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حالة اختالف النسخة العربية عن النسخة اإلنجليزية ترجح  يتمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية، وف

 ألنها اللغة الرسمية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.نسخة اللغة اإلنجليزية؛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة موجزة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية

 

تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات املالية ل ، تضع معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية

ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات  احترازيةرها، وذلك بإصدار معايير اإلسالمية واستقرا

املال، والتكافل )التأمين اإلسالمي(. إن املعايير التي يعدها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رأس املصرفية، وأسواق 

ن " والتي تشمل مفي وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد املعايير واملبادئ اإلرشادية وصفهاتتبع إجراءات مفّصلة، تم 

كما يعّد  مشروع، وعقد ورش عمل، وفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع.بين أشياء أخرى، إصدار مسودة 

 مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أبحاث
 
ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية  تتعلق بهذه الصناعة، وينظم ا

يعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية مع مؤسسات دولية، وأصحاب االهتمام بهذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، 

 في هذه الصناعة. ومؤسسات عاملةوإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، 

 

 www.ifsb.org :موقع مجلس الخدمات املالية اإلسالمية يرجى زيارة ملزيد من املعلومات
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الخدمات املالية اإلسالميةأعضاء املجلس األعلى ملجلس   

 

 الرئيس

  املصري  املركزي  بنكال، محافظ طارق حسن علي عامر/ األستاذ معالي

  

 األعضاء *

 رئيس البنك اإلسالمي للتنمية معالي الدكتور/ أحمد محمد علي املدني

 

 محافظ مصرف البحرين املركزي  معالي األستاذ/ رشيد محمد املعراج

 املدير العام سلطة نقد بروناي دار السالم بد الرحمنمعالي األستاذ/ يوسف ع

 محافظ بنك بنغالديش املركزي  فزلي كبير/ ستاذمعالي األ 

 محافظ البنك املركزي الجيبوتي علي معالي األستاذ/ أحمد عثمان

 محافظ بنك إندونيسيا املركزي  معالي األستاذ/ أقوس مارتوواردوجو 

 فظ البنك املركزي األردنيمحا معالي الدكتور/ زياد فارس

 محافظ بنك كازاخستان املركزي  معالي األستاذ/ دانيار أكشيف

 

 محافظ بنك الكويت املركزي  معالي الدكتور/ محمد يوسف الهاشل

 محافظ بنك املغرب معالي األستاذ/ عبد اللطيف الجوهري 

 محافظ البنك املركزي املاليزي  معالي الدكتورة/ زتي أختر عزيز

 محافظ بنك موريشيوس املركزي  الي األستاذ/ رامشورالل باسنت روي جي. س ي. إس. كيمع

 محافظ بنك نيجيريا املركزي  معالي األستاذ/ جودوين إيميفيلي

 محافظ بنك باكستان املركزي  معالي األستاذ/ أشرف محمود واثرا

 محافظ مصرف قطر املركزي  سمو الشيخ/ عبد هللا سعود آل ثاني

 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور/ فهد املباركمعالي 

 محافظ سلطة نقد سنغافورة معالي األستاذ/ رافي مينون 

 معالي األستاذ/ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم

 

 

 محافظ بنك السودان املركزي 

 هيئة الرقابة واإلشراف املصرفي التركية حمت علي أكبنمعالي األستاذ/ م

 محافظ مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي  ألستاذ/ مبارك راشد خميس املنصوريمعالي ا

 لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء، حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية
 
 *وفقا
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 اللجنة الفنية

 

 الرئيس

 (2016 يناير  31حتى ، مؤسسة النقد العربي السعودي )أسامة شاكر/ السيد سعادة

 (2015مارس  31 حتىدكتور/ أحمد عبد الكريم الخليفي، مؤسسة النقد العربي السعودي )ال سعادة

 

 نائب الرئيس

 السيد/ معجب تركي التركي، مصرف قطر املركزي 

 

 األعضاء *

 (2012مارس  30)من السيد/ حسيب هللا صديقي 

 

 البنك اإلسالمي للتنمية

 

 (2015 أبريل 1حتى السيد/ لطفي الزايري )

 

 سسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتاملؤ 

 

 

 (2015 أبريل 1حتى السيد/ حسين علي شرف )

 

 مصرف البحرين املركزي 

 

 مصرف البحرين املركزي  (2015أبريل  2السيدة/ ابتسام العريض )من 

 بنك بنغالديش املركزي  (2015 سبتمبر  22حتى السيد/ جودري محمد فيروز بن علم )

