة التأمني اإلسالمية العاملية -3

 .إنشائها واستثمار أمواهلا

من بينها )شركة  575بلغ حوايل ، 2017 أن عدد شركات التأمني التكافلي، يف سنة جتدر اإلشارة إىل
وقد بلغ حجم االكتتاب يف هذا  .2منتشرة يف العديد من الدول عرب العاملوهي ، (شركة إلعادة التكافل 70

 مقارنة بسنة %07.3بنسبة منو تقدر بـ  ،7101مليار دوالر أمريكي يف سنة  71.00النوع من التأمني حوايل 
خالل السنوات للتأمني التكافلي ، وقد بلغ متوسط معدل النمو املركب (مليار دوالر أمريكي 75.50) 7103

 7101حني قدرت نسبة النمو السنوي يف التأمني التجاري يف سنة يف  .%4.22حوايل ( 7107-7101)

أما . بالنسبة للتأمني على احلياة %7بالنسبة للتأمني على غري احلياة و  %7.5حوايل ( 7103مقارنة بسنة )
السعودية أكرب سوق للتأمني التكافلي اململكة العربية بالنسبة لتوزيع التأمني التكافلي عرب دول العامل، فتعترب 

                                                           
 .774ص  املرجع نفسه، 1

2  Voir: Building Momentum, Islamic Finance Development Report 2018, 2018, p18. Disponible sur le site: 

https://repository.salaamgateway.com/images/iep/galleries/documents/20181125124744259232831.pdf,  (consulté 

le : 22-04-2019). 

https://repository.salaamgateway.com/images/iep/galleries/documents/20181125124744259232831.pdf
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اإلمارات مليار دوالر،  0.4مث ماليزيا بـ مليار دوالر،  2مليار دوالر أمريكي، تليها إيران بـ  2.2اكتتاب قدر بـ ب
 .1مليار دوالر 0.1العربية املتحدة بـ 

 وأدلة مشروعيته مفهوم نظام التأمين التكافلي: المطلب الثاني

من خالل هذا املطلب عرض بعض التعريفات اليت وردت فيما يتعلق بنظام التأمني التكافلي،  سنحاول
 .التعرف على مسمياته، وكذلك دراسة أمهيته، وأدلة مشروعيته

 تعريف نظام التأمين التكافلي: أوال

ف يتعر ، على أن نقوم بدراسة سنكتفي يف هذا العنصر بتعريف التأمني التكافلي كمبدأ ونظام فقط
  .التأمني التكافلي كعقد يف املبحث الثاين من هذا الفصل

فكرة التأمني التكافلي على أساس التعاون جلرب اخلطر أو الضرر الذي يلحق بأحد األعضاء بتوزيعه  بىنتُ 
 : صورتانلتأمني التكافلي لو  .وهذا التعاون ال يهدف إىل الربح عليهم مجيعا،

  (:التبادلي المباشر)التأمين التكافلي البسيط  -1

تعاون جمموعة من األشخاص عددهم حمدود ويعرف بعضهم بعضا لتفادئ األضرار الناجتة عن خطر  هو
معني، حبيث يدفع كل منهم مبلغا من املال ليتم تعويض من أصابه اخلطر منهم من جمموع تلك االشرتاكات، 

هم يدبرون شؤوهنم بأنفسهم من غري تنظيم وإذا بقي شيء أعيد إليهم وإذا مل تف األقساط أخذ منهم، و 
: 3قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وهذا الذي يصدق عليه حديث األشعريني. 2إداري حديث

مَجَُعوا َما َكاَن  ، َأْو َقل  َطَعاُم ِعَياهلِِْم بِاْلَمِديَنِة ،(فرغ زادهم أو قارب الفراغ )اأَلْشَعرِيِّنَي ِإَذا أَْرَمُلوا يف اْلَغْزوِ  ِإن  "
نَـُهْم يف ِإنَاٍء َواِحٍد بِالس ِوي ِة ، فـَُهْم ِمينِّ َوأَنَا ِمنـْهُ  وهذه الصورة غري ، "مِعْنَدُهْم يف ثـَْوٍب َواِحٍد ، مُث  اقْـَتَسُموه بـَيـْ

 .موجودة يف عصرنا احلايل

                                                           
1 Voir: Islamic Financial Services Board, ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY, STABILITY 

REPORT 2018, 2018, pp 40-43. 
 52أنظر املبحث الثاين من الفصل األول، عقد التأمني التكافلي، ص. 
أطروحة دكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي، اجلامعة األمريكية املفتوحة، كلية  -التأصيل للتكافل وإعادة التكافل-التأمين من منظور إسالميعبد الفتا  حممد صال ،  2

 .000، ص 7105الدراسات اإلسالمية، مكتب القاهرة، 
 .441، ص7، ج7535، من كتاب الشركة، رقم احلديث صحيح البخاريلبخاري، ا  3
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  (:التبادلي المتطور)التأمين التكافلي المركب  -2
وقد وردت يف هذا اجملال العديد من  ،شركات التأمني التكافلي اجملازة عمل وهذه الصورة تشكل نواة

 : التعريفات نذكر منها
وهنم بأجر ؤ احتاجوا إىل شركة متخصصة تتوىل شهو تأمني تكافلي بسيط ومع زيادة عدد من املستأمنني  -

بني أعضائها أخطار  وتنفيذ فكرته أساسا أن يكون هناك مجعية تعاونية جيمع. معلوم هي شركة التأمني
ويكون التعويض من االشرتاك الذي . واحدة يتعرضون هلا ويلتزمون فيما بينهم بتعويض من يلحقه الضرر

العضو ما عليه أو  يقدمه كل عضو، وهو اشرتاك متغري يزيد أو ينقص حبسب قيمة التعويضات فيكمل
 .1يسرتد ما زاد

يتعرضون خلطر أو قد " هيئة املشرتكني"تعاون جمموعة من األشخاص، يسمون " :2نظام التأمني التكافلي هو -
ن وقوع هذه ععن الضرر الناتج  بتعويضهخطار اليت يتعرض هلا أحدهم أخطار معينة، على تاليف آثار األ

" االشرتاك"أو " القسط"األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معني، على سبيل التربع، يسمى 
وتتوىل شركات التأمني اإلسالمية إدارة عمليات التأمني واستثمار " عقد االشرتاك"وثيقة التأمني أو  حتدده

أمواله، نيابة عن هيئة املشرتكني، يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا، 
  ."أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيال أو مها معا

يتعرضون لنوع من املخاطر على تعويض  قدتعاون جمموعة من األشخاص : "3التكافلي هونظام التأمني  -
ني عند وقوع اخلسارة اليت قد تصيب أحدهم عن طريق اكتتاهبم مببالغ نقدية يتم بواسطتها تعويض املكتتب

  ".اخلطر املؤّمن عليه
خالية من الغرر املفسد للعقود والربا  تقدمي احلماية بطريقة تعاونية مشروعة: "4نظام التأمني التكافلي هو -

وسائر احملظورات، وذلك بتقدمي املؤمن له اشرتاكات متربعا هبا كليا أو جزئيا لتكوين حمفظة تأمينية تدفع 
منها التعويضات عند وقوع اخلطر املؤمن عليه وما يتحقق من فائض بعد التعويضات واملصاريف واقتطاع 

 (".  املؤمن عليهم)ثائق االحتياطات يوزع على محلة الو 
                                                           

 .000مرجع سبق ذكره، صعبد الفتا  حممد صال ،  1
تشريعا، ووقاية، ورعاية، وتعويضا : محاولة إلبراز نظام إسالمي متكامل في تأمين األنفس واألموال من األضرار"التأمين اإلسالمي عبد القادر جعفر، نظام  2

 .44ص، 7111، بريوت، 0ط، دار الكتب العلمية، وعرض للتأمين الوضعي وبيان حكمه
 .751، ص 7100، 0، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط"دراسة فقهية معاصرة" التأمين في ميزان الشريعة اإلسالميةبديعة على أمحد،  3
 .11، ص7112جانفي،  77و 71لرياض، ، مقدم للملتقى الدويل األول للتأمني التعاوين، اتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاونيناصر عبد احلميد،  4
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يف حتمل التأمني التكافلي من عقود التربع اليت يقصد هبا أصالة التعاون على تفتيت األخطار، واالشرتاك  -
املسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية ختصص لتعويض من يصيبه 

ة وال رحبا من أموال غريهم، وإمنا يقصدون توزيع الضرر، فجماعة التأمني التكافلي  ال يستهدفون جتار 
 .1األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر

تنظيم تعاقدي مجاعي يهدف إىل حتقيق التعاون بني جمموعة من املشرتكني يف مواجهة  التأمني التكافلي هو -
املشرتكني يتم أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشرتاك يؤدي إىل تكوين حساب يسمى حساب 

من خالله دفع التعويض املستحق ملن يتحقق اخلطر بالنسبة إليه وتقوم شركة التأمني التكافلي بإدارة هذا 
 . 2احلساب واستثمار األموال املتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة

الصادر ( 07) وقد جاء يف اإلطار الشرعي ملعيار احملاسبة املالية اإلسالمية لشركات التأمني التكافلي رقم -
: 3التكافلي بأنه تعريف التأمني (AAOIFI) عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

نظام يقوم على تربع املشاركني فيه بكل أو جزء من االشرتاكات املقدمة لدفع تعويضات األضرار اليت تقع "
 ".واستثمار أمواهلامال التأمني لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أع

نظام مبقتضاه يقوم جمموعة : من خالل استعراض هذه التعاريف يتبني لنا أن نظام التأمني التكافلي هو
من األشخاص بالتعاون يف حتمل الضرر الواقع من خالل ما يتربعون به من أقساط، فاهلدف احلقيقي للتأمني 

ار وتوزيعها بينهم، وعلى املؤمن تنظيم هذا التعاون وإدارة التكافلي بني املشرتكني هو التعاون على حتمل األخط
 .أعمال التأمني التكافلي واستثمار أموال التأمني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

                                                           
 .ه0522-15-15بتاريخ  (15)قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم  1
 .4، ص7105ديسمرب 74، هيئة التأمني، اإلمارات العربية املتحدة، شأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافليب (62)جلس اإلدارة رقم قرار م 2
  AAOIFI (and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Accounting(  : هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غري

معياراً حىت  011وهلا منجزات مهنية بالغة األثر على رأسها إصدار  مملكة البحرين، يم ومقرها الرئيس0220للمؤسسات املالية اإلسالمية، تأسست عام  الرحبية الداعمة
الدول باعتبارها  الشرعية اليت اعتمدهتا البنوك املركزية والسلطات املالية يف جمموعة من جماالت احملاسبة واملراجعة وأخالقيات العمل واحلوكمة باإلضافة إىل املعايري يفاآلن 

وشركات احملاسبة والتدقيق  لطات الرقابية واملؤسسات املاليةإلزامية أو إرشادية، كما حتظى اهليئة بدعم عدد من املؤسسات األعضاء، من بينها املصارف املركزية والس
العامل، واليت وفرت درجة متقدمة من التجانس  معايري اهليئة حاليًا املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة يف خمتلف أحناء دولة، وتطبِّق 53واملكاتب القانونية من أكثر من 

 .7102-15-72: ، التاريخ /http://aaoifi.com: أنظر املوقع .لعاملعلى مستوى ا للممارسات املالية اإلسالمية
كلية القانون، جامعة اإلمارات ، جملة الشريعة والقانون،  التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  3

 . 50.51، ص ص7114، 55العدداملتحدة، العربية 

http://aaoifi.com/
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 : 1ولقد تعددت مسميات هذا النوع من التأمني
 عليهالتعاون جمموع املشرتكني يف تعويض األضرار النامجة عن املخاطر املؤمن  تعاونيافيسمى التأمني 

 . اليت تلحق أحدهم
وإن كانت هنا من مجاعة أو -لنفس اهلدف السابق وملعىن يف الكفالة أيضا يف ذاهتا تكافلياويسمى 

قد مساه البعض هاء، و وهذا املعىن هو أهنا تفعل أيضا على وجه التربع عند أكثرية الفق -جمموع املشرتكني
 . التكافل اجلماعي

 :لسببني مها تبادلياويسمى تأمينا 
أن جمموع املشرتكني يتبادلون فيما بينهم حتمل األضرار اليت تلحق بأحدهم نتيجة حصول اخلطر املؤمن  -

 ؛عليه
 .ألن كل عضو من هيئة املشرتكني يف التأمني جيمع بني صفيت املؤمن واملؤمن له أو املستأمن -

، وذلك ألنه يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وللتمييز بينه وبني اإلسالميالتأمني كذلك بويسمى  
 .التأمني التجاري

تعين أن أهم األسس اليت يستند عليها التأمني اإلسالمي هي التعاون أو وهبذا فإن هذه التسميات 
التعاوين أو التباديل، ولكنها ليست بالضرورة التكافل، أو التبادل، وقد استحدثت يف الغرب صيغ عدة للتأمني 

وجتدر االشارة لكون تسمية  .ختتلف مع صيغة التأمني اإلسالميصيغا مطابقة للصيغ اإلسالمية، وقد تتفق أو 
املصطلح بعد الندوة اليت محلت هذا اإلسم هذا التأمني التكافلي تعد األحدث نسبيا، حيث شاع استخدام 

 .  م0223وعقدت باخلرطوم سنة 

 أهمية نظام التأمين التكافلي: اثاني

  : 2تتجسد أمهية نظام التأمني التكافلي على الصعيدين الفردي واجلماعي فيما يلي 
                                                           

 ،7112، (قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري)نظام التأمين التعاوني التكافلي اإلسالمي وائل إبراهيم الراشد، عبد احلميد حممود البعلي و    -:   نظرأ 1
  .20-21ص ص

حول مؤسسات التأمني التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة  ، حبث مقدم لندوةحقيقة التأمين التكافليموسى مصطفى القضاة،  -
    .5، ص7100أفريل  71و 73ت عباس، سطيف، التقليدية، جامعة فرحا

 .750-751، ص ص7113، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيقنعمات حممد خمتار،  -  : أنظر 2
 .22-25، ص ص 7113، 0ط، األردن-فة للنشر والتوزيع، عمان، دار الثقاإعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأمحد سامل ملحم،  -
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 نوما يرتتب ع هأعمال ةعل املؤمن له مطمئنا يف ممارسفالتأمني التكافلي جي :تحقيق األمان للمؤم َّن لهم -1
فإن آثاره ال تنزل به  عليهذلك من احتماالت التعرض للمخاطر املتعددة، ألنه يف حالة حتقق اخلطر املؤمن 

وحده بل توزع على مجيع املؤمن هلم الذين ميثل هو واحد منهم، فبدال من أن حتل الكارثة به وحده، 
 .يتحملها معه إخوانه بالتضامن والتكافل على أساس التربع جبزء من املال

يساهم نظام التأمني التكافلي يف ترسيخ التكافل والتعاون الذي نصت عليه  :تحقيق التكافل والتعاون -2
مثِْ َواْلُعْدَواِن  :الشريعة اإلسالمية مصداقا لقوله عز وجل َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـ ْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 (.7:سورة املائدة، اآلية)الل َه َشِديُد اْلِعَقابِ َواتـ ُقوا الل َه ِإن  
إن التأمني التكافلي يعترب سبيال مشروعا للكسب والربح بالنسبة للمؤمن هلم  :تحقيق الكسب الحالل -3

 أنفسهم، ولشركة التأمني اليت تدير العمليات التأمينية على أساس الوكالة بأجر معلوم، وللعاملني يف الشركة؛ 

هم من خالل قيام شركة التأمني باستثمار املتوفر من أقساط يلإأما املؤمن هلم فيتحقق الربح بالنسبة     
سم بني الشركة واملؤمن هلم  التأمني العائدة هلم بالطرق املشروعة بوصفها مضاربا، فما يتحقق من أربا  يق

 ب املال وبالنسبة املتفق عليها مسبقا يف العقد؛احصأ كوهنم

 : وأما املسامهون املالكون لشركة التأمني فيتحصل هلم الربح من خالل الطرق التالية
 أربا  أموال املسامهني اليت تستثمر بالطرق املشروعة؛ -
 أجر الوكالة املعلوم الذي تدير مقابله العمليات التأمينية؛ -
 .حصتها من أربا  استثمار املتوفر من أقساط التأمني بوصفها مضاربا -

وأما العاملون بالشركة فإن عملهم على أساس إجارة األشخاص يعترب مصدر كسب حالل بالنسبة هلم، 
 . ألن موضوع عملهم مشروع من حيث األصل واملبدأ

إن شركات التأمني التكافلي تعد مظهرا من مظاهر صالحية  :المساهمة في تفعيل فقه المعامالت -4
ن، فالتأمني وإن كان حديث النشأة، متأخر الظهور، فإن نصوص الشريعة اإلسالمية الغراء لكل زمان ومكا

الشريعة ومبادئها، وقواعدها الفقهية قادرة على استيعاب وحتقيق املطلوب منه بأسلوب شرعي حيقق العدالة 
فالشريعة اإلسالمية . مجيع مظاهر األنانية واالستغاللوالتوازن بني مجيع املشرتكني فيه، ويكون بعيدا عن 

ب األحداث، وهلا القدرة على مواجهة كل جديد وإصدار احلكم الشرعي املناسب له، ويف حالة كونه تواك
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حمرما، كالتأمني التجاري التقليدي مثال، فإهنا تقدم البديل اإلسالمي املشروع، وهو التأمني التكافلي، وهي 
املعامالت ونقله من صورته بذلك تفتح آفاقا واسعة للبحث والدراسة اهلادفني، وتساهم يف تفعيل فقه 

 . النظرية إىل الواقع التطبيقي، من عامل السطور إىل الواقع املنظور
إن تأسيس شركات التأمني التكافلي وقيامها  :المساهمة في بناء االقتصاد الوطني وازدهاره -5

 :بواجباهتا، يساهم مسامهة فعالة يف دعم عجلة االقتصاد من خالل األمور التالية
 تثمار أموال املسامهني واملؤمن هلم بالطرق املشروعة؛تنمية اس -
نشاطاهتا  يها وقيامها بوظائفها وعدم تعطلاملؤمن عل األصولترميم آثار األخطار مبا يكفل احملافظة على  -

 ؛املختلفة
 إجياد العديد من فرص العمل، فهي تسهم يف احلد من البطالة؛ -
 حاليت املرض والعجز؛املساعدة يف إجياد سبل العيش الكرمي يف  -
واستثمارها فيما يعود  التكافلياحملافظة على أموال التأمني ومدخراته يف البلد الذي تنشأ فيه شركات التأمني  -

 .املسامهني بصفة خاصة واملواطنني بصفة عامةبالنفع على 
م التأمني التكافلي، فهو البديل عن اوتعد أهم وظيفة يؤديها نظ :تكوين رؤوس األموال للمؤمن لهم -6

التأمني على احلياة، حيث يعترب وسيلة ادخار للمؤم ن على حياته، ويتم ذلك عن طريق قيام شركة التأمني 
بادخار االشرتاكات اليت يدفعها املؤمن له، واليت عادة ما تكون اشرتاكات دورية بسيطة، مث تردها عند هناية 

خلطر املؤمن عليه، وبذلك يستطيع املؤمن له االستفادة من استثمار املبلغ يف أي العقد يف حالة عدم حتقق ا
 نشاط اقتصادي له عائد؛ 

فشركات التأمني التجاري هتدف : حماية االقتصاد الوطني من استغالل شركات التأمين التجاري -7
باستغالهلم حتت إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح لصاحل فئة خاصة على حساب املؤمن هلم، وذلك 

ضغط احلاجة إىل التأمني فتفرض عليهم شروطا تعسفية، وتأخذ منهم أقساطا مبالغا فيها، وتقوم باستثمار 
تلك األقساط غالبا بأسلوب احتكاري بغيض لصاحل شركات تأمني أجنبية مبا ال يعود بشيء من الفائدة 

 . على االقتصاد الوطين



مدخل لنظام التأمين التكافلي                                    :                          الفصل األول  

 

~ 26 ~ 

تشكل شركات التأمني التكافلي ركنا من أركان االقتصاد  :استكمال حلقات االقتصاد االسالمي -8
اإلسالمي وحلقة من حلقاته، جنبا إىل جنب مع املصارف اإلسالمية وشركات إعادة التأمني التكافلي 

 . واألسواق املالية اإلسالمية

 : أمهية نظام التأمني التكافليوالشكل املوايل يلخص 

 التكافلي أهمية نظام التأمين: (05-5) الشكل رقم

 

 

 

 

 

  

 .باالعتماد على ما سبق الباحثمن إعداد  :المصدر

 أدلة مشروعية نظام التأمين التكافلي: ثالثا

التأمني التكافلي بديال شرعيا لنظام التأمني التجاري وذلك بإمجاع أغلب الفقهاء املسلمني نظام يعترب 
على أدلة شرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ونستعرض فيما يلي بعض هذه األدلة من استنادا 

 :باإلضافة إىل فتاوى بعض الفقهاء القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة،

  :األدلة من القرآن الكريم -1

واجلماعات يف حتمل األخطار  عرفنا كيف أن التأمني التكافلي قد انطلق من مبدأ التعاون بني األفراد
َوتـََعاَونُوا َعَلى  والكوارث اليت حتل بأحدهم، وإن التعاون مبدأ إسالمي أساس يف حياة املسلمني، يقول اهلل تعاىل

، وتوضح (7يةاآلسورة املائدة، ) بِ اْلربِّ َوالتـ ْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـ ُقوا الل َه ِإن  الل َه َشِديُد اْلِعَقا

 التأمين التكافلي أهمية نظام

 حتقيق األمان للمؤمن هلم

 حتقيق التكافل و التعاون

 حتقيق الكسب احلالل

 تفعيل فقه املعامالتاملسامهة يف 

 

 بناء االقتصاد الوطين وازدهاره 

 تكوين رؤوس األموال للمؤمن هلم  

 محاية االقتصاد الوطين من االستغالل 

 استكمال حلقات االقتصاد االسالمي 
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يف قوله جاء آيات أخرى من القرآن الكرمي أن من معاين التعاون على الرب والتقوى إنفاق املال وذلك كما 
 َواْلَماَلِئَكةِ  اآْلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِالل هِ  آَمنَ  َمنْ  اْلرب   َوَلِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تـَُولُّوا َأنْ  اْلرب   لَْيسَ  :تعاىل

 الرِّقَابِ  َويف  َوالس ائِِلنيَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبِّهِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى َوالن ِبيِّنيَ  َواْلِكَتابِ 
 ال ِذينَ  أُولَِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالض ر اءِ  اْلَبْأَساءِ  يف  َوالص اِبرِينَ  َعاَهُدوا ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الز َكاةَ  َوآَتى الص اَلةَ  َوأَقَامَ 

 ا حتُِبُّوَن َوَماتـُْنِفُقوا مم   َحىت   َلْن تـََناُلوا اْلربّ : ، وقوله تعاىل(022:سورة البقرة، اآلية ناْلُمتـ ُقو  ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدُقوا
تعاون على الرب حُيمل على العموم  واألمر بال(. 27:سورة آل عمران، اآلية) َشْيء فَِإن  الل ه بِِه َعِليم ِمنْ  تـُْنِفُقوا

يًعا َواَل تـََفر ُقوا :وقوله تعاىل. كما قال ابن كثري واأللوسي سورة آل عمران، ) َواْعَتِصُموا حِبَْبِل الل ِه مجَِ
، ففي هذه اآلية الكرمية دعوة لوحدة الصف بني أبناء األمة ملواجهة كافة أنواع املخاطر اليت قد (015:اآلية

 .يتعرضون هلا ونبذ للتفرق

  :األدلة من األحاديث النبوية الشريفة -2

َياِن َيشدُّ بْعُضُه بـَْعضاً  ":1(صلى اهلل عليه وسلم)قال النيب  ففي التأمني ، "اْلُمْؤمُن لْلُمْؤِمن َكاْلبـُنـْ
َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف  :"2(صلى اهلل عليه وسلم)التكافلي ترمجة فعلية ملعىن متاسك بنيان املؤمنني، وقال أيضا 

ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم ، َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد  ، " بِالس َهِر َواحلُْم ىتـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ
اجلسد فإذا اشتكى من كأهنا جسد واحد واملؤمن له أحد أعضاء هذا ( هيئة املشرتكني)فمحموع املؤمن هلم 

وليس ألخد االعرتاض على . ضرر حلقه سارعت هيئة املشرتكني لنصرته ومساعدته على ختطي خماطر الشكوى
هذا االستدالل حبجة التأمني التكافلي مقصور على بعض أبناء اجملتمع دون غريهم، وهم املشرتكون يف 

عريني عندما قاموا بتطبيق فكرة التناصر واقتسام قد امتد  األش( صلى اهلل عليه وسلم)الصندوق ألن النيب 
قال : املخاطر املتعلقة بالطعام على أساس جيمع طائفة من املؤمنني دون غريهم وهذا صريح يف النص التايل

أَْو َقل  َطَعاُم ، (فرغ زادهم أو قارب الفراغ )اأَلْشَعرِيِّنَي ِإَذا أَْرَمُلوا يف اْلَغْزوِ  ِإن  " :3 (صلى اهلل عليه وسلم)النيب 
نَـُهْم يف ِإنَاٍء َواحِ  ٍد بِالس ِوي ِة ، فـَُهْم ِمينِّ ِعَياهلِِْم بِاْلَمِديَنِة ، مَجَُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم يف ثـَْوٍب َواِحٍد ، مُث  اقْـَتَسُموه بـَيـْ

ُهم ففعل األشعريني يف هذا احلديث يدل داللة واضحة على التعاون اجلماعي والتكافل بني األقرباء، ، "َوأَنَا ِمنـْ

                                                           
 .7343رقم  ،المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم مكتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحمسلم،  صحيح 1
 .5130، رقم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم محاكتاب البر والصلة واآلداب، باب تر مسلم،  صحيح 2
 .مرجع سبق ذكره ،7535، رقم احلديث كتاب الشركةالبخاري، صحيح البخاري،  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=161#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=161#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=161#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=161#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=161#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=161#docu
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وذلك لدفع احلاجة اليت تنزل بأفراد العائلة أو القبيلة، فاملسلم بطبيعته يقدم ما لديه كثريا كان أم قليال، وهذا 
ال يدخل فيه عنصر الغرر أو الربا أو القمار، يندرج حتت باب التربع، فال يدري أيأخذ قلياًل أم كثرياً، لذلك 

، وحث اجملتمع املسلم عليه يف (فهم مين وأنا منهم)ولقد مد  عليه الصالة والسالم عمل األشعريني بقوله 
 .وقت الضيق والشدة ومثله يف الرخاء والسعة

  :أقوال بعض الفقهاء بمشروعية نظام التأمين التكافلي -3

 :التأمني التكافلي وفيما يلي نستعرض أقوال بعض منهمنظام  مشروعيةالفقهاء على أغلبية أمجع 

وال ريب وال مراء يف أن التأمني التكافلي يكافح استغالل شركات التأمني : "يقول مصطفى الزرقا -
فيجب على احلكومات يف البالد اإلسالمية . االسرتباحي وهو البديل الوحيد الذي ميكن أن حيل حملها

فهو أحسن أنواع التأمني، وأبعدها عن الشوائب والشبهات إذ يقوم على . يتسع نطاقه ويعمتشجيعه لكي 
أساس تعاوين فين يستخدم وسائل اإلحصاء الدقيق وقانون األعداد الكبرية الذين تستخدمهما شركات 
 التأمني االسرتباحي، وهو قابل ألن يليب حاجات اجملتمع يف أوسع نطاق على طول طريق النشاطات

  .1"اإلقتصادية واملساعي احليوية واحلاجات اإلجتماعية
وال شك أن هذا "جملمع البحوث اإلسالمية باألزهر  يقول الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهلل يف حبثه املقدم -

هو من قبيل التعاون على الرب والتقوى، الذي ينطبق عليه قوله ( أي التأمني التكافلي)النوع من التأمني 
، ويستوي يف ذلك احلكم التعاون اإلختياري، (7:سورة املائدة، اآلية) َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـ ْقَوى :تعاىل

والتعاون احلكومي اإلجباري، ألهنا شركة بني املنتفعني به، واملؤمنون هم املستأمنون، بشرط أن يكون 
التأمني التكافلي هو السبيل لتحقيق كل ما  ، وخيلص الفقيه الكبري إىل تأكيد"الكسب حالال ال شبهة فيه

  ".والتعاون يأمر به القرآن الكرمييتصور يف التأمني من مصلحة، 
التأمني التعاوين جائزا شرعا بل هو أمر مرغب فيه ألنه من قبيل التعاون "ويقول الدكتور الصديق الضرير أن  -

على الرب، فإن كان مشرتك يف اجلمعية يدفع جزءا من ماله عن وطيب نفس ليتكون منه رأس مال للجمعية، 
الواقع متربع باشرتاكه ملن حيتاج إليه  يعان منه من حيتاج إىل املعونة من أعضاء اجلمعية، فكل مشرتك هو يف

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف قسم دراسة تحليلية مقارنة-بماليزياالتأمين التعاوني وتطبيقاته في بنك الجزيرة بالمملكة العربية السعودية وشركة إخالص للتكافل حممد ليبا،  1

  .022، غري منشورة، ص7112ة، ماليزيا، يالفقه، اجلامعة اإلسالمية العامل الفقه وأصول
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فهو يف نظري عقد تربع من نوع خاص ال نظري له يف .اء حسب الطريقة اليت يتفقون عليهمن سائر الشركا
 ." عقود التربعات املعروفة يف الفقه اإلسالمي

روع خال عن بقسميه عقد مش( أي التأمني التكافلي)وهذا التأمني : "ويقول الدكتور أمحد فهمي أبو سنة -
أي مفسد من مفسدات العقود، وهو عمل سهل ألن األقساط أو املقادير املتفق عليها مقدورة وهو كذلك 

 ." قربة يثيب اهلل عليها ألنه تنفيس للكرب ومساعدة على دفع النوائب
فيه مسائل واحلقيقة أننا لو تصفحنا الفقه اإلسالمي بنظرة فاحصة فإننا جند : "ويقول الدكتور حممد بلتاجي -

تناظر الفكرة العامة للتأمني التكافلي باعتباره وسيلة تكافلية لتوزيع اخلسائر اليت تلحق بالفرد على جمموعة 
متضامنة من األفراد ولعل هذه املعاين كلها كانت وراء اتفاق اجلمع الكبري من الفقهاء الذي رأوا حبق أن 

 ."االتأمني التكافلي يتفق مع قواعد الشريعة ونصوصه
ولقد قررنا أن كال من التأمني االجتماعي والتكافلي ال حرمة فيه، ألن أساس : "يقول حسني حامد حسن -

احلرمة يف عقود التأمني هو الغرر، والغرر يؤثر يف عقود املعاوضات دون التربعات عند من يعتمد برأيه من 
  ".لربح فارتفع مناط التحرمي فيهماالفقهاء، وهذان النوعان من التأمني يقومان على التربع وعدم قصد ا

إن حكم التأمني التكافلي اجلواز، كما أقرته اجملامع الفقهية وفقهاء العصر : "يقول حممد سليمان األشقر -
عن ذلك ا األضرار الواقعة، وما فاض منها باإلمجاع، على أساس أقساط متربع هبا غري مرجتعة، وتغطى منه

على أساس أنه مل حيتج إليه فيما حصل التربع ألجله، وأن هذا من باب ( هلماملؤم ن )يعاد إىل املستأمنني 
 . 1"التعاون، فليس هناك جهة تربح من ذلك التأمني

ومن أهم مزايا التأمني التكافلي اإلسالمي القائم على التربع باألقساط، باإلضافة إىل : "يقول وهبة الزحيلي -
التأمني على احلياة وغريه ومتيزه بالظاهرة اإلنسانية الرحيمة، حيث تغطية حاجات املتعاملني مع مؤسساته يف 

يغطي جانبا مهما يف احلياة، من مواساة املنكوبني واحملتاجني الذين ال جيدون ما ينفقون إلبرام عقود تأمني 
 . 2"جتارية بأقساط دورية، ويتمكن صاحب الدخل احملدود من االستفادة منه

                                                           
، ص ص      7103الشلف، ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تجارب عربية ،متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي في الجزائرفالق صليحة،  1

59-58. 
 .725 ، ص7117، 0، دار الفكر املعاصر، دمشق، طالمعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  2
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فرق بني التأمني ي المن ( ابن حامدين احلنفي من بينهم)ك من الفقهاء جتدر اإلشارة إىل أن هنا
اس نوال الوذلك ملا فيهما من الربا والقمار والغرر وأكل أم حمرممنهما  أي أن كلالتكافلي والتأمني التجاري، 

إال أن مجيع العلماء متفقون على نظرية أو فكرة التأمني القائم على التعاون بني  .، حسب رأيهمبالباطل
املستأمنني الذي يشكل األساس املشرتك ملشروعية التأمني، وأن اخلالف بينهم يتعلق بالوسائل العلمية املتبعة يف 

الذي أساسه التعاون والتربع،  وأغلبية فقهاء الشريعة متفقون على إباحة التأمني التكافلي. املمارسة والتطبيق
   .1النتقاء معىن املعاوضة فيه وحيقق الوقاية من املكروه والضرر

 أسس، قواعد، وأنواع نظام التأمين التكافلي: المطلب الثالث

سنتناول من خالل هذا املطلب األسس والقواعد اليت ينبين عليها نظام التأمني التكافلي، باإلضافة إىل 
 .أنواع هذا النظامدراسة خمتلف 

  أسس نظام التأمين التكافلي: أوال 

 : هيو يقوم نظام التأمني التكافلي على جمموعة من األسس 

  :طلب األمن -1

وقد ورد . التأمني مشتق من األمن، واألمن مصدر للفعل الثالثي أَِمَن ويعين طمأنة النفس وزوال اخلوف
 .2خمتلفة لألمن مما يدل على امهيته يف الدنيا واآلخرةيف القرآن الكرمي عدة آيات تذكر فيما معاين 

إن األمن مطلب فطري لإلنسان لذلك طلب اإلسالم بأن يتخذ املرء كل أسباب احليطة واحلذر والنجاة 
يًعافَاْنِفُروا ثـَُبات َأِو  يَا أَيـَّها ال ِذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرُكمْ } :من أسباب التلف واهلالك لقوله عز وجل   }اْنِفُروا مجَِ

ِإن   َوَأْحِسُنوا َسِبيِل الل ِه َواَل تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإىَل التـ ْهُلَكةِ  يف  َوأَنِفُقوا{ :أيضا، وقوله تعاىل (20:سورة النساء، اآلية)
 (. 023:سورة البقرة، اآلية) }الل َه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

                                                           
 سنة  يف دمشق وتويف هبا م0245سنة  عصره، ولد يف احلنفية وإمام الشامية، الديار فقيه عابدين، بابن الشهري الدمشقي، عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد هو

 .األصول يف املنار شر  على ونسمات األسحارالرحيق املختوم،  املختار، الدر على احملتار رد حاشية :املؤلفات من رمحة اهلل عليه، وله م0451
  . 012ص  مرجع سبق ذكره،عبد الفتا  حممد صال ،  1
 .71-02ص صمرجع سبق ذكره، ، التعاونيتقييم تطبيقات وتجارب التأمين ناصر عبد احلميد،  2
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يف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت  اآِمًنا يف ِسْربِِه، ُمَعافً  ْصَبَح ِمْنُكمْ َمن أَ : "وسلمومن أحاديث النيب صلى اهلل عليه 
نـَْيايـَْوِمهِ  َا ِحيَزْت َلُه الدُّ   .1"، َفَكَأمن 

مئن ليقوم اإلنسان وقد سنت الشريعة اإلسالمية من القواعد واألحكام ما يكفل قيام جمتمع آمن ومط
 . هلل عز وجل يف األرض يعمرها ويبدع فيها بدوره كخليفة

  :التعاون على درء المخاطر -2

حمققًا ملقاصد الشريعة متفقا مع غاياهتا يعترب على التعاون والتضامن، قوم تباره فكرة تالتأمني باع
وأهدافها، غري أن الشريعة إذ جعلت التعاون غاية مطلوبة فقد بينت الطريق اليت يتحقق هبا هذا التعاون 
والتضامن، ومل ترتك ذلك هلوى الناس، وعلى هذا فإن التأمني بفكرته ونظامه هو تعاون منظم تنظيماً دقيقا بني 
عدد كبري من الناس معرضني مجيعا خلطر معني أو جمموعة من األخطار حىت إذا حتقق اخلطر يف حق بعضهم 

بدوره إىل توزيع اخلطر على جمموع  تعاون اجلميع على تعويض من نزل اخلطر به، فهو تضامن وتكافل يؤدي
من أن  من املؤمن هلم عن طريق التعويض الذي يدفع للمتضرر من املال اجملموع من حصيلة أقساطهم، بدال

 يف حديثه عن األشعرينيويظهر هذا املعىن يف سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم . يتحمل اخلطر املتضرر وحده
ة، فهذا العمل يعترب صورة حيث كانوا يقومون جبمع ما كان عندهم ويقتسمونه بينهم بالسوي الذي سبق ذكره،

فاملقصود بالتكافل هو ، ميلك القليل ومن ال ميلك أي شيء للتكافل والتعاون بني من ميلك الكثري ومنلى مث
 . دفع الضررأن تتالقى كل القوى اإلنسانية يف اجملتمع من أجل احملافظة على مصاحل اجلماعة و 

 : االحتياط للمستقبل -3

االحتياط للمستقبل وتوقي مفاجآت احلوادث فكرة تقررها الشريعة اإلسالمية وتشهد هبا أصوهلا 
سننه عز وجل ونصوص الكتاب الكرمي والسنة النبوية، فاهلل عز وجل ربط املسببات بأسباهبا وجعل ذلك من 

عز وجل يرشد املسلمني إىل اإلحتياط للمستقبل باإلدخار  فاهللكون ولنا يف سورة يوسف أسوة حسنة، يف ال
  :ويتجلى ذلك من خالل قوله تعاىل. من سنني اخلصب إىل سنني القحط

 ،(52:سورة يوسف، اآلية) }ِإال  قَِلياًل ممِّ ا تَْأُكُلونَ  ُسنُبِلهِ  يف  قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصدمتُّْ َفَذُروهُ {

                                                           
 .0542، ص5050يث رقم د، ح(9)، باب القناعة (73)كتاب الزهد بن ماجه، اسنن  1
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ما قد جاء يف السنة النبوية املطهرة يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص حني عاد يف ك
، " ال : " ْصُف ؟ قَاَل فَالنِّ : ، قَاَل " ال : " أُوِصي مبَايل ُكلِِّه ، قَاَل  يَا َرُسوَل الل هِ : فـََقاَل  عام حجة الوداع

ٌر ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يـََتَكف ُفوَن " : فَالثُـُّلُث ؟ قَاَل : قَالَ  الثُـُّلُث َوالثُـُّلُث َكِثرٌي إِن َك َأْن َتدََع َوَرثـََتَك أَْغِنَياَء َخيـْ
إىل تأمني احلياة املستقبلية، وأن االدخار واالحتياط  تفق الفقهاء على أن اإلسالم يدعووي.1" الن اَس بِأَْيِديِهمْ 

لتوكل على اهلل وأن ترك األسباب اجملازفة منهي عنه، فالشريعة اإلسالمية مل ترتك فكرة للمستقبل ليس مناف ل
التكافل دون تنفيذ، فقد وضعت نظاما للحماية يبدأ من وجوب الدية على العاقل يف القتل اخلطأ، الكفالة، 

مث أخريا االحتياط للمستقبل احلق املعلوم يف مال الزكاة ضمن مصرف الغارمني، التعاون االختياري بني األفراد، 
 .2سيدنا يوسف خلطةوفقا 

  قواعد نظام التأمين التكافلي: ياثان

 : 3يقوم نظام التأمني التكافلي على مجلة من القواعد اليت تنظم سريه نوردها من خالل ما يلي

تأسيسه من ويقصد به دفع قيمة اخلسارة من الصندوق املشرتك الذي مت (: املتبادل)الضمان املشرتك  -0
اشرتاكات أو تربعات محلة وثائق التكافل، حبيث تتوزع املسؤولية على محلة الوثائق ويشرتك اجلميع يف دفع 

 واملؤم ن هلم يف نفس الوقت؛( الضامنون)اخلسائر وهكذا يكون محلة الوثائق هم املؤمِّنون 
 ؛ني، وحقوق محلة الوثائقليات التأمالفصل يف احلسابات بني حقوق املسامهني يف الشركة بوصفها مديرا لعم -7
تعود ملكية صندوق التكافل إىل محلة وثائق التكافل أنفسهم، وهم هبذه الصفة : صندوق التكافل ملكية -5

تعود هلم ( الفائض التأميين)يستحقون عوائده دون غريهم، واألموال املتبقية يف هذا الصندوق يف هناية املدة 
 وتوزع عليهم؛

 

                                                           
 . 7320رقم احلديث ، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناسصحيح البخاري،  1
 .71-02ص ص مرجع سبق ذكره، ، التعاونيتقييم تطبيقات وتجارب التأمين ، ناصر عبد احلميد،  2
أفريل  71-73، شركات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقيةحبوث وأوراق عمل الندوة الدولية،  -  :أنظر 3

 .75-77ش إ م ف أ م، ص ص  ت خمرب، منشورا0، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف7100
، حبث مقدم للملتقى الدويل األول حول االقتصاد االسالمي الواقع ورهانات املستقبل، املركز التأمين التكافلي اإلسالمي الواقع واآلفاقموالي خليل،  -         

 .13، ص7100فيفري  75-75اجلامعي بغرداية، 
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ة وهيئة الرقابة يتم توزيع الفائض التأميين على املشرتكني، وفق ما يقرره جملس اإلدار : التأميينتوزيع الفائض  -5
 الشرعية للشركة؛

إدارة العمليات التأمينية لصندوق التكافل من قبل الشركة كجهة مستقلة على أساس الوكالة بأجر معلوم  -3
 فع من اشرتاكات محلة الوثائق؛حيدد ابتداء قبيل بداية كل سنة مالية ويثبت يف العقود ويد

استثمار املتوفر يف صندوق التكافل على أساس عقد املضاربة، حبيث تكون الشركة مضاربا، ومحلة الوثائق  -1
 كل سنة مالية ومثبتة يف العقود؛  حبصص شائعة حمددة ابتداء قبيل الطرفنيأصحاب املال، وتوزع األربا  بني 

مبدأ العدالة بني املسامهني من جهة ومحلة الوثائق من جهة أخرى، وكذلك حتقيق مبدأ العدالة بني  حتقيق -2
 :من خالل مراعاة األمور التالية محلة الوثائق أنفسهم،

قدم املسامهون رأس مال الشركة إلشهارها وإعطائها الوضع القانوين لتزاول أعمال التأمني، ويقدم املشرتكون ي -
 ؛(أقساط التأمني)االشرتاكات 

يقوم املسامهون بدفع مجيع املصاريف العمومية مثل الرواتب واإلجيارات واملصاريف اإلدارية األخرى،  -
 مسالية واليت ختص األصول الثابتة؛باإلضافة إىل املصاريف الرأ

 يتقاضى املشرتكون ما يستحق هلم من تعويضات من صندوق التكافل طبقا لشروط وثيقة اشرتاكاهم؛  -
 ستحق املسامهون أربا  استثمار رأس املال كاملة بصفتهم أصحابه؛ي -
 ومصاريف إعادة التأمني، وكل ما خيص املشرتكني من حساب محلة الوثائق؛ ( التعويضات)تسدد املطالبات  -
يؤخذ االحتياطي القانوين من مستحقات املسامهني حسب النسب املنصوص عليها يف قانون الشركات اليت  -

 على أساسه، حيث سريد إهلم يف هناية عمر الشركة؛ أسست الشركة
، حيث سيتم التربع هبا يف وجوه اخلري يف هناية عمر املخصصات التقنيةالوثائق محلة تقتطع من حساب  -

الشركة، بعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة االلتزامات واحلقوق اليت ترتبت عليها نتيجة ممارستها 
  للعمليات التأمينية؛

 .كل مساهم من إمجايل أسهم الشركةيتم توزيع األربا  املستحقة للمسامهني بنسبة ما ميلك   -
يشرتط يف االستثمارات اليت تنبثق عن أعمال شركة التأمني التكافلي أن تكون منسجمة مع : االستثمار -4

 ؛والنشاطات احملرمة شرعاوأن تبتعد بشكل خاص عن الربا  أحكام الشريعة اإلسالمية
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جيب على شركة التأمني التكافلي أن حترص على ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية مهمتها : الرقابة الشرعية -2
مراقبة أعمال الشركة للتأكد من مطابقة أعماهلا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وال جيوز ألحد أن يتدخل يف 

 رات؛ن التقيد هبذه الفتاوى والقرافتاوى وقرارات هذه اهليئة وعلى املؤم  
يعترب مصدر األموال املوجودة يف صندوق التكافل تربعًا قام بدفعه محلة وثائق التكافل عن : عقد تربع -01

فاملؤمًّن له يلزم نفسه بالتربع مببلغ معني فهو امللتزم، أما امللتزم هلم فهو جمموع املؤم ن . رضا بغرض التعاون
لقسط الذي يشرتك به املؤمن هلم وهو غري معلق فهو هلم املالكني للمحفظة التأمينية وهذا االلتزام هو ا

منجز يقع أثره مبجرد اإلقدام على االشرتاك كما أن الصيغة فيه صرحية فهي الكتابة، أما ما حيصل عليه 
املؤم ن له املتضرر من تعويض فهو أيضًا التزام بالتربع من حمفظة التأمني اليت تعترب شخصية اعتبارية وهو 

كما أن تبادل االلتزام بالتربع من خالل (. اخلطر املؤمن عليه)لى وقوع الضرر املؤمًّن عليه التزام معلق ع
بالتعويض عن اخلطر املؤمن عليه، وال ( شركة التأمني التكافلي)التزام املؤمن له بالتربع بالقسط والتزام احملفظة 

يد بشروط والتخصيص لغرض معني، جيعل العملية معاوضة ألنه من املقرر شرعا أن التربعات تقبل التقي
 .وتقبل التعليق على الشروط عند بعض الفقهاء

 أنواع نظام التأمين التكافلي: ثالثا

والتأمني على  (البديل عن التأمني على احلياة)يقسم التأمني التكافلي إىل التأمني على األشخاص 
فإذا كان الغرض من التأمني تعويض أضرار مالية مسي بالتأمني على األضرار، وهو مبثابة عقد تعويض  األضرار،

ظر إىل أمني يدفع عند حتقق اخلطر دون النعما يلحق من أضرار عند حتقق خطر معني، وإن كان مبلغ الت
 . حدوث الضرر كان تأمينا على األشخاص ويكون وعدا بالدفع

  :صالتأمين على األشخا -5

بعد )ال تصطدم فكرة التأمني على احلياة مع العقيدة اإلسالمية أو التوكل على اهلل، فسعي اإلنسان 
لتأمني مستقبل أوالده وورثته واألخذ باألسباب اليت توفر احلماية هلم أمر مبا ، وهذا ما ( التوكل على اهلل

ٌر ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َعالًَة ِإن َك أَ ": 1أرشدنا إليه صلى اهلل عليه وسلم حينما قال لسعد ْن َتدََع َورَثـََتَك َأْغِنَياَء َخيـْ

                                                           
 .74أو  70 حديث سبق ذكره يف الصفحة 1
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، لذلك ال يتعارض التأمني التكافلي مع اإلميان بالقضاء والقدر طاملا أن العقود "يـََتَكف ُفوَن الن اَس بِأَْيِديِهمْ 
 .والوثائق مشروعة ال تتعارض مع النصوص الشرعية وقائمة على الرب والتقوى

. ويعرف التأمني على األشخاص بأنه التأمني املتصل باإلنسان من حيث حياته أو صحته أو سالمته
فعقد التأمني عل األشخاص ليست له صفة تعويضية، فال يقصد به التعويض عن ضرر، سواءا كان تأمينا على 

 .لى األضراراحلياة أم على املرض، لذلك ال يشرتط فيه توافر عنصر املصلحة على عكس التأمني ع

 :1يتفرع هذا النوع من التأمني إىل عدة أقسام هي

هو عقد يلتزم مبقتضاه املؤمن أن يدفع للمؤمن له أو للمستفيد يف حالة وفاة  :التأمين على اإلصابات -
املؤمن له مبلغ التأمني أو أن يرد له مصروفات العالج، وهذا النوع خيضع ملبدأ الوعد بالدفع فيما تدفعه 

التأمني للمؤمن له أو لورثته، وخيضع ملبدأ التعويض فيما تدفعه من نفقات العالج، لذلك يعترب تأمينا شركة 
    .مزدوجا

( مبلغا كدفعة واحدة أو على أقساط)عقد يلتزم مبوجبه املؤمن أن يدفع للمؤمن له  :التأمين على المرض -
وقد يشمل اخلطر املؤمن من األمراض  .مصروفات عالجه أو حسب االتفاق، ويعترب أيضا تأمينا مزدوجا

  .مجيعها، أو يقتصر على أمراض جسمية، أو عمليات جراحية، لذلك هو خيضع ملبدأ التعويض فقط
عقد يلتزم مبوجبه املؤمن أن يدفع مبلغا من املال عند وفاة املؤمن له أو عند بقائه  :التأمين على الحياة -

 : وله صور عديدة نذكر منها. الدفعحيا مدة معينة وهبذا خيضع ملبدأ الوعد ب
 التأمني على الوفاة وصوره: 
 هو مبثابة إدخار إجباري يلجأ إليه رب األسرة ليكفل زوجته وأوالده بعد : التأمني العمري أو مدى احلياة

انتهى  موته، ويدفع املستأمن املبلغ إما دفعة واحدة أو على أقساط دورية، فإذا تويف قبل انقضاء هذه املدة،
 .التزامه بدفع األقساط واستحق املستفيد مبلغ التأمني، وإذا عاش بعد هذه املدة فال يدفع شيئا

  عقد يلتزم مبوجبه املؤمن أن حيدد مبلغ التأمني للمؤمن له إذا (: أي بقاء املؤمن له حيا)التأمني حلالة البقاء
ومبلغ التأمني هبذه . فإذا مات انتهى التأمنيبقي حيا يف تلك املدة وفق األجل احملدد يف وثيقة التأمني 

 .احلالية يكون على شكل راتب دوري مدى احلياة
                                                           

 .017-032، ص ص 7102جامعة كاي، منشورات ، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  1
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 هو التأمني الذي جيمع بني احلالتني السابقتني وصوره: التأمني املختلط: 
o يدفع املؤمن مبلغ التأمني إما للمؤمن له على حياته، أو ملستفيد بعينه إذا بقي حيا: التأمني املختلط العادي 

 عند حلول أجل معني، أو للمستفيد عند موت املؤمن له على حياته قبل انقضاء األجل احملدد؛
o ينهي التأمني ويقبض  كالتأمني السابق الذكر ولكن خيتلف عنه يف حالة البقاء حيا بأن: التأمني املركب

ن دفع األقساط، أو مبلغا أكرب من مبلغ التأمني، أو يبقيه للمستفيد بعد الوفاة مع توقف املؤمن له ع
استمرار التأمني دون دفع األقساط على أن يأخذ املؤمن له بدال من املبلغ اجملمد إيرادا مدى احلياة، أو إهناء 

 .التأمني مقابل دفع مرتب للمؤمن له مدى احلياة دون أن يستحق املستفيد شيئا عند وفاة املؤمن له
o غ التأمني عند حلول أجل معني للمؤمن له على حياته إذا بقي يلتزم فيه املؤمن دفع مبل: التأمني ألجل حمدد

 .حيا أو للمستفيد
 هدف هذه الوثيقة الشاملة هو محاية األسرة من األخطار الكثرية اليت هتدد سعادهتا : التأمني على األسرة

 :واطمئناهنا، وتتضمن األخطار التالية
 وسقوط تدفئة والطهيالناتج عن أجهزة اإلنارة وال احلريق واالنفجار: املنزل السكين وحمتوياته ضد أخطار ،

 الصاعقة، وسقوط أجسام الطائرات أو جزء منها، والشغب واإلضرابات؛
 سواء عن طريق الكسر أو اخللع أو التسلق، أو عن طريق : تأمني حمتويات املنزل السكين من السرقة

 التهديد وحماولة القتل؛الدخول خلسة إىل املنزل السكين، أو عن طريق استعمال العنف و 
 أي جتاه ما يلحق باجلوار بسبب األخطار املذكورة أعاله، (: شاغل السكن: )املسؤولية املدنية لرب األسرة

 ويقدم هذا العقد تأمينا شخصيا للزوج واألبناء يف حال إصابتهم بأضرار جسدية نتيجة لألخطار أعاله، 
كلي دائم، أو وفاة الزوجة أو إصابتها بعجز كلي دائم، سواء يف حال وفاة رب األسرة أو إصابته بعجز  

 .والنفقات الطبية واالستشفاء لكل شخص من األسرة
 هو عقد يعقده شخص ملصلحة جمموعة من الناس : التأمني اجلماعي أو التأمني على املوظفني والعمال

هؤالء املستفيدين ال تربطهم رابطة عمل جتعل له مصلحة يف هذا التأمني، ومن خصائص هذا النوع أن 
وهم يستحقونه ما . يستحقون مبلغ التأمني عند وقوع احلادث من حيث ذواهتم، إمنا من حيث صفاهتم

 .داموا يف ذلك املصنع، ومن خصائصه تعدد احلوادث
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 التأمني على احلياة قد يكون على حياة الشخص نفسه وقد يكون على : التأمني على احلياة لصاحل الغري
بعد أخذ موافقته كتأمني الشريك على شريكه يف شركات األشخاص نظرا الحتمال توقفها مبوت  حياة الغري

وإذا تسبب هذا الشخص املستفيد من التأمني يف وفاة الشخص املستأمن عمدا فال يستفيد من . أحدمها
 .التأمني

 فردا كان أو )بعالج الطرف الثاين  (املستشفى)هو عقد بني طرفني يلتزم به الطرف األول : التأمني الصحي
من مرض معني أو الوقاية من املرض عامة مقابل مبلغ مايل حمدد يدفعه إىل الطرف األول دفعة ( مجاعة

والتأمني الصحي ال مينع وقوع احلادث ولكنه يدير عملية األضرار املادية الواقعة  .واحدة أو على أقساط
 .الصحي على املستأمن وفق نصوص وثيقة التأمني

  :التأمين على األضرار -6

هو التأمني الذي يكون فيه اخلطر املؤمن عليه أمرا يتعلق مبال املؤمن له بشخصيته، وهذا التأمني إذا وقع 
على اإلنسان مسي التأمني على األشخاص، كما مت ذكره سابقا، وإذا وقع على األموال فهو تأمني على 

 :1 قسمني مهافرع التأمني على األضرار إىل يتفرع و  .األضرار

يشمل هذا النوع من التأمني، تعويض املشرتك عن األخطار الناجتة  :التأمين التكافلي على المسؤولية -
عن املسؤولسة اليت قد ترتتب عليه جتاه الغري مثل املسؤولية عن احلريق، حوادث العمل، حوادث النقل، 

أمني التكافلي على املسؤولية مينح للمشرتك كل ما فرض عليه من مبالغ ومبوجب عقد الت. حواعد املصاعج
 بسبب احلوادث اليت تعرض هلا الغري نتيجة خطأ غري متعمد أو تقصري من جانبه؛

يشمل التأمني التكافلي على األشياء أنواعا خمتلفة من التأمني، ختتلف  :التأمين التكافلي على األشياء -
التأمني على تلف املزروعات، التأمني على الثروة احليوانية، التأمني : عليه، فمنهاباختالف اخلطر املؤمن 

 ...اهلندسي، التأمني على املمتلكات، التأمني البحري، تأمني الطريان

 

 
                                                           

، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية"التأمين التكافلي اإلسالمي علي حمي الدين القره داغي، : أنظر 1
 .570-524، ص ص7100، 7ج
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 عقد التأمين التكافلي: المبحث الثاني

ول، كما سيتم دراسة سنتناول يف هذا املبحث تعريف التأمني التكافلي كعقد وأهم مبادئه يف املطلب األ
إبرام عقد ت إجراءاأهم يف املطلب الثاين، أما املطلب الثالث فسنتطرق إىل خصائص هذا العقد، وأركانه 

   . من الناحية العمليةالتأمني التكافلي 
 عقد التأمين التكافلي وأهم مبادئهتعريف : األول المطلب

ما يدعو إليه اإلسالم وأقره يف تشريعات خمتلفة كالزكاة اليت يعترب التعاون على مواجهة املخاطر من بني 
جتسد معىن التكافل والتعاون بني مجيع أفراد اجملتمع املسلم، وكواجب بني املال يف تأمني حد الكفالة لكل فرد 

التأمني يف اجملتمع اإلسالمي، ومن وسائل التعاون اليت أفتت اجملامع الفقهية املعاصرة جبوازها ما يسمى بعقد 
 .يف هذا املطلب مبادئهمع ذكر أهم تعريفه قوم بالتكافلي، الذي سن

 تعريف عقد التأمين التكافلي: أوال

 :يعترب عقد التأمني التكافلي عقداً مستحدثاً وردت له عدة تعريفات نذكر من بينها مايلي

وشخص " هليئة املشرتكني"ممثلة  اتفاق بني شركة التأمني التكافلي، باعتبارها: " 1عقد التأمني التكافلي هو -0
، على سبيل "اشرتاك"والتزامه بدفع مبلغ معلوم " هيئة املشرتكني"طبيعي أو قانوين، على قبوله عضوا يف 

التربع منه ومن عوائد االستثمار ألعضاء هذه اهليئة، على أن تدفع له الشركة، نيابة عن هذه اهليئة، من 
غريه من املشرتكني، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء أموال التأمني، اليت جتمع منه ومن 

وقوع خطر معني، يف التأمني على األشياء، أو مبلغ التأمني يف التأمني التكافلي على األشخاص، على 
 ."النحو الذي حتدده وثيقة التأمني ويبني أسسه النظام األساسي للشركة

شخاص الذين يتعرضون لنوع من اخلطر مببالغ نقدية موعة من األاكتتاب جم:" 2عقد التأمني التكافلي هو -7
 ".ى حتمل الضررص لتعويض من يصيبه الضرر منهم، وبذلك يتم توزيع األخطار بينهم، والتعاون علص  ختُ 

موعة من املشرتكني، يلتزم مبوجبه املؤمن له بسداد عقد تربع لصاحل جم: "3عقد التأمني التكافلي هو  -5
االشرتاكات التكافلية املتفق عليها بالقدر واألجل املتفق عليه، على أن تلتزم هيئة املشرتكني بتعويضه عن 

                                                           
، ورقة حبث مقدمة ملؤمتر اهليئات الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة الفائض التأميني في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارةشعبان حممد الربواري، .د 1

 .3، ص7101ماي  72-73للمؤسسات املالية اإلسالمية، فندق كراون بالزا، املنامة، مملكة البحرين، 
 .704ص مرجع سبق ذكره، نعمات حممد خمتار،  2
 . 51، مرجع سبق ذكره، ص التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  3
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حتققه، وذلك وفق املبادئ والشروط والضوابط الفنية املنصوص عليها، واليت ال  ةحاليف الضرر الفعلي 
 ". الشريعة اإلسالمية تتعارض مع أحكام

عقد تربع، يقوم فيه املشرتك بالتربع بناءًا على قبوله أن يكون عضوًا يف هيئة : "1عقد التأمني التكافلي هو -5
هيئة "املشرتكني، وتقوم الشركة بإدارة التأمني التكافلي عند توقيع العقد بقبول عضويته باعتبارها نائبة عن 

 ؛ "اليت متلك األقساط لصاحل أعضائها" املشرتكني
كلف ماال أو منفعة لغريه بال عوض، وذلك لغرض الرب واملعروف ويلزم التربع يف اللغة يقصد به بذل املو 

يف التربع النية وقت القيام بالتصرف، وحينئذ يعترب التصرف تربعا ولو عاد على صاحبه بالنفع، يف حني 
( أي من غري تعليق على شيء)الزام الشخص نفسه شيئا من املعروف مطلقا : يعرف الفقهاء التربع على أنه

 .2معلقا على شئء مبعىن العطيةأو 
صالة التعاون على أعقد تربع يقصد به : التكافلي هو من خالل هذه التعاريف يتبني أن عقد التأمني

توزيع األخطار، واالشرتاك يف حتمل املسؤولية عند حدوث الكوارث، وذلك عن طريق مسامهة األشخاص 
 .منهم الضررختصص لتعويض من يصيبه تكافلية نقدية  باشرتاكات

 مبادئ عقد التأمين التكافلي: ياثان

 : 3يقوم عقد التأمني التكافلي على جمموعة من املبادئ األساسية نوردها فيما يلي

يقوم نظام التأمني التكافلي على مبدأ التربع، حيث يلتزم املشرتك فيه بالتربع بقيمة  :االلتزام بالتبرع -1
 .التكافل صندوقمن تغطية أيضا يعترب تربعا من " املشرتكون"املؤم ن هلم القسط، وما حيصل عليه 

تنظيما دقيقا بني عدد كبري من  امنظم ايعترب نظام التأمني التكافلي كفكرة وكنظام تعاون :التعاون -2
معرضني مجيعا خلطر معني، حىت إذا وقع اخلطر على أحدهم تضامن مجيع املشرتكني على  األشخاص

 :   مواجهته، ويستند مبدأ التعاون يف نظام التأمني التكافلي على األسس التالية
 قيام التعاون بني جمموعة من األفراد املعرضني خلطر معني حتت إشراف شركة التأمني التكافلي؛ -

                                                           
 .24، ص7101 ،القاهرة، مركز الكتاب للنشر، التأمين التكافلي التطبيق العملي لالقتصاد اإلسالمي ناصر عبد احلميد، 1
 .05ص ، مرجع سبق ذكره،تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاونيناصر عبد احلميد،  2
 .15ص مرجع سبق ذكره،موالي خليل،  -:    أنظر 3

التأمني التعاوين وآفاقه وموقف ، حبث مقدم للمؤمتر الدويل  حول المبادئ األساسية للتأمين التكافلي وتأصيلها الشريعيعبد السالم امساعيل أوناغن،   -
 .75، ص7101أفريل  05-00الشريعة اإلسالمينة منه، اجلامعة األردنية، 
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خاطر، حيث تتوىل شركات التأمني التكافلي تنظيم توزيع األخطار بني املشرتكني بطرق املقاصة بني امل -
 حسابية وإحصائية؛

 .اتتغطية املخاطر ودفع مبالغ التعويض -
يتم استثمار فائض أموال أقساط التأمني التجاري يف اجملاالت اليت حتقق  :تفادي االستثمارات المحرمة -3

كانت جائزة شرعا أم ال، أو وضع أقساط التأمني يف البنوك مقابل فائدة   أرباحا عالية، بغض النظر عما إذا
أحكام الشريعة مع ار فائض االشرتاكات بطرق تتوافق أما يف نظام التأمني التكافلي فيتم استثم .ربوية

 .معىن التعاون ، وكذلك جتسدع معامواجملت للمشرتكنياإلسالمية وبعيدة عن الربا، واليت حتقق اخلري 
أن ما يدفعه يتميز نظام التأمني التكافلي بكون املشرتك يأخذ صفة املؤم ن له واملؤمِّن، و  :تفادي المقامرة -4

من تعويضات يعترب تربعا املشرتك دث تعويضات أو خسارة، كما أن ما يأخذه حتيظل ملكًا له ما مل 
ى عكس ما يتم يف نظام التأمني التجاري عل. ي شبهة املقامرة واملراهنةفدا لرو  التكافل والرتابط مما ينتأكي

حيث أن هناك احتمال الكسب أو اخلسارة إذ يقوم املؤمن له بدفع قسط معني أمال يف أن حيصل على 
 .تقبل وهذا شكل من أشكال املراهنةقيمة أكرب يف املس

مما سبق يتضح لنا أن نظام التأمني التكافلي خمتلف يف مبادئه عن نظام التأمني التجاري، ألنه من عقود 
وذلك عن طريق مسامهة املؤمن هلم مببالغ نقدية أصالة التعاون على مواجهة اخلطر، التربع اليت يقصد هبا 

التكافلي ال يهدف إىل حتقيق  ختصص لتعويض من يصيبه الضرر على سبيل التربع، حيث أن نظام التأمني
 . الربح وإمنا يعمل على جتسيد معىن التكافل والتعاون

 هخصائصأركان عقد التأمين و: الثاني المطلب

 . خصائصهمني التكافلي، وكذلك التأ عقدأركان  يف هذا املطلبسنتناول 
 ان عقد التأمين التكافليكأر: أوال

 :يليتتمثل أركان عقد التأمني التكافلي فيما 
  :العاقدان -1

 :1وفيما يلي نتناول تعريف كل منهاومها املؤمن أي الشركة، واملؤمن له أو املشرتك وهو طالب التأمني، 

                                                           
  .012-013ص ص ،ذكرهمرجع سبق حممد ليبا،  1
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أي أن يتطابق تعريف املؤمِّن يف نظام التأمني التكافلي مع تعريف املؤمِّن يف نظام التأمني التجاري، : املؤمِّن -
. مبلغ التعويض عن اخلسائر الناجتة عن حتقق اخلطر املؤم ن عليهاملؤمِّن ميثل الطرف الذي يتعهد بدفع 

العمليات التأمينية من مجع التربعات، ودفع  يئة أو الشركة اليت تقوم بتنظيموبعبارة أخرى ميثل املؤمِّن اهل
من أوغريها  اإلسالمية ويف التجارة والزراعة التعويضات، واستثمار أموال التأمني يف صناديق االستثمار

شرعية، باعتبارها وكيلة عن هيئة املشرتكني مقابل أجر معلوم، الضوابط الاالستثمار ضمن  اتاسرتاتيجي
فتقوم هيئة الرقابة الشرعية مبراجعة كافة األعمال املتعلقة بالتأمني التكافلي، بدءا من تأسيس الشركة ووضع 

 . التعويضات، وغريها من األمور املتعلقة هبااألهداف واخلدمات التأمينية التكافلية، وحتديد مبلغ القسط و 
قساط على لية التأمينية، حيث يقوم بدفع األيعترب املؤم ن له الطرف األساسي يف العم(: املؤم ن له)املشرتك  -

ويتمثل هذا ، ن عقدفهي عبارة ع ؤمِّناملو أما عن العالقة املشرتكة بني املؤم ن له  .التكافلل التربع لشركة سبي
حله، العقد يف إعطاء املؤم ن له لشركة التأمني حرية إدارة العمليات التأمينية وحرية استثمار أموال التأمني لصا

قره العلماء والفقهاء اجمليزين لعقد التأمني التكافلي، أما عن العالقة اليت أعلى أساس عقد الوكالة الذي 
ي اجلماعي، ويتمثل هذا العقد يف وجود صندوق جتمع هيئة املشرتكني مجيعا فهي عقد التأمني التكافل
، ومن خالل هذا الصندوق يقوم كل فرد املشرتكنيمشرتك بني هؤالء املشرتكني وهو ما يسمى بصندوق 

بدفع مبلغ املسامهة يف هذا الصندوق على سبيل التربع، وتقوم الشركة بدور الوساطة يف هذه العملية نيابة 
عويضات للمتضررين أو ذوي تقد الوكالة بأجر معلوم، ومن مث تقوم بدفع العلن هيئة املشرتكني مبقتضى ع

 .  والشروط يف التربعات جائزة مبا أقره وأمجع عليه الفقهاء ،أي برنامج آخر تقدمه الشركةأو احلاجة 
ما إذا  في حالة ف، أهلية التعاقدشروط أنه جيب أن يكون للعاقدان وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل 

  .1يقوم بإبرام العقدهو من ه وليّ حمجورا عليه، أو قاصرا فإن  املؤم ن له كان

  :الصيغة -2
واليت تتم بني  2يقصد بالصيغة اإلجياب والقبول، وقد جرى العرف التأميين بكونه مكتوبا يف عقود منطية،

اليت تتوىل إبرام العقد، وتعترب شركة ( املؤمِّن)طرفني، وميثل الطرف األول املؤم ن له والطرف الثاين هو الشركة 

                                                           
، 7105أفريل  04-02الكويت، ، حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوين، المتطلبات الشرعية لصياغة وثائق التأمين وعقودهعلي حمي الدين القره داغي،  1

 .73ص
، دار النوادر، معالم التأمين اإلسالمي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين اإلسالمية دراسة فقهية للتأمين التجاري واإلسالميصاحل العلي ومسيح احلسني،  2

 .702، ص 7101، 0دمشق، ط



مدخل لنظام التأمين التكافلي                                    :                          الفصل األول  

 

~ 42 ~ 

التأمني التكافلي وكيلة عن هيئة املشرتكني، حيث أن األصل يف اإلجياب والقبول يتم بني املشرتكني أنفسهم، 
رتكني، فإهنا تقوم بتجميع عمليات التأمني التكافلي نيابة عنهم، وتعترب هذه ومبا أن الشركة وكيلة عن هيئة املش

من حيث  التكافلالسمة من أهم السمات اليت يتميز هبا نظام التأمني التكافلي، وختتلف الصيغة يف شركات 
ملعاوضة فيها، أن املشرتك يقوم بإقرار التربع مببلغ القسط لصاحل صندوق هيئة املشرتكني، وهبذا ينتفي عنصر ا

، املشرتكني ية واستثمار أموال التأمني لصاحليع العمليات التأمينأيضا على توكيل الشركة بإدارة مجوتقوم الصيغة 
وتوزيع مبالغ التأمني على املتضررين واحملتاجني، إضافة إىل توزيع الفائض يف حالة حتققه على املشرتكني، وهذه 

ة املشرتكني، وهيئ العالقة بينهما، وحتدد ماهية العالقة اليت تربط بني املشرتك الصيغة اليت تتم بني الطرفني تنظم
 . 1هما يتم اإلثبات عن طريق العقدبوتوجب االلتزامات واحلقوق، ومبوجوبني املشرتك والشركة، 

  :صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده -3
إذ أن بعض املخاطر اليت يتعرض هلا ليس كل ما يتعرض له اإلنسان من املخاطر قابل للتأمني ضده، 

اإلنسان غري قابلة للحساب أو التوقع، وال بد أن تتوافر على املكروه الذي ميكن أن يكون موضوعا للتأمني 
صفات معينة ميكن عند وجودها حساب املخاطرة وتقدير أقساط التأمني الالزمة للتعويض عنها، وهذه 

 : 2الشروط هي
ألعداد الكبرية، فإذا كان العدد قليال ال ميكن اقانون  تطبيقميكن من  هلماملؤمن وجود عدد كاف من  -

 .لشركة التأمني حساب املخاطرة ومن مث ال تستطيع تقدير قسط التأمني
أن تكون اخلسارة الناجتة عن املكروه واضحة ال لبس فيها، واملوت هو أكثر املكروهات وضوحا، ولذلك  -

ياة ألن التعويض فيه مرتبط بواقعة ال ناحية احلساب هي التأمني على احل فإن أيسر عمليات التأمني من
وليست كل أنواع املكروهات هبذا الوضو  فالتأمني الصحي مرتبط باملرض لكن املرض ال . خيتلف عليها

مثل آالم الظهر ال يوجد حىت اآلن جهاز يستطيع أن يثبت عدم وجود هذه )ميكن دائما التأكد من وقوعه 
 (.م اليت قد حيس هبا اإلنسان مع مجيع أجزاء جسده يف أحسن األحوالاآلال

فإذا احرتق مستودع التاجر بفعله . يد يف وقوعه للمؤمن لهأن يكون وقوع املكروه غري متعمد، وأن ال يكون  -
 . تدفع الشركة التعويض له لن

                                                           
 .012صمرجع سبق ذكره، حممد ليبا،  1
، رسالة ماجستري يف اقتصاديات التنمية، كلية التجارة، اجلامعة -دراسة مقارنة–التأمين التعاوني والتأمين التجاري وآثارهما اإلقتصادية حممود حممد القشاش،  2

  .71-73، ص ص7103غزة، فلسطني،  - ميةاالسال
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 رحبي ضد البطالة ألهنا حتدث ولذلك ال يوجد تأمني. لالعداد الكبرية دفعة واحدةالضرر جيب أن ال يقع  -
فالتأمني ضد . اخل...ألعداد غفرية يف وقت واحد تسبب اإلفالس للشركة، أو ضد احلروب واالنقالبات

 .ها ليس معتمد على حساب الربح واخلسارةالبطالة ختتص به احلكومة ألن عمل
 .على تقدير اخلطرأن يكون احتمال وقوع املكروه قابال للحساب، أي يكون لدى املؤمن القدرة  -
أن يكون للمؤمن له مصلحة فيما وقع التأمني عليه، فال ميكن لفرد أن يدفع قسط التأمني ضد احلريق على  -

لو وقع املكروه تسلم هو التعويض، ألنه ال مصلحة له يف منزل جاره فهو مل خيسر شيئا  ثحبي منزل جاره
 . بسبب وقوع احلريق

 التكافليالتأمين خصائص عقد : ثانيا

لعقد التأمني التكافلي عدة خصائص يتفق يف بعضها مع عقد التأمني التجاري، وينفرد عنه يف البعض 
اآلخر، فيتفق عقد التأمني التكافلي مع عقد التأمني التجاري يف كونه من العقود املستمرة، الرضائية واإللزامية، 

القسط ومبلغ التعويض غري متكافئان، فضال عن كون  ويشرتكان يف كوهنما من العقود االحتمالية ويف أن مبلغ
وقوع األخطار يتميز باالحتمالية، ويتفق العقدان يف أهنما من عقود حسن النية، وتعد هذه اخلاصية من أهم 
خصائص عقود التأمني حيث تظل مالزمة للعقد حلظة إبرامه إىل وقت انتهائه، أما اخلصائص اليت يتميز هبا 

 :كافلي عن عقد التأمني التجاري فتتمثل فيما يليعقد التأمني الت
يعترب عقد التأمني التكافلي من عقود التربع، ألن ما يدفعه املؤمن له  :عقد التأمين التكافلي عقد تبرع -1

فاملشرتك ال يقصد بعقد التأمني رحبا أو جتارة، ، يصيبه الضرر من بقية املؤمن هلم من اشرتاكات يتربع هبا ملن
وقد ترتب على اعتبار عقد التأمني التكافلي . بقيمة االشرتاك هو أساس مشروعية التأمني التكافليوالتربع 

عقدًا من عقود التربع أثرًا يف غاية األمهية، وهو وجود شبه إمجاع بني العلماء املعاصرين على جوازه 
اخلسائر واألضرار الناجتة عن  ومشروعيته، ومبوجبه تظهر لنا رو  التعاون والتضامن بني املؤمن هلم يف حتمل

 .حتقق اخلطر املؤمن عليه وهذا يعد من قبيل التكافل والرب
يقصد جبمع صفيت املؤمِّن واملؤم ن له، أن املؤم ن له يكون هو املؤمِّن  :جمع صفتي المؤم ِّن والمؤم َّن له -2

، فالشخصيتان جتتمعان يف يف نفس الوقت، لكون شركة التأمني التكافلي يتم انشاؤها من قبل املؤمن هلم
شخص واحد هو املشرتك، وهذا على خالف ما يف التأمني التجاري الذي مييز بني شخصة املؤمِّن وهو 

 . مؤسس الشركة وصاحب رأس املال، وبني شخصية املؤم ن هلم وهم محلة الوثائق أي املشرتكني
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أي أن قيمة االشرتاك أو القسط ال تكون قيمة حمددة، وثابتة ومعلومة  :قابلية التغيير في اإلشتراك -3
للمشرتك، منذ حلظة إبرام العقد، فقيمة االشرتاك تكون عرضة للتعديل بالزيادة، ويتحقق هذا يف حالة 
حدوث عجز يف الوفاء بقيمة االلتزامات، حبيث تكون قيمة االلتزامات أكرب من جمموع قيمة االشرتاكات 

وقد يكون التعديل بتخفيض قيمة االشرتاك، ويتحقق ذلك يف حالة كون حصيلة .  سدادها فعالً اليت مت
، ويف هذه احلالة يتم التكافلاالشرتاكات أكرب من قيمة االلتزامات، األمر الذي حيقق فائضا ماليا لشركة 

 . توزيع الفائض على املؤمن هلم أو ختفيض قيمة االشرتاكات عن الفرتات الالحقة
يقصد بالفائض التأميين الفرق بني االشرتاكات املتحصل عليها وبني  :توزيع الفائض على المشتركين -4

قيمة التعويضات املستحقة، فالفائض يف التأمني التكافلي خيتلف عن الربح يف التأمني التجاري حيث يكون 
ع الفائض على املشرتكني هذا الربح حقا للمؤسسني، أما الفائض فإنه يكون حقا للمشرتكني، ومبدأ توزي

 .يقابل التزامه بدفع اشرتاكات إضافية يف حالة حدوث عجز يف سداد التعويضات املستحقة

وال تلتزم الشركات بتوزيع الفائض على املشرتكني، إذ جيوز هلا حسب لوائحها ونظامها األساسي أن 
زيادة غري متوقعة احلدوث لألخطار  تقرر وضع الفائض كله أو نسبة منه كاحتياطي ملقابلة أي عجز يطرأ عن

  .1املؤم ن عليها

ه ترتبط هذه اخلصائص مبميزات نظام التأمني التكافلي باعتبار  :خصائص أخرى لعقد التأمين التكافلي -5
 : 2يليفيما  ذه اخلصائص نبينهايقوم على التكافل والتعاون، وه

الربح، لذا فإن عقد التأمني التكافلي ميتد نطاقه إىل تغلب مشروعات التأمني التكافلي القيم اإلنسانية على  -
 من تشتد حاجتهم إىل التأمني من أصحاب الدخول القليلة؛

يهتم هذا النوع من العقود بالبعد االجتماعي يف استثمار األموال الفائضة منه، فيوازن بني الصاحل العام  -
 يقوم عليها؛ ة أساسي كركيزةقيق الربح  تحللعدم سعيه يركز على االحتكار وذلك والصاحل اخلاص، وال 

تعتمد الفكرة اليت يقوم عليها عقد التأمني التكافلي على توفري اخلدمة التأمينية للمشرتكني بأقل تكفلة ممكنة  -
 حيث ينخفض فيه القسط مقارنة بالتأمني التجاري؛

                                                           
 .737-751ص ص  ، مرجع سبق ذكره،نعمات حممد خمتار 1
 .757-751، ص ص 7112، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، المشكالت العملية والحلول اإلسالمية نالتأميظرية نأمحد حممد لطفي أمحد،  -: أنظر 2

 .032، صمرجع سبق ذكره، المسالتأمين في اإلفايز أمحد عبد الرمحن،  -         
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اطر اليت قد تصيب أحدهم، ساس التضامن بني مجيع أعضائه لتغطية املخأيقوم عقد التأمني التكافلي على  -
 . حيث ميكن مطالبة األعضاء باشرتاكات إضافية لتعويض اخلسائر واملخاطر اليت حتدث

 إجراءات عقد التأمين التكافلي: المطلب الثالث

تبدأ إجراءات عقد التأمني التكافلي من الناحية العملية بتقدمي طلب التأمني الذي يقدمه املؤمن له إىل 
 .املؤمن مبوجب استمارة خاصة، ومن مث يتم إصدار وثيقة التأمني اليت تشمل إشعار التغطية وشهادة تأمني

 : وهذه اإلجراءات نذكرها فيما يلي

 طلب التأمين: أوال

هو استمارة يعدها املؤمن للوصول إىل املعلومات املتعلقة بالشيء املؤمن عليه، وما يتعلق طلب التأمني 
ويعترب هذا الطلب مدخال به من خماطر، من خالل إجابة طالب التأمني على األسئلة اليت حيويها الطلب، 

 .1وماتهللوصول إىل وثيقة التأمني وأساسا هلا، كما يعترب أيضا أساس التعاقد وشرط لصحة معل

يف الغالب يعرض الوسيط على الراغبني يف التأمني مزايا التأمني، وحيثهم على إبرام العقد، فإذا استقر 
الطلب املؤمن له الشركة املؤمِّنة، وحينئذ ميأل  ُمَعد من قبلقدم له الوسيط طلبا مطبوعا يف التأمني رأي الراغب 

املطبوع وميضيه ويسلمه إىل الوسيط، أو يرسله مباشرة إىل الشركة املؤمِّنه، مث تدرس الشركة الطلب املرسل إليها، 
وبعد أن يتلقى الراغب الرد باملوافقة على التأمني متضمنا مقدار القسط  -يف حالة قبول الشركة طلب التأمني-

، وجتدر اإلشارة إىل أنه قد يتم عقد التأمني دون عقداليع املطلوب منه دفعه يذهب ملقر الشركة بغرض توق
 .2األشياءالتأمني على ض يف احلاجة إىل طلب التأمني، حيث يتم التعاقد مباشرة والتوقيع على الوثيقة، وباألخ

 :3املعلومات التاليةالتأمني طلب تشمل بيانات 
املؤمنة وطبيعتها واألعمال اليت تتم فيها، لتقدير اسم طالب التأمني وصفته وعناوينه، وعنوان وموقع األشياء  -

 جة خطورهتا، حسب التأمني املطلوب؛در 

                                                           
 .22ص  مرجع سبق ذكره،، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  1
 .37-53ص ص مرجع سبق ذكره،  ،دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية"التأمين التكافلي اإلسالمي علي حمي الدين القره داغي،  2
 .41-22ص ص مرجع سبق ذكره، ، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  3
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التاريخ التأميين السابق واملطالبات اليت تقدم هبا سابقا خالل السنوات السابقة، وهل رُفض تأمينه من قبل  -
 مؤمن آخر؛

بيعة وقيمة احملتويات فيما إذا كان ويضاف معلومات أخرى يف بعض أنواع التأمني، كنوع املبىن وقيمته، وط -
 تأمني على احلريق؛

بينما تطلب معلومات عن العمر، والوظيفة، والتاريخ الطيب، والوزن، واألمراض الوراثية يف حالة تأمني احلياة  -
لكل نوع من أنواع التأمني  م شركات التأمني طلبات خاصةصم  وكذلك لبقية األنواع، لذلك تٌ . واحلوادث
 .ف املعلومات املطلوبة لكل منهاتاللكثرة اخ

 :1تشمل مرحلة طلب التأمني ما يلي
ميثل مبلغ التأمني احلد األقصى ملسؤولية املؤمن، فالضرر قد ال يكون كامال، كما  :تحديد مبلغ التأمين -1

التأمني طبقا أن مبلغ التأمني ال ميثل قيمة الشيء املؤمن عليه بالفعل، فاملؤمن له أو املؤمن حيددان مبلغ 
يستثىن مما سبق اشرتاط توافر فاتورة تبني . ويعترب مبلغ التأمني األساس يف احتساب القسط. للهيئة التأمينية

 .قيمة األشياء املؤمنة الفعلية يف تأمني نقل البضائع، وتأمني احلياة واحلوادث الشخصية
، بغية قبوله أو رفضه، ولوضع الشروط هي عملية تقييم طبيعة األشياء موضوع التأمني :عملية االكتتاب -2

ويؤخذ بعني االعتبار سلوك شركة التأمني وإجراءات اكتتاهبا . وحتديد القسط الذي يتناسب مع ذلك
التأمني لسهولتها كالتأمني اإللزامي للسيارات، ناك أنواع يسهل فيها اصدار وثائق وه. باختالف نوع التأمني

طبية معينة كلما ارتفع حجم مبلغ التأمني، وقد تكون معتمدة من بينما حيتاج تأمني احلياة فحوصات 
طر شركة التأمني االستعانة خبرباء خارجيني يف بعض حاالت التأمني اخلاصة وقد تض .طبيب أو جلنة أطباء

 .دسي مثال ملعاينة اخلطر وتقييمهأو بعض أنواع التأمني اهلن

 :أقصى خسارة حمتملة وحتديد القسط كما يلي معاينة اخلطر واعتباروتتألف مرحلة االكتتاب من 

خبريا يف هذا املعاين يكون . ، ورمبا ميثل شركة إعادة التأمنيشركة التأمنيميثل معاين اخلطر : نة اخلطرمعاي -
يأخذ بعني االعتبار دراسة . دراسة اخلطر، وغالبا ما يبني توزع مبالغ التأمني عليه، حبسب مستوى اخلطر

                                                           
 .47-41ص ص مرجع سبق ذكره ، ، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  1
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ويضع الشروط اليت يقدرها على إرشادات جيب تنفيذها بصورة . املخاطر اليت قد تصيب اجلوار وتقييم
 .دائمة وأحيانا قبل سريان التأمني

هي أقصى خسارة متوقعة عند حتقق اخلطر كما قدرها اخلبري، فاخلسارة قد ال تقف : أقصى خسارة حمتملة -
 .ه عند نشوء مطالبة تزيد عنهواحلد األقصى للخسارة ال يُعتد ب. عند حدود معينة

 .هو املرحلة النهائية لعملية االكتتاب نيحتديد قسط التأم: قسط التأمني -

إن العقد املتوافر فيه العناصر األساسية من مبلغ التأمني ومدته وقسطه يعترب إجيابا صادرا من املؤمن له، 
إجابة على أسئلة تتعلق بطبيعة التأمني فال يرتتب أما إذا كان جمرد . فإذا وافق املؤمن عليه، اعترب التعاقد تاما

 .عليه أية آثار قانونية وال يعترب إجيابا أو قبوال

 وثيقة التغطية المؤقتة: ثانيا

بعد وصول طلب التأمني املوقع من املؤمِّن واملؤم ن له، واملوافقة عليه، فقد جرت العادة بأن يتفق طالب 
من اخلطر يف الفرتة اليت متضي قبل أن يتسلم وثيقة التأمني النهائية،  همؤقتا وتأمينؤمِّن على تغطيته التأمني مع امل

 :1حالتان ذه الوثيقةوهل كرة تغطية مؤقتة يوقعها الطرفان،وذلك عن طريق مذ 

حتل حمل عقد التأمني وينتهي دورها باستالم وثيقة و على العقد النهائي،  امؤقت دليالحالة تعترب فيه الوثيقة  -
 .التأمني

حالة تتضمن الوثيقة اتفاقا مؤقتا ملدة حمددة يف مقابل قسط معني قائما بذاته حلني صدور قرار املؤمِّن بشأن  -
طلب التأمني، ويف هذه احلالة ال يوجد اتفاق هنائي بني الطرفني، وإذا وقعت الوثيقة بني الطرفني فيما بعد 

 .املؤم ن له، وليس من وقت تسليم الوثيقة املؤقتة فإنه يعد اتفاقا جديدا يسري من يوم تسليمها إىل

 وتجديدها وثيقة التأمين: ثالثا

إنه بقبول املؤمن لطلب التأمني ودفع املؤمن له لقسط التأمني أو املوافقة على دفعه،  :وثيقة التأمين -1
التأمني هي إثبات ة وعندئذ يصدر املؤمن وثيقة التأمني، فوثيق. يصبح عقد التأمني قائما ساري املفعول

ني، إضافة ملقدمة وتشمل الوثيقة أغلب البيانات املذكورة يف طلب التأم. للعقد تكون املرجع يف أي خالف

                                                           
 .47ص املرجع نفسه، 1
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والشروط  ،زامات املؤمن بالتوقيع، ونص العقد، واستثناءاته، وشروط أخرى، إضافة اللتنيالعقد، واملفوض
 .الصرحية والضمنية للعقد

 :1لوثيقة وإرساهلا إىل املؤمن له، وفيهاعليه، يتم توقيع ا اوبناء

 .كأمساء املتعاقدين وموطنهم وطبيعة املخاطر والقسط وتاريخ االستحقاق وطريقة األداء: شروط وبيانات -
 الشروط العامة؛ -
 تعترب الوثيقة جمرد إثبات وجيب تدوين الشروط اليت تؤدي لبطالن العقد؛  -
 ؛العقد إال إذا مت االتفاق على غري ذلك يكون بدء سريان وثيقة التأمني من وقت متام -
 .يف حالة تلف وثيقة التأمني، يزود املؤمن له بوثيقة أخرى مع حتمله تكلفتها -
معظم وثائق التأمني تكون ملدة سنة كاملة، باستثناء تأمني احلياة وبعض أنواع  :تجديد وثيقة التأمين -2

 .جتديدها تلقائيا بنفس الشروط السابقةيتم حيث  التأمني طويلة األجل كالتأمني الصحي الدائم مثال،
يشعره مبذكرة قبل أسبوعني أو ثالثة من ما لديه، لذلك غالبا  ؤمن لهحيرص املؤمن على استمرار املوتسويقيا 

 .2وقد يكتفى بإصدار وثيقة ملحق تأمني جديدة. هناية وثيقة التأمني موضحا ضرورة التجديد

  ملحق وثيقة التأمين: رابعا

وتتضمن أي تعديل، أو ( املؤمِّن واملؤم ن له)ملحق وثيقة التأمني هو عبارة عن وثيقة يوقع عليها الطرفان 
إضافة يف وثيقة التأمني األصلية، وتسري على امللحق أحكام الوثيقة األصلية من حيث الشكل ومن حيث 

 :3وهيره فال بد من توافر عدة شروط ثاآع، وحىت ترتتب على امللحق املوضو 
 وجود عقد تأمني سبق إبرامه؛ -
يف إجراء تعديل أو إضافة على الوثيقة األصلية كتعديل األخطار ( املؤمِّن واملؤم ن له)رغبة املتعاقدين  -

 املضمونة أو تغيري املستفيد، أو زيادة مبلغ التأمني، أو زيادة مدة العقد؛
ال يعترب ملحقا للوثيقة  ل حبكم القانون فإنهأن يقتضي التعديل اتفاق طريف العقد، أما إذا كان التعدي -

 .األصلية

                                                           
 .45-47ص صمرجع سبق ذكره، ، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  1
 .43ص ،املرجع نفسه 2
 .45ص املرجع نفسه،  3
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 أوجه االتفاق وأوجه االختالف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري :المبحث الثالث

هناك عدة اختالفات التأمني التكافلي مع التأمني التجاري يف بعض الصفات املشرتكة، إال أن  يتشابه
 ،القانونية ،الشرعية وانبخاصة فيما يتعلق باجلمتثل فروقًا جوهرية بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري 

ض بشيء من التفصيل ألوجه نستعر سوف ومن خالل هذا املبحث  .أخرى جوانبباإلضافة إىل عدة  واملالية،
 .بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري االتفاق وأوجه اإلختالف

 أوجه االتفاق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري: المطلب األول

  :1أمههامني التجاري يف بعض الصفات املشرتكة التأمني التكافلي مع التأ يتشابه

 األسس الفنية: أوال

 التكافلي، وهي حبد ذاهتا الشهرية للتأمنيتتمثل األسس الفنية يف كيفية تقدير اخلسائر واألقساط 
 : املطبقة يف شركات التأمني التجاري، ويتم تقدير اخلسائر واألقساط بناءا على أساسني رئيسني مها األسس

ملشرتكني املعرضني من اممكن يتم تقدير االحتماالت بناءًا على جتميع أكرب عدد  :تقدير االحتماالت -1
ت حتقق ذلك اخلطر ، ويتم تقدير احتماالأو حوادث السياراتخلطر واحد أو أخطار متشاهبة كاحلريق 

، يف املاضي سياراتالاحلريق أو حوادث حدوث أي إحصاء عدد مرات ، طبقا لقوانني اإلحصاء للمشرتكني
ع أكرب عدد ممكن من يجمتكة التأمني بومدى حتقق اخلطر يف القريب العاجل أو املستقبل، لذلك تقوم شر 

 املشرتكني يف خطر واحد أو برنامج واحد، ليتم توزيع اخلطر الذي يصيب الفرد منهم على اجملموعة؛ 
يتم جتميع املخاطر ومعرفة احتمال وقوع اخلطر بدقة كبرية من خالل قانون  :قانون األعداد الكبيرة -2

الواحدة اليت تقع على جمموعة من األفراد، فكلما كثر عدد األفراد األعداد الكبرية، حيث يتم دراسة الكارثة 
، هناك عوامل رئيسية تتحكم يف ذلك ولكي يتم تقدير االحتماالت بدقة. تزيد معرفة احتمال وقوع اخلطر

  :2هيو 
أن يكون اخلطر حمتمل احلدوث ومتفرقا، حيث ال تكون مجيع الوحدات املؤمن عليها من نفس اخلطر واقعة  -

  منطقة جغرافية واحدة؛يف
                                                           

 .27حممد ليبا، مرجع سبق ذكره، ص: أنظر 1

 .055-050، ص ص7117اإلسكندرية، ، األسواق والمؤسسات الماليةسيد اهلوارية ونادية أبو فخرة،  2
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أن يكون اخلطر منتظم الوقوع، فال يكون وقوعه من الندرة فيتعذر عمل إحصاء كتسونامي أو من الكثرة   -
 كالزالزل يف اليابان فال تستطيع الشركات الوفاء بااللتزامات؛

 .  تعترب مدة التأمني من األمور املهمة لتحديد احتمال وقوع اخلطر -

 اإلدارةمصاريف : ثانيا
هناك مصاريف حتتاجها شركة التأمني سواء كانت تكافلية أو جتارية إلنشاء وإدارة عملياهتا التأمينية، 

 : وتنقسم هذه املصاريف إىل عدة أقسام
 تب إلدارة أعماهلا؛اكاملمصاريف التأسيس تتحملها الشركة بنفسها، مثل استئجار  -0
 لها صندوق التأمني؛ مصاريف إدارة عمليات التأمني واملوظفني، يتحم -7
مصاريف االستثمار، تستقطع الشركة مصاريف االستثمار من صندوق أصحاب األسهم، وصندوق هيئة  -5

 .املشرتكني

 انتهاء العقد: ثالثا
هناك عدة حاالت مبوجبها ينتهي العقد املتفق أو املربم بني شركة التأمني سواء كانت تكافلية أو جتارية 

 : وهي على النحو التايل، عملياهتا التأمينية واملؤمن هلم املشرتكني يف إبرام العقود وإدارةباعتبارها وكيلة عن هيئة 
أي أن هناك اتفاق منصوص بني الشركة واملشرتك على أجل  :دخول الوقت المحدد لنهاية العقد -1

رتك متتد لفرتة معينة يتم حتديدها بناء على شان العقد املربم بني الشركة واملمعني لنهاية العقد، أو أن فرتة سري
 اتفاق بينهما؛ 

يتم فسخ العقد ألسباب الفسخ يف العقود العامة، وينطبق كذلك على عقد التأمني، وقد  :فسخ العقد -2
 تكون هناك أسباب أخرى، كون املؤمن له ال يستطيع دفع األقساط املتبقية واملتفقة بني الشركة واملشرتك؛

يعترب هذان السببان من موجبات فسخ العقد تلقائيا، إذ ينتج عنهما عدم قدرة  :تصفيةاإلفالس أو ال -3
 . شركة التأمني على دفع مبلغ التعويض، األمر الذي يؤدي إىل فسخ العقد

 أوجه اتفاق أخرى: رابعا

 :1هناك أوجه اتفاق أخرى بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري نوجزها فيما يلي
                                                           

حبث مقدم إىل ، بحث يبين الجوانب االتفاقية والفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التعاونيبين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، أمحد سامل ملحم،  1
 .15.15ص ، ص7101أفريل  05-00 مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه، األردن،
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مان التأمني يف اللغة والقانون واالصطال  الفقهي فالتأمني يف كل هذه التعريفات يعين األيتفق تعريف  -0
 نة، وذلك عن طريق تعاون جمموعة املؤمن هلم؛ وذلك بالتحوط من حتقيق أخطاء معي

 :ما يليتطابق مبادئ التأمني التكافلي مع مبادئ التأمني التجاري، واليت تتمثل في -7
يقوم عقد التأمني أساسا على محاية مصلحة املؤمن له أو املستفيد، ومن مث ال بد : التأمينيةمبدأ املصلحة  -

أن يكون للمتعاقد مصلحة تأمينية واضحة يف الشيء املؤمن عليه، ويشرتط يف املصلحة التأمينية شرطان، 
مسروقة، أما الشرط  الشرط األول أن تكون املصلحة مشروعة، فال جيوز التأمني مثال على بضاعة مهربة أو

الثاين فهو أن تكون املصلحة اقتصادية أي أن يكون الضرر احملتمل وقوعه له أثر اقتصادي، وأيضا تكون 
يستثىن من هذا الشرط التأمني على احلياة و ، ييضا طابع اقتصادأة اليت تنتج عن تاليف الضرر هلا املنفع

 .ديةالذي قد تكون فيه املصلحة عاطفية أكثر منها اقتصا
يقضي هذا املبدأ بإلزام عقد التأمني، بأن يديل كل من املؤمن واملؤمن له جبميع : مبدأ منتهى حسن النية -

احلقائق والبيانات اجلوهرية للعقد، فالبيانات اليت يديل هبا كل طرف من أطراف عقد التأمني جيب أن تكون 
نات جيب عليها القيام بالتحري ومجع ومن أجل أن تتأكد شركة التأمني من صحة البيا. صحيحة ودقيقة

املعلومات املتعلقة بالعمالء غري أنه مهما بلغت التحريات من دقة فإهنا قد تكون غري كافية للكشف عن 
منتهى حسن النية من جانب املؤمن له يف بعض البيانات غري احلقيقية أو املظللة، وحيدث اإلخالل مببدأ 

 :عدة صور نوردها فيما يلي
 املقصود بذلك قيام املؤمن له باخفاء بيانات تعترب جوهرية بالنسبة للمؤمِّن نتيجة : يانات حبسن النيةإخفاء ب

سهو أو عدم االنتباه أو االعتقاد بأهنا ليست جوهرية، ويصبح نتيجة لذلك عقد التأمني قابال للبطالن 
  حني يقوم املؤمن له بإثبات حسن نيته؛شريطة قيام املؤمِّن بإثيات أمهية البيانات اليت أخفاها املؤمن له، يف

  وهرية تؤثر يف شروط املقصود بذلك قيام املؤمن له بإخفاء بيانات ج(: عمدا)إخفاء بيانات بسوء النية
ويف هذا احلالة يصبح العقد قابال للبطالن بشرط قيام املؤمِّن بإثبات سوء نية املؤمن له يف ، التعاقد عمدا

 اجلوهرية؛إخفاء البيانات 
 يقصد بذلك إدالء املؤمن له ببيانات غري صحيحة عن الشيء موضوع : اإلدالء ببيانات خاطئة حبسن نية

التأمني دون قصد أو إعتقادا منه بأن هذه البيانات اليت أدىل هبا صحيحة، ويصبح العقد يف هذه احلالة 
 أدىل هبا غري صحيحية؛قابال للبطالن شريطة قيام املؤمن له بإثبات هذه البيانات اليت 
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  ويقصد بذلك إدالء املؤمن له ببيانات خاطئة عن قصد وسوء (: عمدا)اإلدالء ببيانات خاطئة بسوء نية
تأمني بشروط أفضل وقسط أقل، ويف هذه احلالة يصبح النية وذلك بغرض الغش والتضليل واحلصول على 

 . عقد التأمني باطال بطالنا مطلقا
ا املبدأ بأن يويف املؤمِّن إزاء املؤمن له يف حالة وقوع اخلطر املؤم ن عليه، ويتمثل يف يقضي هذ: مبدأ التعويض -

 .  دفع مبلغ التعويض الذي يساوي قيمة اخلسارة الفعلية اليت حلقت املؤمن له مهما كان مبلغ التأمني
ن بدفع التعويض أن يقضي مبدأ السبب القريب بأنه يشرتط لقيام املؤمِّ : مبدأ السبب القريب أو املباشر -

يكون اخلطر املؤم ن عليه هو السبب القريب أو املباشر ال السبب البعيد حلدوث اخلسارة، ويقصد بالقرب 
من هنا سببيا ال زمنيا، مبعىن أن يكون هو السبب الفعال الذي أدى إىل وقوعه إىل سلسلة من احلوادث 

 . أدت يف النهاية إىل وقوع اخلسارة املالية
اري، فيما عدا وجود شرط نية التربع بشروط وثائق التأمني التكافلي مع شروط وثائق التأمني االجتطابق  -5

 بكل أو جزء من اشرتاكه يف وثائق التأمني التكافلي؛ 
ركات التأمني التكافلي، مع شركات التأمني التجارية من حيث اشرتاط شتطابق إجراءات وشروط تسجيل  -5

 ؛للشركةوجود مؤسسني، ووجود رأس مال 
 تطابق أركان عقد التأمني التكافلي مع أركان عقد التأمني التجاري؛ -3
 يف عقد التأمني التجاري؛مع نظرياهتا  تطابق التزامات املؤمن واملؤمن له يف عقد التأمني التكافلي -1
ل بنظام بدِ الذي استُ لتجاري، عدا التأمني على احلياة تطابق أنواع التأمني التكافلي مع أنواع التأمني ا -2

والذي يعمل بذات األسس الفنية للتأمني على احلياة ويغطي ذات املخاطر اليت يغطيها العائلي، التكافل 
 التأمني على احلياة؛ 

للتأمني التكافلي والتجاري لدى العامة والعاملني يف شركات التأمني خاصة اجلوانب  ضعف الوعي التأميين -4
 .الفقهية
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 من الناحية الشرعية االختالف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاريأوجه : المطلب الثاني

 :يلي يتمثل االختالف بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري من الناحية الشرعية فما

 الحكم الشرعي: أوال

أنه يشتمل على ، إذ م وذلك باتفاق أكثر اجملامع الفقهيةر  إن التأمني التجاري حمُ   :تحريم التأمين التجاري -1
املخالفات  وهذهمنها الغرر، الرهان واملقامرة، الربا، وأكل أموال الناس بالباطل،  عدة خمالفات شرعية،

 : 1نفصلها فيما يلي
صلى اهلل عليه رسول اهلل وقد هنى . الغرر هو اجلهالة النامجة عن وجود خطر احتمايل جمهول العاقبة: الغرر -

الطري يف اهلواء، وبيع الثمار قبل بُدوِّ صالحها، وبيع سلعة دون بيان أوصافها أو وسلم عن بيع الغرر، كبيع 
 .سعرها، أو استئجار عامل دون بيان أجرته

 :وإن وجود الغرر يف عقود املعاوضات جيعلها باطلة، ويضم عقد التأمني عدة أشكال من الغرر، ومن أمهها
 فإن ( حمل العقد)شركة، يتوقف وجوده على وجود اخلطر إن مبلغ التأمني هو دين يف ذمة ال: غرر الوجود

 .ُوِجد اخلطر ُوِجد املال
 املؤمن ضده( حمل العقد)إن حصول عقد التأمني مشكوك فيه، ويتوقف على وقوع اخلطر : غرر احلصول. 
 فال يعلم طرفا عقد التأمني مقدار العوض، وخاصة يف حالة التأمني على األضرار، إال: غرر مقدار العوض 

 .، وهذا الغرر جيعل العقد باطالعليهبعد أن يقع اخلطر املؤمن 
 األجل يف عقد التأمني جمهول خاصة يف التأمني العمري املرتبط بأجل جمهول جهالة كبرية، : غرر األجل

 .وهذا الغرر جيعل العقد باطال
نني أن يدفع إذا مل يصدق قول فهو عقد يتعهد بوجبه كل من املرتاه( مبعىن امليسر)الرهان : الرهان واملقامرة -

ملقامرة عقد يتعهد مبوجبه كل ا بينماللمرتاهن، الذي صدق قوله فيها،  -واقعة غري حمققة–أحدهم يف 
 . مبلغا من النقود أو أي شيء آخر متفق عليه( إذا خسر)مقامر أن يدفع 

ْمُر  يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا:واإلمجاع، لقوله تعاىل النبويةومها حمرمان بنصوص القرآن الكرمي والسنة  َا اخلَْ ِإمن 
 .(21:اآلية، سورة املائدة) ِنُبوُه َلَعل ُكْم تـُْفِلُحونَ َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيطَاِن فَاْجتَ  َواأْلَْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ 

                                                           
 .54-51صص مرجع سبق ذكره، ، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،  1
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 .الطرفني وربح طرف آخرنه يقوم على اساس خسارة أحد عقد التأمني القمار واملراهنة أل ويشمل
 :وذلك للشبهات التاليةيشمل عقد التأمني التجاري الربا : الربا -
  ؛عليهأن ما يدفعه املؤمن له نقدا سيعود عليه أكثر أو أقل، مما دفعه عنه حدوث اخلطر املؤمن 
  بقائه على يف حالة –يتضمن عقد التأمني على احلياة تعهد املؤمن برد مجيع األقساط وفوائدها للمؤمن له

 ؛إىل مدة حمددة يف العقد -احلياة قيد
 تستثمر شركات التأمني أمواهلا يف بنوك ربوية بفائدة أو بشراء سندات حمرمة. 
 :يشرتط لتجنب ذلك توافر شرطني: أكل أموال الناس بالباطل -
 أن يكون العقد صحيحا غري خمالف للشريعة؛ 
 تراضي طريف العقد. 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال  َأْن َتُكوَن جِتَاَرًة َعْن تـَرَاٍض  آَمُنوا أَيُـَّها ال ِذينَ يَا :وذلك لقوله تعاىل اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
 (.72اآلية : سورة النساء) ِإن  الل َه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكمْ  ِمْنُكمْ 

صدرت رعاً وقد أمجع العلماء على جوازه، فقد هو جائز شإن التأمني التكافلي  :إجازة التأمين التكافلي -2
معتربة على مستوى العامل ن جممعات فقهية إسالمية معروفة و مجبواز التأمني التكافلي جمموعة من الفتاوى 

  .1اإلسالمي وهي متثل اجلهات الرمسية يف الفتوى يف الوقت احلاضر بالنسبة للمسلمني
، حيث وافق 0215ومن بني هذه الفتاوى جند الفتوى اليت أقرها مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية لعام 

 :2هذا املؤمتر باإلمجاع على جواز التأمني التكافلي وذلك لألدلة التالية
مل إن التأمني التكافلي من عقود التربع اليت يقصد هبا أصالة التعاون على تفتيت األخطار، واالشرتاك يف حت -

 املسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية ختصص لتعويض من يصيبه
ال يستهدفون جتارة وال رحبا من أموال غريهم، وإمنا يقصدون توزيع  الضرر، فجماعة التأمني التكافلي

فقهي اإلسالمي سنة األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر، ومن هذه الفتاوى ما أصدره اجملمع ال
 :ا النوع من التأمني ألنهذجبواز ه، إذ أصدر قرار ه0520

                                                           
 .50-72ص ص مشروعية التأمني التكافلي، أدلة : ملزيد من التفصيل، أنظر 1
جملة تنمية الرافدين، كلية  -علماء المسلمين في مدينة الموصلدراسة استطالعية لعينة من -مشروعية التأمين التعاونيياسني حممد يونس، و جرجيس عمري عباس،  2

 .011-22، ص ص7112، 50، جملد21اإلدارة واإلقتصاد، دامعة املوصل، العراق، العدد 
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  ر؛بح، فال يدخله ربا أو قمار أو غر يقوم على مبدأ التعاون على الرب والتقوى وليس املعاوضة والر 
  األغنياء نظرا لتعقد وتقطع صلة األرحام، مل يعد غالبا أن يعني املرُء أخاه، ومل تعد الدولة تأخذ الزكاة من

شريعة اإلسالمية ال وال، د يد العون للمحتاجنيلتَزم فيه مبَِ ع من إحداث نظام يُ وتعطيها للفقراء، فما املان
 ؛متانع يف ذلك

 لألشعريني ( صلى اهلل عليه وسلم)النيب حممد مد   اري ومسلم عن أيب موسى األشعري عنما رواه البخ
 .بينهم لتعاوهنم فيما

ربا الفضل وربا النسيئة، فليس عقود املسامهني ربوية، وال يستغلون : التكافلي من الربا بنوعيهخلو التأمني  -
 . ما مجع من أقساط يف معامالت ربوية

بتحديد ما يعود عليهم من النفع فهم متربعون، فال خماطر وال  التكافليال يضر جهل املسامهني يف التأمني  -
 .جاري فإنه عقد معاوضىة مالية جتاريةغرر، وال مقامرة حبالف التأمني الت

قيام جمموعة من املسامهني أو من ميثلهم باستثمار ما مجع من األقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله  -
 .انشىء هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تربعا أو مقابل أجر معني

 طيات التأمينيةالتغ نطاق: ثانيا

التأمني التكافلي حتكمه الشريعة اإلسالمية، فال جيوز على سبيل املثال نطاق التغطيات التأمينية يف نظام 
ويف املقابل جند أن شركات التأمني التجاري هتدف إىل حتقيق أعلى رحبية ممكنة . التأمني على الديون الربوية

 . 1بغض النظر عن أي اعتبارات شرعية أو عرفية أو أخالقية

 المرجعية النهائية: ثالثا

هنا تنحصر أري يف شركات التكافل برجعية النهائية جلميع األنشطة واألعمال والعمليات اليت جتتتمثل امل
يف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وذلك يشمل عمليات التأمني وإعادة التأمني واالستثمار والتعويضات 

                                                           
  الذهب بالذهب، : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الزيادة مببادلة مال ربوي مبال ربويِّ من جنسه، فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: بربا الفضلبقصد

مسلم، كتاب " )اآلخذ واملعطي فيه سواءوالفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثاًل مبثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرب، 
 .0345املقاساة واملزارعة، باب الربا، رقم 

وهذا النوع من الربا كان مشهورا يف اجلاهلية، ألن الواحد منهم كان يدفع ماله لغريه إىل . فهو تأخري القبض يف بيع كل جنسني اتفقا يف علة ربا الفضل: ربا النسيئةأما     
سعيد بن . د: املرجع .ليه األداء زاد يف احلق واألجلعذر عأجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا، ورأس املال باق حباله، فإذا حّل االجل طالبه برأس ماله، فإن ت

 .72-70هـ، ص ص0550السعودية، –ياض مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن، الر  ،أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة: الرباعلي بن وهف القحطاين، 
، ص 7112جانفي  77-71حبث مقدم للملتقى األول للتأمني التعاوين، الرياض،  ،تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اإلسالميرياض منصور اخلليفي،  1

03.   
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هذه املرجعية أيضا ترشيد سلوك وقواعد احتساب الفوائض التأمينية وتوزيعها وغريها من املعامالت، كما تشمل 
 . صص معه امتثاهلا الفعلي بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالميةخالقاهتا وسياساهتا وخططها مبا يتاملؤسسة يف ع

فقد استحدثت املؤسسات اإلسالمية ضمن ، لفرق وتكريسه من الناحية العمليةولتفعيل وتأكيد هذا ا
عة من حبيث يضم جممو ، "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" سمىيهياكل العمل التنظيمية تشكيل فريق شرعي 

فقه املعامالت املالية ليقوموا بدور الرتشيد والتوجيه لعمليات الشركة التكافلية يف  فقهاء الشريعة املتخصصني يف
التزام ناط هبم ممارسة الرقابة الشرعية للتحقق من مدى جودة وسالمة جماالت التأمني واالستثمار معا، كما يُ 

 .  ا وعملياهتا كافةحكام الشريعة االسالمية يف أعماهلشركة التأمني التكافلي بتطبيق أ

يف حني أن املرجعية النهائية لشركات التأمني التجاري ختضع إىل التشريعات واألعراف اخلاصة بالتأمني 
ة املدرسة الرأمسالية يف ت أصل تقليدي جتاري حمض ينسجم مع فلسفاذيف كل دولة، واليت هي بطبيعة احلال 

العمل التجاري بصفة عامة، وما يرتتب على ذلك من عدم االعرتاف بتدخل الدين يف ترشيد املعامالت 
املالية، وإجراء عقود عمليات التأمني وفق أساس املعاوضات املبنية على الغرر الفاحش وأكل املال بالباطل 

أساليب وعقود االستثمار على أساس الفائدة الربوية، حيث والربا وحنوها من املخالفات الشرعية، وإجراء 
يصعب يف الواقع املعاصر تصور شركة تأمني تقليدي ال تقوم على تعظيم مدخراهتا واحتياطاهتا على ركيزة 

 .1الودائع الربوية متنوعة األجل، وذلك حتوطا من خماطر السيولة لديها

ن التجاري من الناحية التكافلي والتأميأوجه االختالف بين التأمين : المطلب الثالث

 ، وأوجه إختالف أخرىالمالية، القانونية

تعود إىل طبيعة العالقة واليت هناك العديد من أوجه االختالف بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري 
 :االختالفات هذهاليت تنشأ مع الغري يف كل منهما، وفيما يلي أهم أوجه 

 االختالف من الناحية القانونيةأوجه : أوال

 :من الناحية القانونية من عدة جوانب نوجزها فيما يليجاري عن التأمني الت التكافليخيتلف التأمني 

 

                                                           
 .55ص، مرجع سبق ذكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
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 :من حيث طبيعة العقد -1

العقد بني املشرتكني يف شركات التأمني التكافلي عقد تربع وتكافل ال يقصد به الربح ابتداء، والعقد بني 
أما يف شركات التأمني التجاري ال ترد نية التربع أصال وبالتايل ال . مضاربةأو /وكالة واملشرتكني واملسامهني عقد 

 .2بقصد الربح امهنيواملس نيفهو عقد معاوضة بني املشرتك. 1تذكر يف العقد

على أساس عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي، فيكون املؤمن له يف شركات يقوم عقد التأمني التكافلي ف
شريكا مع جمموعة املشرتكني يف حتمل األخطار حال وقوعها وحتققها على أفراد املشرتكني، فالعالقة  التكافل

 املشرتكنيهو جرب الضرر وترميم اخلطر حال وقوعه، لذلك فإن صناديق  يوتعاونية هدفها األساس ةهنا تكافلي
 . بعد حسم مصروفات اإلدارة ومستحقاهتاة املشرتكني د ملصلحبا  وإمنا فوائض تأمينية تعو ال يوجد فيها أر 

عقد معاوضة قائم على احتمال وقوع اخلطر، فهو عقد بيع لألمان من : وأما عقد التأمني التجاري فهو
 ياء املخاطر والتهديدات اليت قد حتصل وقد ال حتصل يف املستقبل، فالعالقة هنا رحبية هدفها األساسأعب

حتقيق الربح من خالل املتاجرة مبخاوف املؤم ن هلم، ولذلك فإن هذه العالقة القانونية تنعكس يف هناية أجل 
 .3من تبعة تعويض اخلسائر ، مىت سلمواىل ربح خالص يستحقه املسامهونوثيقة التأمني التجاري إ

عقد التأمني التجاري هو عقد بسيط يشتمل على عملية قانونية واحدة هي ضمان شخص وهبذا فإن 
آلخر خطرا ما لقاء قسط حمدد، أما عقد التأمني التكافلي فإنه غالبا ما يكون عقدا مركبا ينطوي على أكثر 

على عقد تأمني، كما أن إبرامه يتطلب إبرام عقد آخر من عملية قانونية، أي متزج به عدة عقود، فهو يشتمل 
يكون موضوعه إنشاء صندوق مجعية أو شركة، هذا عالوة على عقد الوكالة الذي مينح مبوجبه جملس إدارة تلك 

 . 4اهليئة احلق يف إدارة العملية إلجراء ما يلزم من عقود، كعقد املضاربة الستثمار األقساط املتحصلة

 :  من حيث أطراف العقد -2

، فيتمثل دور شركة التأمني وشركة التأمني ؤمن لهامل أمني التكافلي مهاأطراف العقد يف عمليات الت إن
أنفسهم وإدارة العمليات التأمينية وأموال التأمني املتحققة يف  املؤمن هلمبتنظيم وترتيب وإدارة التعاقد بني 

                                                           
 .771، ص7114، 0األردن، ط-وائل للنشر، عمان ، دارالتأمين وإدارة الخطرحريب حممد عريقات وسعيد مجعة عقل،  1
 .50، ص7114سورية، -، دار شعار للنشر والعلوم، حلبالتأمين اإلسالمي التكافلي أسسه ومحاسبتهسامر مظهر قنطقجي،  2
 .53صمرجع سبق ذكره،  ،التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  3
 .071، ص7114، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، عقد التأمين التعاوني في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيهيثم حامد املصاروة،  4
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تكون ملكاً ( الفائض التأميين) ؤمن هلمألقساط اليت تستوىف من املوا ،وق التأمني التكافلي بأسلوب شرعيصند
 هلم وليس للشركة؛ 

، وتكون أقساط التأمني اليت وشركة التأمنياملؤمن له بينما يف التأمني التجاري يكون عقد التأمني بني 
 . 1ِملكاً للشركة تتصرف هبا كما تشاء املؤمن لهيدفعها 

 :من حيث التعويض -3

إن التعويض يف التأمني التكافلي يصرف من جمموع األقساط املتاحة، فإذا مل تكن األقساط كافية للوفاء 
بالتعويضات طلب من األعضاء زيادة اشرتاكاهتم لتعويض الفرق، أو من االحتياطات املتكونة من األربا  

  .2أو من خالل قرض حسن من رأس املالحبكم القانون 

فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمني، ويرتتب على هذا االلتزام حتمل الشركة  أما التأمني التجاري
من العقد هو املعاوضة، ولكن هذه املعاوضة  اهلدفملخاطرة األصل املؤمن عليه دون سائر املؤمنني، لذا كان 

الشركة، فهي  خسرتهذا األخري وإن ربح  املؤمن لهشركة خسر لال تسمح بربح الطرفني، بل إن رحبت ا
 . اآلخرالطرف معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفني مقابل خسارة 

 :من حيث مبدأ التحمل -4

أي حتمل املؤمن له مبلغا من املال مقابل كل حادث مث يطالب الشركة مبا زاد، فإذا كان التعويض أقل 
وهذا املبدأ . من مبلغ التحمل أو مساويا له فال تدفع الشركة شيئا، وإذا كان أكثر تدفع الشركة الفرق فقط

ة مبدأ التعاون ملبدأ حفاظا على سالميأخذ هبذا ايأخذ به يف التأمني التجاري، أما التأمني التكافلي فال 
  3.املفرتض بني املشرتكني فيه وإبعاد التأمني التكافلي عن شبهة التأمني التجاري

 

 

                                                           
التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة ،حيث مقدم إىل مؤمتر الوضع المهني واالقتصادي لصناعة التأمين التعاوني في العالم العربيأمحد حممد صباغ،  1

 .01، ص7101أفريل  05-00اإلسالمية منه، األردن، 
 .501، ص7112األردن، -، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانإدارة الخطر والتأمينعيد أمحد أبو بكر، وليد إمساعيل السيفو،  2
 .20صمرجع سبق ذكره، ، اإلسالميمحاسبة التأمين سامر مظهر قنطقجي،  3
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 :من حيث حق الحلول -5

بأنه من حق شركة التأمني أن حتل حمل املؤمن له يف الرجوع إىل الغري املتسبب يف حق احللول يعين 
عليه نتيجة خلطأ الغري، ن خلطر املؤم  افإذا وقعت اخلسارة أو  .وتطالبه بالتعويضيت حلقت باملؤمن له لاخلسارة ا

فإن مبدأ ، ملتسبب يف اخلسارة وشركة التأمنيوحىت ال حيصل املؤمن له على تعويض مزدوج أو مرتني من الغري ا
حمل املؤمن له يف شركة المن شركة التأمني،، على أن حتل  احللول يقضي بأن حيصل املؤمن له على التعويض

الرجوع للغري ومطالبته بالعويض، وإذا دفع املتسبب يف اخلطر مبلغا يفوق قيمة التعويض املدفوع للمؤمن له، 
 . فعلى شركة التأمني أن ترد الفرق للمؤمن له باعتباره صاحب احلق األول يف التعويض عن الضرر

ن له من اإلثراء من عمليات التأمني عن طريق إن حق احللول حيقق العديد من األهداف، فهو مينع املؤم
أن حيصل على  نفبموجب هذا املبدأ ال حيق للمؤمّ  حصوله على أكثر من تعويض عن خسارته الفعلية،

تعويض من املؤم ن وممن تسبب يف إحداث اخلطر املؤم ن عليه معا، حيث يلزم املؤمِّن يف حالة حصوله من الغري 
مبلغ أكثر من قيمة التعويض الذي قام بدفعه للمؤمن له، بدفع الفرق بني املبلغني أي مبوجب مبدأ احللول على 

 .1الزيادة اليت حصل عليها للمؤمن له، وذلك حىت ال يثرى املؤمِّن على حساب املؤمن له

 : 2له عدة حاالت هي التأمني التكافليوحق احللول يف 
 وجه للحلول مع التعويض عن مقدار الضرر؛ يعود املسروق إىل ملك صاحبه وال: يف حالة السرقة -
ن املشرتك قد أخذ التعويض من حيق للشركة األخذ مببدأ احللول وتتملك املال املعيب، أل: يف حالة اإلتالف -

 كامال؛  همال
جيوز احللول يف مقاضاة املعتدي ألهنا وكيلة عن املشرتك وجيوز أن تتملك من التعويض : يف حالة التقاضي -

 . مبقدار ما دفعه املشرتك فقط، وترد ما زاد وال ترجع عليه مبا قل

 . يأخذ حبق احللول يف حالة السرقة واإلتالف والتقاضي: أما التأمني التجاري

 لناحية الماليةأوجه االختالف من ا: ثانيا

 :نذكرها يف النقاط التالية، عدة أوجه من التجاريعن التأمني  التكافليخيتلف التأمني  من الناحية املالية
                                                           

 .501، ص7117، مطبعة ومكتب اإلشعاع، اإلسكندرية، الرياضيات والتأمينإبراهيم أمحد عبد النىب محودة،  1
 .21صمرجع سبق ذكره، ، محاسبة التأمين اإلسالميسامر مظهر قنطقجي،   2
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 :من حيث الهيكل المالي للشركة -1

محلة )على قسمني خمتلفني من احلسابات مها حساب املسامهني  التكافليقوم اهليكل املايل لشركة 
وميثل نظاميا صندوق ( محلة الوثائق، هلماملؤمن )وميثل نظاميا رأس مال الشركة، وحساب املشرتكني ( األسهم

 التأمني التكافلي، وقد يعرب عنهم بصندوق املسامهني وصندوق املشرتكني، وذلك جتنبا الختالط األموال؛ 

وأموال املسامهني كّل  املؤمن هلمبينما يف شركات التأمني التجاري فإنه ال يوجد فرق بني أموال اشرتاكات 
يف صندوق واحد، فالوعاء التأميين الذي تدفع منه التعويضات هو حساب املسامهني وال يوجد حساب مايل 

كانت ختص النشاط التأميين لشركة سواء  ولة عن كل التزامات اؤ هلم، وهذه الذمة املالية هي املسخاص باملؤمن 
 .1أم غريه من املصاريف والتعويضات

 :من حيث االحتياطات -2

يوجد حسابان منفصالن لالحتياطات واملخصصات يف التأمني التكافلي أحدمها خاص حبملة الوثائق 
هلم، وإن واآلخر خاص باملسامهني، فإن أخذت هذه االحتياطات واملخصصات من أموال املسامهني فهي 

ُأخذت من محلة الوثائق فهي لصاحلهم، وذلك خالفا لالحتياطات واملخصصات يف التأمني التجاري حيث ال 
 .يوجد فصل بينهما ألهنا مجيعا لصاحل املسامهني

  :2من حيث األسس االستثمارية -3

عة معطيات تقوم شركات التأمني التكافلي كغريها من شركات التأمني بتصميم هيكلها املايل وفق جممو 
فنية وبيئية تُرشُِّد هيكلتها املالية، حيث يتم مبوجب العمليات الرياضية واجلدوال اإلحصائية تقدير احتياجات 
سوق التأمني من السيولة ملواجهة التعويضات املختلفة ملنتجات التأمني املتنوعة، وما زاد عن ذلك من أقساط 

 .لشركة ويعزز مركزها املايلالتأمني يتم استثماره مبا يُعظِّم إيرادات ا

وعادة ما يتم تنويع االستثمارات يف صيغ وجماالت خمتلفة، ووفق آجال طويلة ومتوسطة وقصرية، وذلك  
 .دوريا حبيث يراعي خمتلف املخاطر احمليطة بعمل الشركة مستحدثكله من خالل هيكل مايل 

                                                           
مرجع ، بحث يبين الجوانب االتفاقية والفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التعاونيبين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، أمحد سامل ملحم، : أنظر 1

 .05صسبق ذكره، 
 .54-52ص ص ، مرجع سبق ذكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  2
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التأمينية يف شركات التأمني التكافلي يشرتط واملهم هنا بيان أن هذه األوجه من االستثمارات لألموال 
أن تستثمر أمواهلا يف الودائع  ذه الشركاتة للشريعة االسالمية، فال حيل هلفيها أن تكون مجيعها غري خمالف

االستثمارية واالدخارية الربوية بأنواعها، ألن حقيقتها قروض بفوائد ربوية، كما حيرم عليها متويل املشروعات 
اليت تدخلها بواسطة االقرتاض الربوي من البنوك التجارية، بل يشرتط أيضا أن يكون االستثمار  االستثمارية

متوافقة مع الشريعة االسالمية، فال جيوز مثال االستثمار  -على األقل  -املايل املباشر يف شركات مالية تكون 
 -وفق أنظمتها األساسية –اليت تقوم املايل عن طريق االكتتاب يف أسهم البنوك الربوية وحنوها من الشركات 

 .أحكام الشريعة اإلسالمية ال تتماشى مععلى أعمال 

وأما شركات التأمني التجاري فإهنا تقوم باستثمار أمواهلا التأمينية وتنميتها بواسطة خمتلف أوجه 
مة، سواء بطريق على أساس االستثمارات الربوبة احملر  -بالدرجة األوىل –االستثمار، والذي عادة ما يقوم 

 .الودائع التجارية بأنواعها، أو بطريق االقرتاض بالربا لتمويل العجز يف مشروعات استثمارية

 : عوائد استثمار األقساطمن حيث  -4

إن عوائد النشاطات االستثمارية اليت تقوم هبا إدارة شركات التأمني التكافلي واخلاصة بصندوق املشرتكني 
بعد استقطاع حصة الشركة كمضارب، بينما أي عوائد حتققها شركة التأمني  هذا الصندوقتعود إىل حساب 

شركاء مما حيق هلم احلصول على  يُعتربون، التكافليف شركات  فاملؤمن هلمالتجاري تعود للشركة التجارية فقط، 
 املؤمن هلمما، ألن عمليات استثمار أمواهلم، أما شركات التأمني التجاري فالصورة خمتلفة متا عناألربا  الناجتة 

 . 1ليسوا بالشركاء، فال حيق هلم أي ربح من استثمار أمواهلم، بل تنفرد الشركة باحلصول على كل األربا 

 :(اإلشتراك) التأمينقسط من حيث  -5

التأمني يف العقد التجاري يأخذ شكل قسط ثابت ال خيتلف من فرتة إىل أخرى من فرتات  قسط
التأمني، أما مقابل التأمني يف عقد التأمني التكافلي، فإنه يأخذ صورة التزام من املشرتك بدفع نصيبه يف تغطية 

داره من مدة إىل أخرى، وذلك األخطار اليت تتحقق ألفراد اجلماعة اليت أبرمت العقد، وهذا النصيب خيتلف مق
 .2تبعا حلجم األخطار اليت جيب تغطيتها

                                                           
 .771ص مرجع سبق ذكره،، التأمين وإدارة الخطرحريب حممد عريقات وسعيد مجعة عقل،  1
 .072صمرجع سبق ذكره،  هيثم حامد املصاروة، 2
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 : التأميني والفائض التأميني من حيث الربح -6

إن ما يسمى بالفائض التأميين ليس له اسم وال حقيقة يف التأمني التجاري، والفائص هو الفرق املتبقي 
من األقساط وعائدها بعد خصم التعويضات واملصاريف واملخصصات، وما يسمى بالفائض يف التأمني 

 . التكافلي يسمى يف التأمني التجاري رحباً تأمينياً 

على حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح وحتصيل أكرب قدر من الثروة  تعمل شركات التأمني التجاري
 .ملكا خاصا للشركةفهذا الربح يعترب ألصحاهبا، 

الربح، ولو قدر له أن حيصل ويقع فتلك زيادة يف اخلري  إىللي تسعى شركات التأمني التكاف يف حني ال
شركة التأمني التكافلي بتوزيع الفائض التأميين املتحقق  تقوماستناًدا إىل مبدأ التكافل، و  .1غري مقصودة سلفا

من عمليات التأمني على املشرتكني بعد خصم حصة مقابل املصروفات اإلدارية الالزمة وخصم املخصصات 
، وما يسمى بالفائض يف التأمني (محلة الوثائق)حيث يصرف كله، أو بعضه على املشرتكني 2واالحتياطات، 

 .ملشرتكنيعلى اساب التأمني ويصرف هو ملك حلالتكافلي 

 :من حيث عجز حساب المشتركين -7

عند وقوع عجز يف حساب املشرتكني فإن جمموعة املشرتكني يف التأمني التكافلي يتحملون هذا العجز 
عن طريق األقساط املستقبلية، أو عن طريق تكوين احتياطات أو عن طريق القرض احلسن من حساب 

 . املسامهني، أما التأمني التجاري فيتحمله مسامهو الشركة وحدهم

 خرىأوجه إختالف أ: ثالثا

 :نوجزها فيما يلي التجاريوالتأمني  التكافليهناك عدة إختالفات أخرى بني التأمني 
 :من حيث حرص حامل الوثيقة -1

يف التأمني التكافلي حريص على عدم وقوع احلوادث، ألن ذلك يعود عليه  املؤمن لهحامل الوثيقة أو 
يف شركات التأمني التجاري فال يهمه ذلك  املؤمن له، أما املشرتكنيباسرتجاع الفائض وتوزيعه عليه وعلى باقي 

 . 3ألنه دفع القسط، ولن يرجع إليه شيء سواء صدر منه حادث أم ال
                                                           

 .703، ص7115، 0، منشورات حليب احلقوقية، لبنان، طعقد التأمين حقيقته ومشروعيتهعبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم،  1
 .50، ص7114، 0األردن،ط-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمانمبادئه وأنواعهالتأمين عز الدين فال ،  2
 .55صمرجع سبق ذكره،  ،التأمين اإلسالمي التكافلي أسسه ومحاسبتهسامر مظهر قنطقجي،  3
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 :من حيث الهدف من التأمين -2

يف التأمني التجاري اهلدف األساسي لشركة التأمني هو حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح للمسامهني على 
 حساب املؤمن هلم، وحتقيق األمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا واستثناًء ال أصالة؛ 

من هلم على أما يف التأمني التكافلي فإن القصد األساسي هو حتقيق األمان من خالل التعاون بني املؤ 
على  املؤمن هلمالتأمني هو التعاون مع  فاهلدف منترميم آثار املخاطر اليت تصيب أيا منهم على أساس التربع، 

املتضرر من  املؤمن له، وما يأخذه عليهافيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزلت به الكارثة املؤمن خت
 . 1ية الرحبية مقصودة تبعا ال أصالةوالغا املشرتكنيتعويض إمنا يأخذه تربعا من بقية 

 : من حيث االحتكار -3

يف التأمني التجاري االحتكار حُمقق حيث تسيطر على التأمني فئة خاصة من خالل شركات التأمني، 
، فتفرض شروطا تعسفية، املؤمن هلمتتخذ من التأمني وسيلة لتحقيق أكرب قدر من األربا  على حساب 

سلوب احتكاري، يهدف لتحقيق أتغالل واستثمار تلك األقساط بسوتقوم با وتأخذ أقساطا مبالغا فيها،
 .مصاحل خاصة ألصحاب شركات التأمني، فهي تأخذ الكثري وال تعطي إال القليل

أما يف التأمني التكافلي فاالحتكار غري حمقق غالبا، ألن الغاية منه حتقيق املصلحة ألكثر عدد من 
فادة من خدماته، ساب التأمني هلم بأسلوب تعاوين يتيح هلم فرصة اإلاملواطنني، وذلك من خالل فتح ب

يأخذ ويعطي، فهو تأمني يقوم على أساس تبادل املنافع بني  مؤمن لهوبأقساط تأمينية ضمن مقدورهم، فكل 
 .2أفراد اجملتمع، دون أن يكون هناك استغالل لشخص آخر

مني التجاري يف بني التأمني التكافلي والتأاالختالف أوجه  اءا على ما سبق سنقوم بتلخيص أهمبنو 
 :اجلدول املوايل

 

 

                                                           
 .551، ص7101، 0األردن، ط-، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمانإدارة الخطر والتأمينأسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى،  1
 .22-24ص ص مرجع سبق ذكره،، إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأمحد سامل ملحم،  2
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 أوجه االختالف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري(: 05-5)رقم  الجدول
 التأمين التجاري التأمين التكافلي أوجه المقارنة

العديد من حترمي التأمني التجاري لوجود  إجازة التأمني التكافلي  الحكم الشرعي
 املخالفات الشرعية

التغطيات  نطاق
 التأمينية

 مجيع عمليات التأمني سةر امم أنواع التأمني املشروعة سةر امم

 المرجعية
 النهائية

وجود هيئة شرعية للتحقق من التزام الشركة 
 من بأحكام الشريعة اإلسالمية

ختضع إىل التشريعات واألعرف اخلاصة 
 بالتأمني يف كل دولة

 عقد معاوضة عقد تربع طبيعة العقد
 أخذ مببدأ التحمليُ  أخذ مببدأ التحملال يُ  مبدأ التحمل

الفصل بني حساب املسامهني وحساب  الهيكل المالي
 محلة الوثائق

ال يوجد فرق بني أموال اشرتاكات التأمني 
 وأموال املسامهني كلٌّ يف صندوق واحد

األسس 
 االستثمارية

أوجه استثمارية غري خمالفة للشريعة 
 اإلسالمية 

 خمتلف أوجه االستثمار  

عوائد استثمار 
 األقساط

 ملك للشركة فقط ملك للمشرتكني بعد اقتطاع حصة الشركة

 قسط ثابت متغري من مدة ألخرى( اشرتاك)قسط  قسط التأمين
( الفائض)الربح 

 التأميني
الفائض التأميين ملك حلساب التأمني 

 ُيصرف على املشرتكني و 
حق للمسامهني بالكامل، فهو يعترب 

 بالنسبة هلم ربح

عجز حساب 
 المشتركين

يتحمله املشرتكون عن طريق أقساط إضافية 
مستقبلية، أو من خالل االحتياطات 
املكونة، أو بواسطة قرض حسن من 

 .حساب املسامهني

 الشركة لوحدهم يتحمله مسامهو

الهدف من 
 التأمين

ختفيف الضرر بني املشرتكني التعاون على 
ال أصالة  الربح تبعاحتقيق و أساسا، 
 .للمسامهني

حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح 
للمسامهني، وحتقيق األمان واحلماية 

  .للمؤمن هلم
 .باإلعتماد على ما سبق الباحثمن إعداد : المصدر
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 :خالصة الفصل

تناولنا يف هذا الفصل مدخل لنظام التأمني التكافلي، حيث تطرقنا إىل نشأة هذا النظام، تطوره، تعريفه، 
كل ما يتعلق بعقد نظام التأمني التكافلي قواعده، أهم أنواعه، كما تطرقنا إىل  أمهيته، أدلة مشروعيته، أسسه، 

بدراسة أوجه اإلتفاق واإلختالف بني نظام  وذلك من حيث األركان، اخلصائص، اإلجراءات، ويف األخري قمنا
 .التأمني التكافلي ونظام التأمني التجاري

هو ( التعاوين، التباديل، اإلسالمي)وقد توصلنا من خالل هذا الفصل إىل أن نظام التأمني التكافلي 
به من  نظام مبقتضاه يقوم جمموعة من األشخاص بالتعاون يف حتمل الضرر الواقع من خالل ما يتربعون

واستثمار أموال التأمني وفق أحكام الشريعة  ذا التعاون وإدارة أعمال التكافلتنظيم هتقوم الشركة بو أقساط، 
بديال شرعيا لنظام التأمني التجاري وذلك بإمجاع أغلب الفقهاء املسلمني استنادا هذا النظام يعترب و  .اإلسالمية

حتقيق وتتجسد أمهية نظام التأمني التكافلي يف . وية الشريفةسنة النبعلى أدلة شرعية من القرآن الكرمي وال
املسامهة ، املسامهة يف تفعيل فقه املعامالت، حتقيق الكسب احلالل، حتقيق التكافل والتعاون، للمشرتكنياألمان 

ل محاية االقتصاد الوطين من استغال، تكوين رؤوس األموال للمؤمن هلم، يف بناء االقتصاد الوطين وازدهاره
عدة يقوم نظام التأمني التكافلي على و . استكمال حلقات االقتصاد االسالمي، و شركات التأمني التجاري

يف حني أن قواعد هذا النظام . طلب األمن، التعاون على درء املخاطر، واإلحتياط للمستقبل: أسس هي
يق مبدأ العدالة بني املسامهني من الضمان املتبادل، الفصل بني حسابات املشرتكني واملسامهني، حتق: تتمثل يف

.  وجود هيئة شرعية يف الشركةأحكام الشريعة اإلسالمية، و  جهة واملشرتكني من جهة أخرى، االستثمار وفق
، والتأمني على (التكافل العائلي)أما بالنسبة ألنواع التأمني التكافلي، فتتمثل يف التأمني على األشخاص 

 (.التكافل العام)األضرار 

كما توصلنا كذلك إىل أن نظام التأمني التكافلي يتشابه مع نظام التأمني التجاري يف بعض اجلوانب 
ونتيجة هلذه اإلختالفات . التقنية وخيتلف عنه يف عدة جوانب أخرى أمهها اجلوانب الشرعية، القانونية، واملالية

ية تتماشى مع مبادئ هذا النظام، وهذه فإننا جند أن شركات التأمني التكافلي ملزمة بتطبيق عالقات تعاقد
العالقات ختتلف عن ما هو مطبق يف شركات التأمني التجاري، وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل 

 . الثاين، حيث سنقوم بدراسة مجيع العالقات التعاقدية املطبقة يف شركات التأمني التكافلي



 

 : الثانيالفصل 

 العالقات التعاقدية 

 التأمين التكافلي في شركات
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 :تمهيد

بناء على أوجه االختالف املذكورة يف الفصل السابق بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري، فإنه يلزم 
وجود عالقات تعاقدية يف شركات التأمني التكافلي ختتلف عن تلك العالقات املتواجدة يف شركات التأمني 

 .التجاري

لدى شركات التأمني التكافلي يقوم على جمموعة من العالقات  فنظام التأمني التكافلي املعمول به
التعاقدية املركبة، تتداخل فيها الصيغ واملقاصد على حنو متوافق مع أحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية، حبيث 

يره وهو ما تعاقبت على اعتماده وتقر  .ال خيل اجتماعها بضوابط العقود واملعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي
جمموعة من اجملامع الفقهية الدولية والندوات الفقهية فضال عن هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية 

 .اإلسالمية

، وعالقات أخرى تربط املشرتكني (عالقة الشركة)هناك عالقات تعاقدية تربط املسامهني فيما بينهم 
، باإلضافة إىل وجود عالقات تعاقدية أخرى تربط (تربععالقة ال)بصندوق التكافل ( محلة الوثائق/املؤمن هلم)

 (.، وعالقة توزيع الفائض التأمييناحلسن عالقة إدارة صندوق التكافل، عالقة اإلقراض)املسامهني باملشرتكني 

لعالقات التعاقدية اليت تقوم ا شكل من التفصيل، بدراسةبعلى هذا سنقوم من خالل هذا الفصل، و 
 :  التكافلي، وللك من خالل املباحث التاليةعليها شركات التأمني

 اقدية المعتمدة في إدارة الشركة لصندوق التكافلالعالقات التع: المبحث األول

 قراض الحسنالتبرع، عالقة الشركة، وعالقة اإلعالقة : المبحث الثاني

 عالقة توزيع الفائض التأميني: المبحث الثالث
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 قدية المعتمدة في إدارة الشركة لصندوق التكافلالعالقات التعا :المبحث األول

العمليات  قيامها بإدراة مجيع( صندوق املشرتكني)نقصد بإدراة الشركة لصندوق التأمني التكافلي 
تصميم أنواع : 1يات التأمينيةلتشمل العمحيث  املتعلقة هبذا الصندوق لصاحل املشرتكني،التأمينية واالستثمارية 

التأمينية التكافلية، وإصدار الوثائق وتسويقها، واستيفاء االشرتاكات التكافلية، ومتابعة قضايا احملافظ واملنتجات 
الشركة وحتصيل االسرتدادات، وكذا إدارة ما يتصل هبيكلة إدارة املخاطر وتصميم االحتياطات واملخصصات، 

د البشرية والشؤون املالية والرقابية وإدارة عمليات إعادة التأمني، هذا فضال عن إدارة شؤون التعيينات واملوار 
حتديد سياسات : 2أما العملية االستثمارية فتشمل .األخرى لات الصلة بضبط وترشيد مسرية العملية التكافلية

وخطط االستثمار، ونوعيته وجماالته، باإلضافة إىل البحث عن أفضل الفرص االستثمارية، وللك يف ضوء 
حة املسموح باستثمارها، واآلجال االستثمارية ضمن خطة االستثمار، الطويلة احلدود املعتمدة لألسقف املرج  

واملتوسطة والقصرية، وبطبيعة احلال فإن االستثمار بشركات التأمني التكافلي جيب أن يتم على وجه ال خيل 
 .ةباألهداف االسرتاتيجية للصندووق التكافلي، وأن يكون ملتزما بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمي

فيما التأمني التكافلي وبني صندوق محلة الوثائق شركة هناك العديد من العالقات التعاقدية املعتمدة بني 
عالقة ، إال أن العالقات األكثر انتشارا هي عالقة الوكالة، العمليات التأمينية وكذلك االستثماريةيتعلق بإدارة 

هذا سنقوم من خالل هذا املبحث بدراسة أهم اجلوانب املتعلقة هبذه  وعلى. اهلجينةاملضاربة، والعالقة 
 . ومن مث معرفة كيفية تطبيق هذه العالقات يف شركات التأمني التكافلي، العالقات

  عالقة الوكالة: المطلب األول

يف  العالقةتطبيق هذه هنا، وحاالت انتهائها، مث معرفة كيف يتم أركاالوكالة، عالقة سنعرض أوال معىن 
 .شركات التأمني التكافلي

 تعريف الوكالة وأركانها: أوال

  :بفتح الواو وكسرها، وتطلق على معاٍن، منها _ اللةةيف_الوكالة 

                                                           
 .54ص، مرجع سبق لكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
 .54صاملرجع نفسه،  2
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 .أي احلافظ(: 371 :، اآليةآل عمرانسورة ){ َحْسبُ َنا الل ُه َونِْعَم اْلوَِكيلُ  }:تعاىل احلفظ، ومن للك قوله -
 .أي فوِّض أمرك إليه: (43:اآلية ،ألنفالاسورة ){  َوتَ وَك ْل َعَلى الل هِ  }:تعاىلالتفويض، ومنه قوله  -

هي تفويض شخص ما له فعله، مما يقبل النيابة، إىل غريه، بصيغ، ليفعله فالوكالة : ويف اصطالح الفقهاء
بنفسه، ليقوم به عنه يف حال ن يفّوض املرء غريه بالقيام بتصّرف ميلك هذا املَفوِّض القيام به أأي  .يف حياته

  .1حياته، أي حياة املفوِّض، على أن يكون هذا الفعل تصّح النيابة فيه

إقامة الةري مقام نفسه يف التصرف، أو استنابة االنسان غريه يف تصرف جائز  :كما تُعّرف الوكالة ب 
 .2معلوم يقبل اإلنابة

 : 4للوكالة أركان أربعة، هيو  .3يقبل النيابة، وهي مشروعةالوكالة هي إنابة اإلنسان غريه فيما ، وبصفة عامة

 :الموك ِّل: الركن األول -1

 صحة مباشرته للتصّرف الذي: وُيشرتط فيه. وهو الذي يستعني بةريه، ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه
ويعترب الشرع تصّرفه  أي أن يكون له شرعًا حق التصّرف فيما ألن لةريه أن يقوم به، .وكل فيه مبلك أو والية

فإلا كان ال تصّح مباشرته ملا ألن بالتصّرف فيه مل يصّح توكيله، ألنه  .صحيحًا ويبين عليه آثاره وأحكامه
 .األصل، وإلا كان األصل غري قادر على التصّرف، فنائبه غري قادر عليه من باب أوىل

                                                           
دار القلم  الوكالة،: المعامالت، الباب العاشر: الجزء السابع المنهجي على المذهب الشافعي، الفقهُمصطفى اخِلْن، وُمصطفى الُبةا، علي الّشْرجبي، 1

: تاريخ الدخول للموقع)،   / https://sites.google.com/site/mnhjybook:، متوفر على املوقع3991، 5للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط
34-31-1137). 

، ورقة حبث مقدمة إىل ملتقى التأمني التعاوين، اهليئة اإلسالمية النموذج بين شركة اإلدارة وصناديق التكافل، المشاكل والحلولناصر عبد احلميد،  2
 .15، ص 1131أكتوبر  17و 14، يومي -السعودية-االسالمي، الرياض العلمية لالقتصاد والتمويل، رابطة العامل

، 1135 ،الوكالة(: 32)المعيار الشرعي رقم  للمؤسسات المالية االسالمية، المعايير الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية،  3
 ( https://ia801909.us.archive.org/31/items/FP154098/154098.pdf :املعايري متوفرة على الرابط) . 191ص

 .مرجع سبق لكرهُمصطفى اخِلْن، وُمصطفى الُبةا، علي الّشْرجبي،  - : أنظر  4
 ،الوكالة(: 32)، المعيار الشرعي رقم للمؤسسات املالية االسالمية هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، املعايري الشرعية -           

 .191-191ص صمرجع سبق لكره، 

https://sites.google.com/site/mnhjybook/
https://sites.google.com/site/mnhjybook/
https://ia801909.us.archive.org/31/items/FP154098/154098.pdf
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 اًل نافذ التصرف، أي غري حمجور عليه، ألنهفلمالك املال أن يوكِّل يف التصّرف فيه، إلا كان بالةًا عاق
 ريه ليتصرف مبال من حتته واليته،أن يوكل غ -كاألب واجلّد والوصي   -وكذلك لوىّل املال  .يتصّرف يف ملكه

 ه، ألنه ميلك مباشرةوللرجل البالغ العاقل أن يوكل أحدًا يف تزوجي .ألنه ميلك هو مباشرة للك بسبب الوالية
 اليته، ألنه يصّح منه مباشرة للكولويّل البكر العدل أن يوكِّل يف نكاح ابنته أو غريها ممّن حتت و  .للك بنفسه

 .بنفسه

صّح منهم مباشرة التصرفات فال يصّح توكيل الصيب أو اجملنون أو املةمى عليه مطلقاً، ألهنم ال ت :وعليه
وال يصّح لألب الفاسق أن  .ه ال ميلك مباشرتهّرف مايل، ألنوال يصّح توكيل احملجور عليه لسفه يف تص .شرعاً 

واملرأة ال يصّح منها أن  .بنفسه، وكذلك غريه من األولياء يوكل يف تزويج ابنته، ألنه ال ميلك مباشرة للك
واحملرم حبج أو عمرة ال جيوز له أن يعقد زواج  .سها، فكذلك ال يصّح توكيلها فيهتباشر عقد زواجها بنف

 .وّكله ليعقد له بعد اإلحرام صحّ صّح أن يوكِّل َمن يعقد له للك حال إحرامه، فلو لنفسه، فكذلك ال ي

  :الوكيل: الركن الثاني -2

 .وهو الذي يقوم بالتصّرف نيابة عن غريه، بإلن منه وتوكيل

التصّرف املوكِّل فيه ال يصّح فإلا كان : أن تصّح مباشره للتصّرف املألون فيه لنفسه: يضاً أويشرتط فيه 
يباشره لنفسه مل يصّح توكيله فيه، ألن تصّرف اإلنسان لنفسه أقوى من تصرفه لةريه، ألنه يتصّرف لنفسه  أن

بطريق األصالة، ويتصرف لةريه بطريق النيابة، واألصالة أقوى من النيابة، فإلا كان غري قادر على التصّرف 
 .باألقوى، فهو غري قادر عليه باألضعف من باب أوىل

فال تصّح الوكالة للصيب واجملنون واملةمى عليه، لعدم صحة مباشرهتم التصرفات كما  :عليهوبناءًا 
وتفرقة زكاة، ألن هذه التصرفات تصّح منه  علمت، ويصّح توكيل الصيب املميِّز يف حج تطوع ولبح ُأضحية

يف تصّرف تتوقف كياًل واألعمى، ال يصّح أن يكون و  .كون وكياًل يف التصرفات املاليةوالسفيه، ال ي .لنفسه
تصّح منهما واحملرم حبج أو عمرة ال يصح أن يوكِّل يف عقد نكاح، وكذلك املرأة، ألهنما ال  .صحته على الرؤية

 .مباشرة للك ألنفسهما
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وإيصال هدية وحنوها على  توكيل الصيب املميز املأمون يف اإللن بدخول الدار: ويستثىن من هذا
وكذلك يعتمد قوله يف إخباره بدعوة صاحب الوليمة،  .للك، فيعتمد قوله فيهاالسلف يف لتسامح  الصحيح،

وُيشرتط  .أعلم يف جواز اعتمادمها خالفاً  ال: والفاسق وغري املسلم يف هذا كالصيب، قال النووي رمحه اهلل تعاىل
لت وكّ : وكذلك لو قال وّكلت أحدكما ببيع داري، مل يصح،: أن يكون معّيناً، فلو قال الثنني: يف الوكيل أيضاً 

  .ببيع داري كّل من أراد بيعها

  :صيغة عقد الوكالة: الركن الثالث -3
ويشرتط فيها  اب، والقبول،وهي تتكون من اإلجي. كل ما دل عرفا على إنابة شخص غريه يف التصرف

 :شرطان، ومها
ّرف يف ألن املكل ف ممنوع من التص أن يكون من املوكِّل لفظ يدل على رضاه بالتوكيل، صراحة أو كناية، -

 .وّكلتك ببيع داري، أو فّوضت إليك أمر بيعه: كقوله: فالصريح .ال برضاهإحق غريه 
 .وينوب يف الوكالة الكتابة والرسالة مناب النطق .أقمتك مقامي يف ببيعه، أو أنبتك: كقوله: والكناية

للفظ، بل يكفي الفعل، ألن التوكل إباحة للتصّرف ويكفي من الوكيل ما يدل على القبول، وال يشرتط فيه ا
 .ورفع للحجر الذي كان قبلها، فأشبه إباحة الطعام للضيف، فال يشرتط فيها القبول لفظاً 

إلا جاء شهر : إن جاء زيد من سفره فأنت وكيلي بكذا، أو: عدم تعليقها بشرط على األصح، كأن يقول -
 .عليق جهالة فاحشة، فال تصّح الوكالة معهرمضان فقد وّكلتك بكذا، وللك ألن يف الت

 .فإلا تصّرف الوكيل يف هذه احلالة عند وجود الشرط صّح تصّرفه، لوجود اإللن يف التصّرف
وّكلتك يف بيع داري، على أن تبيعه : وال مانع من تعليق التصّرف إلا كانت الوكالة منجزة، كما إلا قال له

أنت وكيلي ملدة : وكذلك ال مانع من تقييدها بوقت، كأن يقول له .قدوم فالن، أو إلا جاء شهر كذا عند
 .شهر، فتصّح الوكالة، وتنتهي بانتهاء الشهر، وليس للوكيل أن يتصرف بعده

  :الموك َّل فيه: الركن الرابع -4
  :ويشرتط فيه شروط هي .وم به الوكيل نيابة عن املوكِّلوهو التصرف الذي يق

يكون حق التصرف فيه ثابتاً للموكل عند التوكيل، كما لو وّكله ببيع ما ميلكه عند التوكيل، أو وّكله مبا ال  أن -
والية عليه كتأجري دار الصيب الذي حتت واليته، واليت ميلكها الصيب عند عقد الوكالة، فإن الويل ميلك 
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ميلكه، أو فيما سيملكه، كما لو وّكل ببيع  فال يصّح أن يوّكل بالتصّرف فيما ال: وعليه. التصّرف يف للك
وهو ال ميلكها، أو وّكل ببيع دار زيد اليت سيشرتيها منه، أو وّكل بطالق فالنة اليت  -مثاًل  -دار صديقه 

التوكيل،  سيتزوجها، فإن الوكالة غري صحيحة يف للك كله، ألنه ال حيّق له ان يباشر للك بنفسه حني
: ما لو وّكله يف التصّرف فيما سيملكه بعد التوكيل تبعًا ملا ميلكه حال التوكيلأ .فكيف يستنيب غريه فيه

فإن الوكالة صحيحة، كما لو وّكله ببيع ما ستثمره أشجاره، فيصّح للك، ألنه ميلك األصل وهي األشجار، 
ميلكه عند وكذلك لو وّكله ببيع ما عنده من أثواب وما سيشرتيه أيضًا منها، صّح توكيله يف بيع ما مل 

ولو وّكله ببيع متاع، وأن يشرتي له بثمنه شيئاً، صّح التوكيل بالشراء على . تبعًا ملا كان ميلكه التوكيل
 .األْشَهرِ 

وال يشرتط . أن يكون املوكِّل فيه معلوماً ولو من بعض الوجوه، فإن الضرر بذلك يقّل واجلهالة ترتفع نوعاً ما -
 .ك، وألن الوكالة شرعت للحاجة، وللك يقتضي املساحمة فيهاالعلم به من كل الوجوه، لصعوبة لل

صّح للك، وإن جهل األموال،  -مثاًل  -وّكلتك يف بيع أموايل، واستيفاء ديوين، واسرتداد ودائعي : فلو قال
فيه صار معلومًا من بعض  والديون وَمن هي عليه، والودائع وَمن هي عنده، ألن الضرر فيها قليل، واملوكِّل

وّكلتك يف كل قليل وكثري من أُموري، أو فّوضت إليك كل شئ، أو أنت وكيلي : وأما لو قال .جوهالو 
 .فتصرف كيف شئت، مل يصّح التوكيل، لكثرة الضرر، وجهالة املوكِّل فيه من كل وجه

ياء أشوعليه فال يصّح ما يسمى اليوم بالوكالة العامة، وإن أضرارها ظاهرة، حيث يتصرف الوكيل احيانًا يف 
، لكثرة وّكلتك ببيع بعض مايل، دون أن يعنّي هذا البعض: وكذلك لو قال .ال يرغب املوّكل تصرفه فيها

 .اجلهالة وفحش الةرر
أن يكون املوكِّل فيه قاباًل للنيابة، فال يصّح التوكيل فيما ال يقبل النيابة، ولذا ال تصح الوكالة يف العبادات  -

لك ال حيصل م، ألن حكمة تشريعها االبتالء واالختبار مبجاهدة النفس، ولالبدنية احملضة كالصالة والصو 
ويصح التوكيل يف العبادات اليت تشرتط القدرة البدنية ألدائها ال لوجوهبا كاحلج  .بفعل غري املكلف هبا

نة عليها،  وكذلك يصّح التوكيل فيما هو من متام العبادات املالية واإلعا .لعمرة، عند العجز عن القيام هباوا
كتوزيع الزكاة على مستحّقيها، وتفرقة مال منذور أو كّفارة وكذلك لبح األضحية واهلَْدى وشاة الوليمة 

 .وحنو للك
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 حاالت انتهاء عقد الوكالة: ثانيا

 :1، هيلعدة حاالتينتهي عقد الوكالة 
 :الفسخ -1

عقد الوكالة وعزل الوكيل عن  فسخاحلق يف أي إن املوكَِّل له  :عقد الوكالة عقد جائز من الطرفني
التصرف مىت شاء، ألنه قد يرى أن مصلحته يف ترك التوكيل، أو يرى مصلحته يف توكيل شخص آخر، 

للوكيل أن يفسخ الوكالة ويعزل ميكن كذلك و  .والتوكيل إلن منه للتصّرف يف مْلكه، فله أن يرجع عنه مىت شاء
للقيام مبا وُكِّل به، أو قد يكون التوكيل يف غري مصلحته، فلو  نفسه عن التصّرف مىت شاء، ألنه قد ال يتفرّغ 

 .وال خيتلف احلال سواء أكانت الوكالة جُبْعل أم بةري ٌجْعل .كان ملَزماً هبا لكان يف للك إضرار به

رفعت الوكالة، أو أخرجتك : فلو عزل املوكِّل الوكيل فقد انتهت الوكالة، ويكون للك بقوله :وبناًء عليه
 .منها، أو عزلت وكيلي عن التصّرف، أو أرسل إليه رسواًل خيربه بذلك، أو كتب إليه بعزله، وحنو للك

وإلا وقع العزل من املوكِّل فقد انعزل الوكيل يف احلال، وخرج عن اإللن السابق له بالتصّرف، سواء أكان 
 .د فال ُيشرتط فيه الرضا، وال حيتاج إىل العلمحاضراً أم غائباً، وبلةة خرب العزل أم مل يبلةه، ألن العزل رفع للعق

: وكذلك احلال إلا عزل الوكيل نفسه، بأن قال .بل العلم به فتصّرفه باطلفلو تصّرف بعد العزل وق
لة، ولو كان املوكِّل غائباً رددٌت الوكالة وحنو للك، فإنه ينعزل للحال وتنتهي الوكا: عزلت نفسي عن الوكالة، أو

 .العزليبلةه علم  ومل

  :خروج أحد العاقدين عن أهلية التصر ف -2

علمنا أنه يشرتط يف املوكِّل والوكيل شروط حىت تصّح الوكالة، فإلا اختّل شرط من هذه الشروط يف 
املوكِّل أو الوكيل فقد خرج عن أهلية التصّرف، وبالتايل بطلت الوكالة وانتهت، ألن اختالل هذه الشروط وعدم 

اجلنون واإلغماء  د ملا صّحت الوكالة، فكذلك إلا طرأ عليها فإنه يبطلها، وللك مثلتوفرها لو قارن العق

                                                           
 .مرجع سبق لكرهُمصطفى اخِلْن، وُمصطفى الُبةا، علي الّشْرجبي،  - : أنظر 1

مرجع  ،الوكالة(: 32)، المعيار الشرعي رقم للمؤسسات املالية االسالمية احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، املعايري الشرعيةهيئة  -           
 .191-191ص صسبق لكره، 
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الوكيل أواملوكِّل، سواء أعلم اآلخر مبوته أم مل يعلم، ألن : وكذلك تنتهي الوكالة مبوت أحدمها .والسفه والفلس
 .وكذلك الوكيل يفقد باملوت أهلية التصّرف املوّكل خيرج عن أهلية اإللن بالتصّرف مبوته،

  :خروج محل التصر ف عن ملك الموك ِّل أو واليته -3

وكِّل أو واليته، فينعزل عن مْلك امل -أي حمّل التوكيل  -ومما تنتهي به الوكالة خروج حمل التصّرف 
ومثال خروج حمل  .وحنو للك له ببيعها أو وهبها،ما لو باع العني اليت وك  : ومثال خروجه عن مْلكه .الوكيل

مبا لو وّكله ببيع مال للصيب الذي حتت واليته، مث بلغ الصيب رشيداً، فريتفع عنه : الوكالة عن والية املوكِّل
ومثل خروج حمل  .مواله بعد بلوغه، فتبطل الوكالةإلنه يف التصرف بأ نتهي والية املوكِّل عليه، فيبطلاحَلْجر، وت

كِّل أو واليته هالكه، كما لو وّكله ببيع سيارة فُسرقت، أو دار فُهدمت، أو وّكله بنكاح الوكالة عن مْلك املو 
 .ابنته فماتت، فينعزل الوكيل يف كل هذه الصور وتنتهي الوكالة، ألن حمل التصرف مل يبق

  :قيام الوكيل بما ُوك ل به -4

وفّوض إليه القيام به فقد انتهت الوكالة،  من الواضح أنه إلا قام الوكيل بالتصّرف الذي ألن له املوكِّل فيه 
كما لو وّكله ببيع داره فباعها، أو بشراء سلعة معّينة فاشرتاها، أو بتزوجيها من فالن فقبل زواجها له من ولّيها، 

 .وهكذا، ألن توكيله بعد للك يصبح غري لي موضوع، وال حمل فيه للتصّرف

  التأمين التكافليالوكالة في شركات  عالقةتطبيق : ثالثا

 العريب، اخلليج دول يف التكافلي التأمني اتعملي أساسها على قامت شرعية صيةة أول هو النمولج هذا
. الوكالة أساس على التكافل وشركة التكافل صندوق يف املشرتكني بني التعاقدية العالقة فيه تتحدد منولج وهو

 شركة إىل يوكلون _متربعون له باألقساط اليت يدفعوهنا هم حيث من_ق الصندو  يف( املوكل) فاملشرتكون
 مشرتك كل جيلبها اليت املختلفة األخطار قبول تتوىل اليت فهي التكافل، صندوق إدارة مهمة (الوكيل) التكافل

 وحتديد األضرار، وتقييم واالختيارية، القانونية االحتياطات وختصيص التربع، أقساط وحتديد للصندوق،
 وتوزيع األقساط، سداد عن العجز ومواجهة والتشةيل، والسيولة، السوق، خماطر وإدارة ودفعها، التعويضات

 . 1التأميين الفائض

                                                           
اجلامعة االسالمية ، جملة التجديد، رؤية فقهية نقدية: إشكاالت نماذج التأمين التكافلي وأثرها في الفائض التأمينييونس صواحلي، وغالية بوهدة،  1

 .313، ص1131، 15، العدد عشر اجمللد السابعالعاملية، ماليزيا، 
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هو عقد واحد إلدارة ق التأمني التكافلي وفق هذه الصيةة، يف إدارة الشركة لصندو التعاقدي فاألساس 
الوكالة، وبذلك فإن العالقة التعاقدية هي إدارة العملية التأمينية واستثمار أموال صناديق التكافل على أساس 

العملية التأمينية لصناديق التكافل، اليت تعد هيئة حكمية اعتبارية لات لمة مالية مستقلة، وإدارة عملية 
 .استثمار أموال هذه الصناديق

 : النمولج من خالل الشكل التايل وميكن توضيح هذا
 في شركات التأمين التكافلي تطبيق عالقة الوكالة(: 00-3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

ALPEN CAPITAL, GCC Takaful Industry, 12 janury 2010, p23. Disponible sur: 

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html , (consulté le: 24-01-2018). 
 :كما يلي  هذه العالقة التعاقديةوبناء على هذا الشكل ميكن حتديد مكونات 

مجيعا أعضاء يف  توظيفها يف صندوق التكافل، وهم بذلكيقوم املشرتكون بدفع االشرتاكات اليت يقع  -
 ؛التكافل واستثمار أموال الصناديقصناديق التكافل، ويقومون بتوكيل شركة التأمني التكافلي بإدارة عمليات 

 ؛"األصول اخلاصة"و" وق املشرتكنيصند"يلعب املسامهون دور وكيل املشرتكني ويلتزمون بالفصل بني أصول  -

 عمولة الوكالة

 (محلة الوثائق)املشرتكون 

 االشرتاكات

 صندوق

 التكافل 

 مصاريف اإلدارة

 المساهمينصندوق 
 التعويضات

تقدمي قرض 
حسن يف حالة 

  ،العجز
يتم تةطية هذا 

من أرباح  العجز
 السنوات القادمة

 االستثمار التكافل إعادة

 االحتياطيات

 أرباح االستثمار أرباح االكتتاب

 (العجز)الربح 

 من الربح  311%
 التربع اخلريي

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html
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ومتنح . طبقا ملبادئ املالية اإلسالمية بصفتها وكيالً " صندوق املشرتكني" أموالتوظف شركة التأمني التكافلي  -
 املتولدة لفائدة نفس الصندوق؛الفوائض 

، وتسمى رسوم الوكالة، حيث يتم التأمنيعلى نسبة حيددها جملس إدارة شركة  حتصل شركة التأمني التكافلي -
ورسوم الوكالة هي كل املصاريف اليت . وحتول حلساب هيئة املسامهنيها من األقساط فور حتصيلها، خصم

حتتاجها شركة اإلدارة للقيام بعملها على خري وجه، ويدخل ضمنها نسبة ربح معقولة وال يدخل ضمن 
ل الثابتة، التعويضات وأيضا األصو  أو أي مصاريف أخرى ختص/م الوكالة أقساط إعادة التكافل ورسو 

األقساط احملصلة بعد خصم ويكون حساب رسوم الوكالة كنسبة مئوية من إمجايل األقساط احملصلة أو من 
يفضل و  .األقساط أقساط إعادة التكافل على أن تكون النسبة املئوية أعلى من النسبة املخصومة من إمجايل

الشركة شهادة بذلك، وللك لضمان العدالة يف  أن يقوم اخلبري االكتواري للشركة مبراجعة رسوم الوكالة ومنح
هذه الشهادة تعترب متطلب رئيسي ضمن . حساب الرسوم وكفايتها للمصاريف اليت تتحملها شركة التأمني

 .نظام الرقابة على التكافل مباليزيا
 مجيع تتحمل صناديق التكافل مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بإدارة عمليات التأمني واليت متثل يف -

مصاريف إعادة التكافل، االحتياطات الفنية املختلفة، التعويضات ومصاريف احلصول على األعمال مثل 
أو وكالء التأمني أو مندويب البيع لدى هيئة املسامهني وكذلك /اء وعموالت البيع اليت دفعها سواء لوسط

 .التكافل مصاريف الدعاية واإلعالن ملنتجات التكافل وتكاليف مطبوعات منتجات
مجيع املصاريف العمومية واإلدارية اخلاصة بعمليات التأمني خصما من رسوم الوكالة،  تتحمل شركة التكافل -

باإلضافة إىل أية مصروفات ختص أعمال املسامهني اخلاصة ومصروفات استثمار رأس مال الشركة، و 
 .1اخلاصة بتأسيس الشركةمجيع املصروفات  مصروفات استثمار موجودات صندوق التكافل، وكذلك

 وجود حالة ويف. واالستثمار أرباح أو خسائر عمليات االكتتاب يف( شركة التكافل) يتشارك الوكيل ال -
 يتم، وهذا القرض الصندوقهذا  إىل احلسن قرضقرض  تقدمي الوكيل على جيب التكافل، صندوق يف عجز

 2.غاية تةطية هذا العجز هنائيا، إىل االستثمارعوائد أو من /تقبال من اشرتاكات املؤمن هلم ومس سداده

                                                           
 .17-14ص ص ، مرجع سبق لكره، ناصر عبد احلميد  1

2 ALPEN CAPITAL, GCC Takaful Industry, 12 janury 2010, p22. Disponible sur: 

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html , (consulté le: 24-01-2018). 

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html
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وبناء على للك فإن عالقة الوكالة يف شركات التأمني التكافلي تقوم على إلتزام هذه األخرية بصفتها 
 .االشرتاكات مقابل أجر معلوم واستثماروكيلة عن هيئة املشرتكني بإدارة العمليات التأمينية 

 عالقة المضاربة: المطلب الثاني

 االت انتهائها، مث حماولة معرفة كيفمعىن املضاربة، أركاهنا، شروطها، وحسنتناول يف هذا املطلب أوال 
 .ُتطبٍّق شركات التأمني التكافلي هذه العالقة التعاقدية يف إدراهتا للصندوق التكافلي للمشرتكني

 وأركانها( القراض)تعريف عقد المضاربة : أوال

واملقارضة مبعىن واحد، واملضاربة هي لةة أهل العراق، والقراض واملقارضة هي لةة أهل املضاربة والقراض 
به هذا العقد ألن مالك املال يقطع من ماله جزءاً  يمشتق من القرض وهو القطع، مس: اضالقر ف. 1احلجاز

اواة، لتساويهما يعطيه للعامل يتصرف فيه، كما يقطع له جزءًا من ربح هذا املال، ويسمى مقارضة، وهو املس
شركة ألن الةالب فيها السفر مشتقة من الضرب يف األرض وهو السفر، مسِّيت به هذه ال: واملضاربة .يف الربح

ن يدفع مالك املال ماال أ: وهذه الشركة يف ُعْرف الفقهاء .البضاعة وتسويقها وجلب الربح وحنو للك جللب
 .2مشرتكًا بينهما، ومن هنا مسيت شركة، الشرتاكهما يف الربحلةريه ليعمل به ويتجر فيه، على أن يكون الربح 

 .(املضارب)وعمل من جانب آخر ( رب املال)وهبذا فاملضاربة شركة يف الربح مبال من جانب 

املضاربة من عقود األمانات، واملضارب أمني على ما يف يده من مال املضاربة إال إلا خالف تعترب 
مال املضاربة، أو قّصر يف إدارة أموال املضاربة، أو خالف شروط عقد شروط عقد األمانة فتعدى على 

جيوز لرب املال أخذ الضمانات و  .املضاربة، فإلا فعل واحدا أو أكثر من للك فقد أصبح ضامنًا لرأس املال
ري أو الكافية واملناسبة من املضارب، بشرط أن ال ينفذ رب املال هذه الضمانات إال إلا ثبت التعدي أو التقص

 .3خمالفة شروط عقد املضاربة

 .صيةة، وعاقدان، ورأس مال: هي ثالثة أركانلعقد املضاربة 

                                                           
 .314، ص1131، 3، دار القلم، دمشق، سوريا، طالتمويل اإلسالميرفيق يونس املصري،  1
 .، مرجع سبق لكرهالّشْرجبيُمصطفى اخِلْن، وُمصطفى الُبةا، علي  2
 ، المضاربة(: 32)المعيار الشرعي رقم  للمؤسسات المالية االسالمية، المعايير الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية،  3

 .139ص، 2014
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  :الصيغة -1

ضاربتك : كقوله: فاإلجياب .ى الرضا هبذا العقد وهذه الشركةوهي اإلجياب والقبول بألفاظ تدل عل
خذ هذه الدراهم واجتر فيها، وما حيصل من  :وقارضتك وعاملتك، وما يؤدي هذه املعاين من األلفاظ كقوله

قبلت للك، أو : أن يقول العامل املضارب: والقبول .و ثلث يل وثلثان لك، وحنو للكأ ربح بيننا مناصفة،
ن تكون منجزة، فال يصح تعليقها على أ: ويشرتط يف الصيةة .حنو للك مما يدل على الرضا هبذارضيت أو 

ن يكون القبول متصال باإلجياب عرفا، فلو أكما يشرتط  .قارضتك، وحنو للكشرط، كإلا جاء رمضان فقد 
 .يصح و كالم ال عالقة له بالعقد ملأل فصل بينهما سكت طوي

  :العاقدان -2

ويشرتط فيهما أهلية الوكالة والتوكيل، ألن املالك كاملوكِّل، والعامل كالوكيل،  .ومها صاحب املال والعامل
أي لسوء تصرفه _حدمها حمجورًا عليه لسفه مال صاحب املال بإلن منه، فلو كان أ إل أن العامل يتصرف يف

مل يصّح العقد، وكذلك لو كان العامل أعمى، ألنه ليس أهاًل ألن يكون وكياًل يف البيع والشراء  _باملال
 .كأما لو كان صاحب املال أعمى مل يضّر للك، ألنه يصح منه أن يوكل غريه بذل. وأعمال التجارة

  :رأس المال -3

 :ويشرتط فيه

جتارية،  _أي ِسَلعاً _ليوم، وال يصّح أن يكون عروضًا أن يكون من النقود، كالدراهم والعمالت املتعارفة ا -
ألن العرض ختتلف قيمته بني يوم  ألن يف للك غررًا فاحشاً، إل يصبح كل من الربح ورأس املال جمهوالً،

واألصل يف عقد القراض أنه فيه غرر، ألن العمل فيه غري مضبوط، والربح غري . قبضه ويوم بيعه او رّده
موثوق به، وإمنا جاز حلاجة الناس إليه كما بينا، فال يضاف إليه غرر آخر، ولذا يقتصر فيه على ما يروج 

 .النقودبكل األحوال وتسهل التجارة به، وهو 
ويشرتط أن يكون رأس املال معلوم املقدار، فال تصّح املضاربة على مال جمهول القدر، كي ال يكون الربح  -

 .جمهوالً 
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ن يكون معيناً، فال تصّح املضاربة على مال يف الذّمة، إال إلا أخرجه يف جملس العقد وعينه، وكذلك ال أ -
 .اجمللس ايضاً تصح على دين له يف لمة العامل، إال إلا نقده يف 

ىل العامل، أي أن يكون يف يد العامل وهو وحده الذي يتصرف فيه، فال يصح اشرتاط إن يكون مسل مًا أ -
ن إيشرتيه يف كل صفقة، كما ال يصح  أن يكون املال يف يد املالك أو غريه، ليعطى العامل منه مثن ما

ىل للك، فيكون يف للك إألنه قد ال جيده عند احلاجة  رف،يشرتط عليه مراجعة صاحب املال يف كل تص
  .تضييق عليه وإضرار به

 شروط عقد المضاربة وحاالت انتهائها: ثانيا

 :شروط عقد المضاربة -1

لا قّيد صاحب إطلقة، أي ال تصّح املضاربة فيما يشرتط يف املضاربة أن تكون م :اإلطالق وعدم التقييد -
معني كهذه السجادة مثاًل، أو نوع معني من شخص معني كحنطة زيد، أو من بلد  املال العامل بشراء شئ

وبيعه، أو  عاملة شخص بعينه، كالشراء من عمرصةري، كحنطة هذه القرية وهي صةرية قليلة اإلنتاج، أو م
 .املتاجرة بشئ يندر وجوده

فإن عنّي مدة ال يتحقق فيها الةرض أي ال يتمكن فيها من الشراء للبضاعة  وال يشرتط تعيني مدة للقراض،
املطلوب املتاجرة فيها، وكذلك بيعها وتسويقها ليحصل الربح الذي هو املقصود من هذا التعامل، فسدت 

 .هذه الشركة
َ ّمدًة يتمكن فيها من الشراء، ومنعه من الشراء بعدها ومل مينعه من البيع صحّ  للك، حلصول  وإن عني 

 .االسرتباح بالبيع الذي له فعله بعد تلك املدة
ن يكون الربح مشرتكا بني صاحب املال والعامل، ليأخذ أيشرتط  :رتاكهما يف الربح واختصاصهما بهاش -

فلو شرط الربح  املالك مناء ماله والعامل مثرة جهده، فيملك صاحب املال الربح مبلكه والعامل بعمله،
  .ألحدمها خاصة فسدت الشركة، ملخالفة هذا الشرط ملقتضى العقد

جرة أكله لصاحب املال، واستحق العامل ن يكون الربح كله للعامل فسد العقد، وكان الربح  أولو شرط 
 .مثله، ألنه عمل طامعاً يف املنفعة والربح

ضاً، ومل يكن للعامل شئ، ألنه يعترب متربعًا يف يألربح كله لصاحب املال فسد العقد ن يكون اأولو شرط 
 .طمع يف أن حيصل على شئ من الربحهذه احلالة بالعمل، إل مل يكن لديه 

ا شائعا معلوما،  ن يكون نصيبأالربح معلوم القدر باجلزئية، أي ن يكون نصيب كل منهما من أويشرتط 
 .قلأو أكثر أو أو مخسني يف املائة، أكالربع مثال، 
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لا مل يكن نصيب كل منهما من الربح معلوما، ألن الربح يف هذا العقد هو املقصود، فهو إفال يصح العقد 
 .حمل العقد، أي املعقود عليه، وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد، كجهالة املبيع يف البيع

ن يكون ألحدمها أكأن يشرط   وكذلك ال يصّح العقد إلا كان الربح املشروط ألحدمها قدرًا معينا بالعدد،
ثر من هذا املقدار، فيختص به أكن ال يكون الربح كله أقل، الحتمال أو أكثر أو أمثال من الربح،  ألف

و مضاربة، أراضا من شرط له، فال يتحقق اشرتاكهما يف الربح، فال تكون شركة، وال يكون التصّرف ق
 .ويف هذه احلالة يكون الربح كله لصاحب املال، ويكون للعامل اجرة مثله فيفسد العقد،

كأن يشرط له راتب شهري قدره كذلك احلال لو شرط للعامل نصيب جزئي من الربح ومقدار معني منه،  
 .ومخسة يف املائة من الربح، للمعىن املذكور قبله، واحتمال أن ال يكون الربح أكثر مما عنّي له _مثال_لف أ

ن أاقدون مع من يعمل بأمواهلم، على وعليه يتّبني فساد الكثري من تصرفات الناس يف هذا الزمن، حيث يتع
 .و غريهأرباح عند اجلرد السنوي عينا، ويكون له نسبة معينة من األيتقاضى راتبا شهريا م

ن يشرط جزء منه أاملال والعامل، وال جيوز وكذلك يشرتط أن يكون الربح خاصا هبما، أي بصاحب 
 .ن يعمل مع العامل، فيكون قراضا بني صاحب املال وعاِمَلنْي أو أكثرأال الا شرط عليه إلةريمها، 

 يفيشارك صاحب املال العامل ن أتصّح املضاربة إلا شرط فيها  فال :استقالل العامل بالتصّرف والعمل -
ن يكون أنه يشرتط أاملال، وقد علمنا ل على يد صاحب العمل والتصرف، ألن شرط للك يعين بقاء املا

فإلا مل يشرط للك، واستعان العامل بصاحب املال يف العمل، جاز للك، ألن  .املال يف يد العامل
 .االستعانة به ال توجب خروج املال من العامل إليه

 :انتهاء عقد المضاربة -2

  :1تنتهي املضاربة يف احلاالت اآلتية 

فسخة مىت شاء، قبل تصّرف القراض عقد جائز، لكلٍّ من املالك والعامل ن عقد أفقد علمنا : فسخال -
و  أحدمها أفإلا فسخه  .و مل يرضَ أم غائباً، رضى أضرًا كان الطرف اآلخر حاأو بعده، وسواء أالعامل 

فسخت : نتهت املضاربة من تاريخ الفسخ، ولو مل يعمل اآلخر بذلك، وحيصل بقول املالكأكالمها فقد 
ن يشرتي شيئًا من مال أوليس للعامل بعد الفسخ  .و ال تتصرف بعد اآلن، وحنو للكأأو أبطلته،  القراض

لا توقع فيها رحبا إن يبيع ما عنده من عروض أه قبل العلم مل ينفذ شراؤه، ولو املضاربة، ولو اشرتى شيئا ب
ن طلب املالك منه للك كما يلزمه استيفاء إهر الربح، ن يبيعها ليصبح رأس املال نقودا ويظأظاهرا، وعيله 

 .الديون الراجعة ملال القراض
                                                           

 .مرجع سبق لكره، ُمصطفى اخِلْن، وُمصطفى الُبةا، علي الّشْرجبي 1
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هلية التوكيل كما علمت، وباملوت تبطل الوكالة، ولكن لو مات أألن من شرطها : ت أحد املتعاقدينمو  -
أي يصبح نقودا، بةري إلن ورثة املالك، استصحابا إللن  املالك كان للعامل بيع ما يف يده لينّض املال،

املالك،  ال بإلنإل، فإنه ليس لورثته تنضيض املال خبالف ما لو مات العام. الك السابق، وليظهر الربحامل
 .منا رضى بتصرف مورثهمإألنه مل يرض بتصرفهم، و 

ما لو قارن العقد مل يصح، فكذلك جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، وإن زال للك عن قرب، ألن كال منه -
العامل بتنضيض املال لو كان الذي جن أو أغمى عليه املال، ووىل العامل بإلن  ويقوم. لا طرأ عليه قطعهإ

 .املالك لو كان الذي جن أو أغمي عليه العامل
ف بآفة ألنه حمل العقد، فإلا هلك مل يبق معىن للعقد، وسواء أكان للك التل: هالك رأس مال املضاربة -

ْتِلف هو إل، ولكن يستقر نصيب العامل فيما العامم أالك، م بإتالف املأمساوية كاحلريق والةريق، 
ُ
لا كان امل

. البدل استمرت ن ُأخذ منهإؤخذ منه البدل انتهت املضاربة، و فإلا مل يُ : فإلا كان املتلف هو العامل .املالك
 .إن مل يؤخذ منه بدل انتهت املضاربة، وإن ُأخذ منه بدل مل تنته: تلفه غريمهاأوكذلك األمر إلا 

املالك إن مل يكن ربح، فإن كان ربح كانت املطالبة للمالك والعامل، : لب بالبدل يف هذه احلالةواملطا
 .ألهنما مشرتكان يف البدل

 المضاربة في شركات التأمين التكافليعالقة تطبيق : ثالثا

( رجل األعمال)بدور املضارب أو املتاجر التكافلي ، تقوم شركة التأمني العالقة التعاقديةمبقتضى هذه 
، حيث يقتسم كل من الطرفني األرباح (مقدمي رأس املال) مبال الةري بينما يقوم املشرتكون بدور صاحب املال

احملققة الناجتة عن استثمار أموال الصندوق حسب النسبة املتفق عليها، باإلضافة إىل النسبة احملددة بينهما فيما 
وهذه الصيةة .  بصفتها مضارب عن قيامها بالعمليات التأمينيةيتعلق بالفائض الناتج عن عمليات التأمني

تعكس التجربة املاليزية يف ممارسة التأمني التكافلي يف بعض شركاهتا مثل شركة التكافل املاليزية والشركة الوطنية 
 .1للتكافل

 : التايل الشكلاملضاربة حسب صيةة التأمني التكافلي وفق العالقة التعاقدية يف شركات كون وت

 

                                                           
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  اإلطار المؤسساتي لشركات المضاربة التكافلية كبديل لمؤسسات التأمين التعاوني اإلسالميبونشادة نوال،  1

  .   47، ص1135، 35، العدد 3كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف
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 عالقة المضاربة في شركات التأمين التكافليتطبيق (: 02-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

ALPEN CAPITAL, GCC Takaful Industry, 12 janury 2010, p23. Disponible sur: 

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html , (consulté le: 24-01-2018). 

 : نستطيع أن منيز بوضوح املراحل املكونة هلذا النمولج كالتايل الشكلاستنادا هلذا 

مجيعا أرباب مال، ويدخلون يف شركة مضاربة مع شركة التأمني " املشرتكنيأعضاء هيئة "يعترب املؤمن هلم  -
التكافلي كمضارب وفق األساس التعاقدي الذي يعد عقدا واحدا إلدارة العملية التأمينية واستثمار أموال 

نية صناديق التكافل على أساس املضاربة الشرعية، وبذلك فإن العالقة التعاقدية هي إدارة العملية التأمي
 .دارة عملية استثمار أموال هذه الصناديق، وإلصناديق التكافل

ددها جملس إدارة الشركة ختصم من الفائض القابل للتوزيع من حيصل عليه مدير التكافل هو نسبة حيما  -
 .العمليات التأمينية واستثمار األموال وللك يف هناية السنة املالية

 (محلة الوثائق)املشرتكون 

 االشرتاكات

 صندوق

 التكافل 

 مصاريف اإلدارة

 المساهمينصندوق 
 التعويضات

 القرض
 احلسن  

 االستثمار إعادة التكافل

 االحتياطيات

 أرباح االستثمار أرباح االكتتاب

 (العجز)الربح 

X% من الربح  %311 من الربح– X% من الربح 
 التربع اخلريي

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html
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مصاريف إعادة التكافل واالحتياطات  ء إدارية أو عمومية أوملصاريف سوايتحمل صندوق التكافل مجيع ا -
 .1أي مصاريف تتحملفال  شركة التأمنيأما  .الفنية املختلفة والتعويضات

 حالة يف الوثائق حاملي لصندوق فوائد بدون قرض تقدمي املضارب على يتعني الوكالة، منولج غرار وعلى -
 .السنوات الالحقةعلى أن يتم تسديده من فوائض  .2عجز وجود

هي منولج لتقاسم الربح، حيث تكون شركة  التكافلوبناء على للك فإن عالقة املضاربة يف شركات 
نتيجة إدارة  االستثمار وأرباح االكتتاب فائض مئوية منتتحصل على نسبة ( مضارب أو رجل أعمال)التكافل 

 (.املال رأس مقدميرب املال أو )العمليات التأمينية واالستثمارية ألموال الصندوق نيابة عن املشرتكني 

  وتكييفها الفقهي( العالقة الهجينة)عالقة الوكالة والمضاربة : المطلب الثالث

بني صيةيت الوكالة واملضاربة  (ةأو املركب املختلطة)العالقة اهلجينة خرباء التأمني التكافلي اقرتحوا إن 
مما وهذا ما من مزايا وحماسن عملية وتطبيقية حمفزة،  اعلى النمالج األخرى ملا ُوجد فيه اوفضلوا استخدامه

بالقبول واالستحسان على  تاألكثر شيوعا يف التطبيقات املعاصرة، حيث حظيالعالقة التعاقدية  اجعله
قبوال شرعيا من قبل العلماء والفقهاء املسلمني  ت لقيا العالقة اليتأهناملستوى الدول واإلقليمي على اعتبار 

كافلي، مث دراسة وعلى هذا سنقوم بدراسة كيفية تطبيق العالقة اهلجينة يف شركات التأمني الت .3املعاصرين
 . التكييف الفقهي هلذه العالقة

 تقديم العالقة الهجينة: أوال

بإدارة العمليات التأمينية التأمني التكافلي شركة املشرتكني تقوم نيابة عن هيئة و وفق هذه العالقة، 
بصفتها وكيال مقابل أجر حمدد أو نسبة معلومة من االشرتاكات املكتتبة يتم حتديدها قبيل بداية كل سنة 

مقابل حصة مشاعة من الربح مالية، بينما تقوم الشركة بتوظيف املتوفر من االشرتاكات بصفتها مضاربا 
ةة شركة أمثلة الشركات اليت طبقت هذه الصيومن . صيةيت الوكالة واملضاربةوهبذا فهناك دمج بني . 4الناتج

  .التأمني االسالمية باألردن

                                                           
 .31.33ص ص  ، مرجع سبق لكره،ناصر عبد احلميد 1

2 ALPEN CAPITAL, Op.cit, p23.  
 . 47ص ، مرجع سبق لكره،بونشادة نوال 3
 .املرجع نفسه 4
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 :وميكن توضيح هذه العالقة أكثر من خالل الشكل التايل
 العالقة الهجينة في شركات التأمين التكافلي(: 00-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

ALPEN CAPITAL, GCC Takaful Industry, 12 janury 2010, p23. Disponible sur: 

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html , (consulté le: 24-01-2018). 