 

 بنك بنغالديش املركزي  (2015سبتمبر  23أبو فرح محمد ناصر )من  يد/الس

 سلطة نقد بروناي دار السالم (2015 مارس 31حتى السيدة/ مهاني محسن )

 

 سلطة نقد بروناي دار السالم (2015أبريل  2السيدة/ رشيدة سبتو )من 

 

 (2011نوفمبر  18)من السيد/ طارق السيد فايد 

 

 ملصري البنك املركزي ا

 

 بنك إندونيسيا املركزي  (2015مارس  12السيد/ أغوس مان )حتى 

 بنك إندونيسيا املركزي  (2015مارس  13الدكتور/ دادانق مولجوان )من 

 (2015 مارس 31حتى السيد/ إيدي سيتيادي )

 

 هيئة إندونيسيا للخدمات املالية

 

 لخدمات املاليةهيئة إندونيسيا ل (2015 أبريل 2السيد/ أحمد بخاري )من 

 

 (2015أبريل  1حتى السيد/ مورتيزا سيتاك )

 

 البنك املركزي لجمهورية إيران اإلسالمية

 البنك املركزي لجمهورية إيران اإلسالمية (2015أبريل  2السيد/ حميد رضا غاني آبادي )من 

 ة إيران اإلسالميةهيئة األسهم واألوراق املالية لجمهوري (2015 مارس 13الدكتور/ علي سعيدي )من 

 (2014مارس  27)من السيد/ عرفات الفيومي 

 

 البنك املركزي األردني

 

 بنك الكويت املركزي  (2015أبريل  2السيد/ وليد العوض ي )من 

  (2015أبريل  1حتى السيد/ طالل الزمامي )

 

 هيئة أسواق املال الكويتية

 

 (2015 أبريل 1حتى السيد/ بكر الدين إسحاق )

 

 ك املركزي املاليزي البن

 

 البنك املركزي املاليزي  (2015أبريل  2السيد/ محمد زبيدي محمد نور )من 

 

 (2012مارس  30)من السيد/ زين العزالن زين العابدين 

 

 هيئة األوراق املالية املاليزية
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 بنك املغرب (2015أبريل  2السيد/ لحسن بنحليمة )من 

 ( 2014أكتوبر  20عاليو عمر )حتى  الدكتور/ بشير 

 

 بنك نيجيريا املركزي 

 
 بنك نيجيريا املركزي  (2015 يوليو  23عمر )حتى  عقوبو الدكتور/ ي

 

 املركزي  نيجيريا بنك (2015 يوليو  24ليري )من  معاذو  وادا محمد/ السيد

 هيئة التأمين الوطنية، نيجيريا (2015أبريل  2الدكتور/ تلميذ عثمان )من  

 (2014أكتوبر  20 سناء هللا )حتى السيد/ سليم هللا

 

 بنك باكستان املركزي 

 
 بنك باكستان املركزي  (2015سبتمبر  30السيد/ يافار معيني )حتى 

 (2015أكتوبر  1)من  السيد/ غالم محمد عباس ي

 

 بنك باكستان املركزي 

 (2015 أبريل 1حتى السيد/ أحمد علي املعمري )

 

 الهيئة العامة لسوق املال، عمان

 
 (2014نوفمبر  13السيد/ تان كينغ هينغ )حتى 

 

 سلطة نقد سنغافورة 

 
 سلطة نقد سنغافورة  (2016 يناير  7السيد/ إيثن كو جينغ هينغ )من 

 

 (2013أبريل  7)من الدكتور/ بدر الدين قرش ي مصطفى 

 

 بنك السودان املركزي 

 

 رقابة واإلشراف املصرفي التركيةهيئة ال (2015سبتمبر  15حتى السيد/ محمت صديق يورتشيشك )

 هيئة الرقابة واإلشراف املصرفي التركية (2015سبتمبر  16شتين )من  الرحمن عبد/ السيد

 (2014مارس  27السيد/ أحمد بيجر )من 

 

 البنك املركزي للجمهورية التركية

 

 (2015 مارس 31حتى السيد/ بيرجان أكبينار )

 

 مجلس أسواق رأس املال التركية

 

 مجلس أسواق رأس املال التركية (2015أبريل  2السيد/ إيسر صكار )من 

 

 (2009أبريل  13)من  السيد/ خالد عمر الخرجي

 

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

 

 سلطة دبي للخدمات املالية، اإلمارات العربية املتحدة  (2015 مارس 31حتى السيد/ براسانا سيشاتشالم )

 
 
 رتيب الدول التي يمثلها األعضاء، حسب ورودها في النسخة اإلنجليزيةلت *وفقا
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  رشادية إلعادة التكافل )إعادة التأمين اإلسالمي(مجموعة عمل املبادئ اإل 

 

 الرئيس

 (2014أكتوبر  20الدكتور/ بشير عاليو عمر، بنك نيجيريا املركزي )حتى 

 (2015أبريل  2ي )من الدكتور/ تلميذ عثمان، هيئة التأمين الوطن

 

 نائب الرئيس

 (2015أبريل  1بكر الدين إسحاق، البنك املركزي املاليزي )حتى السيد/ 

 (2015أبريل  2السيد/ محمد زبيدي محمد نور، البنك املركزي املاليزي )من 

 

 األعضاء*

 بنك التنمية اآلسيوي  السيد/ أروب كومار شترجي 

 اإلسالمي للتنميةالبنك  الدكتور/ عثمان بابكر أحمد

 املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  السيد/ إحسان ديلجور 

 البنك الدولي لآ السيدة/ سيراب غونول 

 مصرف البحرين املركزي  السيد/ فؤاد عبد الوحيد عبد هللا

 سلطة نقد بروناي دار السالم السيدة/ رفيزة رحمان

 السالمسلطة نقد بروناي دار  السيدة/ عايدة تواه

 مجموعة إف دبليو يو، أملانيا السيد/ محمد أويس أنصاري 

 برودينشال هونغ كونغ املحدودة، هونغ كونغ السيد/ داود تيلور 

 سلطة الخدمات املالية، إندونيسيا السيد/ أسيب حكايات

 شركة وثاق للتأمين التكافلي، الكويت السيد/ ماجد يوسف العلي

 البنك املركزي املاليزي  الدكتورة/ موحيزام إسماعيل

 شركة إيتيكا تكافل املحدودة، ماليزيا يزام محمد نور الدين/ نور السيدة

 املركز العالمي لتعليم املالية اإلسالمية )إينسيف(، ماليزيا البروفيسور الدكتور داتؤ/ سيد عثمان الحبش ي

 الشرعية )إسرا(، ماليزيااألكاديمية العاملية للبحوث  البروفيسور الدكتور/ أشرف محمد هاشم

 املؤسسة املاليزية للتأمين على الودائع السيد/ سازالي محمد سوالي

 برودينشال بي إس إن، ماليزيا السيدة/ أنيتا منون 

 هيئة التأمين الوطني، نيجيريا السيد/ أحمد عثمان كوليري 

 مصرف قطر املركزي  السيد/ أحمد يوسف أحمد العبد هللا

 تاورز واتسون، ماليزيا ف الريزال وان إسماعيلالسيد/ وان سي
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 شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين املحدودة، السودان السيد/ صالح الدين موس ى محمد سليمان

 ، اإلدارة العامة للتأمين، تركيامستشارية الخزانة السيد/ غوخان كاراسو

 ارات العربية املتحدةطوكيو مارين ميدل إيست املحدودة، اإلم السيد/ أجمل بهاتي

 
 
 لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء، حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية *وفقا
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 اللجنة الشرعية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 رئيس اللجنة

 فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حامد حسان 

 

 نائب الرئيس

 غدة  فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو 

 

 األعضاء *

 عضو معالي الشيخ/ عبد هللا بن سليمان املنيع

 عضو سماحة الشيخ/ محمد علي التسخيري 

 عضو سماحة الشيخ/ محمد تقي العثماني

ا للترتيب األبجدي لألسماء، حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية*   وفق 

 

 األمانة العامة

 األمين العام  السيد/ جاسم أحمد 

 مساعد األمين العام هد الرحمن خوخرالسيد/ زا

 مستشار السيد/ جيمز سميث

 مستشار السيد/ بيتر كايس ي

 عضو األمانة )الشؤون الفنية والبحوث( السيدة/ كارتينا محمد عارفين

 عضو األمانة )الشؤون الفنية والبحوث( محمد فاروق عبد الجليلالسيد/ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 

 مقدمةالقسم األول: 

 

 خلفية املشروع 1.1

 

مثل في تعزيز تطوير صناعة خدمات مالية إسالمية في إطار سعي مجلس الخدمات املالية اإلسالمية لتحقيق هدفه املت  .1

حددت و  .التأميناالتحاد الدولي للمشرفين على  باالشتراك مع م2006في عام  ورقة قضايا املجلس نشر رشيدة وشفافة، 