بناء على الشكل السابق ميكن تلخيص األسس اليت يقوم عليها تطبيق النمولج املختلط بني املضاربة 
 :1والوكالة يف شركات التأمني التكافلي فيما يلي

 يةستثمار دارة العملية االواآلخر إلالتأمينية عقدين منفصلني، واحد إلدارة العملية تقوم هذه العالقة على  -
 ألموال صناديق التكافل؛

مني من اكتتاب وحتصيل لالشرتاكات وتعويض املتضررين تقوم شركة التأمني التكافلي بإدارة عمليات التأ -
 كالة مقابل أجر معلوم مشاع مسبقا؛وحنو للك على أساس الو 

                                                           
 . 31-34ص ص ، مرجع سبق لكره، ناصر عبد احلميد -:  أنظر 1
 .41ص ، مرجع سبق لكره،بونشادة نوال  -          

 (محلة الوثائق)املشرتكون 

 صندوق

 التكافل 

 التعويضات

 إعادة التكافل

 االحتياطيات

 مصاريف اإلدارة

 المساهمينصندوق 

 االستثمار

 أرباح االستثمار

 (العجز)الربح 

 أرباح االكتتاب

 االشرتاكات

 القرض
 احلسن  

 من أرباح االسثمار %X –من الربح  311%

 عمولة الوكالة

X% من أرباح االستثمار 

 التربع اخلريي

http://www.alpencapital.com/industry-reports.html
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ضاربة مقابل نسبة ساس املأتبقية يف الصندوق التكافلي على لشركة باستثمار الفوائض التأمينية املتقوم ا -
 مشاعة من الربح؛

يضات يتحمل صندوق التكافل مجيع مصاريف إعادة التكافل واالحتياطيات الفنية املختلفة والتعو  -
 ومصاريف احلصول على األعمال؛

العمومية واإلدارية خصما من رسوم الوكالة وما يتبقى يكون رحبا مجيع املصاريف تتحمل شركة التكافل  -
 اريف االستثمار من رسوم املضاربة؛، بينما يتم خصم مصملدير التكافل

فشركة التأمني التكافلي تكون وكيل الوكالة واملضاربة، عالقيت وعلى هذا فإن العالقة اهلجينة جتمع بني 
وتكون الشركة مضارب وتتقاضى  .بأنشطة التأمني التكافلي الفنيةها قيامنح هلا مقابل تتقاضى رسوم وكالة متُ 

من التكافلي وبذلك فإن شركة التأمني . نسبة من األرباح عند قيامها بإستثمار أموال صندوق التأمني التكافلي
ا أهن، كما االشرتاكاتعلى دخل ثابت، وميكن التنبؤ به يف ضوء حجم خالل هذه العالقة التعاقدية حتصل 

 .لى نسبة من عائد استثمار أموال املشرتكنييضا عحتصل أ

 إدارة العمليات التأمينيةالتكييف الفقهي لعالقة الوكالة المعتمدة في : ثانيا

راد بالتكييف الفقهي
ُ
إحلاق واقعة مستجدة بأصل فقهي خصه الفقه اإلسالمي بأوصاف فقهية،  إن امل

املستجدة عند التحقق من اجملانسة واملشاهبة بني األصل والواقعة بقصد إعطاء تلك األوصاف للواقعة 
  ؟لعالقة إدارة هيئة املسامهني للعمليات التأمينية للمشرتكنياألمثل فما التكييف الفقهي  .1املستجدة

ن الصندوق التكافلي للمشرتكني بأتقدم معنا بيان للعالقة التعاقدية املتعلقة بالتزام هيئة املسامهني جتاه 
على أساس الوكالة، ويستوي يف للك قيام  _دون العمليات االستثمارية_ لعمليات التأمينيةقوم بتويل إدارة ات

 _أي من بني املالك ومحلة األسهم أنفسهم_هيئة املسامهني بإدارة العمليات التأمينية بواسطة أعضاء من بينهم 
أو أن تقوم هيئة املسامهني بتكليف أفراد أو جهات من خارج  حبيث يتم تكليفهم داخليا نظري أجرة معلومة،

اهليئة للقيام باملهمة لاهتا نظري أجرة معلومة أيضا، ومهما تكن اجلهة املكلفة باإلدارة التنفيذية إال أن ما يهمنا 
د الوكالة، فهي يتمثل يف عق دارة التأمينيةفيما خيص اإلهنا بيان أن التكييف الفقهي األمثل للعالقة التعاقدية 
 .االسالمي عقد جتري عليه أحكام املعاوضة عن بيع املنافع يف الفقه

                                                           
الشريعة والدراسات اإلسالمية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة ، جملة كلية الفائض التأميني في شركات التأمينحممد عثمان طاهر شبري،  1

 .174 ، ص1131، 11العدد قطر،
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يعترب عقد الوكالة بأجر من عقود النيابة والتفويض، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الوكالة حىت نقلوا 
يف بيان احلكمة  اإلمجاع على للك، للك أهنا مظهر من مظاهر التعاون اليت حيتاجها الناس، قال ابن العريب

وهو عقد نيابة ألن اهلل فيه للحاجة إليه، وقيام املصلحة به، إل يعجز كل أحد عن : )من مشروعية عقد الوكالة
تناول أموره إال مبعونة من غريه، أو يَ رَتف ه فيستنيب من يرحيه، حىت جاز للك يف العبادات، لطفا منه سبحانه 

ال نعلم خالفا يف جواز التوكيل يف البيع والشراء، وقد لكرنا الدليل : )ة، وقال ابن قدام(ورفقا بضعفة اخلليفة
عنه يف اآلية واخلرب، وألن احلاجة داعية إىل التوكيل فيه، ألنه قد يكون ممن ال حيسن البيع والشراء، أو ال ميكنه 

ال تليق به التجارة  اخلروج إىل السوق، وقد يكون له مال وال حيسن التجارة فيه، وقد حيسن وال يتفرغ، وقد
لكونه امرأة، أو ممن يتعري هبا، وحيط للك من منزلته، فأباحها الشرع دفعا للحاجة وحتصيال ملصلحة اآلدمي 

 (.املخلوق لعبادة اهلل سبحانه

وأركان الوكالة متفق عليها بني مجهور الفقهاء معىن، وخمتلف فيها عدا ولفظا، وقد لهب الفقهاء إىل أن 
وأن الوكالة بأجر أشبه باملعاوضات ألهنا عمل نظري انة، فال يضمن إال بالتعدي أو التفريط، هذا يد الوكيل أم

 .عوض، فيلزم لصحتها انتفاء اجلهالة والةرر يف العوضني، السيما حتديد األجر نصا وضبط العمل نصا أو عرفا

فيما _مهني جتاه صندوق التكافل أن التكييف الفقهي األمثل للعالقة التعاقدية بني هيئة املسا: واخلالصة
، وهو عقد معاوضة يتوافق مع طبيعة العالقة التعاقدية {الوكالة بأجر}يتمثل يف عقد  _خيتص باإلدارة التأمينية

 .1وانتفت موانعه هلذا العقداملذكورة سابقا، فتصح العالقة مىت حتققت شروط الصحة 

 إدراة العمليات االستثماريةقهي لعالقة المضاربة المعتمدة في التكييف الف: ثالثا

أن من املهام اليت تقوم هبا هيئة املسامهني لصاحل صندوق التكافل للمشرتكني مهمة  سابقالقد قدمنا 
إدارة مجيع عمليات االستثمار وتنمية أموال صندوق املشرتكني مبين على أساس املشاركة يف نسبة الربح الناتج 

 .العمل املتمثل يف استثمار أموال صندوق املشرتكنيعن 

وإلا تأملنا طبيعة هذه العالقة التعاقدية وجدناها يف حقيقتها تقوم على أساس بذل جهد وتقدمي عمل 
 .هدفه استثمار وتنمية أموال صندوق املشرتكني، وهذه العالقة املالية تدور على التكييف الفقهي لعقد املضاربة

                                                           
  .45-41ص ص، مرجع سبق لكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
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عقد شركة يف الربح، مبال من جانب وعمل : ضاربة فرعا من عقود الشركات، وحقيقته أنهيعترب عقد امل
العقد املشتمل على توكيل مالك آلخر، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية : من جانب، وموضوعها الشرعي

الضرورة  شرعت ألن)وقد قيل يف احلكمة من مشروعية املضاربة أهنا . املضاربة، بل نقلوا اإلمجاع على للك
دعت إليها، حلاجة الناس إىل التصرف يف أمواهلم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل أحد يقدر على للك 
بنفسه، فاضطر فيها إىل استنابة غريه، ولعله ال جيد من يعمل له فيها بإجارة، ملا جرت عليه عادة الناس فيه يف 

إن اإلنسان قد يكون له مال، لكنه ال : )لكاساين، وقال ا(للك على املضاربة، فرخص فيها هلذه الضرورة
له، فكان يف شرع هذا العقد دفع احلاجتني، واهلل  يهتدي إىل التجارة، وقد يهتدي إىل التجارة لكنه ال مال

 (. تعاىل ما شرع العقود إال ملصاحل العباد ودفع حوائجهم

باملعروف والربح املسمى، أما النفقة  النفقة: ويستحق املضارب بعمله يف مال املضاربة الصحيحة شيئني
أن للمضارب : فقد اختلف الفقهاء يف حكم نفقة املضارب، ونقل البهويت عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية

النفقة بشرط كالوكيل، وكذا إن جرى العرف والعادة عليه، فإن شرطها رب املال وقد رها فحسن، قطعا 
ع ما هو كسوة، ألن إطالق النفقة يقتضي مجيله نفقة مثله عرفا من طعام و للمنازلة، فإن مل يقدِّرها واختلفا ف

من ضروراته املعتادة، وأما الربح فيستحقه املضارب على ما اتفقا عليه مىت نتج الربح عن املضاربة بال خالف 
 . بني الفقهاء

املضارب إل ا تلف  كما قرر الفقهاء أيضا أن يد املضارب على رأس مال املضاربة يد أمانة، فال يضمن
فإن حتققت خسارة استقل بتحملها رب املال مباله، وللك  .املال أو هلك إال بالتعدي أو التفريط كالوكيل

 .نظري خسارة العامل جهده ووقته
إن التكييف الفقهي األرجح للعالقة املمثلة باإلدارة االستثمارية بني املسامهني واملشرتكني : واخلالصة

 .1املشاركات نظري نسبة مشاعة معلومة من الربح، وتتمثل املشاركة بعقد املضاربة يف الفقه اإلسالمييكون من 

وعلى هذا فإن الصيةة الفقهية املعتمدة يف إدارة العمليات التأمينية يف شركات التأمني التكافلي هي 
فقهية املعتمدة يف إدارة العمليات عالقة معاوضة تقوم على أساس الوكالة يف الفقه اإلسالمي، بينما الصيةة ال

 .اإلستثمارية هي عالقة مشاركة رحبية تقوم على أساس املضاربة
                                                           

 .47-45ص ص، مرجع سبق لكره، هي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةالتكييف الفقرياض منصور اخلليفي،  1
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 قراض الحسنبرع، عالقة الشركة، وعالقة اإلالتعالقة : المبحث الثاني

سنتناول من خالل هذا املبحث عالقات تعاقدية أخرى تقوم عليها شركات التأمني التكافلي، وخنص 
لتربع اليت تربط املشرتكني بالصندوق التكافلي، وكذلك عالقة الشركة اليت تربط املسامهني فيما بالذكر عالقة ا

 . بينهم، وأخريا عالقة املسامهني باملشرتكني فيما يتعلق مبنح القرض احلسن

 (عالقة المشتركين بالصندوق التكافلي)عالقة التبرع : المطلب األول

وصندوق ( وهم املؤمن هلم أو محلة وثائق التأمني التكافلي)املشرتكني تقوم العالقة التعاقدية بني آحاد 
التأمني التكافلي على أساس التربع، وهذه العالقة تعترب من أبرز العالقات التعاقدية اليت يقوم عليها عقد 

ة التأمني جه: ، وثانيا(املؤمن له)املشرتك : التأمني التكافلي، للك أن األطراف الرئيسية يف العقد هي أوال
وعلى هذا سنقوم من خالل هذا املطلب بدراسة عالقة . ممثلة بالصندوق التكافلي هليئة املشرتكني( املؤمِّن)

التربع ومتييزها عن عقود املعاوضات، التصوير الفين للعالقة اليت تربط املشرتكني بالصندوق التكافلي، وأخريا 
 .دراسة التكييف الفقهي هلذه العالقة

 وم عالقة التبرع وتمييزها عن المعاوضاتمفه: أوال

 :تعريف عالقة التبرع وخصائصها -1

 .متطوًعا أي متربًِّعا، وفَ َعله .عليه جيب ال مبا تفّضل أي بالعطاء، ترب ع من اللةة يف التربع

 عليه تطلبن أ بدون تفعله أو فعله، إليك يطلب أن غري من الشيء تفعل أن وهو تربع، مجع فالتربعات
 .1عوضا

 .التربع سبيل على عليه الزما يكن مل شيئا نفسه الشخص يلزم أن هو اإلسالمي الفقه يف التربعو 

 من نفسه شيئا الشخص إلزام هو: ويقصد التزام التربع: املالكي املذهب فقهاء من وهو احلطاب قال
  .العطية مبعىن فهو شيء على معلقا أو مطلقا املعروف

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، النظرية العامة لعقود التبرعات، دراسة مقارنةخالد مساحي،  1

 .11، ص1131تلمسان، 
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 نفسه على وٕاجيابه املعروف، من شيئا نفسه اإلنسان لزامإ هو التربعزام الت: براهيمإ أمحد الشيخ ويقول
 الناس من مجاعة أو شخص إىل نفع إليصال وٕاما ،"رانذ" ويسمى تعاىل اهلل إىل القرىب بنية إما نفسه، تلقاء من
 .الناس على نفعه يعود ملا أو

 كان سواء التربع أنواع كل فيعم املعاوضة، يقابل ما هو اإلسالمي الفقه يف التربع إطالق فإن عليه وبناء
 دتنياإر  باتفاق أي عقد من نشأ امتناع؛ جمرد أو حق، عن تنازل أو خدمة، تقدمي أو للمنفعة، أو للعني متليكا

 سبق كما تعريفه على النص ورد وقد كان أيا التربعي التصرف أي املنفردة،رادة باإل تصرف خالل من أو
 1.بيانه

 :2التربعات بعدة خصائص نوجزها فيما يليوتتميز 

 ؛فيه أساسي عنصراإلرادة  أي ،إرادي تصرف التربع -
 ناو وأنه بالتربع املتصرف نية فحص من فالبد، سواها يف توجد فال التربع عقود خصائص من التربع نية -

 ال يعاوض فمن النيات، عن فيها ستكشافا ال األخرى، التصرفات سائر خبالف فعال، التربع بتصرفه
 ؛ال أو فعال املعاوضةراد أ إلا نيته عن يفحص

 .(له املتربع) اآلخر الطرف يف هلا مقابل ال (املتربع) طرفيه أحد من ماتاز تال توجد -
 .منه االستفادة ويستطيع التربع، يتم كي لرقبته أو للتربع له املتربع قبض من فالبد فيها، احليازة وجود -

 :المعاوضات عن التبرعات تمييز -2

 :3ا وهيبينه تفرق وأحكام بأوصاف املعاوضات عن التربعات تتميز

 األهلية حيث فمن املعاوضة، عقود يف يتطلبها اليت الوالية أو األهلية نفس املشرع يتطلب ال التربع عقود يف -
 هو كان إلا األهلية وعدمي له، املتربع هو كان إلا األهلية كامل التربع لعقود بالنسبة املميز الصيب يعد

 أو الوصي أو للجد يكون ال الوالية حيث ومن .األهلية ناقص املعاوضة لعقود بالنسبة يعد بينما املتربع،

                                                           
 .11.39ص صاملرجع نفسه،  1

 .19صاملرجع نفسه،  2
 .11صاملرجع نفسه،  3
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 والية معينة، حدود ويف بينهم، اختالف على هلم، يكون بينما ماله، على الوالية هلم تثبت من والية القيم
 .املال للك على املعاوضة

 استةالل عن يبحث فال للمعاوضات، خالفا التربع، حالة يف العقدطراف أ بني التوازن عن حبث ال أنه جند -
  .له املتربع وهو للتربع الثاين الطرف على يقع غنب أو

 وجود خاصيتها فمن املعاوضات يف أما املتربع، وهو التربع أطراف أحد التزامات عن عوض ال أنه جند -
  .فيها طرف كل من املقدم العوض

 أي التنفيذ، بعدم بالدفع احلق فله اآلخر، الطرفالتزام  وجود هو التعاوض عقد طريف أحدالتزام  سببإن  -
 يتصور ال لكن. التزامه بتنفيذ مدينه هو الذي اآلخر الطرف يقوم حىت ملدينه عليه التزام تنفيذ عن ميتنع أن

 .متقابلةتزامات ال وجود لعدم التربع عقود يف التنفيذ بعدم الدفع
 .عقدا إال تكون فال الطرفان، فيه يلزم تباديل عقد فهي املعاوضة أما املنفردة، باإلرادة تصرفا التربع يكون -
 أما بعضها، يف الرمسية إىل إضافة والشهود باحليازة للك يف والتشديد توثيقه ضرورة من البد التربع يف -

 عقود دون التحويز بعد إال التربع عقد انعقاد يعترب ال وهلذا. األصل يف رضائية عقود فهي املعاوضات
 .املعاوضات

 التصوير الفني للعالقة التعاقدية بين المشتركين والصندوق التكافلي : ثانيا

ميكننا تصوير العالقة التعاقدية بني أحد املشرتكني والصندوق التكافلي بأن يقوم املشرتك بدفع قسط 
نشئ الصندوق موعة املشرتكني، والذي من أجله أالتأمني التكافلي بصفته مشاركا يف اهلدف التكافلي مع جم

  .التكافلي، وهذه االشرتاكات إمنا تقدم هبدف التعاون واملشاركة يف ترميم األضرار الواقعة على أحد املشرتكني

وينفصل االشرتاك التكافلي عن لمة العميل وملكيته مبجرد دفعه واستالمه من قبل الصندوق التكافلي، 
املطالبة به، باعتباره قد انتقل ( املؤمن له)صية معنوية مالية مستقلة، وعندها ال حيق للمشرتك باعتبار أن له شخ

اسرتجاع _ فنيا ونظاميا_من لمته إىل لمة الصندوق التكافلي وملصلحة جمموعة املشرتكني، إل لو أجيز 
املؤسسية يف مواجهة األخطار  االشرتاك التكافلي ملا انتظمت أحوال الشركة، وملا أمكن التعويل على حساباهتا

  .1املتوقعة، وألفضى للك إىل اإلخالل بالةايات التكافلية ممثلة يف تعويض املتضررين من املؤمن هلم

                                                           
 .19ص، مرجع سبق لكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
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 قة المشتركين بالصندوق التكافليالتكييف الفقهي لعال: ثالثا

الفقهي األمثل بناء على التصور السابق ملا يدفعه املشرتك لصاحل صندوق املشرتكني فإن التكييف 
، وهو من عقد التربعات يف الفقه اإلسالمي، للك أن (عقد اهلبة)خلصائص تلك العالقة التعاقدية يتمثل يف 

دافع االشرتاك يستهدف التعاون والتكافل مع جمموعة املشرتكني لرتميم األخطار واألضرار احملتمل وقوعها، 
به االسرتباح واملتاجرة، وإمنا غاية مقصده الدخول يف  وال يقصد( االشرتاك)فاملشرتك يدفع قسطه التكافلي 

 .مشاركة تكافلية تضمن له رفع تبعة األخطار أو جربها مىت نزلت به

كما أنه حني يدفع االشرتاك ال حيق له املطالبة بالرجوع فيه، وللك للنهي الصريح عن الرجوع يف اهلبة، 
العائد يف هبته كالعائد يف : "قال( ى اهلل عليه وسلمصل)أن رسول اهلل  _رضي اهلل عنهما_فعن ابن عباس 

، نعم حيق (هذا ظاهر يف حترمي الرجوع يف اهلبة والصدقة بعد إقباضهما: )، قال النووي يف شرح احلديث"قيئه
ن للموهوب له إرجاع اهلبة ملن وهبها له إحسانًا وتفضاًل ال لزوماً، بيد أن هذا مبنزلة االستثناء االختياري املباي

 .لطبيعة اللزوم يف عقد اهلبة مىت مت استالمها، والذي به تنتظم آثار العقد ومقاصده

واحلاصل أن التكييف الفقهي املتوافق مع منهجية العقود الفقهية املسماة يف الفقه اإلسالمي تقضي بأن 
ن عقود التربعات يف الفقه م( عقد هبة الزم)يتم تكييف العالقة التأمينية بني طريف عقد التأمني التكافلي بأهنا 
عقد التأمني التكافلي أساسه قاعدة التزام  اإلسالمي، كما أن التخريج الفقهي لتبادل االلتزام بالتربع يف

 .التربعات عند املالكية

هذا العقد من باب التربعات، وليس : وطبقا ملنهجية الضوابط الشرعية يف فقه املعامالت املالية فإنه يقال
يف التربع هنا طلب عوض يقابله، وهو : اوضات اليت يفسدها الربا والةرر وامليسر، فإن قيلمن باب املع

يف املعاوضات فإن هذا القول يصح التعويض عند حتقق الضرر، وهو غري معلوم، فكان غررا يفسد به العقد، 
هذا فإن عقود ، وعلى {باب التربعات أوسع من باب املعاوضات}ال التربعات، فقد نص الفقهاء على أن 

التكافل والتعاون يف صفتها ومقصدها ال ترد عليها تلك األسباب املانعة من الصحة، التربعات املبنية على 
األصل يف املعامالت املالية الصحة }وحينئذ يبقى احلكم الشرعي على اإلباحة الشرعية، عمال بقاعدة 

 .{واإلباحة
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إىل الصندوق التكافلي هي عالقة مشاركة ( املؤمن هلم)شرتكون أن العالقة املالية فيما يبذله امل: واخلالصة
 .1من عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي{ عقد اهلبة}تكافلية غري رحبية، وأساسها الفقهي 

  (عالقة هيئة المساهمين بصندوق المساهمين)عالقة الشركة : المطلب الثاني

اليت تنشأ يف شركات التأمني التكافلي، واليت نقصد هبا تعترب عالقة الشركة من أهم العالقات التعاقدية 
وعلى هذا سنقوم . تلك العالقة اليت تنشأ بني املسامهني يف الشركة من جهة وهيئة املسامهني من جهة أخرى

من خالل هذا املطلب بدراسة عالقة الشركة بصفة عامة واليت تتكون هبا الشركة من خالل النظام األساسي 
 .ومن مث دراسة هذه العالقة التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي وما يتصل به،

 تقديم شركة العقد بصفة عامة، وشركة العنان بصفة خاصة: أوال

. إن العالقة التعاقدية بني املسامهني اليت تتكون هبا الشركة من خالل نظامها األساسي، هي عقد الشركة
  .هذا العقدبشأن  اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةاحملهليئة ( 31)وينظر املعيار الشرعي رقم 

 : تعريف شركة العقد وأنواعها -1

اتفاق اثنني أو أكثر على خلط ماليهما أو : 2شركة العقد بأهنا( 31)لقد َعر ف املعيار الشرعي رقم 
  .عمليهما أو التزاميهما يف الذمة، بقصد االسرتباح

تنشأ بالعقد، وهي عقد بني اثنني أو أكثر على االشرتاك يف املال ورحبه، شركة : 3وتعرف كذلك بأهنا
ومثال للك أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يدفع كل منهم مقدارا معينا من املال لتكوين رأس مال يتجرون 

 .فيه، على أن يكون ما ينتج من ربح بينهم على نسبة معينة يتفقون عليها

 : 4قسمنيوتنقسم هذه الشركات إىل 

                                                           
 .51ص، مرجع سبق لكره، التكافلية، دراسة فقهية معاصرةالتكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين رياض منصور اخلليفي،  1

الشركة : (33)المعيار الشرعي رقم  المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  2
 . 311ص، 1135، والشركات الحديثة( المشاركة)
 .17، ص1119مصر، -، دار الفكر العريب، القاهرة1119، االسالمي، بحوث مقارنةالشركات في الفقه علي اخلفيف،  3
 المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، : ملزيد من التفصيل حول هذه الشركات، أنظر 4

 . 311ص ، مرجع سبق لكره،(33)المعيار الشرعي رقم 
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 .، شركة األعمال(الذمم)شركة العنان، شركة الوجوه : الشركات املؤصلة فقهيا -
شركة املسامهة، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية باألسهم، شركة : الشركات احلديثة -

 (.املنبثقة عن شركة العنان)احملاصة، املشاركة املتناقصة 
 .وقد ثبت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، واإلمجاع العملي. العنانوأهم هذه الشركات هي شركة 

 تعريف شركة العنان، وكيفية إدارتها -2

شركة العنان هي أن يشرتك اثنان أو أكثر مبال معلوم من كل شريك حبيث حيق لكل منهما التصرف يف 
 1.مال الشركة، والربح بينهما حبسب االتفاق واخلسارة بقدر احلصص يف رأس املال

وتُعرف أيضا بأهنا عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة يف رأس 
وقيل أن هذا االسم مأحول من . مال يتجرون به على أن يكون الربح بينهم على حسب نسبة يتفقون عليها

 2.عنان الدابة، وللك الستواء الشركاء فيها يف التصرف كاستواء طريف عنان الدابة

وينبةي كتابة . تنعقد شركة العنان باتفاق أطرافها بإجياب من كل واحد منهم وقبول من باقي الشركاء
عقد الشركة وتسجيله رمسيا إلا اقتضى األمر للك، مع حتديد غرض الشركة يف العقد أو يف النظام األساسي 

ة، وتةيري نسب الربح مع مراعاة أن وجيوز للشركاء، يف أي وقت االتفاق على تعديل شروط عقد الشرك. للشركة
 . اخلسارة بقدر احلصص يف الشركة

أما فيما يتعلق بشروط رأس مال شركة العنان، فاألصل أن يكون رأس ماهلا عبارة عن موجودات نقدية 
باتفاق _ميكن هبا حتديد مقدار رأس املال لتحديد نتيجة املشاركة من ربح أو خسارة، ومع للك جيوز 

 .بعد تقوميها بالنقد ملعرفة مقدار حصة الشريك( عروض)سهام مبوجودات غري نقدية اإل_ الشركاء

أما من حيث إدارة الشركة، فاألصل أن لكل شريك حق التصرف بالشراء والبيع بالثمن احلايل أو املؤجل 
كما جيوز اتفاق الشركاء . وكل ما هو من مصلحة التجارة واملتعارف عليه...ض والدفع واإليداع والرهن القبو 

                                                           
، سبق لكره، مرجع (33)المعيار الشرعي رقم  المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1

 .319ص
 .17ص ، مرجع سبق لكره،علي اخلفيف 2
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، أو تعيني مدير من غري الشركاء بأجر حمدد حيتسب من _واحدًا أو أكثر_على حصر إدارة الشركة ببعضهم 
أما إلا حدد مقابل . دد حافزا لهمصروفات الشركة، وجيوز ختصيص نسبة من أرباح الشركة باإلضافة لألجر احمل

 .1اإلدارة بنسبة من األرباح فاملدير مضارب حبصة من الربح إن وجد، وال يستحق حينئذ أجرا نظري اإلدارة

 نتائج شركة العنان، وحاالت انتهاءها: ثانيا

 : نتائج شركة العنان -1

 :2لشركة، ويتم للك كما يلينقصد بنتائج شركة العنان كيفية توزيع األرباح وحتمل اخلسائر يف هذه ا

بالنسبة لتوزيع األباح، فيجب أن ينص يف عقد الشركة على كيفية توزيع األرباح بني أطراف الشركة، وأن  -
وبالتايل ال جيب . يكون التحديد بنسبة شائعة يف األرباح، وليس مبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس املال

حصول الربح، وال مانع من االتفاق عند التوزيع على حتديد نسب األرباح ألطراف الشركة إىل ما بعد 
 .تعديل نسب األرباح أو تنازل أحد األطراف عن جزء منها لطرف آخر

بنسبة كذا لألوىل وكذا للثانية تبعا : جيوز االتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متةرية لفرتات زمنية -
، شريطة أال تؤدي إىل احتمال قطع اشرتاك أحد األطراف الختالف الفرتة أو حبسب كمية األرباح احملققة

 .كان العقد باطال_قطع إشرتاك أحد األطراف يف الربح_يف الربح، فإن وقع للك 
األصل أن تكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة احلصة يف رأس املال على أن تكون النسبة الزائدة عن احلصة  -

  .أما من مل يشرتط عدم العمل فله اشرتاط الزيادة ومل مل يعمل ،ملن اشرتط عدم العمل
جيب أن تتفق نسبة اخلسارة مع نسبة املسامهة يف رأس املال وال جيوز االتفاق على حتمل أحد األطراف هلا  -

أو حتميلها بنسب خمتلفة عن حصص امللكية، وال مانع عند حصول اخلسارة من قيام أحد األطراف 
 . رتاط سابقبتحملها دون اش

                                                           
، سبق لكره، مرجع (33)المعيار الشرعي رقم  سات المالية اإلسالمية،المعايير الشرعية للمؤسهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1

 .391.319ص ص
 .391-391، ص صاملرجع نفسه 2
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جيوز النص باالستناد إىل نظام الشركة أو إىل قرار من الشركاء على االحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع، أو  -
حسم نسبة معينة من األرباح بشكل دوري تقوية ملالءة الشركة، أو لتكوين احتياطي خاص ملواجهة خماطر 

 .خسارة رأس املال، أو للمحافظة على معدل توزيع األرباح
 .جيوز االتفاق على ختصيص نسبة من الربح لةري الشركاء على أساس التربع -

 :حاالت انتهاء شركة العنان -2

 :1تنتهي شركة العنان يف احلاالت التالية
بعلم بقية الشركاء وإعطاؤه نصيبه من الشركة وال ( االنسحاب من الشركة)حيق ألي من الشركاء الفسخ  -

 . يستلزم للك فسخ الشركة فيما بني الباقني
جيوز أن يصدر أحد أطراف الشركة وعدا ملزما بشراء أصول الشركة خالل مدهتا أو عند التصفية بالقيمة  -

 .لشراء وال جيوز الوعد بالشراء بالقيمة االمسيةالسوقية أو مبا يتفق عليه عند ا
تنتهي الشركة بانتهاء مدهتا، أو قبل للك باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض احلقيقي لألصول يف حالة املشاركة  -

، ويعترب كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدئ يف صفقة معينة، كما تنتهي الشركة بالتنضيض احلكمي
بيعها بالتنضيض احلقيقي، ومت تقوميها بالتنضيض احلكمي، ث أن األصول اليت مل يتم بشركة جديدة، حي

وإلا كانت التصفية بانتهاء املدة فإنه يتم بيع بقية املوجودات . تكون قيمتها هي رأس مال للشركة اجلديدة
 : 2بالسعر املتاح يف السوق وتستخدم حصيلة تصفية الشركة على النحو التايل

 التصفية؛ دفع تكاليف 
 أداء االلتزامات املالية من إمجايل أصول الشركة؛ 
  تقسيم باقي املوجودات بني الشركاء بنسبة حصة كل منهم يف رأس املال، وإلا مل تكف املوجودات

 .السرتداد رأس املال فإهنا تقسم بينهم بالنسبة والتناسب

                                                           
 .395.391ص صاملرجع نفسه،  1

  التنضيض تقومي املوج ودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو مت فعاًل بيع العروض وحتصيل الديون، وهو بديل عن  بالتنضيض الحكمييقصد
  يل مجيع الدي  ون،احلقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية االستثمار املشرتكة، كالصناديق االستثمارية وحنوها، وبيع كل املوجودات، وحتص

، سبق لكره، مرجع (33)المعيار الشرعي رقم  المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  2
 .395ص 
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 تطبيق عالقة الشركة في شركات التأمين التكافلي : ثالثا

 :عالقة الشركة في شركات التأمين التكافليتقديم  -1

     من العالقات التعاقدية املهمة يف شركات التأمني التكافلي تلك العالقة الناشئة بني أفراد املسامهني يف 
الشركة من جهة وهيئة صندوق املسامهني من جهة أخرى، فاملؤسسون أو املالك هم عبارة  _تأسيس أو متلك_

يأتلفون فيما بينهم لتأسيس شركة رحبية تدور أغراضها ( مؤسسات)أو معنويني ( أفراد)يني عن أشخاص طبيع
بعدد  وأسهمعلى ممارسة أنشطة التأمني التكافلي ومتعلقاته، ويتم حتديد رأس مال الشركة جمزءا على حصص 

 . الشركاء

 :1واألغراض الرئيسة اليت تسعى شركة التأمني التكافلي لتحقيقها هي
وتشةيل صندوق التأمني التكافلي جبميع حمافظه ومنتجاته وكوادره ومستلزماته الفنية، فضال عن  تأسيس -

 تلقي االشرتاكات التكافلية لصاحل الصندوق؛
 تشةيل وتنمية واستثمار جمموع أموال املشرتكني يف الصندوق التكافلي يف نطاق الشريعة؛ -
 .تلف اجملاالت املتوافقة مع الشريعةسني يف خمتشةيل وتنمية واستثمار رأس مال املؤسٍّ  -

هو هدف استثماري  التأمني التكافليشركة من إنشاء ( املالك/ سنياملؤسٍّ )ف ويهمنا ههنا على أن هد
رحبي، وللك من خالل ممارسة جمموعة من األنشطة واألعمال الرحبية اليت يتوقع من خالهلا حتقيق عوائد 

 .2هيئة املسامهنيمناسبة لصاحل األعضاء محلة األسهم يف 

  :لعالقة الشركة في شركة التأمين التكافليالتكييف الفقهي  -2

سني وهيئة صندوق املسامهني أمر ظاهر، حبيث حيكم التكييف الفقهي للعالقة التعاقدية بني آحاد املؤسِّ 
عقد بني املتشاركني يف األصل "وهي  هذه العالقة عقد الشركة يف الفقه اإلسالمي، والشركة هنا شركة عقد،

روعيتها بالكتاب والسنة ، ويتحقق للك بنمولج شركة العنان يف الفقه اإلسالمي، اليت ثبتت مش"والربح
إن شركة العنان طريق من طرق استثمار املال وتنميته، متس إليه : )، فقد جاء يف املوسوعة الفقهيةواإلمجاع

رت، كما هو مشاهد ملموس، حىت لقد كادت الشركات التجارية الكربى حاجة الناس، قّلت أمواهلم أو كث

                                                           
 .43ص، مرجع سبق لكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
  .7ص، مرجع سبق لكره، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اإلسالميرياض منصور اخلليفي،  2
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فما هي يف حقيقة ...اليت يستحيل عادة على تاجر واحد تكوينها أن تكون طابع هذا العنصر الذي نعيش فيه
 (.األمر سوى ضرب من الوكالة إلا حل شريك وكيل عن شريكه
اإلسالمي النتفاء شرط تساوي أموال الشركاء،  وتعد شركة العنان من أوسع أنواع الشركات يف الفقه

ومن هنا كان سائةا يف شركة العنان أن يتساوى املاالن ويتفاضل الشريكان يف الربح، وأن يتفاضل املاالن 
ويتساوى الرحبان، أما اخلسارة فهي أبدا بقدر املالني، ألهنا جزء لاهب من املال فيتقدر بقدره، وهذا هو العدل 

 .  به، وقامت عليه الشريعة اإلسالميةالذي أمر اهلل

أو املالك املسامهني جتاه صندوق هيئة سني املؤسٍّ وبناء على ما سبق فإن العالقة املالية بني الشركاء 
املسامهني هي عالقة يتم تكييفها طبقا لعقود الشركات يف الفقه اإلسالمي، وسواء مت تصنيف العالقة ضمن 

أو ُصنِّفت بأهنا عالقة تعاقدية حادثة باعتبار تفاصيلها وأوصافها بأهنا من عقود  شركة العنان باعتبار جوهرها،
إال أن املهم إثبات كوهنا إمنا تقوم على أساس عقد الشركة يف الفقه اإلسالمي، ومن مث " غري املسماة"الشركات 

 .1جتري عليها أحكامه وضوابطه

سني أو املالك املسامهني جتاه الشخصية املالية هليئة فإن العالقة بني الشركاء املؤسٍّ : وبناء على ما سبق
 .املسامهني هي عالقة شركة يف الفقه اإلسالمي

 عالقة االقراض الحسن: المطلب الثالث

بني هيئة  التكافلي يف شركات التأمنيتعترب عالقة االقراض احلسن من بني العالقات التعاقدية اليت تنشأ 
على هذا سنقوم من خالل هذا املطلب بدراسة القرض احلسن بصفة عامة وحماولة و . املسامهني وهيئة املشرتكني

 .تطبيقه يف شركات التأمني التكافلي بصفة خاصة، ومن مث دراسة تكييفه الفقهي

 مفهوم القرض الحسن: أوال

 :تعريف القرض الحسن -1

ه عند إيساره بال زيادة القرض احلسن هو أن يدفع املقرض مبلةا من املال إىل املستقرض على أن يرده ل
لذلك . مشروطة أو متعارف عليها سواء كانت نقدا أو عينا أو منفعة، وإمنا يبتةي بعمله هذا وجه اهلل تعاىل

                                                           
 .41-43ص، مرجع سبق لكره، ص التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
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عده الفقهاء من عقود التربع، وجعله عقد تربع حمض ال ينبةي هتميشه بني العقود، ألن اجلانب األخروي 
 .1الدنيوي أعظم قدراً يف اجملتمع اإلسالمي من اجلانب

دفع املال : عقد خمصوص يرد على دفع مال مثلى آلخر لريد مثله، وعند املاكية هو: عند احلنفية هو
دفع مال ملن ينتفع به ويرد : وعند احلنابلة هو. على وجه القربة هلل تعاىل لينتفع به آخذه مث يرد له مثله أو عينه

 . 2متليك الشيء برد مثله: وعند الشافعية هو. بدله

عقد خمصوص يأخذ أحد املتعاقدين من اآلخر مبوجبه ماال : "وعرفه الباحث حممد نور الدين أردنية بأنه
على أن يرد مثله أو قيمته إن تعذر للك، وهو من الطرف اآلخر قربة إىل اهلل وإرفاقا يف احملتاجني من باب 

  .التربع والتفضل

ملصرف مبلةا حمددا لفرد من األفراد أو ألحد هو تقدمي ا: والقرض احلسن عند املصارف اإلسالمية
عمالئه ولو كان شركة أو حكومة، حيث يضمن اآلخذ للقرض سداد القرض احلسن دون حتمل أية أعباء أو 
مطالبته بفوائد أو عوائد استثمار هذا املبلغ، أو مطالبته بأي زيادة من أي نوع، بل يكتفي املصرف بأن يسرتد 

 .أصل املبلغ فقط

القرض، )من التعريفات السابقة يتضح أن القرض يف اصطالح الفقهاء يتضمن أركانا مهمة يف تكوينه 
، فإن القرض جاء استثناء من منع الربا احملرم، وهو الزيادة املشروطة مقابل (واملقرتض، وحمل القرض، وهو املال

رفاقا باملقرتض، إون هذا العقد جاء الزمن، وهو ما يسمى بربا النسيئة، وقد نصت التعريفات مجيعها على ك
 .3فليس مقصود املعاوضة أيا كانت نوعها من قبل املقرض، وإال خلرج عن مقصوده املوضوع له، وهو االرفاق

دفع مال من شخص آلخر قربة هلل لريد مثله بعد االنتفاع : يتلخض من التعريفات السابقة أن القرض
 .4والقرض بذلك حيمل معىن العبادة. به

                                                           
، 1119، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوربا، ضوابطه_آلياته_صندوق القرض الحسن، تنظيمهسامر مظهر قنطقجي، وإبراهيم حممود عثمان آغا،  1

 .  11ص
، 31، جملة كلية االقتصاد والعلوم السياسية واالحصائية، العدد القرض الحسن ودوره في تمويل المشاريع الصغيرةحممد أمحد عمر بابكر،  2

 .1، ص1131أفريل
، ص 1135اجلمهورية الرتكية، مارس ، ورقة حبث مقدمة خالل الندوة الثانية والعشرين لقضايا الزكاة املعاصرة، زكاة القرض الحسنحممد خالد املنصور،  3

 .39-31ص
 .1ص ، مرجع سبق لكره،حممد أمحد عمر بابكر 4
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 :زايا القروض الحسنةم -2

 :1ميكن تلخيص مزايا القروض احلسنة يف النقاط التالية
يعترب القرض احلسن أفضل من الصدقة، ألنه يؤدي إىل دوران املال يف اجملتمع مرة بعد مرة، خبالف الصدقة  -

 .فإن املتصدق عليه يأخذها مرة واحدة، وينقطع أثرها يف اجملتمع
يعترب القرض احلسن من عقود التربعات، إل مل جيد من الفقهاء من يرى أن القرض، وخاصة احلسن عقد   -

مما جيعل عقد القرض من العقود اليت حتمل معىن التربع وإن كان مشوبا . معاوضة خالصة ابتداء وانتهاء
غري أن التزام املقرتض برد  بشيء من املعاوضة، املقرض متربع باملال الذي يقدمه إىل املقرتض لسد حاجته،

 .املثل جيعل عقد القرض احلسن من عقود التربعات غري اخلالصة
 .يكون املبلغ املقرتض حالال طيبا خلوص أصله، بأن -
 .خلوه من الربا أو العوض واملنفعة -
 .صفاءه من املن واأللى -
 .يه من اهلل، وما نقص مال من صدقةعدم ضياعه وضمان اجلزاء عل -
 .ادخارا للمقرض حيفظ له إىل أجله دمال القرض يع -

 خدمة تقديم القرض الحسن لصالح الصندوق التكافلي: ثانيا

يصعب يف صناعة التأمني تصور قيام شركة تأمني دون أن يوجد لديها سيولة مالية كافية عند تأسيسها 
األوىل، ففي شركات التأمني  لتةطية خماطر التعويضات بدرجة مالءة مناسبة خاصة خالل مراحل التأسيس

تبعة خماطر السيولة من رأس املال مباشرة، السيما يف مرحلة ( املالك)التجاري األصل يتحمل املسامهون 
التأسيس، وأما يف شركات التأمني التكافلي فقد َطو ر خرباء وفقهاء التأمني اإلسالمي صيةة يقوم مبوجبها 

وق التكافلي لصاحل هيئة املشرتكني، وللك ألغراض تةطية مصروفات بإقراض الصند( هيئة املسامهني)املالك 
التأسيس والتشةيل، ولتعويض األضرار املتحققة أثناء بناء املالءة املالية الذاتية للصندوق، وما يعرب عنه يف 

رتد هيئة ، ويقضي الواقع العملي بشركات التأمني التكافلي بأن تس"املخدة التأمينية"الصناعة التأمينية باسم 
املسامهني قرضها احلسن الذي منحته للصندوق التكافلي على فرتات ومراحل يتناقص فيها باجتاه التسوية، 

                                                           
 .31ص ، مرجع سبق لكره،حممد خالد املنصور -:  أنظر 1
   .1ص ، مرجع سبق لكره،حممد أمحد عمر بابكر -          



                                                                                التكافلي التأمين شركات في التعاقدية العالقات                                      :    الثاني الفصل 

 

~ 99 ~ 

وللك حبسب النمو املتصاعد يف األصول املالية لدى الصندوق، وعادة ما تستةرق فرتة السداد عدة سنوات 
احلسن هو التزام حقيقي يلتزمه املسامهون  ختضع جملموعة اعتبارات فنية ومالية لدى الشركة، وعليه فالقرض

 .1لصاحل املشرتكني، وأصبح للك عرفا واقعايا وقانونيا مستقرا
وهبذا فإن تطبيق القرض احلسن يف شركات التأمني التكافلي يتمثل يف قيام هيئة املسامهني بإقراض مبلغ 

بضمان رده مثله أو بدله، وللك ( نيصندوق املشرتك)مايل معني إىل صندوق املشرتكني، مع التزام املقرتض 
 .نظري إطالق حرية التصرف فيه للمقرتض خالل زمن االقراض

جيدر بنا التأكيد على أنه هنالك عدة نظريات فقهية أخرى لتةطية مصروفات التأسيس والتعويضات 
ة الوثائق مطالبة محل: 2، منها على سبيل املثال{القرض احلسن}خالل مراحل التشةيل األوىل سوى أداة 

بزيادة االشرتاك، أو االقرتاض من طرف ثالث، أو احلصول على متويل طرف ثالث بأسلوب التورق الشرعي 
إخل، بيد أن هذه التدابري ليست عملية وال مرنة كما هو احلال بالنسبة لوسيلة االقرتاض من املسامهني ...وحنوه

د من قوانني التأمني التكافلي واألنظمة يعدالبه  لصاحل املشرتكني، وهذا األسلوب هو ما نصت عليه وألزمت
 .األساسية لشركات التأمني التكافلي

 ييف الفقهي لعالقة اإلقراض الحسنالتك: ثالثا

على أن يتم  لصاحل صندوق املشرتكني،إىل أن هيئة املسامهني تقدم قرضا أشرنا يف العنصر السابق 
اسرتداده تبعا على مراحل تتناسب مع درجة منو الصندوق التكافلي، والظاهر أن التكييف الفقهي هلذه العالقة 
يتجسد يف صورة عقد القرض بضوابطه الشرعية يف الفقه اإلسالمي، وهو ما يعرف يف االصطالح املعاصر 

 .}القرض احلسن{باسم 

يف حق املقرض املعطي قربة من القربات باتفاق  فهووإحسانًا وتربعًا وملا كان اإلقراض يف أصله إرفاقًا 
عن االحنراف فقد اشرتط  القرضوصونا ملقصد اإلرفاق يف . الفقهاء، وللك ملا فيه من إيصال النفع للمقرتض

ال خالف بني الفقهاء يف أن )الفقهاء لصحته عدة شروط، بعضها متفق عليه وبعضها خمتلف فيه، بيد أنه 
رتاط الزيادة يف بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، سواء أكانت الزيادة يف القدر؛ بأن يرد املقرتض اش

                                                           
 .55-51ص، مرجع سبق لكره، ص التكافلية، دراسة فقهية معاصرةالتكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين رياض منصور اخلليفي،  1
 .55صاملرجع نفسه،  2
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أكثر مما أخذ من جنسه، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كانت يف الصفة؛ بأن يرد املقرتض أجود مما 
اق والقربة، فإلا شرط املقرض فيه أخذ، وأن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا، وبأن موضوع عقد القرض اإلرف

الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه، فمنع صحته، ألنه يكون بذلك قرضا للزيادة ال لإلرفاق والقربة، وألن الزيادة 
 (.املشروطة تشبه الربا، ألهنا فضل ال يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب

ثل يف اإلخالل بضوابط عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية، وأعظم واحملظور الشرعي هلذه العالقة يتم
املوانع من صحة عقد القرض اشرتاط أخذ الزيادة عليه نظري األجل، فإلا كان القرض جير نفعا مباشرا لذاته 

ألن مقصوده يكون قد متحض يف بيع النقد بالنقد، وصارت حقيقته نقدا بنقد مؤجل تقابله . َحُرم ومل جَيُز
زيادة يف الثمن، وما دام هذا احملظور اجلوهري يف القرض منتفيا فال حرج من األخذ هبذه الصيةة على الوجه ال

املشار إليه يف العالقة، وبناء عليه فإن الصيةة املشروعة والبديل الكفء لتحقيق هذا املطلب يتمثل يف أن يقدم 
  .1رجاعه بعد أجل بال زيادة ربوية حمرمةاملسامهون قرضا حسنا لصاحل صندوق املشرتكني حبيث ميكن إ

وينبةي التنبيه ههنا على أنه ال يتعارض تقدمي القرض احلسن من قبل املسامهني مع استحقاقهم ألية 
إيرادات وحقوق مالية أخرى تثبت هلم نتيجة أعمال وخدمات فعلية يقدموهنا لصاحل صندوق املشرتكني، فإن 

يقومون به من تقدمي خدمات اإلدارة التأمينية، أو كان استحقاق الربح نظري  ربح املسامهني إلا حتقق نظري عمل
أو نظري ( وكالة)سرتباح حينئذ يكون جائزا شرعا، لكونه وقع نظري عمل شاركة فعلية يف االستثمار فإن اإلم

وال جيوز أن يكون الربح مقابال مبجرد . سرتباحها من أنواع الوسائل املشروعة لإلمضاربة أو غري ( شركة)مشاركة 
تأجري منفعة من املال بصيةة القرض التجاري بفائدة، وعليه فال يصح شرعا أن يكون ربح املسامهني نظري 

التشةيل ودفع التعويضات يف الصندوق التكافلي، وإمنا يكون القرض حسنا ال إقراض السيولة لتةطية عجر 
غري _قِرض للربح عن أعمال مشروعة أخرى ح يف للك كون استحقاق امليستحق املقرض عليه رحبا، وال يقد 

  .2وبطرق تعاقدية ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية _القرض
إن التكييف الفقهي لعملية تقدمي القرض من قبل هيئة املسامهني لصاحل صندوق التكافل : واخلالصة

ال زيادة، أنه عقد قرض حتققت فيه شروطه وضوابطه للمشرتكني على الوصف املذكور، وهو كونه واجب الرد ب
 .الشرعية فصح بذله

                                                           
 .51.59ص صاملرجع نفسه،   1
 .41صاملرجع نفسه،  2
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 عالقة توزيع الفائض التأميني: المبحث الثالث

يعترب وهو . اجلزء املتبقي من االشرتاكات املتربع هبا من قبل املشرتكني، وعوائدهاالفائض التأميين هو 
وعلى . أحد الفوارق األساسية بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري، فهو يوجد يف التأمني التكافلي دون غريه

، هتعريفمفصلة للفائض التأميين، وللك من خالل التطرق إىل هذا سنقوم من خالل هذا املبحث بدراسة 
ه، وأخريا تكييفه الفقهي، طرق التصرف في ،لهحقني حتديد املست ،أنواعه، وكيفية حسابه، والعناصر املؤثرة فيه

 .طرق توزيعه

 مدخل للفائض التأميني : المطلب األول

وأخريا مكوناته، ، و هحساب كيفيةأنواعه،  ، و ميينأسنتناول من خالل هذا املطلب تعريف الفائض الت
 .الفائض التأميين العناصر املؤثرة يف دراسة

 وأنواعهتعريف الفائض التأميني، : أوال

 :تعريف الفائض التأميني -1

 :هناك مجلة من التعاريف اليت تربز مفهوم الفائض التأميين من أبرزها ما يلي

ما يبقى من إمجايل االشرتاكات املقدمة من : "بأنهالفائض التأميين الدكتور مجال عبد الناصر  لقد عر ف
ايل التعويضات للمتضررين منهم خالل الفرتة املالية، ودفع مبالغ ق خالل الفرتة املالية بعد دفع إمجمحلة الوثائ

 ."إعادة التأمني، واقتطاع املصروفات مع مراعاة التةريات يف املخصصات الفنية

املال املتبقي يف حساب : "وعرفه األستال أمحد الصباغ مدير شركة التأمني اإلسالمية يف األردن بأنه
ات اليت قدموها، واستثماراهتا بعد احتساب التعويضات املستحقة هلم، وتسديد املستأمنني من جمموع االشرتاك

املطالبات، ومصاريف إعادة التأمني واستيفاء الشركة ألجرها بصفتها وكيال عنهم يف إدارة العمليات التأمينية، 
 ."ورصد االحتياطات الفنية
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ني، أو صندوق التأمني يف حساب التأم كتور علي القره داغي بأنه ما يتبقى من جمموع أقساطوعرفه الد 
تؤخذ منه املصروفات اإلدارية ومبالغ التعويضات املستحقة لألعضاء املشرتكني عند حتقق التأمني، وأرباحها؛ 

  .1اخلطر املؤمن منه، ويرتك قسم منه لالحتياطات املطلوبة

صروفات يف صندوق التكافل يف الفرق بني اإليرادات وامل: "2أما حمسابيا، فيعرف الفائض التأميين بأنه
إلا كان عكس للك كان الفائض روفات كان الفائض إجيابيا، و هناية العام املايل، فإلا زادت اإليرادات عن املص

 . وهذا الناتج ليس رحبا وإمنا ُيسّمى الفائض". سلبيا

احلاصلة يف املال بالتجارة، وبذلك فإن الفائض التأميين خيتلف عن الربح، ألن الربح يقتصر على الزيادة 
يف حني أن الفائض يشمل األرباح، ومازاد من اشرتاكات محلة وثائق التأمني التكافلي بعد دفع قيمة األخطار، 

ويسمى هذا الفائض يف شركات . وأجرة التأمني، وبدل إعادة التأمني، واملخصصات واالحتياطات وغري للك
 .3اب املسامهني وحساب املشرتكنيالتأمني بالربح، ألهنا ال تفصل بني حس

وبناء على ما سبق فإن الفائض التأميين مُيثِّل الرصيد املايل املتبقي يف حساب املشرتكني من جمموع 
األقساط اليت قدموها وعوائد استثماراهتا وعوائد إعادة التأمني، بعد دفع مجيع التعويضات للمتضررين من 

. وهلذا فإن الفائض التأميين ال يُعّد رحباً . ، وتةطية املصاريف والنفقاتاملشرتكني، ورصد االحتياطيات الفنية
فالربح هو ما يزيد على املال من مناء نتيجة للتجارة فيه، بينما الفائض هو جمموع ما تبقى من أقساط 

 .املشرتكني بعد عمليات التأمني ونفقاته املختلفة

 :أنواع الفائض التأميني -2

تأميين يف ساحة التأمني التكافلي، ولعل األدق أن يقال إن الفائض التأميين تعدد استخدام الفائض ال
الفائض التأميين اإلمجايل، والفائض التأميين الصايف، فإلا أطلق الفائض التأميين عن التقييد، فإنه : نوعان، ومها

 : وفيما يأيت تعريف كل منهما. يعين الثاين منهما

                                                           
 .171-171ص ص، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 1
 .17ص، مرجع سبق لكره، شعبان حممد الربواري 2
 .174 ص، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 3
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الفرق بني االشرتاكات والتعويضات، خمصوما منه املصاريف التسويقية هو : الفائض التأميين اإلمجايل -
وهو غري قابل للتوزيع، وهذا النوع من الفائض ليس ناجتا . 1واإلدارية والتشةيلية، واملخصصات الفنية الالزمة

 . محلة الوثائق اشرتاكاتجهد قامت به الشركة يف استثمار عن 
ف إىل الفائض اإلمجايل ما خيص املؤمن هلم من عائد االستثمار بعد فهو أن يضا: الفائض التأميين الصايف -

 .2خصم ما عليهم من مصاريف

واملالحظ أن معظم الباحثني يف هذا اجملال يستعملون مصطلح الفائض التأميين على حنٍو مطلق، وهم 
 .3ط التأمنييريدون الفائض الصايف، ألنه ميثل املرحلة النهائية اليت يؤول إليها الفائض من أقسا

 ومكوناتهحساب الفائض التأميني، : اثاني

 :عملية حساب الفائض التأميني -1

مجع األقساط، والعوائد، وحتويل بعض املخاطر إىل معيد : حساب الفائض التأميين تعينإن عملية 
بتسجيلها، وتفسريها، : التأمني، وتسديد التعويضات، وجتنيب املخصصات واالحتياطات، وضبط احلسابات

وهي يُعهد هبا . هي القيام باألعمال احملاسبية واإلدارية للتأمني اإلسالمي: وبعبارة موجزة. وتصنيفها، وتسويتها
 : 4وميكن حتديدها يف النقاط التالية. إدارة الشركة مقابل أجرة معينة

، تتم عملية حساب األصول بتسجيل عناصر األصول، وتصنيفها، ومجعها(: األصول)حساب اإليرادات  -
  :وفيما يلي بيان لتلك العناصر

 وهي املبالغ اليت يدفعها املشرتكون واألقساط غري املكتسبة املكتتب هبا للوثائق قصرية : جمموع أقساط التأمني
األجل، وهي ما كانت يف حدود السنة املالية مما يتم االلتزام به لشركة التأمني اإلسالمي بقصد التربع لرتميم 

                                                           
، حبث مقدم إىل ملتقى التأمني التعاوين، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل يف الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالميهيثم حممد حيدر،  1

 .31، ص1119جانفي  11إىل  11الفرتة من 
السناعة التأمينية، "، حبث مقدم إىل امللتقى السابع حول شركات التأمين اإلسالميالفائض التأميني وتوزيعه في العيفة عبد احلق، حممد ابراهيم مادي،  2

 .17، ص1131ديسمرب  15-11، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي "-جتارب دول–الواقع العملي وآفاق التطوير 
ىل مؤمتر التأمني التعاوين، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة ، حبث مقدم إالفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعهعدنان حممود العساف،  3

 .15، ص1131أفريل  31-33اإلسالمية منه، اجلامعة األردنية، أيام 
 .191-191ص ص ، مرجع سبق لكره،حممد عثمان طاهر شبري 4
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لى أي من املشرتكني، مقابل احلصول على التعويض عن الضرر، أو اخلطر املؤمن عليه، األخطار اليت تقع ع
وهي ترصد يف حساب خاص ومستقل عن حساب املسامهني الذين أسسوا شركة التأمني املسامهة بقصد 

ة األجل، أما األقساط غري املكتسبة املكتتب هبا للوثائق طويل .القيام باخلدمات التأمينية بالصيةة اإلسالمية
وهي اليت تزيد مدهتا عن عام من تاريخ سريان الوثيقة، فال تؤخذ بعني االعتبار عند حساب الفائض يف 

 .شركات التأمني اإلسالمي

 حصة املشرتكني من أرباح املضاربة فيما تبقى من جمموع األقساط السابقة. 

  حبساب هيئة املشرتكني اليت مت رصدها حصة هيئة املشرتكني من أرباح املضاربة يف أموال االحتياطات خاصة
 .يف السنوات املاضية

بتسجيل عناصر ( املطلوبات)تتم عملية حساب املصروفات التأمينية  :حساب املصروفات التأمينية -
 :وفيما يلي بيان لتلك العناصر. املطلوبات، وتصنيفها، ومجعها

 ني طبقا لشروط وثائق التأمني اليت مت جمموع التعويضات املدفوعة ملن وقت عليهم األخطار من املشرتك
 .االتفاق عليها

 جمموع أقساط إعادة التأمني اليت تدفع ملعيد التأمني. 

 جمموع التعويضات اليت يتحملها صندوق املشرتكني، واليت تدفع إىل من وقعت عليهم األخطار.  

  لكن مل تنته فيها إجراءات جمموع املطالبات اليت تقدرها الشركة ملن وقعت عليهم أخطار مؤمن عليها، و
وحتدد هذه املطالبات بناء على تقدير الشركة املوكلة ( خمصص املطالبات حتت التسوية)الدفع، وتسمى 

 .باإلدارة

 وتسمى . جمموع املطالبات اليت تقدرها الشركة ملقابلة األخطار املكتتب هبا واملتوقعة بعد هناية السنة املالية
 (. خمصص األخطار السارية)

  أجرة إدارة عمليات التأمني من تنظيم عقود التأمني التكافلي، وتلقي أقساط التأمني، وإعداد امللفات، ودفع
 .التعويضات ملستحقيها، ومالحقة الةري لتحصيل حقوق املشرتكني وغري للك مما له عالقة بالتأمني
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 االحتياطات اإلضافية اليت يتطلبها حساب محلة الوثائق. 

ائض التأميين من خالل طرح ناتج العملية الثانية من ناتج العملية األوىل،  وعلى العموم يتم حساب الف
 :كما يلي

 : وبعبارة أخرى فإن الفائض التأميين حيسب كما يلي

 

 :حيث أن

  

 

 :1وبذلك فإن املعادلة الكاملة حلساب الفائض التأميين تكون كما يلي

 

 

 :مكونات الفائض التأميني -2

 : 2من خالل عملية احلساب السابقة، يتبني لنا أن الفائض التأميين يتكون من العناصر التالية

اليت يدفعها محلة وثائق التأمني التكافلي بعد دفع مبالغ التأمني ملن وقعت ( األقساط)ما زاد من االشرتكات  -
عليهم األخطار املؤمن عليها، ودفع أجور إدارة التأمني، وبدل إعادة التأمني، وغري للك من مصروفات 

 . تتعلق بصندوق التأمني التكافلي

                                                           
 .15ص ، مرجع سبق لكره،عدنان حممود العساف 1
 .195-191ص ص، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 2

مصروفات الصندوق  -إيرادات صندوق التكافل =  التأمينيالفائض   

صايف عوائد االستثمار+ الفائض اإلمجايل =  الفائض التأميني  

 الضرائب+اإلدارية، والتشةيلية  النفقات+ التعويضات ) -أقساط التأمني =  الفائض اإلجمالي
 (أي انفاقات أخرى+ أقساط إعادة التامني + 

منها حصة الشركة املسامهة –عوائد االستثمار كاملة = صافي عوائد االستثمار   

أقساط +  الضرائب+ اإلدارية، والتشةيلية  النفقات+ التعويضات ) –أقساط التأمني  [= الفائض التأميني
 ]حصة الشركة املسامهة منها –كاملة عوائد االستثمار   [+  ](أي انفاقات أخرى+ إعادة التامني 
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سالمي اليت يدفعها محلة الوثائق من األرباح اليت حتصل من استثمار حصة أموال اشرتاكات التأمني اإل -
فلصندوق التأمني التكافلي احلق يف كل الرتاكمات النقدية . الشركة هلذه االشرتاكات على سبيل املضاربة

 .والزيادات اليت حتصل من االشرتاكات

الشركة هلذه االحتياطات على سبيل  حصة أموال االحتياطات املرتاكمة من األرباح اليت حتصل من استثمار -
  .املضاربة، فلصندوق التأمني التكافلي احلق يف الزيادات اليت حتصل من هذه االحتياطات

 :طرق تحديد الفائض التأميني -3

من املعلوم أن شركات التأمني تقوم بعمليات تأمينية خمتلفة، فهي ُتؤمِّن على األشخاص، والسيارات، 
وبناًء على للك فهناك طريقتان لتحديد . وعلى النقل الربي والبحري، وغري للكوالبيوت، وضد احلريق، 

  : الفائض التأميين يف ما يتعلق هبذه اجملاالت التأمينية املختلفة، حنددها فيما يلي

اخلاصة بكل أنواع التأمني العامة يف وعاء وتأمني  االشرتاكاتمبعىن أن تصب  :الوعاء التأميين الواحد -
لكل ) أنواع التأمنياعتبار وبالتايل يتم  .1واالدخار يف وعاء آخر والتأمني الصحي يف وعاء خمتلفاحلماية 

كلها مبثابة صندوق واحد وحساب واحد، فيحسب الفائض التأميين من جمموع التعويضات ( فرع
احلسابات ة، وللك بةض النظر عّما إلا كانت دواخلصومات لكل جماالت التأمني يف الشركة كوحدة واح

  .2املختلفة متكافئة يف األقساط احملصلة ويف التعويضات املدفوعة أم ال
وللك بأن يعترب كل نوع تأمني وعاء أو صندوق قائم بذاته، كصندوق احلريق وصندوق  :األوعية املختلفة -

رد احملاسيب بني مواوبذلك يتم الفصل . 3السيارات، وحيسب الفائض أو العجز لكل وعاء بشكل منفصل
يين طبقا لكل وعاء تكافلي على الفائض التأميتم حتديد ، ومن مث ل حمفظة على حدةواستخدامات ك

 . 4، ودون السماح بأي اختالط أو تداخل بني أموال تلك احملافظحدة

                                                           
 .11ص  ، مرجع سبق لكره،ناصر عبد احلميد 1
 .34ص، مرجع سبق لكره، عدنان حممود العساف 2
 .11ص  ، مرجع سبق لكره،ناصر عبد احلميد 3
 .44ص، مرجع سبق لكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  4
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ومثرة الفرق بني الطريقتني يف كيفية حتديد الفائض التأميين كبرية، وتتمثل يف أن الطريقة األوىل تُراعي 
مجيع األشخاص املشرتكني بةض النظر عن طبيعة وثائقهم، وللك على اعتبار تعميم مبدأ التعاون والتكافل 

ائض التأميين وفق هذه الطريقة يصل بني مجيع أصحاب الوثائق يف صندوق املشرتكني، ولذلك فإن توزيع الف
إىل مجيع محلة الوثائق، حىت لو كانت بعض تلك احملافظ التكافلية تنوء بعجز مايل كبري، يف حني الطريقة الثانية 

الواحدة دون غريها، وعلى هذا فرمبا يتم توزيع الفائض تُقيِّد حتقيق مطلب التعاون والتكافل يف نطاق احملفظة 
ق نوع من وثائق التأمني دون بقية األنواع األخرى، وللك باعتبار أن املشرتكني من محلة الوثائق التأميين يف نطا

أن حُتّقق بعض الوثائق  _وفق هذه الطريقة_باء تكافلهم، فليس مقبوال يف كل نوع منها هم أحق حبمل أع
تحقق يف غريها مما خيتلف كليا فوائض كبرية نظرا خلصوصيتها يف طبيعتها وخماطرها، مث تسوي بفائضها العجز امل

  .1يف طبيعته وخماطره

وقد لهب الباحثون املعاصرون إىل إباحة كال الطريقتني، مع تفضيل األوىل منهما، وللك تعميما ملعىن 
 نوهبذا فإنه جيوز مجع اجملاالت مع بعضها يف حتديد الفائض التأميين، وجيوز فصلها والتعاو  .التكافل وتوسيعا له

احد منها على حدى، حىت ولو مل ينص عقد التأمني على طريقة احتساب التعويضات والفائض، مع كل و 
ألن املشرتك رضي بالتأمني التكافلي يف صندوق املشرتكني مطلقاً، الذي يعين التكافل يف حتمل األخطار 

ريقة املعتمدة يف العقد احملتمل وقوعها على املشرتكني على حنو مطلق عن التقييد، ولكن  األفضل أن ُتذكر الط
 .2ابتداًء زيادًة يف الوضوح

 العناصر المؤثرة في الفائض التأميني: ثالثا

 :  3يتأثر الفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي مبا يلي

 (.عدد املشرتكني)صندوق التكافل حجم االشرتكات يف  -3
 .حجم املطالبات الناتج من احلوادث بسبب مباشر أو غري مباشر -1
 .مقدار التعويضات املدفوعة للمتضررين من محلة الوثائق، وهذه التعويضات يطلق عليها مبلغ التأمني -1

                                                           
 .47-44ص ص املرجع نفسه،  1
 .34-34ص ص ، مرجع سبق لكره،عدنان حممود العساف 2
 .1ص ، مرجع سبق لكره،عبان حممد الربواريش 3
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 .حجم النفقات واملصاريف املباشرة وغري املباشرة -5
 . املبالغ املالية املتوفرة من االشرتاكات املخصصة لالستثمار -4
اس املخاطر ودقة تسعري املنتجات ومهارة حسن االدارة وتتمثل يف مهارات خرباء االكتتاب وقدرهتم على قي -4

 .التسويق وخربهتا يف إدارة االشتثمارات املشروعة وُحسن اختيارها
 .وجود كوادر بشرية متدربة ومتخصصة يف التكافل -7
فإلا أحسنت إدارة الشركة االختيار من بني شركات إعادة التأمني العاملية وراعت يف اختيارها : إعادة التأمني -1

 .دة، وسعر اإلعادة كان حجم الفائض كبريا، وإال كان الفائض قليالنسبة اإلعا
 .مقدار األجر املعلوم للوكالة اليت تدير على أساسها الشركة العمليات التأمينية -9

 .تكوين االحتياطات الفنية -31
 .سلوك محلة الوثائق ومدى حتملهم للمسؤولية -33

 مسائل متعلقة بالفائض التأميني: المطلب الثاني

حتديد : بدراسة بعض املسائل املتعلقة بالفائض التأميين وخنص بالذكر ن خالل هذا املطلبسنقوم م
 . املستحقني للفائض التأميين، التكييف الفقهي للفائض التأميين، وأخريا طرق التصرف يف هذا الفائض

 تحديد المستحقين للفائض التأميني: أوال

عوائدها، فهل االشرتاكات املتربع هبا من قبل املشرتكني، و  إلا كان الفائض التأميين هو اجلزء املتبقي من
املسألة تفصيال، فيفرق بني ما إلا كانت الشركة مستمرة هذه إن يف لمتربعني، أم ال؟ يبقى للك اجلزء ُملك ل

 : 1وفيما يلي بيان للك. ، وبني ما إلا كانت منقضية(يف احلاالت العادية واحلاالت اخلاصة)

 :للفائض التأميني في حالة استمرار الشركة في الحاالت العادية تحديد المستحقين -1

اختلف العلماء املعاصرون يف حتديد املستحقني للفائض التأميين يف حال استمرار الشركة يف احلاالت 
 : العادية على عدة أقوال وهي

                                                           
 .511-197ص ص، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 1
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يع املصري والدكتور لهب غالبية العلماء املعاصرين منهم الدكتور حممد بلتاجي وعبد السم: القول األول -
فاالشرتاكات تنتقل ( محلة وثائق التأمني)غريب اجلمال وغريهم إىل أن الفائض التأميين مملوك للمشرتكني 

مث تنتقل األموال اليت ختصص (. شخصية اعتبارية)ملكيتها إىل هيئة محلة الوثائق، وهي جهة خريية عامة 
بقبضهم هلا، وأما ما تبقى من فائض عن التعويضات  للتعويضات عن األضرار اليت تنزل ببعض املشرتكني

وهم قد تربعوا باجلزء الذي خصص ملواجهة األخطار، وأما اجلزء املتبقي . فأوىل الناس به هم محلة الوثائق
وليس . فهو يبقى على ملك محلة الوثائق، ويعود إليهم إلا انتهت السنة املالية، أو انتهت احلاجة إىل للك

وينبةي أن ينص للك يف النظام األساسي للشركة، ويف العقد الذي . أي حق يف هذا الفائضحلملة األسهم 
وهبذا فإن املسامهون ال يستحقون أي شيء من هذا الفائض، وإال  . يتم التوقيع عليه من قبل طريف العقد

 .كان للك من أكل أموال الناس بالباطل

لهب الشيخ عبد العزيز بن باز مفيت اململكة العربية السعودية األسبق إىل أن الفائض التأميين : القول الثاين -
مملوك للمصاحل العامة، فال حق فيه حلملة الوثائق، ألن املشرتكني تربعوا باألقساط، فال ترجع إليهم، ومل 

وللشيخ كذلك ." كلب يقيء، مث  يعود يف قيئهالعائد يف هبته كال: "يستحقوها، لقوله صلى اهلل عليه وسلم
وال أرباح وال أي عائد  ال رؤوس أموال_فتوى حمررة بعدم جواز إرجاع شيء من األموال للمشرتكني 

  .ألن قصد املشرتك ثواب اهلل سبحانه وتعاىل مبساعدة احملتاجني، ومل يقصد عائداً دنيوياً  _استثماري

، وهم أحق به،  مملوك للمشرتكنيل األول من أن الفائض التأميينوالراجح ما لهب إليه أصحاب القو 
وليس حلملة األسهم أي حق يف للك الفائض، ألن املشرتكني تربعوا مبا خيص األضرار، وما زاد عنها يكون 

ى د اتفق الفقهاء علفق. مملوكا هلم، وليس لةريهم، كما ميلك املشرتكون عوائد تلك األموال املستثمرة باملضاربة
وعللوا للك بأن األصل تبعية . يف املضاربة يستحق نصيبا من الربح بسبب ملكه ملال املضاربة أن مالك املال

 .النماء للملك، إل إن الربح مناء ملال املضاربة، وهو مملوك لرب املال، فيملك محلة الوثائق عوائد استثمار

وال يشاركون محلة الوثائق يف الفائض أما محلة األسهم فال يستحقون شيئا من األقساط وعوائدها، 
فَِإْن ِطنْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء {: قال تعاىل. التأميين، إال إلا طابت أنفسهم بذلك، وكان على سبيل اهلبة والتربع

سهم ينوب عنهم حلملة األ ، فإن طاب للمشرتكني أو من(5اآلية : سورة النساء)} ِمْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا
ولضمان أن يكون املأخول من . عن شيء من الفائض، جاز هلم أخذه حالال طيبا، وإال كان ما أخذوه سحتاً 
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وقد صدرت . قبل محلة األسهم حالاًل طيباً، ال بد من النص على للك يف النظام األساسي، ووثيقة التأمني
محلة )ا أن أصحاب حقوق امللكية بشأن اختصاص محلة الوثائق بالفائض التأميين قرارات عديدة، مقتضاه

. ال يشاركون يف الفائض، ألن الفائض مملوك حلملة الوثائق ملكا مشرتكا حبسب ما حيدد النظام( األسهم
وينحصر حق اجلهة القائمة باالستثمار يف املقابل احملدد هلا، وليس اقتطاع شيء من الفائض، ألن الفائض هو 

ق فيها لةري محلة الوثائق، ولكن هناك فتاوى لبعض اهليئات الشرعية املتبقي من االشرتاكات، فال استحقا
 .مع محلة الوثائق يف الفائض التأميين( محلة األسهم)أجازت مشاركة أصحاب حقوق امللكية 

 :تحديد المستحقين للفائض التأميني في حالة استمرار الشركة في الحاالت الخاصة -2

وفيما يلي . ملستحقني للفائض التأميين يف حالة استمرار الشركةتوجد بعض احلاالت اخلاصة اليت تتعلق با
 : بيان للك

املشرتك اليت انتهت وثيقته قبل انقضاء : مدى استحقاق من انتهت وثيقة تأمينه قبل انقضاء السنة املالية -
اليت  يستحق الفائض التأميين عن املدة( ديسمرب 13)السنة املالية، واليت حتددها بعض الشركات بتاريخ 

. ميكثها كمشرتك، وال يستحق للك الشخص شيئا من الفائض التاميين عن املدة الالحقة النقضاء الوثيقة
 . فتحسب حصته على أساس صايف األقساط اليت دفعها واملدة اليت مكثها

عليها إلا تةريت ملكية العني املؤمن : مدى استحقاق املشرتك للفائض إلا تةريت ملكيته للعني املؤمن عليها -
مثل انتقال ملكية سيارة من شخص إىل آخر، ففي هذه . من شخص إىل شخص آخر بسبب مشروع

احلالة الفائض يعطى للمالك القدمي، ألنه هو الذي دفع قسط التأمني كما جاء يف فتوى للدكتور علي القره 
الفائض التأميين يُعطى للمالك  داغي، أما يف فتوى هليئة الرقابة الشرعية لشركة التأمني االسالمية األردنية أن

واألوىل . ساس التخارجك اجلديد حمل املالك القدمي على أاجلديد، ألن التأمني من توابع امللكية، فيحلُّ املال
باالعتبار فتوى الدكتور القره داغي، ألن املالك القدمي هو الذي تربع باجلزء الذي يقابل اخلطر الذي ينزل 

جلزء الباقي على ملك من دفع القسط وهو املالك القدمي فيستحقه، إال إلا تنازل ببعض املشرتكني، ويبقى ا
 . املالك القدمي للمالك اجلديد عنه
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 :ي حالة انقضاء الشركةف -3

إن شركة التأمني التكافلي باعتبارها وكيلة عن املشرتكني يف إدارة حساهبم املايل حتتفظ كل سنة جبزء من 
خماطر، وتوزع الباقي على املشرتكني، ومع مرور الزمن يرتاكم لدى الشركة مبالغ الفائض التأميين كاحتياطي 

ملرتاكم طائلة، فإلا وصلت الشركة إىل هنايتها لسبب من األسباب وحلت الشركة، فإن مصري الفائض التأميين ا
 .يف وجوه اخلري والرب _التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعيةب_عند انقضاء الشركة يصرف 

ح الدكتور علي حمي الدين القره داغي بأن هذا احلكم له أصل مأخول مما لكره الفقهاء وضّ وقد 
مستنبطني من مبادئ الشريعة وقواعدها العامة القاضية يف أن األموال اليت ال يعرف صاحبها بالتحديد يكون 

الةزايل وابن تيمية والثوري مصريها إىل وجوه اخلري واملصاحل العامة، وهذا ما عليه مجاعة من الفقهاء، ورجحه 
  .وغريهم

 التكييف الفقهي للفائض التأميني: ثانيا

 : 1اختلف الفقهاء املعاصرون يف التكييف الفقهي للفائض التأميين على عدة أقوال

 (:على أنه عقد النهد الفائض التأميني تكييف)القول األول  -1

التأمني شركات لهب الدكتور حممد بلتاجي، والدكتور علي القره داغي إىل أن الفائض التأميين يف 
التكافلي ُيكّيف على أنه عقد الّنهد، وهو أن يتفق جمموعة من الناس على أن خيرج كل واحد منهم نفقة 

وسى األشعري عن حديث ويستدل هلذا التكييف الفقهي حبديث أيب م. ليشرتوا هبا طعاما يشرتكون يف أكله
ه بينهم نالنيب صلى اهلل عليه وسلم عن األشعريني الذين كانوا جيمعون ما كان عندهم يف ثوب واحد ويقتسمو 

وتكون ." وأما النهد فهو إخراج القوم نفقاهتم على قدر عدد الرفقة: "بالسوية، وقال ابن حجر يف شرح للك
  .وما زاد عن حاجتهم ملك هلؤالء الشركاء. دون غريهم هذه النفقات واألموال ملن اشرتك يف إخراجها

 (: على أنه ربح الفائض التأميني تكييف)القول الثاني  -2

ئض لهب الشيخ عبد اهلل بن منيع عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية إىل أن الفا
لتكافلي عن التأمني التجاري يف إن دعوى اختالف التأمني ا: "ُيكّيف على أنه ربح، حيث قالالتأميين 

  ."موضوع الفائض دعوى غري صحيحة، فالفائض يف القسمني ربح، والعجز يف كل منهما خسارة

                                                           
 .179-174ص ص، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 1
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 (: تكييف الفائض التأميني على أنه هبة ثواب)القول الثالث  -3

لهب بعض علماء الشيعة اإلمامية منهم الشيخ جواد التربيزي والشيخ مشس الدين إىل أن الفائض 
ميكن تنزيل عقد : "قال الدكتور عبد اهلادي احلكيم. التأميين يف التأمني التكافلي ُيكّيف على أنه هبة ثواب

، وللك بأن يتفق اجلماعة فيما بينهم على أنه إلا وقعت خسارة (املشروطة بعوض)التأمني منزلة اهلبة املعوضة 
بأن يدفع هو يف املقابل : خسارته هبة مشروطةحمددة ألحدهم خالل مدة حمددة، دفع إليه اآلخرون ما يعوض 

أن دفع أموال الةري : "مبعىن. ما يعوض به خسارة اآلخرين فيما لو وقعت خسارة ألحدهم خالل مدة حمددة
أو هبة . وقوع اخلسارة على اآلخرين من وقعت عليه اخلسارة إليه هبة له، بشرط أن يدفع هو أيضا ماله عند

للمجموع مشروطة بانتفاع الواهب مبا يهبه اآلخرون، ومشروطة أيضا حبق اسرتداد  من كل واحد من املشرتكني
وبالتايل فإن  (. املشروطة بعوض)كما ميكن تنزيل عقد التامني التجاري بشىت أنواعه منزلة اهلبة املعوضة . املال

ار اليت حتصل له، مقابل أن يتحمل صندوق التأمني قيمة األخط( قسطه)كل مشرتك يف التأمني متربع حبصته 
فإلا خرج القسط من ملكه، ال جيوز له اشرتاط رد أي جزء منه، وإمنا يرصد الفائض التأميين يف التأمني 

إما ختفيض : التكافلي يف صندوق املخاطر حىت إلا كرب هذا الرصيد فللمشرتكني أن خيتاروا من احللول املناسبة
واستدلوا لذلك بأن هبة الثواب عقد مايل صحيح عند . خلريقيمة قسط التأمني، وإما صرف الفائض يف وجود ا

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : "ويؤيد للك ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت. مجهور الفقهاء
فهو يدل عى أن عادته صلى اهلل عليه وسلم كانت جارية بقبول اهلدية واملكافأة ." يقبل اهلدية، ويثيب عليها

 حني لهب الشافعية يف غري األظهر إىل عدم صحة هذه اهلبة مطلقا سواء أكان العوض معلوما، أم يف. عليها
. واشرتاط العوض يف اهلبة ينايف مقتضاها، ويوجب التناقض وللك آلن اهلبة تقتضي التربع بال عوض،. جمهوال

هذه اهلبة صحيحة للحديث ما لهب إليه مجهور الفقهاء من أن _ يف حكم هبة الثواب_واألوىل باالعتبار 
إن هذه اهلبة تنايف مقتضى العقد فال يصح، آلن العربة يف العقود للمعاين ال : وأما القول. الوارد يف للك
 . لأللفاظ واملباين

والراجح يف التكييف الفقهي للفائض التأميين هو تكييفه على عقد الّنهد الذي أشار إليه اإلمام 
. يفه على الربح فةري صحيح ملا يوجد من الفروقات بني الفائض التأميين والربحوأما تكي. البخاري يف صحيحه

وأما تكييفه على هبة الثواب فال يصح، ألن هبة الثواب عقد معاوضة، وليس عقد تربع، وإلا كان للك عقد 
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: ال بالقاعدة الفقهيةأما عقد النهد فهو عقد تربع ال يتأثر بالةرر والربا عم. معاوضة فإن الةرر والربا يؤثران فيه
 ."يةتفر يف التربعات ما ال يةتفر يف املعاوضات" 

 طرق التصرف في الفائض التأميني:ثالثا

اإلسالمية حول  ةراجعة للمؤسسات املاليهليئة احملاسبة وامل( 14)يف املعيار الشرعي رقم  4/4نص البند 
وز أن تشتمل اللوائح املعتمدة على التصرف يف جي: "التأميين التأمني التكافلي على كيفية التصرف يف الفائض

تكوين االحتياطات، أو ختفيض االشرتاكات، أو : الفائض التأميين مبا فيه املصلحة حسب اللوائح املعتمدة مثل
التربع به جلهات خريية، أو توزيعه أو جزء منه على املشرتكني على أن ال تستحق الشركة املديرة شيئا من للك 

 . 1"الفائض

وبذلك فإن هناك اختالف يف طرق التصرف بالفائض التأميين يف شركات التأمني التكافلي بناء على 
ونورد أهم طرق . سياسة شركة التكافل أحيانا، وبناء على نصوص القوانني املنظمة لعمل التكافل أحيانا أخرى

 : التصرف يف الفائض التأميين فيما يلي

  .2وهذا األصل هو مطبق لدى العديد من شركات التكافل: لة الوثائقمح علىتوزيع الفائض التأميين كله  -3

ميكن للشركة أن تقوم برتحيل الفائض التأميين اخلاص : ترحيل الفائض التأميين اخلاص بسنة إىل سنة قادمة -1
بسنة مالية إىل سنة مالية قادمة، أو سنوات قادمة، واعتبار تلك السنوات وحدة واحدة يف حساب تلك 

ولكن األصل عدم جواز ترحيل فائض سنة إىل سنة قادمة، ألن مالك فائض كل سنة خيتلفون . ضالفوائ
لكن يستثىن من للك ما إلا ُوجد نص يف النظام األساسي لشركة التأمني . عن مالك السنة األخرى

عىن مب. التكافلي يقضي بذلك، ألن للك مقتضى التعاون بني املشرتكني، وحيقق مصلحة مجاعة املشرتكني
للك يتم إرجاء توزيع الفائض التأميين على املؤمن هلم لعدد من السنوات، واعتبار جمموعة السنوات وحدة 

 . واحدة يف حساب الفائض، وبذلك تعترب الشركة وكيلة بالتصرف يف الفائض

                                                           
 ،التأمين اإلسالمي :(32)المعيار الشرعي رقم  المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية،احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  هيئة 1

 .519ص  ،1135

ورقة حبث مقدمة مللتقى التأمني التعاوين الثاين، اهليئة اإلسالمية العاملية  ،الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعهحممد علي القري،  2
    .34، ص1131، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية، 1131أكتوبر  17و  14لالقتصاد والتمويل، يومي 
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ض التأميين تقوم شركة التأمني التكافلي حبجز الفائ :حجز الفائض التأميين عن التوزيع يف سنة مالية معينة -1
عن التوزيع يف سنة مالية معينة، لتقوية املركز املايل حلساب محلة الوثائق، وهتيئته ملباشرة نشاطات تأمينية 

ولكن . أوسع مدى، وأكرب حجما، كما قد يساعدها على ختفيض اشرتاكات األعضاء يف السنوات التالية
. محلة الوثائق، فال مينعون من هذا احلقاألصل عدم جواز حجز فائض سنة مالية، ألن الفائض يستحقه 

فالشركة مبقتضى . لكن يستثىن من للك ما إلا ُوجد نص يف النظام األساسي للشركة، أو يف وثيقة التأمني
هذا النص حيق هلا التصرف يف أموال املشرتكني، ألن هذا النص مبثابة الوكالة من قبل املشرتكني بالتصرف، 

: ة مراعاة مصلحة املشرتكني يف التصرف بأمواهلم، عمال بالقاعدة الفقهيةلكن ينبةي على إدارة الشرك
 ". تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة"

تقوم شركات التأمني التكافلي يف حالة عجز صندوق محلة الوثائق : جرب خسارة سنة من فائض سنة أخرى -5
د بيل القرض احلسن، على أن ُيسد  عن الوفاء بالتعويضات باالقرتاض من حساب محلة األسهم على س

ولكن األصل عدم جواز األصل يف تسديد القرض . للك القرض من الفائض املتحقق يف السنوات املقبلة
لكن . احلسن من فوائض سنوات أخرى، ألن مالك فائض كل سنة خيتلفون عن مالك السنة األخرى

لتكافلي يقتضي بذلك، ألن للك هو يستثىن من للك ما إلا وجد نص يف النظام األساسي لشركة ا
وللك ألن . مقتضى التعاون بني املشرتكني، سواء من بقي منهم متعامال مع الشركة أو من ترك التأمني

 . 1أساس العقد يقوم على التربع الذي يسع كل للك ما دام هناك وضوح يف الشروط الدالة على مثل للك

ما عليه أكثر التطبيقات، أما اجلزء الباقي من هذا الفائض  محلة الوثائق وهذا علىتوزيع جزء من الفائض  -4
فيتم رفعه على صفة احتياطات لتقوية املركز املايل لصندوق التكافل ترتاكم إىل حد معني مث يبدأ توزيع 

 . 2الفائض كله حلملة الوثائق بعد للك

ات خاصة تكوين املخصصات اخلاصة باألصول ملواجهة نقص يف قيم بعض األصول، أو خمصص -4
 .3بااللتزامات ملواجهة التزامات فعلية ومؤكدة أو التزامات حمتملة كالتعويضات القضائية احملتملة

                                                           
 .533-519ص ص ، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 1
  .37.34صص ، مرجع سبق لكره، حممد علي القري 2
 .35-31ص صمرجع سبق لكره، العيفة عبد احلق، 3
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( كله أو جزء منه)وعلى العموم فإن لشركات التأمني التكافلي اخليار بني قيامها بتوزيع الفائض التأميين 
يات أو ختفيض مسامهة محلة الوثائق أو أو عدم توزيعه، حيث يتم حتويل كامل مبلغ الفائض إىل االحتياط

حيث أن مجيع األوجه الوارد فائض يف تسديد القرض احلسن، يف التربعات اخلريية، أو استخدام الاستخدامه 
 .لكرها حتقق الفائدة واملصلحة حلملة الوثائق سواء كانت هذه الفائدة آنية أو مستقبلية دنيوية أم أخروية

 الفائض التأمينيتوزيع : المطلب الثالث

طريقة من طرق التصرف يف الفائض التأميين اليت مت ( كله أو جزء منه)يعترب توزيع الفائض التأميين 
أمهية العمل مببدأ توزيع الفائض التأميين يف شركات ومن خالل هذا املطلب سنتناول . التطرق إليها سابقا
  .ا طرق توزيعهضوابط توزيع الفائض التأميين، وأخري التأمني التكافلي، 

 أهمية العمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني: أوال

الذين  كتوزيع الفائض التأميين على املشرتكني: من مبادئ تعاونية إن تطبيق التأمني التكافلي مبا فيه
 : 1دفعوا األقساط حيقق عدة فوائد نذكر منها

 :تقوية المركز المالي لصندوق حملة الوثائق -1

ع الفائض التأميين على املشرتكني يقوي املركز املايل لصندوق محلة الوثائق بتجنيب العمل مببدأ توزي
. وهذا ما يؤدي إىل زيادة ثقة الناس بالتأمني التكافلي، كما أنه يعمل على زيادة اإلقبال عليه. االحتياطات منه

جيد طالباً  التكافليأن التأمني  فبالرغم من أن سوق التأمني التجاري يف الدول العربية واإلسالمية متشبعة، إال
 .له

 : تخفيض قيمة األقساط -2

هم يف خفض القيمة الفعلية لإلشرتاكات االعمل مببدأ توزيع الفائض التأميين على املشرتكني يس
املقدمة من املشرتكني، فهم يدفعون األقساط عند ابرام العقد، ويف هناية السنة املالية، وظهور ( األقساط)

 . ين يرجع إليهم جزء مما دفعواالفائض التأمي

                                                           
 .114-115ص ص ، مرجع سبق لكره، حممد عثمان طاهر شبري 1
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 : منع صفة االحتكار عن قطاع التأمين -3

العمل مببدأ توزيع الفائض التأميين على املشرتكني مينع الصفة االحتكارية للتأمني املعاصر، فالتأمني 
التجاري يتصف باالحتكار، حيث تسيطر على قطاع التأمني فئة خاصة من خالل شركات التأمني، تتخذ من 

وطا تعسفية، وتأخذ أقساطا التأمني وسيلة لتحقيق أكرب قدر من األرباح على حساب املشرتكني، فتفرض شر 
مبالةا فيها، وتقوم باستةالل، واستثمار تلك األقساط بأسلوب احتكاري، يهدف لتحقيق مصاحل خاصة 

أما العمل مببدأ الفائض التأميين يف التأمني . ألصحاب شركات التأمني، فهي تأخذ الكثري، وال تعطي إال القليل
منه حتقيق املصلحة ألكثر عدد من الناس، مع بقاء خدمة التأمني يف  فيمنع االحتكار عنه، ألن الةاية التكافلي

 .حدود كلفته

 ضوابط توزيع الفائض التأميني: ثانيا

هناك العديد من الضوابط اليت جيدر هبيئات الرقابة الشرعية، واهليئات اإلدارية لشركات التأمني التكافلي 
 :1فائض التأميين، وأهم هذه الضوابط نبينها فيما يليأخذها بعني االعتبار عند النظر يف موضوع توزيع ال

أن عقد التأمني التكافلي وما ورد فيه من بنود وأحكام هو األصل يف حتديد االلتزامات واحلقوق املختلفة،  -3
 .مبا يف للك احتساب الفائض التأميين وتوزيعه

املخاطر اليت تقع هبم، وليس على إن التأمني التكافلي قائم على التكافل بني املشرتكني يف حتمل أضرار  -1
 .حتقيق الربح والزيادة يف الكسب

 .أن الفائض التأميين ملك للمشرتكني دون غريهم -1
 .أنه ليس ملكا للشركة أو للمسامهني، كما أنه ليس هلم حق فيه -5
وجوب الفصل بني حسابات املشرتكني صندوقهم من جهة، وبني حسابات املسامهني يف الشركة وأرباحهم  -4

 .جهة أخرىمن 
أن األصل يف التأمني التكافلي وفائضه حتقيق التكافل بني املشرتكني، وليس عموم التربع يف وجوه اخلري  -4

 .خارج إطار جمموعتهم

                                                           
 .11-11ص ص ، مرجع سبق لكره،عدنان حممود العساف 1
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 .أن العدل يف التوزيع أمر اجتهادي ُمناط باملصلحة والعرف يف حالة عدم حتديد طريقته يف العقد -7

 طرق توزيع الفائض التأميني:ثالثا

كات التأمني التكافلي يف تطبيق األسس والقواعد اليت يتم مبوجبها توزيع الفائض التأميين، تتفاوت شر 
  :1قت أخرى، وتوسطت ثالثة ورابعة، على النحو التايلحيث وس َعت طائفة يف توزيع الفائض، وضي  

 : التطبيق األول -1

التعويض للمشرتك على استحقاقه ترى طائفة من إدارات شركات التأمني التكافلي أنه ال أثر لتحقيق 
لنصيبه من الفائض التأميين، فمن ُعوِّض تعويضا يستةرق كامل اشرتاكه، ومن ُعوِّض تعويضا يستةرق جزءا من  
اشرتاكه، ومن مل يعو ض لسالمته من األضرار، فإن أولئك يقتسمون الفائض بينهم بالسوي ة، كل حبسب نسبة 

 .اشرتاكه إىل إمجايل االشرتاكات

 :التطبيق الثاني -2

تكافلية أخرى أن معيار مطلق التعويض صاحل للتمييز بني املشرتكني كمعيار منضبط، فكل  شركاتترى 
من ُعوِّض تعويضا يستةرق اشرتاكه كله أو بعضه فإنه يكون قد استوىف حقه بالتعويض من الصندوق 

ألن الفائض حق بقية املشرتكني الذين مل يتم تعويضهم، وعلى هذا  التكافلي، فال حيق له يف الفائض التأميين،
كان   ولو_إمنا تتحقق يف أن كل مستفيد بالتعويض  _وفق هذا الرأي_إن عدالة توزيع الفائض التأميين ف

 .هو حمروم من الفائض التأميين مطلقا _قليال

 :التطبيق الثالث -3

بصورة أدق، حيث  صيال رأت أنه حيقق العدالةتكافلية أخرى حيث زادت املعيار تف شركاتتوسطت 
أن معيار العدالة يف توزيع الفائض يتحقق يف التفريق بني من عوِّض ومن مل يٌعو ض، فمن  ترى تلك الشركات

مل يستفد من التعويض مطلقا استحق نصيبه كامال من الفائض، ومن مت تعويضه مبا يستةرق نصف قيمة 
للتعويض مطلقا، وأما من مت تعويضه مبا دون النصف فهو مستحق لنصيبه من  اشرتاكه فأكثر فهو غري مستحق

 .الفائض التأميين
                                                           

 .71-41ص صمرجع سبق لكره،  ،التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  1
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 : التطبيق الرابع -4

تكافلية أخرى أن العدالة تقضي بأن يتم تعويض مجيع املشرتكني، من ُعوٍّض منهم ومن مل رأت شركات 
ين هي على النصف من نسبة من مل يستحق نسبة من الفائض التأمي _مطلقا_يعو ض، بيد أن من مت تعويضه 

  .يعو ض

وهذه الطرق كلها اجتهادية جائزة ما دام النظام قد نص عليها، ودخل املشاركون على أساسها، وللهيئة 
الشرعية أن حتدد أي طريقة ولو مل تكن وفق هذه الطرق، مراعاة حتقيق العدالة ومقصد املشاركني يف التأمني 

 . 1التكافلي

وعلل . يقول الشيخ صديق الضرير أن الطريقة األوىل هي األفضل من الطرق األخرى ويف هذه الطرق
لذلك بأن الفائض حق املشرتكني مجيعا فكل مشرتك متربع لآلخرين مبا حتتاج إليه الشركة لدفع التعويضات، 

مبدأ والتعويض حق من حتققت فيه شروط استحقاقه، وألن خصم مبلغ التعويض من األقساط قد يعود على 
ين خالفه نقض مبدأ التعاون مادام  التعاون الذي يقوم عليه التأمني بالنقض، وهذا التعليل وجيه، ولكن ال يع

التربع او االلتزام بالتربع وفق  كل مشرتك دخل على أساس التربع ولو اختلف عن املسلك، فهذا ال ينقض مبدأ
 .2الشروط املتفق عليها بالنسبة للفائض

وينص أحد خرباء التأمني املقارن على منولج ملعادلة توزيع الفائض التأميين، حيث يتم احتساب نصيب  
 : 3من الفائض التأميين املخصص للتوزيع وفق املعادلة التالية( حامل الوثيقة)كل مشرتك 

أقساط التأمني اليت دفعها
جمموع أقساط التأمني جلميع املشرتكني  صايف فائض التأمني   حصة املشرتك الواحد من فائض التأمني  

وبذلك فإن مقدار حصة املشرتك من الفائض التأميين حتسب بنسبة حصته من أقساط التأمني، وهو 
أقساط التأمني اليت دفعها مقسومة على جمموع أقساط التأمني كلها، وهذه النسبة ُتضرب يف صايف مقدار 

 .ك من هذا الفائضالفائض التأميين لينتج مقدار حصة املشرت 
                                                           

، أيام ، حبث مقدم إىل املؤمتر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرينالفائض وتوزيعه في شركات التأمين اإلسالميعجيل جاسم النشمي،  1
 . 35ص ،1131ماي  14-11

 . 31ص  املرجع نفسه، 2
 .71ص، مرجع سبق لكره، التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية، دراسة فقهية معاصرةرياض منصور اخلليفي،  3
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 :خالصة الفصل

فهناك عالقات . يف شركات التأمني التكافلي املطبقةلعالقات التعاقدية اتناولنا من خالل هذا الفصل 
تربط املسامهني فيما بيهم، وعالقات أخرى تربط املشرتكني بصندوق التكافل، باإلضافة إىل وجود عالقات 

 : إىل النتائج التاليةمن خالل هذا الفصل وقد توصلنا . تربط املسامهني باملشرتكنيتعاقدية أخرى 

هي عالقة وكالة فيما يتعلق بإدارة  إن العالقة التعاقدية املعتمدة يف إدارة الشركة لصندوق التكافل
فإن عالقة وبذلك  .بإدراة العمليات االستثماريةالعمليات التأمينية للمشرتكني، وعالقة املضاربة فيما يتعلق 

 .عالقة جتارية رحبيةاملسامهني فيما يتعلق بإدراة العمليات التأمينية واالستثمارية لصندوق التكافل هي 

إىل صندوق التكافل هي عالقة مشاركة تكافلية غري ( املؤمن هلم)إن العالقة التعاقدية يف يبذله املشرتكون 
 . التربعات يف الفقه اإلسالمي قودمن ع{ اهلبة}رحبية، وأساسها الفقهي عقد 

 .هي عالقة الشركة يف الفقه اإلسالميوصندوق املسامهني  سنيإن العالقة التعاقدية اليت تربط املؤسِّ 

يف حالة حدوث عجز يف صندوق التكافل، تقوم هيئة املسامهني بتقدمي قرض هليئة املشرتكني شريطة 
 .تعترب عالقة تكافلية غري رحبية العالقةذه وهبذا فه (.قرض حسن)حتقق ضوابطه الشرعية 

لشركات التأمني التكافلي اخليار بني قيامها بتوزيع فإن يف حالة وجود فائض تأميين يف صندوق التكافل، 
على نصوص القوانني املنظمة لعمل و  أحيانا،شركة العلى سياسة  أو عدم توزيعه، وللك بناءالفائض هذا 

ألن ة ما إلا تقرر توزيع الفائض التأميين فهو حق للمشرتكني دون سواهم، ويف حال .التكافل أحيانا أخرى
أما التكييف الفقهي  .الفائض هو املتبقي من االشرتاكات، فال استحقاق هلذا الفائض لةري محلة الوثائق

 .من عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي{ النهد}عقد للفائض التأميين هو تكييفه على أساس 

، التأمني التكافلي شركات التأمني التكافلي تطبق عالقات تعاقدية تتماشى مع مبادئ نظاموبذلك فإن 
أن ختتلف جيب  واليتوهذه العالقات تلزم وجود متطلبات للمالءة املالية تتعلق هبذا النوع من الشركات فقط، 

بدراسة متطلبات املالءة على هذا سنقوم من خالل الفصل التايل و . عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري
 .املالية لشركات التأمني التكافلي وشركات التأمني التجاري



 

 : الثالثالفصل 

متطلبات المالءة المالية 

لشركات التأمين التجاري 

  وشركات التأمين التكافلي

 التأمين التكافلي في شركات
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 :تمهيد

شركات  بنيخمتلفة وجود عالقات تعاقدية استنادا إىل ما توصلنا إليه يف الفصل السابق، واملتمثل يف 
 على متللاات املالء  املالية هذه العالقات هلا تأثريوبناء على أن ، التجاريوشركات التأمني التأمني التكافلي 

شركات التأمني التكافلي ختتلف، إىل حد ما، عن تلك املتللاات لفإن هذه املتللاات ، التأمني شركاتل
 .التجاريشركات التأمني ل

من أولويات اهتمامات اهليئات التكافلي  وأ التجاريلمالء  املالية لشركات التأمني فوجود متللاات ل
وقد ازدادت أمهيتها مع تواتر األزمات  واملنظمات اخلاصة املشرفة على قلاع التأمني يف خمتلف دول العامل،

على املستوى العامل، جند نظام  التجاريمن أهم أنظمة املالء  املالية لشركات التأمني و  .املالية احمللية والعاملية
أما على مستوى . أ.م.الو لشركات التأمني يفاملالء  ونظام  لشركات التأمني يف اإلحتاد األورويب IIاملالء  

الصادر عن ( 11املعيار رقم )شركات التأمني التكافلي فنجد معيار متللاات املالء  املالية للتأمني التكافلي 
لشركات التأمني السابقة أنظمة املالء  املالية قام هذا اجمللس بتاين جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، حيث 

 .التكافليف شركات املوجود  األنظمة مع خصوصيات العالقات التعاقدية مع مراعا  تكييف هذه  التجاري

وعلى هذا سنقوم من خالل هذا الفصل بدراسة بعض النماذج الدولية ملتللاات املالء  املالية لشركات 
يف املالء  املالية لشركات التأمني و لشركات التأمني يف دول اإلحتاد األورويب  IIاملالء  ) التجاري التأمني
مث إجراء مقارنة بني هذه ، 11حسب املعيار رقم  التكافليمتللاات املالء  املالية لشركات التأمني و ( أ.م.الو

 : وذلك من خالل املااحث التاليةاملتللاات، 

  التجارينماذج دولية لمتطلبات المالءة المالية لشركات التأمين  :المبحث األول

 المالية لشركات التأمين التكافلي وفق مجلسمتطلبات المالءة : المبحث الثاني

  (11المعيار رقم )الخدمات المالية اإلسالمية                

 متطلبات المالءة المالية لشركاتمقارنة بين تحليلية دراسة : المبحث الثالث

 التكافليشركات التأمين التجاري والتأمين                 
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 التجاريدولية لمتطلبات المالءة المالية لشركات التأمين نماذج : المبحث األول

يف املللب األول، أما بشكل عام املالء  املالية لشركات التأمني بدراسة سنقوم من خالل هذا املاحث 
لشركات التأمني يف االحتاد األورويب، أما املللب الثالث فتم ختصيصه  II املللب الثاين فنتناول فيه نظام املالء 

 .أ.م.راسة نظام املالء  املالية لشركات التأمني يف الولد

  لشركات التأمين المالءة المالية عموميات حول: المطلب األول

التعرف على املالء  املالية لشركات التأمني وخمتلف املفاهيم املرتالة هبا، من خالل هذا املللب حناول 
 .وأخريا خمتلف األسااب اليت تؤدي إىل عدم مالء  شركات التأمني أمهية املالء  املالية، قواعد املالء  املالية،

 وبعض المفاهيم المرتبطة بها تعريف المالءة المالية لشركات التأمين :أوال

 :تعريف المالءة المالية لشركات التأمين -1

هناك  ويف جمال التأمنيبشكل عام القدر  على الوفاء أو سداد االلتزامات،  (Solvency)تعين املالء  
 :تعريفات عديد  أمهها

أن أي شركة تأمني تكون مليئة عندما تكون قادر   (IAIS) ملشريف التأمنيقد بينت اجلمعية الدولية ل
وتعين (. أو على األقل يف معظم الظروف)على الوفاء بالتزاماهتا بالنساة إىل العقود كلها ويف أي وقت كان 

املالية الدائمة لتسديد الكوارث اليت قد تصياها، أي مبعىن أن تكون هذه مالء  شركات التأمني توفري القدر  
  .1الشركات قادر  على مواجهة التزاماهتا املأخوذ  على عاتقها اجتاه محلة وثائق التأمني يف مواعيدها املقرر 

أو تزامات املالية، افية ملقابلة االلبأهنا القدر  على امتالك األموال الككذلك ميكن تعريف املالء  املالية  
هي الفرق بني األصول واخلصوم حبيث يكون هذا الفرق دائما يف صاحل األصول حىت ميكن القول بأن شركة 

حيث جيب عدم املساس بأصول الشركة عند دفع االلتزامات املختلفة، . التأمني قادر  على الوفاء بالتزاماهتا
الوفاء بالتزاماهتا عن طريق دفع امللالاات من الدخل اخلاص  مبعىن أنه من اللايعي أن الشركة تستليع

                                                           
 IAIS :International Association of Insurance Supervisors ،(بالفرنسية :AICA) تفعيل التعاون بني أعضاء هو  هذه اجلمعية هدف

  .خاصة يف جمال اإلشراف والرقابة على قلاع التأمني، وكذلك التعاون مع هيئات الرقابة على القلاعات املالية األخرى اجلمعية
العلوم  ، جملةهامش المالءة المالية في شركات التأمين وشركات إعادة التأمين السعوديةعاد الكرمي أمحد كندوز، وخالد عاد العزيز السهالوي،  1

 .83ص، 5112، مارس 11، اجمللد 83لية اإلدار  واالقتصاد، جامعة الاصر ، العراق، العدد اإلقتصادية، ك
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فحملة الوثائق ال يهمهم فقط قدر  الشركة . باألقساط اجلديد  حىت ال، تعرض الشركة أصوهلا للوفاء بالتزاماهتا
 . 1ةالوثيق طوال مد  سريان زاماهتابالتزاماهتا اآلن، وإمنا يهمهم قدر  الشركة على الوفاء بالت ءعلى الوفا

أن األقساط احملصلة من املتوقع أن تكفي  ومن وجهة نظر اإلدار  فإن املالء  املالية لشركات التأمني تعين
االحتفاظ بأصول معرتف هبا تكفي كما تعين كذلك  ؛صروفاتامللتسوية اخلسائر املتوقعة، ومقابلة خمتلف 

 .2يساوي على األقل املتللاات القانونية( املالء هامش ) لتغلية االلتزامات املللوبة، مع وجود هامش أمان

 :بعض المفاهيم المرتبطة بالمالءة المالية -2

 .هناك بعض املفاهيم املرتالة باملالء  املالية أمهها اليسر املايل والعسر املايل

 :3وينقسم إىل نوعني مها مالء  املالية،يعترب اليسر املايل كمرادف لل :اليسر المالي -
 وهو يعين قدر  شركات التأمني على سداد مجيع التزاماهتا اجتاه : اليسر املايل الفعلي أو احلقيقي أو القانوين

  الغري، وذلك فيما إذا قامت بتصفية أصوهلا تصفية فعلية؛
 على الوفاء بالتزاماهتا قصري  األجل من خالل أصوهلا السائلة ةشركالوهو يعين قدر  : اليسر املايل التقين. 