 من القضايا التنظيمية املتعلقة بالتكافل، وصنفتها في أربعة محاور رئيسة هي
 
ط الضب: )أ( كما يلي هذه الورقة عددا

)د( عملية و  ؛السوق  ياتالتقارير وسلوك رفع)ج( الشفافية و  ؛ةواالحترازي ةاملالي ضوابط)ب( ال ؛للشركات املؤسس ي

املراجعة الرقابية. وقد أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية حتى اآلن ثالثة معايير ومبادئ إرشادية بناء  على هذه 

 :أتيكما ي املحاور الرئيسة، وهي

 رشادية لضوابط التأمين التكافلياملبادئ اإل : 8رقم  املعيار

 : معيار متطلبات املالءة للتأمين التكافلي )التأمين اإلسالمي(11ر رقم املعيا

 : معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(14رقم  املعيار 

ت الصادرة عن مؤسسات : اإلرشادات املتعلقة باالعتراف بالتصنيفا5رقم  املبادئ اإلرشادية

 تصنيف ائتماني خارجية للتأمين التكافلي وإعادة التكافل

 معايير أخرى نشرها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ذات صلة بالتكافل وإعادة التكافل، وعلى وجه الخصوص: 

 مية : املبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسال 9رقم  املعيار 

 : املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية10رقم  املعيار 

 

الخاص بإدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي(، تلقى مجلس الخدمات  14رقم أثناء وضع املعيار   .2

ن هناك حاجة إلصدار معيار خاص بإعادة التكافل، املالية اإلسالمية تعليقات من قطاع صناعة التكافل مفادها أ

 للقضايا التي  .املشرفة عليها سلطاتوذلك من أجل توفير إرشادات لصناعة التكافل وإعادة التكافل وال
 
وإدراكا
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على  مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وافقفيما يتعلق بإعادة التكافل،  وإعادة التكافل تواجه صناعة التكافل

   .م2013، في اجتماعه الثالث والعشرين املنعقد في الدوحة بقطر في شهر ديسمبر عيار الحاليوضع امل

 

وإعادة  صناعة التكافلب الخاصة يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتليهدف هذا املعيار إلى توفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل ل  .3

التكافل  شركاتسات املتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بيحدد املعيار املبادئ األساسية وأفضل املمار ، حيث التكافل

التكافل  شركاتالرقابية واإلشرافية بتطبيقه على  سلطاتأن تقوم الهو الغرض من املعيار  ، وبالتالي فإنوإعادة التكافل

 1، وذلك فيما يخص أنشطة إعادة التكافل الداخلية والخارجية.اوإعادة التكافل في دوله

 

 التكافل ة إعادةطبيع 2.1

 

 م 2يعد مصطلح إعادة التكافل  .4
 
اإلسالمي إلعادة التأمين  بديلالوهو  3ملصطلح التكافل من حيث املفهوم. شابها

 .كليهما التقليدي الذي يضم أعمال التكافل العائلي والتكافل العام

شركات بالنسبة ل .ينطبيعة املشارك فيالتكافل شركات إعادة التكافل و شركات بين ملميز عنصر ايتمثل ال (أ)

شركات املشاركون عبارة عن أفراد وجماعات وشركات ومنظمات مختلفة أخرى. أما بالنسبة لفلتكافل ا

إعادة تكافل  شركاتتكافل وفي بعض األحيان  شركاتإعادة التكافل، فاملشاركون في األساس عبارة عن 

 
 
لوصف مثل هذا النشاط. هؤالء  كافلإعادة الت سنادإمصطلح  أخرى، وفي هذه الحالة يستخدم أحيانا

 إعادة  شركاتتكافل أو  شركاتاملشاركون من 
م
دة، يساهمون سن  تكافل، الذين يشار إليهم باسم الشركات امل

 أو صناديق مخاطر  لدى شركات التكافل من صناديق مخاطر املشاركينيتم استقطاعه بمبلغ من املال 

 التكافل باعتبا إعادةشركات  املشاركين لدى
 
حيث  ،يديره مشغل إعادة التكافل في صندوق مشترك ره تبرعا

  مخاطر املشاركين لدى شركات التكافل صناديق ملساعدة استخدامه يتم
م
صناديق مخاطر  و أ ،دةسن  امل

دة سن 
م
 . ضد خسائر أو أضرار محددة املشاركين لدى شركات إعادة التكافل امل

                                                 
عقود إعادة  نش يءالتكافل )حيث إن بعض شركات التكافل ت شركةإعادة التكافل، أو  شركة الذي تمارسه نشاطالإلى  "أنشطة إعادة التكافل الداخلية"تشير  1

 عن عقود التكافل املباشرة( في قبول عقود إعادة التكافل. وتشير 
 
 التكافل شركات الذي تمارسه نشاطالإلى  "افل الخارجيةأنشطة إعادة التك"التكافل، فضال

 
م
 .لمخاطر التي تم قبولها من قبلهمتغطية إعادة التكافل لدة في ترتيب سن  امل

 للعمل املشار إليه في هذه الورقة باسم إعادة التكافل.  الدول تستخدم أسماء أخرى في بعض  2
 .18 في الفقرة نشاطتناقش مبادئ هذا الس 3
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فيها التكافل  مشابهة لتلك التي يتميز  )بطريقةي التأمين التقليد يعد العنصر املميز بين إعادة التكافل وإعادة (ب)

في أنه بينما ينطوي إعادة التأمين التقليدي في العادة على نقل تعاقدي للمخاطر من  عن التأمين التقليدي(

 
 
دة إلى شركة إعادة التأمين، فإن اتفاقيات إعادة التكافل تنطوي على تقاسم للمخاطر بدال سن 

م
 الشركة امل

 من نقلها، وبالتالي فإن املخاطر املتقاسمة يتم إدارتها من قبل مشغل إعادة التكافل.  

 

  قسممن، مفردبما أن عملية إعادة التكافل )مثل عملية التكافل( تتخذ عادة شكل كيان قانوني   .5
 
إلى  داخليا

عَنىقطاع عَنى اآلخر مصالح املشاركيب أحدهما ين يم بين  هذه الورقة تم التمييز فيفقد ين، مصالح املساهمب ن، بينما يم

اإلدارة  بوصفه ،ومشغل إعادة التكافل )أو مشغل التكافل( ،شركة إعادة التكافل )أو شركة التكافل( بشكل عام

االلتزامات الرقابية على مشغل إعادة  فرض، حيث يتم مصالح املشاركين ومصالح املساهمين املكلفة بإدارة

  4للشركة. فعلياملنظم ال بوصفه، التكافل أو مشغل التكافل

 

 األهداف 3.1

 

 :تيةاملبادئ املوضحة في هذه الوثيقة معدة لتحقيق األهداف اآل  .6

بشأن اإلطار التشغيلي للكيانات التي  إرشاداتلوضع قواعد و  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتللتوفير أساس  (أ)

 نشاط إعادة التكافل الداخلي. مارست

 يم  ساسأل خطوط عريضة  وضع (ب)
ّ
إلشراف على استخدام شركات ية من اة واإلشرافيالرقاب سلطاتال نمك 

 خارجية.إعادة التكافل ال اتيالتفاق التكافل وشركات إعادة التكافل

 يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالوص ى بها ملشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل و مم مارسات م اقتراح (ج)

 .بإعادة التكافل تعلقةاملللمساعدة في معالجة القضايا الرقابية 

 

 

 

                                                 
للتأمين املجمع،  ، على سبيل املثال نموذج لويدز تكون فيها ملكية صندوق التأمين منفصلة عن إدارته شابهة التياملهياكل الفي قطاع التأمين التقليدي بعض توجد  4

 وبعض الكيانات البحرية التعاونية. 
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 الصلة ذاتاملعايير األخرى  4.1

 

 حسبما ورد   .7
 
 إرشادات، فإن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أصدر حتى اآلن ثالثة معايير خاصة بالتكافل توفر آنفا

(، 14رقم  ار وإدارة املخاطر )املعي ،(11رقم  ومتطلبات املالءة )املعيار  ،(8رقم  )املعيار  املؤسس ي في مجاالت الضبط

 عن 
 
ن للتطبيق على جميع املؤسسات املالية اإلسالمية، يوقابل ،معيارين آخرين يتسمان بالعمومية بطبيعتهمافضال

ومما (. 10رقم  والضوابط الشرعية )املعيار  ،(9رقم  في مجال سلوكيات األعمال )املعيار  حتويان على إرشاداتيحيث 

تسري على إعادة التكافل،  14رقم  واملعيار  ،11رقم  واملعيار  ،10رقم  ة في املعيار األحكام الواردجب اإلشارة إليه، أن ي

  عليها ال تسري  9رقم  واملعيار  ،8رقم  إال أن األحكام الواردة في املعيار 
 
إعادة التكافل الخاصة ب.  هذه الوثيقة إال جزئيا

هذه  ستخلصت ،14رقم  واملعيار  ،11رقم  عيار ، وامل10رقم  ليست معدة لتحل محل هذه املعايير. في حالة املعيار 

 لالطالع على بعض النقاط ذات الصلة على نحو خاص بإعادة التكافل، ولكن ينبغي اإلشارة إلى املعايير املعنية الوثيقة

  م يتم إعدادهمال نيلذ، ال9رقم  واملعيار  ،8رقم  في حالة املعيار أما ملبادئ والتوصيات الكاملة حسب االقتضاء. ا
 
 أصال

 تلك األجزاء التي لها صلة في هذا املعيار. فقد تم االكتفاء بإدراج على إعادة التكافل، للسريان

 

8.   
 