بدفع التعويضات املستحقة جراء وقوع التأمني صلل  إىل عدم قدر  شركات هذا امليشري  :العسر المالي -
 : 5يلي ايل وينقسم بدوره إىل نوعني كماكحالة عكسية لليسر امليعترب   هبذلك فإنو  .4اخللر املؤمن منه

 والذي يعين عدم قدر  شركات التأمني على الوفاء جبميع التزاماهتا جتاه الغري سواء   :العسر املايل القانوين
 ؛هاخصومأقل من قيمة أصول الشركة قيمة  ملا تكونكانت قصري  أو طويلة األجل، وتتحدد هذه احلالة 

 األجل، وحتدد هذه والذي يعين عدم قدر  شركات التأمني على الوفاء بالتزاماهتا قصري  : العسر املايل التقين
 .احلالة عندها ال تستليع إيرادات الشركة سداد التزاماهتا احلالية واملستقالية يف األجل القصري

 

                                                           
امللتقى اخلامس قة حبث مقدمة خالل ر ، و _دراسة حالة_لشركةالمالءة المالية لدور إعادة التأمين في المحافظة على ، عمر علي بابكر اللاهر 1

 .221ص ، 5112ماي  11-13، فندق هيلتون، أبو ظيب، يومي مية العاملية لالقتصاد والتمويل، اهلئية اإلسالللتأمني التعاوين
 .81ص ، 5111، _األردن_، عمان 1، دار صفاء، ط (أخطار االكتتاب، أخطار االستثمار)إدارة أخطار شركات التأمين عيد أمحد أبو بكر، .د 2
 .85، ص املرجع نفسه 3
 .112ص، 5111، _األردن_، عمان1دار احلامد، ط، منظور إداري كمي وإسالمي، إدارة الخطر والتأمينسامر حممد عكور، هاين جراع إرتيمه و .د 4
 .88، ص ساق ذكرهعيد أمحد أبو بكر، مرجع .د 5
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 شركات التأمينلالمالءة المالية ، وقواعد أهمية: ثانيا

 :شركات التأمينلالمالءة المالية  أهمية -1

 :1ية األمهية لألطراف اآلتيةقو  ومتانة املركز املايل لشركة التامني يف غابإن االهتمام 

 املاني يف وثيقة التأمني؛ ء بالتعهدشركة يف املستقال على الوفاالحاملي وثائق التأمني الذين يهمهم قدر   -
املستثمرون أو حاملي األسهم الذين يهمهم أن حتتفظ األسهم بقيمتها أو حتقيق الزياد  يف هذه القيمة  -

 باإلضافة إىل توزيع األرباح الذين وعدوا هبا؛
املوظفون يف الشركة الذين يهمهم االستمرار يف العمل مع احلصول على رواتاهم وهذان العامالن ميكن أن  -

 إذا أفلست شركة التأمني أو واجهتها صعوبات مالية؛ا أو كالمها مهحديتأثر أ
 ؛مستقاال أو الشركات األخرىاحلالية شركة اللدى  ثر ذلك على مسعتها وفرص عملهاويؤ  اإلدار  العليا -
 ؛شركات التأمني حد هيئات اإلشراف والرقابة اليت على عاتقها التناؤ مبا ميكن أن حيدث من إفالس إل -
الشركات من إفالس وأثره على سوق التأمني  حد شركات التأمني األخرى اليت ميكن أن تتأثر مبا حيدث إل -

 .بصفة عامة، فاعد إفالس الشركة يتم توزيع الوثائق اليت كانت لديها على الشركات اليت مازالت قائمة

 :قواعد المالءة المالية لشركات التأمين -2

 :ثالثة قواعد أساسية هيتستند مالء  شركات التأمني على 

ويقصد هبا ذلك النوع من املخصصات اليت  :ة بإعداد وتقييم المخصصات التقنيةالقواعد الخاص -
وين هذه املخصصات على شركات عمليات التأمني واخلصائص الفنية اليت متيزها، وهلذا يقتصر تكبترتاط 

اار  عن املاالغ املالية اليت يتم احتجازها من التأمني وإعاد  التأمني دون غريها من الشركات األخرى، وهي ع
 .اإليرادات يف آخر السنة ملقابلة اخلسائر، وااللتزامات املستقالية املتعلقة بالنشاط الفين لشركات التأمني

ويقصد هبا كيفية اختيار األصول املناساة  :التقنيةالمخصصات  (تغطية)القواعد الخاصة بتمثيل  -
حيث ميكن تغلية هذه املخصصات إما بالنقدية بالصندوق ولدى الانوك أو التقنية، املقابلة للمخصصات 

بذمم إعاد  التأمني كالذمم على املشرتكني مثاًل واالستثمارات املختلفة مثل الودائع ألجل لدى الانوك 

                                                           
  .22-22ص ص املرجع نفسه،  1
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ملية االستثمار واالستثمارات يف القيم املنقولة واالستثمارات العقارية وتقدمي قروض برهن، حيث يُراعى يف ع
 .1عوامل السيولة والضمان واملردودية بعني االعتاار

أنه مالغ معني من املوارد اإلضافية بهامش املالء  ُعرِّف : القواعد الخاصة بتكوين هامش المالءة -
وختتلف . 2مصاحل املؤمن هلم ضمان مالئتها حلمايةمات والذي يسم  لشركة التأمني من اخلالية من أية التزا

امش حسب التنظيمات املختلفة للدول، إال أنه يتكون يف العموم من رأس املال هذا اهلمكونات 
واالحتياطات واألرباح احملتجز ، ونظرا ألمهية هامش املالء  تعمد اجلهات الرقابية على قلاع التأمني لفرض 

ستعمل هذا اهلامش من وي. 3هاحد أدىن إلزامي من هامش املالء  يتماشى مع حجم اكتتاهبا وحجم خماطر 
التقلاات العشوائية حلجم  عدم التقييم الصحي  أو التمثيل اجليد للمخصصات التقنية؛ آثارأجل تغلية 

اخللل يف النتيجة الصافية  اخنفاض قيم األصول وعوائدها نتيجة حلدوث أزمات مالية؛ الكوارث احملققة؛
 .4 إخل...ا، زياد  حجم تكاليف استغالهلاالصحي  ملنتجاهتللشركة، والذي ميكن أن ينتج عن عدم التسعري 

 أسباب عدم المالءة المالية لشركات التأمين :ثالثا

 :5أثاتت العديد من الدراسات أن هناك أسااب عديد  لعدم مالء  شركات التأمني نذكر منها

، وعدم الكفاء  يف تجات التأمني نتيجة لتشاع السوقواخنفاض أسعار من اكم املستمر للكوارث الكاري ،الرت  -
 توافق برامج إعاد  التأمني؛املراقب للعمليات اجلديد  وعدم التسيري، وأعمال الغش، والنمو السريع وغري 

 لألصول، وضعف التسيري ونقص اخلرب ؛ الصحي عدم التقييم  -
 هم؛التأمني وعدم مالئمة براجمعدم كفاية املخصصات واألقساط لتغلية االلتزامات وعجز معيدي  -
 يد وعدم التسيري اجليد لالكتتاب؛خلر االكتتاب وخلر التشغيل الذي يعود إىل عدم التسعري اجل -
 .اهليئات الوصية فيما خيص الرقابة على شركات التأمنينقص قدرات  -

                                                           
 .83ص ، مرجع ساق ذكره،عاد الكرمي أمحد كندوز، وخالد عاد العزيز السهالوي 1
قة حبث ر ، و _دراسة حالة_ أثر إعادة التأمين على المالءة المالية لشركات التأمين اإلسالميةهناء حممد هالل احلنيلي، وعلا اهلل عود  اهلل الزبون،  2

 .822ص ، 5112اي م 11-13، فندق هيلتون، أبو ظيب، مية العاملية لالقتصاد والتمويل، اهلئية اإلسالامللتقى اخلامس للتأمني التعاوينمقدمة خالل 
 .83صعاد الكرمي أمحد كندوز، وخالد عاد العزيز السهالوي، مرجع ساق ذكره،  3
 .83املرجع نفسه، ص  4
  .821-821هناء حممد هالل احلنيلي، وعلا اهلل عود  اهلل الزبون، مرجع ساق ذكره، ص ص  5
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يف شركات التأمني تعين قدر  هذه الشركات على ( اليسر املايل) مما ساق ميكن القول أن املالء  املالية
الوفاء بالتزاماهتا اجتاه دائنيها عند حلول آجال استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إىل إفالسها وخروجها من 

، باإلضافة إىل ضمان جناح واستمرارية شركات كاري  يف محاية مصاحل املؤمن هلمللمالء  املالية أمهية  و . السوق
تتمثل يف تقييم املخصصات التقنية، لشركات على ثالثة قواعد أساسية يف هذه اد املالء  املالية وتستن .التأمني
ولكن هذه القواعدمل تسم  . تكوين هامش املالء هذه املخصصات، وأخريا اختيار األصول املناساة ملقابلة مث 

إجراء إصالح لقواعد املالء  املالية ، وهلذا مت التفكري يف إفالسهاإعالن شركات التأمني من حلد كاري من منع 
 .أ، وهذا ما سنتلرق إليه يف املللاني التاليني.م.يف العديد من الدول خاصة االحتاد األورويب والوشركات ذه الهل

 لشركات التأمين في االتحاد األوروبي IIالمالءة نظام  :المطلب الثاني

املالية لشركات سعت املفوضية األوروبية إىل توحيد معايري املالء   يف بداية القرن الواحد والعشرين،
وهلذا سنقوم من خالل . II (Solvency II)املالء  بمسي عرب بلداهنا، وطورت هلذا الغرض نظاما التأمني 

 .ركائزهخمتلف ، ذكر خصائصه وأهدافه، باإلضافة إىل ذلك سنقوم بدراسة IIهذا املللب بتقدمي نظام املالء  

 ، خصائصه، وأهدافهIIنظام المالءة تقديم : أوال

 :IIنظام المالءة تقديم  -1

، املالء  هلوامش بسيط تعريف حتديد طريق عن املال رأس متللاات سابق وقت يفI  املالء  نظام قّدم
 التأمني، شركات حلماية تدابري مبثابة لتكون احملتملة، املخاطر المتصاص حاجز وضع إىل هتدف كانت حيث
االحتاد األورويب إىل وهذا ما دفع  .1التأمني شركات يف املوجود  املخاطر تعكس وال بسيلة كانت أهنا إال

، II املالء باقرتاح نظام جديد للمالء  مسي  حيث مت .املالية لشركات التأمنيإصالح قواعد املالء  التفكري يف 
، ومت املصادقة عليه 5113 من طرف املفوضية األوروبية يف، اخلاصة بقلاع الانوك IIقياسا على اتفاقية بازل 

، إال أنه وبساب 5115من طرف الربملان األورويب، على أن يتم العمل هبذا النظام بداية من  5111 نوفمرب يف
 .5113غاية بداية إىل  هعدم استكمال اجناز النصوص القانونية اخلاصة هبذا املشروع مت متديد تلايق

                                                           
، أطروحة على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي وإمكانية تطبيقها على قطاع التأمين في الجزائر 2أثر تطبيق توجيهات المالءة ، كفية  شنايف 1

 .22ص، 5113-5112، 1دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سليف
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 األورويب االحتاد عن الصادر  التوجيهات من جمموعة عن عاار : "1أنه على IIنظام املالء   تعريف ميكن
كُّن ضمان إىل هتدف  على للحفاظ املال رأس كفاية ومدى املالية، مالءهتا وضعية فهم من التأمني شركات متم
 ".املناسب بالشكل هبا القيام من ميكنها الذي بالشكل أعماهلا

 التنظيمية للمتللاات شامل برنامج هو بل املال رأس متللاات على فقطإال أن هذا النظام ال يقتصر 
 الرقابية التقارير تقدمي، املالء  وكذلك وإدارهتا املخاطر تقييم ،الشركات حوكمة تغلي اليت التأمني لشركات

 IIاملالء   نظامإذ أن ، املاضي يف عليه كانتمما   مشوال أكثر ستكون املالء  متللااتأن  كما .العام اإلفصاحو 
 :يف املخاطر هذه أهم تتمثل قال، من االعتاار بعني أخذها يتم مل اليت املخاطر من جمموعة تغلية على قومي

 ميكن املخاطر من األنواع هذه كل أن التجربة أثاتت وقد التشغيلية، واملخاطر، االئتمان خماطر السوق، خماطر
 .2التأمني شركات وملالء  املايل للمركز التهديد خلر تشكل أن

 :IIنظام المالءة خصائص  -2

 :3، ما يليIIمن أهم مسات نظام املالء  
تلكات واملسئولية ويف تأمينات املمبالنساة ل 1138يف سنة  مت إعداده الذي Iاملالء   نظاميعترب بديال عن  -

 .التأمينية وإدار  املخاطر يف مجيع أحناء أوروبابغرض تنسيق املمارسات لتأمينات احليا ،  1131سنة 
، وهذه اللريقة تعتمد على كفاية رأس املال يف ضوء (RBC)ينتهج، طريقة رأس املال املاين على املخاطر  -

 .شركات التأمني وإعاد  التأمني، والذي أصا  هنجا لكربى شركات التأمني العامليةاملخاطر ل
 : ، من حيث أنه يعتمد على ثالثة ركائز، هياملتعلقة بقلاع الانوك IIبازل يتشابه مع اتفاقية  -
 استخدام األساليب الكمية يف حساب كفاية رأس املال املتاح واملللوب؛ 
 استخدام األساليب النوعية يف تقييم األخلار اليت تواجهها شركة التأمني ومالءهتا املالية؛ 
 صحاب املصلحةاإلفصاح جلميع أ. 
 .التأمني وألول مر  تقريرها املايل، على أساس القيمة العادلةتقدم شركات  -

                                                           
 .23صاملرجع نفسه،  1
 .نفسهاملرجع  2
، ورقة حبث مقدمة خالل قياس فاعلية إعادة التأمين في تحقيق استقرار المالءة المالية بشركات التأمين التعاونيعماد عاد اجلليل علي إمساعيل،  3

 .223-222ص ص ، 5112ماي  11-13، فندق هيلتون، أبو ظيب، يومي مية العاملية لالقتصاد والتمويل، اهلئية اإلسالامللتقى اخلامس للتأمني التعاوين
 Risk Based Capital : على ربط كل خلر من األخلار األساسية اليت تتعرض هلا شركة التأمني باحتياج رأس مالهذا املادأ يرتكز.  
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 مجيع شركات التأمني وإعاد  التأمني، ستقوم حبساب كفاية رأس املال، على أساس معادلة أو منوذج موحد، -
 .يعتمد على معايري أو معامل حمدد 

 :IIنظام المالءة أهداف  -3

 على والعمل، التأمني وثائق حاملي محاية ضمانو  تعزيزيف  IIيكمن اهلدف الرئيسي لنظام املالء  

 الوفاء يف صعوبات ومواجهتها التأمني شركات إعسار حالة يف هلا يتعرضون قد خسار  احتمال من التقليل

 شركات بني والرقابة اإلشراف يف التوافق تعزيزهو  IIنظام املالء  كما أن من أهداف . 1ماجتاهه بالتزاماهتا
 اليت الدولية احملاساية املعايري مع التقارير وإعداد التقييم قواعد بني التوافق عزيزتوكذلك  .الانوكقلاع و  التأمني
IASB) الدولية احملاساة معايري جملس وضعها

) لشركات االحرتازية القواعد بني التوافق تعزيز، باإلضاقة إىل 
)  التأمني لشركات الدولية املنظمات عمل مع األورويب الحتادل التأمني

IAA ; IAIS) 2.   

 :3نوجزها فيما يلي IIنظام املالء  هناك أهداف أخرى لباإلضافة إىل ما ساق، 

 م للمؤمن هلم؛ضمان نوعية املنتجات التأمينية اليت تقد   -
 تسيري خمتلف املخاطر اليت تواجهها بلريقة جيد ؛على حث شركات التأمني  -
 ؛م مهمة الرقابةهومنحهم كل السللات الكافية اليت ُتسهِّل عليتزويد املراقاني بالوسائل الضرورية  -
 ضمان صحة وشفافية وكفاية املعلومات املوجهة للجمهور؛   -
بلدان االحتاد األورويب وذلك بوضع تشريعات وإعاد  التأمني يف تأمني الحتسني شروط املنافسة بني شركات  -

 ؛ستوى الدويلشركات على املهذه التقوية تنافسية ، وكذلك متناسقة

                                                           
 جملة، تطبيقها، دراسة تحليلية للطرق واألساليب المستخدمة في 2المالءة -القواعد التوجيهية المنظمة لعمل شركات التأمين، كفية  شنايف 1

 .113، ص5112، 11، العدد 5دراسات إقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنلينة
 IASB (Internatinal Accounting Standard Board) : يقوم هذا اجمللس بـإصدار وتلوير معايري حماساة(IFRS )  تساعد القوائم عاملية موحد

 .املالية على انتاج معلومات شفافة وقابلة للمقارنة، كما يعمل على ضمان حسن استخدام هذه املعايري
 (IAA): International Actuarial Association. 

، مرجع على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي وإمكانية تطبيقها على قطاع التأمين في الجزائر 2أثر تطبيق توجيهات المالءة ، كفية  شنايف 2
 .21-23ص صساق ذكره، 

3
 Lerda Aurélien, L’impact du pilier 2 de Solvabilité II (« Gouvernance des risques ») sur les fonctions Audit 

Interne, Contrôle Interne et Risk Management, mémoire présenté pour l’obtention du diplôme master « Audit et 

Gouvernance des Organisation », Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, 2010-2011, p p13.14. 

Disponible sur le site : https://docs.google.com/file/d/0B9EXSa6gjZywOFBwOHRvdTVSLVE/view , (consulté le: 

13-10-2018). 

https://docs.google.com/file/d/0B9EXSa6gjZywOFBwOHRvdTVSLVE/view
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 .تعزيز تكامل السوق األورويب يف جمال التأمني -

  IIالمالءة نظام المتطلبات الكمية وفق : ثانيا

 :قصد باملتللاات الكمية العناصر املتعلقة بالركيز  األوىل واليت تضم النقاط التاليةيُ 

 : ، واالستثمارتقييم األصول والخصوم -1

لتقييم   (Fair value)اعتمد على مادأ القيمة العادلة  IIإن نظام املالء   :تقييم األصول والخصوم -
وترتكز القيمة  .I عناصر األصول واخلصوم، وهذا عكس مادأ التكفلة التارخيية املعتمد يف نظام املالء 

مما يسم  بإعلاء صور  أكثر  العادلة على تقييم عناصر األصول واخلصوم على أساس القيمة يف السوق،
، والذي (IFRS) وينلوي هذا املادأ حتت املاادئ األساسية للمعايري احملاساية الدولية. واقعية لقيمة الشركة

 .على املستوى الدويلمن خالله ستيم توحيد القواعد احملاساية لتسهيل املقارنة بني شركات التأمني 
، ففي حالة تواجد القيمة السوقية إال أن تقييم املخصصات التقنية يرتكز على مدى توافر القيمة السوقية

التدفقات املتأتية من عقود  تساوي سعر السوق لألدا  املالية والذي يقابلتكون قيمة املخصصات التقنية 
يمة املخصصات التقنية تكون مساوية ، أما يف حالة ما إذا كانت القيمة السوقية غري متاحة، فإن قالتأمني

       وهامش اخللر( لقيمة احلالية احملتملة لتدفقات اخلزينةا: Best Estimate)جملموع التقدير اجليد 
(Risk Margin : كان التقدير اجليد للمخصصات غري كاف   يف حال إذامالغ أو خمصص تكميلي )1. 

مادأ الشخص احملتاط أو احلذر الذي يرتك لشركة التأمني احلرية يف  IIنظام املالء   أدخل :االستثمار -
استثمار أمواهلا أمام صيغ االستثمار اليت ترغب فيها، كما ختلى النظام عن القواعد الصارمة املعتمد  يف 

وقد ضمن هذا  .، ولكنه يف نفس الوقت قد ضمن للشركة اختيار استثمارات سهلة التسيريIنظام املالء  

                                                           
 ويتم ذلك بني أطراف معلومة، ُمواِفقة، وتعمل يف ظل شروط قد يتم استيالمه لايع األصل أو دفعه لتحويل إلتزام، متثل املالغ الذي   :القيمة العادلة

 .وبالتايل فالقيمة العادلة ليست هي املالغ اليت تتحصل عليه الشركة يف حالة تصفيتها أو يف حالة معاملة إجاارية أو حاالت طارئة منافسة عادية،
1
 Laure Leger, Quel avenir pour les captives d’assurance et de réassurance européennes sous solvabilité II, 

mémoire présenté pour l’obtention du diplôme  de l’Enass-Programme Master,  2010, p43. Disponible sur le site, 

http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-

02.nsf/0/2f6b1d343fc16939c125785600503b3b/$FILE/memoire_master_2010_laure-leger.pdf, (consulté le : 05-10-

2018). 

http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/0/2f6b1d343fc16939c125785600503b3b/$FILE/memoire_master_2010_laure-leger.pdf
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/0/2f6b1d343fc16939c125785600503b3b/$FILE/memoire_master_2010_laure-leger.pdf
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الذي يأخذ ، (أنظر أدناه) SCRظام كذلك أمان، جود ، سيولة، ومردودية حمفظة األصول عرب حساب الن
  .1بعني االعتاار كافة األخلار القابلة للقياس الكمي خاصة املتعلقة بنوعية القروض وسيولة األصول

 (:متطلبات رأس المال) هامش المالءةتقييم  -2

، حيث يركز على حتديد IIاملالء  نظام يعترب هامش املالء  اجلانب األساسي يف الركيز  األوىل من 
بلريقة  Iاملعايري الكمية حلساب احتياجات مالء  شركات التأمني، هذه االحتياجات حتسب وفق املالء  

من الكوارث يف التأمني على نساة من املخصصات التقنية يف تأمينات احليا  ونساة من األقساط أو )جزافية 
 .MCRو  SCRتوجد عتاتني حتددان هامش املالء  مها  II، ووفق املالء  (غري احليا 

املستهدف  رأس املال الضروري للمالء  إىل رأس املال يشري: (SCR) رأس المال الضروري للمالءة -
 : VAR) يقابل القيمة املعرضة للخلر هوو  .2استثنائية ةعن كارث ةالناجت اخلسائرالضروري المتصاص و 

Value-at-Risk ) مؤشر مبعىن أن  .ةسن خالل مد  %11.2مبستوى ثقة يقدر بـSCR  يقابل مستوى رأس
 .%1.2املال املللوب الذي يكون عند هذا املستوى احتمال إفالس شركة التأمني يف سنة واحد  أقل من 

يرتكز على نظرية استمرارية النشاط لشركة التأمني، حيث يضمن بأن  هذا املؤشرإن حساب وبذلك ف
على  SCR مؤشر وعموما يتم حساب .مأخوذ  بعني االعتاار الشر اليت تتعرض هلا  تكون مجيع األخلار
  .3يُلو ر من قال شركة التأمني يف حد ذاهتا منوذج داخليُمقرتح من اهليئة التنظيمية أو أساس منوذج معياري 

 النموذج المعياري )Formule Standard( : النموذج املعياري حلساب  تقرير تلايقالتأمني شركة تستليع
األخلار الرئيسية اليت  SCRويضم . خاص هباداخلي إذا مل ترغب أو مل تستلع اختاذ منوذج  SCRمؤشر 

     :4الصيغة التالية وفقه يتم حساب، و تتعرض هلا شركة التأمني

                                                           
، مذكر  ماجستري (SAA)لشركة الوطنية للتأمين ، دراسة حالة ا2إدارة المخاطر االستثمارية في شركات التأمين وفق نظام المالءة لفتاحة سعاد،  1

 .113-112، ص ص5112، 1جامعة سليفكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية علوم التسيري، يف العلوم االقتصادية،  

 SCR : Solvency Capital Requirement. 
2 Anthony DEBERNARDI,  Estimation infra-annuelle d'un ratio de couverture Solvabilité II, mémoire présenté 

pour l’obtention du diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA et l’admission, Institut des Actuaires, Lyon 1, 2014, 

p13. Disponible sur le site : http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-

02.nsf/769998e0a65ea348c1257052003eb94f/432e6d50958c3b41c1257b05006cf2a5/$FILE/Memoire%20Actuariat

%20ISFA.002.pdf/Memoire%20Actuariat%20ISFA.pdf, (consulté le : 05-10-2018). 
3 Anne MAZZANTI, La formule standard (version QIS), leviers et/ou incertitudes pour des garanties Epargne 

et Retraite, these professionnelle, MBA Manager d’entreprise spécialisation Assurance, Cnam, Enass, France, 

2012, p18. Disponible sur le site : http://www.mba-enass-

alumni.org/uploads/3/2/3/1/3231071/mba_enass_2012_mazzanti_formule-standard.pdf, (consulté le : 13-10-2018). 
4 Ipid, PP. 29-30. 

http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/769998e0a65ea348c1257052003eb94f/432e6d50958c3b41c1257b05006cf2a5/$FILE/Memoire%20Actuariat%20ISFA.002.pdf/Memoire%20Actuariat%20ISFA.pdf
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/769998e0a65ea348c1257052003eb94f/432e6d50958c3b41c1257b05006cf2a5/$FILE/Memoire%20Actuariat%20ISFA.002.pdf/Memoire%20Actuariat%20ISFA.pdf
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/769998e0a65ea348c1257052003eb94f/432e6d50958c3b41c1257b05006cf2a5/$FILE/Memoire%20Actuariat%20ISFA.002.pdf/Memoire%20Actuariat%20ISFA.pdf
http://www.mba-enass-alumni.org/uploads/3/2/3/1/3231071/mba_enass_2012_mazzanti_formule-standard.pdf
http://www.mba-enass-alumni.org/uploads/3/2/3/1/3231071/mba_enass_2012_mazzanti_formule-standard.pdf
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األموال الضرورية للمالء  يضم رؤوس BSCR) )رأس املال الضروري للمالء  القاعدي  حيث أن

خماطر االكتتاب يف التأمني الصحي، خماطر االكتتاب يف  االكتتاب يف تأمينات األضرار، ملخاطرواملقابلة 
اخلاص  ميثل رأس املال الضروري للمالء  (SCRop)  يف حني .احليا ، خماطر السوق، وخماطر القرض تأمينات

 .لضرائب املؤجلةالق بتوزيع األرباح يف املستقال و فيتعAju) ) ، أما التعديلباملخاطر التشغيلية
 النموذج الداخلي )Interne Modèle(:  ُه شركة التأمني بنفسها حلسابدّ عِ يقصد به النموذج الذي ت 

خاص هبا والذي يعكس الصور  احلقيقية لألخلار اليت تتعرض هلا هذه الشركة، وهذا النموذج  SCR مؤشر
ترتاط باستغالل مناذج أن ولاناء مناذج داخلية وجب . البد أن يكون خاضع ملوافقة اهليئات الرقابية

القدر  على التأقلم  اأن يكون هل، وجيب إحصائية خمصصة جململ األخلار احملد د  يف نشاط شركة التأمني
 . 1 (حركية)مع تغريات اخللر احمليط، مبعىن ال بد أن تكون النماذج الداخلية تلورية 

(MCR) المتطلب األدنى لرأس المال -


وميثل احلد األدىن لرأس املال . SCRمتضمن يف مؤشر هو و : 
فإنه  احلد األدىنعن هذا رأس املال لشركة التأمني املفروض من طرف هيئات اإلشراف، والذي إذا اخنفض 

يتم و  .إىل التدخل التلقائي للهيئات الرقابية ويعرضها إىل إمكانية سحب االعتمادة شركهذه الُيعرِّض س
األقساط، املخصصات التقنية، الضرائب، واملصاريف )تغريات بواسلة عالقة خلية جملموعة من امل هحساب
 حسابجيب عند و . I، وهو بذلك يكون شايه للريقة حساب هامش املالء  اإللزامي يف املالء  (اإلدارية
، وجيب ملد  سنة %32اخلسائر القصوى املنتظمر  مبستوى ثقة حمدد عند أن يسم  بتغلية   MCR مؤشر
، كما جيب حسب النموذج املعياري أو الداخلياحملسوب  SCRمن  %22و %52يكون حمصور بني أن 

 .2على األقل مر  يف الفصل وُتوج ه نتيجته إىل هيئات اإلشراف والرقابةأن حتسب قيمة هذا املؤشر 
حيث ، MCRو SCRاثنني مها  مبؤشرينيتحدد  IIوعموما ميكن القول أن هامش املالء  وفقا للمالء  

على فرضيات وتقنيات أو منوذج داخلي، حيث يعتمد النموذج األول وفقا لنموذج معياري  SCRيتم حساب 
سم  لكل شركة من احلصول على منوذج خاص أما النموذج الثاين فهو ي. إكتوارية مماثِلة جلميع شركات التأمني

                                                           
1
 Judith Dourneau, Solvency II : Du risque de marché au modèle interne de risque, mémoire présenté pour 

l’obtention du diplôme de l’Enass, novembre 2008, p73. Disponible sur le site, https://docplayer.fr/5779122-L-

enass-ecole-nationale-d-assurances.html, (consulté le : 16-10-2018). 

 MCR : Minimum Capital Requirement. 

2
 Lerda Aurélien, Op.cit, p02. 

SCR = BSCR + SCRop + Aju 

 

https://docplayer.fr/5779122-L-enass-ecole-nationale-d-assurances.html
https://docplayer.fr/5779122-L-enass-ecole-nationale-d-assurances.html
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خلية باالعتماد  فيتم حسابه بلريقة MCRمؤشر أما . هبا يعكس واقع نشاطها من خالل املخاطر اخلاصة هبا
 .خل اهليئات الرقابية تلقائيادتتوإال على عد  متغريات، وجيب أن يكون مالغ األموال اخلاصة فوق هذا احلد، 

 :تغطية هامش المالءة -3

اليت جيب على شركات التأمني توفريها من أجل تغلية ( الذاتية)نقصد بذلك حجم األموال اخلاصة 
، فقد مت تقسيم األموال اخلاصة إىل صنفني IIووفق املالء  (.SCRو MCR)احتياجات مالءهتا املالية 

، وكل صنف مت تقسيمه إىل مستويات، حيث مت تصنيف األموال اخلاصة األساسية إىل (أساسية وإضافية)
إىل األموال اخلاصة يف  هافيصنم تأما األموال اخلاصة اإلضافية فت. األول والثاين والثالث: ثالثة مستويات

يني الثاين والثالث، مث مت وضع حدود لكل مستوى من هذه املستويات إلدماجه يف عناصر هامش املستو 
اليت ميكن أن تكون من  األساسيةباألموال اخلاصة  MCR مؤشر نه جيب تغليةعلى العموم فإو  .املالء 

باألموال  SCRمؤشر كما جيب تغلية . (على األكثر %51) أو الثاين( على األقل %31)املستوى األول 
على األكثر  %12و على األقل من املستوى األول %21اخلاصة للمستوى األول، الثاين والثالث مع ضمان 

وضع خملط إلصالح الوضع،  يهاهبذه النسب فإنه يلزم علالشركة  ويف حالة عدم التزام 1.من املستوى الثالث
   .وإال سيتم سحب االعتماد

  IIالمالءة نظام وفق ومتطلبات االفصاح ، المتطلبات النوعية: ثالثا

تلك املتللاات اخلاصة بالركيز  الثانية واليت تضم كل من اهليئات الرقابية،  املتللاات النوعيةيقصد ب
، أما متللاات الوظيفة اإلكتواريةو إدار  املخاطر، ، الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي، حوكمة الشركات

 .II متللاات الركيز  الثالثة لنظام املالء   اإلفصاح فُيقصد هبا

 :، الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخليالهيئات الرقابية -1

فإنه يتوجب على اهليئات مراقاة أخلار شركات التأمني بشكل  الثانيةوفقا للركيز   :الهيئات الرقابية -
 (.مادأ التناساية)الشركة وحجمها منتظم وتقييم وضعيتها بلريقة نوعية وكمية وكل هذا بالنظر إىل نشاط 

إن الرقابة اليت تقوم هبا اهليئات الرقابية جيب أن تضم الوضعية احلالية واملستقالية للشركة، كما وعلى العموم ف
نظام احلوكمة، إدار  املخاطر، املخصصات التقنية، رأس املال القانوين ورأس املال : جيب أن تغلي كل من

                                                           
1 René Doff, Risk management for Insurers, Risk Books, London, Seconde Edition, 2011, p192. 
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وبالتايل فإن سللات  .ذج املعيارية والنماذج الداخليةاالستثمارات وكيفية إدارهتا، باإلضافة إىل النما املتاح،
اهليئات الرقابية وفقا هلذه الركيز  تصا  أوسع، وكل احنراف نوعي أو كمي مقارنة مع املعايري الالزمة يعرض 

 . شركة التأمني لعقوبات تفرضها هذه اهليئات
شركات التأمني وإعاد  التأمني بضرور  وضع نظام فعال للرقابة  IIاملالء  ألزمت  :ةالرقابة الداخلي -

احملاساية، إطار للرقابة الداخلية، م على األقل العمليات اإلدارية و والذي يض_ رقابة مستمر _الداخلية 
        ة امللابقةوظيفتعزيز أو إنشاء اإلجراءات املتعلقة مبعلومات مجيع مستويات الشركة، باإلضافة إىل 

(La fonction de conformité)
وعلى العموم، يرتكز نظام الرقابة الداخلية على رقابة مجيع .1 

وهلذا فإن شركات التأمني ملزمة  ،_رقابة دورية_املستويات ويُقي م بصفة منتظمة من طرف التدقيق الداخلي 
 (.إدار  املخاطر، التدقيق الداخلي)األخرى بوضع وظيفة للرقابة الداخلية تكون مستقلة عن باقي الوظائف 

يجب أن تتمركز حتت مديرية الرقابة الداخلية، حيث تقوم هذه الوظيفة ف لوظيفة المطابقةأما بالنساة 
حمليط التشريعي على عمليات شركة التأمني، باإلضافة إىل حتديد وتقييم بتقييم األثر احملتمل جململ تغريات ا

 :3ترتكب من امللابقة اخلارجية وامللابقة الداخلية كما يلي وهي .2أخلار عدم امللابقة
 هي االلتزام للتنظيم، حيث أن سلوكات عدم امللابقة حمدد  يف النصوص اخلارجية : امللابقة اخلارجية

 ، وهذه السلوكات عرضة لعقوبات احملكمة اإلدارية ولعقوبات تأدياية؛...(ماتالقوانني، التنظي)
 هي االلتزام بالنصوص الداخلية للشركة اليت ُتسرّي النشاط، إذ أن سلوكات عدم امللابقة : امللابقة الداخلية

 . هلذه النصوص تكون عرضة لعقوبات إدارية وعقوبات تأدياية

ال بد على شركات التأمني أن تُنشأ وظيفة تدقيق داخلي فعالة ومستمر ، حيث تقوم  :التدقيق الداخلي -
كما . هذه الوظيفة بفحص مدى توافق أنشلة شركة التأمني مع اسرتاتيجياهتا، عملياهتا، وإجراءاهتا الداخلية

ما يفسر بأن  وهذا .4ال بد أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي هادفة ومستقلة عن باقي الوظائف التشغيلية
النموذج الداخلي، نظام : 5املدققني الداخليني يقومون بتدقيق مجيع أنشلة شركة التأمني واليت نذكر منها

                                                           
1 DIRECTIVE 2009/138/CE, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 

(solvabilité II), Journal officiel de l’Union européenne,17-12-2009 , p35.  
2
 Erwan MUSY-AGF, Le contrôle interne dans les organismes d’assurance, thèse professionnelle présenté pour 

l’obtention le MBA Manager d’entreprise spécialisation Assurance, l’Enass, décembre 2007, p77. Disponible sur le 

site : https://docplayer.fr/34319696-L-enass-ecole-nationale-d-assurances.html, (consulté le : 25-10-2018). 
3
 Lerda Aurélien, Op.cit, p37. 

4
 Erwan MUSY-AGF, Op.cit, p .33  

5
 Voir : Lerda Aurélien, Op.cit, pp89-103. 

https://docplayer.fr/34319696-L-enass-ecole-nationale-d-assurances.html
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وهلذا . إخل...وكمةإدار  املخاطر، نظام احل، ، الرقابة الداخلية(ORSA)التقييم الداخلي لألخلار وللمالء  
شركات التأمني بضرور  فصل وظيفة التدقيق الداخلي عن الرقابة الداخلية وعن وظيفة  IIألزمت املالء  
 .تُناقمش نتائجه وتوصياته مع جملس اإلدار والذي تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي وذلك لإدار  املخاطر، 

 : ، نظام إدارة المخاطر، والوظيفة االكتواريةحوكمة الشركات -2

فإنه أصا  من الضروري على شركات التأمني أن تضع نظام حوكمة  IIلمالء  لوفقا  :حوكمة الشركات -
فعال يتوافق مع طايعة وحجم نشاطها، ويضمن اإلدار  السليمة واحلكيمة لنشاطها، هذا النظام يتضمن 

أشخاص خمتصني وذوي خرب ، وظيفة فعالة إلدار  املخاطر، وظيفة للرقابة الداخلية : عد  متللاات أمهها
 تأدخل IIاملالء  كما أن . ةووظيفة إكتواري، لابقة، وظيفة تدقيق داخلي مستقلةخصوصا وظيفة املتضم 

 :1وجلانه حنددها فيما يليشركة التأمني إدار  لس جمهام تغيريات تتعلق خصوصا مب
 ،وضع أهداف إسرتاتيجية تتماشى مع  تكليف جملس اإلدار  بـتحديد املستوى األقصى املقاول للخلر

مستوى اخللر األقصى، املصادقة على حدود األخلار، املوافقة والفحص الدوري إلجراءات تسيري 
وكذلك املصادقة ، إذ أن جملس اإلدار  يقوم باملصادقة على السياسة العامة إلدار  خماطر الشركة املخاطر،

 (.   رقابة امللابقة/رقابة دائمة)على إجراءات الرقابة الداخلية 
 إنشاء جلان األخلار(Comités des Risques) تكون تابعة للمديرية العامة وتضم أعضاء من الشركة ومن ،

املديرية العامة، إذ أن هذه اللجان تكلف مبعاينة القرارات اإلسرتاتيجية جمللس اإلدار  واخلاصة باألخلار 
 . يلية، كما تقوم هذه اللجان بتقدمي نتائجها إىل املسريينواألخلار التشغ األخلار املالية،، التأمينية

  إنشاء جلنة تدقيق(Comité d’Audit) ،بضمان فعالية نظام إدار  املخاطر ونظام الرقابة الداخلية،  ُتكّلف
 .  قيامها بفحص خملط التدقيق ضمان املتابعة لعمليات إعداد املعلومات احملاساية واملالية باإلضافة إىل

شركات التأمني بضرور  وضع نظام فعال إلدار  املخاطر يكون  IIألزمت املالء   :نظام إدارة المخاطر -
مدمج يف اهليكل التنظيمي للشركة، وذلك بإنشاء وظيفة إلدار  املخاطر تكون مستقلة عن الوظائف 

شاد جمللس اإلدار  فيما ، واليت جيب أن تقدم املساعد  واإلر (الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي)األخرى 
وظيفة ال بد أن تضم على األقل هذه الإن  .يتعلق بإدار  خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا هذه الشركة

                                                           

 ORSA : Own Risk and Solvency Assessement ou Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité. 

1 Lerda Aurélien, Op.cit, pp42-43. 
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االكتتاب واملخصصات، إدار  األصول واخلصوم، االستثمارات، تسيري خماطر السيولة : اجملاالت التالية
 ويف حالة ما إذا.  وتقنيات أخرى للتعامل مع اخللروالتمركز، التسيري التشغيلي للمخاطر، إعاد  التأمني

: منها أخرىكانت الشركة تستعمل منوذج داخلي كلي أو جزئي، فإن وظيفة إدار  املخاطر تضم نقاط 
تصور ووضع حيز التنفيذ النموذج الداخلي، فحص النموذج واملوافقة عليه، متابعة وثائقية للنموذج الداخلي 

 .    1وإنشاء تقارير شاملة متعلقة هبذا التحليل هذا النموذج قة به، حتليل فعاليةولكل التعديالت املتعل
التقييم الداخلي إدار  املخاطر يف شركات التأمني عن طريق وضع نظام نظام  IIلقد عززت املالء  

جمموعة العمليات واإلجراءات املستخدمة داخليا لتحديد مالغ وهو عاار  عن  ،(ORSA) لألخطار وللمالءة
عملية حساب متللاات مكملة لعملية وبذلك فهي . األموال اخلاصة الضرورية ملالء  الشركة يف كل وقت

خاص هبا لألخلار اليت متت متابعتها عند حساب  تقييمقادر  على شركة التأمني تكون  حيث .هامش املالء 
، وكذلك تقييم أخلار أخرى (أخلار االكتتاب، القرض، السوق واألخلار التشغيلية)ملالء  متللاات هامش ا

هو أدا  تسم  بتجاوز الرؤية  ORSAفإن نظام وعلى العموم  (.األخلار اإلسرتاتيجية، أخلار الشهر )
الزم لتغلية هذه التنظيمية للمالء  وتفسري وجهة نظر الشركة لألخلار اليت تتعرض هلا وملستوى رأس املال ال

 األخلار، باإلضافة إىل أهنا تسم  باألخذ بعني االعتاار األخلار غري 
ُ
 . SCR 2 عند تقييم  دركمةامل

لشركة واحد  من الوظائف األساسية IIمالء  للوفقا  الوظيفةهذه أصاحت  :الوظيفة اإلكتوارية -
داخل  هومسؤوليات هتدعيم سللاتمت  فاإلكتواري مل يعد مسؤوال فقط عن تنظيم احلسابات، ولكن، التأمني

، ملوضوعةتنظيم وإعاد  النظر يف حساب املخصصات التقنية والفرضيات اوذلك من خالل الزامه بة، شركال
ة لالكتتاب وبرامج إعاد  إبداء رأيه فيما خيص السياسة العام، اذج وطرق تقدير املخصصات التقنيةتقييم من
 .ORSAاملسامهة يف وضع نظام فعال إلدار  املخاطر خاصة فيما يتعلق بنظام ، وكذلك التأمني

 :متطلبات اإلفصاح -3

ضمان الشفافية لتعزيز آليات السوق والرقابة إلقامة تواصل مايل أفضل و II للمالء  الثالثة تسعى الركيز  
وهبذا تصا  األطراف ذات الصلة بشركات التأمني هلا احلق يف احلصول على  القائمة على أساس اخللر،

ومعلومات أساسية عن وضعها املايل وعن شركات التأمني معلومات دقيقة عن مستوى املخاطر اليت تواجهها 

                                                           
1
 DIRECTIVE 2009/138/CE, Op.cit, p73. 

2 Lerda Aurélien, Op.cit, p73. 
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معلومات تدخل يف سياق انضااط هذه الشركات إىل مالءهتا، وتصنف املعلومات واجاة النشر من قال 
فالغاية من هذه الركيز  هو تفعيل . 1معلومات تقدم للمشرفني واملراقاني، ومعلومات تقدم للمؤمن هلم السوق،

لتحقيق الشفافية وذلك رها تكون نتائج الركيزتني السابقتني التنسيق مع الركائز السابقة فاملعلومات اليت يتم نش
 . واالنضااط اجتاه السوق

كان استجابة للمشكالت اليت أفرزها نظام   IIضية األوروبية إىل املالء  وأخريا ميكن القول أن انتقال املفو 
، وحماولة منها تنسيق أنظمة املالء  املالية لصناعة التأمني يف دول اإلحتاد األورويب وزياد  استقرار Iاملالء  

، باإلضافة وعيةالتأمني بعد  متللاات منها كمية، وأخرى ن ألزمت شركات IIإن املالء  . الوضع املايل ككل
 .%1.2حتمال إفالسها إىل إختفيض من  ، وكل هذا حىت تتمكن شركات التأمنياإلفصاحإىل متللاات 

 أ.م.المالءة المالية لشركات التأمين في الونظام  :المطلب الثالث

أ .م.املاادئ األساسية لنظام املالء  املالية لشركات التأمني يف الودراسة من خالل هذا املللب  سنحاول
، مث دراسة أنظمة االنذار املاكر وكذلك معيار رأس املال املاين على املخاطر 5113اليت مت استحداثها يف سنة 

 .اليت تعتمد عليها اهليئات الرقابية للتأكد من مالء  شركات التأمني

 لمالية لشركات التأمين األمريكيةللمالءة االمبادئ األساسية : أوال

بإصدار ماادر  لتحديث  (NAIC)التأمني يف أمريكا  ملشريفالوطنية معية اجل، قامت 5113يف جوان 
حيث مت  .(IAIS)التأمني  ملشريف ةالدولي اجلمعيةاملالء ، حيث اعتمدت على األفكار امللور  عن طريق نظام 

 :2فيما يليوهذه املاادئ ناينها  ماادئ أساسية للمالء  املالية لشركات التأمني األمريكية،صياغة ساعة 

أ بصفة دورية تقارير .م.يتلقى املنظمون يف الو :التقارير الرقابية، اإلفصاح والشفافية(: 11)المبدأ  -
مالية من شركات التأمني واليت يتم االعتماد عليها لتقييم اخللر والوضع املايل لشركات التأمني، وكذلك 

                                                           
1
 Olga Gornouchkina, Application des normes Solvency II en assurance-vie, mémoire présenté pour l’obtention 

du diplôme d’Actuaire « DUAS », université Louis Pasteur Strasbourg, 2007, p13. Diponible sur  le site: 

http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-

02.nsf/0/9b344ead27589acbc1257627003499d3/$FILE/M%C3%A9moire%20OGornouchkine%202007.pdf, 

(consulté le :25-10-2018). 
 NAIC : National Association of Insurance Commissioners. 
2
 The United States Insurance Financial Solvency Framework, NAIC 2010, pp14-20. Disponible sur le site: 

http://docplayer.net/13770031-The-united-states-insurance-financial-solvency-framework.html, (consulté le: 30-08-

2018). 

http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/0/9b344ead27589acbc1257627003499d3/$FILE/M%C3%A9moire%20OGornouchkine%202007.pdf
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/0/9b344ead27589acbc1257627003499d3/$FILE/M%C3%A9moire%20OGornouchkine%202007.pdf
http://docplayer.net/13770031-The-united-states-insurance-financial-solvency-framework.html
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تشمل التقارير هذه جمموعة شاملة من الايانات املالية تعرف باسم الايان السنوى، . مقارنة النتائج بينها
مالحظات على الايانات املالية، مناقشة وحتليل )الفصلية، والعديد من اإلفصاحات النوعية الايانات املالية 

إن هذه املعلومات تستخدم على نلاق واسع يف املراقاة (. اإلدار ، رأي اإلكتواري، والتقرير السنوي للتدقيق
 .التنظيمية للمالء ، الفحوصات امليدانية واملراقاة اخلارجية

هو التقييم وبصفة مستمر  للوضع  املراقاةهذه اهلدف من  :تحليل والمراقبة الخارجيةال(: 12)المبدأ  -
ولتحقيق هذا . املايل لشركة التأمني وحتديد وتقييم املخاطر احلالية واملستقالية اليت تتعرض هلا هذه الشركات

ستخدام التقارير التأمني يف الوالية كل فصل بتحليل مايل مفصل للشركة وذلك با مشرفواهلدف، يقوم 
التقرير األخري للتدقيق املنجز من طرف )املالية التنظيمية، األدوات املالية وغريها من مصادر املعلومات 

التقارير األخرى املستعملة يف التحليل تضم (. والنتائج األخري  للرقابة امليدانية حماسب قانوين معتمد مستقل
 . لسوق، تقارير وكالة التصنيف، ووسائل اإلعالم التجاريةكل من تقارير الشركة، تقارير حول سلوك ا

تتضمن املراقاة اخلارجية متابعة املخاطر اليت مت حتديدها يف كل من الفصل السابق للتحليل ويف الرقابة 
إال أن أقسام التأمني يف الوالية عموما هلم األولوية يف مراجعة شركات التأمني على أساس . امليدانية األخري 

ملا تكون شركات التأمني على سايل . يةنظام النسب املالية، أدوات الفحص ومعايري أخرى نوعية أو كم
املثال تعاين من اختالفات كاري  أو نتائج مالية سلاية قد تؤثر على مالءهتا املالية، سيقوم املنظمون 

إذن يتم استخدام نتائج . بتخصيص املوارد الالزمة وحتديد األولويات ملزيد من التحليل هلذه الشركات
 . يف حتديد األولوية وتتي  نقلة تركيز ألنشلة املراقاة اخلارجية الفصلية املقالةالتحليل املايل احلايل للمساعد  

ختضع شركات التأمني لفحص مايل  :الفحوصات الميدانية المركزة على الخطر(: 13)المبدأ  -
واستنادا إىل  مع ذلك،(. يف بعض الواليات ثالث سنوات)شامل على األقل مر  واحد  كل مخس سنوات 

نتائج املراقاة اخلارجية، قد يضع املنظمون أولوية لشركات التأمني اليت تعاين من مشاكل، وبالتايل إجراء 
اهلدف من الفحوصات امليدانية هو السماح ملسؤويل الوالية . الفحوصات امليدانية على حنو أكثر تواترا

 .للعي ملخاطرها وممارساهتا املتعلقة بإدار  املخاطربتقييم املالء  املالية لشركات التأمني، ووضع عرض ت
خالل الفحوصات امليدانية يتم مراجعة وتقييم ممارسات حوكمة الشركات والعمليات املوجهة لتحديد 
اخللر وختفيفه، مبا يف ذلك، عمل وفعالية جملس اإلدار ، كفاية إدار  املخاطر يف املؤسسة، مراقاة وإدار  

تم حتديد وتقييم مجيع املخاطر الكامنة واهلامة اليت تواجهها شركة التأمني، سواء املتعلقة ي. أنظمة املعلومات
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بعد ذلك، يتعني على املراقب . مبسائل إعداد التقارير املالية أو تلك املتعلقة باملسائل التجارية والتشغيلية
 . مت حتديدهابتحديد وتقييم عمليات الرقابة الداخلية اليت ختفف من كل املخاطر اليت 

تسم  الفحوصات امليدانية كما يف املراقاة اخلارجية بالرتكيز مااشر  وبصفة حمدد  على املناطق اليت تشتد 
 . مؤشر على موثوقية التقارير املالية املستخدمة يف التحاليل اخلارجيةر، كما أن نتائجها تعترب فيها املخاط

شركات التأمني ملزمة مبتللاات احلد  :المالءةاالحتياطات، كفاية رأس المال و(: 10)المبدأ  -
متللاات احلد األدىن الثابت من رأس املال املتعلق بالتأسيس واالعتماد ، وكذلك األدىن من االحتياطي

 إضافة إىل ذلك، الوالية هلا السللة بإلزام شركة التأمني برأس مال إضايف وبفائض. واليةحسب كل 
 تللااتكما تلتزم شركات التأمني كذلك مب  .وطايعة أعمال التأمني املتداولة يعتمدان على نوع، حجم،

أخذ بعني االعتاار نوع األخلار اليت تتعرض هلا شركة التأمني وكذلك حجم هذه الذي يكفاية رأس املال 
: عيني هذه املتللااتوهكذا، فإن وجود كل . وهذا ما يسمى بنظام رأس املال املاين على املخاطر األخلار

ة، أنه يتم تغلية حاملي وثائق التأمني مبا يكفي من املوارد لتغلية معظم السيناريوهات االقتصادية املستقالي
 .القرتاح التدابري التصحيحية الالزمة/الختاذ، يف حالة أي اجتاه معاكس، وأن هناك موارد كافية للمنظم

األنشلة /بعض املعامالت :الهامة األنشطة/الرقابة التنظيمية لبعض المعامالت(: 10)المبدأ  -
لشركات التأمني ال ( ...من  االعتماد، التغيري يف امللكية أو يف الرقابة، توزيع األرباح: كـ)اهلامة والواسعة 

وهلذا  أو هلا آثار كاري  على األسهم واجتماعية،/تعترب جانب من الروتني اليومي الكتتاب وإصدار التأمني و
يتللب من شركات التأمني : فعلى سايل املثال. فإن هذه املعامالت جيب أن حتظى مبوافقة اجلهة التنظيمية

 .اشعار مساق للمنظم بتوزيع األرباح، حيث ال يتم دفع هذه األرباح ألصحاهبا حىت يتم املوافقة عليها

تتخذ يف الوقت املناسب تدابري وقائية  اهليئة التنظيمية :التدابير الوقائية والتصحيحية(: 10)المبدأ  -
هذه . وتصحيحية مناساة وضرورية للحد من تأثري املخاطر احملدد  خالل املراقاة التنظيمية اخلارجية وامليدانية

التدابري هتدف لتوفري وقت ماكر لتدخل اهليئة من أجل تصحي  املشاكل قال أن تصا  حاالت اإلعسار 
 .ل عدد حاالت اإلفالس وآثارها السلايةال مفر منها، وبالتايل تقلي

توفر قوانني احلراسة للمنلمني تدابري ملنع  :الخروج من السوق والحراسة القضائية(: 10)المبدأ  -
خيارات تعترب من . اإلعسار، تقليل اخلسائر وتوفري احلماية ألصحاب امللالاات قال إعسار شركة التأمني

تشمل عمليات الدمج واالستحواذ، ترتياات إعاد  التأمني، عدم قال املنظمني كادائل ممكنة لإلعسار، 
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لقد مت انشاء مجعيات الضمان يف الوالية . جتديد جزء أو كل من أعمال شركة التأمني وغريها من الادائل
 .وذلك هبدف تغلية االلتزامات املالية لشركات التأمني املعسر 

  (Early warning system) أنظمة االنذار المبكر: ثانيا

كنظام إنذار  (IRIS) املعلومات لتنظيم التأمني والواليات يستعملون نظام NAIC، 1131منذ أوائل 
والذي  إخضاع مجيع شركات التأمني األمريكية هلذا النظام،ماكر للتأكد من مالء  شركات التأمني، حيث يتم 

يقوم على سلسلة من الايانات الوارد  يف القوائم املالية للشركات، إذ يكون للشركات اليت ال حتقق املستوى 
باعتااره وسيلة محاية وإنذار ماكرين  IRISاملللوب وفقا هلذا النظام األولوية لفحص مراكزها املالية، ويعمل 

 IRIS يظهر عليها بعض املشكالت املالية، وتعد نسب اهليئات الرقابية على استكشاف الشركات اليت يساعدف

 . ون سابق إنذار، أو قد تكون معاكسة للتوقعاتغالاا ما تأيت األزمات فجائية، ودمعايري توجيهية فقط، ف

جمموعات كل منها يقيس خاصية معينة  ةعلى أساس تصنيف النسب املالية يف أربع IRISويقوم نظام 
والفنية لشركة التأمني، وهذه اجملموعات هي النشاط، والرحبية، والسيولة، وتقدير  من اخلصائص املالية،

بعد تلايق النسب على القوائم املالية وعن طريق برنامج خمصص هلذا  IRISويتم حتليل بيانات . االحتياطات
نساة مالية لشركات التأمني  15األضرار وعلى شركات التأمني نساة مالية ل 11يقارن  IRISإن نظام . الغرض

لكل نساة، وإن مل تكن النساة مقاولة فإن ذلك يعد مبثابة  ، مبعدالت منلية، أو مدى مقاولعلى األشخاص
 :حتسب كما يلي االكتتاب التغري يففعلى سايل املثال نساة  .عالمة إنذار ماكر الحتمال العسر املايل

صايف  أقساط  االكتتاب للعام السابق   صايف أقساط االكتتاب للعام احلايل
صايف  أقساط  االكتتاب للعام السابق  

=  األضراربالنساة لشركات التأمني على  التغري يف االكتتابنساة   

أو  ، حيث تشري هذه النساة إىل مدى التوسع،%88+و  %88 -واملدى املقاول هلذه النساة يرتاوح بني 
االنكماش يف حجم األخلار اليت تقوم الشركة بتغليتها، ومدى تغريها من سنة ألخرى، إذ إن الزياد  الكاري  

عرضها حلاالت إعسار نظرا للتوسع الكاري يف حمفظتها التأمينية، وإن األخلار اليت تغليها الشركة قد ي يف حجم
اد  يف رأس املال، ويف االحتياطات، كما إن اخنفاض الزياد  يف حجم األقساط الصافية املكتتب هبا يتللب زي

                                                           

 IRIS: Insurance Regulatory Information System. 
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فاإلخنفاض يف حجم األخلار . حجم هذه احملفظة عن املدى املقاول يؤدي إىل مشاكل مالية، وإدارية للشركة
 .  1يؤدي إىل تغيري خلط الشركة، واسرتاتيجياهتا االستثمارية والتأمينية

عن ثغرات عديد  فيه إثر موجة اإلفالس اليت مست العديد من شركات التأمني  IRISلقد كشف نظام 
وهلذا . 2بعد أزمة املسؤولية املدنية والرتاكم املتزايد للكوارث يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات أ.م.يف الو
على  والقدر  الشركاتتصنيف  ىل تلوير أنظمة أخرى لإلنذار املاكر تكون أكثر مرونة ودقة يفإاحلاجة ظهرت 

 يعتربحيث . (FAST) وعلى هذا األساس ظهر نظام يسمى مبسار التحليل املايل للمالء  .التناؤ مبالءهتا
FAST السابق  نظاملمبثابة امتداد لIRIS نساة مالية، وهو بذلك يزيد على عدد معدالت  51، وهو يتكون من
  خيتلف عن نظام   FAST ، إال أن نظام FASTنظاميشملها  IRIS رغم أن عددا من معدالت. IRISنظام 
IRIS  وكذلك خيتلف املدى املقاول لكل معدل ىف النظامني نساةقيمة النقاط الىت تعلى لكل  يف. 

ونتائج فحص شركات التأمني الىت تنجم عن هذا النظام منذ تلايقه وحىت اآلن موثوقا  FAST يعد نظام
لكن دون نشر قيمة النقاط احملدد  FAST  نسبمسحت بنشر  NAICن أهذا على الرغم من . نتائجه ه ويففي

ترتيب الشركات  كل شركة مث يستخدم هذا اجملموع يفويتحدد جمموع للنقاط الىت حتصل عليها  . نساةلكل 
 .3لعمل حتليال آخر (فقط الفحص وثالثة هلا فحص روتيين فورا وأخرى هلا أولوية يففحصها شركات جيب )

 معيار رأس المال المبني على المخاطر: ثالثا

 أ كذلك من خالل معيار رأس املال املاين على املخاطر.م.يتم التأكد من مالء  شركات التأمني يف الو
(RBC) ،تلويره عن طريق  والذي متNAIC  1118أصا  ساري املفعول يف ديسمرب ، حيث 1111يف بداية 

خيتلف حساب رأس و . 4األشخاصبالنساة للتأمني على  1112بالنساة للتأمني على األضرار، و يف ديسمرب 
 :كما يلي( تأمني على األضرار أو تأمني على األشخاص)املال املاين على املخاطر حسب نوع الشركة 

                                                           
، جملة جامعة تشرين للاحوث والدراسات العلمية، تقييم أداء شركات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار المبكررانيا الزرير، وحممد اجلشي،  1

 .811-813، ص ص 5112، 2، العدد 83سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
، مذكر  ماجستري يف العلوم االقتصادية، غري منشور ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ومردودية شركات التأمينتحليل مالءة هدى بن حممد،  2

  .31ص، 5112-5112، _قسنلينة_جامعة منتوري 
 FAST: Financial Analysis Solvency Tracking. 
3 Robert W. Klein, Regulating Insurer Solvency In a Brave New World, Center for Risk Management & 

Insurance Research, Georgia State University, September 2000? pp47.48. Disponible sur le site: 

https://www.researchgate.net/publication/228678566_Regulating_Insurer_Solvency_In_a_Brave_New_World, 

(consulté le : 09-11-2018). 
4 Commission Européenne, Systèmes de type « Risk-based capital », Bruxelles, le 11-2001, p3.  

https://www.researchgate.net/publication/228678566_Regulating_Insurer_Solvency_In_a_Brave_New_World
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 : بالنسبة لشركات التأمين على األضرار رأس المال المبني على المخاطرحساب  -1

تقسيم  خاللينتج من  (RBC non-vie)رأس املال املاين على املخاطر لشركة التأمني على األضرار  
 :  1، وكل هذا ناينه فيما يلي(Rᵢ) املتعلق بكل جمموعة جمموعات، مث حساب رأس املال اخللر اإلمجايل إىل ستة

- ₀R األصول غري اخلاضعة للرقابة،  ضم خماطرياحتياج رأس مال  :ةمتعلق مبخاطر خارج امليزانية للشرك
 .على هذه األصول والضمانات %1عن طريق تلايق معامل  هويتم حساب .ضمانات للشركات التابعة

- ₁R :ودائع، سندات، )إن األصول ذات العائد الثابت : خلر متعلق باالستثمارات ذات العائد الثابت
صدر ...(قروض الرهن العقاري

ُ
وعلى هذا األساس قامت اهليئة . تنخفض قيمتها بالعالقة مع درجة خلر امل

للسندات اليت _ %81و_ بالنساة لسندات اخلزينة األمريكية_ %1ترتاوح ما بني )الرقابية بتحديد نسب 
 ُتلا ق على أصناف األوراق املالية ذات العائد الثابت وذلك باألخذ بعني( _يكون ُمصِدرها شاه عاجز

صدر
ُ
قد ر يُعظ م أو خُيف ض تاعا للتنويع يف احملفظة. االعتاار خلر عدم مالء  امل

ُ
 .كما أن رأس املال امل

- ₂R :12)كل نوع من االستثمارات ذات العائد املتغري تُرفق مبعامل : خلر متعلق باالستثمارات األخرى% 
الالزم ملواجهة خلر االستثمار يف األسهم  ، فعلى سايل املثال رأس املال(للعقارات %11بالنساة لألسهم، 

من قيمة احملفظة، وبالتايل فإن هذا املالغ من رأس املال يكون غري مساوي لرأس املال الالزم  %12يساوي 
إال أن هذه الصيغة هُتمل اخللر اخلاص (. سندات احلكومة)ملواجهة خلر االستثمار يف أصول عدمية اخللر 

  ...(. نلقة النشاطتنويع، م)بكل حمفظة أسهم 

- ₃R :نفس املادأ امللاق عند حساب رأس املال املتعلق  :خلر القرض على ذمم إعاد  التأمني وذمم أخرى
فعلى سايل املثال يتم تلايق معامل . بأخلار األصول األخرى، حيث ترفق أخلار القروض مبعامالت

على املالغ اإلمجايل غري قابل لالسرتداد من عمليات إعاد  التأمني بغض النظر عن الوضعية املالية  11%
باالختالف عن األصول ذات العائد الثابت اليت  .بالنساة للذمم األخرى %1ملعيدي التأمني، و معامل 

 .مل تُأخذ بعني االعتاار تعتمد على عوامل بالعالقة مع درجة خلر املقرض، فإن نوعية معيدي التأمني هنا

                                                           
1 Voir : - Bernard BAILLEUL et autres, SOLVABILITE ET RENTABILITE : VERS UN MODELE 

D’EQUILIBRE ?, pp19-21. Disponible sur le site : https://docplayer.fr/1446816-Solvabilite-et-rentabilite-vers-un-

modele-d-equilibre.html, (consulté le : 25-11-2018). 

             - Commission EuropéenneOp.Cit, pp5-7.  
              - Ines Affolter, Solvency Regulation and Contract Pricing in the Insurance Industry, DISSERTATION 

of the University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences 

(HSG) to obtain the title of Doctor Oeconomiae, 2009, pp 8.9. Disponible sur le site: 

https://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3601/$FILE/dis3601.pdf, (consulté le: 72-23-2018).  

https://docplayer.fr/1446816-Solvabilite-et-rentabilite-vers-un-modele-d-equilibre.html
https://docplayer.fr/1446816-Solvabilite-et-rentabilite-vers-un-modele-d-equilibre.html
https://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3601/$FILE/dis3601.pdf
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- ₄R :رأس املال الالزم ملواجهة خلر عدم كفاية املخصصات التقنية حيسب : خلر عدم كفاية املخصصات
بتلايق معامالت ختتلف حسب جمال النشاط على خمصص الكوارث قيد التسديد، وهذه املعامالت 

 .للسنوات العشر  األخري  ُتستنتج باالعتماد على معدل التصفية األسوء

- ₅R :هو شايه ملادأ حساب رأس املال املتعلق خبلر عدم  هنا ساب احلإن مادأ  :خلر عدم كفاية األقساط
 .للنشاط( S/C)كفاية املخصصات ولكن باالعتماد على مفهوم معدل الكارثية 

 :وفق الصيغة التاليةيتم حسابه  RBC non-vieوعموما فإن 

                              
 :على األشخاصلشركات التأمين بالنسبة حساب رأس المال المبني على المخاطر  -2

 (RBC-vie)لتأمني على األشخاص شركة ايدخل يف حساب رأس املال املاين على املخاطر بالنساة ل
 :1اجملموعات اجلزئية لألخلار التالية

- ₀C: ₀مماثل لـ : خلر متعلق حبسابات خارج امليزانية وبفروع الشركةR اخلاص بتأمني األضرار. 

- ₁C : احتياج رأس املال املتعلق هبذا اخللر حيسب عن طريق إرفاق (: أو خلر األصول)خلر االستثمار
بالنساة للسندات  %81بالنساة لسندات اخلزينة األمريكية و %1االستثمارات مبعامالت ترتاوح ما بني 

. على العقارات %11األسهم بينما يتم تلايق معامل  علىفقط  %81يتم تلايق معامل . احملفوفة باملخاطر
احتياج متعلق ) ₁₀Cو ( احتياج متعلق باألسهم) CS₁Cجتدر اإلشار  إىل أن هذا االحتياج بدوره يقسم إىل 

 (._وبذمم إعاد  التأمني_باالستثمارات األخرى 

- ₂C: الئم وخلر التقلاات املغري لتأمني، يضم كل من خلر التسعري رأس املال املتعلق خبلر ا :خلر التأمني
العشوائية ملعدل الكارثية وهو بذلك يقابل خلر اإلكتتاب يف شركات التأمني على األضرار، حيسب بتلايق 

على األقساط املكتتاة بالنساة لفرع التأمني الصحي، أما بالنساة لضمانات  %82إىل  %3نساة ترتاوح بني 
حيسب بالعالقة مع رأس املال حتت اخللر وذلك بتلايق نسب متناقصة من  C₂الوفا  فإن خلر التأمني 

 .وذلك حسب اجملاالت لرؤوس األموال حتت اخللر %1.12إىل  1.2%

                                                           
1 Commission Européenne, Op.Cit, pp7.8. 

R = R0 +                          
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- 3aC : حُيسب احتياج رأس املال املتعلق خبلر سعر الفائد  عن طريق تلايق معامل على  :خلر سعر الفائد
متثل هذه املعامالت فائض الزم الوجود لتغلية عدم التوافق . املخصصات الرياضية لكل صنف من العقود

عقود غري قابلة ) %1.32وتكون هذه املعامالت حمصور  ما بني . يف التدفقات النقدية لألصول واخلصوم
 (.عقود قابلة إلعاد  الشراء) %8و( إلعاد  الشراء أو ذات مد  قصري  جدا

- 4aC :أخوذ  بعني االعتاار املغري األخرى اليت يواجهها املؤمنون و يضم كل األخلار  :خلر العمليات العامة
وسوء الظروف التجارية  يف اجملموعات السابقة مثل خماطر املنافسة، خماطر اإلفراط يف التوسع، سوء اإلدار ،

  .على أقساط التأمني على احليا  %5 بتلايق نساة جزافية تقدر بـ C4a ويتم حساب. واالقتصادية

خاص بالشركات اليت متارس التأمني ( C4b)قدر احتياج آخر لرأس املال  RBC-vieجتدر اإلشار  إىل أن 
 .هذا الفرععلى أقساط  %1.2ويتم حسابه بتلايق معامل  الصحي ويرتاط باملصاريف اإلدارية هلذا الفرع،

 :1وفق الصيغة التالية RBC-vieيتم حساب  ويف األخري

            
                : NAICنموذج قانون  وفقمستويات الرقابة  -3

 TAC (Totalالعالقة بني إمجايل رأس املال املعدل على  أ.م.يف الوالتأمني  اتعلى شركتعتمد الرقابة 

Ajusted Capital)  مع رأس املال املللوب املاين على املخاطرRBC،  وهذه العالقة مسيت بنموذج قانون
NAIC (NAIC model law)  أو معدلRBC  2فقا الصيغة التاليةو ، وذلك: 

              
هو القيمة الصافية لثرو  الشركة، ( أو ما يسمى برأس املال املتاح)حيث أن إمجايل رأس املال املعدل 

 .   والذي يعادل جمموع رأس املال القانوين والفوائض بالنساة ملعظم شركات التأمني
                                                           

1
 Ishmael Sharara et autres, A Comparative Analysis of U.S., Canadian and Solvency II Capital Adequacy 

Requirements in Life Insurance, University of Waterloo, November 2010, p7. Disponible sur le site: 

https://web.actuaries.ie/press/erm-resource-database/comparative-analysis-us-canadian-and-solvency-ii-capital-

adequacy, (consulté le :30-08-2018). 
2 Dong Shin (Bill) Seol, and Chuyi Ma, Risk Based Capital (RBC) for an Illinois Based Insurance Company, 

University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, États-Unis, 2018, p5. Disponible sur le site:   

https://math.illinois.edu/system/files/inline-files/Risk%20Based%20Capital_1.pdf , (consulté le: 27-10-2018). 

 

=  NAIC نموذج قانون
 إمجايل   رأس  املال املعدل       

   رأس   املال  املاين على  املخاطر     

R = C0 + C4a                ₁               

 

https://web.actuaries.ie/press/erm-resource-database/comparative-analysis-us-canadian-and-solvency-ii-capital-adequacy
https://web.actuaries.ie/press/erm-resource-database/comparative-analysis-us-canadian-and-solvency-ii-capital-adequacy
https://math.illinois.edu/system/files/inline-files/Risk%20Based%20Capital_1.pdf
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لرأس مال يعادل على متلك مبعىن أن شركة التأمني  ،%511أكرب من  NAICملا يكون منوذج قانون 
اختاذ أي  منها ال يللب، فإن الشركة يف حالة مالء  جيد ، حيث األقل ضعف رأس ماهلا على أساس املخاطر

، أما عكس ذلك فإن هناك تنظيمات معينة وأفعال تتخذها الشركة أو السللة االشرافية موقف أو إجراء
 :وذلك كما هو موض  يف اجلدول التايل لتصحي  الوضع،

 NAICنموذج قانون  الرقابة حسبمستويات (: 22-3)الجدول رقم 
 مستوى عمل الهيئة مستوى عمل الشركة قانون النموذج  مستويات العمل
مستوى عمل 

 الشركة
121%-511% 

 22جيب وضع خلة يف فرت  
ملال يوم لرفع مستويات رأس ا

س أزياد  ر )إىل الوضع املناسب 
 (.املال أو ختفيض األخلار

 .ال عمل ُملزم من طرف اهليئة الرقابية

مستوى العمل 
 التنظيمي

111%-121% 
حيق للهيئة الرقابية إصدار تدابري 
 .تصحيحية ملعاجلة املشاكل املالية للشركة

مستوى رقابة 
 السلطات

31%-111% / 
حيق للهيئة تويل إدار  الشركة والشروع 
باستعاد  وضعها أو تصفيتها، ولكن 

 .ليست ُملزممة بذلك
مستوى الرقابة 

 اإلجبارية
 / %31أقل من 

اهليئة الرقابية ملزمة بإدار  الشركة والشروع 
 .باستعاد  وضعها أو تصفيتها

 : من إعداد اللالب باالعتماد على :المصدر
   - Dr Helmut MÜLLER, Report : SOLVENCY OF INSURANCE UNDERTAKINGS, 

conference of insurance supervisory services of the member states of the European union, p60. 

Disponible sur le site : https://eiopa.europa.eu/CEIOPS-

Archive/Documents/Reports/report_dt_9704.pdf, (consulté le : 26-09-2018). 

   - Dong Shin (Bill) Seol, and Chuyi Ma, Risk Based Capital (RBC) for an Illinois Based 

Insurance Company, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, États-Unis, 2018, pp 

3-4. Disponible sur le site:   https://math.illinois.edu/system/files/inline-

files/Risk%20Based%20Capital_1.pdf, (consulté le: 27-10-2018). 

أ .م.ية لشركات التأمني يف اإلحتاد األورويب والوويف هناية هذا املاحث ميكن القول أن أنظمة املالء  املال
ماادئ حديثة ترتكز بصفة تلايق إىل يف حساب هامش املالء   التقليديةالكمية انتقلت من تلايق املاادئ 

، IIأن هذه األنظمة، وخاصة نظام املالء  باإلضافة إىل أساسية حول مادأ رأس املال املاين على املخاطر، 
متللاات أخرى تتعلق بإدار  شركة التأمني، واليت تتمثل يف نظام احلوكمة، الرقابة الداخلية، التدقيق  تفرض

 .نقل املعلومةبمتعلقة إخل، وكذلك متللاات أخرى ...كتواريةاإل وظيفة الالداخلي، إدار  املخاطر، 

https://eiopa.europa.eu/CEIOPS-Archive/Documents/Reports/report_dt_9704.pdf
https://eiopa.europa.eu/CEIOPS-Archive/Documents/Reports/report_dt_9704.pdf
https://math.illinois.edu/system/files/inline-files/Risk%20Based%20Capital_1.pdf
https://math.illinois.edu/system/files/inline-files/Risk%20Based%20Capital_1.pdf
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لس متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي وفق مج: المبحث الثاني

 الخدمات المالية اإلسالمية

( 11املعيار رقم )سنقوم من خالل هذا املاحث بدراسة معيار متللاات املالء  املالية للتأمني التكافلي 
تقدمي املعيار و حيث سنقوم يف املللب األول بتقدمي هذا اجمللس، . الصادر عن جملس اخلدمات املالية االسالمية

مث دراسة أمهية وضع هذه املتللاات لشركات التأمني التكافلي، أما املللب الثاين، فسنقوم من خالله  ،11رقم 
، أما املللب الثالث فقد مت ختصيصه لتناول مستويات الرقابة، 11رقم  بدراسة املتللاات الكمية حسب املعيار

 . كافلي حسب نفس املعيارمتللاات اإلدار  الفعالة، ومتللاات اإلفصاح يف شركات التأمني الت

 تقديم : المطلب األول

سنقوم من خالل هذا املللب بالتعرف على دور جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف إصدار املعايري 
واملاادئ اخلاصة بصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، مث حناول تقدمي أحد املعايري، واملتعلق مبتللاات املالء  

 .لتأمني التكافلي، وأخريا دراسة أهداف وضع هذه املتللااتاملالية لشركات ا

 تقديم مجلس الخدمات المالية اإلسالمية: أوال

هو هيئة دولية، مقرها كواالملاور مباليزيا، افتتحت رمسيًا يف  (IFSB)جملس اخلدمات املالية االسالمية 
اهليئة معايري لتلوير اخلدمات املالية اإلسالمية  هذهتضع  ،5118، وبدأت العمل يف مارس 5115نوفمرب 

وتعزيزها، وذلك بإصدار معايري رقابية وماادئ إرشادية هلذه الصناعة اليت تضم بصفة عامة قلاع الانوك، ورأس 
يساهم اجمللس بشكل فعال يف تعزيز الوعي بالقضايا اليت هلا صلة أو تأثري على كما . املال، والتأمني التكافلي

ويتم تأدية هذا الدور بشكل أساسي من . الرقابة واإلشراف فيما يتعلق بصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
خالل عقد املؤمترات، والندوات، وورشات العمل، والدورات التدرياية، واللقاءات، واحلوارات الدولية اليت تقام 

مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات ية اخلدمات املالية اإلسالمويعمل جملس  .يف العديد من الالدان
وقد بلغ عدد أعضاء . صلة، ومراكز وأحباث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات عاملة يف صناعة املالية اإلسالمية

منظمات حكومية دولية،  3سللة تنظيمية ورقابية، و 33عضوا، ميثلون  131، 5113اجمللس يف شهر ديسمرب 
 .دولة 23، يعملون يف (...هنيةملؤسسات املالية والشركات املا)منظمة فاعلة يف السوق  12و

                                                           
 IFSB: The Islamic Financial Services Board.  
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اجلدير بالذكر، أن ماليزيا قد سنت قانونا يعرف باسم قانون جملس اخلدمات املالية اإلسالمية لسنة 
اليت مُتن  يف العاد  للمنظمات الدولية والاعثات  ، ويعلي هذا القانون للمجلس احلصانات واإلمتيازات5115

معياراً، ومادءا إرشاديا، ومالحظة فنية، خاصة  53منذ إنشاء هذا اجمللس، فقد مت اصدار و . الدبلوماسية
 . 1بصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية

 11 تقديم المعيار رقم: ثانيا

_ التكافلي للتأمني املالية املالء  متللاات معيار_11 مرق املعيار ةاإلسالمي املالية اخلدمات جملس أصدر
القصد من وراء إصدار هذا املعيار هو استكمال األعمال املتوافر  اليت قدمتها ، حيث كان 5111يف ديسمرب 

وإذ يشرتك التأمني . اجلمعية الدولية ملشريف التأمني واهلادفة إىل تأسيس نظام مالء  ذو مصداقية لقلاع التأمني
ا إلجناز بعض األهداف االقتصادية، إال أنه ميف بعض النقاط املتماثلة يف سعيه التجاريكافلي مع التأمني الت

وتشكل هذه االختالفات عناصر . التجاريجيب االنتااه إىل أن التأمني التكافلي خيتلف هيكليا عن نظريه 
 . 2التكافلياملفاهيم الرئيسية لتلوير متللاات املالء  املالية للتأمني 

لقد تانت العديد من اهليئات العاملية واإلقليمية طرقا خمتلفة حلساب هامش املالء  املالية لشركات 
خاصة من الناحية املالية فقد  التجاريالتأمني، لكن والختالف شركات التأمني التكافلي عن شركات التأمني 

حيث كان اهلدف  .3_الء  املالية للتأمني التكافليمعيار متللاات امل_أصدر جملس اخلدمات املالية االسالمية 
ووضع مجلة  يالتكافلالتأمني براز اخلصائص الرئيسية ملتللاات املالء  لشركات هو إمن وراء اصدار هذا املعيار 

ال كما أن هذا املعيار . 4من املاادئ تتاعها السللات اإلشرافية لدى هيكلتها هلذه املتللاات داخل دوهلا
بتقنيات كمية حمدد  وإمنا يركز على متللاات املالء  املالية لصندوق املشرتكني ويفصل بينها وبني يوصي 

 .5متللاات املالء  املالية لصندوق املسامهني كون ملكية األموال ختتلف بني الصندوقني

                                                           
1Voir : https://www.ifsb.org/ar_background.php, (consulté le: 20-03-2018). 

 .11ص، 5111، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب معيار متطلبات المالءة للتأمين التكافلي، 11 رقم المعيار 2
، جملة االقتصاد والتنمية الاشرية، جامعة دراسة حالة شركة األولى للتأمين–محددات المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي فروخي خدجية،  3

 .512ص، 5112أ، جوان -11، اجلزائر، العدد 5الاليد 

 .1صكره، مرجع ساق ذ ، 11 رقم المعيار 4
 .512صمرجع ساق ذكره، ، دراسة حالة شركة األولى للتأمين–محددات المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي فروخي خدجية،  5

https://www.ifsb.org/ar_background.php
https://www.ifsb.org/ar_background.php
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 املتعلقة التأمني ملشريف الدولية اجلمعية ماادرات االعتاار بعني اإلسالمية املالية اخلدمات جملس أخذ وقد
 واالستناد اجلمعية هذه وضعتها اليت املوجود  الدولية األطر من االستفاد  هبدف وذلك تقييمها،و  املالء  مبعايري
 متينة رقابية ماادئ على مؤسس التكافلي التأمني على اإلشراف أن من للتأكد األسلوب هذا اعتمد وقد. هاإلي

 1.منها أقلّ  ليس أنهو  التجاري التأمني يف الرقابية املاادئ مع ومتناسقة

 األهداف من وضع متطلبات للمالءة المالية لشركات التأمين التكافلي: ثالثا

 :2فيما يلي 11 التكافل حسب املعيار رقمتتمثل األهداف من وضع متللاات للمالء  املالية لشركات 

 الشروط وااللتزامات التعاقدية؛ زياد  إمكانية أن يكون التأمني التكافلي قادرا على استيفاء كل -
 العمل به باعتااره نظام إنذار ماكر للمداخلة الرقابية واإلجراء التصحيحي الفوري؛ -
توفري هامش زياد  حىت إنه يف حالة حدوث خسائر للمشرتكني يف التكافل إذا ما أخفقت املؤسسة فإن  -

 التأثريات تكون حمدود  أو خفيفة السيما التأثريات املنهجية؛
 . تشجيع ثقة اجلمهور، وخباصة املشرتكني يف التكافل، يف االستقرار املايل لقلاع التكافل -

 11 المتطلبات الكمية حسب المعيار رقم: المطلب الثاني

هامش نقصد هبا تلك املتللاات املتعلقة بتقييم األصول واخلصوم، هامش املالء  لصندوق املشرتكني و 
صندوق املسامهني ومدى االرتااط بينهما، وأخريا متللاات كمية أخرى تتعلق أساسا مبتللاات تغلية املالء  ل

 .التحويل بني صناديق املشرتكنيقابلية هامش املالء ، ومتللاات 

 تقييم األصول والخصوم: أوال

للتأمني التكافلي  يدرك جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أنه من الضروري تقييم املركز املايل اإلمجايل
باالعتماد على مقاييس متناسقة لألصول واخلصوم، والسيما حمددات ومقاييس املخاطر وتأثريها احملتمل يف كل 

إن إعداد هذا املعيار والعمل الذي تقوم به اجلمعية الدولية ملشريف التأمني حول متللاات . مكونات املركز املايل
ويتلخص القصد يف أن كل هذه األعمال جيب . لتقارير املالية الدولية للتأمنياملالء  وتقييمها مت بالتوازي مع ا

                                                           
دراسة حالة شركة سالمة للتأمينات –دراسة تحليلية ألثر توزيع الفائض التأميني على المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي فروخي خدجية،  1

 .115ص ، 5113-5113، 5، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة الاليد  الجزائر
 .5صكره، مرجع ساق ذ ، 11 رقم المعيار 2
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معاجلة  وبناء على ذلك فإنه يتم .1أن تعتمد على أسلوب يتناسق مع السوق لتقييم كل من األصول واخلصوم
املخصصات التقنية يف أما  األصول بقيمتها اجلارية عاد  القيم العادلة املتوافقة مع معايري التقارير املالية الدولية،

مع تقييم املشرتكني يف السوق للقيمة واملخاطر أو قييمها باالعتماد على التناسق صندوق املشرتكني فيتم ت
جيب أن ُتكّون املخصصات . املاادئ واملنهجيات واملقاييس اليت يتوقع املشرتكون يف السوق أن يتم استخدامها

إن املخاطر اليت يعكسها هامش املخاطر . مركزي، وهامش اخللر أفضل تقييم: التقنية من عنصرين مها
للمخصصات التقنية تتعلق جبميع التزامات التدفق النقدي، وعلى هذا األساس فهي متتد إىل املدى الزمين 
الكامل لعقود التكافل الكامنة حتت هذه املخصصات التقنية إىل مالغ معنّي يكون دفعه إىل طرف ثالث راغب 

حبيث يكون اللرف املعين مستعدا لقاول املللوبات بصفتها الراهنة من خالل نقل احملفظة يف ذلك 
وجيب أن يتم حتديد كل مكون للمخصصات التقنية بوضوح بغرض مساند  أهداف الشفافية (. االفرتاضي)

 .2وقابلية املقارنة وكذلك لتسهيل التقارب

 مساهمينهامش المالءة لصندوق المشتركين وصندوق ال: ثانيا

، إذ أن الفصل بني صندوق املشرتكني حد نقصد بذلك تلك املتللاات املالية املتعلقة بكل صندوق على 
 .وصندوق املسامهني حتم على شركات التكافل أن يكون لدى كل صندوق متللاات مالية خاصة به

 :المشتركين صندوقل (المالءة متطلبات)هامش المالءة  -1

ق صندو مبدى قدر  هذا ال الثقة من عالية درجة توفري هو املشرتكني صندوقل املالء  متللاات هدف إن
 ميتلك أن يناغي وعليه. ألصوله وخصومه املتوقعة اآلجال امتداد على مواتية غري ظروف يفعلى الصمود 

، (املالء  هامشتسمى ) إضافية مالء  موارد على زياد  ،التقنية خمصصاته تساوي املشرتكني أصواًل  صندوق
 كل يغلي كي املشرتكني صندوق ميتلكها أن جيب اليت اإلضافية املوجودات مالغ متثل اإلضافية واردهذه املو 
 القيمة حتديد عند املخاطر قياس يف املعتاد اخللأ وكذا ،التقنية للمخصصات احملتمل الكايف غري التقدير من

 .القائمة قيمتها من أقل حتصيلها املتوقع النقدية قيمتها تكون أن مبعىن ،لألصول االقتصادية

يل سليب على صندوق لكل املخاطر اليت ميكن أن يكون هلا تأثري ما هامش املالء يتم حساب 
جيب أن حيدد إطار . غلي املخاطر على امتداد األجل املتوقع ألصوهلا وخصومهاوهو حُيسب لي. املشرتكني

                                                           
 .1صكره، مرجع ساق ذ ، 11 رقم المعيار 1
 .11ص املرجع نفسه، 2
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االئتمان، والسوق، واالكتتاب، : ر على صندوق املشرتكني مثلاملالء  أنواع املخاطر الرئيسية اليت حُيتمل أن تؤث
، فإن جملس اخلدمات املالية االسالمية قد وضع منوذج قياسي 11حسب املعيار رقم و  .1والسيولة، والتشغيل

 : 2يليخماطر رئيسية كما  مخسةلصندوق املشرتكني يغلي ( متللاات املالء )حلساب هامش املالء  ( معياري)

                        
 :حيث أن

- SR . لصندوق املشرتكني( املالء  متللاات) هو هامش املالء. 
- . RCPR ملللوبات املستوى دون التقدير خماطر وهي: واالحتياطات المخصصات مخاطر مكونات 

 مثل عشوائية أحداث وقوع عند العام للتكافل بالنساة تكون واليت .ةاملواتي غري التغليات وجتارب التأمني
 فهي العائلي للتكافل بالنساة أما .وغريها اإلرهاب احلرب، اجلرمية، التلوث،، احلرائق، اللايعية التهديدات

 كانت اليت األعمار وطول مراضواأل الوفيات نساة يف التغري بساب وتكرارها امللالاات زياد  عند تكون
 .الكاري  اإلرهابية اهلجومات أو احلوادثو  األوبئة مثل الفجائية األحداثجزاء  وكذلك متوقعة

- . RCUR املدفوعة، وامللالاات املخاطر لقاول الضعيفة اإلدار  خماطر وهي: التكافل مخاطر مكونات 
 .للمنتج اخلاطئ التصميم وعن املخاطر، وقاول وتسعري اختيار سوء عن النامجة

- . RCCR وفق بالتزاماته الوفاء على املقابل اللرف قدر  عدم خماطر وهي: االئتمان مخاطر مكونات 
 أقساط ومستحقات املستثمر ، املوجودات مال رأس واسرتداد األرباح قاض عدم مثل عليها، املتفق الشروط
 .التكافل إعاد  واسرتداد التكافل،

- . RCMR يف التقلاات مثل السوق أسعار حركة عن الناجتة اخلسائر خماطر هيو : السوق مخاطر مكونات 
  .املتوقعة النساة عن احملققة العائد نساة احنرافو  املؤجر ، واملوجودات للمتاجر  القابلة املوجودات قيمة

- . RCOR الكافية غري الداخلية العمل إجراءات عن الناجتة اخلسائر خماطر هيو : التشغيل مخاطر مكونات 
سائر من تنقية اخل خماطر وكذلك ،اخلارجية األحداث من أو واألنظمة األشخاص قال من السليمة غري أو

اخلسائر بساب املخاطر  دات املشاوهة بساب أحكام الشريعة، اخلسائر بساب الغش يف امللالاات،اإليرا
 (.لدى تأويل احملاكم لشروط العقد)القانونية 

                                                           
 .13صاملرجع نفسه،  1
 .88-81ص ص املرجع نفسه، 2

SR= RCPR + RCUR + RCCR + RCMR + RCOR 
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 :المساهمين صندوقل (ةالمالء رأس مال متطلبات)هامش المالءة  -2

 زيادات مواجهة على تقدر كي كافية، مالرأس  موارد لديها يكون أن التكافلي التأمني كاتشر  حتتاج
 التأمني لشركة تشغيلية خسائر تساب أن ميكنواليت  الدخل يف التخفيضات أو اإلدار  نفقات يف متوقعة غري

 .الكايف باملستوى يكن رأس ماهلا مل إذا مايل عسر إىل يؤدي مما التكافلي

مالغ متللاات موارد رأس املال لشركة التكافل على التقلاات احملتملة للنفقات جيب أن يعتمد إن تقييم 
يف الغالب على مستوى وتقلاات ومرونة مصروفات شركة التكافل، واألهم من ذلك مستوى وتقلاات ومرونة 

 .1الدخل بعد األخذ بعني االعتاار املاالغ املللوبة ألي قرض حسن إن لزم

حلساب ( معياري)، فإن جملس اخلدمات املالية االسالمية قد وضع منوذج قياسي 11ار رقم حسب املعيو 
 : 2هامش املالء  لصندوق املسامهني يغلي ثالثة خماطر رئيسية كما يأيت

                       
 : حيث أن

- . CR لصندوق املسامهني( املالرأس  متللاات)هامش املالء   هو. 
- . RCCR وفق بالتزاماته الوفاء على املقابل اللرف قدر  عدم خماطر هيو : االئتمان مخاطر مكونات 

 املستثمر ، املوجودات رأس مال واسرتداد األرباح قاض عدم ملخاطر التعرض مثل عليها، املتفق الشروط
 .التجاريني الدائنني من وغريهم األقساط عن املستحقة الوكالة رسومو 
- . RCMR مبوجودات املتعلقة السوقية للقيم واملستقالية احلاضر  بالتقلاات وتتعلق :السوق مخاطر مكونات 

 .األجناية العمالت صرف وأسعار بعينها،
- . RCOR وصيانتها التكافل عقود لتلوير الشراء ونفقات بإدار  واملتعلقة: التشغيل مخاطر مكونات .