  تعتمد هذه الوثيقة أيضا

م
 هاقر ي أتفيما يتعلق بإعادة التأمين ال ،وص ى بهاحسب االقتضاء على املمارسات امل

إعادة التأمين واألشكال األخرى لنقل حول  13 رقم اس يفي مبدأ التأمين األس االتحاد الدولي للمشرفين على التأمين

 5ومبادئ التأمين األساسية األخرى ذات الصلة. ،املخاطر

 

 النطاق والتغطية 5.1

 

 و تعمل بموجب تراخيص إعادة التكافل العائلي أ كانتيسري هذا املعيار على جميع شركات إعادة التكافل، سواء   .9

ل املركب، بما في ذلك عمليات النوافذ.  وحيث تقبل شركة التكافل أعمال إعادة التكاف و إعادة التكافل العام أ

 عن أعمالإعادة التكافل 
 
ال  فيماالتكافل املباشر، فيجوز تطبيق هذا املعيار على ذلك الجزء من عملياتها،  فضال

 كما يتعارض مع املعايير التي تتعلق بالتكافل املباشر. 
 
مؤسسات إعادة التأمين  من على أي أنواع أخرى  يسري أيضا

شركات إعادة التكافل. أو  إلى شركات التكافل كافلإعادة التإسناد اإلسالمي التي تقدم خدمات إعادة التكافل أو 

                                                 
 م.2012أكتوبر  12دار املعدل في صاإل  مبادئ التأمين األساسية املشار إليها في هذه الوثيقة هي املبادئ الواردة في 5
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الخامس( للتطبيق على شركات التكافل التي تعمل بموجب تراخيص  قسمبعض األحكام )وال سيما الوقد أعدت 

 إعادة التأمين أو عادة التكافل إل  ااتهيباتفاق فيما يتعلق ،لتكافل املركبالتكافل العائلي أو التكافل العام أو ا

 على ،الخارجية
 
  .سناد إعادة التكافلإل  اهاتيفيما يتعلق باتفاق ،شركات إعادة التكافل كما يطبق أيضا

 

10.  
 
 املعيار نفسه تطبيق مكن. وبتعديالت مناسبة، يفردعلى إعادة التكافل على مستوى الكيان امل يركز هذا املعيار أساسا

 .دول مختلفةشركات إعادة التكافل العاملة في بالنسبة لوكذلك  ،مستوى املجموعة أنشطة إعادة التكافل على على

 

من هذا املعيار منسقة في خمسة أجزاء. األجزاء من األول إلى الرابع تعالج  الثالثاملبادئ املوضحة في القسم  .11

التكافل الداخلية، ويتناول الجزء الخامس املسائل ذات الصلة بعمليات إعادة  املسائل ذات الصلة بعمليات إعادة

ما لم يقتض سياق النص و . يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتال يالئمل ترتيبهذا ال ، وقد اعتمدالتكافل الخارجية

 لى أنها شاملةع ،املبادئ هذه فيخالف ذلك، تفهم اإلشارات إلى شركات إعادة التكافل ومشغلي إعادة التكافل 

عمليات إعادة التكافل، والعكس من لنوع نفسه ل ممارستهاشركات التكافل ومشغلي التكافل على التوالي عند ل

 عن أفضل املمارسات املوص ى بهاو  م كل مبدأ بوصف ألسسهوسيتم تدعي .صحيح
 
، وبينما يراد مسوغاته، فضال

 من املبادئ أن تكون قابلة للتطبيق التنظيمي على مست
 
وى عاٍل، فإن أفضل املمارسات املوص ى بها تقدم موجزا

 صإلطار تنظيمي أكثر تف
 
، لتلك السلطات الرقابية واإلشرافية الراغبة في تطوير إطار مفصل. ومن املمكن أيضا

 
يال

طبق هذه املبادئ واملمارسات من قبل مشغل
م
طوعي عندما ال التكافل على أساس  يالتكافل ومشغلإعادة  يأن ت

 .  قضايا محل التساؤل ي األحكام التنظيمية املحلية التغط
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 التعرف على مفهوم إعادة التكافل والعقود ذات الصلةالقسم الثاني: 

 

يصف هذا القسم مفهوم إعادة التكافل، والكيفية التي يتم بها هيكلة أعمال إعادة التكافل وتشغيلها. ويعتمد  .12

 من  امجلس الخدمات املالية اإلسالمية بوصفه اأجراه ةاستبانمن هذا القسم على املعلومات املستقاة 
 
جزءا

 
 
عملية تطوير هذا املعيار. ولكن بسبب تنوع املمارسات حول العالم، فليس من املمكن أن يكون هذا القسم شامال

، وهذا يعني أن إعطا
 
 ال معياريا

 
. وبالتالي فإن الغرض من هذا القسم أن يكون وصفيا

 
ء وصف ملمارسة لها جميعا

 للقضايا التي تؤثر على أعمال 
 
حالية ال يعني بالضرورة أن تلك املمارسة مالئمة. وبينما يتضمن هذا القسم عرضا

مل على توصيات مجلس الخدمات املالية اإلسالمية لتنظيم تإعادة التكافل، فإن القسم الثالث هو الذي يش

  صناعة إعادة التكافل.  

 

 لمفهوم إعادة التكاف 1.2

 

ملطالبات كل ا متصاصعلى ا مفردةشركة تكافل تقدر تنشأ الحاجة إلى إعادة التكافل في املقام األول عندما ال  .13

ذي ال مستوى املطالبات طبيعة التكافل أنفمن . من قبل املشاركين فيها على نحو قابل للتوقعتنشأ عليها قد التي 

رأس املال الذي  ونتيجة لذلك، فإن مستوى  توقع حدوثه.امل مستوى املطالباتمن  أكبر محتمل على نحو  قد ينشأ

  املحتمل املطالبات تحتاجه شركة إعادة التكافل مرتبط بمستوى 
 
عادة ما  ذيالتوقع )امل مستوى املطالبات من بدال

 الفرق بين االثنين  بدو يو  6(.ساهمات املطلوبيرتبط به على نحو وثيق مستوى امل
 
وفي  ،سريان العقود وقت جليا

حفظة. امللعقود في ا آلجال استحقاقتطور الجدول الزمني  مع يأخذ باالنخفاضدورة حياة محافظ العقود، و  دايةب

 
 
األعمال  منالناش ئ  العبء يعدو  األعمال الجديدة". ناش ئ منال عبء"الما يشار إلى هذه الظاهرة باسم  وغالبا

العقود طويلة األجل بطبيعتها، لكنه يوجد  تكون حيث  ،الجديدة بشكل خاص سمة من سمات التكافل العائلي

 
 
، تكون شركات تحتفظ بهافي أعمال التكافل العام. وباستخدام إعادة التكافل للحد من تقلب املخاطر التي  أيضا

تحتاج عادة و التكافل قادرة على إدارة متطلبات رأس املال الخاص بها، وزيادة قدرتها على قبول أعمال جديدة. 

                                                 
قصد بمصطلح رأس املال في هذا السياق فائض موجودات شركة إعادة التكافل الزائد عن مطلوباتها الذي قد يتراكم جزء منه في صندوق مخاط 6 ر املشاركين يم

زام مفروض على مشغل إعادة التكافل الستخدام رأس املال في ومن وجهة النظر الشرعية، فليس هناك أي الت جزء آخر منه في صندوق املساهمين.حتفظ با وتلديه

ية السلطات الرقابصندوق املساهمين من أجل تغطية العجز الحاصل في صندوق مخاطر املشاركين لديه، في حالة ما إذا أخفق في تلبية املطالبات كافة. إال أن 

 للترخيص.حيان مثل هذا االلتزام )القرض( واإلشرافية قد تفرض في بعض األ 
 
 للقيام بذلك وتعده شرطا

 
 على مشغل إعادة التكافل، أو قد تطلب تعهدا
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، في حين أن تلك األغراضل الجديدة واملتوسعة إلى االعتماد بشكل خاص على إعادة التكافل لعمليات التكاف

 األ العمليات
 
  تقليلقد تكون قادرة على ال كثر نضجا

 
 حاالت التعرض تنوعل من اعتمادها على إعادة التكافل نظرا

 وزيادة االستقرار في املخصصات الفنية. التي قد تواجهها

 

 ةمحفظ في إعادة التكافل بشكل انتقائي لتحقيق توازن  لجوء إلىلتكافل االك، يجوز لشركة باإلضافة إلى ذل .14

لتحسين مرونتها عند وقوع لديها مع شركة إلعادة التكافل تعرض الحاالت أقص ى  تقاسممن خالل ، هامخاطر 

 ة الالزمةالخبرة الفني يفتقر مشغل التكافل إلى عندماعادة التكافل يحدث إل  للجوءأحداث معينة. وثمة سبب آخر 

في هذه الحاالت، يتلقى مشغل التكافل الدعم الفني من مشغل إعادة ولالكتتاب في أنواع معينة من األعمال. 