 النفقات ملواجهة املالئمة النقدية التدفقات له تكون لن الصندوق ألن التجارية، باملخاطر ذلك ويتعلق
 اإلخالل أو التصرف، سوء أو اإلمهال، عن النامجة اخلسائرب وتتعلق كذلك هذه املخاطر. التشغيلية
 .املشرتكني صندوق إدار  يف االئتمانية بالواجاات

                                                           
  .13صاملرجع نفسه،  1
  .82-81، ص صاملرجع نفسه 2

CR= RCCR+ RCMR + RCOR 
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يتم تقييم األموال املللوبة لكل مكون من مكونات املخاطر لصندوق املشرتكني وعلى العموم، فإنه 
وصندوق املسامهني باستخدام النموذج املعياري الذي توصي به السللة اإلشرافية، كما ميكن تقييم هذه 

. ية تعّدها شركة التأمني التكافلي وجيب أن توافق عليها السللة اإلشرافيةاملتللاات املالية باستخدام مناذج داخل
وجيب يف احلالتني أن خيترب النموذج قدر  الصناديق، أو العملية يف مجلتها، على الوفاء بواجااهتا وفق مستوى 

 .1(سنة واحد  مثالً )ويف فرت  حمدد  ( على سايل املثال %11.2)حمدد من االحتمال 

املشرتكني عن  ملزمة بفصل هامش املالء  لصندوقشركات التأمني التكافلي  األخري ميكن القول أنويف 
أدناه، حيث أنه يتم من خالل ( 12-8)رقم هامش املالء  لصندوق املسامهني، كما هو ماني يف الشكل 

أما . يف التكافل التأكد من تلاية ملالاات املشرتكني_ صندوق املشرتكني_هامش املالء  للصندوق األول 
، فيتم من خالله التأكد من تلاية الواجاات املالية _صندوق املسامهني_هامش املالء  للصندوق الثاين 

 .والقانونية لشركة التكافل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .51صاملرجع نفسه،  1
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ن                        المتطلبات المالية لصندوق المشتركين وصندوق المساهمي(: 20-3)الشكل رقم 
 _تحقيق االكتفاء الذاتي لصندوق المشتركين حالة_

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، جملس اخلدمات املالية معيار متطلبات المالءة للتأمين التكافلي، 11 رقم المعيار :المصدر
 .15ص، 5111اإلسالمية، ديسمرب 

 المشتركين صندوق بمالءة المساهمين صندوق مالءة ارتباط: ثالثا

 حالة يف حسنا قرضا تقدم أنالتكافلي  التأمني شركة من عاد  عتوقّ يُ  فإنه التكافلي التأمني ملاادئ وفقا
 يف إال العملية هذه متام ميكن وال .املسامهني صندوق من القرض هذا ويقّدم املشرتكني صندوق مالء  عدم
 تكون قد واليت األخرى، التمويل ملصادر باللجوء زمةمل كافلالت شركة فإن وإال املسامهني صندوق مالء  حالة
 يف احملققة املستقالية الفوائض من االقتلاعات خالل من القرض هذا تسديد يتم أن على. أكثر مكلفة
 إمكانية دون سيحول متتالية لسنوات املشرتكني صندوق يف مايل عسر تسجيل فإن بالتايلو . املشرتكني صندوق

 األصول

 

 الخصوم

الحد األدنى لرأس 

 المال المستهدف

رأس المال 

المصرح به 

 المستهدف

 

 الفوائض

 صندوق المشتركين صندوق المساهمين

 األصول

 

التقدير المركزي 

التأمين لمطلوبات 

 التكافلي

متطلبات الحد 

األدنى لرأس 

 المال

متطلبات رأس 

 المال المصرح به

 هامش الخطر

 الفوائض

 المخصصات

 

 التقنية
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 فقد قد الذي. املسامهني صندوق مالء  على حتما يؤثر مما الصندوق، هلذا املقدم احلسن القرض تعويض
 .1احلسن القرض لتمويل املقتلعة األموال استثمار من تتحقق أن ميكن كان أرباحا

حساهبا القرض احلسن اليت مت منحها لصندوق املشرتكني جيب أن ال يتم لكن احلق يف استالم ماالغ 
وباملثل فإن أي . ضمن األصول بغرض تقييم قدر  شركة التكافل على استيفاء متللاات مالء  مواردها املالية

ض أصول متثل قروض جمّناة مت قاوهلا من قال السللة الرقابية بوصفها من مكونات رأس املال الرقايب ألغرا
 . 2م مالء  صندوق املسامهنيعّد أيضا بوصفها أصول تدعصندوق املشرتكني ال مُيكن أن تُ 

يف حالة حتديد القرض من قال شركة التكافل لتمكني صندوق املشرتكني من تلاة متللاات مالءته، 
ومن شأن ذلك أن . جيب أن يتم حتديد القيمة اليت تسم  بتخفيف األعااء فوق احلد األدىن ملتللاات املالء 

يف تقييمات س متواصل دون التأثر بالتقلاات املتوقعة منلقيًّا يتي  لصندوق املشرتكني تغلية متللااته على أسا
كما جيب أن تقتنع السللة . وجيب أن يتم حتديد األصول اليت تساند تسهيل القرض. األصول واخلصوم

 . 3اإلشرافية أن األصول املدعومة هي يف احلقيقة موجود  يف ظروف ميكن استخدامها هلذا الغرض

جيب أن تتأكد السللات اإلشرافية من استيفاء فإنه مقاوال ألغراض املالء ، احلسن وكي يكون القرض 
  :4الشروط اآلتية

ال ميكن لشركة التكافل سحب القرض احلسن املتوفر لصندوق املشرتكني قال أن يكون هذا الصندوق قد  -
 لّّب متللاات املالء  بشكل مستقل عن القرض؛

اإلشرافية موافقتها على أنه يف حالة إهناء العمل سوف تعاجل أي جزء مت أن تُالِّغ شركة التكافل السللات  -
سحاه من القرض على أنه تربع لصندوق املشرتكني إىل احلد الضروري الالزم لتلاية ملالاات املشرتكني وفق 

 .االلتزامات الرقابية أو أي ترتياات أخرى هلا آثار مماثلة

                                                           
دراسة حالة شركة سالمة للتأمينات –دراسة تحليلية ألثر توزيع الفائض التأميني على المالءة المالية في شركات التأمين التكافلي فروخي خدجية،  1

   .13-13ص ص، مرجع ساق ذكره، الجزائر
 .13صكره، مرجع ساق ذ ، 11 رقم المعيار 2
 .12-18ص ص  ،املرجع نفسه 3
 .53ص املرجع نفسه، 4
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تم سحاها جيب أن تكون خمصصة ضمن صندوق املسامهني كي جتدر اإلشار  إىل أن القروض اليت مل ي
وجيب أن يتم فصل هذا املالغ عن مالغ رأس مال شركة التكافل . تليب متللاات املالء  لصندوق املشرتكني

بالرغم من أن وظيفته أن يكون رأس مال مساند لصندوق املشرتكني إال أن . املللوب لتلاية متللاات مالءهتا
تثمار القرض غري املسحوب جيب أن يعترب من عوائد املسامهني طوال الفرت  اليت مل يتم سحب أي عائد من اس
 : 1وهكذا فإن رأس املال املتوفر ألغراض املالء  لصندوق املشرتكني سوف يتكون من. القروض فيها

ملكية صندوق أي حقوق ( فوائض التكافل احملتجز  أو أرباح االستثمار)االحتياطات يف صندوق املشرتكني  -
 املشرتكني يف التكافل إضافة إىل أي ماالغ نامجة عن سحب القرض؛

 (.املاالغ املخصصة لتسهيل القرض ضمن حقوق امللكية للمسامهني)القروض اليت مل يتم سحاها  -

( 13-8)أنظر الشكل رقم _وباالعتماد على ما ساق، ففي حالة حتقيق عجز يف صندوق املشرتكني 
لصندوق  ، حيث أن هامش املالء املسامهني صندوق من املقدم احلسن للقرض اللجوء يتم فإنه، أدناه

التكافل كي تليب واجااهتا املالية  لشركةاملسامهني يف هذه احلالة يتم من خالله التأكد من كفاية موارد رأس املال 
ولكن جيب على شركة . ضوالقانونية، مبا يف ذلك توفري رأس املال لصندوق املشرتكني على سايل تسهيل القر 

رتفع حجم االحتياطيات يف صندوق املشرتكني إىل درجة تصا  فيها هذه لالتكافل أن تسعى على الدوام 
 .األموال قائمة بذاهتا وهلا موارد كافية لتلاية هامش مالءهتا دون احلاجة إىل االعتماد على القرض
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                   المشتركين وصندوق المساهمينالمتطلبات المالية لصندوق (: 20-3)الشكل رقم 
 _حالة اعتماد صندوق المشتركين على القرض الحسن لتلبية متطلبات مالءته_

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، جملس اخلدمات املالية معيار متطلبات المالءة للتأمين التكافلي، 11 رقم المعيار :المصدر
 .18، ص5111اإلسالمية، ديسمرب 

 متطلبات كمية أخرى : رابعا

 (:جودة موارد المالءة)متطلبات تغطية هامش المالءة  -1

املالء  الستيعاب اخلسائر يف جيب أن تأخذ متللاات املالء  لشركات التكافل يف االعتاار جود  موارد 
استمرارية عمل الشركة، وإهناء العمل : املراحل املالية املختلفة للتأمني التكافلي، وهذه املراحل بتعاري أدق هي

ويعود الساب يف ذلك إىل أن تكلفة رأس املال ومدى استيعابه للخسائر . التكافلي، واالنسحابات، واإلعسار
 (.حقوق امللكية، أو رأس مال آخر مثل تسهيل القرض)أس املال ميكن أن يعتمد على نوعية ر 

األصول المحددة 

لتدعم القرض 

 الحسن

 

 

 األصول
 الخصوم

الحد األدنى لرأس 

 المال المستهدف

رأس المال 

المصرح به 

 المستهدف

 القرض الحسن

 الفوائض

 صندوق المشتركين صندوق المساهمين

قيمة األصول التي 

 تدعم بالقرض

 

 

 

 

 

 

 

 

التقدير المركزي 

لمطلوبات التأمين 

 التكافلي

متطلبات الحد 

األدنى لرأس 

 المال

متطلبات رأس 

 المال المصرح به

 هامش الخطر

 الفوائض

 المخصصات

 

 التقنية
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نظرا إىل الفصل الكامل بني صندوق املسامهني وصندوق املشرتكني يف التأمني التكافلي، فيجب تقييم 
فعند تقييم قدر  موارد . حد موارد املالء  بصور  منفصلة لتغلية مستويات هامش املالء  لكل صندوق على 

استيعاب اخلسائر يف صندوق املشرتكني أو صندوق املسامهني يتم النظر يف العاد  إىل عد  املالء  على 
خصائص مت اعتمادها من مسود  الورقة اإلرشادية للجمعية الدولية ملشريف التأمني حول هيكل موارد رأس املال 

  :1ألغراض املالء ، وهذه اخلصائص نوجزها فيما يلي

مدى مت دفع مالغ رأس املال بالكامل وإىل أي مدى إمكانية استدعاء رأس املال إىل أي : رأس املال املتاح -
 الستيعاب اخلسائر وكذلك عند إهناء العمل؛

 إىل أي مدى ميكن عدم سحب مالغ رأس املال املتاح؛: استمرار رأس املال -

التزامات الدفع  إىل أي مدى يكون عنصر رأس املال خاليا من: غياب الرهونات وتكاليف الدفع اإلجاارية -
 .اإلجاارية أو الرهونات

، فإنه ميكن أن تلاق السللة اإلشرافية حدودا حمتملة كي تكون موارد املالء  11حسب املعيار رقم 
وميكن أن ختتار . مؤّهلة لتغلية املستويات املختلفة هلامش املالء  لصندوق املشرتكني وصندوق املسامهني

 . 2ة عند حتديد مالغ موارد املالء  للتأمني التكافلي لتغلية مستويات املالء السللة اإلشرافية مستويات خمتلف

 : متطلبات قابلية التحويل بين صناديق التكافل -2

، فإنه جيب أن تعكس متللاات املالء  لشركة التكافل أي قيود على قابلية حتويل 11 حسب املعيار رقم
وميكن أن تنجم هذه القيود عن الشروط التعاقدية أو اإلطار القانوين الذي  الصناديق داخل التأمني التكافلي،
صندوق "ميكن أن حُتّرر بعض منتجات التأمني التكافلي وفق ما يُللق عليها . حيكم عمليات التأمني التكافلي

فائض يف هذه احلاالت، فإن املوجودات أو ال. إذ يتم فصل جزء من األعمال عن الااقي" اللوق احلاجزي
التكافلي احملتجز لألموال ميكن عزله بالكامل عن أنواع العمل التكافلي األخرى حبيث ميكن استخدامها 

 . حصريًّا لتلاية واجاات التكافل وإعاد  التكافل اليت هلا عالقة بصندوق اللوق احلاجزي الذي مت تأسيسه

                                                           
 .52صكره، مرجع ساق ذ ، 11 رقم المعيار 1
 .املرجع نفسه 2
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العام، فإن و أن تعمل يف التكافل العائلي  جيب االنتااه إىل أنه يف احلالة اليت تسم  فيها لشركة التكافل
صندوق املشرتكني ال جيب أن حيتوي على النشاط التكافلي العائلي وكذلك العام، إال إذا كان التكافل العائلي 

ميكن لألنظمة الرقابية احمللية أن متنع يف كل األحوال مزاولة كال النشاطني لنفس شركة . ذو طايعة قصري  األجل
ذلك ال بد من األخذ بعني االعتاار املتللاات واملعاجلات اخلاصة باملخصصات واالستثمار يف ول. التكافل

  .1التكافل العائلي والتكافل العام واليت تتللب ضمنيا الفصل الواض  بينهما فيما خيص صندوق املشرتكني

وهلذا الساب عند تقييم مالء  صندوق املشرتكني جيب تعديل ماالغ املوارد املؤهلة لتغلية مستوى املالء   
وحسب طايعة . موارد املالء  فيما بني صندوق اللوق احلاجزي"عدم قابلية حتويل "كي تأخذ يف االعتاار 

كل جمموعة من صندوق اللوق احلاجزي القيود املفروضة على قابلية التحويل، فإنه من املناسب عاد  أن تكون  
 حد ويف هذه الظروف، جيب حساب املخصصات التقنية وتقريرها على . خاضعة ملتللاات املالء  اخلاصة هبا

لكل صندوق تكافل، كما جيب تغلية هذه املخصصات التقنية مع متللاات املالء  املناساة بقيمة املوجودات 
 . القابلة للتلايق" الشخص االحرتازي"ية أو قاعد  املناساة واجلود  وفقا للقيود الكم

وعلى العموم، ملا يكون صندوق املشرتكني غري قابل للتحويل فإنه جيب أن يليب بصفة فردية متللاات 
أما يف حالة وجود قابلية للتحويل بالكامل بني صناديق املشرتكني، جيب حينئذ  تلايق متللاات املالء   املالء ،

ك الصناديق، ويف كلتا احلالتني، جيب أن يكون صندوق املشرتكني قادرًا على حساب األموال على إمجايل تل
 .2احملدد  املتاحة من خالل تسهيل القرض وكذلك تلك اليت يتم سحاها من هذا التسهيل

 متطلبات اإلفصاح، والفعالة اإلدارة مستويات الرقابة، متطلبات: المطلب الثالث

نتناول يف هذا املللب أوال خمتلف مستويات الرقابة على املالء  املالية يف كل من صندوق املشرتكني 
وصندوق املسامهني وكذلك اإلجراءات والتدابري احملتمة اليت تتخذها السللات اإلشرافية يف حالة اإلخالل هبذه 

تأمني التكافلي، وأخريا نتناول متللاات املستويات، مث نقوم بدراسة متللاات اإلدار  الفاعلة يف شركات ال
 . اإلفصاح يف هذه الشركات

 
                                                           

 .11صاملرجع نفسه،  1
 .51-51ص صاملرجع نفسه،  2



 التجاري وشركات التأمين التكافليمتطلبات المالءة المالية لشركات التأمين      :                            الفصل الثالث

 

~ 157 ~ 

 مستويات الرقابة لكل صندوق: أوال

من احملاذ اتااع املنهج الذي أخذت به اجلمعية الدولية ملشريف التأمني، إذ جيب أن تؤكد متللاات املالء  
ومن خالل وضع . حد للتأمني التكافلي على أمهية أن تكون رقابة املالء  على مستويني لكل صندوق على 

جتنب اخلسار  احملتملة الناجتة عن وضع رقابة املالء  على مستويني، ميكن لشركة التكافل وللسللة اإلشرافية 
وجيب أن توضع هذه املستويات حبيث ميكن اختاذ اإلجراءات يف مرحلة ماكر  من مراحل . عدم املالء 

ويف هذا السياق، ميكن تصحي  أي ظروف غري مواتية يف إطار . الصعوبات اليت يتعرض هلا التأمني التكافلي
 .1تويات الرقابة وفق طايعة التدّخالت التصحيحيةكما جيب فحص مالءمة مس. زمين واقعي

ات املالء  للتأمني التكافلي على أربعة مستويات للرقابة، مستويني وعلى هذا فإنه جيب أن تعتمد متللا
، _أعاله( 13-8)و( 12-8)أنظرين الشكلني _لصندوق املشرتكني ومستويني آخرين لصندوق املسامهني 

 :2مايليوهذه املستويات ناينها يف 

 : مستويات الرقابة لصندوق المشتركين -1

احلد األدىن لضاط مستوى املالء  املالية لصندوق املشرتكني والذي إذا مت  :متطلبات الحد األدنى -
تتدخل السللات اإلشرافية لتلايق إجراءات تصحيحية أكثر صرامة إلعاد  مستويات املالء   االخالل به،

 ؛املالية هلذا الصندوق للحد األدىن املللوب

مستوى املالء  احملدد لصندوق املشرتكني والذي يف حال مت  :متطلبات رأس المال المصرح به -
 .هتا املالية أو التقليل من خماطر صندوق املشرتكنياإلخالل به، فإنه يتللب من الشركة زياد  مصادر مالء

 : مستويات الرقابة لصندوق المساهمين -2

احلد األدىن لضاط مستوى املالء  املالية احملدد  لصندوق  :الحد األدنى لرأس المال المستهدف -
أكثر صرامة لتلايق إجراءات تصحيحية  السللات اإلشرافية والذي إذا مت االخالل به، تتدخلاملسامهني 

 ؛ ذا الصندوق للحد األدىن املستهدفإلعاد  مستويات رأس املال هل
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والذي يف  مستوى املالء  املالية احملدد لصندوق محلة األسهم :رأس المال المصرح به المستهدف -
 . اليةحال مت اإلخالل به، فإنه يتللب من مؤسسة التكافل زياد  مصادر مالءهتا املالية كي تفي بالتزاماهتا امل

رأس املال املصرح به املستهدف حتقق أعلى درجة مالء  متكن / إن متللاات رأس املال املصرح به
احلد األدىن /يف حني أن متللاات احلد األدىن لرأس املالالصناديق من استيعاب خسائر كاري  غري متوقعة، 

 . لرأس املال املستهدف حتقق درجة مالء  يؤدي اإلخالل هبا إىل اختاذ أكثر اإلجراءات الرقابية صرامة

احلد األدىن لرأس املال / متللاات رأس املال املصرح به/ إن اإلخالل مبتللاات احلد األدىن لرأس املال
ستهدف قد ينتج عنه جذب انتااه شركة التكافل من إعاد  درجة رقابة املالء  املللوبة امللاقة على املصرح به امل

أي صندوق تكافل أو على صندوق محلة أسهمها أو على التأمني التكافلي، جيب عندئذ أن تضع شركة 
وإذا مل يتم تقدمي . قصري  التكافل خلة مقاولة تقدمها إىل السللة اإلشرافية لتلاية متللاات املالء  يف فرت 

خلة مقاولة وتنفيذها يف مد  معقولة حتددها السللة اإلشرافية أو حمدد  يف النصوص القانونية، فيجب حينئذ 
 .أن مُتنع الشركة من مواصلة عملها التكافلي

 : 1ميكن أن تشمل اإلجراءات والتدابري احملتملة اليت تتخذها السللات اإلشرافية ما يأيت

ت ملعاجلة مستويات املالء  مثل السحب من تسهيل القرض من صندوق املسامهني إىل صندوق إجراءا -
املشرتكني، مما يتللب رؤوس أموال وخلط عمل إلعاد  موارد املالء  إىل املستويات املللوبة، وقيود على 

 إخل؛...أو توزيع األرباح /االسرتدادات أو إعاد  شراء حقوق امللكية أو غريها من األدوات و

إجراءات حلماية املشرتكني يف التكافل هبدف إعاد  مستويات املالء ، مثل القيود على تأسيس أعمال  -
 إخل؛...جتارية أو استثمارات أو ترتياات إعاد  التكافل األخرى

أو مراقاته بوجه أفضل، سواء أكان رمسّيا أم /إجراءات هتدف إىل متكني السللة اإلشرافية من تقييم الوضع و -
كتواريني بالقيام بتدقيق املدققني اخلارجيني واخلرباء اال  ، كزياد  نشاط اإلشراف أو إعداد التقارير أو ملالاةال

 مستقل أو توسيع جمال فحصهم؛

 . إجراءات لتقوية إدار  شركة التكافل أو استاداهلا وإطار إدار  املخاطر وإجراءات ضوابط اإلدار  الشاملة -
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 متطلبات اإلدارة الفعالة لشركات التأمين التكافلي :ثانيا

ميكن أن يتعرض التأمني التكافلي، واملشرتكون إىل خماطر اخلسائر املالية، وال حيدث ذلك من خالل 
اإلخفاق يف عمليات التكافل واالستثمار فحسب، بل كذلك من خالل نقص السيولة، والسيما يف حالة 

إضافة إىل . غري متوقعة أو االنسحاب أو التخلي عن عقود التكافل العائلي ارتفاع أحجام امللالاات بصور 
ذلك، فإن عمليات التكافل عرضة كذلك ملخاطر النزاعات القضائية والغش والسرقة واخلسار  التجارية وفقدان 

فاقم بساب وعاد  ما تنجم اخلسائر يف أنشلة التكافل أو تت. رأس املال بساب إخفاق املاادرات اإلسرتاتيجية
الرقابة الداخلية غري الكافية، أو األنظمة الضعيفة إلدار  املخاطر، أو التدريب غري الكايف، أو القصور يف 

كما أنه من املهم احلفاظ على السمعة اجليد  والنظر  اإلجيابية من قال . اإلشراف من قال جملس اإلدار 
 .اجلمهور لنجاح شركة التكافل يف عملها

خمّفًفا كافيا  حد ملال الرقايب يوفّر مصدرا الستيعاب مثل هذه اخلسائر، إال أنه ليس لو ومع أن رأس ا
وعلى هذا األساس، جيب أن يكون لدى شركة التكافل إطار شامل إلدار  املخاطر وإجراءات رفع . للمخاطر

س ومتابعة ومراقاة أنواع التقارير املتعلقة به، مبا يف ذلك إشراف جملس اإلدرا  التنفيذية العليا لتعريف وقيا
املخاطر ذات الصلة، ورفع التقارير بشأهنا، وحيثما يكون مناساا، االحتفاظ برأس مال كاف ملقابلة املخاطر 

جيب أن يتي  إطار إدار  املخاطر اخللوات املالئمة لاللتزام بأحكام الشريعة وماادئها وأن يتأكد من . اجلوهرية
 . ر حول املخاطر ذات الصلة إىل السللات اإلشرافيةوجود آلية مالئمة لرفع التقاري

ويف إطار اإلدار  الشاملة ملخاطر التكافل جيب على شركة التكافل أن تقوم بتقييمها اخلاص ملخاطرها 
ومالءهتا وأن تكون لديها إجراءات إلدار  املخاطر ورأس املال ملتابعة وإدار  مستوى مواردها املالية املتعلقة برأس 

ن خيفف من إن ذلك من شأنه أ. ه نظام املالء االقتصادي ومتللاات رأس املال الرقايب الذي حيددماهلا 
تأثريات األحداث غري املواتية اليت قد حتصل، وذلك باختاذ ماادر  اإلجراءات التصحيحية املاّكر  حبيث تعيد 

لمالء  شركة التكافل لللمخاطر و ف يساعد التقييم اخلاص وسو . مستوى رقابة املالء  أو جتد خمرًجا مالئما
. والسللات اإلشرافية يف تقييم احلاجة ألي رأس مال إضايف أو سحب تسهيل القرض إىل صندوق املشرتكني

وبصفة خاصة، حيب . وجيب تلايق ذلك على كل مستوى من املستويات اليت تنلاق عليها متللاات املالء 
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وهذا التقييم اخلاص للمخاطر  .1كني وصندوق املسامهنيتلايقه بصوره منفصلة على كل من صندوق املشرت 
 .IIملالء  احملدد يف نظام ا ORSAظام ، يف نظرنا، هو نفسه نلشركة التأمني التكافليلمالء  ول

لكن استيعاب اخلسائر يف شركات التأمني التكافلي ال تنلاق فقط على نظام إدار  املخاطر، وهلذا ووفقا 
توفري قدر معقول من كفاية وفعالية ، فإن على جملس إدار  شركة التكافل وإدارهتا العليا، 11 للمعيار رقم

، وااللتزام بالقوانني والنظم لية، واملراقاة الكافية للمخاطرعمليات التشغيل، ومصداقية املعلومات املالية وغري املا
متللاات املالء  على أن تويل شركة فضال عن ذلك، جيب أن يركز نظام . والسياسات واإلجراءات الداخلية

التكافل الرقابة املالئمة والعناية الكافية لتتأكد من أن كل األشخاص أو الكيانات املكلفني مبسؤوليات عملية 
 .وكل هذا يعرف مبا يسمى بنظام احلوكمة .2إشرافية ياذلون أقصى ما بوسعهم ملصلحة املشرتكني

 متطلبات اإلفصاح: ثالثا

ملتللاات املالء  املالية لشركات التأمني التكافلي فإنه البد أن يتم االفصاح عن املعلومات املادية وفقا 
ذات العالقة باملشرتكني، إذ إن وجود هذه الايئة اليت ميكن فيها الوصول بسهولة إىل املعلومات ذات الصلة 

لشركات التكافل بغية إدار  عملها بصور  مبتللاات املالء  للتأمني التكافلي، من شأنه أن يكون حمفزا قويا 
متينة وفعالة، مبا يف ذلك حتفيزها على احلفاظ على مركز مالء  كاف ميكن االعتماد عليه ملواجهة اخلسائر 

ومن شأن ذلك بدوره أن يقود إىل قابلية حماساة أكثر فعالية ومن مث . احملتملة والنامجة عن التعرض للمخاطر
نزاهة التأمني التكافلي وكذلك يوجه املشرتكني احملتملني باختاذ قرارات بشأن االشرتاك  يساعد على احلفاظ على

إن اإلفصاح الكايف يساعد املشرتكني احملتملني والفعليني، وكذلك غريهم . أو عدمه يف برنامج التأمني التكافلي
 .ر اليت قد يتعرضون هلامن املشرتكني يف السوق على تقييم املركز املايل للتأمني التكافلي واملخاط

وهكذا فإن االفصاحات املتعلقة مبتللاات املالء  جيب أن ترتاط باإلفصاح العام عن املعلومات النوعية 
والكمية الكافية، باستثناء املعلومات التجارية اليت عليها حق ملكية وغريها من املعلومات اخلاضعة العتاارات 

. جيب أن يتم اإلفصاح عن هذا النوع من املعلومات للسللات اإلشرافية السرية يف التأمني التكافلي، على أنه

                                                           
 .83-83ص ص ، مرجع ساق ذكره، 11المعيار رقم  1
 .83ص املرجع نفسه، 2
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وفيما يتعلق باإلفصاح العام، جيب أن تصف الشركة يف تقريرها السنوي اإلطار الشامل إلدرا  املخاطر للتعرف 
 .1لمالء على املخاطر ذات الصلة وقياسها ومراقاتها والتحكم فيها، فيما يتعلق باالحتفاظ مبستوى الرقابة ل

، 11ويف هناية هذا املاحث ميكن القول أن جملس اخلدمات املالية االسالمية قام من خالل املعيار رقم 
تقييم هامش املالء  بوضع متللاات للمالء  املالية لشركات التأمني التكافلي، حيث أظهر من خالهلا ضرور  

توفري موارد مالء  بصفة منفصلة لتغلية هذه اهلوامش، وجود مستويني لرقابة املالء   لكل صندوق على حد ،
إخضاع كل لكل صندوق على حد ، إلزام املسامهني بتوفري القرض احلسن لتعزيز مالء  صندوق املشرتكني، 

، وضع نظام ديةصندوق تكافلي ال يقال التحويل بني الصناديق األخرى إىل متللاات للمالء  املالية بصفة فر 
نظام للتقييم الداخلي ألخلار وملالء  شركة التكافل ، وضع للحوكمة، وضع نظام شامل إلدار  خماطر الشركة

تللاات، يف نظرنا، ختتلف إىل حد  وكل هذه امل. اإلفصاحلكل صندوق على حد ، باإلضافة إىل متللاات 
قات التعاقدية امللاقة يف شركات وذلك لتميز العال ،املالية لشركات التأمني التجاري عن متللاات املالء كاري 

اإلختالفات بني متللاات املالء  املالية وهذه  يف شركات التأمني التجاري، نظرياهتا امللاقةالتأمني التكافلي عن 
  .يف املاحث التايل اإليه التجاري سنتلرقالتكافلي و  لتأمنيشركات ال
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لمالية لشركات مقارنة بين متطلبات المالءة ا دراسة تحليلية: المبحث الثالث

 شركات التأمين التكافلي التأمين التجاري و

( أ.م.الويف و  اإلحتاد األورويب يف)بعد استعراض متللاات املالء  املالية لشركات التأمني التجاري 
، قمنا بإجراء مقارنة (اإلسالميةالصادر عن جملس اخلدمات املالية  11املعيار رقم ) لشركات التأمني التكافليو 

ويف نفس الوقت حماولة إضهار أثر العالقات املتللاات لتحديد أوجه التشابه واإلختالف بينها، بني هذه 
قد مشلت عملية املقارنة و التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي على متللاات املالء  املالية هلذه الشركات، 

 :اجملاالت التالية

 االستثمارالمالءة المالية، تقييم األصول والخصوم، وركائز فيما يتعلق ب: ولالمطلب األ

شركات ملالية لشركات التأمني التجاري و يتم من خالل هذا املللب إجراء مقارنة بني أنظمة املالء  ا
، وكذلك اخلصومكيفية تقييم األصول و األنظمة،   التأمني التكافلي، فيما يتعلق بركائز املالء  املالية هلذه

  .متللاات االستثمار يف هذه الشركات

 ركائز نظام المالءة المالية: أوال

املادأ ) ماادئ، مادأ واحد متعلق باملتللاات الكمية( 13) ساعةأ على .م.يعتمد نظام املالء  يف الو
شركات  علق كلها بتنظيمفهي تت األخرى، أما املاادئ (11املادأ ) مادأ متعلق مبتللاات اإلفصاح، و (12

االحتاد لشركات التأمني يف  IIاملالء  نظام يف حني يعتمد . (املتللاات النوعية) بالرقابة عليهاالتأمني و 
أما متللاات املالء  . متللاات اإلفصاحمتللاات كمية، متللاات نوعية، و  :ركائز( 18)على ثالثة  ،األورويب

يف مميزات، إال أنه، ( 13)، فقد مت صياغتها يف ساعة 11املالية لشركات التأمني التكافلي وفق املعيار رقم 
السادسة ة، يف حني أن امليزتني اخلامسة و على أهنا متللاات كمي األربعة األوىليزات املم ، ميكن تصنيفظرنان

تتعلق مبتللاات املالء  املالية النوعية، أما امليز  األخري ، السابعة، فهي تتعلق مبتللاات اإلفصاح يف شركات 
لتأمني التجاري إنه ميكن القول أن هناك تشابه يف ركائز املالء  املالية لشركات ابذلك فو . التأمني التكافلي

ركائز التكافلي، إذ أنه جيب يف كل نظام للمالء  املالية لشركات التأمني التجاري أو التكافلي أن يضم الو 
مالء  ن حمتوى هذه الركائز خيتلف من نظام إال أ ،(متللاات اإلفصاحو كمية، نوعية، ) الثالثة سابقة الذكر

 .، وخيتلف، بصفة خاصة، بني أنظمة املالء  املالية لشركات التكافل ونظرياهتا لشركات التأمني التجاريآلخر
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 تقيييم األصول والخصوم: ثانيا

ساة ألغراض أسس احملا أ وفق.م.يف الولشركات التأمني اخلصوم وفق نظام املالء  يتم تقييم األصول و 
هذه كما أن خصائص نظم احملاساة . هي إما غري حساسة للخلر أو ماهمة أو نسايا أكثر ذاتيةاإلشراف، و 

تناسق يف تقييم بينما يالحظ وجود . 1تزيد من احتمال ظهور أخلاء يف تقييم شركات التأمني املتعثر  ماليا
، وذلك باالعتماد على IIونظام املالء   التكافلي لشركات التأمنياملالية األصول واخلصوم بني نظام املالء  

 مادأ القيمة العادلة الذي يسم  بإعلاء صور  أكثر اقتصادية وأكثر واقعية لقيمة الشركة، كما يسم  كذلك
 .على املستوى الدويلالتأمني شركات بتسهيل املقارنة بني هذا املادأ 

 ستثماراال: ثالثا

القاعد  الكمية اليت تفرض حدودا واضحة على : شركات التأمني، األوىليوجد قاعدتان لالستثمار يف 
قاعد  الشخص االحرتازي اليت تلزم الشركات أن : املمتلكات يف أصناف األصول اليت فيها خماطر، والثانية

عندما تتعدى شركات . تستثمر باحرتاز وأن تتاع املاادئ العامة لتنويع احملافظ وملابقة األصول باخلصوم
. التأمني القاعد  الكمية فإن قيمة املوجودات الزائد  عن الكمية احملدد  ال تأخذ بعني االعتاار ألغراض املالء 

تتاع قاعد  الشخص االحرتازي، فيجب على اهليئة املشرفة أن تأخذ يف ال يتم اللجوء للقاعد  الكمية و  عندما
لكفاية؛ ليست سائلة مبا فيه الكفاية؛ ليست جاهز  االعتاار إىل أي مدى املوجودات ليست متنوعة مبا فيه ا

 .2العملة، وذلك لدى حتديد متللاات املالء صفة معقولة املللوبات يف املد  و للتسويق؛ ال تلابق ب

رتك ت يتالو  االحرتازيالشخص  قاعد فإنه يتم استثمار أموال شركات التأمني وفق ، IIوفق نظام املالء  
أما بالنساة لنظام املالء  املالية . أمام صيغ االستثمار اليت ترغب فيها أمواهلالشركة التأمني احلرية يف استثمار 

أ، فإنه مل يتم ذكر متللاات االستثمار كأساس هلذا النظام، ولكن جيب التنايه إىل .م.لشركات التأمني يف الو
االستثمار احملدد  يف قوانني الوالية، وهذه القوانني تعتمد على أ ختضع ملتللاات .م.أن شركات التأمني يف الو

 Defined Limits)قاعد  احلدود : وهذه القواعد تتمثل يف. NAICقواعد االستثمار احملدد  من قال 

Version) والقاعد  املعيارية ،(Defined Standards Version) حيث حتدد القاعد  األوىل حدودا معينة ،

                                                           
 .833عيسى هاشم حسن، مرجع ساق ذكره، ص 1
 .11ص، مرجع ساق ذكره، 11املعيار رقم  2
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الغ االستثمارات املسموح لشركة التأمني على األضرار االستثمار فيها، بناء على خصائص وفئات ألنواع و ملا
أما القاعد  الثانية فتنص على فئات واسعة جدا من االستثمارات املسموح . وجمموعات االستثمارات املختلفة

تللاات االستثمار وفق نظام م ه ميكن القول أنوبذلك فإن. 1هبا مع مراعا  القيود اإلمجالية لاعض الفئات
أ، ختضع بدرجة كاري  لقاعد  االستثمار الكمية أكثر من خضوعها .م.املالء  املالية لشركات التأمني يف الو

 .   لقاعد  الشخص االحرتازي

فإنه مل يتم التلرق إىل متللاات االستثمار بصفة مفصلة يف بالنساة لشركات التأمني التكافلي، أما 
ذه همن هذا املعيار، حيث مت الزام  52فقط يف الفقر  رقم  هذه املتللاات ، وقد مت اإلشار  إىل11 املعيار رقم
أن شركات إال أنه جيب التنايه . اعند استثمار أمواهلالشخص االحرتازي االعتماد على قاعد  بضرور   الشركات

استثمار أموال املشرتكني متاشيا مع مادأ يتعلق بتلايق عالقة املضاربة أو الوكالة فيما ملزمة بالتأمني التكافلي 
وضع سياسة استثمارية خاصة بأموال املشرتكني وسياسة استثمارية  وهذا ما حيتم عليهاالفصل بني الصناديق، 

بأن تكون مجيع ملزمة  شركات التأمني التكافليباإلضافة إىل ذلك فإن . أخرى خاصة بأموال املسامهني
بفصل استثمارات أموال التكافل كما أهنا ملزمة كذلك . مع أحكام الشريعة اإلسالميةاستثماراهتا متوافقة 

 . يف حالة ممارسة النوعني معا يف نفس الشركةالعائلي عن استثمارات أموال التكافل العام، 

هلا أثر على  توبذلك فإنه ميكن القول أن العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي، كان
ات املالء  املالية لشركات التأمني التكافلي، فيما يتعلق باالستثمار، ومتللاات االستثمار هذه ختتلف متللا

 . عن ما هو ملاق يف شركات التأمني التجاري

التحويل قابلية فيما يتعلق بهامش المالءة، مستويات الرقابة، متطلبات : المطلب الثاني

 بين الصناديق

شركات لية لشركات التأمني التجاري و إجراء مقارنة بني أنظمة املالء  املا حناول من خالل هذا املللب،
التحويل بني قابلية التكافلي، وذلك فيما يتعلق هبامش املالء ، مستويات الرقابة، وأخريا متللاات التأمني 
 .الصناديق

                                                           
1
 Jonathan Rodgers, Regulatory Bodies | NAIC | Investment Regulation, National Association of Mutual 

Insurance Companies (NAMIC). Diponible sur le site: https://www.namic.org/regbod/naic/investment-regulation , 

(consulté le 14-03-2019).  
  35-31ص صالفصل األول، ، سس االستثمار يف شركات التأمني التكافليأإىل ميكن الرجوع. 

https://www.namic.org/regbod/naic/investment-regulation
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 هامش المالءة: أوال

 : حساب هامش المالءةمبدأ  -1

ونظام  IIنظام املالء  )املالء  املالية لشركات التأمني التجاري يتم حساب هامش املالء  وفق أنظمة 
وفق مادأ رأس املال ( 11املعيار رقم )التكافلي شركات التأمني و أ( أ.م.املالء  املالية لشركات التأمني يف الو

ل برأس ماالتجاري أو التكافلي ، حيث يتم تغلية كل خلر يواجه شركة التأمني (RBC) املاين على املخاطر
النوعني يكمن يف أن شركات التأمني التكافلي ملزمة بتقييم هامش مالءهتا إال أن االختالف بني . مقابل له

املشرتكني صندوق املخاطر اليت تؤثر على بصفة منفصلة لكل صندوق على حد ، حيث يتم الفصل بني 
، _يةالتشغيل خاطر، واملالسوق اطرخم، االئتمان خماطر، التكافل اطر، خمواالحتياطات املخصصات خماطر_
هذا و  ._التشغيليةاملخاطر خماطر االئتمان، خماطر السوق، و _ املسامهنيصندوق املخاطر اليت تؤثر على و 

لشركات التأمني  يف نظام املالء أو  ،MCRو  SCRاملؤشرينعند حساب  IIيف نظام املالء  عكس ما جنده 
هذين وفق  يتم تقييم هذا اهلامشعند حتديد رأس املال املاين على املخاطر املللوب، حيث  أ.م.يف الو
املخاطر اليت تؤثر  يتم األخذ بعني االعتاار جمملعلى حد سواء، و لشركة ا أعمالكل بصفة إمجالية ل النظامني

املخاطر اليت تؤثر  املشرتكني أوخاطر اليت تؤثر على على شركة التأمني بصفة إمجالية وال وجود للتمييز بني امل
  .على املسامهني

وبذلك فإن أنظمة املالء  املالية لشركات التأمني التجاري والتكافلي تعتمد مجيعها على مادأ رأس املال 
املاين على املخاطر عند تقييم هامش املالء  املالية، إال أن هذا األخري يتم تقييمه بصفة منفصلة لكل صندوق 

بالنساة لشركات التأمني التكافلي، أما بالنساة لشركات ( صندوق املشرتكني، وصندوق املساهني)على حد  
 .التأمني التجاري فيتم تقييم هامش املالء  املالية بالنساة للشركة ككل

التكافل بضرور  فصل أموال  املشرتكني فيما بينهم ألزمت شركات عالقة التربع اليت تربطويف نظرنا فإن 
ل يف عالقة الوكالة أو املشرتكني عن أموال املسامهني، وهذا ما نتج عنه عالقات تعاقدية أخرى تتمثهؤالء 

فيما يتعلق بإدار  أموال املشرتكني، عالقة االقراض احلسن، عالقة توزيع الفائض املضاربة أو العالقة اهلجينة 
ر، بعضها يرتاط بصندوق املشرتكني، أفرزت العديد من املخاطوهذه العالقات  .التأميين، وعالقة الشركة

والاعض اآلخر يرتاط بصندوق املسامهني، وهذا ما ألزم شركات التكافل بضرور  تقييم هامش مالءهتا بشكل 
 .منفصل لكل صندوق على حد 
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 : نماذج حساب هامش المالءة -2

بالنساة لشركات ، و 11وفق املعيار رقم التكافلي  بالنساة لشركات التأمنييتم حساب هامش املالء  
حيث يتي  النموذج باستخدام النموذج املعياري أو النموذج الداخلي،  IIالتأمني التجاري وفق نظام املالء  

املعياري صيغة موحد  حلساب هامش املالء  جلميع شركات التأمني، أما النموذج الداخلي فهو صيغة تقوم 
. الصيغة املخاطر احلقيقية اليت تؤثر على هذه الشركةبتلويرها شركة التأمني يف حد ذاهتا، حيث تعكس هذه 

ال يسم  باستخدام النموذج الداخلي، إذ يتي  أ أنه .م.املالية لشركات التأمني يف الونظام املالء  يف حني جند 
حلساب رأس املال املاين  _ختتلف حسب نوع الشركة_ صيغة معيارية فقطاألمريكية شركات التأمني ميع جل

 .املللوب طرعلى املخا

نية استخدام النماذج فيما يتعلق بامكا، IIونظام املالء   11وبذلك فإن هناك توافق بني املعيار رقم 
أ .م.يف تقييم هامش املالء  املالية للشركة، وهذا عكس نظام املالء  للوالداخلية، إضافة إىل النماذج املعيارية، 

 .  شالذي يفرض فقط صيغة معيارية لتقييم هذا اهلام

 : تغطية هامش المالءة -3

نظام االحتاد إن مادأ تغلية مستويات هامش املالء  يف شركات التأمني التكافلي هو نفسه املوجود يف 
وضع حدود ملستويات األموال اخلاصة للشركة لتغلية مستويات هامش حيث يتم ، IIنظام املالء   األورويب،
يكمن يف أن شركات التأمني التكافلي ُملزمة بتقييم موارد  النظامني بنيالوحيد إال أن االختالف مالءهتا، 

مبعىن مستويات هامش املالء  ،  هامش مالء  كل صندوق على حدمستويات املالء  بصور  منفصلة لتغلية 
الشيء  مبستويات لألموال الذاتية اخلاصة باملسامهني فقط، ونفس اخلاص بصندوق املسامهني يتم تغليته

أما . حيث يتم تغلية مستويات املالء  هلذا الصندوق بأموال هذا الصندوق فقطلصندوق املشرتكني،  بالنساة
لتغلية مستويات اخلاصة بالشركة ككل، وذلك  الذاتيةفتوجد مستويات وحدود لألموال  IIيف نظام املالء  
أو بأموال املشرتكني وهذا  ، وال وجود ملستويات خاصة بأموال املسامهنيةللشرك (MCRو SCR)هامش املالء  

، فإنه يتم أ.م.يف الو نظام املالء  املاليةأما بالنساة ل .لعدم وجود فصل بني األموال يف شركات التأمني التجاري
 كحد أدىن  %511بـ  تقدربنساة ( للوبرأس املال املاين على املخاطر امل)شركة التأمني  تغلية هامش مالء 
 . هلذه األموال املتاحةدون أن يقوم هذا النظام بوضع مستويات ، للشركة ككل من رأس املال املتاح
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وعلى العموم فإنه ميكن القول أن إلزام شركات التكافل بضرور  تقييم هامش مالءهتا بصفة منفصلة لكل 
 مادأ تغلية هذه اهلوامش، إذ أن شركات التكافل ملزمة كذلك بضرور صندوق على حد ، كان له أثر على 

 .تقييم موارد املالء  بصور  منفصلة

 مستويات الرقابة: ثانيا

 اهليئات الرقابية، وذلك باالعتماد على املؤشرين تدخليوجد مستويان فقط لإنه ، فIIنظام املالء  وفق 
SCR وMCR أما يف نظام املالء  . ، وهذه التدخالت ليست واضحة عند كل مستوى من مستويات املالء

 NAICباالعتماد على منوذج قانون ، وذلك أ فتوجد أربعة مستويات للتدخل.م.يف الواملالية لشركات التأمني 
، أين (مستوى الرقابة اإلجاارية، و مستوى رقابة السللات، مستوى العمل التنظيمي، مستوى عمل الشركة)

بالنساة لنظام املالء  لشركات أما  .قواعد صارمة مع عقوبات واضحةمن هذه املستويات يكون لكل مستوى 
متللاات رأس متللاات احلد األدىن، متللاات رأس املال املصرح، )هناك أربعة مستويات التأمني التكافلي، ف

حيث ، 11واحملدد  يف املعيار رقم ، لتدخل اهليئات الرقابية( احلد األدىن لرأس املال املستهدف، املال املصرح به
ألدىن ومتللاات رأس املال املصرح به يتعلقان مبستويات التدخل اخلاصة بصندوق أن كل من متللاات احلد ا

يتعلقان مبستويات  احلد األدىن لرأس املال املستهدفو  متللاات رأس املال املصرح بهأن املشرتكني، يف حني 
وبذلك فإن الفصل بني هامش املالء  لصندوق املسامهني وصندوق . التدخل اخلاصة بصندوق املسامهني

املشرتكني يف شركات التأمني التكافلي كان له دور يف حتديد مستويات تدخل منفصلة لكل صندوق على 
حد ، وهبذا فإن مستويات الرقابة احملدد  يف نظام املالء  املالية لشركات التأمني التكافلي ختتلف عن مستويات 

لشركات التأمني يف اإلحتاد األورويب ونظام املالء املالية لشركات  IIبة احملدد  يف كل من نظام املالء  الرقا
أ، حيث يتم حتديد مستويات التدخل بالنساة لشركة التأمني التجاري ككل، وهذا لوجود .م.التأمني يف الو

صندوق املشرتكني وأخرى خاصة هيكل مايل واحد، وال وجود للتمييز بني مستويات تدخل خاصة مبالء  
 .مبالء  صندوق املسامهني

توجد فإنه ، الرقابة يف شركات التأمني التكافلي كما أنه يف حالة االخالل بكل مستوى من مستويات
، ومن _(01)أنظر امللحق رقم _واضحة سواء من قال شركة التكافل أو من قال اهليئة الرقابيةتدخالت هناك 

املالء  املالية لصندوق  عجزد إمكانية من  قرض حسن من صندوق املسامهني لتغلية بني هذه التدخالت جن
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وبذلك . املالية لشركات التأمني التجاري يف أنظمة املالء موجود  من التدخل غري األسلوبشرتكني، وهذا امل
  القرض احلسن، ميكن اليت تربط املشرتكني واملسامهني فيما يتعلق مبنفإنه ميكن القول أن العالقة التعاقدية 

اعتاارها كإجراء تعتمد عليه شركة التكافل لتعزيز مالء  صندوق املشرتكني يف حالة العجز، وبالتايل فإن هذه 
العالقة كان هلا أثر على متللاات املالء  املالية لشركات التأمني التكافلي وذلك باعتاار القرض احلسن كإجراء 

 .كن هلذه الشركات االعتماد عليه لتعزيز مالء  صندوق املشرتكنيتصحيحي، من بني إجراءات أخرى، مي

 .  فيما يلي شكل مقارن ملستويات الرقابة ألنظمة املالء  املالية لشركات التأمني التجاري والتكافليو 
                           نظمة المالءة المالية الرقابة ألمقارنة مستويات (: 20-3)الشكل رقم 

 التأمين التجاري والتكافليلشركات 

 

 

 

 

 
 

 .من إعداد الااحث: المصدر

 بين الصناديققابلية التحويل : ثالثا

ايقها يف شركات التأمني التكافلي اليت تقوم مبمارسة التكافل نقصد بذلك تلك املتللاات اليت جيب تل
العام والتكافل العائلي يف نفس الوقت، وكذلك بالنساة للشركات اليت تفرض وجود فصل بني صناديق تكافل 

ضمنيا ملزمة ويف هذه احلاالت فإن شركات التكافل . عن األنواع األخرى يكافلأمني التألنواع حمدد  من الت
لتكافل العام، وكذلك فصل صناديق املشرتكني للتكافل العائلي عن صندوق املشرتكني لصندوق  بضرور  فصل

 اليةويف هذا اجملال ووفق متللاات املالء  امل. ىاملشرتكني غري القابلة للتحويل عن صناديق املشرتكني األخر 

اخنفاض رأس املال 
عن هذه 

املستويات يزيد 
من حد  

 اإلجراءات الرقابية

 مستوى عمل الشركة

 التنظيميعمل المستوى 

 السللات رقابةمستوى 

 الرقابة اإلجااريةمستوى 
 الشركة

SCR 

MCR 

رأس املال املصرح 
 به املستهدف

احلد األدىن لرأس 
 املال املستهدف

متللاات رأس 
 املال املصرح به 

متللاات احلد 
 األدىن 

نموذج قانون 
NAIC 

نظام         
 صندوق المشتركين صندوق المساهمين  IIالمالءة 

 نظام المالءة لشركات التأمين التكافلي
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خمصصات، استثمارات، هامش  فصليف هذه احلاالت ملزمة ب التكافل، فإن شركات 11احملدد  يف املعيار رقم 
، عن صناديق املشرتكني األخرىمالء ، موارد مالء ، مستويات الرقابة لصناديق املشرتكني غري القابلة للتحويل 

  .ل ملتللاات املالء  املالية بصفة فرديةمبعىن جيب أن ختضع صناديق املشرتكني غري القابلة للتحوي

، فإن متللاات أ ويف االحتاد األورويب.م.يف الو ووفق متللاات املالء  املالية لشركات التأمني التجاري
وال وجود  ،واحد، ال ميكن تلايقها، وهذا ألن شركات التأمني التجاري هي كيان مايل التحويل بني الصناديق

 .ني، ويف نفس الوقت ال وجود للفصل بني أموال املشرتكني فيما بينهملفصل أموال املشرتكني عن أموال املسامه
 وجود فصل بني هامش املالء  املللوبأ، الزامية .م.ظ، يف نظام املالء  لشركات التأمني يف الوإال أنه يالح

 . لتأمني على األشخاصعن هامش املالء  املللوب للتأمني على األضرار ل

ركات شأنظمة املالء  املالية لمتللاات قابلية التحويل بني الصناديق غري موجود  يف وعلى العموم فإن 
تعلق فقط بشركات التأمني التكافلي أين يكون هناك التأمني التجاري، حيث أن تلايق مثل هذه املتللاات ي

 .فصل بني صناديق املشرتكني

 متطلبات اإلفصاحا يتعلق بالمتطلبات النوعية، ويمف: المطلب الثالث

يتم من خالل هذا املللب إجراء مقارنة بني أنظمة املالء  املالية لشركات التأمني التجاري وشركات 
 .التأمني التكافلي، وذلك بالرتكيز على املتللاات النوعية، ومتللاات االفصاح

 المتطلبات النوعية: أوال

الوظائف الواجب على شركات التأمني بهبيئات االشراف والرقابة، و تتعلق هذه املتللاات بصفة أساسية 
 IIمفصلة بدرجة كاري  يف نظام املالء  هي املتللاات انشاءها من أجل ضمان السري احلسن لعلمياهتا، وهذه 

الداخلي، نظام إلدار  خماطر الشركة،  وتتضمن أساسا وظيفة للرقابة الداخلية، وظيفة امللابقة، وظيفة التدقيق
إال أن . (ORSAنظام )ملالء  شركة التأمني و التقييم الداخلي ألخلار ظام ظام احلوكمة، وظيفة إكتوارية، ونن

غري مفصلة بدرجة كاري ، وتتعلق بصفة أساسية أ، .م.هذه املتللاات، وفق نظام املالء  لشركات التأمني يف الو
األنشلة اهلامة /املراقاة اخلارجية، الفحوصات امليدانية، الرقابة التنظيمية لاعض املعامالت)ظيمية نبـرقابة اهليئة الت

مما بدرجة أقل بصفة عامة و  أما بالنساة لشركات التأمني التكافلي فقد مت تناول املتللاات النوعية...(. للشركة



 التجاري وشركات التأمين التكافليمتطلبات المالءة المالية لشركات التأمين      :                            الفصل الثالث

 

~ 170 ~ 

بصفة ، فقد مت الرتكيز 11من املعيار رقم  فحسب امليزتني اخلامسة والسادسة. IIهي عليه يف نظام املالء  
حلوكمة الشركة، نظام إدار  املخاطر للشركة ككل،  نظامالزام شركة التأمني التكافلي بضرور  وضع أساسية على 

  . منفصلة على كل من صندوق املشرتكني وصندوق املسامهنييلاق بصور   ORSAنظام و 

ضافية عن ما هو موجود يف شركات التأمني التجاري، جيب إال أنه جيب التنايه إىل أن هناك وظائف، إ
مجيع أنشلتها، مبا يف ذلك العالقات التعاقدية اليت تعتمد على شركات التأمني التكافلي إنشائها لضمان توافق 

مت التلرق إليها بصفة مفصلة يف ما يسمى مبعايري املراجعة مع الشريعة االسالمية، وهذه الوظائف عليها، 
حيث أن معايري املراجعة  اجعة للمؤسسات املالية االسالمية،املر الصدار  عن هيئة احملاساة و  احلوكمةومعايري 

حص تتناول هدف املراجعة وماادئها، تقرير املراجع اخلارجي، شروط االرتااط بعملية املراجعة، ف( مخسة معايري)
املراجع اخلارجي بشأن التحري عن  مسؤوليةراجع اخلارجي االلتزام بأحكام وماادئ الشريعة اإلسالمية، و امل
 الرقابة هيئة تتناول تعيني( ساعة معايري) احلوكمةيف حني معايري . املاليةتزوير واخللأ عند مراجعة القوائم ال

 املالية للمؤسسات احلوكمةو  املراجعة الداخلية، جلنة الشرعية ةالشرعية، الرقاب ، الرقابةاوتقريره وتكوينها الشرعية
، واملسؤولية اإلسالمية املالية املؤسسات يف احلوكمة ماادئ الشرعية، بيان الرقابة هيئة اإلسالمية، استقاللية
 .1االجتماعية للشركة

توافق عالقاهتا التعاقدية وعلى العموم فإنه ميكن القول أن شركات التأمني التكافلي، ومن أجل صمان 
ملزمة وفق متللاات مالءهتا املالية، مبتللاات نوعية إضافية، عن ما هو ملاق يف  هنامع الشريعة اإلسالمية، فإ

شركات التأمني التجاري، وهذه املتللاات النوعية اإلضافية للمالء  املالية لشركات التأمني التكافلي ناينها يف 
 : الشكل التايل

 

 

 

                                                           
النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة هيئة احملاساة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، : ملزيد من التفصيل حول هذه املعايري أنظر 1

 .1111-121، ص ص 5112، ديسمرب واألخالقيات
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                           متطلبات نوعية إضافية لشركات التأمين التكافلي(: 23-3)رقم  الجدول
 مقارنة بشركات التأمين التجاري

 الوظائف
 شركات التأمين

 التجاري
لشركات  إضافي

 مالحظات التأمين التكافلي

 الشرعية اهليئة اإلدار  جملس الحوكمة
 ووجهات واآلراء القرارت بإصدار تقوم مستقلة هيئة
 تقاريرها تقدمو . الشرعية يتعلق باألمور فيما النظر
 .اإلدار  جملس إىل مااشر 

الرقابة 
 الداخلية

املدققون 
الداخليون 
 واخلارجيون

 الشرعيون املدققون

 مدربني موظفني قال من الداخلي التدقيق بأداء يقوم
 األمور يف بالتدقيق ويقومون. الشرعية األمور يف

 بالنتائج وإرساهلا تقرير كتابة ويتم. بالشريعة قةاملتعل
 .الشرعية اهليئة إىل

 إدارة
 المخاطر

إدار   وظيفة
 املخاطر

 إدار  املخاطر موظفي
االلتزام  املتعلقة بعدم
 لشريعةبأحكام ا

 االسالمية

 إلدار  املتكاملة الرقابة وظيفة من جزء تشكل
 احملتملة مجيع املخاطر لتحديد وذلك املخاطر،
 تدابري وتوفر بالشريعة، االلتزام عدم عن الناشئة
 .من املخاطر للتقليل

 اإللتزام
 االمتثال وظيفة

التنظيمي 
 .واملايل

املراجعة  وظيفة
 الشرعية

 مجيع يف بالشريعة االلتزام ملستوى املستمر التقييم
 األمور بعض حتديد حيث يتم والعمليات، األنشلة

التدابري  فيتخذ فيه الشريعة، مع تتوافق ال اليت
 تكرار لتفادي الالزمة اآللية ووضع الفوري، للتصحي 

 الشرعية اهليئة إىل تقرير ملزمة بإرسال. ذلك مثل
 .اإلدار  إىل إداري وتقرير

 البنك تجربة دراسة_ اإلسالمية المالية المؤسسات حوكمةحليمة بوكروشة، سعيد بوهراو  و  :المصدر
 .111، ص5112 ، جوان15العدد  اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، ،_الماليزي المركزي
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 متطلبات االفصاح: ثانيا

إن اجلانب املهم يف متللاات املالء  لشركات التأمني التجاري أو التكافلي، هو اإلفصاح عن كل 
 .ومسؤولية الشركة جتاه الغري ذلك لتعزيز انضااط السوقاملعلومات ذات العالقة باملشرتكني أو املسامهني، و 

فهي  II، أما يف نظام املالء  (11)أ يف املادأ .م.يف الولشركات التأمني هذه املتللاات ماينة وفق نظام املالء  و 
، فإن (11املعيار رقم )متللاات املالء  املالية للتأمني التكافلي هلذا النظام، أما وفق ماينة يف الركيز  الثالثة 

يز  أشارت أن هذه املىل إال أنه جيب التنايه إ. من هذا املعيار( 13)صاح مانية يف امليز  السابعة متللاات اإلف
ماهي هذه حتديد من خالهلا، ، ومل يتم، لكمية والنوعيةعن املعلومات افقط إىل ضرور  اإلفصاح الكايف 
، سوى اإلشار  إىل ضرور  اإلفصاح يف التقرير السنوي لشركة التكافل عن  هااملعلومات وكيف يتم اإلفصاح عن

وبالتايل فإنه مل يتم التلرق بصفة مفصلة ملتللاات اإلفصاح يف . هذه الشركة اإلطار الشامل إلدار  خماطر
 عن وهذا يف نظرنا راجع إىل وجود معايري أخرى صادر ، (11)شركات التأمني التكافلي وفق املعيار رقم 

كيفية االفصاح يف هذا النوع من الشركات، وإصدار مثل هذه املعايري جاء هيئات دولية تلرقت بالتفصيل إىل  
شركات التأمني التجاري وهذا راجع اح بني شركات التأمني التكافلي و لضرور  وجود اختالف يف عناصر االفص

 . كاتالختالف العالقات التعاقدية امللاقة يف هذين النوعني من الشر 

، 18و 15صاح لشركات التأمني التكافلي جند املعيارين رقم أهم املعايري الصادر  يف جمال االفإن 
على متللاات  15والصادرين عن هيئة احملاساة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، حيث يركز املعيار رقم 

يركز على  18افلي، يف حني أن املعيار رقم العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية لشركات التأمني التك
 .لفائض يف شركات التأمني التكافليمتللاات اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع ا

  :1ما يلي 15وأهم ما جاء به املعيار رقم 

قائمة املركز املايل، قائمة اإليرادات واملصروفات : جيب أن تشمل القوائم املالية اليت تنشرها الشركة على -
، (املسامهني)للمشرتكني، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغريات يف حقوق أصحاب امللكية 

وال الزكا  والصدقات، اإليضاحات قائمة الفائض أو العجز للمشرتكني، قائمة مصادر واستخدامات أم

                                                           
هيئة احملاساة واملراجعة : ، أنظر"اإلسالميةالعرض واإلفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين  " 12المعيار رقم  :ملزيد من التفصيل حول 1

 .211-253، ص ص مرجع ساق ذكره، النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة واألخالقياتللمؤسسات املالية االسالمية، 
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حول القوائم املالية، أية قوائم أو تقارير أو بيانات أخرى تساعد على حتقيق احتياجات مستخدمي القوائم 
 . املالية إذا كانت مللوبة مهنيا مبا ال خيالف أحكام وماادئ الشريعة اإلسالمية

االسم، اجلنسية، تاريخ التأسيس )ألساسية للشركة جيب أن يتم االفصاح يف القوائم املالية عن املعلومات ا -
والشكل القانوين، موقع املركز الرئيسي وعدد الفروع، طايعة األنشلة املصرح هبا اليت متارسها الشركة 

ة وطايعة الصالحيات املخوهلا واخلدمات التأمينية الرئيسية اليت تقدمها، دور هيئة الرقابة الشرعية يف الشرك
أية مكاسب ، كذلك التغيريات يف هذه السياساتعملة القياس احملاسيب، السياسات احملاساية و ، (إخل...هلذا
حتققت من مصادر أو بلرق حترمها الشريعة اإلسالمية وكذلك االنفاق يف أغراض ال تايحها ( مداخيل)

ركة، اجلهة اليت خماطر الشالشريعة، وكيفية تصرف الشركة يف األموال الناجتة عن الكسب املخالف للشريعة، 
تدير عمليات التأمني وعن املقابل الذي حتصل عليه اإلدار  نظري عملها، اجلهة اليت تستثمر أموال املشرتكني 
واملسامهني، واألسس اليت اتاعت يف توزيع الرب  الناتج عن استثمار هذه األموال، أسس توزيع الفائض 

 . أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية/ت مع املراجع اخلارجي والتأميين، العمليات ذات األمهية النساية اليت مت

جيب أن حتتوي قائمة املركز املايل للشركة على مجيع أصول وخصوم الشركة وكذلك جيب أن تظهر هذه  -
 . القائمة حقوق املسامهني وحقوق املشرتكني

رى، عن حصة اجلهة اليت اإليرادات واملصروفات للمشرتكني، إضافة إىل عناصر أخجيب االفصاح يف قائمة  -
تدير عمليات التأمني، حصة اجلهة اليت تدير عمليات استثمار أموال املشرتكني واستثمار أموال املسامهني، 

 . صايف نتائج العمليات الفنية من فائض أو عجز

رصيد الفائض أو العجز يف بداية الفرت  املالية : جيب االفصاح يف قائمة الفائض أو العجز حلملة الوثائق عن -
احلالية، الفائض أو العجز للفرت  املالية احلالية، إمجايل الفائض أو العجز حلملة الوثائق، التوزيعات اليت متت 

 .  هناية الفرت  املاليةخالل الفرت  حلملة الوثائق، ورصيد الفائض أو العجز يف

جيب االفصاح يف قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكا  والصدقات عما إذا كانت الشركة تقوم  -
كما  .بإخراج الزكا  نيابة عن املسامهني وعما إذا كانت الشركة تقوم جبمع وتوزيع الزكا  نيابة عن املشرتكني
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اليت تقوم الشركة بتوزيعها واالفصاح عن مصارفها وكذلك أموال جيب االفصاح عن أموال الزكا  والصدقات 
  .الزكا  والصدقات اليت مل تقم الشركة بتوزيعها يف هناية الفرت  املالية

أما فيما يتعلق مبتللاات اإلفصاح عن أسس حتديد وتوزيع الفائض يف شركات التأمني التكافلي املاينة 
  :1لي، فهي تتمثل فيما ي18يف املعيار رقم 

جيب اإلفصاح عن اجلهة اليت تتحمل املصروفات العمومية واإلدارية، وعما إذا كانت تلك اجلهة تتحمل  -
مجيع هذه املصروفات أو جزءا منها، ويف حالة حتمل جزء من املصروفات جبب اإلفصاح عن األسس اليت 

 . اتاعت يف حتديد هذا اجلزء واجلهة اليت اعتمدت ذلك
: سس اليت اتاعتها الشركة يف حساب العناصر اليت تؤثر يف أصول املشرتكني وهيجيب اإلفصاح عن األ -

مصروفات التأسيس، االحتياطات، تكلفة املوجودات املستخدمة يف العمليات، التعويضات، كيفية معاملة 
 . عموالت شركات إعاد  التأمني غري اإلسالمية، امللالاات حتت التسوية احملتجز  لشركات إعاد  التأمني

الذي اتاعته الشركة يف حتديد االشرتاكات، وما يلاق يف ( النقد أو االستحقاق)جيب اإلفصاح عن األساس  -
 .حالة انسحاب حامل الوثيقة أو تأخره عن سداد اشرتاكه خالل الفرت  املالية

ات أو عجز مرتاكم من الفرت /جيب اإلفصاح عن األسس اليت اتاعتها الشركة يف معاجلة أي عجز حايل و -
 .، وكيفية معاجلته يف الفرت  احلالية والفرتات املالية الالحقةالسابقة

إدار  أعمال : جيب اإلفصاح عن األسس اليت تنظم العالقة التعاقدية بني املشرتكني واملسامهني يف كل من -
 . السسالتأمني، استثمار موجودات املشرتكني، استثمار موجودات املسامهني، واجلهة اليت اعتمدت تلك ا

أجر  معلومة على أساس )جيب اإلفصاح عن اجلهة اليت تدير أعمال التأمني واملقابل الذي حتصل عليه  -
الوكالة، أو حصة من الفائض التأميين على أساس املضاربة، أو أي مقابل يتم احلصول عليها على أساس 

 (.آخر
                                                           

هيئة احملاساة واملراجعة : ، أنظر"اإلفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض في شركات التأمين اإلسالمية  " 13المعيار رقم  :زيد من التفصيل حولمل 1
 .311-211، ص ص مرجع ساق ذكره، النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة واألخالقياتللمؤسسات املالية االسالمية، 

  تغلية العجز من احتياطي املشرتكني، إن وجد؛ االقرتاض من املسامهني أو غريهم مبقدار : هناك طرق لتغلية العجز منها :تغطية العجز التأمينيطرق
لالحقة، كل بنساة االعجز لسداده من فوائض الفرتات الالحقة؛ ملالاة محلة الوثائق بتحمل العجز، كل بنساة اشرتاكه؛ أو زياد  اشرتاكات املشرتكني للفرت  

 .313رجع ساق ذكره، ص م، 13المعيار رقم :  أنظر. اشرتاكه
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جودات املسامهني، واملقابل الذي جيب اإلفصاح عن اجلهة اليت تدير استثمار موجودات املشرتكني ومو  -
 (. نساة من رب  االستثمار على أساس املضاربة، أو أجر  معلومة على أساس الوكالة)حتصل عليه 

جيب اإلفصاح عن األسس اليت اتاعتها الشركة يف حتديد املقابل الذي حتصل عليه اجلهة اليت تدير االستثمار  -
 .على أساس املضاربة أو الوكالة

اح عن األسس اليت اتاعتها الشركة يف توزيع الرب  الناتج عن استثمار موجودات املشرتكني جيب اإلفص -
 .وموجودات املسامهني

جيب اإلفصاح عما إذا كانت اجلهة اليت تقوم بإدار  أعمال التأمني أو باستثمار موجودات املشرتكني قد  -
مقابل اإلدار ، واإلفصاح عن اإلجراءات  قامت يف أثناء الفرت  املالية احلالية بتعديل حصة املضارب أو

 . الشرعية اليت اتاعتها يف ذلك

عما إذا كانت الشركة حتسب الفائض التأميين للمشرتكني على أساس الفصل بني كل نوع جبب اإلفصاح  -
 . حد من أنواع التأمني املختلفة، أو أهنا حتسب الفائض التأميين باعتاار مجيع أنواع التأمني املختلفة وحد  وا

يف توزيع الفائض التأميين،  اليت مت تناوهلا سابقاجيب اإلفصاح عن اللريقة اليت أخذت هبا الشركة من اللرق  -
 .  مع بيان األساس الشرعي الذي اتاع يف ذلك

 . جيب اإلفصاح عن أسس معاجلة أي فائض تأميين مقرر توزيعه ومل يتم تسلمه من كل أو بعض املشرتكني -

 .مآل الفائض التأميين الذي مل يتم توزيعه عند تصفية الشركةجيب اإلفصاح عن  -

إذ جيب على املشرتكني إخراج الزكا  عن  ديد وعاء الزكا  وحساهبا،جيب اإلفصاح عن األسس املتاعة يف حت -
وإذا كان هناك نص قانوين يلزم . الفائض التأميين الذي يوزع عليهم، وذلك بضمه إىل وعاء الزكا  للمشرتك

بإخراج الزكا  أو نص على ذلك يف النظام االساسي أو الوثائق أو اللوائ  فإن الشركة خترج الزكا  عن  الشركة
 . الفائض، ويف حال عدم النص خترج الشركة الزكا  عّمن فوضها بذلك من املشرتكني

 



 التجاري وشركات التأمين التكافليمتطلبات المالءة المالية لشركات التأمين      :                            الفصل الثالث

 

~ 176 ~ 

وبذلك فإن متللاات اإلفصاح يف شركات التأمني التكافلي ختتلف عن نظرياهتا يف شركات التأمني 
التجاري، حيث أن كل العالقات التعاقدية امللاقة يف شركات التأمني التكافلي جيب إبرازها يف املعلومات 

تزامات ونتائج عمليات كل خاصة ما تعلق بالفصل الكامل بني موجودات والاملقدمة للمشرتكني وللمسامهني، 
املداخيل  ؛اة وطايعة الصالحيات املخوهلا هلدور هيئة الرقابة الشرعية يف الشرك ؛من املشرتكني واملسامهني
إدار  : األسس اليت تنظم العالقة التعاقدية بني املشرتكني واملسامهني يف كل من ؛والنفقات املخالفة للشريعة

، واجلهة اليت اعتمدت تلك املشرتكني، استثمار موجودات املسامهني أعمال التأمني، استثمار موجودات
اجلهة اليت  نظري عملها؛ اجلهة اليت تدير عمليات التأمني وعن املقابل الذي حتصل عليه اإلدار  االسس؛

توزيع الفائض التأميين على و أسس حتديد  املقابل الذي حتصل عليه؛تستثمر أموال املشرتكني واملسامهني، و 
  .مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكا  والصدقات ؛_إن وجد_ جلة العجز التأمييناأسس معو  املشرتكني

وعلى العموم، ومن خالل هذه املقارنة اليت قمنا بإجراءها بني متللاات املالء  املالية لشركات التأمني 
ومتللاات املالء  املالية لشركات ( أ.م.الوونظام املالء  املالية لشركات التأمني يف  IIنظام املالء  )التجاري 

تشابه قليل إىل حد ما يف ماادئ هذه املتللاات، إال أن ، فلقد تاني وجود (11املعيار رقم )التأمني التكافلي 
مني التكافلي هناك اختالفات عديد  بني املتللاات الكمية، النوعية، ومتللاات اإلفصاح يف شركات التأ

يف شركات التأمني التكافلي عن ما هو ملاق يف العالقات التعاقدية امللاقة  لتميز عوالتجاري، وهذا راج
وأوجه التشابه واإلختالف بني متللاات املالء  املالية لشركات التأمني التجاري . شركات التأمني التجاري

 :والتكافلي ناينها يف اجلدول التايل
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 التأمين التجاري والتكافلي  المالءة المالية لشركاتجدول مقارن لمتطلبات (: 20-3)الجدول رقم 

أوجه 
 المقارنة

 التكافليلمالية لشركات التأمين التجاري و متطلبات المالءة ا
 11المعيار رقم  أ.م.نظام المالءة في الو IIنظام المالءة 

ركائز 
نظام 

المالءة 
 أو

 المعيار

 : يتكون من ثالثة ركائز 
متللاات  : 11الركيز  
 كمية؛
متللاات : 15الركيز  
 نوعية؛

متللاات : 18الركيز  
 .اإلفصاح

 :يرتكز على ساعة ماادئ
املادأ : متللب اإلفصاح

 ؛11
  ؛12 املادأ: متللاات كمية

متللاات الرقابة على 
املاادئ : شركات التأمني 

  .األخرى

 : يضم ساعة مميزات
 18، 15، 11املميزات : متللاات كمية

 ؛12و
 ؛13و  12امليزتني : متللاات نوعية

 .13امليز  : متللاات اإلفصاح

تقييم 
األصول 
 والخصوم

أسس احملاساة ألغراض  مادأ القيمة العادلة
 اإلشراف

 مادأ القيمة العادلة

متطلبات 
 االستثمار

قاعد  الشخص 
 .االحرتازي

قاعد  عتماد على الاال
 .الكمية بدرجة كاري 

 .االحرتازيقاعد  الشخض -
وضع سياسة استثمارية خاصة ضرور  -
 .املسامهنيخاصة باملشرتكني وأخرى ب
 االستثماراتأن تكون مجيع ضرور  -

 . متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
مبدأ 

حساب 
هامش 
 المالءة

تقييم هامش املالء  
( SCR)للشركة ككل 

باستخدام رأس املال 
 .املاين على املخاطر

املالء  للشركة  تقييم هامش 
ككل باستخدام رأس املال 

 .املاين على املخاطر

تقييم هامش املالء  لكل صندوق على 
حد ، باستخدام مادأ رأس املال املاين 
على املخاطر، الختالف املخاطر بني 
 .صندوق املشرتكني وصندوق املسامهني

نماذج 
حساب 
هامش 
 المالءة

 النموذج املعياري-
 النموذج الداخلي -
 
 
 

 الصيغة املعيارية
 

 النموذج املعياري-
 النموذج الداخلي-
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تغطية 
هامش 
 المالءة

وضع حدود ملستويات 
األموال املتاحة للشركة  
ككل لتغلية هامش 

 .مالءهتا

نساة تغلية هامش املالء  ب
من رأس املال املتاح  511%

 .للشركة ككل

وضع حدود ملستويات األموال املتاحة 
( املشرتكني، أو املسامهني)لكل صندوق 

لتغلية مستويات هامش املالء  لكل 
 .صندوق على حد 

مستويات 
 الرقابة

 MCR)مستويني 

، والتدخالت (SCRو
 املستوياتيف هذه 
 .ليست واضحة

أربعة مستويات، مع وضوح 
العقوبات عند كل مستوى 

 . من هذه املستويات

مستويني لصندوق املشرتكني ومستويني 
لصندوق املسامهني، مع وضوح 
العقوبات عند كل مستوى من هذه 

 . املستويات

القرض 
 الحسن

إمكانية من  قرض حسن من صندوق  ال يوجد ال يوجد
املسامهني لتغلية عجز املالء  املالية 

 .لصندوق املشرتكني
التحويل 

بين 
 الصناديق

متللاات املالء  املالية لصناديق فصل  ال يوجد ال يوجد
املشرتكني غري القابلة للتحويل عن 

 .صناديق املشرتكني األخرى

عناصر 
 تالمتطلبا

 النوعية

: هيحمدد  بالتفصيل و 
لرقابة الداخلية، وظيفة ا

ة، وظيفة وظيفة امللابق
نظام التدقيق الداخلي، 

إدار  خماطر الشركة، 
ظام احلوكمة، وظيفة ن

 .ORSAونظام إكتوارية،

تتعلق فقط بالرقابة على 
 .شركات التأمني

مل يتم حتديدها بالتفصيل ولكن هناك 
إضافية، عن ما هو نوعية متللاات 

موجود يف شركات التأمني التجاري، 
 املدققون، الشرعية اهليئة: تتمثل يف
 إدار  املخاطر موظفي، الشرعيون

 االلتزام بأحكام الشريعة املتعلقة بعدم
 .املراجعة الشرعية وظيفة، االسالمية

عناصر 
متطلبات 
 اإلفصاح

حمدد  بالتفصيل يف 
 .الركيز  الثالثة

مت اإلشار  إليها يف امليز  السابعة، ولكن  .11حمدد  يف املادأ 
هناك تفصيل يف هذه املتللاات يف 

هليئة احملاساة املراجعة  18و 15املعيارين 
 .للمؤسسات املالية اإلسالمية

 .من إعداد الااحث :المصدر
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 :خالصة الفصل

،  تناولنا من خالل هذا الفصل، بصفة عامة، املتللاات احلديثة للمالء  املالية لشركات التأمني التجاري
ناولنا بصفة خاصة هذه املتللاات يف كما ت. أ.م.يف اإلحتاد األورويب، ونظام املالء  يف الو II كنظام املالء 

ولقد تاني من . الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالميةو  11املعيار رقم شركات التأمني التكافلي، وفق 
شركات التأمني التكافلي أن هناك ملالية لشركات التأمني التجاري و خالل إجراء املقارنة بني متللاات املالء  ا

شركات تكافلي عن تلك املتللاات امللاقة يف خصوصيات متيز متللاات املالء  املالية لشركات التأمني ال
عن التأمني التجاري، وهذه اخلصوصيات راجعة إىل وجود عالقات تعاقدية يف شركات التأمني التكافلي خمتلفة 

ناينها  وأهم خصوصيات متللاات املالء  املالية لشركات التأمني التكافلي. نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري
 :ليةيف النقاط التا

وجود اسرتاتيجية الستثمار أموال املشرتكني وأخرى الستثمار أموال املسامهني، وذلك وفق أحكام الشريعة  -
 االسالمية؛ 

وهامش مالء  آخر خاص بصندوق املسامهني، وكذلك  وجود هامش للمالء  خاص بصندوق املشرتكني -
 هذه اهلوامش؛ تقييم موارد املالء  بصفة منفصلة ووضع مستويات وحدود هلا من أجل تغلية ضرور  

 إلتزام املسامهني بتقدمي القرض احلسن لتعزيز مالء  صندوق املشرتكني؛ -
 ؛دعم مالء  صندوق املسامهنيأن ت ال مُيكن أيضا صندوق املشرتكنيلدعم قروض جمّناة مت قاوهلا إن أي  -
لكل مستوى من هذه  العقوباترقابة املالء  على مستويني لكل صندوق، مع وضوح ال بد أن تكون  -

 املستويات األربعة؛
 ملا يكون صندوق املشرتكني غري قابل للتحويل فإنه جيب أن يليب بصفة فردية متللاات املالء ؛ -
شامل إلدار  خماطر شركة التكافل، وكذلك نظام تقييم للحوكمة الشرعية، وإطار ال بد من وجود إطار  -

 .لكل صندوق على حد ( ORSAنظام )خاص للمخاطر وللمالء  

وانلالقا من ضرور  وجود متللاات للمالء  املالية لشركات التأمني التكافلي ختتلف وبناء على ماساق، 
 لفصل التايل بدراسة بعض التجارب الدوليةسنقوم يف اعن متللاات املالء  املالية لشركات التأمني التجاري، 

 .فيما يتعلق بوضع متللاات للمالء  املالية لشركات التأمني التكافلي (ماليزيا، وبعض دول اخلليج)



 

 :الرابعالفصل 

 متطلبات المالءة المالية

 لشركات التأمين التكافلي

 في بعض الدول

 -دراسة تحليلية مقارنة-
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 :تمهيد

بناء على ما مت التوصل إليه يف الفصول السابقة، واملتمثل يف ضرورة وجود متطلبات للمالءة املالية 
لشركات التأمني التكافلي ختتلف عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري، وهذا الختالف العالقات التعاقدية 

 .فيما بني هذين النوعني من الشركات

الفصل بدراسة جتارب بعض الدول يف وضع متطلبات للمالءة املالية لشركات سنحاول من خالل هذا 
، اإلمارات العربية اململكة العربية السعودية)التأمني التكافلي، وقد مت اختيار كل من ماليزيا، وبعض دول اخلليج 

ستوى العاملي، وكذلك فإن مني التكافلي على املهلا املراكز األوىل يف صناعة التأوهذا الحتال( املتحدة، والبحرين
، خاصة ماليزيا، االمارات لمالءة املالية لشركات هذا القطاعحديثة لهذه الدول هلا دور يف تطوير متطلبات 

إجراء مقارنة بني هذه املتطلبات للدول وسنحاول كذلك من خالل هذا الفصل . العربية املتحدة، والبحرين
مدى  معرفةابه واالختالف بني هذه املتطلبات، ويف نفس الوقت حمل الدراسة، وذلك هبدف معرفة أوجه التش

يف املتطلبات املبينة مع توافق متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف مجيع الدول حمل الدراسة، 
 .الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالميةو  ،11املعيار رقم 

 :باحث التاليةوهلذا فقد مت تقسم هذا الفصل إىل امل

 متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا: المبحث األول

متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في بعض دول : المبحث الثاني

 (، اإلمارات العربية المتحدة، والبحرينالمملكة العربية السعودية)الخليج 

لية مقارنة بين متطلبات المالءة المالية لشركات دراسة تحلي: المبحث الثالث

التأمين التكافلي في الدول محل الدراسة، ومدى تقيد هذه الدول بمتطلبات المعيار 

 11رقم 
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 متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا: المبحث األول

اق التأمني التكافلي على املستوى العاملي، إذ كما مت ذكره سابقا، فإن ماليزيا تعترب من بني أكرب أسو 
تعد من الدول األوائل املسامهة  وهي. 6112مليار دوالر سنة  1.1بـ  تر د  حتتل املرتبة الثالثة بقيمة اكتتاب ق  

ومن بني هذه . يف تناول صناعة التأمني التكافلي من مقاربة شاملة تناولت كل اجلوانب املتعلقة هبذه الصناعة
متطلبات و ، متطلبات احلوكمة الشرعية، ية، واليت تشمل املتطلبات الكميةاجلوانب جند متطلبات املالءة املال

 .سيتم التطرق إليها بشكل من التفصيل يف هذا املبحثوكل هذه املتطلبات . أخرى

 كات التأمين التكافلي في ماليزياالمتطلبات الكمية للمالءة المالية لشر: المطلب األول

تشمل املتطلبات الكمية للمالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف ماليزيا على متطلبات تقييم األصول 
 :ومتطلبات كفاية رأس املال، وهذه املتطلبات نبينها فيما يلي واخلصوم، متطلبات االستثمار،

 الخصوممتطلبات تقييم األصول و: أوال

ووفق إطار ( 6112قانون )وفق قانون اخلدمات املالية اإلسالمية شركات التكافل يف ماليزيا ملزمة،  إن
توافق مع معايري اإلبالغ املايل يف بتقييم أصوهلا وخصومها بالاملبين على املخاطر هلذه الشركات، رأس املال 

مت ، وهذه املعايري (MASB) املاليزية احملاسبة معايري جملس قبل منواليت يتم إصدارها  (MFRS)ماليزيا 
من  يعزز ، وهذا ما6116اعتبارا من جانفي ( IFRS)تقريبها بالكامل مع معايري التقارير املالية الدولية 

وفيما يلي نبني كيفية تقييم األصول واخلصوم يف  .1ماليزيا يفلشركات التكافل  املالية التقارير وشفافية مصداقية
 .العام والعائلي يالتكافلالتأمني شركات 

 (:العام أو العائلي)تقييم األصول في شركات التكافل  -1

يتم تقييم األصول يف شركات التأمني التكافلي يف ماليزيا باستخدام مبدأ القيمة العادلة، فعلى سبيل 
املتعلق  (MFRS 9) 9بإصدار املعيار رقم  6112يف سنة  املاليزية احملاسبة معايري جملساملثال، فقد قام 

 129املعيار رقم  حمل، وذلك IFRS 9 والذي يتوافق مع املعيار الدويل وقياسها املالية باألدوات االعرتافب

                                                           
 MFRS: Malaysian Financial Reporting Standards. 
 MASB: Malaysian Accounting Standards Board. 
1 Pwc Malaysia, Overview of MFRS, disponible sur le site: 

https://www.pwc.com/my/en/services/assurance/mfrs.html, (consulté le: 19-01-2019).   

https://www.pwc.com/my/en/services/assurance/mfrs.html
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 جانفي 1 من اعتبارًا (MFRS 9)وقد مت إلزام تطبيق هذا املعيار . "والقياس االعرتاف: املالية األدوات"
عزمها على تطبيق ( مرة واحدة)باعالم البنك املركزي املاليزي ويف هذا اجملال فإن شركة التكافل ملزمة . 61111

مبدأ القيمة العادلة وفق هذا املعيار وكذلك جمال عمل تطبيق القيمة العادلة على األدوات املالية كما هو موافق 
أن هذا االشعار ال بد . عليه مصادق عليه من طرف جملس اإلدارة، على األقل شهر واحد قبل بداية التطبيق

يستكمل بتقارير جملس اإلدارة ذات الصلة بقائمة األدوات املالية اليت ختضع للقيمة العادلة واملصادق عليها من 
 .2املطلوب لتطبيق خيار القيمة العادلة( التاريخ)وكذلك املدى الزمين . طرف هذا اجمللس

 :تقييم الخصوم في شركات التكافل العام -2

خمصص )التزامات صندوق التكافل العام على  بصفة أساسيةشركات التكافل العام  خصومل تشم
، ويتم تقييم كذلك االلتزامات املتعلقة مبصاريف إدارة صندوق التكافلو ( التعويضات وخمصص االشرتاكات

هذه االلتزامات وفقا للقواعد التوجيهية ألساس تقييم اخلصوم لشركات التكافل العام واليت بدأ العمل هبا يف 
  :أسس تقييم هذه االلتزامات نبينها فيما يليإن  .6111سنة 

 التكافل لتسديد صندوق التزامات مجيع دراسة اإلكتواري اخلبري على جيب :مخصص التعويضات -
: التقييم، هذه التعويضات تشمل تاريخ يف حتملها مت اليت التعويضات جبميع يتعلق فيما املستقبلية الدفعات
 يتم وضع ولكن مل املتحققة عنها، واحلوادث اإلبالغ يتم مل ولكن املتحققة عنها، واحلوادث املبلغ احلوادث

قيمة  وتتكون .3التكافل صندوق يتحملها واليت بالتعويضات املتعلقة خمصص كاف لتغطيتها، واملصروفات
 املخاطرة هامش وقيمة خمصص للتعويضات" Best Estimate" تقدير أفضل خصص من قيمةهذا امل

 : حيث أن. صندوق التكافل مستوى على احملسوب (PRAD)املعاكس  لالحنراف

 ويتم حتديدها من قبل املعنية لاللتزامات اإلحصائيةاملركزية  التقديرية القيمة هي" تقدير أفضل" القيمة ،
وميكن  .احلديثة للخربات األخذ بعني االعتبار ومعاخلبري االكتواري باستخدام االفرتاضات املتعلقة هبا، 

                                                           
1 Pwc Malaysia, MFRS 9: Financial instruments, a brand new MFRS, disponible sur le site: 

https://www.pwc.com/my/en/services/assurance/mfrs/financial-instruments-mfrs9.html , (consulté le: 19-01-2019).   
2 BNM/RH/PD 033-5, Financial Reporting for Takaful Operators , Islamic Banking and Takaful Department, 

Bank Negara Malaysia, Malaysia, 2018, p2. 
3 BNM/RH/GL 004-21, Guidelines on Valuation Basis for Liabilities of General Takaful Business, Islamic 

Banking and Takaful Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, p6. 
 PRAD: provision of risk margin for adverse. 

https://www.pwc.com/my/en/services/assurance/mfrs/financial-instruments-mfrs9.html
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 نتائج تنتج الطرقتقدير، وهذه  قيم أفضلال طريقة للحصول على من أكثراستخدام  االكتواري لخبريل
 االكتواري اخلبري ميارس. توثيقها جيبوهذه االختالفات جيب تفسري أسباهبا، كما  ،كبرية بدرجة خمتلفة

  .1هذا األسلوبلسبب اختيار  تربير تقدميو  الستخدامه أسلوب أنسب اختيار يف خربته املهنية

 املعاكس لالحنراف املخاطرة هامش خمصص (PRAD) :اليقني املالزِم لقيمة أفضل يرتبط هذا اهلامش بعدم 
فيه هذه املخصصات   تكون مستوى عند املخصصات قيمة حتديد يتم أن ضمان إىل يهدف تقدير، حيث

نسبة للصندوق التكافلي بغض النظر بال %57كافية ملواجهة االلتزامات، وذلك عند مستوى ثقة يقدر بـ 
 مزيد إىل التكافل صندوق التكافل شركة تفصل عندما. عن ضمان نفس النسبة بالنسبة لصندوق املسامهني

 االكتواري اخلبري جيب أن يضمن منفصل، الصناديق الفرعية بشكل هذه بإدارة وتقوم الفرعية الصناديق من
  .2فردي بشكل الفرعية الصناديق هذه اللتزامات %57 نسبة الثقة

 : 3ميثل هذا املخصص القيمة األعلى من القيمتني التاليتني :مخصص االشتراكات -
 املكتسبة غري االشرتاكات خمصص إمجايل (UCR: provision for unearned contribution) وهذا ،

 النقل اتتأمينلاالشرتاكات بالنسبة قيمة خمصص  :املخصص خيتلف حسب نوع التأمني، فعلى سبيل املثال
 . من قيمة االشرتاكات %67ال جيب أن تقل عن 

 املنتهية غري املخاطر أفضل قيمة تقديرية ملخصص (URR : provision for unexpired risk )تاريخ يف 
 لصندوق URR حتديد حيث يتم .إمجايل الصندوق مستوى على حمسوبًا PRAD وي ضاف إليها التقييم

 املغطاة املستقبلية األحداث عن الناشئة املتوقعة املستقبلية للمدفوعات املتوقع التقدير أساس على التكافل
 تكلفة ذلك يف مبا املصروفات، خمصصات تتضمن أن جيب كما. التقييم تاريخ يف هبا املعمول يف العقود

 املنتهية غري الفرتة خالل العقود هذه إدارة يف التكافل صندوق يتحملها أن يتوقع اليت التكافل، إعادة
 .املتوقعة املستقبلية االشرتاكات باسرتداد السماح وجيب الصلة، ذات التعويضات وتسوية

هذه  بتقييم االكتواري يقوم :اإللتزامات الموجهة لتغطية مصاريف إدارة صندوق التكافل العام -
 :4األعلى من القيمينت التاليتني، ومتثل قيمة هذه االلتزامات املسامهني صندوق يف منفصل بشكل االلتزامات

                                                           
1 BNM/RH/GL 004-21, Op.Cit, pp4-5.  
2 Ipid, P.16. 
3 Ipid, P.7. 
4 Ipid, PP8-9.  
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 املكتسبة غري الوكالة رسوم خمصص إمجايل (UWF: unearned wakalah fee)، مماثلة بطريقة حمسوب 
 و ؛أنواع التأمني جلميع ،(UCR) املنتهية غري املخاطر خمصص حلساب

 املنتهية غري املصروفات خماطر ملخصص تقديرية قيمة أفضل (UER: unexpired expense risk )تاريخ يف 
 خصصمل تقديرية قيمة أفضل حتديد ويتم .إمجايل الصندوق مستوى على حمسوبًا PRAD خمصصو  التقييم
UER صندوق إدارة يف املسامهني صندوق من الدفع املستحقةو  املتوقعة املستقبلية املصاريف أساس على 

 لصندوق االيرادات املتوقعة ناقًصا التقييم، تاريخ يف كما التكافل لعقد الكامل التعاقدي لاللتزام التكافل
 الوكالة رسوم هي املسامهني لصندوق كإيرادات االعتبار جيب أخذها بعني اليت النقدية التدفقات. املسامهني
 .اليقني من معقولة بدرجة التكافل شركة حتدده أن ميكن آخر دخل وأي املستقبلية

 :تقييم الخصوم في شركات التكافل العائلي -3

م تقييم هذه اخلصوم وفقا للقواعد التوجيهية ألساس تقييم اخلصوم لشركات التكافل العائلي، واليت بدأ يت
كذلك وتشمل هذه اخلصوم بصفة أساسية إلتزامات صندوق التكافل العائلي و . 6111العمل هبا يف سنة 

 :1نبينها فيما يلي هذا الصندوق، وأسس تقييم هذه االلتزاماتااللتزامات املتعلقة مبصاريف إدارة 

مبين  حمتمل اكتواري تقييم باستخدام لتزاماتهذه اال تقييم يتم :إلتزامات صندوق التكافل العائلي -
 مع طرح، التكافل صناديق من الدفع مستحقة نفقات وأي املستقبلية للمنافع احلالية القيمة أساس على

 .املخاطرة املناسب خصم مبعدل خمصوًما العقود، عن ةالناجت التربعات املستقبلية إلمجايل احلالية القيمة

 االكتواري اخلبري يقوم :اإللتزامات الموجهة لتغطية مصاريف إدارة صندوق التكافل العائلي -
 املسامهني، وعند تقييمه هلذه االلتزامات فإنه جبب أن صندوق يف منفصل هذه االلتزامات بشكل بتقييم
 إدارة يف املسامهني صندوق من الدفع مستحقة املتوقعة املستقبلية للنفقات احلالية القيمة االعتبار بعني يأخذ

 اعتبارها يتم اليت النقدية التدفقات تعترب. التكافل لعقد الكامل التعاقدي لاللتزام التكافل صندوق
من صندوق ( رسوم)مكافآت و  الوكالة اليت يتم حتصيلها مستقبال، رسوم هي املسامهني لصندوق كإيرادات

 .التأكد من معقولة بدرجة التكافل شركة حتدده أن ميكن آخر إيراد وأي الستثمار للمشرتكنيا

                                                           
1 BNM/RH/GL 004-20, Guidelines on Valuation Basis for Liabilities of Family Takaful Business, Islamic 

Banking and Takaful Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, pp6-8. 
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وعلى العموم فإنه يتم تقييم األصول واخلصوم يف شركات التكافل يف ماليزيا بالتوافق مع املعايري الدولية، 
قيمة تقديرية وخمصص  حيث يتم االعتماد على مبدأ القيمة العادلة يف تقييم األصول وكذلك مبدأ أفضل

حيث يتم مقابلة هذه االلتزامات . هامش املخاطرة لالحنراف املعاكس عند تقييم التزمات شركات التكافل
 .بتكوين خمصصات على مستوى صندوق املشرتكن وصندوق املسامهني

 متطلبات االستثمار: ثانيا

 مبا ،واحرتازية سليمة بطريقة راتاالستثما إدارة مسؤوليةيف ماليزيا  التكافل شركات عاتق على يقع
 وكذلك التكافل، لصناديق مناسبة عوائد لتحقيق، وذلك كنياملشرت  وتوقعات الشريعة متطلبات مع يتماشى
فإن البنك املركزي املاليزي قام بإصدار  ،ومن أجل ضمان ذلك. 1الوفاء بالتزامات هذه الصناديق لضمان
 جيب اليت السياسات، حيث حدد من خالهلا التكافل يف شركة االستثمار إدارةمتعلقة ب توجيهية مبادئ

 .هبا املرتبطة واملخاطر االستثمارية محافظلل إدارهتا يف شركة التكافل عند مراعاهتا

 :والحوكمة الشرعية على االستثمار سياسة االستثمار -1

 العناصر تتضمن ملزمة بوضع سياسات واسرتاتيجيات مكتوبة لالستثماريف ماليزيا إن شركة التكافل 
وااللتزامات  املخاطر االستثمار، صيغ ،والصندوق الشركة مستوى على االستثمارية األهداف :2التالية الرئيسية
 حسب األصول لتوزيع حدود وضع: على سبيل املثال األصول، توزيعاسرتاتيجية  ،التكافل بصندوق املتعلقة
 املالية األوراق الختيار العامة السياسة .العملة، و املقابلة األطراف، القطاعات، األسواق، اجلغرافية املنطقة
 سبيل على األصول، من معينة أنواععدم السماح بتملك  أو يدالتق مدىاالستثمار،  سندات من وغريها
 .املالية املشتقات باستخدام املتعلقة السياسة التقلب، شديدة أو سائلة غري أصول: املثال

، مدة، عملة، وقيمة طبيعة تراعي مناسبة إستثمارية إسرتاتيجية التكافل شركات لدى يكون أن جيب
 شركة على جيبإنه ولذلك ف .3لصناديق التكافل ملخاطرا حتمل درجة مع يتناسب ومباالتزامات التكافل، 

 خماطر صندوقاالستثمار واسرتاتيجية االستثمار ل لصندوق ستثماراال اسرتاتيجية بني تفصل أنالعائلي  التكافل

                                                           
1
 BNM/RH/GL 004-22, Guidelines on Takaful Operational Framework, Islamic Banking and Takaful 

Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, 2102, pp14-15. 
2 BNM/RH/GL 004-19, Guidelines on Investment Management for Takaful Operators, Islamic Banking and 

Takaful Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, p3. 
3 BNM/RH/GL 004-22, Op.Cit, p15. 
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 االستثمار إسرتاتيجية تأخذ أن جيبإذ . الصندوقني كال أهداف يف االختالفات بسبب املشرتكني، وذلك
 املعقول والتوقع التربع يف املستقبل صمخب الوفاء على الصندوقهذا  قدرة االعتبار يف بالصندوق األول اخلاصة
هذا  قدرة االعتبار يف الثاين فيجب أن تأخذ صندوقالب اخلاصة االستثمار إسرتاتيجية، إال أن االستثمارلعائد 

 بعض كانت إذا فيما ت فك ر أن أيًضاالتكافل  شركات على جيب. التكافل بالتزامات الوفاء على الصندوق
 .1باملنتجات اخلاصة وااللتزامات املخاطر مواصفات مع تتناسب حمددة استثمار إسرتاتيجية إىل حتتاج املنتجات

 املناسبة اإلجراءات وضع التكافل شركة على فإنه جيب االستثمار، على الشرعية ةاحلوكم حيث من
 فيما اإلجراءات املطلوبة ذلك يف اإلسالمية، مبا الشريعة أحكام مع متوافقة االستثمارية احملافظ أن لضمان

يف  لشركة التكافل الشرعية اهليئة تبيني بوضوح مهام ولتحقيق ذلك، فإنه جيب. بالعائدات غري الشرعية يتعلق
 .2الشرعية على هذا اجملال احلوكمة فعالية جمال االستثمار لضمان

 :إدارة المخاطر االستثمارية -2

هذا  يشمل أن وينبغي. املخاطر إلدارة شامال اإطار  التكافلي التأمني شركات لدى يكون أن جيب
 واالئتمان السوق خماطر) االستثمار خماطر إلدارة وسياسات اسرتاتيجيات وضع أخرى، أمور ضمن اإلطار،
 التعرض أن التكافلشركة  ضمنولذلك فإنه جيب أن ت. واملراقبة للمراجعة مناسبة إجراءاتوضع  مع ،(والسيولة
 جيبكما . املناسبة املخاطر قياس طرق باستخدام واضح بشكلوتقييمه  وقياسه حتديده يتم االستثمار ملخاطر

. احملفظة يف الكامنة املخاطر وتعقيد طبيعة املخاطر تلك لقياس املستخدمة واألدوات األساليب تعكس أن
 .3ومراقبتها وتطبيقها االستثمار خاطرمل حدود وضع التكافل شركة على جيبباإلضافة إىل ذلك فإنه 

 (:لجنة االستثمار)وظيفة رقابة االستثمار  -3

 كونت أن شركة كل على جيبفإنه  التكافل، يف شركة املخاطر وإدارة احلوكمة ممارساتتعزيز  من كجزء
 يتماشى مبا االستثمار وإجراءات سياسات تنفيذ ضمان عن مسؤولة تكون، االستثمار على رقابة وظيفة الديه
وهذه . للشركة االستثمار أنشطة عن ومنتظمة دورية تقارير إعدادكذلك تقوم بو  اإلدارة، جملس موافقة مع

 حلالة كل أصل استثماري، االستثماري، تفاصيل النشاط تفاصيل على: األقل على تتضمن أن جيبالتقارير 
                                                           

1 BNM/RH/GL 004-19, Op.Cit, p4. 
2 Ipid, P.8. 
3 Ipid, PP4-5. 
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 أن التكافل شركات ضمنت أن جيبكما   .واخلصوم لألصول النسيب الوضع تفاصيلخماطر االئتمان، و  حتليل
 .1احملددة أعاله املسؤوليات ألداء مناسب بشكل مؤهلنيرقابة االستثمار  وظيفة يف املوظفون يكون

 شروطها يتم اعتماد ،لجنة استثمارتقوم كل شركة بانشاء  بأن، يوصى وظيفة،هذه ال تنفيذ لتسهيلو 
 لشركة العليا اإلدارة وموظفي اإلدارة جملس أعضاء من اللجنة هذه تتكون قد، اإلدارة جملسمن قبل  ومراجعها

 إىل السلطة بتفويض لساجمل قام اإذ، فاإلدارة جملس أمام سؤولةالرقابة على االستثمار هي امل وظيفة إن .التكافل
 جمللس اجتماع كل يف باإلبالغ وظيفةهذه ال تقوم أن يجبف ،عنه نيابة االستثمار قرارات الختاذ وظيفةهذه ال
  .2للشركة االستثمار حمفظة كذلك وضعيةو  الوظيفة اختذهتا اليت املادية القرارات مجيع عن اإلدارة

 (RBCار رأس المال المبني على المخاطر إط)متطلبات كفاية رأس المال : ثالثا

، كانت شركات التأمني التكافلي يف ماليزيا ختضع ملتطلبات كفاية رأس املال احملددة يف 6112قبل سنة 
بإدخال هذا املعيار ألول مرة املاليزي اخلاص بشركات التأمني التجاري، حيث قام البنك املركزي  RBCإطار 

املطبقة يف شركات التكافل واليت ختتلف وحبكم العالقات التعاقدية . 6119لشركات التأمني التجاري يف سنة 
لكي  طارهذا اإل على تعديالت بإجراءعن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري، فإن البنك املركزي املاليزي قام 

، حيث قام البنك بإصدار 6111وقد كان ذلك يف سنة  ،قات التعاقديةيتماشى مع خصوصيات هذه العال
، والذي بدأ العمل به فعليا يف جانفي (RBCT)اخلاص بشركات التكافل  RBCاملسودة األوىل ملبادئ نظام 

طريقة حساب معدل كفاية رأس املال لشركة التكافل، حتديد مستويات رأس املال على  RBCTيركز و  .6112
 .املستهدفة للشركة، وحتديد اإلجراءات التصحيحية املتخذة يف حالة اإلخالل هبذه املستويات

 :حساب معدل كفاية رأس المال -1

هو مؤشر أساسي للمرونة املالية لشركة  (CAR: Capital Adequacy Ratio)معدل كفاية رأس املال 
املعدل من خالل حاصل قسمة إمجايل  ويتم حساب هذا. قدرهتا على حتمل أعمال التكافل التكافل ومدى

 : 3، وذلك وفق الصيغة التاليةهلذه الشركة إمجايل رأس املال املطلوبعلى رأس املال املتاح لشركة التكافل 

                                                           
1 Ipid, PP8-9. 
2 Ipid, PP01-11. 
 RBCT: Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators.  
3 BNM/RH/PD 033-4, Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators, Islamic Banking and Takaful 

Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, 2017, p5.  
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 : TCAتصنيف  ، وكذلكTCR و TCAوفيما يلي نبني كيفية حساب كل من 

 TCR: Total Capital)يتم حساب إمجايل رأس املال املطلوب : حساب إجمالي رأس المال المطلوب -

Required) 1لشركة التكافل وفق الصيغة التالية:  
TCR =  all i Max [Surrender value capital chargesTakaful Fund i , Capital RequiredTakaful Fund i] + 

                     Max [Surrender value capital chargesShareholder’ Fund , Capital Required Shareholder’ Fund]  

 : إمجايل رأس املال املطلوب لشركة التكافل يضم جمموع العنصرين التاليني ووفق هذه الصيغة، فإن
  القيمة األعلى بني قيمة التنازل لرأس املال(SVCC)  للصندوق التكافلي(i ) وقيمة رأس املال املطلوب

 عن كل صندوق تكافلي مت انشاءه من طرف شركة التكافل، عرب  ي  ( i)؛ حيث أن اخلاص هبذا الصندوق
ملقابلة ملخاطر هذا يشري إىل جمموع رؤوس األموال ا( i)رأس املال املطلوب لصندوق التكافل وأن 

وكيفية حساب رؤوس األموال . (خماطر االئتمان، خماطر السوق، خماطر التزامات التكافل)الصندوق فقط 
 . واليت تأخذ بعني االعتبار عدة عوامل مرتبطة هبذه املخاطر( RBCT) طارإهذه حمددة بالتفصيل يف 

 قيمة رأس املال املطلوب اخلاص هبذا املال اخلاص بصندوق املسامهني و  القيمة األعلى بني قيمة التنازل لرأس
 رأس املال املطلوب لصندوق املسامهني، يشري إىل جمموع رؤوس األموال املقابلة؛ حيث أن الصندوق

خماطر )ملخاطر هذا الصندوق واليت تضم كل من خماطر االئتمان، خماطر السوق، خماطر النفقات 
( RBCT)إطار وكيفية حساب رؤوس األموال هذه حمددة بالتفصيل يف . ، واملخاطر التشغيلية(اخلصوم

 . واليت تأخذ بعني االعتبار عدة عوامل مرتبطة هبذه املخاطر

 لشركات التكافل مرتبطة التشغيلية املوجهة لتغطية خماطر النفقات، واملخاطررؤوس األموال  وبذلك فإن
إال أنه جيب . التكافل بشركات مباشرة مرتبطة املخاطر هذه ألن املسامهني، وذلك بصندوق بالكامل

عتبار مجيع فإنه جيب األخذ بعني االاملقابلة للمخاطر التشغيلية، رؤوس األموال االنتباه عند حساب 
 .وكذلك أصول صندوق املسامهنيأصول صناديق التكافل 

                                                           
1 Ipid, P.6. 


 (Surrender Value Capital Charges) SVCC : خصصاتل اإلمجالية ألعمال الشركة واملالتناز  قيمة بني الفرق تعرف هذه القيمة على أهنا . 

     
  إمجايل رأس املال املتاح      

   إمجايل رأس املال املطلوب      
  معدل كفاية رأس املال       
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 : 1رؤوس األموال املطلوبة املقابلة للمخاطر التشغيلية وفق الصيغة التالية يتم حسابعلى العموم فإنه و  
 = (ORCC) رؤوس األموال املطلوبة املقابلة للمخاطر التشغيلية لشركة التكافل

 (إمجايل أصول صندوق املسامهني+ املشرتكني  إمجايل أصول صناديق)×  1% 
 TCA :Total Capital)رأس املال اإلمجايل املتاح  يتم حتديد :حساب إجمالي رأس المال المتاح -

Available)  2وفق الصيغة التاليةشركة التكافل ل : 

TCA = Capital Available Shareholder’ Fund +  all i Min [Capital Available Takaful Fund i , 130% of Max 

            (Surrender value capital charges Takaful Fund i , Capital Required Takaful Fund i)] 

مضافا إليه  وبذلك فإن إمجايل رأس املال املتاح لشركة التكافل يضم رأس املال املتاح لصندوق املسامهني
 جمموع رؤوس األموال املتاحة جلميع ص

 
ة من طرف شركة التكافل، حيث أن رأس املال نشأ  ناديق التكافل امل

 : قيمة الدنيا للقيمتني التاليتنيميثل ال( i)املتاح لصندوق تكافلي معني 
  رأس املال املتاح لصندوق التكافل(i)؛ 
 121%  من القيمة العظمى من بني قيمة التنازل لرأس املال لصندوق التكافل(i )وقيمة رأس املال 

 .املطلوب هلذا الصندوق
يعرب على أن رأس املال املتاح يف صندوق املسامهني موجه لدعم خماطر  TCAوعلى العموم، فإن 

 الرأمسالية املوارد حيث أن مجيعالعمليات أو لتقدمي القرض احلسن لصناديق التكافل، يف حالة االحتياج، 
باإلضافة إىل ذلك، فإنه يتم االعرتاف، عند . TCA يف بالكامل حساهبا ميكن هذا الصندوق يف املتاحة

برأس املال املتاح يف صناديق التكافل لتعكس العبء املخفض على صندوق املسامهني، ولكن ، TCAحساب 
( i)هذا االعرتاف، حمدد بالقيمة األكثر ارتفاعا بني قيمة التنازل لرأس املال اخلاص بصندوق تكافلي معني 

كحاجز للوصول ملستوى رأس املال املستهدف  %21مع زيادة ذا الصندوق، وقيمة رأس املال املطلوب هل
 صناديق من أو التكافل، لرؤوس األموال فيما بني صناديق عدم إجراء التبادل وهذه العملية تعكس .الرقايب

  .3الشرعية للمتطلبات وفقاً  الصناديق ملختلف املنفصلة امللكية وذلك بسبب املسامهني، صندوق إىل التكافل
                                                           

1 BNM/RH/PD 033-4, Op.Cit, p16. 
  ORCC (Operational Risk Capital Charges:) إىل التخفيف من خماطر تعرض شركة  هتدف رؤوس األموال املقابلة للمخاطر التشغيلية

التخفيف من كما تتضمن كذلك ،  لالتكافالتكافل للخسائر الناشئة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألشخاص واألنظمة يف إدارة عمليات 
 .تزاماهتا االئتمانيةخماطر اخلسائر الناجتة عن عدم االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية وفشل شركة التكافل يف الوفاء بال

2 BNM/RH/PD 033-4, Op.Cit, p7. 
3 Voir :   -   BNM/RH/PD 033-4, Op.Cit, p7. 
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لى شركة التكافل ملزمة بتصنيف رأمساهلا املتاح إىل مستويني، بناء عإن  :تصنيف رأس المال المتاح -
كما جيب أن ال يفوق مبلغ رأس املال للمستوى . 1مدى خلوها من أي رهندرجة استمرارية هذه األموال و 

فإن إمجايل رأس املتاح لشركة التكافل هو بناء على هذا التصنيف و  . الثاين مبلغ رأس املال للمستوى األول
 : 2جمموع رؤوس األموال للمستويني األول والثاين منقوص منه بعض االقتطاعات، كما يلي

 اإلقتطاعات –رأس املال للمستوى الثاين  +رأس املال للمستوى األول  =(TCA)إجمالي رأس المال المتاح 
 : 3حيث أن

 يتضمن رأس املال الصادر واملدفوع بالكامل؛ احتياطات رأس املال؛ األرباح : رأس املال للمستوى األول
 .  ؛ قيمة الفائض احملتفظ به يف صناديق التكافل(ويف حالة اخلسارة جيب ختفيض مبلغ اخلسارة)
 هم رأس املال اإللزامي وغريها األسهم املمتازة الرتاكمية غري قابلة لالسرتداد؛ أس: رأس املال للمستوى الثاين

األرباح يف القيمة العادلة لألدوات من األدوات الرأمسالية املماثلة؛ الديون الثانوية غري قابلة لالسرتداد؛ 
إعادة التقييم لالحتياطات ؛ (ويف حالة اخلسارة جيب ختفيض مبلغ اخلسارة من رأس املال)املتاحة للبيع 

ى؛ االحتياطات العامة؛ الديون الثانوية ذات األجل، القرض املمنوح من قبل املتعلقة بامللكية أو أصول أخر 
 ؛إخل...(جيب اعتباره كرأس مال متعلق بصندوق التكافل الذي يتلقى هذا القرض)صندوق املسامهني 

 شهرة احملل وأصول أخرى غري ملموسة لشركة التكافل؛ دخل الضريبة املؤجلة أو مصاريف : اإلقتطاعات
؛ األصول املتعهد هبا لدعم القرض احلسن اململوكة من طرف شركة التكافل أو ألهداف ؤجلةاملالضريبة 

 إخل...لشركة التكافل؛ القرض املمنوح لصندوق التكافلاالستثمارات يف الشركات التابعة  خاصة أخرى؛

  :مستوى رأس المال المستهدف الرقابي -2

دَّد مستوى رأس املال املستهدف الرقايب  لشركة  (STCL: Supervisory Target Capital Level)ُي 
مبعىن أن الشركة ملزمة بامتالك رأس مال متاح أكرب من . من معدل كفاية رأس املال %121التكافل بنسبة 

وبالنسة . وهو بذلك ميثل احلد األدىن لكفاية رأس املال لشركة التكافل. %21رأس ماهلا املطلوب بنسبة 

                                                                                                                                                                                             
- Risk-based capital guidlines for takaful operators in Malaysia, Asia e-Alert, Miliman, 2011, p2. 

Disponible sur le site : http://us.milliman.com/insight/Periodicals/asia-ealert/Risk-based-capital-

guidelines-for-Takaful-operators-in-Malaysia/, (consulté le : 08-04-2019). 
1   BNM/RH/PD 033-4, Op.Cit, p9. 
2   Ipid, P.7. 
3 Ipid, PP 8-10. 

http://us.milliman.com/insight/Periodicals/asia-ealert/Risk-based-capital-guidelines-for-Takaful-operators-in-Malaysia/
http://us.milliman.com/insight/Periodicals/asia-ealert/Risk-based-capital-guidelines-for-Takaful-operators-in-Malaysia/
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من . تعمل يف مستوى أدىن من هذا املستوى، فإنه يتم فرض إجراءات رقابية أكثر شدةللشركات اليت ثبت أهنا 
 .1أو تدابري إلعادة اهليكلة، وأعمال حمتملة لتصفية الشركة/بني هذه االجراءات، فرض قيود على األعمال و

 (:الخاص بالشركة)مستوى رأس المال المستهدف الفردي  -3

 :ITCL)_ اخلاص هبا_جيب على كل شركة تكافل أن حتدد مستوى رأس املال املستهدف الفردي 

Individual Target Capital Level) حيث ي وجَّه هذا املستوى المتصاص اخلسائر غري املتوقعة للمخاطر اليت ،
مل يتم التطرق إليها يف إطار رأس املال املبين على املخاطر لشركات التكافل، كما أن هذا املستوى يعكس قدرة 

إدارة خماطرها،  شركة التكافل على حتمل املخاطر احملددة من قبل جملس اإلدارة، حمفظة خماطرها، ممارساهتا يف
ي وّفر عتبة  ITCLإن مستوى  .STCLلشركة تكافل معينة أكرب من  ITCLوهلذا فإنه جيب أن يكون مستوى 

قوية يف إدارة كفاية رأس املال لشركة التكافل، حيث يؤدي اإلخالل هبذا املستوى إىل استجابة إدارة الشركة يف 
 .2وزيادة املراجعة من قبل جملس اإلدارة ITCLالوقت املناسب الستعادة رأس املال إىل مستوى 

 STCL، ولكن هذا املعدل يبقى فوق ITCLملا يكون معدل كفاية رأس املال لشركة التكافل أقل من 
، ستخضع شركة التكافل يف هذه احلالة إىل تقييم البنك املركزي املاليزي حول أسباب االخنفاض (121%)

، ITCLوكذلك تقييم اخلطط التصحيحية املوضوعة من قبل الشركة الستعادة مستوى كفاية رأس املال فوق 
للشركة  املخاطر فظةحم تغيري ذلك يشمل وقد. وذلك قبل اختاذ القرار حول مستوى التدخل الرقايب املطلوب

،كما أن الرتاجع إضايف مال رأس جلمع الشركة توجيه على العمليات واألنشطة أو فرض قيود خالل من
  .3سيؤدي إىل زيادة يف مستوى التدخل الرقايب ITCLاملستمر يف معدل كفاية رأس املال مقارنة بـ 

يف ماليزيا ( RBCT)التأمني التكافلي وعلى العموم فإن إطار رأس املال املبين على املخاطر لشركات 
، والذي يضم رؤوس األموال املتاحة لصناديق املشرتكني TCAيرتكز على حساب رأس املال املتاح للشركة 

ومجيع رؤوس األموال املتاحة يف صندوق املسامهني، _ اليت تقابل فقط رؤوس األموال املطلوبة هلذه الصناديق_
، والذي يضم رؤوس األموال املطلوبة ملقابلة خماطر صناديق TCRشركة مث حساب رأس املال املطلوب لل

وعند إجراء . TCRبـ   TCAاملشرتكني ورؤوس األموال املطلوبة ملقابلة خماطر صندوق املسامهني، مث يتم مقارنة 

                                                           
1 Ipid.P.18. 
2 Ipid.P.20. 
3 Ipid.P. 21. 
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املال ، وهذا ما يسمى مبستوى رأس %121هذه املقارنة، فإن شركة التكافل جيب أن حتتفظ حبد أدىن يقدر بـ 
يسمى مستوى  STCL، كما أن الشركة ملزمة كذلك باالحتفاظ مبستوى أكرب من STCL  املستهدف الرقايب

 : وكل هذه العناصر نبينها يف الشكل التايل، ITCLرأس املال املستهدف الفردي 

 عناصر إطار رأس المال المبني على المخاطر لشركات التكافل في ماليزيا(: 80-4)الشكل رقم 
 

       

 

 

 

 

 
 

 : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
 Wan Mohd. Nazri Wan Osman, Regulatory Framework for Takaful, International Conference 

on Mutual Insurance and Takaful, 13 November 2012, Istanbul, Turkey, p10. Disponible sur le 

site :http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/WanMohdNazriWanO

SMAN.pdf , (consulté le : 08-04-2019). 

 ات التأمنيلشركات التكافل يف ماليزيا ونظريه يف شرك RBCجتدر اإلشارة إىل أن هناك تشابه بني نظام 
 معدل من أدىن كحد %121نسبة  فرض البنك املركزي املاليزي: 1أمهها التجاري، وذلك يف عدة جوانب،

املال  رأس تقسيم؛ %121 قدره أدىن حد ، معITCLتحديد مستوى ؛ إلزام شركات التأمني باملال رأس كفاية
  .للمستوى األولاملال  رأس يتجاوز أن ال جيب للمستوى الثايناملال  رأسأن  صنفني حبيث إىل املتاح

                                                           
1
 Aida Yuzi Yusof and Others, A Critical Analysis of the Malaysian Risk-Based Capital Framework: A 

Comparison between General Insurance and Takaful, Journal of Institutions and Econonmies, Faculty of 

Econonmics and Administration, University of Malaya, Malaysia, Vol 8, No 4, October 2016, p30. 

 TCRرأس مال مطلوب 
 :بالمخاطر التالية مرتبط

 

خماطر  :صندوق المشتركين -
االئتمان، خماطر السوق، خماطر 

 التزامات التكافل
 

خماطر   :صندوق المساهمين -
سوق، خماطر لاالئتمان، خماطر ا
 التشغيلية النفقات، املخاطر

 لتغطية TCAمتاح رأس مال 
   :المحددةالمخاطر 

 

و  1 ينيجمموع رؤوس األموال للمستو  -
 ...(شهرة احملل ) ناقص االقتطاعات 6

 

 مجيعجيب األخذ بعني االعتبار  -
 يف صندوق املسامهني ةاملتاح األموال

 

يف صندوق املشرتكني  رأس املال املتاح -
يوجه فقط لتغطية رأس املال املطلوب 

 هلذا الصندوق

STCL : شركات التكافل اليت
تعمل حتت هذه العتبة ستواجه 
إجراءات رقابية تزيد صرامتها 

 بزيادة حدة الفارق

ITCL : تعكس هذه العتبة حمفظة
خماطر الشركة وجودة ممارساهتا يف 

 إدارة خماطرها

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/WanMohdNazriWanOSMAN.pdf
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/WanMohdNazriWanOSMAN.pdf
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فإن هناك  ،التجاري التأمنيشركات و  التكافلي التأمني العالقات التعاقدية بني شركات الختالفنظرا و 
 :1ختتلف عن نظرياهتا لشركات التأمني التجاري، وهذه اإلختالفات نبينها فيما يلي RBCTمميزات إلطار 

 احلاجة CARحسن عندما تظهر صيغة حساب معدل كفاية رأس املال  قرض بتقدمي التكافل شركات لتزمت -
 .املشرتكني صندوق يف عجز أي ملواجهة كاف   مال رأس إىل

 وعند .املستوى الثاينل من ما رأس نهأ على ي صّنفجيب أن  مينهلمساا وقصند منمقدم  قرض أي -
 . املتاح، وسيتم اقتطاعه املال إمجايل رأس من جزءاً  يشكل القرض احلسن لن ،CAR حساب

- TCA ال ولكنه يف صندوق املسامهني ورأس املال املتاح يف صناديق املشرتكني املتاح املال رأس إمجايل هو 
 .لصناديق املشرتكني املطلوب املال رأس عن قيمة الزائد املال رأس يتضمن

ق املشرتكني اديلصن ةاملطلوبال و ماأل رؤوسالتكافلي من خالل مجع  يف شركات التأمني TCR حتديد يتم -
 باستخدام التجاري يف شركات التأمني TCR حتديديف حني يتم املال املطلوب لصندوق املسامهني،  ورأس
 .تأمني واحد صندوق سوى يوجد ال اخلاصة بصندوق املسامهني حيث الصيغة نفس

 ماليزيامتطلبات الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في : المطلب الثاني

أن  وفق متطلبات املالءة لشركات التأمني التكافلي يف ماليزيا، فإن هذه الشركات ملزمة بالتأكد من
عملها، ولتحقيق ذلك، فمن  مراحل مجيع يف الشريعة اإلسالمية مع متوافقة التجارية وأعماهلا وعملياهتا أهدافها

حيث جيب أن يتم من خالل هذا اإلطار واجب هذه الشركات وضع إطار سليم وقوي للحوكمة الشرعية، 
حتديد املهام واملسؤوليات الشرعية جمللس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة، إنشاء اهليئة الشرعية، وكذلك انشاء 

 . وظائف االلتزام الشرعي والبحث الشرعي، وكل هذه العناصر يتم التفصيل فيها يف هذا املطلب

 ة لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا لشركة التكافلالمهام والمسؤوليات الشرعي: أوال

 :اإلدارة مجلس -1

 :2الشرعية جمللس إدارة شركة التأمني التكافلي فيما يلي املسؤوليات واملهام تتمثل

                                                           
1
 Voir: - Risk-based capital guidlines for takaful operators in Malaysia, Op.Cit, pp1-2. 

 - Aida Yuzi Yusof and Others, Risk-Based Capital Framework: Conventional vs. Takaful Operators, 

Journal of management research, Macrothink Institute, Las Vegas, United States, Vol 7, No 2, 2015, p7. 
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بالشريعة؛ وااللتزام الشرعية احلوكمة إلطار الكلي اهليكل عن ومسؤول م ساءليتصرف جملس اإلدارة ك -

الشرعية؛ بالقضايا املتعلقة السياسات مجيع على املصادقة -

الشرعية؛ اهليئة إىل التام واإلفصاح املعلومات بتوفري تقوم اإلدارة أن من التأكد -

الشركة؛ يف الرتشيحات جلنة توصية على بناء الشرعية اهليئة تعيني -

سلبية؛ تأثريات أي من خلوها من والتأكد الشرعية، اهليئة باستقالل االعرتاف -

الشركة؛ قبل من تطبيقها يتم وأن الشرعية اهليئة قرارات باعتماد االلتزام -

شركات التكافل؛ يف الواسع وتطبيقها الشريعة ملبادئ معقول فهم لديه يكون -

الشرعية؛ للهيئة واملناسبة املالئمة املعايري من جمموعة تطوير -

.واملسامهات واملعرفة الكفاءة مستوى لقياس الشرعية اهليئة أداء مراجعة -

 : العليا اإلدارة -2

 :1الشرعية لإلدارة العليا لشركة التأمني التكافلي فيما يلي املسؤوليات واملهام تتمثل
 املركزي املاليزي؛ للبنك التابعة الشرعية واهليئة للشركة التابعة الشرعية اهليئة قررات وتطبيق مراعاة -
 وشفافة؛ ونزيهة صحيحة بطريقة الشرعية اهليئة حتتاجها اليت املعلومات وإعطاء الالزم اإلفصاحالقيام ب -

 الشرعية؛ إطار احلوكمة لدعم العاملة والقوى الكافية املوارد توفري -

 بتطبيق األوقات، من طرف املعنيني كل الوصول إليها، يف ميكن واإلجراءات الشرعية السياسات أن ضمان -
 الشرعية؛ احلوكمة

 الشرعية؛ باألمور املعنيني األعضاءلكل  املستمر والتدريب التعليم برامج توفري -

 الشركة؛ داخل الشريعة بأحكام لاللتزام مشولية ثقافة واعتماد تطوير -

                                                           
 .112، صاملرجع نفسه 1



 -مقارنة تحليلية دراسة- الدول بعض في التكافلي التأمين لشركات المالية المالءة متطلبات         :الرابعالفصل 

 

~ 195 ~ 

 ببعض علم على اإلدارة أن حال يف املركزي فورا البنك وكذلك الشرعية واهليئة اإلدارة جملس إخطار -
 .الشريعة مع تتوافق ال التجارية اليت العمليات

 الهيئة الشرعية: ثانيا

 .جيب أن يتضمن هيكل احلوكمة الشرعية لشركات التأمني التكافلي وظيفة للهيئة الشرعية
 : واجبات الهيئة الشرعية، ومسؤولياتها، ومحاسبتها -1

 1:اآلتية الرئيسة واملسؤوليات الشرعية لشركة التكافل بالواجبات اهليئة تضطلع
 .يصدروهنا اليت وقراراهتم عن آرائهم وحماسبون مساءلون أهنم الشرعية اهليئة جيب أن يدرك أعضاء -

 الشرعية بالقضايا يتعلق ما كل يف للشركة املساعدة وتقدمي اإلدارة جمللس املشورة تقدمي الشرعية اهليئة على -
 .األوقات كل يف الشريعة اإلسالمية مببادئ الشركة تلتزم أن أجل وذلك من

 تلك أن وأن تضمن الشركة هاد  ت عِ  اليت الشرعية واإلجراءات السياسات على باملصادقة القيام اهليئة على -
 .اإلسالمية الشريعة خيالف على ما حتتوي ال السياسات واإلجراءات

أو  االتفاقيات أو العقود أو النماذج يف الواردة والشروط األحكام املصادقة على الشرعية اهليئة على جيب -
املنتج  استخدام دليل إجراء املعامالت، واملصادقة كذلك على يف األخرى املستخدمة القانونية املستندات

تعريف املنتج  يف املستخدمة الرتوجيية والكتيبات للمبيعات التوضيحية والرسوم التسويقية واإلعالنات
  .الشريعة مبادئ مع تتفق شركة التكافل منتجات أن ضمان ووصفه، وهذا من أجل

 االلتزام الشرعي ملدى تقييم الشرعية، وذلك لتقدمي الشرعي واملراجعة التدقيق قبل من املنجزة األعمال تقييم -
 .السنوي التقرير يف الواردة املعلومات صحة وضمان يف الشركة

 خيص فيما ...(املستشار القانوين للشركة، مدقق احلسابات )العالقة  ذات لألطراف املساعدة تقدمي -
 .الشرعية القضايا
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 أن للهيئة الشرعية ميكن .اجمللس االستشاري الشرعي إىل رفعها سيتم اليت املسائل بشأن املشورة تقدمي -
 .حلها ال ميكن اليت املسائل خبصوص اجمللس االستشاري الشرعي باستشارة الشركة توصي

استشارة  إىل الشركة فيها حتتاج اليت احلاالت يف وذلك مكتوبة، شرعية آراء تقدمي الشرعية اهليئة على جيب -
الشركة  فيها تتقدم اليت احلاالت يف أو املداوالت أو التوضيحات من ملزيد لس االستشاري الشرعياجمل

  .جديدة منتجات على موافقته على للحصول املركزي البنك إىل بطلبات

 :أعضاء الهيئة الشرعية -2

الشريعة  مثل خمتلفة ختصصات من أعضاءً  الشرعية هليئةا تضم :تعيين أعضاء الهيئة الشرعية -
، ولكن وتوسعتها الشرعية واملناقشات املداوالت تدعيم يف أثر م منملا هل وذلك القانوناإلسالمية، املالية، و 

ويتم تعيني هؤالء األعضاء من . جيب أن يكون أغلبية أعضاء هذه اهليئة متخصصني يف الشريعة اإلسالمية
قبل جملس إدارة الشركة بناء على توصية جلنة الرتشيحات، ولكن مبوافقة خطية مسبقة من البنك املركزي 

 للجمهور اإلعالن شركة التكافل لىوهلذا فإنه ال جيب ع(. اجمللس االستشاري الشرعي)وهيئته الشرعية 
 تقدمي جيب. املركزي اخلطية من البنك احلصول على املوافقة قبل الشرعية هيئتها يف مقرتحة تغيريات بأي

الشرعية، بناء على منوذج معد من قبل البنك املركزي املاليزي،  اهليئة ألعضاء التعيني إعادة أو التعيني طلب
 : 1ويتم معاجلة هذا الطلب والتحقق مما يلي. التاريخ املقرتح للتعيني من قلاأل على يوما ستني وذلك قبل

 احلايل العام خالل هلا التابعة الشركات إحدى الشركة أو لدى الشرعية موظفا اهليئة عضو يكون ال أن جيب 
 .لشركة تكافل أخرى شرعية هيئة عضو واملاضي، أو أن يكون

  لديهم، و وكتابة حتدثاجيب على أعضاء اهليئة الشرعية أن يكونوا مسلمني، وعلى معرفة تامة باللغة العربية 
على األقل  ليسانس شهادة على متحصلون همأغلب يكون أن جيب، كما واإلجنليزية املاليزية للغة جيد فهم

 وفقه الفقه أصول ماديت يسانسالل مستوى يف دراستهم تتضمن أن علىا هب معرتف جامعة من الشريعة يف
 .املعامالت

 أن العالقة لتلك ميكن معينني بأشخاص عالقة أي لديه تكون ال أن الشرعية اهليئة عضو على جيب 
 :هم األشخاص هؤالء. مستقلة أحكام إلصدار ممارسته يف ت د خ ل أهنا على إليها ميكن النظر أو تتسبب
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 موظفني كانوا الذين أو حاليا املوظفني اإلخوة أو األطفال أو الزوج مثل املباشرين العائلة أعضاء أحد 
 وكانوا هلا، التابعة الكيانات من أي أو العضو فيها يعمل شركة التكافل اليت خالل العام املاضي لدى

 .مستقلني غري إدارة جملس أعضاء أو كانوا تنفيذيني كمديرين موظفني
 أو تنفيذي، منصب يف يعمل الشخص كان أو( أكثر أو 5% حصة يف)الشريك  أو أساسي، الشريك 

 مديرا عمل أو هلا، التابعة الكيانات أحد أو بشركة التكافل عالقة هلا رحبية جتارية ألي مؤسسة مديرا كان
 .املاضي العام أو احلايل العام يف كياناهتا أحد أو شركة التكافل من ضخمة مالية مبالغ جتارية تلقت ملؤسسة

يف حالة استقالة أو إقالة أي عضو من أعضاء اهليئة  :إقالة أعضاء الهيئة الشرعية استقالة أو -
يوما من تاريخ االقالة أو  12الشرعية فإنه جيب على شركة التكافل إعالم البنك املركزي هبذا األمر يف مدة 

ي واجمللس االستشاري اإلستقالة مع توضيح األسباب، وال يعد هذا األمر نافذا إال بعد موافقة البنك املركز 
كما أن للبنك املركزي صالحية استبعاد أي عضو ال يستوىف املؤهالت السابقة الذكر أو ارتكب . الشرعي
 :1التالية املخالفات إحدى

 ؛شرعية هيئة كعضو مهامه مزاولة على قدرته يف الشكوك تثري بطريقة العضو تصرف 
 ؛مقبول عذر دون من عام خالل الشرعية اهليئة اجتماعات من  75%غياب 
 ؛اإلفالس قوانني مبوجب العضو ضد إفالس التماس تقدمي أو العضو، إفالس 
 ؛أكثر أو عام ملدة بالسجن عليها يعاقب جرمية أو خطرية جرمية أي يف قضائي حكم ضده يصدر أن 
 نفي أو جربية إقامة أو مراقبة أو اعتقال مرأل خاضعا يكون أن. 
 : اإلجراءات العملية، ومتطلبات السرية للهيئة الشرعية -3

  :2اإلجراءات العملية للهيئة الشرعية -
 تقوم اهليئة الشرعية بعقد إجتماعات بشكل منتظم على األقل مرة كل شهرين. 
 وواجباته  مهامه ألداء الكافية واجملهودات الوقت وتوفري الفعالة املسامهة الشرعية اهليئة عضو من يتوقع

سنة  خالل املنعقدة اهليئة اجتماعات من 75% عن يقل ال ما حضور العضو على وجيب. بشكل فعال
 .واهلاتف الفيديو مؤمترات خالل من اهليئة اجتماعات يف املشاركة ميكن فإنه حاالت الضرورة ويف. مالية
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 من الثلثني أغلب يكون أن على الثلثني عن اجتماع أي يف الشرعية اهليئة أعضاء عدد يقل ال أن جيب 
 .شرعية خلفية ميتلكون الذين األعضاء

 جيب كما العام خالل اهليئة هبا قامت اليت االجتماعات عدد عن السنوي التقرير يف اإلفصاح جيب 
 .عضو كل حضرها اليت االجتماعات اإلفصاح عن عدد

 احلاضرين من املصوتني ثلثا يكون أن على احلاضرين، األعضاء ثلثي أساس على القرارت اختاذ يتم أن جيب 
 .شرعية خلفية ممن لديهم

 ليصبح  منهم واحد اختيار األعضاء على فإن اجتماع أي حضور من اهليئة رئيس متكن عدم حال يف
 .شرعية خلفية لديهم ممن النائب الرئيس يكون أن وجيب. االجتماع ذلك يرتأس الذي النائب الرئيس

إن مجيع املعلومات الداخلية والسرية اليت يتحصل عليها أعضاء  :يةمتطلبات السرية للهيئة الشرع -
استخدامها بأي طريقة اهليئة الشرعية عند قيامهم بواجباهتم جيب أن تبقى سرية يف كل األوقات وال جيب 

ا من قبل أعضاء اهليئة الشرعية فاملعلومة السرية هي املعلومة املتحصل عليه. ميكن أن تضر شركة التكافل
وهذه املعلومات ميكن أن تشمل على قرارات . هي ليست معلومات عامة وال يسمح هلا بأن يتم نشرهاو 

جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا؛ املعلومات املتعلقة بتطوير منتج جديد أو خدمة جديدة؛ مذكرات داخلية أو 
؛ حالة التقدم يف معاملة جتارية اهليئةقائع احملادثات بني أعضاء تقارير موجهة إىل اهليئة الشرعية؛ حمتوى أو و 

حول مسألة معينة أو نشاط جتاري؛ وجهات النظر املعرب عنها من قبل أطراف متعددة يف سياق املناقشات 
  . 1شركة على أن ال جيب اظهارها كالوثائق واإلجراءات الداخليةال؛ أي مسألة أخرى حتددها تداولتها اهليئة

 عي والبحث الشرعيوظائف االلتزام الشر: ثالثا

وظائف فعالة لاللتزام الشرعي يف ماليزيا جيب أن يضم هيكل احلوكمة الشرعية لشركات التأمني التكافلي 
 :  والبحث الشرعي، وهذه الوظائف نبني دورها يف ما يلي

 : وظيفة المراجعة الشرعية -1

والعمليات اليت تقوم هبا  تقوم هذه الوظيفة بتقييم مستمر لالمتثال باألحكام الشرعية لكل األنشطة
يف حالة وجود عدم االمتثال، من املتوقع أن تتخذ الشركة إجراءات فورية للتصحيح وأن تضع . شركة التكافل
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طرف شخص شرعي مؤهل، متحصل على ويتم هذا التقييم من . 1اآلليات الالزمة لتجنب تكرارها مرة أخرى
راسة أصول الفقه وفقه املعامالت، وت سند إليه، على األقل، األقل على شهادة ليسانس يف الشريعة اليت تضم د

ختطيط برنامج املراجعة؛ توثيق العمليات املعنية باملراجعة؛ تقدمي نتائج املراجعة وتسليط الضوء  :املهام التالية
ة لعدم على العمليات غري امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية إىل اهليئة الشرعية واإلدارة؛ معاجلة أي حال

 .2االمتثال لألحكام الشرعية ملنع حدوثها مرة أخرى

 : وظيفة التدقيق الشرعية -2

ت نف ذ هذه الوظيفة عمليات التدقيق السنوية لتعطي تقييم مستقل على مدى كفاية وامتثال شركة التكافل 
يتم تنفيذ هذه وجيب أن  .3مع السياسات واإلجراءات املعمول هبا، ومدى كفاية عملية احلوكمة الشرعية

كما ميكن هلؤالء املدققني . لديهم معرفة وتكوين شرعي مناسب الوظيفة من طرف املدققني الداخليني، الذين
. 4االستعانة خبربة املسؤولني الشرعيني لشركة التكافل يف إجراء التدقيق، بشرط عدم املساس مبوضوعية التدقيق

ليزي أن يعني أو يوظف عنصر خارجي أو شخص للقيام بالتدقيق إضافة إىل ذلك، فإنه ميكن للبنك املركزي املا
ويف . الشرعي للعمليات يف شركة التكافل، وذلك يف حالة رغبة البنك أو ملا تكون هناك فائدة بالنسبة للشركة

  .5مجيع احلاالت فإن بدل األتعاب ونفقات اجلهة املعينة جيب أن تتحملها الشركة

 :6ظيفة التدقيق الشرعي هيومن املهام اليت تقوم هبا و 

 فهم مجيع عمليات وأنشطة شركة التكافل للسماح بتحديد نطاق جيد ملمارسة التدقيق؛  -

تدقيق القوائم )جمال التدقيق  الربنامج جيب أن يضم األهداف،: لةتطوير برنامج أو خطة تدقيق داخلية شام -
العمليات وأنظمة تطبيق تكنولوجيا املالية للشركة؛ تدقيق االمتثال للهيكل التنظيمي، األشخاص، 

 إخل؛ ...املكلفني بالتدقيق األشخاص ،(دى كفاءة عملية احلوكمة الشرعيةاملعلومات؛ مراجعة م

                                                           
1 Mohamad Akram Laldin, and Hafas Furqani, Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Sharīʿah-

compliance requirement of the Islamic finance industry in Malaysia, ISRA International Journal of Islamic 

Finance, Vol. 10 Issue: 1, June 2018, p97. 
2 BNM/RH/GL_012_3, Op.Cit. PP22-23. 
3
 Mohamad Akram Laldin, and Hafas Furqani, Op.Cit. P.97.   

4 BNM/RH/GL_012_3, Op.Cit. P.23. 
5 Ipid, P.25. 
6 Ipid, PP24-25. 
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احلصول على املصادر ذات الصلة بعملية التدقيق ووضع مؤشرات عليها، واليت تضم األحكام الصادرة من  -
 ؛ إخل...رشادية، نتائج التدقيق الشرعي، الفتاوى، قواعد ااجمللس اإلستشاري الشرعي، قرارات اهليئة الشرعية

 إجراء تدقيق شرعي على أساس دوري؛  -

 تقدمي نتائج التقييم الناشئة عن التدقيق الشرعي إىل جلنة التدقيق واهليئة الشرعية؛  -

 .    تقدمي اقرتاحات لتدابري تصحيحية وكذلك متابعة تطبيقها من طرف شركة التكافل -

 : ة المخاطر الناجمة عن عدم االمتثال لألحكام الشرعيةوظيفة إدار -3

 هي وظيفة تقوم بتحديد، قياس، ضبط، ومراقبة املخاطر النامجة عن عدم االمتثال لألحكام الشرعية
(Shariah non-compliance) .وهذه الوظيفة جيب أن أن تكون مدجمة يف إطار إدارة املخاطر لشركة التكافل .

أو خربات يف هذا اجملال /أشخاص خمتصني يف إدارة املخاطر والذين ميتلكون مؤهالت وإدارهتا من قبل  ويتم
  :1تقوم باملهام التاليةوهذه الوظيفة  .وكذلك يف جمال الشريعة اإلسالمية

املرتبطة  املخاطر النامجة عن عدم االمتثال لألحكام الشرعيةعملية حتديد، قياس، ضبط ورقابة  تسهيل -
  بعمليات وأنشطة شركة التكافل؛

حتديد وفهم املخاطر النامجة عن عدم االمتثال لألحكام الشرعية لشركة التكافل واألخذ بعني االعتبار  -
 الضوابط املوجودة اليت وضعها الشركة ومدى فعاليتها يف احلد من هذه املخاطر؛ 

غري املعرتف )االستناد إىل الدخل املستبعد قياس التأثري احملتمل لكل خطر يؤثر على شركة التكافل، وهذا ب -
 التارخيي واحلاضر واملتحصل عليه من األنشطة غري امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية؛  (به

. ضبط خماطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية لتسهيل اإلدارة الفعالة والكافية ملثل هذه املخاطر -
 اهليئة الشرعية واإلدارة؛ملخاطر دوريا إىل جملس اإلدارة و جيب إرسال التقرير حول هذه ا

                                                           
1 Ipid, PP25-26. 

 االستبعاد de-recognition : مايل على بيان املركز املايل للشركة( خصوم)مايل أو التزام ( أصل)هو املصطلح املستخدم للتوقف عن االعرتاف مبوجود .
 . تعرتف الشركة بشكل عام بأصل مايل أو التزام مايل يف الوقت اليت تكون فيه الشركة طرفا يف العقدحيث   recognitionوهو عكس االعرتاف 
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الرقابة من أجل جتنب التكرارات، وهذا ينطوي على تتبع اإليرادات غري املعرتف هبا الناشئة عن األنشطة  -
 غري امللتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية وتقييم احتمال حدوث مثيلها يف املستقبل؛

 رشادية مناسبة إلدارة خماطر عدم االمتثال لألحكام الشرعية؛وضع واقرتاح سياسات وقواعد ا -

 .شركة التكافلتطوير وتنفيذ عمليات للتوعية مبخاطر عدم االمتثال باألحكام الشرعية يف  -

 : وظيفة البحث الشرعي -4

إجراء حبوث ودراسات عميقة يف املسائل املتعلقة بالشريعة اإلسالمية، هذه الوظيفة يتم من خالل 
باإلضافة إىل القيام باألعمال  .اف املعنيةتقدمي النصائح واالستشارات الشرعية بصفة منتظمة لألطر وكذلك 

ومن حيث اجلانب االستشاري، فيجب على وظيفة البحث . اإلدارية والسكرتارية املتعلقة باهليئة الشرعية
رعية، فعلى سبيل املثال، قد يتم الشرعي أن تساعد وتقدم املشورة لألطراف املعنية على أساس قرار اهليئة الش

وعلى  .تقدمي املشورة حول قائمة األسهم املسموح االستثمار فيها يف بورصة سوق األوراق املالية يف ماليزيا
هذا، فإنه جيب أن يتم إدارة وظيفة البحث الشرعي من قبل أشخاص لديهم مؤهالت يف الشريعة اإلسالمية، 

إخل، فعلى سبيل املثال، قد تكون ...خرباء يف اجلانب القانوين، التشغيلي، ومع ذلك، الوظيفة كذلك حتتاج إىل
 .1هناك حاجة لبحث شامل ملراجعة املنتجات اجلديدة وتطورات األعمال

مهام وعلى العموم، فإن هيكل احلوكمة الشرعية لشركات التأمني التكافلي يف ماليزيا جيب أن يضم 
املراجعة الشرعية، وظيفة  واإلدارة العليا للشركة، وظيفة اهليئة الشرعية، ومسؤوليات شرعية خاصة مبجلس اإلدارة

وظيفة التدقيق الشرعي، وظيفة إدارة املخاطر النامجة عن عدم االمتثال لألحكام الشرعية، ووظيفة البحث 
 : وكل هذه العناصر نبينها يف الشكل التايل. الشرعي

 

 

 

                                                           
1 BNM/RH/GL_012_3, Op.Cit. PP26-27. 
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 شركات التأمين التكافلي في ماليزيالمتطلبات الحوكمة الشرعية (: 80-84)رقم  الشكل
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 : من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
BNM/RH/GL_012_3, Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, 

Islamic Banking and Takaful Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, p8. 

 

 أخرى متطلبات : المطلب الثالث

وخنص  للمالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف ماليزيا،نتناول يف هذا املطلب متطلبات أخرى 
 .بالذكر متطلبات إدارة عملية تقييم كفاية رأس املال الداخلي، متطلبات اخلبري االكتواري، ومتطلبات االفصاح

 

 الشريعة كمبدأ شامل للمالية اإلسالمية

 مجلس لجنة المراجعة

 :الهيئة الشرعية

مراقبة األمور المتعلقة 
 بالشريعة االسالمية

 :مجلس اإلدارة

المراقبة الشاملة إلطار 

الحوكمة الشرعية واالمتثال 

 لألحكام الشرعية

 لجنة إدارة المخاطر

 :اإلدارة

التأكد من أن تنفيذ األعمال التجارية والعمليات يتم وفق 

 .ألحكام ومبادئ الشريعة

 .توفير الدعم الالزم للهئية الشرعية

إدارة وظيفة الرقابة و
المخاطر الناشئة عن عدم 
 :االمتثال لألحكام الشرعية

ومراقبة  تحديد وقياس

وتقديم التقارير الناشئة عن 

عدم االمتثال لألحكام 

 الشرعية

 :وظيفة المراجعة الشرعية

مراجعة العمليات التجارية 

للتأكد على أساس منتظم 

 .من االلتزام بالشريعة

 :وظيفة البحث الشرعي

القيام بأبحاث شرعية شاملة 

قبل تسليمها إلى الهيئة 

 الشرعية

 :وظيفة التدقيق الشرعي

تقديم تقييم مستقل وتأكيد 

موضوعي يهدف إلى 

إضافة قيمة للمؤسسة 

وتحسين االمتثال الشرعي 

 في المؤسسة المالية

 وظائف االمتثال الشرعي والبحث
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 عملية تقييم كفاية رأس المال الداخليمتطلبات إدارة : أوال

تقوم هبا شركة التكافل لكي  شاملة عملية،  (ICAAP) يالداخل املال رأس كفاية تقييم عملية تعترب
وقد مت إلزام . مستمر أساس على هبا اخلاص املال رأس متطلبات لتلبية كاف   مال رأس تضمن أن لديها

 : العناصر الرئيسية التالية ICAAPوتضم  .6115شركات التكافل بالتنفيذ الفعلي هلذه العملية بداية من سنة 
 :ICAAPإشراف مجلس اإلدارة ومسؤوليات اإلدارة العليا فيما يتعلق بـ  -1

 مناسب مبستوى تفظالشركة حت أن من التأكدلشركة التكافل  العليا واإلدارة اإلدارة جملس على جيب
 جملس على جيبفإنه  الغرض، وهلذا. لرأس املال وذو جودة مقابل حمفظة املخاطر وخطة العمل اخلاصة هبا

 خطط على واملوافقة تداول كما جيب عليه  ،شركة التكافل قبل من ملخاطرا حتملقدرة  على املوافقة اإلدارة
 مبسؤولياهتا العليا اإلدارة قيام ضمانباإلضافة إىل ذلك، فإن جملس اإلدارة ملزم ب. ICAAP عملية وإجراءات

هبذه املسؤوليات، فإن على اإلدارة ومن أجل القيام . ةفعالبطريقة  هاتنفيذو  ICAAP عملية تطوير أجل من
 :1العليا لشركة التكافل القيام مبا يلي

 ملراقبة مدى امتثاهلا؛ طريقةكذلك  وضعو  ،ICAAP بعملية متعلقة وإجراءات سياسات وضع -
( األمر لزم إذا تواترا أكثر بشكل أو) سنويا األقل على املال رأس لكفاية شامل تقييم إجراء من التأكد -

 اإلدارة؛  جملس إىل إبالغها جيبهذه  التقييم ونتائج رأس املال، ختطيط من كجزء
 .ICAAP املكونة لعملية األساسية العناصر جلميع املناسبة الوثائق على احلفاظ ضمان -
 :(ITCL)التقييم الشامل للمخاطر، وتقييم مستوى رأس المال المستهدف الفردي  -2

مجيع ( ITCLعند حساب )تأخذ بعني االعتبار  أن التكافلشركة  على جيب :التقييم الشامل للمخاطر -
رأس املال املبين على املخاطر لشركات  املخاطر اليت مل يتم تضمينها أو عدم توفرها بشكل كاف  يف إطار

 االندماج)االسرتاتيجية  املبادرات عن الناجتة اخلسائر خماطر: 2يف وهذه املخاطر تتمثل. التأمني التكافلي
بسمعة شركة  يضر حدث وقوع بعد األعمال حجم فقدان خطر)السمعة  ، خماطر(والتوسعات واالستحواذ

 السيولة، خطر ، خماطر(شركةلل التجارية األعمال يف التغيريات عن الناشئة املخاطر)العمل  ، خماطر(التكافل

                                                           
 ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process. 
1 BNM/RH/PD 033-2, Internal Capital Adequacy Assessment Process for Takaful Operators, Islamic Banking 

and Takaful Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, 2016, pp4-5.  
2 Ipid, PP5-6. 
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 الشريعة ألحكام االمتثال بعدم تبطةاملر  ، واملخاطر(اإلرهابية واهلجمات الطبيعية، الكوارث الوباء،)الكوارث 
 اليت غري موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية استثمارات عقد بسبب الدخل أو األرباح مثل فقدان اإلسالمية

 الشرعية اهليئة مشورة مع تتوافق ال عمليات عن الناشئة أو املالئمة غري السوق ملمارسات نتيجة تكون قد
 .الشرعي االستشاري اجمللس قرارات لشركة التكافل أو

كما جيب على شركة التكافل عند تقييمها الشامل ملخاطرها، أن تأخذ بعني االعتبار تقييم جودة إدارة 
العليا  اإلدارةاإلدارة و  جمللس اإلشراف جودة: املخاطر للشركة، وذلك بالرتكيز، على األقل، على ما يلي

 التنظيم هياكل الداخلية؛ مالءمة اإلجراءاتو  سياساتال مالءمةو  الشاملة؛ كفاية عمليات احلوكمةو 
االمتثال؛ كفاية و  املالية، التدقيق الداخلي، الرقابة مثل الداخلية الرقابة وظائف هياكل املكافآت؛ فعاليةو 

 .1املناسبتني التجربةو  اخلربة مع البشرية، املوارد كفايةو  املراقبة؛و  األعمال لوظائف األنظمة الداعمة

كما مت التطرق إليه سابقا، فإنه جيب على شركة التكافل أن   :(ITCL) المال المستهدف الفردي رأس -
 على ، كما جيب عليها أن تعملSTCLفوق مستوى رأس املال املستهدف الرقايب  ITCLتضع مستوى 

فإنه جيب األخذ بعني  ،ITCL حتديد وعند .األوقات مجيع يف ITCL من أعلى املال لرأس مستويات
 واحدة، وكذلك مجيع سنة مدهتا إسقاط فرتة خالل تنشأ قد اليت املعاكسة مجيع السيناريوهات االعتبار
ويتم  .اإلسقاط فرتة خالل هلا املخطط والتشغيلية التجارية األنشطة عن الناشئة املخاطر حمفظة يف التغريات

 تتم اليت stress tests  اإلجهاداختبارات  من تكرارية من خالل القيام بعملية ITCLاحلصول على قيمة 
وبناء على ذلك فإن . (CAR) ماهلا رأس كفاية لشركة التكافل ونسب املالية املراكز من جمموعة على

 تأثري يف النظر خالل من ملشرتكني يف املستقبلاعجز يف صندوق  الشركة ملزمة بتقييم إمكانية حدوث
 على احملتمل واألثر احلسن القرض سداد على قدرته وكذلك تقييم على هذا الصندوق، الضغط اختبارات

 على باإلضافة إىل ذلك فإنه جيب .لالسرتداد قابل غري احلسن القرض أن اعتبار حالة يف التكافل شركة
 من املال لرأس دعم إىل حتتاج ال) ملشرتكنيا صندوق يف الفائض من عال   مبستوى  تتمتع اليت شركةال

 ملشرتكني، حيث إذا مت االخالل هبذا احلد،ا صندوق يف الفائض من األدىن احلد حتديد ،(املسامهني صندوق

                                                           
1 Ipid, P.6. 

 جتاه أفعاهلم ردود لتحديد واخلصوم األصول حمافظ يف أيًضا يستخدم كما. املصرفية الصناعة يف تستخدم ما غالًبا حماكاة تقنية هو اإلجهاد اختبار 
. معينة حمفظة أو الصناعة أو الشركة على الضغط أنواع بعض تأثري مدى لقياس اإلجهاد اختبارات استخدام يتم ذلك، إىل باإلضافة. املختلفة املالية األوضاع

 . افرتاضية سيناريوهات ختترب واليت الكمبيوتر بواسطة إنتاجها يتم حماكاة مناذج اإلجهاد اختبارات تكون ما عادةً 
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 يتم الذي ،ITCL يكون أن لضمان وهذا. ITCL مستوى يف( النظر إعادة) مراجعة األمر يتطلب سوف
 .للمشرتكني املخاطر صندوق يف الفائض بتوفر مباشرًا ارتباطًا مرتبطًا الشركة، مستوى على حتديده

 خطة إطار يف هلا املخطط التصحيحية اإلجراءات مراعاة اإلشارة إىل أن شركة التكافل ملزمة بعدمجتدر 
 اإلجراءات هذه ألن، ITCL لتحديد الضغط اختبار استخدام عند عواملال حجم لتقليل املال رأس إدارة

 .1اإلجهاد سيناريوهات حدوث بعد املال رأس مستويات الستعادة عالجية إجراءات هي التصحيحية

 :خطة إدارة رأس المال -3

(CMP) املال رأس إدارة خطة شركة التكافل لدى يكون أن جيب


 رأس ختطيط عملية بتوثيق تقوم اليت 
 :2يلي ما على طةهذه اخل تويحت أن جيب. بالشركة اخلاصة املال

 احلفاظ لضمان إجراءات الختاذلشركة التكافل  حمفزات مبثابة تكون سوف اليت( املستويات) العتبات قائمة -
 حتديد يستند، و (STCLعلى األقل مستوى واحد فوق ) األوقات مجيع يف الكافية املال رأس مستويات على

 لتحقيق املثال، سبيل على ،لشركة التكافل أخرى أهداف أو الداخلية اإلدارة معايري إىل العتباتهذه 
 . املالية لقوةل معني بتصنيف االحتفاظ أو اسرتاتيجية غراضأل املالية القوة من معني مستوى

بدقة  حمددة اإلجراءاتهذه  تكون، حيث جيب أن عتبة اليت جيب تطبيقها عند كل التصحيحية اإلجراءات -
لشركة  املخاطر إدارة أنشطة على املعاكسة السيناريوهات حتقق تأثري كيفية مراعاة مع وواقعية للتنفيذ وقابلة

 إعادةتقنية ) املال رأس زيادة أو املخاطر مستوى فضخل خطوات التصحيحية اإلجراءات من بني .التكافل
 .العتبة مستوىيف  خرتاقبزيادة اال شدهتا تزيد التصحيحية اإلجراءاتالتنبيه إىل أن  جيب (.الرمسلة

الوضع  إىل لشركة التكافل بطريقة فعالة املايل الوضع باستعادة التصحيحية عن قدرة اإلجراءات تفاصيل -
 .املايل املركز يف التدهور من املزيد ملنع املناسب الوقت يف كذلك امكانية تنفيذهااملطلوب، و 

 :يهااإلشراف علومراجعة عملية تقييم كفاية راس المال الداخلي، مراقبة و -4

 لديها يكون أن شركة التكافل على جيب :مراجعة عملية تقييم كفاية رأس المال الداخليو مراقبة -
 ةاملستمر  إذ أن الرقابة. ICAAP لعملية األساسية العناصر جلميع املنتظمة واملراجعة املستمرة للرقابة عملية

 التشغيل وبيئة ،املخاطر إدارة ، أنشطةاملخاطر حمفظة يف التغيريات بتتبعللشركة  سمحذه العناصر ستهل
                                                           

1 BNM/RH/PD 033-2, Op. Cit, PP. 7-8. 
 CMP: Capital Management Plan. 
2 BNM/RH/PD 033-2, Op. Cit, PP. 9-10. 



 -مقارنة تحليلية دراسة- الدول بعض في التكافلي التأمين لشركات المالية المالءة متطلبات         :الرابعالفصل 

 

~ 206 ~ 

. املستهدفة املال رأسستويات مل خرق أي ملنع املناسب الوقت يف إجراءات اختاذ ميكن حبيث، املايل واملركز
 سنويًا، األقل على املراجعةهذه  إجراء، فيجب أن تقوم شركة التكافل بICAAPأما بالنسبة ملراجعة عناصر 

 يفي آخر طرف أي أو استشاري خبري خارجي، مراجع داخلية،تدقيق  وظيفة خاللويتم إجراءها من 
عملية تقييم  على اإلشراف أو تطبيق أو تطوير يف بشكل مباشرة ال يكون املراجع قد شارك)املراجع  مبعايري

وتقوم شركة التكافل من . (بفعالية املراجعة إلجراء الالزمة والتجربة اخلربةأن يكون لديه  رأس املال الداخلي،
أنشطتها، تقييم  وتعقدعملها،  طبيعةالشركة،  حلجم ICAAPخالل هذه املراجعة بتقييم مدى مالءمة 

 واالفرتاضات املنهجيات وصحة معقولية مدى ،ICAAP يف البيانات مدخالت واكتمال ودةمدى ج
 .1لشركة التكافل ICAAPبـ  املتعلقةو  واإلفصاح املخاطر مراقبة دى سالمة أنظمة، موالسيناريوهات

 وتقييم راجعةمبيقوم البنك املركزي املاليزي  :اإلشراف على عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي -
 جودةو  ICAAP مشولية بعني االعتبار مدى املراجعة هذه تأخذ ، حيثلشركة التكافل ICAAPسالمة  مدى
 على وكذا قدرة هذه الشركة لشركة التكافل ITCL مالءمة مدى حول نظر وجهة لتشكيل املخاطر إدارة

 شركة التكافل من يطلب أناملركزي  للبنك ميكنومن خالل هذه املراجعة فإنه  .املستويات املستهدفة حتقيق
 أن يطلب أو/و ITCL تعديل كذلكو  هبا اخلاصة املخاطرو  املال رأس إدارة عمليات لتحسني إجراءات اختاذ
لشركة  ICAAPعن  راضياً  يكن مل إذا دقة أكثر مستوى على عنه تقرير تقدميو  ITCL حساب منها

 مال رأس كفاية عن األساسية املسؤولية يتحمالن العليا واإلدارة اإلدارة جملس أن من الرغم علىو  .التكافل
 شركة منال مال رأس ملنع مبكرة مرحلة يف التدخل بسلطة املركزي ُيتفظ البنك إال أن لشركة التكافل،

يتطلب  وسوفشركة ذه الاخلاصة هب لدعم حمفظة املخاطر مناسًبا البنك يراه الذي املستوى دون االخنفاض
 .2استعادته أو املال رأس على احلفاظ يتم مل إذا سريعة عالجية إجراءات اختاذ

 متطلبات الخبير االكتواري في شركات التأمين التكافلي في ماليزيا: ثانيا

، قامت ماليزيا بإصدار الوثيقة اإلرشادية املتعلقة مبتطلبات تعيني اخلبري اإلكتواري 6112يف سنة 
وواجباته وهذه الورقة تتعلق بشركات التأمني التجاري وشركات التأمني التكافلي إال أنه يالحظ يف هذه الورقة 

متيز العالقات التعاقدية يف بعض العناصر الواجب تطبيقها على شركات التأمني التكافلي فقط واليت ترجع إىل 

                                                           
1 Ipid, P.00. 
2 Ipid, P.02. 



 -مقارنة تحليلية دراسة- الدول بعض في التكافلي التأمين لشركات المالية المالءة متطلبات         :الرابعالفصل 

 

~ 207 ~ 

وفيما يلي نستعرض كل ما يتعلق بتعيني اخلبري . هذه الشركات عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري
 . اإلكتواري، واجباته، وكذلك مسؤوليات جملس اإلدارة فيما يتعلق باالكتواري

 : تعيين الخبير االكتواري -1

ري اكتواري بعد املوافقة اخلطية املسبقة من البنك املركزي، تعيني خبيف مالزيا جيب على شركة التكافل 
ويف حالة ما إذا مل  .وهذا التعيني جيب أن يكون لكل سنة مالية أو ملدة أطول حسب موافقة البنك املركزي

تتمكن الشركة من تعيني اخلبري االكتواري فإنه ميكن للبنك املركزي تعيني خبري اكتواري، وتتحمل الشركة 
ولكي يتم تعيني هذا اخلبري يف شركات التكافل، فإنه جيب أن ُيقق،  .1ات هذا التعيني ومصروفاتهمستحق

 :2إضافة إىل الشروط احملددة بالنسبة لشركات التأمني التجاري، الشروط التالية
 دراية وعلى له فهمه التكافلي يف ماليزيا أو التأمني جمال يف الكافية العملية اخلربة لديه اخلبري االكتواري أن -

 التكافل؛ أعمال بتسيري الصلة ذات املاليزية واللوائح بالقوانني
لشركة التكافل  االكتوارية لاللتزامات تقييمات إجراء مسؤوليات يف لديه الكافية، وكانت الفنية اخلربة لديه -

 العام؛ التكافل أو العائلي،
 خبري بواجبات الصلة ذات االكتوارية املمارساتو  التكافل أعمال جمال يف الناشئة بالتطورات جيد علم على -

 .معني اكتواري
جتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة ما إذا قررت شركة التكافل إهناء عمل اخلبري االكتواري، فإهنا ملزمة بإشعار 

إستقالة، إهناء تعيينه من قبل الشركة، مل يعد يستويف )البنك املركزي خطيا حبقيقة وأسباب هذا التوقيف 
ويف . 3خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيفه( املتطلبات أو املؤهالت اليت ُيددها البنك املركزي

 . 4فيوقتال تاريخ من يوًما 91 تجاوزت ال جيب على الشركة تعيني خبري اكتواري آخر خالل مدةهذه احلالة 
 :  الواجبات والمسؤوليات -2

 :  5يقوم بالواجبات واملسؤوليات التاليةجيب على اخلبري االكتواري املعني أن 

                                                           
املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، السعودية،  ، ترمجة3802قانون الخدمات المالية اإلسالمية : 579من قوانني ماليزيا، القانون  12و 12املادتان  1

 .12ص
2 BNM/RH/STD 029-5, Appointed Actuary: Appointment and Duties, Prudential Financial Policy Department, 

Islamic Banking and Takaful Department, Bank Negara Malaysia, Malaysia, 2014, pp6-7. 
 .15، مرجع سبق ذكره، ص3802قانون الخدمات المالية اإلسالمية من  15املادة  3

4 BNM/RH/STD 029-5, Op.Cit, P.8. 
5 Ipid, P.9. 
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 عموما وكذلك أساليب املقبولة االكتوارية واملمارسات وفقا للمبادئ يتم االلتزامات تقييم أن على التصديق -
االلتزامات  لتقييم التوجيهية املتمثلة يف املبادئمع املتطلبات املعمول هبا و  تتسق اليت التقييم وافرتاضات

  التكافل العام؛ بأعمال االلتزامات اخلاصة لتقييم التوجيهية العائلي وكذلك املبادئ تكافلال بأعمال اخلاصة
 املالية الوضعية تقرير إعداد -

( FCR)   لشركة التكافل، والذي يقدم إىل جملس اإلدارة والبنك املركزي؛ 
 املسامهني؛ توزيع األرباح على مالءمة مدى بشأن جملس اإلدارة إىل توصيات تقدمي -
  .مهامه احلالية ألداء البيانات قاعدة ودقة اكتمالفيما يتعلق ب نفسه إلرضاء املناسبة االختبارات تطبيق -

 :االكتواري بالخبير يتعلق فيمااإلدارة  مجلس مسؤوليات -3

 ويشمل ،عائق أي دون هواجباتميكنه القيام ب االكتواري اخلبري أن من التأكداإلدارة  جملس على جيب
 املعني االكتواري اخلبري إبقاء ؛اإلدارة جلسمب ةمباشر  كتوارياال  برياخل ربط: 1التالية الرتتيبات وجود ضمان ذلك
 يف مبا بفعالية، واجباته ألداء كافية مبوارد االكتواري اخلبري تزويد ضمان ؛شركة التكافل أعمال خبطط علم على
 االكتواري اخلبري تزويد املالئمة؛ األنظمة من وغريها املعلومات تكنولوجيا وكذلك الكافية البشرية املوارد ذلك
 ومتكني ؛لشركة التكافل أخرى معلومات وأي الصلة ذات واحلسابات السجالت إىل الكامل الوصول حبق

 .الضرورة حسب شركة التكافل وموظفي العليا اإلدارة من الشرح أو املعلومة واستالم طلب من االكتواري اخلبري
 لتمكني بكفاءة عالية االكتواري اخلبري إليه يقدمها اليت التقارير مبراجعة اإلدارة جملس يقوم أن جيب

 ما إذا كانت املخصصات املوضوعة :2التالية األمور حول جيد أساس على قائمة نظر وجهة تكوين من اجمللس
 رئيسية خماوف أو خماطر أية هناك كانت إذا ما ؛الوثائق املكتتبة مبوجب شركة التكافل بالتزامات للوفاء كافية
شركة  تطبقها اليت احلالية العمل وخطط االسرتاتيجيات كانت إذا ما ؛لشركة التكافل السالمة املالية على تؤثر

شركة  عمليات كانت إذا ما كني؛للمشرت  املنصفة واملعاملة للشركة السليمة املالية اإلدارة مع تتفق التكافل
 اخلبري يثريها اليت القضايا ضوء يف فعالة وإدارهتا عنها واإلبالغ اجلديدة املخاطر تحديدبواملتعلقة  التكافل

 القيود ضوء يف النظر إعادة إىل حباجة اختاذها املزمع أو املتخذة العمل قرارات كانت إذا ما ؛االكتواري
 اخلبري هبا أوصى اليت التصحيحية اإلجراءات كانت إذا ما  االكتواري؛ اخلبري أبرزها اليت البديلة واالستنتاجات

 .مالئم حنو على ذتف  نـ   قد املعني االكتواري
                                                           

  هذا التقريرمن التفصيل حول ملزيد(FCR: Financial Condition Report)  ،611ص : أنظر.  
1 BNM/RH/STD 029-5, Op.Cit, pp13-14. 
2 Ipid, PP 14-15. 
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 فصاح في شركات التأمين التكافلي في ماليزيامتطلبات اإل: ثالثا

جيب على شركة التكافل يف ماليزيا االلتزام مبتطلبات الورقة االرشادية املتعلقة باالفصاح لشركات التكافل 
هتدف هذه حيث . 6111، ومت إستبداهلا بورقة ارشادية أخرى يف سنة 6117يف ماليزيا، والصادرة يف سنة 

ات التكافل، تقييم أفضل للمركز املايل الورقة إىل ضمان إفصاح يتوافق مع خصائص العالقات التعاقدية يف شرك
وقد قمنا بتقسيم املعلومات الواجب على . هلذه الشركات، باإلضافة إىل تسهيل املقارنة ملستعملي القوائم املالية

 :كما يلي( اإلفصاح العام)شركات التكافل االفصاح عنها إذا ما كانت موجهة للهيئة الرقابية أو إىل اجلمهور 

 :وجهة للهيئة الرقابيةالمعلومات الم -1

البنك املركزي )تتمثل املعلومات الواجب على شركات التأمني التكافلي اإلفصاح عنها إىل اهليئة الرقابية 
 .، ووضعية كفاية رأس املال السنوي والفصلي(FCR)يف البيانات املالية السنوية، تقرير الوضعية املالية ( املاليزي

أشهر من هناية كل سنة مالية  2يف غضون  :الموجهة إلى الهيئة الرقابيةالبيانات المالية السنوية  -
 :1البيانات املالية يف اجلمعية العامة، فإن شركة التكافل ملزمة بأن تقدم للبنك املركزي ما يلي تقدميوقبل 

 يل؛ بيان الدخل بيان املركز املا: البيانات املالية السنوية املدققة، واليت تشمل على األقل العناصر التالية
الشامل؛ بيان التغريات يف حقوق امللكية؛ بيان التدفقات النقدية؛ بيان املركز املايل لصندوق التكافل 
العائلي؛ بيان الدخل الشامل لصندوق التكافل العائلي؛ بيان املركز املايل لصندوق التكافل العام؛ بيان 

ة للقوائم املالية واليت جيب أن تتضمن العناصر الدخل الشامل لصندوق الكافل العام؛ مالحظات توضيحي
إعادة التكافل، أموال التكافل مستحقة القبض، أموال /إلتزامات عقود التكافل، أصول إعادة التأمني :التالية

أخرى مستحقة القبض، أموال التكافل مستحقة الدفع، خمصصات اخنفاض القيمة؛ إمجايل رأس املال املتاح 
ألول واملستوى الثاين؛ أعباء اخلصوم؛ إمجايل وصايف االشرتاكات؛ إمجايل وصايف الربح مقسم إىل املستوى ا

واملطالبات؛ الرسوم والعموالت احملصلة؛ مصاريف اإلدارة؛ مكافآت املدير التنفيذي، املديرين وأعضاء اهليئة 
، وكل مدير على حدة املدير التنفيذيالشرعية مع فصل ألنواع املكافآت اليت يتم االفصاح عنها لكل من 

مع التمييز بني املديرين التنفيذيني وغري التنفيذيني وأعضاء اهليئة الشرعية؛ مبلغ وطبيعة األرباح املتحصل 

                                                           
1 Voir: BNM/RH/PD 033-5, Op.Cit, pp8-12. 
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عليها من مصادر أو وسائل غري مسموح هبا يف الشريعة اإلسالمية وكذلك كيف تعتزم شركة التكافل يف 
؛ مبلغ الزكاة املستحق الدفع وطريقة حساب الزكاة كما متت التصرف يف األصول املتولدة من املداخل احملرمة

 .املصادقة عليها من قبل اهليئة الشرعية لشركة التكافل
جتدر اإلشارة إىل أنه يف احلالة اليت تكون فيها البيانات املالية املدققة بلغة غري اللغة الوطنية أو اللغة 

 . ة إىل اللغة االجنليزيةاالجنليزية فيجب على شركة التكافل وضع نسخة مرتمج

 البيانات املالية السنوية املدققة لشركاهتا التابعة الرئيسية. 
 تقرير مراجع احلسابات. 
 حتليل األداء حسب قطاعات األعمال الرئيسية. 
  تقرير إثبات خطي من طرف املسؤول الرئيسي عن التسيري املايل لشركة التكافل بأن البيانات املالية السنوية

 .ادها بالتوافق مع معايري االبالغ املايل يف ماليزيامت اعد
 التاريخ الذي تقرتحه الشركة لنشر بياناهتا املالية السنوية على موقعها االلكرتوين. 
  ،وجيب أن يتضمن هذا التقرير . ممضى على األقل من طرف عضوين من اهلئية الشرعيةتقرير اهليئة الشرعية

 :املعلومات التالية
 يتم من خالهلا حتديد الغرض من عمل اهليئة الشرعية، وكذلك إظهار : هيدية أو االفتتاحيةالفقرة التم

 مسؤولية اإلدارة يف ضمان االمتثال لقواعد الشريعة اإلسالمية؛
 التأكيد على أن اللجنة الشرعية قد أجرت اختبارات وإجراءات مناسبة : فقرة تصف طبيعة العمل املنجز

 ومراجعة للعمل كافية؛
 فقرة اليت حتدد رأي اهلئية الشرعية حول امتثال شركة التكافل لقواعد الشريعة االسالمية، فيما يتعلقال: 

العقود والوثائق ذات الصلة املستخدمة، مالءمة قواعد الشريعة لتوزيع األرباح لصندوق االستثمار بني 
اخلريية، حساب الزكاة، كل  املسامهني واملشرتكني، التخلص من أي أرباح من مصادر حمرمة إىل اجلهات

 .عمل يعترب غري موافق لقواعد الشريعة اإلسالمية وكل إجراء متخذ ملعاجلة عدم االمتثال
كما رأينا سابقا فإن هذا التقرير يتم اعداده من   :لشركة التكافل (FCR)تقرير الوضعية المالية  -

 أعمال ختطيط عملية لدعم سنويًا األقل على اإلدارة جملس طرف اخلبري االكتواري للشركة، ويتم تقدميه إىل
 بعد يوًما 12 عن تزيد سنويا خالل فرتة ال البنك املركزي شركة التكافل، كما جيب تقدمي هذا التقرير إىل
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 واآلراء االكتواري اخلبري جيريها اليت الشامل التقييم نتائج هذا التقرير على ينص .1اإلدارة جملس إىل تقدميه
طبيعة عمل )لشركة التكافل  املالية للوضعية املختلفة اجلوانب بشأن اجمللس إىل املقدمة صياتوالتو  املستقلة

 لألوضاع املالية للشركة، ترتيبات والتهديدات املال رأس كفاية واخلصوم، األصول الشركة، حتليل اخلربة، إدارة
للشركة  املايل للوضع كبرية هتديدات أي ذلك يف مبا ،(القرض الفائض، سداد التكافل، توزيع إعادة

 العليا اإلدارة اختذهتا اليت اإلجراءات التهديدات، وكذلك مدى فعالية هذه ملثل احملتملة التخفيف وإجراءات
 . 2االكتواري السابقة تقارير يف الواردة للتوصيات استجابة

حول مدى  االكتواري اخلبري توصية تتضمن أن ففيما يتعلق مبجال توزيع الفائض التأميين، فإنه جيب
هذا  ، أثر"التكافل لإلطار التشغيلي لشركات التوجيهية املبادئ" التوزيع املوصى به ملا هو متطلب يف مطابقة
 الفائض التوزيع، وكذلك كمية حتديد يف املستخدمة التكافل، الطرق لصناديق املالية الوضعية على التوزيع
 .3هذا املبلغ حتديد عند االعتبار يف أخذها مت ليتا والعوامل صندوق املشرتكني يف به احملتفظ

 العجز بشأن أسباب رأيه وتقدمي تقييم إجراء االكتواري اخلبري على القرض، فإنه جيب أما بالنسبة لسداد
 يف مبا التكافل لشركة املايل املركز على القرض وسداد املقدم القرض صندوق املخاطر للمشرتكني، أثر يف

 ذلك يف التكافل، مبا لشركة القرض سداد املخاطر للمشرتكني، قدرة هذا الصندوق علىصندوق  ذلك
 صندوق املخاطر للمشرتكني بقرض يف مطالبة لالسرتداد، إمكانية قابل القرض غري فيها يعترب اليت الظروف

 .4سابق عجز لتصحيح قرض توفري بالفعل مت قد كان إذا عما بغض النظر املستقبل،

املركزي املاليزي  للبنك تقدم أن على شركة التكافل جيب: عن وضعية كفاية رأس المال اإلفصاح -
 مناذج باستخدام مالية سنة كل هناية بعد يوًما 91 غضون يف هبا، اخلاصة حسابات معدل كفاية رأس املال

 رأس املال من قبل على معدل كفاية املصادقةجيب أن يتم . البنك املركزي املاليزي قبل من احملددة التقارير
 على جيبفإنه  ذلك، إىل باإلضافة .التنفيذي غري واملدير التنفيذي املديرو  لشركة التكافل، اخلارجي املدقق
، ال يلزم التصديق عليها من قبل املدقق ملعدل كفاية رأس املال سنوية ربع حسابات تقدمي التكافل شركة

 أما بالنسبة للشركات .ربع سنة كل هناية بعد يوًما 61 لاملركزي خال البنك إىل اخلارجي لشركة التكافل،

                                                           
1 BNM/RH/GL/003-17, Financial Condition Report, Islamic Banking and Takaful Department, Bank Negara 

Malaysia, Malaysia, 2015, p12. 
2 Ipid, P.1. 
3 Ipid, P.10. 
4 Ipid, P.11. 
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اإلبالغ عن معدل كفاية رأس املال اية رأس املال، وجب عليها حساب و اليت لديها معدالت منخفضة لكف
 .1بصفة أكثر تواتر كما يطلبه البنك املركزي املاليزي

 :المعلومات الموجهة للجمهور -2

بوضع بياناهتا املالية السنوية الكلية على مستوى موقعها االلكرتوين،  ملزمة يف ماليزيا إن شركة التكافل 
كما أهنا ملزمة بنشر صورة خمتصرة هلذه البيانات على األقل يف يوميتني وطنيتني، واحدة منها باللغة الوطنية 

(Berita Harian  أوUtusan Malaysia)  واألخرى باللغة االجنليزية(The New Straits Times  أوThe Star) ،
وليس أكثر  ت املالية السنوية للبنك املركزيوذلك يف موعد ال يتجاوز مخسة أيام عمل من تاريخ تقدمي البيانا

بيان : وهذه البيانات املختصرة جيب أن تضم العناصر التالية. تقومييا بعد اجلمعية العامة السنوية ايوم 12من 
غريات يف حقوق امللكية؛ بيان التدفقات النقدية؛ بيان املركز املايل املركز املايل؛ بيان الدخل الشامل؛ بيان الت

لصندوق التكافل العائلي؛ بيان الدخل الشامل لصندوق التكافل العائلي؛ بيان املركز املايل لصندوق التكافل 
الحظات م. كافل العام؛ تقرير املدقق، وتقرير هيئة الرقابة الشرعيةتالعام؛ بيان الدخل الشامل لصندوق ال

 .2توضيحية للقوائم املالية 

على مستوى موقعها االلكرتوين التقرير املايل  بتوفريباإلضافة إىل ما سبق، فإن شركة التكافل ملزمة 
إعادة التكافل؛ /، يضم إلتزامات عقود التكافل؛ أصول إعادة التأمني(Interim financial report)املؤقت 

على أساس نصف سنوي يف موعد أقصاه مثانية أسابيع من ويتم إعداد هذا التقرير . 3وإمجايل رأس املال املتاح
تاريخ انتهاء الفرتة املرحلية، وذلك إذا مل يتم تقدمي طلب إىل البنك املركزي بشأن توزيع أرباح األسهم، أما يف 

شركة التكافل ملزمة أن  ومت احلصول على موافقة البنك املركزي، فإن، (تقدمي طلب توزيع األرباح)حالة العكس 
أسابيع من انتهاء الفرتة مثانية توفر على مستوى موقعها االلكرتوين، التقرير املايل املؤقت، يف مدة ال تتجاوز 

أما يف حالة مل يوافق البنك على الطلب حىت هناية االسبوع الثامن بعد هناية السنة املرحلية، فإنه جيب . املرحلية
ى موقعها االلكرتوين عن التقرير املايل املؤقت يف موعد أقصاه مخسة أيام بعد املوافقة على الشركة أن تكشف عل

 .4املمنوحة من طرف البنك املركزي

                                                           
1 BNM/RH/PD 033-4, Op.Cit, P.22.  
2 Ipid, P.14.  
3 Ipid, P.10. 
4 BNM/RH/PD 033-5, Op.Cit, p15. 
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تعترب  شركات التأمني التكافلي يف ماليزيالويف هناية هذا املبحث ميكن القول أن متطلبات املالءة املالية 
وضع خمصصات تقنية تتعلق ، عتماد على املعايري الدوليةتقييم األصول واخلصوم باال: وتشمل على حديثة،

بكل صندوق على حدة، األخذ بعني االعتبار القيمة احلالية ملصاريف الوكالة املستقبلية عند حتديد خمصصات 
صندوق املسامهني، االعتماد على مبدأ الشخص االحرتازي فيما يتعلق باالستثمار، ضرورة فصل استثمارات 

املشرتكني عن استثمارات صندوق املسامهني، وضرورة أن تكون هذه االستثمارات متوافقة مع الشريعة صندوق 
ولكن مع الفصل، ، كفاية رأس مال الشركةعند تقييم   NAIC، االعتماد على النموذج الذي طورته االسالمية

عدم إجراء صندوق على حدة، حسابيا فقط، بني رؤوس األموال املتاحة ورؤوس األموال املطلوبة اخلاصة بكل 
، ضرورة منح املسامهني صندوق إىل التكافل صناديق من أو التكافل، لرؤوس األموال فيما بني صناديق التبادل

قرض حسن لصندوق املشرتكني يف حالة عجز هذا الصندوق، إلزام شركات التكافل مبتطلبات احلوكمة 
ل الداخلي اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار، إضافة إىل خماطر الشرعية، وإلزامها بعملية تقييم كفاية رأس املا

أخرى، خماطر عدم االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية، فرض شروط إضافية على اخلبري االكتواري الذي يعمل 
يف هذه الشركات، وإلزامه مبهام إضافية خاصة فيما يتعلق مبجال توزيع الفائض التأميين وجمال سداد القرض 

سن، إلزام شركات التكافل مبتطلبات اإلفصاح واليت جيب أن تتضمن، إضافة إىل معلومات أخرى، احل
مبلغ وطبيعة األرباح غري الشرعية، وكذلك كيفية التصرف يف هذه تقرير اهليئة الشرعية،  :املعلومات التالية

 .تأميين، سداد القرض احلسناألرباح، مبلغ الزكاة املستحق الدفع وطريقة حساب الزكاة، توزيع الفائض ال
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متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في بعض دول : المبحث الثاني

 (السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، والبحرينالمملكة العربية )الخليج 

سوق على املستوى العاملي، إذ ق ّدر حجم االكتتاب  أكرب يعترب سوق التأمني التكافلي يف دول اخلليج
من  %21مليار دوالر أمريكي، وذلك بنسبة مسامهة تقدر بـ  16.7، حوايل 6112يف هذه الدول، يف سنة 

 .1حجم االكتتاب العاملي

سنقوم من خالل هذا املبحث بدراسة متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض دول 
السعودية واالمارات العربية املتحدة والبحرين، وذلك ألن هذه اململكة العربية ليج، حيث مت اختيار كل من اخل

على مستوى السوق االمجايل للتأمني التكافلي لدول اخلليج،  %92.2الدول متلك حجم اكتتاب يقدر بـ 
، يف حني %12ية املتحدة بنسبة ، تليها االمارات العرب%59بنسبة  اململكة العربية السعوديةحيث تساهم 

كما أن هذه الدول وخاصة االمارات العربية املتحدة والبحرين هلا دور يف . فقط %1.2البحرين تساهم بنسبة 
 . تطوير متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي

العربية المملكة متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في : المطلب األول

 السعودية

، نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، والذي ينظم 6112أصدرت اململكة العربية السعودية، يف سنة 
بصفة أساسية تقييم األصول واخلصوم، متطلبات االستثمار، تقييم هامش املالءة، مستويات رقابة املالءة 

إصدار العديد من اللوائح لإلدارة الفعالة لشركات باإلضافة إىل ذلك فقد مت . متطلبات االفصاحو  املالية،
 .التأمني أمهها الئحة احلوكمة، وعلى هذا سنقوم من خالل هذا املطلب بدراسة مجيع هذه املتطلبات

 االستثمارتقييم األصول والخصوم، ومتطلبات : أوال

 :تقييم األصول والخصوم -1

لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، فإن شركات بناء على املادة الثالثة عشرة من الالئحة التنفيذية 
، ملزمة (مبا يف ذلك املخصصات التقنية)، عند تقييم أصوهلا وخصومها اململكة العربية السعوديةالتأمني يف 

                                                           
 دول اخلليج على كل من السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، قطر، الكويت، وعمان تشمل. 

1 Voir : Islamic Financial Services Board, ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY, STABILITY 

REPORT 2018, Op.Cit, pp41.42. 
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بتطبيق املعايري احملاسبية السعودية املقبولة من مؤسسة النقد السعودي، وهذه املعايري يتم إصدارها من قبل اهلئية 
سعودية للمحاسبني القانونيني ال

(SOCPA)  ويف حالة مل تكن هناك معايري حتدد كيفية تقييم أصول أو ،
 .1خصوم شركة التكافل، فإن هذه الشركة ملزمة بتطبيق املعايري الدولية

اململكة العربية ، فإنه تقرر تقييم أصول وخصوم شركات التأمني التكافلي يف 6115إال أنه بداية من سنة 
حيث اعتمد جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني يف . باالعتماد على املعايري الدولية السعودية

وقد مت تنفيذ هذه اخلطة على أربعة مراحل تتضمن كل . خطة للتحول إىل معايري احملاسبة الدولية 6116عام 
مع ذوي االهتمام وكذلك توفري معايري وارشادات  مرحلة جمموعة من املعايري املرتابطة بغرض دراستها ومناقشتها

تطبيقية حماسبية للمعامالت املتوافقة مع الشريعة فيما ال تغطيه هذه املعايري الدولية، ومن مث اعتمادها وفق 
 . 2لالجراءات التنفيذية املعتمدة يف خطة التحول العتماد كل معيار دويل

 :متطلبات االستثمار -2

 : 3حتقيق املتطلبات االستثمارية التالية اململكة العربية السعوديةعلى شركة التأمني التكافلي يف 

جيب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من جملس اإلدارة لتوزيع األصول االستثمارية  -
أخًذا يف االعتبار األخطار احمليطة بالشركة واملنطقة اليت تعمل هبا، وعلى الشركة، بشكل دوري، حتليل 

كما جيب على الشركة اختاذ اإلجراءات ودراسة األخطار احمليطة بالشركة واملنطقة اليت متارس نشاطها فيها،  
خماطر السوق، خماطر : املناسبة إلدارة تلك املخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدىن، حتليل للمخاطر اآلتية

االئتمان، خماطر أسعار الفائدة، خماطر أسعار صرف العمالت، خماطر السيولة، خماطر العمليات، خماطر 
 . املخاطر التقنيةو عادة التأمني، الدول، املخاطر القانونية، خماطر إ

على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول املستثمرة موازية  -
اللتزامات الشركة حسب الوثائق املصدرة، وعلى الشركة أن تقدم ملؤسسة النقد العريب السعودي برنامج 
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والنسب توافق مؤسسة النقد على الربنامج تلتزم الشركة باألوعية  االستثمار شاماًل توزيع األصول، وإذا مل
من إمجايل  %61، على أال يتجاوز االستثمار خارج اململكة (16)الواردة يف اجلدول املبني يف امللحق رقم 

وكمثال هلذا اجلدول، جند أنه ال يسمح االستثمار يف العقار بالنسبة لشركات التأمني العام، . االستثمارات
 . %7يف حني أن شركات احلماية واالدخار فإن النسبة املسموح هبا يف هذا الوعاء االستثماري هي 

 .ل وعاء استثماريمن ك %71نسبة الرتكز  رتكيز حبيث ال تتجاوزالعلى الشركة األخذ يف االعتبار خماطر  -
من جمموع األصول املتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة يف ختفيض ( %71)االستثمار بالريال مبا نسبته  -

 .وديهذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العريب السع
ال جيوز للشركة استخدام األدوات املالية مثل املشتقات املالية قبل احلصول على موافقة كتابية مسبقة من  -

وجيب مؤسسة النقد، كما جيوز للشركة استخدام هذه األدوات يف أغراض غري إدارة احملفظة االستثمارية، 
يف  لتحويلها إىل سيولة، وقابلة يئيسمدرجة يف سوق مايل ر املشتقات املالية أن تكون األخذ بعني االعتبار 

كما   وقت قصري، ومبنية على أصول مدرجة يف جدول تقومي األصول، وهلا طريقة تسعري واضحة ومعلومة؛
أن يكون لدى الشركة خمصصات وأصول كافية ملواجهة أي التزامات ناجتة أو حمتملة من االستثمار يف جيب 

  .يكون الطرف اآلخر يف التعامل ذا مالءة ومسعة مقبولة أنباإلضافة إىل ذاك فيجب  هذه األدوات؛

 هامش المالءة المطلوب، ومستويات الرقابة : ثانيا

يتم مراقبة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف السعودية من خالل مقارنة هامش املالءة الفعلي 
 .التأمنيوهامش املالءة املطلوب، وهذا األخري خيتلف حتديده حسب نوع 

 : تقييم هامش المالءة الفعلي -1

على الشركة أن تقو م أصوهلا لغرض احتساب هامش املالءة الفعلي وفقا للجدول املبني يف امللحق رقم 
كما جيب أن ال يتجاوز األصل املرتبط بطرف واحد يتجاوز تقومي األصول قيمتها السوقية، ، على أن ال(12)

وكأمثلة للجدول املبني يف . 1املسموح هبا لغرض احتساب هامش املالءة الفعليمن إمجايل األصول  %61نسبة 
، فإن تقومي األراضي العقارية يتم من قبل ثالث مكاتب عقارية مرخص هلا يف آخر السنة (12)امللحق رقم 

لنسبة املالية ويأخذ مبتوسط هذه التقييمات، والنسبة املسموح هبا لغرض احتساب هامش املالءة الفعلي با
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من قيمة هذا املتوسط، وهذه النسبة جندها منعدمة يف شركات  %7لشركات تأمني احلماية واإلدخار هي 
. التأمني العام، وهذا ألن مؤسسة النقد ال تسمح هلذه الشركات لتوظيف أمواهلا يف هذا النوع من االستثمار

يمة هذه األصول، أما األصول غري من ق %6.7أما بالنسبة لألصول امللموسة فالنسبة املسموح هبا هي 
   .امللموسة فيجب عدم أخذها بعني االعتبار عند حساب هامش املالءة الفعلي لشركات التكافل

 :تقييم هامش المالءة المطلوب -2

خيتلف تقييم هامش املالءة املطلوب يف شركات التأمني العام والصحي عن تقييمه يف شركات التأمني 
 : اليت تزاول فرع احلماية واالدخار، وذلك كما يلي

على الشركة اليت تزاول  :تقييم هامش المالءة المطلوب في شركات التأمين العام والصحي -
 :اآلتية ةالءة املطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالثالتأمني العام والصحي االحتفاظ هبامش امل

 مليون لاير  111جيب أال يقل رأس املال املدفوع لشركات التأمني عن  :طريقة الحد األدنى لرأس المال
ال يقل رأس املال املدفوع لشركات إعادة التأمني أو شركات التأمني اليت تزاول يف الوقت نفسه سعودي و 

 . 1مليون لاير سعودي 611عمليات إعادة التأمني عن 
 2يتم حساب هامش املالءة املطلوب حسب هذه الطريقة كما يلي :طريقة مجموع األقساط المكتتبة:  
  حيث أن هذا (12)لفروع التأمني وفقا للجدول املبني يف امللحق رقم يتم تصنيف جمموع األقساط املكتتبة ،

اجلدول ُيتوي على معامالت نسبية لكل فرع، فعلى سبيل املثال فإن املعامل املوافق لفروع تأمينات النقل، 
 .فقط %12لتأمني الصحي فاملعامل حمدد بـ ، أما بالنسبة ل%21البحري، الطريان، اهلندسي هو 

  من  %71ُيتسب صايف األقساط لكل فرع بعد خصم ما خيصمه من إعادة التأمني حبيث ال يقل عن
 .إمجايل األقساط هلذا الفرع

  املوافق لهاملعامل النسيب لكل فرع يف يتم احتساب هامش املالءة املطلوب بضرب صايف األقساط املعدل. 
 3هذه الطريقة كما يلييتم حساب هامش املالءة املطلوب حسب  :طريقة المطالبات: 
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  يتم تصنيف جمموع املطالبات بناًء على البيانات التارخيية للسنوات الثالثة السابقة وفقا للجدول املبني يف
، حيث أن هذا اجلدول ُيتوي على معامالت نسبية لكل فرع، فعلى سبيل املثال فإن املعامل (17)امللحق 

يف حني فرع التأمني البحري، الطريان، اهلندسي فاملعامل املوافق ، %27النسيب املوافق لفرع تأمني النقل هو 
 .%62، أما بالنسبة لفرع التأمني الصحي فاملعامل حمدد بـ %21هلذه الفروع هو 

  من إمجايل املطالبات  %71ُيتسب صايف املطالبات لكل فرع بعد خصم حصة اإلعادة حبيث ال يقل عن
 .هلذا الفرع

  لكل فرع يف املعامل النسيب املوافق لهيتم احتساب هامش املالءة املطلوب بضرب صايف املطالبات املعدل. 

جتدر االشارة إال أنه خالل السنوات الثالثة األوىل من تسجيل الشركة، يتم تقييم هامش مالءهتا وفق 
 . طريقة جمموع األقساط املكتتبة

 :التأمين التي تزاول فرع تأمين الحماية واالدخار تقييم هامش المالءة المطلوب في شركات -

  :1على الشركة اليت تزاول هذا الفرع من التأمني االحتفاظ هبامش مالءة عن طريق حاصل مجع ما يلي
  من املخصصات التقنية اخلاصة بتأمني احلماية واالدخار؛ %2نسبة 
  71حصة اإلعادة بشرط اال تزيد حصة اإلعادة على  خصممن إمجايل التغطية لألفراد بعد  %1.2نسبة% 

 من إمجايل التغطية؛
  حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على  خصممن إمجايل التغطية للمجموعات بعد  %1.1نسبة

 .من إمجايل التغطية 71%

 :مستويات الرقابة على المالءة المالية -3

 :2املطلوب، وإذا اخنفض عن ذلك يتم اختاذ اآليتتلتزم الشركة باالحتفاظ هبامش املالءة 

  من هامش املالءة املطلوب، فيجب على الشركة  %111إىل  %57إذا أصبح هامش املالءة الفعلي ما بني
 .خالل الربع التايل %111العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على األقل 

                                                           
 .21، ص املرحع نفسه 1
 .29-21ص ص ، املرحع نفسه 2



 -مقارنة تحليلية دراسة- الدول بعض في التكافلي التأمين لشركات المالية المالءة متطلبات         :الرابعالفصل 

 

~ 219 ~ 

  من هامش املالءة املطلوب، أو إذا مل يتم التقيد مبا  %57إىل  %71إذا أصبح هامش املالءة الفعلي ما بني
لربعني متتاليني، فيجب على الشركة أن تقدم ملؤسسة النقد خطة تصحيحية توضح  احلالة السابقةذكره يف 

 . اخلطوات اليت ستتخذها الشركة لتحسني مالءهتا املالية واملدة الزمنية الالزمة لذلك
 من هامش املالءة املطلوب، أو إذا مل يتم التقيد مبا  %71إىل  %67بني  إذا أصبح هامش املالءة الفعلي ما

: اليةلربعني متتاليني، فلمؤسسة النقد إلزام الشركة باختاذ كل أو أي من اإلجراءات التاحلالة السابقة ذكر يف 
تسييل  التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد؛ ختفيض التكاليف؛ تعديل األسعار؛ زيادة رأس مال الشركة؛

 .النقد مؤسسةراه الشركة مناسبا وتوافق عليه أي إجراء آخر ت بعض األصول؛
، أو أخفقت الشركة يف تصحيح أوضاعها املالية، فلمؤسسة %67إذا اخنفض هامش املالءة الفعلي عن  -

 .النقد تعيني مستشار لتقدمي املشروة للشركة، أو طلب سحب ترخيص الشركة

 ومتطلبات االفصاحمتطلبات الحوكمة، : ثالثا

 :متطلبات الحوكمة -1

إلدارة شركات التأمني التكافلي بطريقة فعالة، فقد أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي الئحة ملعايري 
 :1حوكمة شركات التأمني، تتمثل أساسا يف

مستوى مالئم من الشفافية واإلفصاح الكايف  أن يضمنجملس اإلدارة ال بد على  :االفصاح والشفافية -
خاطر اليت يف الوقت املناسب عن األحداث اليت قد تؤثر سلبا على الوضع املايل للشركة، وأدائها املايل، وامل

جيب على الشركة التأكد من أن املعلومات اليت يتم اإلفصاح كما  .تواجه الشركة وطريقة إدارهتا، واحلوكمة
 . يف التوقيت املناسب وللمسامهنيعنها شاملة ومفهومة وذات عالقة ومتسقة وموثوقة ومتاحة للجمهور 

جيب أن تتوافر يف أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له وأعضاء  :مالءمة ومناسبة األشخاص -
م باألخص الالزمة ألداء مهامهم اخلاصة وعليهم االلتزازاهة والكفاءة واملعرفة واخلربة مانة والناإلدارة العليا األ

 .ناصب القيادية يف املؤسسات املالية اخلاضعة إلشراف مؤسسة النقدمبتطلبات التعيني يف امل
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القرارات على جيب أن يدعم هيكل احلوكة بالشركة مستوى عال من االستقاللية يف اختاذ  :اإلستقاللية -
مستوى الشركة والذي ميكن حتقيقه، على سبيل املثال، من خالل الفصل بني واجبات اجمللس واإلدارة 

 .وتعزيز استقاللية وظائف الرقابة وجتنب خماطر تعارض املصاحل
جيب أن تتخذ الشركة تدابري معقولة الكتشاف احلاالت احملتملة لتعارض املصاحل وأن  :تعارض المصالح -

جيب أال يكون لعضو جملس اإلدارة إذ  .ن لديها إجراءات واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذه احلاالتيكو 
. أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية، مباشرة أو غري مباشرة، يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة

د كل سنة، أن دَّ عامة، جي  ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا، بغري ترخيص من اجلمعية الكما 
 .يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله

ُيدد النظام األساسي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مقابل  :المكافآت والتعويضات -
مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية اخلدمات اليت يقومون هبا، وجيوز تعديل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 

كما جيب أن يكون لدى الشركة سياسة للمكافآت والتعويضات تشمل مجيع مستويات . للمسامهني
وفئات املوظفني، حبيث تغطي هذه السياسة أهداف خطة املكافآت والتعويضات، هيكل نظام املكافآت 

 .افة إىل ربط املكافآت والتعويضات باألداءوالتعويضات، حمددات عناصر املكافآت والتعويضات؛ باإلض
جيب أن حتدد الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة دور ومسئوليات أعضاء جملس اإلدارة،  :مجلس اإلدارة -

القيادة االسرتاتيجية للشركة ووضع األهداف : وعلى العموم تشمل واجبات جملس اإلدارة على مايلي
لى السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وحتديثها بصفة وصياغة اخلطط اإلسرتاتيجية، املوافقة ع

منتظمة، وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته، وضع ومراقبة نظام إدارة 
 املخاطر بالشركة لتقييم املخاطر وإدارهتا ومراقبتها بصورة مستمرة، إختيار وتغيري املوظفني التنفيذيني يف

املراكز الرئيسية، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهال للعمل 
وميلك املهارات املطلوبة، اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء اليت ُيددها 

  .ارير والبيانات املالية ومالءمة آلية اإلفصاحباإلضافة إىل التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التق. اجمللس
جلنة تنفيذية، جلنة : ينبغي جمللس اإلدارة تشكيل جلان متخصصة منها على األقل :لجان مجلس اإلدارة -

 .التدقيق، جلنة الرتشيحات واملكافآت، جلنة إلدارة املخاطر، وجلنة لالستثمار
 :صة بالشركة دور ومسئوليات وهيكل الوظائف التاليةجيب أن حتدد الئحة احلوكمة اخلا :وظائف الرقابة -
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 تتوىل وظيفة إدارة املخاطر حتديد وتقييم وقياس ومراقبة املخاطر واحلد منها بصفة  :وظيفة إدارة المخاطر
 .مستمرة على مستوى املخاطر الفردية واملخاطر الكلية

 وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات تقوم هذه الوظيفة بتقييم فعالية  :وظيفة المراجعة الداخلية
 .الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى االلتزام هبا والتوصيات لتحسينها

  تتوىل هذه الوظيفة مسؤولية مراقبة التزام الشركة جبميع  (:مراقبة االلتزام)وظيفة الرقابة النظامية
مؤسسة النقد أو اجلهات الرقابية األخرى ذات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن 

 . العالقة واختاذ اإلجراءات لتحسني مستوى االلتزام النظامي بالشركة
جيب أن حتدد الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة دور ومسؤوليات اخلبري الكتواري املعني وآلية  :االكتواري -

إلكتوارية لشركات التأمني وإعادة التأمني الصادرة عمله مبا يتوافق مع متطلبات الالئحة التنظيمية لألعمال ا
وحسب هذه املتطلبات فإنه جيب على الشركة، بعد احلصول على املوافقة الكتابية . عن مؤسسة النقد

املسبقة من مؤسسة النقد، أن تعني خبريا إكتواريا مؤهال، ذا خربة كافية يف أنواع التأمني اليت متارسها 
وبذلك فإنه . التعيني من خالل التوظيف أو االستعانة خبدمات إكتواري خارجي وميكن أن يكون. الشركة

ال جيوز لالكتواري املعني أن يكون عضوا يف جملس إدارة أو رئيسا تنفيذيا أو مديرا عاما يف الشركة أو يف 
للشركة، تقومي وعلى العموم فإن اخلبري االكتواري يقوم على األقل مبراجعة املركز املايل . شركة ذات عالقة

قدرة الشركة على تسديد التزاماهتا املستقبلية، حتديد نسب االحتفاظ، تسعري املنتجات التأمينية للشركة، 
حتديد واعتماد املخصصات التقنية للشركة، باإلضافة إىل اإلطالع على السياسة االستثمارية للشركة وإبداء 

 توصياته عليها؛
وهلذا ال بد أن يتمتع لعليا مسئولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية، تتوىل اإلدارة ا :اإلدارة العليا -

. أعضاء هذه اإلدارة باملهارات الالزمة واملعرفة واخلربة املطلوبة لضمان إدارة هذه األنشطة بطريقة فعالة
شطة اليومية، وعلى العموم تشمل واجبات اإلدارة العليا على تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية للشركة، إدارة األن

وضع اإلجراءات لتحديد وقياس املخاطر واحلد منها ومراقبتها، وضع السياسات واإلجراءات الالزمة 
لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، حفظ املستندات ومراجعة احلسابات، العمل وفق توجيهات 

 . الرقابية واإلشرفية بأقصى حد ممكنجملس اإلدارة ورفع التقارير إليه، ضمان استيفاء كافة املتطلبات 
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 : متطلبات االفصاح -2

السعودية ملزمة بتزويد مؤسسة النقد بقوائم مالية مدققة اململكة العربية إن شركات التأمني التكافلي يف 
كما أن هذه .من قبل حماسب قانوين مرخص له باململكة وذلك خالل تسعني يوما من هناية السنة املالية

ملزمة كذلك بأن تقدم ملؤسسة النقد تقرير احملاسب القانوين والقوائم املالية، يف موعد أقصاه ستون الشركات 
قائمة املركز املايل : وتشمل هذه القوائم. 1يوما من انتهاء السنة املالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها

قائمة دخل املسامهني، قائمة التدفقات عمليات التأمني، ( عجز)لعمليات التأمني واملسامهني، قائمة فائض 
  .2النقدية لعمليات التأمني، قائمة التدفقات النقدية للمسامهني

اململكة العربية متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف ميكن القول أن  هوعلى العموم فإن
وجه األاد على املعايري الدولية، االلتزام بباالعتم هاخصوما و أصوهلالزام الشركات بتقييم تتمثل يف  السعودية

، تقييم هامش املالءة للشركة ككل وفق السعوديالعريب من قبل مؤسسة النقد  ددةاحملستثمارية االنسب الو 
تدخل اهليئات الرقابية يعتمد على ، Iعالقات خطية مماثلة لطريقة حساب هامش املالءة وفق نظام املالءة 

منوذج وفق بدأ التدخل احملدد وبذلك فهو شبيه ملمع األموال املطلوبة، للشركة مقارنة األموال املتاحة أساس 
 IIاحملددة يف نظام املالءة نوعية التطلبات بعض املعلى  كذلككما تشمل متطلبات املالءة  . NAICقانون 

أخرى متعلقة متطلبات و  ،...(اإلكتوارينظام احلوكمة، إدارة املخاطر، الرقابة الداخلية، التدقيق، مهام )
اململكة ويف األخري، يف نظرنا، فإن متطلبات املالءة يف شركات التأمني التكافلي يف . االفصاح للهيئة الرقابيةب

 .هي بعيدة كل البعد عن ما هو معمول به دوليا خاصة املتطلبات الكمية العربية السعودية

مالية لشركات التأمين التكافلي في اإلمارات العربية متطلبات المالءة ال: المطلب الثاني

 المتحدة

، قرارا يتضمن تعليمات مالية 6112أصدرت هيئة التأمني لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف هناية سنة 
لتقنية، االستثمار، املتطلبات جديدة لشركات التأمني التكافلي، وتتضمن أساسا متطلبات تقييم املخصصات ا

ليمات مل تدخل حيز التنفيذ، بشكل  ولكن هذه التع. املالية، إدارة املخاطر، باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح
 .6111كامل، سوى يف بداية سنة 

                                                           
 .27ص مرجع سبق ذكره، الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،  1

 .21ص املرجع نفسه،  2
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 ييم المخصصات التقنية، ومتطلبات االستثمارتقمتطلبات : أوال

 : متطلبات تقييم المخصصات التقنية وتغطيتها -1

 للسياسات وفقا اإلمارات العربية املتحدة ملزمة بتقييم أصوهلا وخصومهاإن شركات التأمني التكافلي يف 
 املخصصات بتكوينوهي ملزمة كذلك، يف جانب اخلصوم،  .1املالية التقارير إلعداد الدولية واملعايري احملاسبية

 غري االشرتاكات خمصص: ذلك يف مبا منها واملستفيدين الوثائق حلملة املرتتبة إلتزاماهتا ملقابلة الالزمة التقنية
 غريو  املتحققة املطالبات خمصص ،التسوية حتت املطالبات خمصص، املنتهية غري املخاطر خمصص، املكتسبة

 سجل يف مقيد إكتواريوجيب تقييم ومراجعة هذه املخصصات من قبل . سايب، واملخصص احلعنها املبلغ
هذا االكتواري  يقوم كما.التكافل شركة ادارة جملسهيئة التأمني، والذي يتم تعيينه من قبل  لدى اإلكتواريني

 ألغراض مناسبة أهنا من للتأكدالتقنية  املخصصاتهذه  احتساب يف املستخدمة البيانات جودة بتقييم
 .2الشركة إدارة مسؤولية من فإهنا البيانات دقة من التأكد أما املخصصات، هذه  حساب

هذه  امجايل تعادلبعد تقييم شركة التكافل ملخصصاهتا التقنية فهي ملزمة باالحتفاظ مبوجودات 
 التكافل التزامات ومدة طبيعة مع تتناسب بطريقةها إستثمار  جيب هبا احملتفظوهذه املوجودات . املخصصات

 الوثائق محلة يعمج حقوق محاية يضمن مبا املوجودات تلك استثمار يكون أن وجيب التكافل، وإعادة
، كما ككل احملفظة ورحبية وسيولة وجودة أمانوعلى العموم ال بد أن تضمن هذه االستثمارات . 3نواملستفيدي

  4.إليها الوصول إمكانية تضمن بطريقة املوجودات تلك استثمار أماكن اختيارجيب أن يكون 

 :متطلبات االستثمار -2

 5:مبا يلياإلستثمارية  عملياهتا يفالتأمني التكافلي، يف االمارات العربية املتحدة،  شركة تلتزم

                                                           
 .91ص ذكره،مرجع سبق  ،بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي( 32)قرار مجلس اإلدارة رقم  1
 .76صاملرجع نفسه،  2
 .62ص املرجع نفسه، 3
 .27صه، املرجع نفس 4
      ص ص مرجع سبق ذكره،، (32)قرار مجلس اإلدارة رقم  تكافل، -تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق: ملزيد من التفصيل أنظر 5

17-22. 
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 للتأكد مناسبة إجراءات تعتمدأن  الشركةعلى  جيب إذ ،يةعألحكام الشر ا لوفق وجوداتامل مجيع استثمار -
 بالعائدات يتعلق فيما املطلوبة العمليات ذلك يف مبا اإلسالمية الشريعة مع متوافقة مجيع استثماراهتا أن من
  .الشرعية احلوكمة فعالية من للتأكد بوضوح للشركة الشرعية الرقابة هيئة دور بيان ويتم، شرعيةال ريغ

 احلسن القرض أموال ذلك يف مبا املشرتكني أموال باستثمار خاصة إسرتاتيجية لديها يكون أن الشركة على -
 تعتمد أن الشركة علىكما جيب   .املسامهني أموال باستثمارخاصة  أخرىاسرتاتيجية و  املسامهني من املقدم

  .أخرى جهة منالعام  التكافل وعمليات جهة منالعائلي  التكافل لعمليات منفصلة استثمار إسرتاتيجية

 خماطر حلساب منفصلة استثمار إسرتاتيجية الشركة لدى يكون أن جيب ،العائلي التكافل لعمليات بالنسبة -
 .احلسابني كال أهداف يف اإلختالفات بسبب وذلك املشرتكني استثمارات حساب وأموال املشرتكني

جيب على شركة التكافل أن تراعي عند استثمارها نوع االستثمار واحلدود القصوى لكل نوع كما هي  -
ميكن : ، فعلى سبيل املثال(12)حمددة يف تعليمات أسس استثمار حقوق املشرتكني، أنظر امللحق رقم 

أدوات حقوق امللكية يف الشركات املدرجة لشركة التأمني التكافلي االستثمار يف العقارات أو االستثمار يف 
% 61كحد أقصى، مقابل حد أقصى يبلغ   %21داخل الدولة بنسبة  وغري املدرجة يف األسواق املالية

كما   .املدرجة وغري املدرجة يف األسواق املالية خارج الدولةلالستثمار يف أدوات حقوق امللكية يف الشركات 
 .دودذه احلهب اإللتزام من والتأكد راقبةمل مناسبة إجراءات تطبيقجيب على شركة التكافل 

التكافلي  التأمني التزاماتكافة و  التقنية اصصاهتخم لتغطية الشركة هبا حتتفظ اليت األصول تتصف أن جيب -
، كما الشركةاليت متارسها  عمالاأل طبيعة مع يتناسب مبا والسيولة التسويق وقابلية والعائد األمان خبصائص

 .كاف حنو على وموزعة تنوعةجيب أن تكون هذه املوجودات م

ت، وعند اإلستثمارا قيمة قياس أجل من" السوق ألسعار وفقا التقييم" طريقة الشركة، تستخدم أن جيب -
أي تقييم  لنموذج حمدد، وهو وفقا طريقة التقييم استخدام الشركة على الطريقة،هلذه  وفقا تعذر التقييم
 . معطيات السوق اعتمادا على أخرى بطريقة حسابه يتم ذلك أو استنتاجه، وخبالف معياريا ميكن قياسه

 مسؤولة جنةهذه الل تكونحيث  ،هتاإدار  جملس مستوى على استثمار جلنة تشكل أن الشركة على جيب -
 مراجعة، اإلستثمار إرشادات وضع، اإلدارة جملس من إلعتمادها اإلستثمار وسياسة إسرتاتيجية وضععلى 
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 تغطية تشمل واليت الصارمة التدقيق إجراءات نطاق بتحديد التدقيق جلنة مع التعاون، اإلستثمارات ومراقبة
 كفاءة تقييم يف اإلدارة جملس ، باإلضافة إىل ذلك فإن جلنة االستثمار تساعداإلستثمارية لألنشطة كاملة
 اإلدارية األعمال يف تطبيقها يتم اليت ستثماريةاال الرقابية والنظم واملمارسات واإلجراءات السياسات وفعالية
 .الشركة يف التدقيق جلنة ىلإ يقدمالذي  تدقيقال تقرير خالل ومن اليومية

 وكيفية تغطيتها المتطلبات المالية: ثانيا

 : المتطلبات المالية -1

 : 1تتمثل املتطلبات املالية لشركات التأمني التكافلي يف اإلمارات العربية املتحدة يف
إذ جيب على شركة التأمني التكافلي أن ال يقل احلد األدىن : متطلبات الحد األدنى لرأس المال -

التأمني فإن هذا احلد قدر بـ مليون درهم إمارايت، أما شركة إعادة  111املكتتب به واملدفوع عن  رأمساهلال
 . مليون درهم إمارايت 671

(MGF) للضمان األدنى المبلغ -
: رأس مالءة متطلبات ثلث عن للضمان األدىن املبلغ يقل ال أن جيب 

 التأمني فروع من أي لتغطية به اإلحتفاظ املطلوب األدىن املبلغ أساس على املبلغ هذا احتساب يتمو . املال
 اإلشرتاكات صايف من نسبة مئوية إىل باإلضافة أدىن حدا يشمل والذي الشركة، قبل من املكتتبة التكافلي

  .اإلمارات العربية املتحدةبالتأمني  هيئة تقرره ملا ووفقا أعلى أيهما مماثلة نسبة أو بةتاملكت

(SCR)متطلبات مالءة رأس المال  -
: جلميع املالءة مستوى ووي عربَّ عنه كذلك هبامش املالءة، وه 

 لكل للشركة املالية املالءة متطلبات حتديد يتمهبا، و  املتعلقة وحسابات املسامهني املشرتكني خماطر حسابات
 :يلي ملا ووفقا املسامهني وحسابات املشرتكني حسابات من خماطر

 ؛املشرتكني من كافة املطالبات لتغطية الكافية املالية املالءة موارد املشرتكني لصندوق يكون أن جيب 

 هذا والقانونية بالتزاماهتم املالية الوفاء يتم حىت املسامهني رأمسال لدعم كافية موارد على احملافظة جيب ،
 ؛املشرتكني حسابات يف العجز عن حاالت الناجتة اإلحتياجات لتلبية املخصصة األموال إىل باإلضافة

                                                           
 .25-22ص صسبق ذكره، ، مرجع المالية لشركات التأمين التكافلي بشأن التعليمات( 32)قرار مجلس اإلدارة رقم  1

 MGF : Minimum Guarantee Fund. 
 SCR : Solvency Capital Requirement. 
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 ؛املشرتكني حسابات عجز يف أي لتغطية املسامهني حقوق مجايلإ بقيمة احلسن القرض بتقدمي اإللتزام يتم  

 قبل من األموال املخصصة على واإللتزامات املوجودات قيمة يف املتوقعة التقلبات ثرأ مراعاة تتم أن جيب 
 ؛املشرتكني حلسابات املطلوبة املالية املالءة يف العجز لتغطية املسامهني

 ؛منفصل بشكل احلسن للقرض املخصصة املوجودات تقييم جيب 

 هامش عند إحتساب املوجودات من جزء املشرتكني من احلسن القرض قيمة إسرتداد يف احلق يعترب ال 
 ؛للمسامهني املالية املالءة

 الذي تعتمده النموذج على بناء هبا اخلاص املالية املالءة هامش متطلبات باحتساب تقوم أن الشركة على 
 :التالية املبادئ إىل، والذي يستند اهليئة

 ؛كمنشأة عاملة أعماهلا ستواصل الشركة أن افرتاض على بناء املال رأس مالءة متطلبات حتسب 

 اليت املخاطر القابلة للقياس جلميع الشركة مراعاة من التأكد أجل من املال رأس مالءة متطلبات فحص يتم 
 تزاوهلا أن يتوقع اليت اجلديدة إىل األعمال باإلضافة احلالية األعمال يشمل أن وعلى الشركة هلا تتعرض قد

 األموال يف للمخاطر املعرضة للقيمة مقابلة أن تكون وينبغي املقبلة شهرا( 16) عشر اإلثين خالل الشركة
 ؛واحدة سنة فرتة مدى على %99.7 بنسبة ثقة عند مستوى بالشركة اخلاصة األساسية الذاتية

 والسيولة السوق خماطر، اإلكتتاب خماطر :اآلتيةالرئيسية  املخاطر املال رأس مالءة متطلبات تغطي أن جيب 
 . التشغيلية املخاطرن، و اإلئتما خماطر، )اإلستثمار خماطر)

 :تغطية المتطلبات المالية -2

 يكفل ومبااملالية  امتطلباهت تلبية على باحملافظة األوقات مجيع ويفالتأمني التكافلي  شركات مجيع تلتزم
: األعلى من املبلغ تغطيخاصة، وحسب النسب احملددة أدناه، وهذه األموال جيب أن  بأموال اإلحتفاظ
 .للضمان األدىن املبلغ، أو (هامش املالءة) املال رأس مالءة متطلبات، أو املال لرأس األدىن احلد متطلبات

وبذلك فشركات التأمني التكافلي ملزمة بتغطية متطلباهتا املالية بنسب حمددة حسب تصنيف أمواهلا 
الزيادة يف املوجودات )أموال خاصة أساسية : حيث مت تصنيف األموال اخلاصة يف شركات التكافل إىل. اخلاصة
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ه، توظيف يتم مل الذي املدفوع غري به املكتتب املال رأس)وأموال خاصة مساعدة ( املقبولة على االلتزامات
وعلى (. الشركة تستلمها أن املمكن من للغري قانونا ملزمة تعهدات أي، والكفاالت املستندية االعتمادات

على األقل من األموال اخلاصة  %111العموم فإنه جيب تغطية متطلبات احلد األدىن لرأس املال بنسبة 
على األقل  %111مالءة رأس املال واملبلغ األدىن للضمان بنسة األساسية، كما جيب تغطية كل من متطلبات 

 . 1من األموال اخلاصة %71من األموال اخلاصة، على أن ال تتجاوز األموال اخلاصة املساعدة نسبة 

 وفقادورية،  بتقدمي تقارير الشركة تلتزماملالية،  تطلباتهذه امل تغطية يف عجز أو تقصري حدوث حال يفو 
 اخلطة حتقيق من يتم اإلنتهاء أن إىل وذلك للشركة املالية األوضاع حتسن مدى تظهر التأمني، هيئة حتدده ملا

  .للشركة التصحيحية

 الشركة علىاملالية لشركات التكافل، فتطلبات امل على احملافظة يف عجز أو تقصري أيأما يف حال وجود 
ذه هب للوفاء واقعية تصحيح خطة تقدم للهيئة بأن تلتزمحول هذا الوضع، وأن  فورا التأمني هيئة إىل تقرير رفع

 بأن اخلطة ضمن الشركة تلتزم أن على ،اهليئة إىل التقرير تاريخ رفع من التالية يوما (21)ل خال تتطلباامل
 خالل أو متطلبات احلد األدىن لرأس املال املال رأس مالءة مبتطلبات يفي الذاتية ومبا األموال زيادة من تتمكن

األدىن  املبلغ مبتطلبات يفي ومبا، أو زيادة األموال الذاتية اهليئة إىل التقرير تقدمي تاريخ من أشهر ستة (12) مدة
  .2اهليئة إىل التقرير تقدمي تاريخ من أشهر ثالثة (12)ة مد خالل للضمان

 متطلبات الحوكمة، متطلبات إدارة المخاطر، ومتطلبات اإلفصاح: ثالثا

  : مةمتطلبات الحوك -1

بااللتزام مبعايري االنضباط املؤسسي باعتبار شركات التأمني التكافلي شركات مسامهة، فهي ملزمة 
( م.ر/5)رقم  وحوكمة الشركات املسامهة العامة، وذلك وفق قرار رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع

                                                           
 .21-29ص صسبق ذكره، ، مرجع بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي( 32)قرار مجلس اإلدارة رقم  1
 .21ص املرجع نفسه، 2
 بدولة اإلمارات العربية املتحدة، تقوم هذه اهليئة بدور أساسي يف تنظيم وتشريع العمل بأسواق  6111مت انشاءها يف سنة : هيئة األوراق المالية والسلع

 .املال يف الدولة
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حيث مت من خالل هذه املعايري وضع بعض الشروط املتعلقة بالرتشح لعضوية جملس إدارة . 61121لسنة 
، والتزامات عضو جملس اإلدارة غري جملس اإلدارةالشركة، حتديد مهام رئيس جملس االدارة، حتديد إلتزامات 

جلنة الرتشيحات ) التنفيذي، إلزام شركات التكافل بضرورة انشاء جلان دائمة تابعة جمللس إدارة الشركة
وظيفة )ضابط االمتثال ، إلزامها كذلك بوضع نظام حمكم للرقابة الداخلية، وتعيني (جلنة التدقيقواملكافآت، 

الصادرة فيها بالقوانني واألنظمة والقرارات املوظفني لتزام الشركة و إالذي يتوىل مهام التحقق من مدى ( املطابقة
والقرارات الصادرة عن اجلمعية العمومية وجملس  ساسي للشركةالنظام األهم بأحكام تنفيذا هلا وكذلك التزام

 .موّقع من قبل رئيس جملس اإلدارة وأخريا مت إلزام الشركة بتقدمي تقرير حول حوكمة الشركة .اإلدارة

  : متطلبات إدارة المخاطر -2

 يتكون ها،خماطر  إلدارة فعاال إطاراإن شركات التأمني التكافلي يف االمارات العربية املتحدة ملزمة بتطبيق 
 ومراقبتها وقياسها املخاطر لتحديد الضرورية التقارير رفع وعمليات وإجراءات إسرتاتيجيات منهذا االطار 

 مع جيد بشكل ومتكامال املخاطر فعاال إدارة نظام يكون أن وجيب مستمر، بشكل واإلبالغ عنها وإدارهتا
 الشركة يديرون الذين لألشخاص الواجبة املراعاة مع اخلاصة بالشركة القرار صنع عمليات ويف التنظيمي اهليكل

 إدارة وظيفة بإنشاءوعلى هذا فإن شركات التأمني التكافلي ملزمة  .أخرى وظائف رئيسية يؤدون أو فعليا
 . بشكل فعال الشركة يف املخاطر إدارة نظام من تطبيق متكن بطريقة هيكليا منظمة تكون حبيث خماطر

 عند مشوهلا جيب اليت املخاطر تلكيف شركات التأمني التكافلي  املخاطر إدارة نظام غطيجيب أن ي
، اإلئتمان خماطر، والسيولة السوق خماطر، اإلكتتاب خماطر :تتمثل أساسا يف وهي ،هامش املالءة احتساب

عند  جزئيا أو كليا مشوهلا يتم مل اليت املخاطركما جيب أن يغطي هذا النظام كذلك تلك . التشغيلية املخاطرو 
 إدارة، خماطر واإللتزامات املوجودات إدارةخطر االكتتاب واملخصصات، : واملتعلقة بـ هذا اهلامش احتساب

 . 2املخاطر لتخفيض األخرى واألساليب التكافل إعادة، وخماطر واإللتزامات صولاأل

                                                           
اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات بشأن معايير ، (م.ر/7)مجلس إدارة الهيئة رقم رئيس قرار : ملزيد من التفصيل حول هذه املعايري أنظر 1

: أنظر املوقع .6112، هيئة األوراق املالية والسلع، اإلمارات العربية املتحدة، المساهمة العامة
aspxhttps://www.sca.gov.ae/Arabic/Regulations/Pages/Default2. ،(6119-12-67: تاريخ االطالع.)  

 621ص: مت التطرق إىل تقرير حوكمة الشركات املسامهة يف االمارات العربية املتحدة بالتفصيل يف العنصر املتعلق مبتطلبات االفصاح، أنظر. 
 .25-27ص ص سبق ذكره، ، مرجع بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي( 32)قرار مجلس اإلدارة رقم  2

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Regulations/Pages/Default2.aspx
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 :متطلبات اإلفصاح -3

بيان املركز املايل لشركة التكافل، بيان الدخل )بياناهتا املالية تلتزم شركات التأمني التكافلي بإعداد 
وفقا للسياسات احملاسبية واملعايري الدولية ( للشركة، بيان التدفقات النقدية، بيان التغريات يف حقوق املسامهني

نوعي التأمني  التقارير املالية، ويتم اعدادها بصفة إمجالية ويف نفس الوقت بصفة منفصلة لكل نوع من إلعداد
 هبا اخلاصة اإليضاحاتكما تلتزم الشركة بتقدمي بياناهتا املالية السنوية مبا يف ذلك (.العائلي، العام)التكافلي 

 احلسابات مدقق قبل من مدققة البياناتوجيب أن تكون هذه  .واإلجنليزية العربية باللغتنيالتأمني  هيئة إىل
 أن وجيب القانون، ألحكام وفقا للشركة العام واملدير اإلدارة جملس رئيس من وموقعة الشركة قبل من وخمتومة
 املدققة املالية البيانات حول للشركة احلسابات مدقق تقرير :1يلي ما اهليئة إىل املقدم السنوي التقرير يتضمن

 استثمارات تدير اليت ، اجلهة_املتطلبات املالية_مبا يف ذلك جدول إدارة خماطر رأس املال ) واإليضاحات
منوذج الوكالة أو النموذج _قبلها  من املستخدم للنموذج ووفقا هلا واملبالغ املدفوعة واملسامهني املشرتكني
 ؛احلسابات إيضاحات؛ (الشركة اتبعتها اليت العجز لتغطية أو الفائض لتوزيع املستخدمة الطريقة، _املختلط

 وصف؛ للشركة اخلبرياإلكتواري تقرير؛ للشركة الشرعية الرقابة هيئة تقرير؛ الشركة دارةإ جملس اإلدارة وتقرير تقرير
 .السنوية املالية البيانات تدقيق يف حساباهتا ومدقق للشركة اإلكتواري اخلبري يؤديها اليت للمهام

 العربية، باللغة اهليئة إىلهبا فيتم تقدميها  اخلاصة اإليضاحات ذلك يف مباالربع سنوية  املاليةأما البيانات 
 ومراجعة الشركة عام مدير من موقعةوال بد أن تكون هذه البيانات  .اإلجنليزية باللغة نسخة هبا يرفق أن وجيوز

 خالل البيانات هذه لتقدمي النهائي املوعد يكون أن على، الشركة قبل من وخمتومة احلسابات مدقق قبل من
 .2السنة ربع فرتة هناية من وماي( 27)

التقنية  اخمصصاهت تفاصيل حولالتأمني  يئةهل سنوية ربع تقارير ميتقدشركة التأمني التكافلي ملزمة بإن 
كما تقوم كذلك بتقدمي إىل   .السنة ربع هناية من يوما (27) خالل اإلكتواري من معتمدةواليت جيب أن تكون 

 وشهادة الشركة ادارة جملس رئيس ةمصادق على يشتمل التقنية املخصصات بتفاصيل سنويا تقريرانفس اهليئة 
 .املدققة السنوية املالية البيانات تقدمي موعد يف ويقدم املخصصات هذه حول احلسابات ومدقق اإلكتواري من

                                                           
 .92ص املرجع نفسه،  1
 .املرجع نفسه 2
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موّقع من قبل جتدر اإلشارة إىل أن شركات التأمني التكافلي ملزمة كذلك بتقدمي تقرير احلوكمة السنوي، 
وين للهيئة واملتاح على املوقع االلكرت األوراق املالية والسلع، هيئة رة وفقاً للنموذج املعد من قبل رئيس جملس اإلدا

إجتماع عقد تقدمي طلب للهيئة للموافقة على لكافة مسامهي الشركة قبل  ةتجيب إتاحوهذا التقرير  .والسوق
 : 1يتضمن البيانات التالية إن تقرير احلوكمة لشركات التكافل جيب أن .السنوي اجلمعية العمومية

بيان بتفاصيل وأسباب أي تعويضات وبدالت تقاضاها كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة  -
 .عن اجمللس للسنة املالية

األول والثاين حسب ما ورد يف اهليكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ  واملستوىبيان مبديري الشركة  -
وأي تعويضات اخرى حتصلوا عليها  آت اليت تقاضاها كل منهم على حدةتعيينهم وتفاصيل الرواتب واملكاف

 .من الشركة مع بيان مقابل هذه التعويضات

 الشركة مبا يف ذلك املكافآت وأية برامج تعويضات أعضاء جملس اإلدارة وكافة أعضاء اجلهاز اإلداري يف -
 .حتفيزية مرتبطة باألوراق املالية اليت تصدرها أو تضمنها الشركة

وعلى العموم، فإن متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف اإلمارات العربية املتحدة، تتمثل 
طرف الشركة، وتغطية هذه املخصصات  تقييم املخصصات التقنية من طرف خبري اكتواري معني من: يف

بأوجه استثمارية، متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وبنسب حمددة من طرف هيئة التأمني للدولة، كما ال 
بد أن تكون لدى الشركة اسرتاتيجية استثمار منفصلة لكل صندوق على حدة، وكذلك منفصلة بالنسبة 

ختضع هذه الشركات كما . من جهة أخرىت التكافل العائلي التكافل العام من جهة وعمليالعمليات 
تقييم هامش يتم  حيث، (احلد األدىن لرأس املال، املبلغ األدىن للضمان، هامش املالءة)للمتطلبات املالية 

وفق مبدأ رأس املال املبين على املخاطر ووفق منوذج معياري فقط، تعّده هيئة التأمني، مع  للشركة ككلاملالءة 
 هذه املتطلبات املاليةويتم تغطية . زام املسامهني بتوفري أموال خمصصة لتغطية أي عجز يف صندوق املشرتكنيإل

وفق نسب حمددة مرتبطة بتصنيف األموال اخلاصة، أموال أساسية وأخرى مساعدة، يف الشركة، ويف حالة عدم 
اإلضافة إىل وجود متطلبات أخرى تتعلق أساسا ب. االلتزام هبذه النسب يتم اختاذ االجراءات والتدابري املناسبة

 العربية اإلماراتويف األخري، ميكن القول أن . باحلوكمة، إدارة املخاطر، واإلفصاح يف شركات التأمني التكافلي
                                                           

 .، مرجع سبق ذكرهبشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، (م.ر/7)مجلس إدارة الهيئة رقم رئيس قرار  1
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باإلضافة  .Iنظام املالءة  عناصر ببعضولكن مع االحتفاظ  ،IIاملالءة  لتطبيق نظام جزئياً  انتقلت قد املتحدة
إىل ذلك فإهنا راعت، نوعا ما، خصوصيات العالقات التعاقدية املوجودة يف شركات التأمني التكافلي خاصة 

 .فيما يتعلق مبتطلبات االستثمار، ومتطلبات تقييم هامش املالءة، والقرض احلسن

 متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في البحرين: المطلب الثالث

بصياغة إطار جديد ينظم قطاع التأمني التكافلي، وهذا اإلطار  6112م بنك البحرين املركزي يف سنة قا
يتضمن عدة متطلبات منها ما يتعلق باملالءة املالية لشركات هذا القطاع، وهذه املتطلبات تتمثل أساسا يف 

 .، ومتطلبات اإلفصاح(املتطلبات النوعية)املتطلبات الكمية، متطلبات الضوابط رفيعة املستوى 

 المتطلبات الكمية: أوال

مت حتديد املتطلبات الكمية للمالءة املالية لشركات التكافل يف البحرين يف الوحدة املتعلقة بكفاية رأس 
، ومن خالل هذه الوحدة فإنه جيب على شركات التكافل يف (Module CA : Capital Adequacy)املال 
  .املطلوب املالية املالءة هامشو  للصندوق األدىن احلد من بأكثر متاح مال برأس االحتفاظ األوقات مجيع

 :المتاح المال رأس تحديد -1

 صندوقل املقبولة األصول صايفميثل رأس املال املتاح يف شركات التأمني التكافلي يف البحرين جمموع 
( صناديق) صندوقتتعلق ب أصول أي مع ابعاد املسامهني لصندوق املتاح املالاملشرتكني، ورأس ( صناديق)

 :وتقييم هذين العنصرين نبينهما فيما يلي .1كنياملشرت 

ويتم احلصول على هذه القيمة من  :المشتركين( صناديق)صافي األصول المقبولة لصندوق  -
 ويتم، (CA-4)الرابع للوحدة املتعلقة بكفاية رأس املال  للفصل وفقاً  املقبولة األصول احتساب خالل

 لصندوق قرض حسن واجب الدفع أي ذلك يف مبا) املشرتكنيتتعلق بصندوق  التزامات منها أي التخفيض
وحسب هذا الفصل فقد مت وضع كيفية . 2حمققة غري مكاسب أي من %77 ( ابعاد) وباستثناء( املسامهني

حساب األصول املقبولة ألغراض حساب رأس املال املتاح لشركة التكافل وحدود كل فئة من هذه األصول 
املقبولة، أما األصول غري املقبولة واليت تشمل تلك األصول اليت تتجاوز الفئات املسموح هبا وحدود الطرف 

                                                           
1 Voir : CA-8.4 Capital Adequacy and Solvency, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=909, (consulté le: 30-01-2019).  
2 Idem. 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=909
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فيتم تقييمها ألغراض حساب رأس املال املتاح عند ( العالمة التجارية مثل)املقابل واألصول غري املادية 
 :2وفيما يلي نبني طريقة تقييم بعض األصول واحلدود املقبولة هلا. 1القيمة صفر

 مستقل م قّيم قبل من تقييمها يتم كما السوقية بالقيمة العقارية األصول تقييم جيب: العقارية األصول 
 استخدام ختتار أن التأمني لشركة ميكن. املالية السنة هناية من سنوات ثالث يتجاوز ال تاريخ يف مؤهل
ألي أصل  املقبولة القيمة تقتصر أن جيب. السوقية القيمة من أقل القيمة هذه تكون عندما الدفرتية القيمة

 قيمة)التأمني  أعمال قيمة من %11 احتساب رأس املال املتاح على فردي من هذه األصول العقارية لغرض
 (.لدعم صندوق املشرتكني املسامهني صندوق من املخصصة وقيمة األصول أصول صناديق املشرتكني

 تقييم جيب: لتأمنيقطاع ال تابعةغري ال( الشريكة)الزميلة  شركاتوال( الفرعية)التابعة  شركاتال يف استثمارات 
 .املنتسبة أو التابعة األصول قيمة صايف من التأمني لشركة النسبية احلصة يتعدى ال مببلغ االستثمارات،هذه 

 قيمة من %7 والقيمة املقبولة هلذه االستثمارات لغرض احتساب رأس املال املتاح جيب أن ال تتجاوز نسبة
 .التأمني أعمال

 بسعر السوق عند اإلغالق أو  األسهم املدرجة قيمة ددَّ حت   أن جيب :املدرجة يف السوق املالية األسهم
مع الشركات املرتبطة  واحدة شركة يفوالقيمة املقبولة هلذه األسهم . أحدث سعر للسوق متاح عند اإلغالق

 .التأمني أعمال قيمة من %7 نسبة علىجيب أن تقتصر  حساب رأس املال املتاح لغرضهبا 

 الدفرتية ع من األسهم عند احلد األدىن من القيمةيتم تقييم هذا النو : األسهم غري املدرجة يف السوق املالية 
 التأمني شركة متلكه سهم لكل األصول قيمة صايف من %57التأمني، أو  شركة دفاتر على األسهم هلذه

 يف النظر طريق عن معقول بشكل دفعه ميكن الذي ، أو املبلغ(املتاحة املالية املعلومات أحدث إىل استنادا)
يف أي شركة واحدة مع القيمة املقبولة هلذا النوع من األسهم و . االستثمار عن التنازل أو الفوري التحويل

 .من قيمة أعمال التأمني %1ال ميكن أن تتجاوز الشركات املرتبطة معها 

                                                           
1
 Takaful/Retakaful Module, volume 3 Insurance, Central Bank of Bahrain Rulebook , p17. 

2 Voir: CA-4 Valuation and Admissibility of Assets, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1012, (consulté le:04-02-2019). 

 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1012
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 الذي باملبلغ ذلك وخبالف اخلتامي، السوق بسعر املتداولة املشتقات عقود تقييم يتم أن جيب :املشتقات 
 أو واحدة شركة أي القيمة املقبولة هلذه العقود يفو . الفوري عند إجراء التحويل معقول بشكل دفعه ميكن

 . التأمني أعمال قيمة من %1.1على نسبة  تقتصر أن جيب هبا املرتبطة الشركات

 كذلك األموال و  املعتمدة املالية املؤسسات لدى اجلاري احلساب وأرصدة الودائع تقييم جيب :أخرى أصول
أما بالنسبة . االمسية قيمتها هي األصول هلذه املقبولة القيمةو . الكاملة االمسية بقيمتهاالنقدية اململوكة 

 ال مببلغقيتم تقييمها  الشركة متلكها اليت األخرى واملعدات والكمبيوتر واملركبات، واألثاث، املكتبية، آلالتل
حساب رأس املال املتاح ألصول ألغراض ذه اتكون القيمة املقبولة هلجيب أن ، و الدفرتية قيمتها عن يزيد

  .من قيمة أعمال التأمني %2مقصورة فقط على 

للوحدة  CA-1.2يتم تقييم رأس املال املتاح حسب القسم  :رأس المال المتاح لصندوق المساهمين -
املستوى األول : املتعلقة بكفاية رأس املال، وحسب هذا القسم فإن رأس املال املتاح يتكون من مستويني

 جودة األعلى املال رأس عناصر من( األساسي املال رأس)حيث يتكون املستوى األول . واملستوى الثاين
مليون دينار  7 يقل هذا املستوى عن ، وجيب أن الاملال لرأس األساسية اخلصائص مجيع بالكامل تليب واليت

الثاين  املستوى بينما يتكون .مليون بالنسبة لشركات إعادة التأمني 11حبريين بالنسبة لشركات التأمني، و
 تساهم ولكنها األول لمستوىل املال رأس ترقى إىل مستوى جودة ال أخرى أدوات من( اإلضايف املال رأس)

 املال رأس موارد جمموع على التكافل شركةاملتاح ل الامل رأس يشتمل. التكافل لشركة الشاملة املالية القوة يف
 %111 الثاين نسبة لمستوىل اإلمجايل املال رأسعدم جتاوز  مراعاة معالثاين،  واملستوىاألول  املستوى من
املستوى األول، ويف حالة جتاوز هذه النسبة فإنه ال ميكن احتساب أي فائض من  من املال رأس إمجايل من

 .1حساب رأس املال املتاح لشركة التكافل متطلبات ألغراض متاح مال رأس أنه علىهذا القبيل 

 : الحد األدنى ألموال الصندوق -2

( Minimum Fund) خيتلف احلد األدىن من األموال الواجب على كل صندوق تكافلي االحتفاظ هبا 

 :حسب نوع التأمني املكتتب، والذي نبينه من خالل اجلدول التايل

                                                           
1 Voir: CA-1.2 Calculation of Capital Available for Insurance Firms, Central Bank of Bahrain Volume 3, 

disponible sur le site: http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=938, 

(consulté le:03-02-2019). 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=938
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 الحد األدنى ألموال الصندوق لشركات التأمين التكافلي في البحرين(: 80-4)الجدول رقم 
 Minimum Fund المكتتبة اتأنواع التأمين أصناف الشركات

 دينار حبريين 211.111 .املالية املتنوعةاحلريق، تأمني املمتلكات، اخلسائر  الصنف األول
 دينار حبريين 711.111 .سؤوليةامل اهلندسي، املركبات، الطريان، البحري، التأمني الصنف الثاين

 الصنف الثالث
 ةشخصيال ادثو احل أنواعه، جبميع على احلياة التأمني

 .االدخار تأمنيو  ،سنة من أكثر امدهتاليت 
 دينار حبريين 211.111

 الصنف الرابع
أو  )اكتتاب تأمينات شركات الصنف األول أو الثاين 

 .باإلضافة إىل تأمينات الصنف الثالث( كالمها معا
جمموع احلدود الدنيا لرأس 

 املال حسب األنواع املكتتبة
  :من إعداد الباحث، باالعتماد على :المصدر

Voir : CA-2 Solvency Margin Requirements, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible 

sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980

&highlight=solvency+margin#r980, (consulté le : 31-01-2019). 

لتكافل ذات الصنف الرابع، جيب جتدر اإلشارة إىل أن احلدود الدنيا لألموال املتعلقة بصناديق شركات ا
  .1ةاالحتفاظ هبا بشكل منفصل لكل صندوق تكافلي على حد

 ماهلا رأس أن من تتأكد أنعليها  جيبوبالنسبة جلميع شركات التكافل املبينة يف اجلدول السابق، فإنه 
 .اململوكة هلذه الشركاتلألموال املتعلقة بصناديق التكافل  األدىن احلد عن يقل ال، األوقات مجيع يفاملتاح، 

 على جيبفإنه  ،هلذه الصناديق الدنيا املطلوبة وداحلد من أقل إىلهذه الشركات  مال رأس اخنفاض حالة يفو 
 التوقف شركةال على جيب ذلك، على عالوة. الفور على املركزي بنكال إخطار وجيب املال رأس ضخالشركات 

 .2بنك املركزيال بذلك ي سمح مل ما احلالية العقود جتديد ذلك يف مبا جديدة،تأمني  عقود أي اكتتاب عن

  :هامش المالءة -3

 : 3خيتلف حساب هامش املالءة يف شركات التأمني التكافلي البحرينية حسب نوع الشركات، كما يلي
 أخذ طريق عن املالءة هامش حتديد جيب :حساب هامش المالءة بالنسبة ألعمال التكافل العام -

 Premium basis)طريقة أساس األقساط املكتتبة  تطبيق طريق عن إليها التوصل مت اليت النتائج أعلى

                                                           
1 Takaful/Retakaful Module, Op.Cit, p06. 
2 Voir : CA-1.2.3, CA-1.2 Calculation of Capital Available for Insurance Firms, Op.Cit. 
3 Voir : CA-2 Solvency Margin Requirements, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solven

cy+margin#r980, (consulté le : 31-01-2019). 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
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calculation ) أو طريقة أساس التعويضات املدفوعة(Claim basis calculation) ،أعلى تكون وحيثما 
 .للصندوق األدىن احلد مببلغ استبداهلا فيجب ،ألموال الصندوق األدىن احلد من أقل النتيجتني

 يتم حساب هامش املالءة املطلوب من خالل تطبيق الصيغة التالية :أساس األقساط المكتتبة: 
=                          هامش المالءة على أساس األقساط المكتتبة بالنسبة ألعمال التكافل العام 

 (الاألعم من فئة لكل) املخاطرة عامل×  التأمني معدل إعادة×  املكتتبة إمجايل األقساط
حيث أن إمجايل األقساط املكتتبة متثل األقساط املكتتبة يف السنة املالية، أما معدل إعادة التأمني 

أو املعدل احملسوب  1.7فيتم حسابة على إمجايل األعمال، وميثل املعدل األعلى من املعدل ( أساس األقساط)
بالنسبة لعامل املخاطرة، فيتم تطبيقه (. إمجايل األقساط املكتتبة/ األقساط املكتتبة إمجايل صايف)بالعالقة 

فعلى سبيل (. 15)ليعكس االختالفات يف املخاطر حسب فروع التأمني، أنظر اجلدول املبني يف امللحق رقم 
يف  %17املالية يقدر بـ فإن عامل املخاطرة بالنسبة لفروع التأمني على احلريق، املمتلكات، واخلسائر : املثال

بالنسبة لفروع التأمني البحري، الطريان، املركبات، التأمني اهلندسي، والتأمني  %61حني يقدر هذا العامل بـ 
     .الصحي ذو أجل أقل من سنة

 يتم حساب هامش املالءة املطلوب من خالل تطبيق الصيغة التالية :أساس التعويضات المدفوعة: 
=                   أساس التعويضات المدفوعة بالنسبة ألعمال التكافل العام هامش المالءة على 

 (األعمال فئات من فئة لكل) املخاطرة عامل × التأمني إعادة معدل × املرجعية الفرتة يف املدفوعة التعويضات إمجايل متوسط
 األعمال فئات جلميع املتكبدة التعويضات التعويضات املدفوعة متثل إمجايل إمجايل حيث أن متوسط

 التأمني إعادة أما معدل. هذه السنوات عدد على مقسومة ثالثة سنوات ماليةب تقدر مرجعية فرتة خالل
أو املعدل احملسوب  1.7فيتم حسابة على إمجايل األعمال، وميثل املعدل األعلى من املعدل ( التعويض أساس)

 التعويضات إمجايل متوسط إمجايل/  املرجعية الفرتة يفالتعويضات املدفوعة  صايف متوسط جمموع)بالعالقة 
بالنسبة لعامل املخاطرة، فيتم تطبيقه ليعكس االختالفات يف املخاطر حسب . (املرجعية الفرتة يف املدفوعة

فإن عامل املخاطرة بالنسبة لفروع : ، فعلى سبيل املثال(11)فئات التأمني، أنظر اجلدول املبني يف امللحق رقم 
بالنسبة  %67يف حني يقدر هذا العامل بـ  %61اخلسائر املالية يقدر بـ مني على احلريق، املمتلكات، و لتأا

     .لفروع التأمني البحري، الطريان، املركبات، التأمني اهلندسي، و التأمني الصحي ذو أجل أقل من سنة
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مشرتكني من لل صندوق لكل بالنسبة :حساب هامش المالءة بالنسبة ألعمال التكافل العائلي -
 النتائج جمموع أخذ طريق عن املطلوب املالية املالءة هامش حساب يتم صناديق التأمني التكافلي العائلي،

 Mathematical reserves)حساب أساس املخصصات الرياضية  تطبيق طريق عن إليها التوصل مت اليت

basis calculation) خطروحساب أساس مبلغ رأس املال املعرض لل(Capital sum at risk basis 

calculation .) مببلغ استبداله جيب ،ألموال الصندوق األدىن احلد دون ما إىل اجملموعهذا  ينخفض عندماو 
 .هلذا الصندوق األدىن احلد

 يتم حساب هامش املالءة املطلوب للتكافل العائلي على أساس  :أساس المخصصات الرياضية
املخصصات الرياضية قبل خصم  من %6: املخصصات الرياضية من خالل أعلى النتيجتني التاليتني

  .إعادة التأمني تنازالتاملخصصات الرياضية بعد خصم  من %2 إعادة التأمني أو  تنازالت

 أساس مبلغ رأس المال المعرض للخطر:  هذا يتم حساب هامش املالءة املطلوب للتكافل العائلي على
 خصم قبل للخطر املعرض املال رأس مبلغ من %1.17: من خالل أعلى النتيجتني التاليتنياألساس 
 .التأمني إعادة تنازالت خصم بعد للخطر املعرض املال رأس مبلغ من %1.21، أو التأمني إعادةتنازالت 

 .للخطر املعرض املال رأس بلغمل سالبة قيمة أي استخدام ميكن ال احلالتني كلتاويف  
 جتدر االشارة إىل أن الشركات اليت متارس أعمال التكافل العام والعائلي معا، ملزمة باحتساب هامش

بصفة  املالءة هوامش على واحلفاظ التأمني أعمال من خمتلفني بنوعني يتعلق فيما منفصل مطلوب مالءة
 .منفصلة

العموم فإن شركات التكافل ملزمة بتغطية هامش مالءهتا املطلوب برأس املال املتاح لديها، فإذا  وعلى
 التكافل شركة تتوافق أن إىل جديد يتكافل نشاط أي اكتتاب منفشلت يف حتقيق ذلك فإنه سيتم تقييدها 

ملزمون بضخ رؤوس أموال الشركة، يف هذه احلالة،  وهلذا فإن مسامهي .املالية املالءة هامش متطلبات مع
 . 1إضافية حىت يتم تغطية هامش املالءة املطلوب

 

                                                           
 العقدهلذا  الرياضي املخصص امنه خمصوًما التأمني عقد يغطيهاحلدوث كوارث  كنتيجة الدفع املستحقة بالغامل بأنه ي عرَّف: مبلغ رأس املال املعرض للخطر. 

1 Voir: CA-8.4.10 et CA-8.4.11, CA-8.4 Capital Adequacy and Solvency, Op.Cit. 



 -مقارنة تحليلية دراسة- الدول بعض في التكافلي التأمين لشركات المالية المالءة متطلبات         :الرابعالفصل 

 

~ 237 ~ 

 متطلبات الضوابط رفيعة المستوى: ثانيا

، تكوينمتطلبات وضع، ( Module HC : High-Level Controls)حتدد وحدة الضوابط رفيعة املستوى 
جملس اإلدارة، وجلانه، اإلدارة العليا، التدقيق )وظائف إدارة شركات التأمني بصفة عامة  ومسؤوليات مهام

، إال أن شركات التأمني التكافلي ...(الداخلي، االمتثال، مراجعو احلسابات، إدارة املخاطر، اخلبري االكتواري
 : ختضع ملتطلبات إضافية حنددها فيما يلي

 :للجنة التدقيق في شركات التكافللجنة الحوكمة، والمهام اإلضافية  -1

باإلشراف الشركات، تقوم  حوكمة جلنة إدارة شركة التكافل أن ينشئ جيب على جملس :لجنة الحوكمة -
وهيئة الرقابة الشرعية  التدقيق وجلنة اإلدارة مع العمل خالل من ورصده احلوكمة سياسة إطار تنفيذ على

اليت  النتائج إىل تستند وتوصيات بتقارير اإلدارة جملس أعضاء كما تقوم هذه اللجنة بتزويد للشركة،
 : 1مما يلي األقل على هذه اللجنة تكوينويتم  .وظائفها ممارسة يف إليها توصلت

 املالية البيانات قراءة على القدرة مثل الصلة، ذات املهارات ميتلك أن ينبغي ،جنةللا يرأس مستقل مدير 
 التدقيق؛ وجلنة وكمةاحل للجنة التكميلية واملهام األدوار وربط تنسيق على قادراً  يكون أن جيب كما وفهمها،

  ِاحلوكمة الشرعية، قضايا حول احلوكمة جلنة قيادة لغرض هيئة الرقابة الشرعية يف عضو يكون شرعي عامل 
 . هليئة الرقابة الشرعيةو  للجنة احلوكمة التكميلية واملهام األدوار وربط تنسيق وكذلك

 أمهية ذات تعترب واليت العمل، وإتقان القانونية اخلربة مثل للجنة، خمتلفة مهارات يقدم أن ميكن مستقل مدير 
 .الشركات حوكمة ثقافة لتعزيز خاصة

 احملاسبية املمارسات مراجعة)إضافة إىل املهام التقليدية للجنة التدقيق  :المهام اإلضافية للجنة التدقيق -
 التأمني،بشركة  اخلاصة املالية والبيانات والرقابة الداخلية الوضعية املالية سالمة مراجعة للشركة، واملالية

لشركة  اخلارجي املدقق ومكافأة ومراقبة بتعيني التوصية القانونية، للمتطلبات التأمني شركة امتثال مراجعة
جلنة احلوكمة لشركة  معفإن هذه اللجنة ملزمة بالتواصل  .2(الداخلي املدقق بتعيني والتوصية لتأمني،ا

                                                           
1 Voir : HC-9.3.4, HC High-Level Controls, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=2974, (consulté le: 04-02-

2019). 
2 Idem. 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=2974
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 الشرعية واملبادئ القواعد مع باالمتثال املتعلقة املعلومات أن الشرعية، وذلك لضمان الرقابة التكافل وهيئة
 .1املناسب الوقت مت االبالغ عنها يف

 :المراجع الشرعي الداخلي، وهيئة الرقابة الشرعية -2

 وتقييم فحص هو املسؤول عن التكافل شركة يف الداخلي الشرعي املراجع إن :المراجع الشرعي الداخلي -
 الشرعية املراجعة وظيفة متتثل أن جيب. الداخلي للرقابة الشرعية لشركة التكافل النظام وفعالية كفاية مدى

 الصادر عن هيئة( الرقابة الشرعية الداخلية) 2 رقم االسالمية املالية للمؤسسات احلوكمة ملعيار الداخلية
 .2(AAOIFI) اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة

الشرعية واليت تتكون  الرقابة هيئة تنشئ أن تكافلي تأمني شركة كل على جيب :هيئة الرقابة الشرعية -
 االسالمية املالية للمؤسسات احلوكمة مبعيار تلتزم على الشركة أن وجيب األقل على شرعيني علماء ثالثة من

هذه  مهمة وتتمثل. AAOIFIالصادر عن  (وإعداد التقرير التعيني، التكوين،: الشرعية الرقابة هيئة) 1رقم 
 القيام خالل من. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع توافقها وضمان التكافل شركة عمليات مراجعة اهليئة يف
 يف وإدارهتا لالتكاف شركة إدارة جمللس واملشورة التوجيه الشرعية بتوفري الرقابة هيئة تقوم أن املرجح من بذلك،

 املطالبات ومعاجلة املنتجات، تصميم على خاص بشكل الرتكيز مع التكافل، عملية جوانب مجيع
 .3احملاسبية والقضايا االستثمارات على واملوافقة الشركة، تكاليف وتوزيع حساب والفوائض،

من بني الوظائف اخلاضعة للرقابة جتدر اإلشارة إىل أن هيئة الرقابة الشرعية واملراجعة الشرعية الداخلية تعترب 
(Controlled functions) ملزمة باحلصول على موافقة خطية مسبقة من قبل بالبحرين ، وهلذا فإن شركة التكافل

 .البنك املركزي لألعضاء الذين يعملون يف هذه الوظائف
 : المهام اإلضافية للخبير االكتواري في شركة التكافل -3

 ضافة إىل مهامه التقليدية يف شركات، إي يف البحرينالتكافلالتأمني  يف شركاتيقوم اخلبري االكتواري 
 :1التأمني التجاري، مبهام إضافية حنددها فيما يلي

                                                           
1 Voir : HC-9.3.2, HC High-Level Controls, Op.Cit. 
2 Voir: AU-1.2.11B, AU Autorisation, Central Bank of Bahrain Volume 3,  disponible sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=222, (consulté le: 30-01-2019). 
3 Voir : HC-9.2, HC High-Level Controls, Op.Cit. 

  الرئيس ؛شركة التأمني مدير :وتشمل تنفيذية مناصب يشغلون الذين واألشخاص اإلدارة جملس أعضاء يشغلها اليت الوظائف هيالوظائف اخلاصعة للرقابة 
 راجعامل الشرعية؛ الرقابة هيئة عضو األموال؛ غسل عن اإلبالغ مسؤول االمتثال؛ موظف املخاطر؛ إدارةوظيفة  رئيس الوظيفة؛ مدير العام؛ املدير أو التنفيذي
   .Au-1.2.2, AU Autorisation, Op.Cit   :أنظر (.التأمني شركة يف موظف أو مدير الوظيفة توىلي حيث) االكتواري اخلبري الداخلي؛ الشرعي

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=222
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املشرتكني، وهذه ( صناديق) من صندوق املسامهني املصادقة على رسوم الوكالة اليت يتقاضاها صندوق -
 .رقابة الشرعيةالرسوم جيب أن تكون مصادق عليها من قبل هيئة ال

 التعويضات تكاليف أدىن، كحد تغطي، أن جيب املشرتكني، على أن االشرتاكات املفروضة من التأكد -
 . الوكالة ورسوم

 التكافل لشركة اخلبري االكتواري على جيب االكتتاب، يف خسارة املشرتكني( صناديق) صندوق يتكبد عندما -
 عجز أي ملعاجلة التكافل شركة تتخذها اليت التصحيحية واخلطوات اخلسارة هذه أسباب يبني توضيح تقدمي

 . املشرتكني( صناديق) صندوق يف

 كامل تقييم هذا التوزيع على يقوم أن املشرتكني، وجيب( صناديق) صندوق من للفائض توزيع بأي التوصية -
 . املدققة املالية البيانات مع ويتماشى االكتواري اخلبري من معتمد هو لاللتزامات كما

 لزم كلما تواترا أكثر حنو املشرتكني كل فصل أو على( صناديق)تقييم املالءة املالية والسيولة لصندوق  إجراء -
 والسيولة املالءة متطلبات من صندوق املسامهني يليب املخصصة األصول مستوى كان إذا ما األمر، وحتديد

 . املتطلبات هلذه لالمتثال املخصصة لألصول مطلوبة زيادة شركة التكافل بأي لصندوق املشرتكني، ويوصي

 متطلبات اإلفصاح: ثالثا

 : تتمثل متطلبات اإلفصاح لشركات التأمني التكافلي يف البحرين فيما يلي

 : اإلفصاح لبنك البحرين المركزي -1

 :لفصلية التاليةإن شركة التكافل يف البحرين ملزمة باالفصاح لبنك البحرين املركزي عن املعلومات السنوية وا

 حول املركزي البحرين لبنك اإلفصاح التكافل شركات على جيب: اإلفصاح عن التغيريات يف أوضاع الشركة -
واملتطلبات؛  القواعد يف هامة انتهاكات :2(احلصر ال املثال سبيل على) ذلك يف مبا أوضاعها يف التغيريات

 احلد وخرق املالية، األخرى؛ املصاعب واملخالفات واألخطاء واالحتيال والتأديبية واجلنائية املدنية اإلجراءات

                                                                                                                                                                                             
1 Voir : AA-4.3A, Role of Actuary in Takaful Firm, AA Auditors and Actuaries, Central Bank of Bahrain Volume 

3, disponible sur le site: http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=647, 

(consulté le: 30-01-2019). 
2 Takaful/Retakaful Module, Op.Cit, p22. 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=647
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 واخلرباء احلسابات مراجعي يف والتصفية؛ التغيريات واإلفالس، واإلعسار، املالية، املالءة متطلبات من األدىن
 .ذلك إىل وما القانونية واحلالة العنوان يف االكتواريني؛ التغيريات

ما هو  هذا التقرير مع حمتوى يتطابق: (IFR: Insurance Firm Return)تقرير عائد شركة التكافل  -
 :هذا التقرير يكون أن جيب .املالءة هامش حسابكيفية  باستثناء التقليدية، التأمني لشركات مطلوب

 ؛من قبل مراجع حسابات خارجي مراجع السنة؛ هناية من أشهر 2 خالل املركزي البحرين بنك لدى مودع
 .1وتقرير اخلبري االكتواري شهادةكذلك و  ديرين؛امل بشهادة مصحوب يكون أن

، مراجع احلسابات اخلارجي للشركة جيب مراجعة تقرير عائد شركة التأمني من قبل: تقرير مدقق احلسابات -
 بأن املراجعة تشهد أن جيبإذ  أو من قبل أشخاص آخرين مؤهلني حسب توجيهات بنك البحرين املركزي،

 شركة تقدم أن جيبو  .املدققة املالية وبياناهتا الشركة وسجالت دفاتر مع متفقة IFR يف املقدمة املعلومات
 .2املالية السنة هناية من أشهر أربعة غضون احلسابات يف مدقق تقرير املركزي البحرين بنك إىل التكافل

شركة التكافل، لكل سنة مالية، واملشرتكني، مع تقرير عائد  للمسامهني املقدمة املدققة املالية البيانات إيداع -
وهذه البيانات جيب أن تشمل حتليال مفصال لبيان املركز املايل وبيان الدخل الشامل لصندوق املسامهني 

وهذه البيانات جيب أن تكون مصحوبة برسالة تبني . 3ولكل صندوق من صناديق املشرتكني لشركة التكافل
 . بياناتبوضوح التاريخ ويف أي صحيفة مت نشر هذه ال

 لكل شركةال عائدتقارير  تقدمي تكافل شركة كل على جيب: (IFRTQ) تقرير عائد شركة التكافل الفصلي -
 مت إذا ما باستثناء املركزي، البحرين ، إىل بنكاملالية السنة هناية من أشهر 9و 2و 2 بعد فصل ينتهي

 خالل التقاريرهذه  تقدمي جيبو  .األرباع هذه طول لتعديل املركزي البنك من خطية موافقة على احلصول
 .4املعين السنة ربع هناية من يوًما 27

 
                                                           

  منوذج تقرير عائد شركة التكافل السنوي(IFRT ) والفصلي(IFRTQ )متوفران على مستوى املوقع: 
.http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&element_id=2388 

1 Takaful/Retakaful Module, Op.Cit, p22. 
2  Voir : Audit and Auditor's Report, BR CBB Reporting, Central Bank of Bahrain Volume 3,  disponible sur le 

site: http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1671, (consulté le: 02-02-

2019). 
3 Voir: BR-1.1.29A, BR CBB Reporting, Op.Cit. 
4 Voir : BR-1.4 Quarterly Financial Reporting, BR CBB Reporting, Op.Cit. 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&element_id=2388
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1671
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 :اإلفصاح العام -2

( PD :Pulblic Disclosure)الوحدة  يفاملبينة  العام اإلفصاح متطلباتنفس ل التكافل شركات ختضع
باإلضافة إىل متطلبات أخرى تتعلق فقط بشركات التكافل، وعلى . واملفروضة على شركات التأمني التقليدي

 : مبا يلييف البحرين العموم تتعلق متطلبات االفصاح العام لشركات التكافل 

هناية  من أشهر 2 مدة خالل سنوي، تقرير نشر البحرينية التكافل شركات على جيب: السنوية التقارير نشر -
 حمليتني صحيفتني يف نشره جيبكما   مطبوع، شكل يف هذا التقرير إتاحة جيبحيث  .للشركة املالية السنة

 اليت األماكن حول تفاصيل على وهذه الصحيفتني حتتوي ،(اإلجنليزية وأخرى باللغة العربية، باللغة واحدة)
 .ورقي أو إلكرتوين شكل يف إما كاملال السنوي التقرير من نسخة على احلصول املهتمة لألطراف ميكن
املتعلقة باملركز املايل للشركة، األداء  لشركة التكافل يف البحرين املعلومات السنوي التقرير يتضمن أن جيب

 أي معلومات إىل باإلضافة. املايل، االلتزام، حوكمة الشركات، واسرتاتيجيات وممارسات إدارة املخاطر
 املايل املركز من فهم السوق يف اآلخرين املشرتكني احلاليني واحملتملني واملتدخلنيعلى  تسهل قد إضافية
وعلى العموم فإن شركات التكافل ملزمة بأن توفر من خالل البيانات  .اليت تتعرض هلا واملخاطر للشركة

ولكل صندوق من املالية املنشورة تفصيل عن بيان املركز املايل وبيان الدخل اإلمجايل لصندوق املسامهني 
 قيمةو  بوضوح عن كيفية احتساب للمشرتكني اإلفصاح هذه الشركات على كما جيب. 1صناديق املشرتكني

 كما أنه يف  .2التكافل شركة املشرتكني إىل صندوق يدفعها اليت األرباح من املضاربة وحصة الوكالة رسوم
 فإنه جيب املالءة، متطلبات لتلبية املمنوح احلسن القرض شطب التكافل شركة فيها اختارت اليت احلاالت
 .3العمومية امليزانية خارج كبند هذا القرض مبلغ عن اإلفصاح

 للمعيار وفقاً  مؤقتة، موجزة مالية بيانات نشريف البحرين  التكافل شركات على جيب :نشر التقارير الفصلية -
 املايل املركز املالية املتعلقة ببيان القوائم وهي ملزمة يف نفس الوقت أيضا بتقدمي. 22 رقم الدويل احملاسيب

وكل هذه البيانات جيب . من صناديق املشرتكني صندوق وأي املسامهني لصندوق الشامل الدخل وبيان
 حمليتني يف صحيفتنيهذه البيانات  كما جيب نشر. للشركة اخلارجي احلسابات مدقق قبل مراجعتها من

                                                           
1 Voir : PD-1 Annual Disclosure Requirements, PD Public Disclosure, Central Bank of Bahrain Volume 3,  

disponible sur le site: http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1878, 

(consulté le: 02-02-2019). 
2 Voir : BC-3.4.2, BC Business and Market Conduct, Central Bank of Bahrain Volume 3,  disponible sur le site: 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1175, (consulté le: 02-02-

2019). 
3 Voir : PD-1.1.13A, PD Public Disclosure, Op.Cit. 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1878
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_viewall.html?rbid=1822&element_id=1175
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كما جيب على . البيانات تاريخ من شهرين غضون يف ،(اإلجنليزية غةبالل وأخرى العربية، باللغة واحدة)
 املركزي البحرين بنك من الصحيفة اليت مت نشر فيها هذه البيانات املالية إىل نسخة شركات التكافل تقدمي

 التاريخ بوضوح تبني برسالة مصحوبة النسخة تكون أن كما جيب. البيانات تاريخ من شهرين غضون يف
 . 1هذه البيانات نشر مت صحيفة أي ويف

جتدر اإلشارة إىل أن بنك البحرين املركزي وضع مراجع لتوجيهات إضافية لإلفصاح لشركات التكافل 
والصادرة عن اهليئات الدولية، واليت من خالهلا ميكن لشركات التكافل جتاوز احلد األدىن من معايري االفصاح 

 لشركات املالية القوائم يف واإلفصاح العام العرض) 16 املعيارسابقة الذكر، ومن بني هذه املراجع جند 
، والصادرين من قبل (التكافل شركات عجز/فائضتوزيع و  حتديد قواعد عن اإلفصاح) 12 املعيار، و (التكافل

 .2(AAOIFI) اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة

ويف آخر هذا املطلب، ميكن القول أن متطلبات املالءة املالية يف شركات التأمني التكافلي يف البحرين 
احلفاظ على رأس مال متاح للشركة يفوق املبلغ األعلى من بني احلد األدىن ألموال الصندوق ضرورة تتمثل يف 

األصول املقبولة لصناديق املشرتكني ورؤوس قيمة وهامش املالءة املطلوب، حيث يضم رأس املال املتاح للشركة 
تلف حسب نوع التأمينات حني احلد األدىن ألموال الصندوق خييف . حة لصندوق املسامهنياألموال املتا

ذلك و  (عائلي أو عام)املكتتبة من قبل الشركة، أما بالنسبة هلامش املالءة فيختلف تقييمه حسب نوع الشركة 
ى متطلبات الظوابط كما تشمل هذه املتطلبات كذلك عل. ويضات أو املخصصاتبالعالقة مع األقساط، التع

تعلق جبميع شركات التأمني ومنها ما يتعلق فقط بشركات ، منها ما يومتطلبات االفصاح رفيعة املستوى
ري انشاء وظيفة املراجعة الشرعية، انشاء اهليئة الشرعية، مهام اضافية للجنة التدقيق وللخب: ، مثلالتكافل

بيان املركز املايل وبيان الدخل اإلمجايل لصندوق املسامهني ولكل  عن، تفصيل االكتواري يف شركة التكافل
 بوضوح عن كيفية احتساب للمشرتكني ، اإلفصاحيف البيانات املالية املنشورة صندوق من صناديق املشرتكني

 .التكافل شركة املشرتكني إىل وقصند يدفعها اليت األرباح من املضاربة وحصة الوكالة رسوم وقيمة

 

 
                                                           

1 Voir : PD-2 Semi-Annual Disclosure Requirements, PD Public Disclosure, Op.Cit. 
2 Takaful/Retakaful Module, Op.Cit, p19. 
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دراسة تحليلية مقارنة بين متطلبات المالءة المالية لشركات : المبحث الثالث

التأمين التكافلي في الدول محل الدراسة،                                     

 11ومدى تقيد هذه الدول بمتطلبات المعيار رقم 

اململكة ماليزيا، )بعد دراستنا ملتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف العديد من الدول 
نفس الوقت ويف ، قمنا بإجراء مقارنة بني هذه املتطلبات (اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، العربية السعودية

، وقد 11واملبينة يف املعيار رقم  فلالية لشركات التكامعرفة مدى تقيد هذه الدول مبتطلبات املالءة املحاولنا 
مشلت جماالت املقارنة على أهم املتطلبات الكمية، املتطلبات النوعية، ومتطلبات اإلفصاح الواجب على 
هيئات اإلشراف والرقابة هلذه الدول التقيد هبا عند وضع متطلبات للمالءة املالية اخلاصة هبا واملتعلقة بشركات 

 .ني التكافليالتأم

 فيما يتعلق بالمتطلبات الكمية: المطلب األول

حناول من خالل هذا املطلب إجراء مقارنة بني املتطلبات الكمية للمالءة املالية لشركات التأمني 
، 11التكافلي للدول حمل الدراسة، ومعرفة مدى تقيد هذه الدول باملتطلبات الكمية احملددة يف املعيار رقم 

 . مستويات الرقابةوأخريا تقييم األصول واخلصوم، االستثمار، هامش املالءة وكيفية تغطيته، بيتعلق وخاصة فيما 

 فيما يتعلق بتقييم األصول والخصوم، ومتطلبات االستثمار: أوال

 :فيما يتعلق بتقييم األصول والخصوم -1

متناسق  االعتماد على أسلوب، إىل ضرورة 11أشار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية حسب املعيار رقم 
شركات التأمني التكافلي، وبذلك فقد أوصى باالعتماد على مع السوق لتقييم كل من أصول وخصوم 

، حيث أشار إىل أن تقييم األصول يتم باستخدام املالية التقارير إلعداد الدولية واملعايري احملاسبية لسياساتا
 .أفضل تقييم مركزي وهامش اخلطرالعنصريين مبدأ القيمة العادلة، يف حني أن املخصصات التقنية ت كوَّن من 

هيئات اإلشراف والرقابة يف هذه الدول بضرورة مجيع بالنسبة جلميع الدول حمل الدراسة، فقد أوصت 
ات واملعايري الدولية عند تقييم أصول وخصوم شركات التأمني التكافلي، إال أن االعتماد على هذه السياس

معايري وارشادات تطبيقية حماسبية للمعامالت املتوافقة مع السعودية أضافت على ذلك بتوفري اململكة العربية 
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ل الدراسة تتقيد وبذلك فإنه ميكن القول أن مجيع الدول حم .الشريعة فيما ال تغطيه تلك املعايري الدولية
 .11لتكافلي واملبينة يف املعيار رقممبتطلبات تقييم األصول واخلصوم احملددة وفق متطلبات املالءة املالية للتأمني ا

 :فيما يتعلق باالستثمار -2

، إىل ضرورة إلزام هيئات اإلشراف والرقابة شركات التأمني التكافلي بضرورة تطبيق 11أشار املعيار رقم 
متطلبات االستثمار مفصلة يالحظ أن  هإال أن. االحرتازي عند استثمار أموال هذه الشركات قاعدة الشخص

بدرجة كبرية وفق متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة، خاصة ماليزيا 
لنوع من الشركات ونظرياهتا يف واإلمارات العربية املتحدة، وهذا لالختالف الكبري بني هذه املتطلبات يف هذا ا

 . شركات التأمني التجاري

فبالنسبة للبنك املركزي املاليزي، فلقد تبىن قاعدة الشخص االحرتازي، مع اإلشارة إىل إلزام شركات 
وضع سياسات واسرتاتيجيات الستثمار أموال املسامهني وأخرى الستثمار أموال املشرتكني، : ـالتأمني التكافلي ب

 املشرتكني استثمارات حساب وأموال املشرتكني خماطرحساب  ألموال منفصلة استثمار اتيجيةإسرت وضع 
 االستثمارية احملافظ أن لضمان مناسبة إجراءات وضعالعائلي، وكذلك ضرورة  لالتكاف لعمليات بالنسبة
غري الشرعية، وكل  بالعائدات يتعلق فيما املطلوبةاإلجراءات  ذلك يف مبا، اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة

هذه االجراءات جيب أن ت بنيَّ بوضوح يف مهام اهليئة الشرعية للشركة، وهذا ما يسمى باحلوكمة الشرعية على 
باإلضافة إىل ذلك فإن شركات التأمني التكافلي يف ماليزيا ملزمة بإنشاء جلنة االستثمار على . االستثمار

 . مستوى جملس إدارة الشركة

سعودية، فإن شركات التأمني التكافلي ملزمة بتقدمي برنامج استثماري شامال مملكة العربية البة للبالنس
هذه املؤسسة ق وافِ وإذا مل ت  ، (قاعدة الشخص االحرتازي)توزيع األصول إىل مؤسسة النقد العريب السعودي 

قاعدة االستثمار )قبل مؤسسة النقد  االستثمارية والنسب احملددة منالربنامج تلتزم الشركة باألوعية هذا على 
 .(الكمية

بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، فإن شركات التأمني التكافلي ملزمة يف ما يتعلق مبتطلبات االستثمار 
القصوى لكل نوع مراعاة نوع االستثمار واحلدود  لى مستوى جملس اإلدارة،تشكيل جلنة االستثمار ع: بـ
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إجراءات للتأكد من توافق استثماراهتا مع الشريعة اإلسالمية مبا يف ذلك االجراءات وضع  ،(القاعدة الكمية)
 أموال ذلك يف مبا املشرتكني أموال ستثماروضع اسرتاتيجية الما يتعلق بالعائدات غري املشروعة، املتخذة في

 منفصلة استثمار إسرتاتيجيةوضع  ،املسامهني أموال ستثمارال وأخرى املسامهني من املقدم احلسن القرض
 منفصلة استثمار إسرتاتيجية وضع ،أخرى جهة منالتكافل العام  وعمليات جهة منالعائلي  التكافل لعمليات
 .العائلي لالتكاف لعمليات بالنسبة املشرتكني استثمارات حساب وأموال املشرتكني خماطر حلساب

أما بالنسبة للبحرين، فإنه مل يتم التطرق إىل متطلبات االستثمار لشركات التأمني التكافلي، إال أنه 
يالحظ أن بنك البحرين املركزي قام بوضع حدود من أجل قبول نوع معني من االستثمارات عند احتساب 

وبذلك فإن البنك . غري مقبولةرأس املال املتاح للشركة، وقيمة االستثمارات الزائدة عن هذه احلدود تعترب 
املركزي قد ترك احلرية لشركات التأمني التكافلي يف البحرين باستثمار أمواهلا يف الصيغ اليت ترغب فيها، ويف 

 . نفس الوقت قام بتقييدها ببعض النسب اليت جيب مراعاهتا عند حساب رأس ماهلا املتاح

 غطيتهافيما يتعلق بالمتطلبات المالية وكيفية ت: ثانيا

 :المتطلبات المالية -1

، تتمثل يف متطلبات 11وفقا ملا سبق، فإن املتطلبات املالية لشركات التأمني التكافلي، وفق املعيار رقم 
هامش املالءة، حيث يتم حتديد هذا اهلامش باستخدام مبدأ رأس املال املبين على املخاطر، ووفق منوذج 

كما يلزم، وفق هذا . ذج داخلي يتم إعداده من قبل الشركة يف حد ذاهتامعياري تعده اهليئة الرقابية أو وفق منو 
 .املعيار، بضرورة وضع هامش مالءة خاص بصندوق املشرتكني وهامش مالءة آخر خاص بصندوق املسامهني

فبالنسبة ملاليزيا، فإن املتطلبات املالية لشركات التأمني التكافلي تتمثل يف حتديد هامش املالءة للشركة  
كل باستخدام النموذج احملدد من قبل البنك املركزي املاليزي فقط، إال أنه يالحظ أن طريقة حساب هذا ك

بني رؤوس األموال املقابلة ملخاطر صندوق املشرتكني ورؤوس األموال املقابلة ملخاطر ( حسابيا)ت ز  اهلامش ميّـ 
 .صندوق املسامهني

لبات املالية لشركات التأمني التكافلي تتمثل يف احلد األدىن سعودية، فإن املتطمملكة العربية البالنسبة لل
لرأس املال أو يف هامش املالءة الذي يتم حتديده وفق معامالت تأخذ بعني االعتبار األقساط أو التعويضات، 
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ة ومعدالت إعادة التأمني بالنسبة للتأمني العام والصحي، أما بالنسبة للشركات اليت متارس فرع تأمني احلماي
وطريقة تقييم هامش املالءة هبذا . واالدخار فتأخذ بعني االعتبار املخصصات التقنية ومعدالت إعادة التأمني

لمالءة املالية احلديثة لنظمة األالشكل يطلق عليها طريقة املعدالت الثابتة، وهذه الطريقة مت االستغناء عنها يف 
وبذلك فإن تقييم هامش املالءة يف شركات التكافل السعودية . ررأس املال املبين على املخاط ومت استبداهلا مببدأ

، كما أن هامش املالءة فقط موضوعة من قبل مؤسسة النقديتم وفق املبادئ التقليدية، ووفق صيغة معيارية 
هلذه الشركات يتعلق بالشركة ككل وال وجود للفصل بني هامش املالءة لصندوق املشرتكني وصندوق 

 .املسامهني

بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، فإن املتطلبات املالية لشركات التأمني التكافلي تتمثل يف متطلبات 
وهذا األخري يتم حتديده بالنسبة للشركة ككل . احلد األدىن لرأس املال، املبلغ األدىن للضمان، وهامش املالءة

حساب منجزة من قبل هيئة التأمني للدولة،  باستخدام مبدأ رأس املال املبين على املخاطر وعن طريق صيغة
أن  هذا اهلامشإال أنه يالحظ يف طريقة حتديد . حيث تغطي هذه الصيغة مجيع خماطر املشرتكني واملسامهني

  .صندوق املسامهنياخلاص بهامش املالءة و هامش املالءة اخلاص بصندوق املشرتكني بني هناك فصل حسايب 

ل يف احلد األدىن ألموال البحرين، فإن املتطلبات املالية لشركات التأمني التكافلي تتمثأما بالنسبة لدولة 
وهامش املالءة الذي يتم حتديده بالنسبة للشركة ككل عن طريق صيغة حساب حمددة وفق بنك الصندوق، 

كني وصندوق البحرين املركزي، ووفق هذه الصيغة، فإنه ال وجود للفصل بني هامش املالءة لصندوق املشرت 
املسامهني، وهناك فصل فقط فيما يتعلق هبامش املالءة بالنسبة ألعمال التكافل العام عن هامش املالءة 

ويف نظرنا، أن طريقة حساب هامش املالءة لشركات التكافل يف البحرين . بالنسبة ألعمال التكافل العائلي
، حيث تعتمد _طريقة املعدالت الثابتة_دية سعو مشاهبة لطريقة حساب هامش املالءة يف شركات التكافل ال

املخصصات أساس التعويضات بالنسبة لعمليات التكافل العام وعلى أو هذه الطريقة على أساس األقساط 
 . الرياضية ومبلغ رأس املال املعرض للخطر بالنسبة لعمليات التكافل العائلي

ملالية لشركات التأمني التكافلي يف الدول وعلى العموم، فإنه يالحظ أن هناك إختالف يف املتطلبات ا
حمل الدراسة، إال أن هذه الدول اجتمعت كلها على أن يتم تقييم هامش املالءة لشركات التأمني التكافلي 

                                                           
  662لشركات التأمني التكافلي يف اإلمارات العربية املتحدة، ص( متطلبات مالءة رأس املال)أنظر طريقة حتديد هامش املالءة. 
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بناءا على منوذج منجز من قبل هيئات اإلشراف والرقابة هلذه الدول، ومل تتيح هذه اهليئات لشركات التأمني 
كما أن هذه الدول كذلك اجتمعت على . دام النموذج الداخلي لتقييم هامش مالءهتاالتكافلي إمكانية استخ

إال  .11أن هامش املالءة يتعلق بالشركة ككل وال يتعلق بكل صندوق على حدة كما هو مبني يف املعيار رقم 
ت أن هناك فصل أنه يالحظ أن طريقة حتديد هامش املالءة يف كل من ماليزيا واالمارات العربية املتحدة أظهر 

باإلضافة إىل . بني هامش املالءة لصندوق املشرتكني وهامش املالءة لصندوق املسامهني وذلك حسابيا فقط
خاصة فيما يتعلق باعتمادمها  اململكة العربية السعوديةذلك فإنه يالحظ أن هناك تشابه نوعا ما بني البحرين و 

يف حتديد هامش املالءة لشركات التأمني التكافلي، يف حني _ الطريقة التقليدية_على طريقة املعدالت الثابتة 
 . _الطريقة احلديثة_أن ماليزيا واإلمارات العربية املتحدة تعتمدان على مبدأ رأس املال املبين على املخاطر 

فإنه ميكن اعتبار أن ماليزيا واالمارات العربية املتحدة قد راعت نوعا ما العالقات ، وبناء على ما سبق
هلذه الشركات، حيث يالحظ أن هامش املالءة التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي عند وضع متطلبات 

 يف حني أن. هناك فصل يف هذا اهلامش، ولو كان حسابيا فقط، بني صندوق املشرتكني وصندوق املسامهني
، وذلك فيما يتعلق 11ملعيار رقم هي بعيدة كل البعد عن ماهو م بنيَّ يف اوالبحرين  اململكة العربية السعودية

مبتطلبات هامش املالءة لشركات التأمني التكافلي، حيث أن هذه الدول مل تراعي خصوصيات العالقات 
 . عند وضع متطلبات هامش املالءة هلذه الشركاتالتأمني التكافلي يف شركات املطبقة التعاقدية 

 :تغطية المتطلبات المالية -2

خاصة بكل ( رأس املال املتاح)ختصيص موارد مالءة  التكافل، فإنه جيب على شركة 11وفق املعيار رقم 
وهذه املوارد ميكن . اخلاصة بكل صندوق_ هامش املالءة_صندوق على حدة لتغطية املتطلبات املالية 

 .تصنيفها إىل مستويات ووضع حدود هلذه املستويات من أجل تغطية هامش املالءة لكل صندوق على حدة

لنسبة ملاليزيا، فإن رأس املال املتاح اإلمجايل لشركات التكافل يتم حسابه بالنسبة للشركة ككل وهو با
وبذلك فإن ل أخرى متعلقة بصندوق املسامهني، ورؤوس أمواألموال اخلاصة بصناديق املشرتكني يضم رؤوس ا

س املال املتاح اإلمجايل للشركة كما أن رأ .األموال املتاحة هلذه الصناديق رؤوسهناك فصل حسايب فقط بني 
يتم تقسيمه إىل مستويني، حبيث جيب أن ال يكون قيمة رؤوس األموال من املستوى الثاين أكرب من رؤوس 
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فإن رأس املال املتاح اإلمجايل لشركات التأمني التكافلي يف ماليزيا  باإلضافة إىل ذلك. األموال للمستوى األول
 .  %121سبة جيب أن يغطي هامش مالءهتا بن

لشركة التكافل هبامش املالءة  سعودية، فإنه يتم تغطية هامش املالءة املطلوبمملكة العربية البالنسبة لل
، وهذا اهلامش األخري يتم حتديده من خالل تطبيق نسب حمددة على %111الفعلي للشركة ككل بنسبة 
غري معرتف هبا عند حتديد هامش املالءة  ، وهذا يعين أن هناك أصول%21و %1أصول الشركة ترتاوح ما بني 

 .الفعلي للشركة مثل األصول غري امللموسة

التأمني التكافلي ملزمة باالحتفاظ برؤوس أموال خاصة  شركاتبالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، فإن 
، أو (هامش املالءة) املال رأس مالءة متطلبات، أو املال لرأس األدىن احلد متطلبات: األعلى من املبلغتغطي 

ورؤوس األموال هذه تتعلق بشركة التكافل ككل، ويتم تقسيم هذه األموال إىل مستويني  .للضمان األدىن املبلغ
، ويف نفس الوقت فقد مت وضع حدود هلذين املستويني لتغطية املتطلبات املالية السابقة، _أساسية ومساعدة_

على األقل من األموال اخلاصة،  %111ملالءة للشركة ككل بنسة فعلى سبيل املثال فإنه جيب تغطية هامش ا
  .من األموال اخلاصة %71على أن ال تتجاوز األموال اخلاصة املساعدة نسبة 

جمموع _بالنسبة للبحرين، فإن شركات التأمني التكافلي ملزمة باالحتفاظ برأس مال متاح للشركة ككل 
ال يقل عن  _املسامهني لصندوق املتاح املالاملشرتكني ورأس ( صناديق) صندوقل املقبولة األصول صايف

بذلك فهناك فصل ، و (هامش املالءةاحلد األدىن ألموال الصندوق أو املبلغ األعلى من ) متطلباهتا املالية
يتم تقسيم هذه األموال باإلضافة إىل ذلك فإنه . حسايب يف رؤوس األموال املتاحة لكل صندوق على حدة

من إمجايل رأس  %111، مع عدم جتاوز رؤوس األموال اإلضافية نسبة _أساسية وإضافية_ مستويني املتاحة إىل
 . املال األساسي

وعلى العموم، فإنه يالحظ أن هيئات اإلشراف والرقابة للدول حمل الدراسة مل تتقيد مجيعها مبتطلبات 
فبما أن هذه اهليئات فرضت على شركات التأمني التكافلي . 11تغطية املتطلبات املالية احملددة يف املعيار رقم 

وجود فصل و تشكيل هامش مالءة للشركة ككل، ومل تفصل يف هامش املالءة لكل صندوق على حدة، 
على شركات هذه اهليئات فقد فرضت ماليزيا واالمارات العربية، حسايب فقط يف هذا اهلامش يف كل من 

                                                           
  611ص : هامش املالءة املطلوب بالنسبة لشركات التأمني التكافلي يف اململكة العربية السعودية، أنظرملزيد من التفصيل حول . 
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تقييم رأس املال املتاح للشركة ككل، دون الفصل بني رؤوس األموال املتاحة كذلك ضرورة التأمني التكافلي  
ملتاحة اخلاصة بصندوق املسامهني، ويوجد فقط الفصل حسابيا اخلاصة لصناديق املشرتكني ورؤوس األموال ا

يف هذه الدول  ية ماليزيا والبحرين، إال أن تغطية املتطلبات املاللرؤوس األموال املتاحة هلذه الصناديق يف كل من 
ما يالحظ أن كل من ماليزيا، اإلمارات إال أنه . كانت بالنسبة للشركة ككل وليس لكل صندوق على حدة

حدود هلذه املستويات لتغطية وضع العربية املتحدة، والبحرين تقيدوا مببدأ وضع مستويات لرأس املال املتاح و 
 .اململكة العربية السعوديةيف شركات التأمني التكافلي يف املتطلبات املالية للشركة، وهذا املبدأ غري مطبق 

 فيما يتعلق بمتطلبات كمية أخرى : ثالثا

 :مستويات الرقابة -1

، فإنه جيب أن تكون رقابة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي على مستويني 11وفق املعيار رقم 
 . لكل صندوق على حدة

بالنسبة ملاليزيا، فإن البنك املركزي قد فرض على األقل مستويني لرقابة املالءة املالية لشركات التأمني 
ومستوى واحد على ( من معدل كفاية رأس املال %121)املال املستهدف الرقايب التكافلي، ومها مستوى رأس 

، إال أن هذه املستويات (أس املالمن معدل كفاية ر  %121أكثر من )األقل لرأس املال املستهدف الفردي 
 .تتعلق بالشركة ككل، وليس لكل صندوق على حدة

سعودية، فإن الرقابة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي تتم على مملكة العربية البالنسبة لل
املالءة الشركة ككل، وذلك من خالل أربعة مستويات تعتمد على نسبة هامش املالءة الفعلي على هامش 

 .أ.م.للو NAICاملطلوب، ومستويات الرقابة هذه شبيهة ملا هو مطبق وفق منوذج قانون 

بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، فإن مستويات الرقابة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي، 
األقل بني رأس املال لى ع %111تعتمد فقط على مستوى واحد للشركة ككل، وهذا املستوى حمدد بسنبة 

 .املتطلبات املالية للشركةاملتاح و 
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بالنسبة للبحرين، فإن بنك البحرين املركزي يقوم برقابة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي باالعتماد 
على األقل بني رأس املال املتاح للشركة  %111على مستوى واحد للشركة ككل، وهذا املستوى حمدد بنسبة 

 . باهتا املاليةومتطل

تطلبات مبمجيعها  تتقيدوعلى العموم، فإنه يالحظ أن هيئات اإلشراف والرقابة للدول حمل الدراسة مل 
، فكل هذه الدول تطبق الرقابة 11الرقابة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي احملددة يف املعيار رقم 

كما أن مستويات الرقابة ختتلف بني هذه الدول، حيث   على الشركة ككل وليس على كل صندوق على حدة،
يوجد مستوى واحد للرقابة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف كل من اإلمارات العربية املتحدة 

 فتوجد أربعة اململكة العربية السعوديةوالبحرين، يف حني يوجد مستويني، على األقل، للرقابة يف ماليزيا، أما يف 
 . مستويات للرقابة على املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي

 :االعتماد على القرض الحسن -2

، فإن هناك إمكانية منح قرض حسن من صندوق املسامهني إىل صندوق املشرتكني 11وفق املعيار رقم 
 من االقتطاعات خالل من القرض هذا تسديد يتم أن علىلتغطية عجز املالءة املالية لصندوق املشرتكني، 

 .املشرتكني صندوق يف احملققة املستقبلية الفوائض

حسن عندما تظهر صيغة حساب  قرض بتقدميبالنسبة ملاليزيا، فإن شركات التأمني التكافلي ملزمة 
وهذا  .املشرتكني صندوق يف عجز أي ملواجهة كاف   مال رأس إىل احلاجة( CAR)معدل كفاية رأس املال 

إمجايل  من جزءاً  يشكل لنكما أن هذا القرض  .املستوى الثاينل من ما رأس نهأ على فصّني أن القرض جيب 
 .وسيتم اقتطاعه ،CARعند حساب  املتاح املال رأس

سعودية، فإنه يتبني عدم تطرق نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين إىل إمكانية مملكة العربية البالنسبة لل
القرض احلسن، يف حالة حدوث عجز، وذلك كإجراء تصحيحي لتعزيز مالءة إعتماد صندوق املشرتكني على 

 .صندوق املشرتكني

 موارد على احملافظةفقد ألزمت هيئة التأمني شركات التكافل بضرورة بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، 
، وهذه املشرتكني صناديق يف العجز عن حاالت الناجتة اإلحتياجات لتلبية املخصصة افية، لدعم األصولك
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، كما أنه ال ميكن اعتبارها كجزء من األصول منفصل بشكل هاتقييميتم  احلسن للقرضاألصول املخصصة 
 .عند احتساب هامش املالءة املالية للمسامهني

بالنسبة للبحرين، فإن بنك البحرين املركزي ألزم شركات التكافل بضرورة منح قرض حسن لصندوق 
سنوات، كما أن هذا مبلغ هذا  7أو اسرتداده خالل فرتة ال تتجاوز /ض يتم شطبه واملشرتكني، وهذا القر 

 عن ناجتة إيراداتأية  إنباإلضافة إىل ذلك ف. القرض ال ميكن إدراجه كجزء من رأس املال املتاح للشركة
 .املشرتكني صندوق لصاحل فقط ستكوناحلسن  القرض من جزءاً  تشكل اليت األصول

نه ميكن القول أن هيئات اإلشراف والرقابة على شركات التأمني التكافلي يف كل من وعلى العموم، فإ
، 11ماليزيا، اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين التزمت إىل حد ما مبتطلبات القرض احلسن املبني يف املعيار رقم

حيث اجتمعت كلها بضرورة منح قرض حسن لصندوق املشرتكني من صندوق املسامهني، وعدم اعتبار هذه 
القروض كأموال متاحة عند احتساب هامش املالءة اخلاص بصندوق املسامهني، ضرورة اسرتجاع هذا القرض 

عدم اسرتجاع هذا القرض يف  من الفوائض املتاحة يف املستقبل يف صندوق املشرتكني، إال أنه يف البحرين ميكن
املستقبل يف حالة عدم توفر فوائض كافية يف صندوق املشرتكني خالل مخسة سنوات من منح هذا القرض، 
وذلك لفرض بنك البحرين املركزي ضرورة شطب القرض احلسن الذي مل يتم اسرتجاعه خالل مدة مخسة 

 .مراقبة شركات التأمني التعاوينتطلبات يف نظام أما بالنسبة للسعودة فإهنا مل تدرج مثل هذه امل. سنوات

 :متطلبات قابلية التحويل فيما بين الصناديق -3

، فإن صناديق شركة التكافل غري القابلة للتحويل بني الصناديق األخرى، ختضع 11وفق املعيار رقم 
ه احلالة، بفصل خمصصات، ملتطلبات املالءة املالية بصفة فردية، أي أن شركات التأمني التكافلي ملزمة، يف هذ

بالنسبة هلذه . استثمارات، هامش مالءة، موارد مالءة، مستويات الرقابة هلذه الصناديق عن الصناديق األخرى
، أما اململكة العربية السعوديةاملتطلبات فإنه يالحظ عدم تبنيها يف نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين يف 

يف باقي الدول حمل الدراسة فلقد تبني تطبيق ضعيف نوعا ما هلذه املتطلبات،  بالنسبة هليئات اإلشراف والرقابة
 : وهذه التطبيقات نبينها فيما يلي
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االستثمار  صندوقات استثمار  العائلي بفصل التكافل بالنسبة ملاليزيا، فإنه البنك املركزي قد ألزم شركات -
كما ألزم    .الصندوقني هذين أهداف يف االختالف بسبب املشرتكني، وذلك خماطر صندوقواستثمارات 

أو حساب رأس ( TCR)كذلك شركات التأمني التكافلي، عند حساب إمجايل رأس املال املطلوب للشركة 
، بضرورة الفصل حسابيا فقط بني رؤوس األموال املطلوبة لكل صندوق (TAC)املال املتاح اإلمجايل للشركة 

  .الفصل حسابيا بني رؤوس األموال املتاحة هلذه الصناديق تكافلي منشأ من طرف شركة التكافل، وكذلك

بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، فإن تطبيق هذه املتطلبات مبني فقط يف جمال االستثمار أين قامت هيئة  -
التأمني باإلمارات العربية املتحدة بإلزام شركات التأمني التكافلي بفصل استثمارات أموال املشرتكني عن 

ل املسامهني، وكذلك فصل استثمارات التكافل العام عن استثمارات التكافل العائلي، وكذلك فصل أموا
 .بالنسبة لشركات التكافل العائلياالستثمار  صندوقاملشرتكني واستثمارات  خماطر صندوقاستثمارات 

بالنسبة للبحرين، فقد ألزم بنك البحرين املركزي شركات التأمني التكافلي ذات الصنف الرابع، بضرورة  -
الفصل بني األموال الواجب على كل صندوق تكافلي االحتفاظ به، فعلى سبيل املثال فإذا اكتتبت الشركة 

ه الشركة ملزمة بفصل احلد فإن هذيف نفس الوقت، الصنف الثالث و الصنف الثاين و تأمينات الصنف األول 
 (دينار حبريين 000 500)عن احلد األدىن للصندوق الثاين ( دينار حبريين 000 300)األدىن للصندوق األول 

ملزم كما أن هذا النوع من الشركات كذلك (. دينار حبريين 000 400)وعن احلد األدىن للصندوق الثالث  
تكافل عام ) التأمني أعمال من خمتلفني بنوعني قيتعل فيما منفصل مطلوب مالءة باحتساب هامش

 .بصفة منفصلة املالءة هوامش على واحلفاظ( تكافل عائليو 

 فيما يتعلق بالمتطلبات النوعية : المطلب الثاني

من خالل هذا املطلب إجراء مقارنة بني املتطلبات النوعية للمالءة املالية لشركات التأمني  حناول
التكافلي بني الدول حمل الدراسة، ويف نفس الوقت دراسة مدى تطبيق هذه الدول للمتطلبات النوعية احملددة 

 .11يف املعيار رقم 
 مقارنة المتطلبات النوعية للدول محل الدراسة: أوال

سبة ملاليزيا، فقد قام البنك املركزي بتطوير إطار احلوكمة الشرعية اخلاص باملؤسسات املالية بالن
اإلسالمية، مبا يف ذلك شركات التأمني التكافلي، حيث مت من خالل هذا اإلطار إلزام جملس إدارة شركة 
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كما أن هذا اإلطار ألزم شركات  ضافية فيما يتعلق باجلانب الشرعي،التكافل وإدارهتا العليا مبهام ومسؤوليات إ
اهليئة الشرعية، وظيفة املراجعة الشرعية، وظيفة التدقيق : التأمني التكافلي بإنشاء وظائف إضافية تتمثل يف

الشرعي، وظيفة إدارة املخاطر الناجتة عن عدم االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدجمة يف إطار إدارة 
بحث الشرعي، وكل هذا من أجل حتقيق حميط عمل قائم على مبادئ الشريعة املخاطر للشركة، وظيفة ال

ما قام البنك املركزي املاليزي بإصدار متطلبات نوعية أخرى متعلقة بإدارة عملية تقييم رأس املال ك. اإلسالمية
الشركة لشركات التأمني التكافلي، حيث يتم من خالل هذه العملية تقييم شامل ملخاطر ( ICAAP)الداخلي 

تضمينها أو عدم توفرها بشكل كاف  يف إطار رأس املال املبين على املخاطر لشركات التكافل، ومن اليت مل يتم 
كما يتم من خالل هذه العملية حتديد . اإلسالمية الشريعة ألحكام االمتثال عدم بني هذه املخاطر جند خماطر

فوق عتبة رأس املال املستهدف الرقايب ( ل عتبة واحدةعلى األق)عتبات لرأس املال املستهدف الفردي للشركة 
(STCL)وهذه العملية يف نظرنا هي  .، وكذلك وضع إجراءات تصحيحية يف حالة مل يتم االلتزام هبذه العتبات

باإلضافة إىل هذه . IIاملبنية يف نظام املالءة ( ORSA)نفسها عملية التقييم الداخلي لألخطار وللمالءة 
النوعية، فقد أصدر البنك املركزي املاليزي بعض املتطلبات اإلضافية الواجب على شركات التأمني املتطلبات 

التكافلي االلتزام هبا، وهذه املتطلبات اإلضافية تتعلق بصفة أساسية بتعيني اخلبري االكتواري وواجباته، إذ أن 
التكافلي  التأمني جمال يف كافية خربة لديههذا األخري جيب، قبل تعيينه يف شركات التأمني التكافلي، أن تكون 

 الكافية يف الفنية التكافل، أن تكون لديه اخلربة أعمال بتسيري الصلة ذات املاليزية واللوائح بالقوانني وله دراية
كما أن اخلبري اإلكتواري يف .العام التكافل أو لشركة التكافل العائلي، االكتوارية لاللتزامات تقييمات إجراء
يبدي رأيه ويقدم توصيات فيما يتعلق، إضافة إىل عناصر أخرى، التأمني التكافلي يقوم بتقييم و  اتشرك

 .القرض احلسن الفائض التأميين، سداد التكافل، توزيع إعادة برتتيبات

العديد من اللوائح السعودي لسعودية، فقد أصدرت مؤسسة النقد العريب مملكة العربية اللبالنسبة 
الئحة احلوكمة، واليت تضم عدة متطلبات متعلقة باإلفصاح  الفعالة لشركات التأمني التكافلي، أمههالإلدارة 

والشفافية، مالءمة ومناسبة األشخاص، االستقاللية، تعارض املصاحل، املكافآت والتعويضات، جملس اإلدارة، 
، (إلدارة املخاطر، وجلنة لالستثمار جلنةالتدقيق، جلنة الرتشيحات واملكافآت، جلنة جلنة تنفيذية، )وجلانه 

وظيفة إدارة املخاطر، وظيفة املراجعة الداخلية، ووظيفة الرقابة )اإلدارة العليا، الوظائف الرقابية للشركة 
 .كتواري املعني وآلية عملهدور ومسؤوليات اخلبري اال ، ومتطلبات متعلقة ب(_االلتزام_النظامية
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إدارة هيئة األوراق املالية والسلع شركات التأمني التكافلي ة، فقد ألزمت بالنسبة لإلمارات العربية املتحد
معايري االنضباط املؤسسي وحوكمة بضرورة وضع نظام للحوكمة وذلك بتبين باعتبارها شركات مسامهة، 

الشركة الشركات املسامهة العامة، واليت تضم بصفة أساسية حتديد املهام، انشاء جلان دائمة تابعة جمللس إدارة 
وهذه املعايري . وظيفة املطابقة، وضع نظام للرقابة الداخلية، انشاء (جلنة التدقيقجلنة الرتشيحات واملكافآت، )

باإلضافة إىل . فقط هي عامة تنطبق على مجيع الشركات املسامهة، وليست خاصة بشركات التأمني التكافلي
سواء اليت _ضرورة وضع نظام إلدارة مجيع املخاطر لك بشركات كذألزمت هيئة التأمني هذه الهذه املعايري فقد 

  .اليت تؤثر عليها_ أخذت أو مل تأخذ بعني االعتبار عند حساب هامش املالءة 

بالنسبة للبحرين، فإن بنك البحرين املركزي ألزم شركات التأمني التكافلي مبتطلبات نوعية مماثلة لشركات 
وظائف إدارة  ومسؤوليات ، مهامتكوينوضع، ختضع ملتطلبات التأمني التجاري، حيث أن هذه الشركات 

جلانه، اإلدارة العليا، التدقيق الداخلي، االمتثال، مراجعو احلسابات، جملس اإلدارة، و )لتأمني التجاري شركات ا
مبتطلبات ، ويف نفس الوقت ألزم البنك املركزي شركات التأمني التكافلي ...(إدارة املخاطر، اخلبري االكتواري

، واليت جيب أن تضم عامل شرعي نوعية إضافية تتعلق أساسا بضرورة تشكيل جلنة للحوكمة تابعة جمللس اإلدارة
إلزام جلنة التدقيق بالتواصل مع جلنة احلوكمة وهيئة الرقابة الشرعية لضمان اإلبالغ يف الوقت املناسب عن 

املراجع الشرعي الداخلي، وهيئة الرقابة الشرعية، باإلضافة  إنشاء وظيفة. املعلومات املتعلقة باالمتثال الشرعي
إىل إلزام اخلبري االكتواري مبهام إضافية تتعلق باملصادقة على رسوم الوكالة، التأكد من مدى كفاية اإلشرتاكات، 
تقدمي توضيح حول أسباب عجز صندوق املشرتكني ووضع اإلجراءات التصحيحية ملعاجلة هذا العجز، 

 .ة بأي توزيع للفائض التأميينالتوصيو 
جلميع الدول حمل الدراسة اجتمعت كلها على  التكافلوعلى العموم، فإن املتطلبات النوعية لشركات 

 شامل، إال أنه يالحظ أن البنك املركزي املاليزي وضع إطار للحوكمةضرورة وضع نظام إلدراة املخاطر ونظام 
أن بنك البحرين املركزي أبقى على متطلبات نظام احلوكمة  ، يف حنيالتكافلللحوكمة الشرعية لشركات 

أما بالنسبة هليئات . فقط كافلالتلشركات التأمني التجاري، وأضاف عليها متطلبات أخرى تتعلق بشركات 
واإلمارات العربية املتحدة فقد  اململكة العربية السعوديةمن يف كل على شركات التكافل اإلشراف والرقابة 

بات عامة للحوكمة ومل تربز املتطلبات اليت جيب أن تتماشى مع العالقات التعاقدية املطبقة يف فرضت متطل
 .هذه الشركات
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 11مدى تقيد الدول محل الدراسة بالمتطلبات النوعية للمعيار رقم : ثانيا

تناول املتطلبات النوعية لشركات التأمني التكافلي بصفة عامة، ومل  11أشرنا سابقا إىل أن املعيار رقم 
بضرورة وضع إطار حلوكمة الشركة، نظام إدارة املخاطر  تفصيل فيها، فلقد ألزم فقط شركات التكافليتم ال

 .منفصلة على كل من صندوق املشرتكني وصندوق املسامهنييطبق بصورة  ORSAنظام للشركة ككل، و 

خالل ما مت التطرق إليه يف العنصر السابق أن هيئات اإلشراف والرقابة على شركات  واملالحظ من
التأمني التكافلي جلميع الدول حمل الدراسة، إلتزمت باملتطلبات النوعية املتعلقة بوضع إطار للحوكمة، ونظام 

، وذلك وفق ما يسمى فقد فرضه فقط البنك املركزي املاليزي ORSAيف حني أن نظام . إدارة املخاطر للشركة
، ولكن هذه العملية يتم تطبيقها على مستوى الشركة ككل وليس (ICAAP)بعملية تقييم رأس املال الداخلي 

 .  11على كل صندوق على حدة، كما هو مبني يف املعيار رقم 

 فيما يتعلق بمتطلبات اإلفصاح: المطلب الثالث

طلبات اإلفصاح لشركات التأمني التكافلي بني الدول حناول من خالل هذا املطلب إجراء مقارنة بني مت
 .11حمل الدراسة، ويف نفس الوقت دراسة مدى تطبيق هذه الدول ملتطلبات اإلفصاح احملددة يف املعيار رقم 

 مقارنة متطلبات اإلفصاح للدول محل الدراسة: أوال

بالنسبة ملاليزيا، فإن شركات التأمني التكافلي ملزمة باإلفصاح سنويا وفصليا للهيئة الرقابية وللجمهور، إذ 
أن هذه الشركات ملزمة باإلفصاح للبنك املركزي املاليزي عن البيانات املالية السنوية، تقرير اهليئة الشرعية، 

بيان املركز املايل؛ انات املالية السنوية تشمل على ووضعية كفاية رأس املال السنوي والفصلي، حيث أن البي
بيان الدخل الشامل؛ بيان التغريات يف حقوق امللكية؛ بيان التدفقات النقدية؛ بيان املركز املايل وبيان الدخل 
الشامل لصندوق التكافل العائلي؛ بيان املركز املايل وبيان الدخل الشامل لصندوق التكافل العام؛ مالحظات 

إلتزامات عقود التكافل، أصول إعادة : ، إضافة إىل عناصر أخرى، ما يليتوضيحية للقوائم املالية واليت تضم
املتاح مقسم إىل املستوى األول إعادة التكافل، أموال التكافل مستحقة القبض، إمجايل رأس املال /التأمني

تصرف يف املستوى الثاين؛ مصاريف اإلدارة، مكافآت أعضاء اهليئة الشرعية، املداخيل غري الشرعية وكيفية الو 
أما بالنسبة لإلفصاح العام، فإن شركات التأمني . طريقة حسابهحق الدفع و هذه املداخيل، مبلغ الزكاة املست

إلتزامات عقود )بنشر بياناهتا املالية السنوية الكلية والتقرير املايل نصف السنوي التكافلي يف ماليزيا ملزمة 
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على مستوى موقع الشركة االلكرتوين،   (إمجايل رأس املال املتاحإعادة التكافل؛ و /التكافل؛ أصول إعادة التأمني
كما أهنا ملزمة بنشر صورة خمتصرة لبياناهتا املالية السنوية على األقل يف يوميتني وطنيتني، واحدة منها باللغة 

  .الوطنية واألخرى باللغة االجنليزية

العريب كافلي ملزمة بتزويد مؤسسة النقد شركات التأمني التسعودية، فإن مملكة العربية البالنسبة لل
( عجز)قائمة املركز املايل لعمليات التأمني واملسامهني، قائمة فائض : بقوائم مالية مدققة، تشملالسعودي 

  .عمليات التأمني، قائمة دخل املسامهني، قائمة التدفقات النقدية لكل صندوق على حدة

بياناهتا ركات التأمني التكافلي ملزمة باإلفصاح هليئة التأمني عن بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، فإن ش
بيان املركز املايل لشركة التكافل، بيان الدخل للشركة، بيان التدفقات النقدية، بيان التغريات يف )املالية السنوية 

تقرير مدقق بالنسبة للشركة ككل ومنفصلة بالنسبة للتكافل العائلي والتكافل العام؛ ( حقوق املسامهني
املشرتكني  استثمارات تدير اليت إيضاحات حول املتطلبات املالية للشركة، إيضاحات حول اجلهة احلسابات؛
، -منوذج الوكالة أو النموذج املختلط–قبلها  من املستخدم للنموذج ووفقا هلا واملبالغ املدفوعة واملسامهني

 اإلدارة وتقرير تقرير ؛الشركة اتبعتها اليت العجز لتغطية أو الفائض لتوزيع املستخدمة الطريقةإيضاحات حول 
كما أن الشركة ملزمة    .ةللشرك اإلكتواري اخلبري تقرير؛ للشركة الشرعية الرقابة هيئة تقرير ؛الشركة دارةإ جملس

لتكافلي باإلضافة إىل ما سبق فإن شركات التأمني ا .كذلك باإلفصاح هليئة التأمني عن بياناهتا املالية الفصلية
يف اإلمارات العربية املتحدة ملزمة كذلك بتقدمي تقرير احلوكمة السنوي إىل هيئة األوراق املالية والسلع، وهذا 

 .التقري جيب أن يكون متاح كذلك لكافة مسامهي الشركة

إن شركات التكافل ملزمة باالفصاح لبنك البحرين املركزي سنويا عن التغيريات يف بالنسبة للبحرين، ف
 البياناتأوضاع الشركة، تقرير عائد الشركة السنوي والفصلي، تقرير اخلبري االكتواري، تقرير مدقق احلسابات، 

كني، لكل سنة مالية، وهذه البيانات جيب أن تشمل حتليال مفصال املشرت و  للمسامهني املقدمة املدققة املالية
املسامهني ولكل صندوق من صناديق املشرتكني لشركة لبيان املركز املايل وبيان الدخل الشامل لصندوق 

السنوي الذي  ريرالتق نشركما أن شركات التأمني التكافلي كذلك ملزمة باإلفصاح العام، وذلك ب. التكافل
دخل اإلمجايل بيان المبا يف ذلك تفصيل عن بيان املركز املايل و ) متعلقة باملركز املايل للشركة معلوماتيتضمن 

، حوكمة الشركات، ، األداء املايل، االلتزام(لكل صندوق من صناديق املشرتكنيسامهني و لصندوق امل



 -مقارنة تحليلية دراسة- الدول بعض في التكافلي التأمين لشركات المالية المالءة متطلبات         :الرابعالفصل 

 

~ 257 ~ 

 املضاربة وحصة الوكالة رسوم قيمةو  عن كيفية احتساب اإلفصاحخل، ا...ممارسات إدارة املخاطرواسرتاتيجيات و 
ملزمة بنشر بيانات مالية  كما أن شركات التأمني التكافلي. التكافل شركة املشرتكني إىل صندوق يدفعها اليت

من صناديق  صندوق وأي املسامهني لصندوق الشامل الدخل وبيان املايل املركز يان، مبا يف ذلك، بمؤقتة
ومن أجل تعزيز اإلفصاح يف شركات التأمني التكافلي، فقد أتاح بنك البحرين املركزي هلذه الشركات . ملشرتكنيا

 املالية القوائم يف واإلفصاح العام العرض) 16إمكانية اعتمادها على مراجع أخرى ويتعلق األمر باملعيار رقم 
، (التكافل شركات عجز/فائضع توزيو  حتديد قواعد عن اإلفصاح) 12واملعيار رقم ( التكافل لشركات

 . والصادرين عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

وعلى العموم، فإن متطلبات اإلفصاح يف شركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة ختتلف فيما 
واإلفصاح العام ( سنويا وفصليا)بينها إىل حد ما، حيث أن بعض الدول ألزمت بضرورة اإلفصاح للهيئة الرقابية 

ألزمت شركات التأمني التكافلي  اململكة العربية السعوديةكماليزيا والبحرين، يف حني أن ( سنويا وفصليا)
باإلفصاح السنوي فقط للهيئة الرقابية دون اإلفصاح عن البيانات الفصلية ودون إلزامها ال سنويا وال فصليا 

باإلفصاح السنوي والفصلي للهيئة  التكافلباإلفصاح العام، أما اإلمارات العربية املتحدة فقد ألزمت شركات 
كما يالحظ كذلك أن متطلبات اإلفصاح مفصلة بدرجة كبري يف كل من . صاح العامة دون إلزامها باإلفيالرقاب

ماليزيا، اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، حيث بينت هذه الدول أغلبية البيانات واملعلومات الكمية والنوعية 
ملطبقة يف هذا النوع من اإلفصاح عنها، واليت راعت نوعا ما العالقات التعاقدية ا ت التكافلالواجب على شركا

ألزمت فقط شركات التأمني التكافلي باإلفصاح سنويا ملؤسسة  اململكة العربية السعوديةيف حني أن  الشركات،
عن املعلومات الكمية فقط، واملتمثلة يف القوائم املالية للشركة، دون اإلشارة إىل أي السعودي النقد العريب 

 . معلومة تتعلق باجلوانب النوعية

 11مدى تقيد الدول محل الدراسة بمتطلبات اإلفصاح للمعيار رقم : ثانيا

 التكافلمل ُيدد املعلومات الكمية والنوعية الواجب على شركات  11أشرنا سابقا إىل أن املعيار رقم 
لومات ولكن أظهر بأنه جيب أن تكون املعابة أو إىل املشرتكني واملسامهني، اإلفصاح عنها سواء إىل اهليئة الرق

الكمية والنوعية متاحة للجمهور أما املعلومات التجارية فيتم اإلفصاح عنها فقط للهيئة الرقابية، كما بني هذا 
 . املعيار كذلك بضرورة اإلفصاح يف التقرير السنوي لشركة التكافل عن اإلطار الشامل إلدارة خماطر هذه الشركة
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مؤسسة النقد العريب كل من ق، فإنه يالحظ عدم تقيد  وبناء على ما مت التوصل إليه يف العنصر الساب
، حيث أن هذه 11بينة يف املعيار رقم مبتطلبات اإلفصاح املوهيئة التأمني لالمارات العربية املتحدة  السعودي

اهليئات مل تلزم شركات التأمني التكافلي باإلفصاح عن املعلومات الكمية والنوعية للمشرتكني واملسامهني 
باإلفصاح للهيئة الرقابية عن املعلومات الكمية فقط، يف  السعودية اململكة العربية، واكتفت (العام اإلفصاح)

حني شركات التأمني التكافلي يف اإلمارات العربية املتحدة ملزمة باإلفصاح هليئة التأمني فقط عن املعلومات 
الكمية والنوعية دون إلزام هذه الشركات باإلفصاح العام عن هذه املعلومات، سوى ما يتعلق بتقرير احلوكمة 

أما بالنسبة للبنك املركزي املاليزي وبنك البحرين املركزي فقد  .لذي يوجه للمسامهني فقط دون املشرتكنيوا
، خاصة فيما يتعلق باإلفصاح العام عن املعلومات الكمية 11إلتزما مبتطلبات اإلفصاح احملددة يف املعيار رقم 

الدول حمل الدراسة، مبتطلبات اإلفصاح عن إطار والنوعية للشركة، كما أنه يالحظ إلتزام البحرين، دون باقي 
، حيث ألزم بنك البحرين 11إدارة خماطر شركة التكافل يف التقرير السنوي للشركة، واملبينة يف املعيار رقم 

للشركة عند نشر  ممارسات إدارة املخاطراسرتاتيجيات و املركزي شركات التأمني التكافلي بضرورة اإلفصاح عن 
 .يتقريرها السنو 

ويف هناية هذا املبحث ميكن القول أن هناك اختالف كبري يف متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني 
مبادئ أنظمة املالءة املالية لشركات اعتمدت على الدول  حيث أن هذهالتكافلي يف الدول حمل الدراسة، 

، وحاولت يف نفس الوقت تكييف (أ.م.الو ، ونظام املالءة يفIIاملالءة ، املعايري التقليدية) التأمني التجاري
كما ميكن القول أن  . مني التكافليهذه املبادي لكي تتماشى مع العالقات التعاقدية املطبقة يف شركات التأ

يف وضع متطلبات للمالءة املالية خاصة إىل حد ما  والبحرين جنحتيزيا، االمارات العربية املتحدة، كل من مال
، ومنها ما هو 11منها ما هو مطابق ملا ورد يف املعيار رقم ، وهذه املتطلبات فقط فليشركات التأمني التكاب

متطلبات للمالءة املالية لشركات ، يف نظرنا، مل تنجح يف وضع اململكة العربية السعوديةإال أن . خمالف له
منها، وهذه املتطلبات هي التأمني التكافلي، إذ أهنا مازالت تعتمد على املتطلبات التقليدية، خاصة الكمية 

 .11 بعيدة كل البعد عن ماهو مبني يف املعايري الدولية احلديثة واملعيار رقم
إن أهم أوجه التشابة واالختالف بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل 

ه الدول ملتطلبات املعيار رقم تطبيق هذدى أما فيما يتعلق مبأدناه، ، (12-2)نبينها يف اجلدول رقم  الدراسة
 .، أدناه(15-2)رقم يف اجلدول  فنبينها ،11
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 :خالصة الفصل

تناولنا من خالل هذا الفصل متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض الدول الرائدة يف 
السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية صناعة التأمني التكافلي على املستوى العاملي، كماليزيا، 

هذه املتطلبات، ويف نفس الوقت، حاولنا معرفة مدى تبين هذه الدول مث قمنا بإجراء مقارنة بني . والبحرين
الصادر عن جملس اخلدمات املالية ، و 11كافلي املبينة يف املعيار رقم ملتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني الت

 . اإلسالمية

لية لشركات التأمني وقد توصلنا من خالل هذا الفصل إىل وجود اختالف كبري بني متطلبات املالءة املا
التكافلي يف الدول حمل الدراسة، وهذا راجع لتبين بعض هيئات االشراف والرقابية هلذه الدول مبادئ أنظمة 

، يف حني اعتمدت هيئات أخرى على مبادئ نظام املالءة لشركات التأمني التجاري Iأو املالءة  IIاملالءة 
تكييف هذه املبادئ لكي تتماشى مع العالقات التعاقدية ويف نفس الوقت فقد حاولت هذه الدول . أ.م.للو

واملالحظ أن كل من ماليزيا واالمارات العربية املتحدة، والبحرين جنحت إىل حد  . لشركات التأمني التكافلي
كبري، خاصة خالل السنوات األخرية، يف وضع متطلبات حديثة للمالءة املالية لشركات التأمني التكافلي، يف 

السعودية مل تنجح، نوعا ما، يف وضع مثل هذه املتطلبات وضلت تعتمد على ململكة العربية احني أن 
 .املتطلبات التقليدية، وهي بذلك بعيدة كل البعد عن ما هو معمول به دوليا

كما توصنا كذلك إىل أن هيئات اإلشراف والرقابة جلميع الدول حمل الدراسة تطبق بعض املتطلبات 
خاصة متطلبات تقييم األصول واخلصوم ومتطلبات االستثمار، إال أهنا ال  11الكمية املبينة يف املعيار رقم 

املتطلبات النوعية ومتطلبات االفصاح، أما فيما يتعلق ب. تطبق املتطلبات املتعلقة بتقييم هامش املالءة وتغطيته
فإننا توصلنا إىل أن هذه املتطلبات مفصلة بدرجة كبرية يف أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف 

دَّدالدول حمل الدراسة، خاصة يف ماليزيا والبحرين، مقارنة مبا هو   . 11يف املعيار رقم  حمح

 

 



 

 الــخـــــــــاتـــمـــــــة
 



 الخــــــــاتـــمــــة                                                                                           

~ 266 ~ 

 :ةـــــمـــاتــــــــخال

يف شركات التأمني اجلارية العالقات التعاقدية خمتلف التعرف على حاولنا من خالل هذه الدراسة 
التكافلي، وإظهار أثر هذه العالقات على متطلبات املالءة املالية هلذا النوع من الشركات وحماولة متييز هذه 

التجاري، وكذلك حاولنا معرفة أوجه التشابه واالختالف بني املتطلبات عن ماهو مطبق يف شركات التأمني 
، اإلمارات العربية السعوديةماليزيا، اململكة )متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض الدول 

أمني تطلبات املالءة املالية للتتقيد هذه الدول مب، ويف نفس الوقت معرفة مدى (والبحرين العربية املتحدة،
 .الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 11التكافلي واملبينة يف املعيار رقم 

، واليت وآفاق الدراسةاالقرتاحات ، وكذا نتائجال جمموعة منإىل  هذه الدراسةوقد مت التوصل من خالل 
 :مايلينبينها يف 

 : واختبار الفرضيات الدراسة نتائج -1

يقوم جمموعة من األشخاص  :نظام مبقتضاههو ( التعاوين، التباديل، اإلسالمي)إن نظام التأمني التكافلي  -
تنظيم هذا التعاون تقوم الشركة ببه من أقساط، و  يسامهونبالتعاون يف حتمل الضرر الواقع من خالل ما 

  .الميةوإدارة أعمال التكافل واستثمار أموال التأمني وفق أحكام الشريعة اإلس

بديال شرعيا لنظام التأمني التجاري وذلك بإمجاع أغلب الفقهاء املسلمني نظام التأمني التكافلي يعترب  -
 . استنادا على أدلة شرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة

قيق الكسب حت، حتقيق التكافل والتعاون، للمشرتكنيحتقيق األمان تتجسد أمهية نظام التأمني التكافلي يف  -
تكوين رؤوس األموال ، املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين وازدهاره، املسامهة يف تفعيل فقه املعامالت، احلالل

استكمال ، و شركات التأمني التجاريالفاحش لبعض ستلالل االمحاية االقتصاد الوطين من ، للمشرتكني
 . حلقات االقتصاد االسالمي

طلب األمن، التعاون على درء املخاطر، واإلحتياط : عدة أسس هيعلى يقوم نظام التأمني التكافلي  -
 . للمستقبل
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الضمان املتبادل، الفصل بني حسابات املشرتكني واملسامهني، حتقيق : يف تتمثل قواعد نظام التأمني التكافلي -
عة اإلسالمية، مبدأ العدالة بني املسامهني من جهة واملشرتكني من جهة أخرى، االستثمار وفق أحكام الشري

 . ووجود هيئة شرعية يف الشركة

تتمثل خصائص عقد التأمني التكافلي يف أنه عقد تربع، مجع صفيت املؤمن واملؤمن له، قابلية التليري يف  -
 .اإلشرتاك، وتوزيع الفائض على املشرتكني

تلف عنه يف جوانب يتشابه نظام التأمني التكافلي مع نظام التأمني التجاري يف بعض اجلوانب التقنية وخي -
 .أخرى أمهها اجلوانب الشرعية، القانونية، واملالية

توجد العديد من العالقات التعاقدية املعتمدة يف شركات التأمني التكافلي، فهناك عالقات تعاقدية تربط  -
، (عالقة التربع)، وعالقات أخرى تربط املشرتكني بصندوق التكافل (عالقة الشركة)املسامهني فيما بينهم 

عالقة إدارة صندوق التكافل، عالقة اإلقراض احلسن، وعالقة )وعالقات أخرى تربط املسامهني باملشرتكني 
 :، وكل ما يتعلق هبذه العالقات نوجزه فيما يلي(توزيع الفائض التأميين

 يتم تكييفها  إن العالقة املالية بني الشركاء املؤسِّسني أو املالك املسامهني جتاه صندوق املسامهني هي عالقة
 ؛طبقا لعقود الشركات يف الفقه اإلسالمي

 عالقة مشاركة تكافلية غري رحبية، هي ن العالقة املالية فيما يبذله املشرتكون إىل الصندوق التكافلي إ
 ؛من عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي{ عقد اهلبة}وأساسها الفقهي 

 عالقة الوكالة، عالقة  :هييف إدارة صندوق التكافل  واملعتمدةرا التعاقدية األكثر انتشان العالقات إ
املضاربة، والعالقة اهلجينة، مع تفضيل خرباء التأمني التكافلي استخدام العالقة اهلجينة ملا هلا من مزايا 

العالقة جتمع بني عالقيت الوكالة واملضاربة، فشركة التأمني التكافلي وهذه . وحماسن عملية وتطبيقية حمفزة
نح هلا مقابل قيامها بأنشطة التكافلتكون و  وتكون الشركة مضارب  الفنية، كيل تتقاضى رسوم وكالة متم

  ؛وتتقاضى نسبة من األرباح عند قيامها بإستثمار أموال صندوق التأمني التكافلي
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  ضة تقوم إن الصيلة الفقهية املعتمدة يف إدارة العمليات التأمينية يف شركات التأمني التكافلي هي عالقة معاو
يف الفقه اإلسالمي، بينما الصيلة الفقهية املعتمدة يف إدارة العمليات اإلستثمارية { الوكالة}على أساس 

 ؛{املضاربة}هي عالقة مشاركة رحبية تقوم على أساس 

  يعترب القرض احلسن من بني العالقات التعاقدية اليت تربط املشرتكني باملسامهني، حيث تقوم هيئة املسامهني
قراض مبلغ مايل معني إىل صندوق املشرتكني، مع التزام هذا الصندوق بضمان رد هذا القرض مثله أو بإ

وهبذا فهذه العالقة تعترب عالقة  .بدله، وذلك نظري إطالق حرية التصرف فيه للمقرتض خالل زمن االقراض
 ؛تكافلية غري رحبية

  تعترب عالقة توزيع الفائض التأميين من بني العالقات التعاقدية اليت تربط املشرتكني باملسامهني، ففي حالة
وجود فائض تأميين يف صندوق التكافل، فإن لشركات التأمني التكافلي اخليار بني قيامها بتوزيع هذا 

صوص القوانني املنظمة لعمل على نو  شركة أحيانا،العلى سياسة  الفائض أو عدم توزيعه، وذلك بناء
ويف حالة ما إذا تقرر توزيع الفائض التأميين فهو حق للمشرتكني دون سواهم، ألن  .التكافل أحيانا أخرى

أما التكييف الفقهي . الفائض هو املتبقي من االشرتاكات، فال استحقاق هلذا الفائض للري محلة الوثائق
 .من عقود التربعات يف الفقه اإلسالمي{ النهد}للفائض التأميين هو تكييفه على أساس عقد 

تعين قدرة هذه الشركات على ( التجاري أو التكافلي)يف شركات التأمني ( اليسر املايل) ن املالءة املاليةإ -
الوفاء بالتزاماهتا اجتاه دائنيها عند حلول آجال استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إىل إفالسها وخروجها من 

ملالية أمهية كبرية يف محاية مصاحل املؤمن هلم، باإلضافة إىل ضمان جناح واستمرارية وللمالءة ا. السوق
 .شركات التأمني

أ انتقلت من تطبيق املبادئ .م.أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التجاري يف اإلحتاد األورويب والوإن  -
مبدأ رأس املال املبين على املخاطر،  الكمية التقليدية إىل تطبيق مبادئ حديثة ترتكز بصفة أساسية حول

رضت متطلبات أخرى تتعلق بإدارة شركة التأمني، ف، IIباإلضافة إىل أن هذه األنظمة، وخاصة نظام املالءة 
إخل، ...واليت تتمثل يف نظام احلوكمة، الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر، الوظيفة اإلكتوارية

 .متعلقة باالفصاح وكذلك متطلبات أخرى
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لقد قام جملس اخلدمات املالية اإلسالمية باالعتماد على مبادئ أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني  -
الءة متطلبات امل" 11إعادة هيكلة هذه املبادئ، وإصدار املعيار رقم قام ب اجمللسهذا ولكن  التجاري،

وذلك مبا يتماشى مع خصوصيات العالقات التعاقدية يف شركات التأمني ، "املالية للتأمني التكافلي
 . التكافلي

، تعترب حديثة، وأقرب ما تكون من 11ق املعيار متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي وف إن -
رأس املال املبين  مبدأاالعتماد على تعلق بيما في، خاصة II نظام املالءة النظام األورويب، خالل مبادئها إىل

النماذج املعيارية أو النماذج الداخلية عند حتديد هامش املالءة، مبدأ وضع على االعتماد و على املخاطر، 
شركة لتلطية هذا اهلامش، وجود مستويني للرقابة، باإلضافة إىل مبادئ لمستويات وحدود لألموال اخلاصة ل

  .بعض املتطلبات النوعية

تتميز متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري يف عدة  -
توجد : "واليت تنص على أنه البحث، هذا من اثبات صحة الفرضية األولىجوانب، وبذلك فقد مت 

فعند دراستنا . "والتجاريشركات التأمني التكافلي العديد من االختالفات بني متطلبات املالءة املالية ل
تبني بوضوح وجود خصوصيات للمالءة املالية لشركات التأمني التكافلي واليت ختتلف عن  11للمعيار رقم 

 : ما هو موجود يف شركات التأمني التجاري، وهذه اخلصوصيات نبينها فيما يلي

 ويف نفس الوقت جيب املسامهني،  ضرورة وجود اسرتاتيجية الستثمار أموال املشرتكني وأخرى الستثمار أموال
 ؛ مراعاة توافق هذه االستثمارات مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 وجود هامش للمالءة خاص بصندوق املشرتكني وهامش آخر خاص بصندوق املسامهني؛ 

  تقييم موارد املالءة املالية بصفة منفصلة ووضع مستويات وحدود هلا من أجل تلطية هامش املالءة لكل
 ق على حدة؛صندو 

 إلتزام املسامهني بتقدمي القرض احلسن لتعزيز مالءة صندوق املشرتكني؛ 

  ؛دعم مالءة صندوق املسامهنيأن ت ال ُيمكن أيضا صندوق املشرتكنيلدعم قروض جمّنبة مت قبوهلا إن أي 



 الخــــــــاتـــمــــة                                                                                           

~ 270 ~ 

  آخرين  مستويني لصندوق املشرتكني، ومستويني)ال بد أن تكون رقابة املالءة على مستويني لكل صندوق
 ، مع وضوح العقوبات لكل مستوى من هذه املستويات األربعة؛(لصندوق املسامهني

  ملا يكون صندوق املشرتكني غري قابل للتحويل فيما بني صناديق التكافل األخرى فإنه جيب أن يليب بصفة
 فردية متطلبات املالءة؛

  ال بد من وجود إطار للحوكمة الشرعية، وإطار شامل إلدارة خماطر شركة التكافل، وكذلك نظام تقييم
 .لكل صندوق على حدة( ORSAنظام )خاص للمخاطر وللمالءة 

من الدول ( ، االمارات العربية املتحدة، والبحرينالعربية السعوديةاململكة ماليزيا، )الدول حمل الدراسة تعترب  -
املرتبة األوىل عامليا، تليها ماليزيا  السعوديةيف صناعة التأمني التكافلي على املستوى العاملي، إذ حتتل األوائل 

وهذه . يف املرتبة الثالثة، مث اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة الرابعة، وأخريا البحرين يف املرتبة السادسة
كما أن هلذه الدول دور كبري يف تطوير . ب العامليمن حجم االكتتا %25الدول تستحوذ تقريبا على نسبة 

 .صناعة التأمني التكافلي من عدة جوانب، خاصة يف جمال متطلبات املالءة املالية لشركات هذه الصناعة
ماليزيا واالمارات العربية املتحدة، والبحرين جنحت إىل حد كبري، خاصة خالل السنوات األخرية، يف  إن -

اململكة العربية وضع متطلبات حديثة للمالءة املالية خاصة بشركات التأمني التكافلي، يف حني أن 
بات التقليدية، وهي مل تنجح، نوعا ما، يف وضع مثل هذه املتطلبات وضلت تعتمد على املتطلالسعودية 

ل البعد عن ما هو معمول به دوليا، خاصة فيما يتعلق باملتطلبات الكمية اليت ترتكز على بذلك بعيدة ك
 . مبدأ رأس املال املبين على املخاطر

متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة، وبذلك  بنييوجد اختالف كبري  -
ال يوجد اختالف بني متطلبات املالءة : "من هذا البحث، واليت تنص على أنه الفرضية الثانية نفيفقد مت 

حيث مت التوصل من خالل دراستنا ألنظمة املالية  ،"التكافلي يف الدول حمل الدراسة املالية لشركات التأمني
االمارات العربية املتحدة، والبحرين،  ،العربية السعوديةاململكة لشركات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا، 

املتطلبات املالية وكيفية تلطيتها، : أن هناك اختالفات كثرية بني هذه األنظمة، وذلك من عدة جوانب أمهها
وهذه االختالفات راجعة العتماد هذه الدول . املستويات الرقابية، املتطلبات النوعية، ومتطلبات االفصاح

، ونظام IIاملعايري التقليدية، املالءة )املالءة املالية لشركات التأمني التجاري  على مبادئ خمتلفة ألنظمة
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، وحملاولتها يف نفس الوقت تكييف هذه املبادي لكي تتماشى مع العالقات التعاقدية (أ.م.املالءة يف الو
ق باملتطلبات أ فيما يتعل.م.املطبقة يف شركات التأمني التكافلي، حيث اعتمدت ماليزيا على منوذج الو

يف حني اعتمدت االمارات العربية ، IIالكمية، كما اعتمدت على املتطلبات النوعية احملددة يف املالءة 
والبحرين فقد اعتمدتا على املعايري اململكة العربية السعودية ، أما IIاملتحدة على املبادئ الكمية للمالءة 

 . IIاعتمدتا على املتطلبات النوعية احملددة يف املالءة  التقليدية فيما يتعلق باملتطلبات الكمية، يف حني

هو إبراز اخلصائص الرئيسية ملتطلبات املالءة املالية لشركات  11لقد كان اهلدف من وراء اصدار املعيار رقم  -
التأمني التكافلي ووضع مجلة من املبادئ تتبعها السلطات اإلشرافية لدى هيكلتها هلذه املتطلبات داخل 

متطلبات املالءة املالية على بعض ، إال أنه تبني اعتماد هيئات االشراف والرقابة يف الدول حمل الدراسة دوهلا
تتقيد : "واملتمثلة يفمن هذا البحث،  صحة الفرضية الثالثة، وبذلك فقد مت اثبات يف هذا املعيار احملددة

لدى  11ببعض متطلبات املالءة املالية احملددة يف املعيار رقم سة هيئات االشراف والرقابة للدول حمل الدرا
 :حيث مت التوصل إىل مايلي."هيكلتها هلذه املتطلبات داخل دوهلا

  مجيع الدول حمل الدراسة تتقيد مبتطلبات تقييم األصول واخلصوم احملددة وفق متطلبات املالءة املالية للتأمني
 ؛11التكافلي واملبينة يف املعيار رقم 

 اعتماد مجيع الدول على مبدأ قاعدة الشخص االحرتازي عند استثمار أموال شركات التأمني التكافلي؛ 

 على مبدأ ، هامش املالءة لشركات التكافلحساب عند ليزيا واإلمارات العربية املتحدة، اعتماد كل من ما
والبحرين اململكة العربية السعودية أن ، يف حني 11واحملدد يف املعيار رقم  رأس املال املبين على املخاطر

 تعتمدان على مبدأ املعدالت الثابتة؛

  فصل هامش املالءة لصندوق املشرتكني عن هامش املالءة  مبتطلباتمجيع الدول حمل الدراسة ال تتقيد
أن هامش املالءة يتعلق بالشركة ككل وال أن هذه الدول اجتمعت كلها على لصندوق املسامهني، حيث 

وجود فصل جيب التنبيه إىل ، ولكن 11كل صندوق على حدة، كما هو مبني يف املعيار رقم يتعلق ب
ماليزيا واالمارات أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف كل من  وفقحسايب فقط يف هذا اهلامش 

  العربية املتحدة؛
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  على النموذج املعياري عند حتديد هامش  االعتمادباملتطلبات املتعلقة بمجيع الدول حمل الدراسة تتقيد
النموذج الداخلي  االعتماد علىإمكانية تتيح  مل، يف حني هذه الدول يالتكافلالتأمني املالءة لشركة 

  لتحديد هذا اهلامش؛

  تخصيص رأس مال متاح املتعلقة ب باملتطلباتهيئات اإلشراف والرقابة للدول حمل الدراسة مل تتقيد مجيعها
يئات هذه اهلفرضت حيث صندوق على حدة لتلطية هامش املالءة اخلاص بكل صندوق، خاص بكل 

على شركات التأمني التكافلي ضرورة تقييم رأس املال املتاح للشركة ككل، وليس لكل صندوق على حدة، 
فصل حسايب فقط بني رؤوس األموال املتاحة للمشرتكني ورأس املال املتاح  جيب التنبيه إىل وجودولكن 

 وفق أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا واالمارات العربية املتحدة؛ للمسامهني 

 لرأس املال املتاح وضع مستويات وحدود  مبتطلباتتقيد كل من ماليزيا، اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين ت
 ؛ال تتقيد هبذه املتطلباتاململكة العربية السعودية ، يف حني لتلطية هامش املالءة

  لكل صندوق للرقابة مستويني وجود  مبتطلباتهيئات اإلشراف والرقابة للدول حمل الدراسة مل تتقيد مجيعها
مستويات، خمتلفة، للرقابة على املالءة إذ أن هذه الدول تفرض ، 11واحملددة يف املعيار رقم ، على حدة

 املالية لشركات التكافل، وهذه املستويات تتعلق بالشركة ككل، وال تتعلق بكل صندوق على حدة؛

  منح قرض حسن من صندوق املسامهني إىل  مبتطلبات، تتقيد اململكة العربية السعوديةكل الدول، ماعدا
  ية لصندوق املشرتكني؛صندوق املشرتكني لتلطية عجز املالءة املال

  ،وجود تطبيق ضعيف ملتطلبات عدم التحويل بني الصناديق، يف كل من ماليزيا واالمارات العربية املتحدة
 ؛ال تتقيد هبذه املتطلباتاململكة العربية السعودية والبحرين، يف حني 

  التكافلي، ولكن هذا وضع نظام للحوكمة يف شركات التأمني  مبتطلباتتتقيد مجيع الدول حمل الدراسة
، ويتماشى مع خصوصيات العالقات التعاقدية 11النظام مفصل بدرجة كبرية، مما هو عليه يف املعيار رقم 

يف هذا النوع من الشركات خاصة وفق نظام املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف كل من ماليزيا 
واإلمارات العربية اململكة العربية السعودية كل من يف  والبحرين، يف حني تفرض هيئات االشراف والرقابة 
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املتحدة متطلبات عامة للحوكمة ومل تربز املتطلبات اليت جيب أن تتماشى مع العالقات التعاقدية املطبقة يف 
 ؛هذه الشركات

  وضع نظام إلدارة خماطر شركات التأمني التكافلي؛ مبتطلباتتتقيد مجيع الدول حمل الدراسة 

  وضع نظام  مبتطلبات، اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين اململكة العربية السعوديةال تتقيد كل منORSA 
يف حني جند أن . والذي جيب أن يطبق بصورة منفصلة على كل من صندوق املشرتكني وصندوق املسامهني

ا يسمى بعملية تقييم رأس املال ، إىل حد ما، وذلك بفرضه ملبنك املركزي املاليزي التزم هبذه املتطلباتال
، ولكن هذه العملية يتم تطبيقها على مستوى الشركة ككل وليس على كل صندوق (ICAAP)الداخلي 

  على حدة؛

  االفصاح العام عن املعلومات الكمية والنوعية، يف حني اكتفت  مبتطلباتتتقيد كل من ماليزيا والبحرين
فال تلتزم اململكة العربية السعودية البحرين باالفصاح العام عن تقرير احلوكمة فقط واملوجه للمسامهني، أما 

  واكتفت فقط باالفصاح للهيئة الرقابية؛ هبذه املتطلبات

  عن اإلطار الشامل إلدارة املخاطر، يف لسنوي لشركة التكافل االفصاح يف التقرير ا مبتطلباتتتقيد البحرين
  .هبذه املتطلباتحني الدول الباقية ال تتقيد 

تؤثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني : "هلذا البحث واملتمثلة يف بالفرضية الرئيسيةأما فيما يتعلق  -
تعلق األمر باملتطلبات الكمية أو املتطلبات النوعية أو سواء فلي على متطلبات مالءهتا املالية، التكا

عالقة التربع اليت تربط املشرتكني فيما ، إذ مت التوصل إىل أن اثبات صحتهافقد مت ". متطلبات االفصاح
 عنهبينهم ألزمت شركة التكافل بضرورة فصل أموال هؤالء املشرتكني عن أموال املسامهني، وهذا ما نتج 

فيما يتعلق بإدارة أموال ( أو العالقة اهلجينة)ة أخرى تتمثل يف عالقة الوكالة أو املضاربة عالقات تعاقدي
وهذه العالقات كانت هلا وعالقة الشركة، عالقة توزيع الفائض التأميين، ملشرتكني، عالقة االقراض احلسن، ا

بة للدول حمل الدراسة، عدا جملس اخلدمات املالية االسالمية وهيئات االشراف والرقايف إلزام كبري دور  
ومتييزها عن الية تتماشى مع هذه العالقات التعاقدية ، يف وضع متطلبات للمالءة املالعربية السعوديةاململكة 



 الخــــــــاتـــمــــة                                                                                           

~ 274 ~ 

وأثر هذه العالقات على متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني . نظرياهتا يف شركات التأمني التجاري
 :نبينه يف النقاط التاليةاملتطلبات النوعية، أو متطلبات االفصاح سواء املتطلبات الكمية، التكافلي 

 هلذه  فيما يتعلق بأثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي على املتطلبات الكمية للمالءة املالية
 : ، جند مايليالشركات

  وضع ، بضرورة 11يار رقم جملس اخلدمات املالية اإلسالمية شركات التأمني التكافلي، وفق املعالزام
ويف  اسرتاتيجية الستثمار أموال صندوق املشرتكني واسرتاتيجية أخرى الستثمار أموال صندوق املسامهني،

نفس الوقت جيب مراعاة توافق هذه االستثمارات مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تقييم هامش املالءة لكل 
توفري موارد مالءة بصفة منفصلة لتلطية هذه اهلوامش، وجود مستويني لرقابة املالءة  صندوق على حدة،

لكل صندوق على حدة، إلزام املسامهني بتوفري أموال كقروض حسنة لتعزيز مالءة صندوق املشرتكني، توفري 
 .ألخرىهامش مالءة وموارد مالءة خاصة بكل صندوق تكافلي ال يقبل التحويل بني صناديق التكافل ا

  الزام البنك املاليزي شركات التكافل يف ماليزيا بضرورة تكوين خمصصات تقنية تتعلق بكل صندوق على
حدة، ضرورة فصل استثمارات كل صندوق على حدة، وضرورة أن تكون هذه االستثمارات متوافقة مع 

املالءة اخلاص باملسامهني، الشريعة االسالمية، الفصل حسابيا بني هامش املالءة اخلاص باملشرتكني وهامش 
 . الفصل حسابيا بني رؤوس األموال املتاحة للمشرتكني عن رأس املال املتاح للمسامهني

  الزام هيئة التأمني شركات التكافل يف اإلمارات العربية املتحدة، بأن تكون لدى هذه الشركات اسرتاتيجية
امش املالءة للمشرتكني وهامش املالءة استثمار منفصلة لكل صندوق على حدة، الفصل حسابيا بني ه

 .للمسامهني، أن متلك أموال خمصصة لتلطية أي عجز يف صندوق املشرتكني

  الزام بنك البحرين املركزي شركات التكافل يف البحرين بضرورة منح قرض حسن لصندوق املشرتكني، يف
املشرتكني ورأس املال املتاح حالة العجز، وكذلك الفصل حسابيا بني رؤوس األموال املتاحة لصناديق 

 .  لصندوق املسامهني

  فيما يتعلق بأثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي على املتطلبات النوعية للمالءة املالية، فإننا
تضمن هذه الشركات توافق عالقاهتا التعاقدية مع الشريعة اإلسالمية، فإهنا ملزمة  حىتنا إىل أنه لتوص



 الخــــــــاتـــمــــة                                                                                           

~ 275 ~ 

وهذه املتطلبات مل يتم مبتطلبات مالءة نوعية إضافية عن ما هو مطبق يف شركات التأمني التجاري،  بالتقيد
، مقارنة مبا مت تناوله يف أنظمة املالءة لشركات التأمني التكافلي 11التفصيل فيها بدرجة كبرية يف املعيار رقم 

 : نبينه يف مايلييف الدول حمل الدراسة، خاصة يف ماليزيا والبحرين، وهذا األثر 

  الزام البنك املركزي املاليزي شركات التكافل يف ماليزيا بضرورة وضع نظام للحوكمة الشرعية والذي يضم
مهام ومسؤوليات شرعية جمللس إدارة الشركة وإدارهتا العليا، إنشاء وظيفة اهليئة الشرعية، وظيفة املراجعة 

املخاطر الناجتة عن عدم االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الشرعية، وظيفة التدقيق الشرعي، وظيفة إدارة 
الزام هذه الشركات كذلك باملتطلبات  .تكون مدجمة يف إطار إدارة املخاطر للشركة، وظيفة البحث الشرعي

قبل تعيينه يف شركات التأمني وواجباته، إذ أن هذا األخري جيب اإلضافية اليت تتعلق بتعيني اخلبري االكتواري 
 ذات املاليزية واللوائح بالقوانني التكافلي وله دراية التأمني جمال يف كافية خربة لتكافلي، أن تكون لديها

 االكتوارية لاللتزامات تقييمات إجراء الكافية يف الفنية التكافل، أن تكون لديه اخلربة أعمال بتسيري الصلة
كما أن اخلبري اإلكتواري يف شركات التكافل يقوم بتقييم ويبدي .العام التكافل أو لشركة التكافل العائلي،

 . القرض احلسن سدادو الفائض التأميين،  توزيعبرأيه ويقدم توصيات فيما يتعلق، إضافة إىل عناصر أخرى، 

 ،عن ما هو مفروض  الزام بنك البحرين املركزي شركات التأمني التكافلي بالبحرين مبتطلبات نوعية إضافية
على شركات التأمني التجاري، تتعلق أساسا بضرورة تشكيل جلنة للحوكمة تابعة جمللس اإلدارة واليت جيب 
أن تضم عامل شرعي، إلزام جلنة التدقيق بالتواصل مع جلنة احلوكمة وهيئة الرقابة الشرعية لضمان اإلبالغ يف 

إنشاء وظيفة املراجع الشرعي الداخلي، وهيئة . ل الشرعيالوقت املناسب عن املعلومات املتعلقة باالمتثا
الرقابة الشرعية، باإلضافة إىل إلزام اخلبري االكتواري مبهام إضافية تتعلق باملصادقة على رسوم الوكالة، التأكد 
من مدى كفاية اإلشرتاكات، تقدمي توضيح حول أسباب عجز صندوق املشرتكني ووضع اإلجراءات 

 .ة هذا العجز، التوصية بأي توزيع للفائض التأميينالتصحيحية ملعاجل

  فيما يتعلق بأثر العالقات التعاقدية يف شركات التأمني التكافلي على متطلبات االفصاح، فإننا توصنا إىل أن
أظهر هذا املعيار فقط بأنه جيب أن تكون ، حيث 11هذا األثر مل يظهر بوضوح عند دراستنا للمعيار رقم 

فصاح عنها فقط للهيئة الرقابية،  كمية والنوعية متاحة للجمهور أما املعلومات التجارية فيتم اإلاملعلومات ال
ه الشركات اإلفصاح عنها سواء إىل املعلومات الكمية والنوعية الواجب على هذمل حيدد كما أن هذا املعيار 
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الصادرين  11و 15ا للمعيارين رقم إال أن هذا األثر تبني بوضح عند دراستن. اهليئة الرقابة أو إىل اجلمهور
، ، فيما يتعلق باالفصاح يف هذا النوع من الشركاتاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالميةعن هيئة 

 : ألنظمة املالءة املالية هلذه الشركات يف الدول حمل الدراسة، وهذا األثر نبينه يف مايليوكذلك عند دراستنا 

  أن كل العالقات التعاقدية املطبقة يف شركات التأمني التكافلي جيب إبرازها على ركزا  11و 15املعياران رقم
يف املعلومات املقدمة للمشرتكني وللمسامهني، خاصة ما تعلق بالفصل الكامل بني موجودات والتزامات 

الصالحيات  دور هيئة الرقابة الشرعية يف الشركة وطبيعةونتائج عمليات كل من املشرتكني واملسامهني؛ 
األسس اليت تنظم العالقة التعاقدية بني املشرتكني ؛ املداخيل والنفقات املخالفة للشريعة؛ املخوهلا هلا

إدارة أعمال التأمني، استثمار موجودات املشرتكني، استثمار موجودات املسامهني، : واملسامهني يف كل من
ت التأمني وعن املقابل الذي حتصل عليه اإلدارة واجلهة اليت اعتمدت تلك االسس؛ اجلهة اليت تدير عمليا

نظري عملها؛ اجلهة اليت تستثمر أموال املشرتكني واملسامهني، واملقابل الذي حتصل عليه؛ أسس حتديد وتوزيع 
؛ مصادر واستخدامات أموال _إن وجد_الفائض التأميين على املشرتكني وأسس معاجلة العجز التأميين 

 .صندوق الزكاة والصدقات

  يف ماليزيا باالفصاح للهيئة الرقابية، إضافة إىل عناصر  يالتكافل نيمأتلاالزام البنك املركزي املاليزي شركات
أخرى، على تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وضعية كفاية رأس املال، وإمجايل رأس املال املتاح اللذان خيتلفان يف 

مكافآت أعضاء  ماليزيا، االفصاح عن طريقة حساهبما عن ما هو مطبق يف شركات التأمني التجاري يف
اهليئة الشرعية، املداخيل غري الشرعية وكيفية التصرف يف هذه املداخيل، مبلغ الزكاة املستحق الدفع وطريقة 

 . حسابه

  اجلهةفصاح هلا، إضافة إىل عناصر أخرىلإلمارات العربية املتحدة باإل التكافلالزام هيئة التأمني شركات ، 
 الطريقةقبلها،  من املستخدم ووفقا للنموذج هلا واملبالغ املدفوعة املشرتكني واملسامهني استثمارات تدير اليت

 . للشركة الشرعية الرقابة هيئة تقرير، وكذلك الشركة اتبعتها اليت العجز لتلطية أو الفائض لتوزيع املستخدمة

  الفصاح له وللجمهور سنويا، عن البياناتبنك البحرين املركزي شركات التكافل يف البحرين بضرورة االزام 
واملشرتكني، وهذه البيانات جيب أن تشمل حتليال مفصال لبيان املركز املايل  للمسامهني املقدمة املدققة املالية

كما أن . وبيان الدخل الشامل لصندوق املسامهني ولكل صندوق من صناديق املشرتكني لشركة التكافل
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حوكمة الشركات، االلتزام، واسرتاتيجيات هذه الشركات ملزمة فيما يتعلق باإلفصاح العام، االفصاح عن 
 املضاربة وحصة الوكالة رسوم وقيمة اخل، وكذلك اإلفصاح عن كيفية احتساب...وممارسات إدارة املخاطر

 . التكافل شركة املشرتكني إىل صندوق يدفعها اليت

 : االقتراحات -2

توصلنا إىل وضع جمموعة من االقرتاحات حول إمكانية تطوير  ،النتائج خبصوصما تقدم ذكره على  بناء
يف هذه املطبقة تتماشى مع خصوصيات العالقات التعاقدية  التأمني التكافليمتطلبات للمالءة املالية لشركات 

يف الدول حمل  ني التكافليوأنظمة املالءة املالية لشركات التأم 11بناءا على املعيار رقم الشركات، وذلك 
 : وهذه االقرتاحات نبينها يف مايلي .الدراسة

صيغ أو عالقات تبني كيفية حساب رؤوس األموال املقابلة  على جملس اخلدمات املالية االسالمية أن يضع -
أو صندوق ( SR)لألخطار املبينة يف الصيلة املعيارية حلساب هامش املالءة بالنسبة لصندوق املشرتكني 

 .(CR)املسامهني 

حتديد كيفية حساب كل من متطلبات احلد األدىن لصندوق على جملس اخلدمات املالية االسالمية  -
  .املشرتكني، واحلد األدىن لرأس املال املستهدف لصندوق املسامهني

وتقسيمها التكافل وضع تفصيالت متعلقة بعناصر رأس املال لشركة  على جملس اخلدمات املالية االسالمية -
 .إىل مستويات، ووضع نسب حمددة هلذه املستويات لتلطية هامش املالءة للشركة

على جملس اخلدمات املالية اإلسالمية إدراج ميزة خصوصيات االستثمار يف شركات التأمني التكافلي   -
 .لمالءة املالية للتأمني التكافليالكمية لتطلبات املكمتطلب من 

وضمِّها إىل متطلبات نوعية أخرى ومفصلة بدرجة كبرية  اإلسالمية إضافةعلى جملس اخلدمات املالية  -
أو االشارة يف هذا املعيار إىل معايري حمددة ملتطلبات نوعية ، 11امليزتني اخلامسة والسادسة من املعيار رقم 

 .صادرة عن هيئات دولية ُيكن لشركات التأمني التكافلي االعتماد عليها
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إىل معايري اإلفصاح الواجب على شركات  11على جملس اخلدمات املالية اإلسالمية االشارة يف املعيار رقم  -
الصادرين عن  11و 15املعيارين رقم خاصة التأمني التكافلي االعتماد عليها عند االفصاح عن بياناهتا، 

 .هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية

ت االشراف والرقابة للدول حمل الدراسة إعادة هيكلة أنظمة مالءهتا املالية لشركات التأمني جيب على هيئا -
. 11فيما يتعلق بتحديد وتلطية هامش املالءة، وهذا مبا يتماشى مع مبادئ املعيار رقم  وخاصةالتكافلي، 

الفصل التام بني هامش  البنك املركزي املاليزي وهيئة التأمني باالمارات العربية املتحدةجيب على حيث 
بني رؤوس األموال الفصل التام املالءة لصندوق املشرتكني وهامش املالءة لصندوق املسامهني، وكذلك 

كما جيب على البنك البحريين املركزي الفصل التام بني رؤوس األموال املتاحة . هلذه الصناديقاملتاحة 
جيب على مؤسسة النقد العريب السعودي كما أنه . مهنيلصندوق املشرتكني ورأس املال املتاح لصندوق املسا

االنتقال من الطريقة التقليدية لتقييم هامش املالءة لشركات التأمني التكافلي إىل والبنك املركزي البحريين 
 .الطريقة احلديثة وذلك باالعتماد على مبدأ رأس املال املبين على املخاطر

وهيئة التأمني باالمارات العربية املتحدة وضع متطلبات نوعية مبا جيب على مؤسسة النقد العريب السعودي  -
شركات التأمني التكافلي، وُيكنهم يف هذا اجملال العالقات التعاقدية املعتمدة يف خصوصيات يتماشى مع 

على معايري املراجعة ومعايري احلوكمة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االعتماد 
ما هو حمدد وفق أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف كل االسالمية، وكذلك االعتماد على 

 . زيا والبحرينيمن مال

 :آفاق الدراسة -3

ني التكافلي على متطلبات مالءهتا التعاقدية يف شركات التأمأثر العالقات  ملوضوع ناتطرق خالل من
 صفحاته، يف التوسع خالل ومن ة حتليلية مقارنة بني هذه املتطلبات يف بعض الدول،مع إجراء دراس ،املالية
 اجلوانب بعض هناك أن حيث حيثياته، من العديد يف التحليل من املزيد إىل وحيتاج واسع موضوع أنه لنا تبني

 :التالية بالعناوين اخلصوص بوجه يتعلق ما ومنها والتفصيل، التعمق تتطلب اليت اهلامة

 .دراسة مقارنة لطرق تقييم هامش املالءة يف شركات التأمني التكافلي يف بعض الدول -
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 مدى اعتماد أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض الدول على املعايري الدولية للمالءة -
 .املالية

دراسة مقارنة بني نظام املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي ونظريه لشركات التأمني التجاري يف دولة  -
 .معينة

، ومدى (إخل...األردن، قطر، عمان)أخرى  دراسة أنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف دول -
 .11اعتمادها على مبادئ املعيار رقم 

 .11مدى التزام شركة سالمة للتأمينات اجلزائر مبتطلبات املعيار رقم دراسة حتليلية حول  -
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المالءة للتأمين  معيار متطلبات_ 11التدخالت الرقابية وفق المعيار رقم (: 01)الملحق رقم 

 الصادر عن مجلس الخدمات المالية االسالمية_ التكافلي
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، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، معيار متطلبات المالءة للتأمين التكافلي، 11 رقم المعيار :المصدر
 .54-54ص ص، 0202ديسمرب 
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 األوعية االستثمارية والنسب المسموح بها(: 02)الملحق رقم 

 السعوديةالمملكة العربية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي في 

 
 .42، مؤسسة النقد العريب السعودي، ص الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني :المصدر
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المسموح بها لغرض احتساب هامش المالءة الفعلي  نسب األصول(: 03)الملحق رقم 

 السعوديةالمملكة العربية لشركات التأمين التكافلي في 
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ص  ، مؤسسة النقد العريب السعودي، صالالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني :المصدر

40-40. 
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المستخدمة في حساب هامش المالءة المطلوب المعامالت النسبية (: 04)الملحق رقم 

 باستخدام طريقة مجموع األقساط المكتتبة بالنسبة لشركات التأمين العام والصحي في

 السعودية المملكة العربية

 
 .40، مؤسسة النقد العريب السعودي، ص الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني :المصدر
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المعامالت النسبية المستخدمة في حساب هامش المالءة المطلوب (: 05)رقم  الملحق

                      بالنسبة لشركات التأمين العام والصحي  المطالباتباستخدام طريقة 

 السعوديةالمملكة العربية في 

 
 .45العريب السعودي، ص ، مؤسسة النقد الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني :المصدر
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حدود توزيع وتخصيص األصول في شركات التأمين التكافلي                            (: 06)الملحق رقم 

 في االمارات العربية المتحدة

 
، هيئة بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي( 62)قرار مجلس اإلدارة رقم : المصدر
 .02ص ،0205ديسمرب  02االمارات العربية املتحدة،  التأمني،
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حساب هامش المالءة باستخدام طريقة أساس األقساط المكتتبة (: 07)الملحق رقم 

 بالنسبة ألعمال التكافل العام في البحرين

CA-2.1.13 

The premium basis calculation
 
for general insurance business

 
is determined by applying the following 

formula: 

Gross Premium Written X Reinsurance Allowance X Risk Factor (for each class of business) 

Where: 

Gross Premium Written = 

Premium written in the financial year (or annualised where the financial year is other than 12 months) 

Reinsurance Allowance (Premium basis) = (calculated on total business) 

the higher of 0.5 or (Total Net Premium Written /Total Gross Premium Written) 

Risk Factor = 

Class of insurance 
Risk Factor (general 

insurance) 

Risk Factor (Category 

C1 captive) 

Risk Factor (Category 

C2 captive) 

(a) Fire 15% 12% 12% 

(b) Damage to property 15% 12% 12% 

(c) Miscellaneous 

financial loss 
15% 12% 12% 

(d) Marine cargo, marine 

hull 
20% 20% 20% 

(e) Aviation 20% 20% 20% 

(f) Motor 20% 20% 20% 

(g) Engineering 20% 20% 20% 

(h) Liability 20% 20% (Category C2) 20% 

(i) Medical (short term ≤ 

1 year) 
20% 20% 20% 

(j) Other 20% 20% 20% 

 

 : المصدر
CA-2 Solvency Margin Requirements, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible sur le 
site: 
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&
highlight=solvency+margin#r980, (consulté le : 31-01-2019). 

http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
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المدفوعة حساب هامش المالءة باستخدام طريقة أساس التعويضات (: 08)الملحق رقم 

 بالنسبة ألعمال التكافل العام في البحرين

CA-2.1.14 

The claim basis calculation
 
for general insurance business is determined by applying the following 

formula: 

Average Gross Claims Incurred in the reference period X Reinsurance Allowance X Risk Factor (for 

each class of business) 

Where: 

Average Gross Claims Incurred = 

Gross Claims Incurred in the reference period
G

 (see CA-2.1.15) divided by the number of years covered 

by the reference period
 
(or annualised where any financial year in the reference period is other than 12 

months) 

 

Reinsurance Allowance (Claim basis) = (calculated on total business) 

the higher of 0.5 or (Total Average Net Claims Incurred in the reference period /Total Average Gross 

Claims Incurred in the reference period ) 

 

Risk Factor = 

(a) Fire 20% 

(b) Damage to property 20% 

(c) Miscellaneous financial loss 20% 

(d) Marine cargo, marine hull 25% 

(e) Aviation 25% 

(f) Motor 25% 

(g) Engineering 25% 

(h) Liability 25% 

(i) Medical (short term ≤ 1 year) 25% 

(j) Other 25% 

 

CA-2.1.15 

For the purposes of Paragraph CA-2.1.14 the reference period for all classes of business must be the 

three most recent financial years up to and including the current financial year.  In instances where 

the insurance firmG has been in business for less than three years, the claims basis calculation shall be 

equal to 0. 

 

 : المصدر
CA-2 Solvency Margin Requirements, Central Bank of Bahrain Volume 3, disponible sur le 
site: 
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&
highlight=solvency+margin#r980, (consulté le : 31-01-2019). 

 

javascript:void(gwin=window.open('/cbb/display/definitions.html?rbid=1822&element_id=980&term=reference%2Bperiod','glossary','location=no,scrollbars=yes,navigation=no,width=900,height=300'));gwin.focus();
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&element_id=1000
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&element_id=999
javascript:void(gwin=window.open('/cbb/display/definitions.html?rbid=1822&element_id=980&term=insurance%2Bfirm','glossary','location=no,scrollbars=yes,navigation=no,width=900,height=300'));gwin.focus();
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display_main.html?rbid=1822&element_id=1
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
http://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1822&record_id=980&element_id=980&highlight=solvency+margin#r980
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 :داولــــــجــرس الـــهـــــف

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 64 .أوجه االختالف بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري (1-11)
 NAIC. 143منوذج قانون  الرقابة حسبمستويات  (3-10)
 111 .مقارنة بشركات التأمني التجارية إضافية لشركات التأمني التكافلي نوعي متطلبات (3-13)
 111  .جدول مقارن ملتطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التجاري والتكافلي (3-14)
 034 .احلد األدىن ألموال الصندوق لشركات التأمني التكافلي يف البحرين (4-10)

(4-16) 
 مقارن بني متطلبات املالءة املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض الدول جدول

 .(السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، والبحريناململكة العربية ماليزيا، )
009 

(4-11) 
مدى تطبيق أنظمة املالءة لشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة 

 .11ملتطلبات املعيار رقم 
060 
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 :األشــــكــالرس ـــهـــــف

 الصفحة الشكلعنوان  الرقم
 26 .أمهية نظام التأمني التكافلي (1-11)
 74 .تطبيق عالقة الوكالة يف شركات التأمني التكافلي (2-12)
 81 .التأمني التكافليعالقة املضاربة يف شركات تطبيق  (2-10)
 80 .العالقة اهلجينة يف شركات التأمني التكافلي (2-14)

(0-10) 
حالة حتقيق االكتفاء _ املتطلبات املالية لصندوق املشرتكني وصندوق املسامهني 

 ._الذايت لصندوق املشرتكني
101 

(0-16) 
اعتماد صندوق حالة _ املتطلبات املالية لصندوق املشرتكني وصندوق املسامهني

 ._املشرتكني على القرض احلسن لتلبية متطلبات مالءته
104 

 168 .مقارنة مستويات الرقابة ألنظمة املالءة املالية لشركات التأمني التجاري والتكافلي (0-17)
 112 .عناصر إطار رأس املال املبين على املخاطر لشركات التكافل يف ماليزيا (4-18)
 212 .احلوكمة الشرعية لشركات التأمني التكافلي يف ماليزيامتطلبات  (4-11)
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 :الـــمــــالحــــــقرس ـــهـــــف

 الصفحة الملحقعنوان  الرقم

(10) 
_ معيار متطلبات املالءة للتأمني التكافلي_ 00التدخالت الرقابية وفق املعيار رقم 

 .الصادر عن جملس اخلدمات املالية االسالمية
926 

(19) 
بالنسبة لشركات التأمني التكافلي يف  األوعية االستثمارية والنسب املسموح هبا

 .السعوديةاململكة العربية 
928 

(10) 
نسب األصول املسموح هبا لغرض احتساب هامش املالءة الفعلي لشركات التأمني 

 .السعوديةاململكة العربية التكافلي يف 
922 

(10) 
املعامالت النسبية املستخدمة يف حساب هامش املالءة املطلوب باستخدام طريقة 

اململكة العربية جمموع األقساط املكتتبة بالنسبة لشركات التأمني العام والصحي يف 
 .السعودية

010 

(10) 
املعامالت النسبية املستخدمة يف حساب هامش املالءة املطلوب باستخدام طريقة 

 .السعوديةاململكة العربية سبة لشركات التأمني العام والصحي يف بالن املطالبات
019 

(16) 
حدود توزيع وختصيص األصول يف شركات التأمني التكافلي                            

 .يف االمارات العربية املتحدة
010 

(10) 
ألعمال حساب هامش املالءة باستخدام طريقة أساس األقساط املكتتبة بالنسبة 

 .التكافل العام يف البحرين
010 

(18) 
حساب هامش املالءة باستخدام طريقة أساس التعويضات املدفوعة بالنسبة ألعمال 

 .التكافل العام يف البحرين
010 
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 :قـــــــائـــمــــة الــــمـــخـــتــــصــــرات

 االختصار الداللة
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions. 
AAOIFI A 

Best Estimate. BE B 

Capital Adequacy Ratio. CAR 
C 

Capital Management Plan. CMP 

Financial Analysis Solvency Tracking. FAST 
F 

Financial Condition Report. FCR 

International Actuarial Association. IAA 

I 

International Association of Insurance Supervisors. IAIS 

Internatinal Accounting Standard Board. IASB 

Internal Capital Adequacy Assessment Process. ICAAP 

Insurance Firm Return. IFR 

International Financial Reporting Standards. IFRS 

Islamic Financial Services Board. IFSB 

Insurance Regulatory Information System. IRIS 

Individual Target Capital Level. ITCL 

Malaysian Accounting Standards Board. MASB 

M 

Minimum Capital Requirement. MCR 

Malaysian Financial Reporting Standards. MFRS 

Minimum Guarantee Fund. MGF 

Capital Adequacy. Module CA 

High-Level Controls. Module HC 

National Association of Insurance Commissioners. NAIC N 
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Operational Risk Capital Charges. ORCC 
O 

Own Risk and Solvency Assessement. ORSA 

Pulblic Disclosure. PD 
P 

Provision of Risk Margin for Adverse. PRAD 

Risk Based Capital. RBC 

R Risk-Based Capital Framework for Takaful Operators. RBCT 

Risk Margin. RM 

Solvency Capital Requirement. SCR 

S 
Saudi Organization for Certified Public Accountants. SOCPA 

Supervisory Target Capital Level. STCL 

Surrender Value Capital Charges. SVCC 

Total Capital Available. TCA 
T 

Total Capital Required. TCR 

Provision for unearned contribution. UCR 

U 
Unexpired Expense Risk. UER 

Provision for unexpired risk. URR   

Unearned Wakalah Fee. UWF 
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 :فــــهــــرس الـــــمــحــتــويـــــات

 ............................................................................ مقدمة أ-ش
 مدخل لنظام التأمين التكافلي: الفصل األول

 ...............................................................................متهيد 41
 ................... نظام التأمين التكافليل اإلطار المفاهيمي العام: المبحث األول 41
 ...................................نشأة نظام التأمين التكافلي وتطوره: المطلب األول 41
 ..............................................( التعاوين) نشأة التأمني التكافلي: أوال 41
 ........................................ التطبيق الفعلي لنظام التأمني التكافلي: ثانيا 02
 ............................................... أشهر شركات التأمني التكافلي: ثالثا 41
 ........................وأدلة مشروعيته  مفهوم نظام التأمين التكافلي: المطلب الثاني 02
 ................................................ تعريف نظام التأمني التكافلي: أوال 02
 .................................................. أمهية نظام التأمني التكافلي: ثانيا 02
 .......................................... أدلة مشروعية نظام التأمني التكافلي: ثالثا 02
 ........................ أسس، قواعد، وأنواع نظام التأمين التكافلي: المطلب الثالث 22
 ................................................ أسس نظام التأمني التكافلي: أوال  22
 .................................................قواعد نظام التأمني التكافلي : ثانيا 20
 .................................................. أنواع نظام التأمني التكافلي: ثالثا 22
 ......................................... عقد التأمين التكافلي: المبحث الثاني 23
 ........................... ئهتعريف عقد التأمين التكافلي وأهم مباد: المطلب األول  23
 ................................................. تعريف عقد التأمني التكافلي: أوال 23
 ................................................ مبادئ عقد التأمني التكافلي : ثانيا 21
 .......................................أركان عقد التأمين وخصائصه : المطلب الثاني 12
 .................................................  أركان عقد التأمني التكافلي: أوال 12
 .............................................. خصائص عقد التأمني التكافلي: ثانيا 12
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 .................................... إجراءات عقد التأمين التكافلي: المطلب الثالث 11
 ............................................................... طلب التأمني: أوال 11
 ......................................................... وثيقة التغطية املؤقتة: ثانيا 14
 ...................................................... وثيقة التأمني وجتديدها: ثالثا 14
 ........................................................ملحق وثيقة التأمني : رابعا 13

11 
أوجه االتفاق وأوجه االختالف بين التأمين التكافلي والتأمين : المبحث الثالث

 ...................................................................... التجاري
 ................. أوجه االتفاق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري: المطلب األول 11
 .............................................................. األسس الفنية: أوال 11
 ........................................................... مصاريف اإلدارة: ثانيا 12
 ............................................................... انتهاء العقد: ثالثا 12
 .......................................................... أوجه اتفاق أخرى: رابعا 12

12 
التكافلي والتأمين التجاري من الناحية أوجه االختالف بين التأمين : المطلب الثاني

 ........................................................................... الشرعية
 ............................................................. احلكم الشرعي: أوال 12
 .................................................... نطاق التغطيات التأمينية: ثانيا 11
 ............................................................ املرجعية النهائية: ثالثا 11

12 
أوجه االختالف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري من الناحية : المطلب الثالث

 ............................................. القانونية، المالية، وأوجه إختالف أخرى
 .......................................... أوجه االختالف من الناحية القانونية: أوال 12
 ............................................ أوجه االختالف من الناحية املالية: ثانيا 11
 ....................................................... أوجه إختالف أخرى: ثالثا 20
 ..................................................................... خالصة الفصل 21
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 العالقات التعاقدية في شركات التأمين التكافلي: الفصل الثاني
 .............................................................................. متهيد 22
 ..العالقات التعاقدية المعتمدة في إدارة الشركة لصندوق التكافل: المبحث األول 24
 ......................................................عالقة الوكالة : المطلب األول 24
 ....................................................... تعريف الوكالة وأركاهنا: أوال 24
 .................................................. حاالت انتهاء عقد الوكالة: ثانيا 40
 ...............................تطبيق عالقة الوكالة يف شركات التأمني التكافلي : ثالثا 42
 .................................................... عالقة المضاربة: المطلب الثاني 42
 ........................................ وأركاهنا( القراض)تعريف عقد املضاربة : أوال 42
 ........................................ شروط عقد املضاربة وحاالت انتهائها: ثانيا 43
 .............................. التكافلي تطبيق عالقة املضاربة يف شركات التأمني: ثالثا 32
 ..........وتكييفها الفقهي ( العالقة الهجينة)عالقة الوكالة والمضاربة : المطلب الثالث 30
 ........................................................ تقدمي العالقة اهلجينة: أوال 30
 ............... لة املعتمدة يف إدارة العمليات التأمينيةالتكييف الفقهي لعالقة الوكا: ثانيا 31
 .......... التكييف الفقهي لعالقة املضاربة املعتمدة يف إدراة العمليات االستثمارية: ثالثا 31
 .......... عالقة التبرع، عالقة الشركة، وعالقة اإلقراض الحسن: المبحث الثاني 34
 ................ (عالقة المشتركين بالصندوق التكافلي)ع عالقة التبر : المطلب األول 34
 .................................... مفهوم عالقة التربع ومتييزها عن املعاوضات: أوال 34
 ................التصوير الفين للعالقة التعاقدية بني املشرتكني والصندوق التكافلي : ثانيا 31
 .......................... فقهي لعالقة املشرتكني بالصندوق التكافليالتكييف ال: ثالثا 12
 ......... ( عالقة هيئة المساهمين بصندوق المساهمين)عالقة الشركة : المطلب الثاني 14
 ....................... تقدمي شركة العقد بصفة عامة، وشركة العنان بصفة خاصة: أوال 14
 ......................................... العنان، وحاالت انتهاءها نتائج شركة: ثانيا 12
 ...............................تطبيق عالقة الشركة يف شركات التأمني التكافلي : ثالثا 11
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 ........................................... عالقة االقراض الحسن: المطلب الثالث 12
 ....................................................... قرض احلسنمفهوم ال: أوال 12
 .......................... خدمة تقدمي القرض احلسن لصاحل الصندوق التكافلي: ثانيا 13
 ...................................... التكييف الفقهي لعالقة اإلقراض احلسن: ثالثا 11

 .................................. عالقة توزيع الفائض التأميني: المبحث الثالث 424
 ............................................مدخل للفائض التأميني : المطلب األول 424
 .............................................. تعريف الفائض التأميين، وأنواعه: أوال 424
 ........................................... فائض التأميين، ومكوناتهحساب ال: ثانيا 422
 ............................................ العناصر املؤثرة يف الفائض التأميين: ثالثا 424
 ..................................... مسائل متعلقة بالفائض التأميني: المطلب الثاني 423
 ............................................ حتديد املستحقني للفائض التأميين: أوال 423
 ............................................ التكييف الفقهي للفائض التأميين: ثانيا 444
 ............................................. طرق التصرف يف الفائض التأميين:ثالثا 442
 ............................................. توزيع الفائض التأميني: المطلب الثالث 441
 ........................................ أمهية العمل مببدأ توزيع الفائض التأميين: أوال 441
 ................................................ ضوابط توزيع الفائض التأميين: ثانيا 442
 ................................................... طرق توزيع الفائض التأميين:ثالثا 444
 ..................................................................... خالصة الفصل 441

  المالية لشركات التأمين التجاري متطلبات المالءة: الفصل الثالث
 ت التأمين التكافليوشركا

 .............................................................................. متهيد 402
   ..نماذج دولية لمتطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التجاري: المبحث األول 404
 .....................عموميات حول المالءة المالية لشركات التأمين : المطلب األول 404
 .................. تعريف املالءة املالية لشركات التأمني وبعض املفاهيم املرتبطة هبا: أوال 404
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 .................................... أمهية، وقواعد املالءة املالية لشركات التأمني: ثانيا 400
 ..................................... أمنيأسباب عدم املالءة املالية لشركات الت: ثالثا 401
 ................ لشركات التأمين في االتحاد األوروبي IIنظام المالءة : المطلب الثاني 401
 ..................................... ، خصائصه، وأهدافهIIتقدمي نظام املالءة : أوال 401
 ......... ................................ IIاملتطلبات الكمية وفق نظام املالءة : ثانيا 403
 ...................... IIاملتطلبات النوعية، ومتطلبات االفصاح وفق نظام املالءة : ثالثا 424
 .................... أ.م.نظام المالءة المالية لشركات التأمين في الو: المطلب الثالث 421
 ....................... املبادئ األساسية للمالءة املالية لشركات التأمني األمريكية: أوال 421
 ........................................................ أنظمة االنذار املبكر: ثانيا 423
 ........................................... معيار رأس املال املبين على املخاطر: ثالثا 421

411 
متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي وفق مجلس : المبحث الثاني

 .................................................... الخدمات المالية اإلسالمية
 .............................................................تقديم : المطلب األول 411
 ........................................ تقدمي جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: أوال 411
 ........................................................ 44تقدمي املعيار رقم : ثانيا 411
 ............ مني التكافلياألهداف من وضع متطلبات للمالءة املالية لشركات التأ: ثالثا 412
 ........................... 11 المتطلبات الكمية حسب المعيار رقم: المطلب الثاني 412
 ...................................................... تقييم األصول واخلصوم: أوال 412
 ........................... هامش املالءة لصندوق املشرتكني وصندوق املسامهني: ثانيا 414
 ....................... ارتباط مالءة صندوق املسامهني مبالءة صندوق املشرتكني: ثالثا 414
 .......................................................متطلبات كمية أخرى : رابعا 411
 ...... متطلبات اإلفصاحلفعالة، و ا اإلدارة مستويات الرقابة، متطلبات: المطلب الثالث 412
 ............................................... مستويات الرقابة لكل صندوق: أوال 414
 .............................. متطلبات اإلدارة الفعالة لشركات التأمني التكافلي: ثانيا 411
 .......................................................... متطلبات اإلفصاح: ثالثا 422
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420 
دراسة تحليلية مقارنة بين متطلبات المالءة المالية لشركات : المبحث الثالث

 ......................................التأمين التجاري وشركات التأمين التكافلي 
 وصول والخصوم، واالستثمارفيما يتعلق بركائز المالءة المالية، تقييم األ: المطلب األول 420
 ...................................................... ركائز نظام املالءة املالية: أوال 420
 ..................................................... تقيييم األصول واخلصوم: ثانيا 422
 ................................................................. االستثمار: ثالثا 422

421 
فيما يتعلق بهامش المالءة، مستويات الرقابة، متطلبات قابلية التحويل : المطلب الثاني
 ..................................................................... بين الصناديق

 .............................................................. هامش املالءة: أوال 421
 ............................................................ مستويات الرقابة: ثانيا 424
 ................................................. قابلية التحويل بني الصناديق: ثالثا 423
 ................. ات النوعية، ومتطلبات اإلفصاحفيما يتعلق بالمتطلب: المطلب الثالث 421
 ........................................................... املتطلبات النوعية: أوال 421
 ..........................................................متطلبات اإلفصاح : ثانيا 440
 ..................................................................... خالصة الفصل 441

 متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في بعض الدول : الفصل الرابع
 -دراسة تحليلية مقارنة-

 .............................................................................. متهيد 432
 .... متطلبات المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا: األولالمبحث  434
 المتطلبات الكمية للمالءة المالية لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا: المطلب األول 434
 ............................................. متطلبات تقييم األصول واخلصوم: أوال 434
 ......................................................... متطلبات االستثمار: ثانيا 431
 ............(RBCإطار رأس املال املبين على املخاطر )متطلبات كفاية رأس املال : ثالثا 434
 ...... متطلبات الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في ماليزيا: المطلب الثاني 412
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 :الملخص
 

على متطلبات مالءهتا املالية،  شركات التأمني التكافليأثر العالقات التعاقدية يف هدفت هذه الدراسة إىل حتديد 
أثر هذه العالقات على دراسة ب قمنامث ، شركاتهذا النوع من الحيث مت تناول كل العالقات التعاقدية املطبقة يف 

كما قمنا بإجراء مقارنة بني هذه املتطلبات ونظرياهتا يف شركات التأمني التجاري  ،ذه الشركاتالء  املالية هاملمتطلبات 
بني دراسة حتليلية مقارنة إجراء باإلضافة إىل ذلك فقد قمنا ب(. أ.م.ونظام املالء  لشركات التأمني يف الو II املالء  نظام)

ارات العربية السعودية، االماململكة العربية ماليزيا، )أنظمة املالء  املالية لشركات التأمني التكافلي يف بعض الدول 
املعيار  يف احملدد مبتطلبات املالء  املالية هذه األنظمة  تقيدولنا معرفة مدى اويف نفس الوقت ح، (املتحد ، والبحرين

 . الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية -متطلبات املالء  املالية للتأمني التكافلي– 11رقم

تكافلي تؤثر على متطلبات أن العالقات التعاقدية يف شركات التأمني الوقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل 
اح، وهذه املتطلبات ختتلف ة أو متطلبات اإلفصاملالية هذه الشركات، سواء املتطلبات الكمية أو املتطلبات النوعياملالء  

ري  بني متطلبات كما توصلنا كذلك إىل أن هناك اختالفات كث. كبري عن نظرياهتا يف شركات التأمني التجاريإىل حد  
يف  احملدد ببعض متطلبات املالء  املالية  تتقيدلشركات التأمني التكافلي يف الدول حمل الدراسة، وهذه الدول املالء  املالية 
 .بتقييم هامش املالء  وتغطيتهالبعض اآلخر خاصة فيما يتعلق ب ال تتقيدو ، 11املعيار رقم 

 .11املعيار رقم ؛ املالء  املاليةالعالقات التعاقدية؛ متطلبات  ؛التأمني التكافلي :تاحيةالكلمات المف
Abstract: 

This study aimed to identify the impact of contractual relations in Takaful insurance 

companies on their solvency requirements. We focused on all contractual relations applied in 

this type of companies, and we examined the impact of these relations on the solvency 

requirements of the same companies. We have also compared these requirements with those 

of commercial insurance companies (Solvency II and solvency system for insurance 

companies in the United States). In addition, we conducted a comparative analysis of the 

solvency systems of Takaful insurance companies in some countries (Malaysia, Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain), and at the same time, we tried to investigate the 

extent to which these regulations are in compliance with the solvency requirements addressed 

in Standard No. 11 issued by the Islamic Financial Services Board (IFSB). 

The results we reached after this study show that contractual relations in Takaful 

insurance companies affect their solvency requirements, whether they are quantitative, 

qualitative, or disclosure requirements. These requirements differ considerably from those of 

commercial insurance companies. We also found that there are many differences between the 

solvency requirements of Takaful insurance companies in the countries under study, and they 

comply with some of solvency requirements addressed in Standard No. 11, but do not comply 

with others, especially with regard to the assessment and the recovery of solvency margin.  

Keywords : Takaful; contractual relations; solvency requirements; Standard No. 11. 