 عن ،التكافل
 
 .  به يبني خبرته الخاصة ريثما، حصوله على غطاء إعادة التكافل من شركة إعادة التكافل فضال

 

  على غرار مفهوم إعادة التأمين، تبرم .15
 
مع شركة إعادة التكافل يحدد بالتفصيل الشروط  شركة التكافل عقدا

التي بموجبها سوف تعوض شركة إعادة التكافل شركة التكافل عن كل أو جزء من املطالبات املدفوعة للمشاركين. 

م شركة حيث تقو  ،التكافل شركةفي  عالقة مباشرة مع املشاركين أي شركة إعادة التكافلل في العادة، ال تكون و

التكافل بالوفاء بمطالباتهم، وبعد ذلك تطالب بها شركة إعادة التكافل. وبغض النظر عن قدرة شركة إعادة 

 
 
. التكافل على تلبية أي من التزاماتها تجاه شركة التكافل، يظل التزام شركة التكافل للسداد إلى صاحب الحق ثابتا

 ات إعادة التكافل تعرض الشر ياتفاقفإن وبالتالي 
م
 نيلمشاركل ليسدة ملخاطر االئتمان. ومن ناحية أخرى، سن  كة امل

شركة  إفالسشركة إعادة التكافل في حالة  على حق الرجوع شركة التكافللدى في صندوق مخاطر املشاركين 

ويمكن أال يكونوا على علم بوجود  7القيام بذلك(، يجيز لهمالتكافل )في حالة عدم وجود نص خاص في عقودهم 

 إعادة التكافل.     يةقاتفا

 

 اتفاقإطار اتفاق املشاركة في التكافل، ، حيث يقتض ي املشاركة في التكافلب ليست شبيهةإعادة التكافل  .16

كل فإن  وبالتالي ،لخطر معينتكافل أو أكثر مع مشارك على قبول حصص نسب مئوية منفصلة  يشركت

                                                 
 .عقود التأمين التجاري سمة من سمات بعض  هذه، الختراق"اشروط " تعد 7
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وعلى  8حصتها املتفق عليها للغطاء املقدم.على ء  مسؤولة فقط عن الوفاء باملطالبات بناتكون شركة تكافل 

 الرغم من أن اتفاق املشاركة في التكافل يجوز أن يكون منصوص
 
، فإن كل عقد واحدةعليه في وثيقة  ا

 ،عنيةاملخرى األ تكافل الاملشارك، وليس مع شركات البد من إبرامه على حدة بين شركة التكافل و  تكافل

"قائد" وتكتتب في حصة كبيرة للغطاء وتتفاوض في البداية  بصفة ل واحدةأن تتصرف شركة تكاف مكنوي

 شركات التكافل األخرى حصص بينما تأخذ على أحكام وشروط العقد املبرم مع املشارك،
 
 وفقأصغر  ا

هذه املمارسة شائعة للمخاطر الكبيرة في سوق و . شروط وأحكام معدلةوفق الشروط واألحكام نفسها أو 

 التأمين الت
 
  مكنيو ما يشار إليها باسم اتفاق "اكتتاب".  قليدي، وغالبا

 
سناد اكتتاب إعادة التكافل )وإ أيضا

 ةتكافلحصالشركات إعادة  بحيث تأخذ كل شركة منعادة التكافل( على أساس املشاركة في التكافل، إ

 تعدواق إعادة التأمين بعض أس في ات االكتتابياتفاقتجدر اإلشارة إلى أن و منفصلة لغطاء إعادة التكافل. 

 ال من املمارسات
 
من كيان واحد قد يكون أو ال  يتكون  اتيشكل آخر من أشكال االتفاق هناكو . شائعة جدا

 اتنيابة عن شرك هويدير دفتر األعمال  فردهذا الكيان امل ءىنش يكون شركة تكافل أو شركة إعادة تكافل، وي

 كل شركة تكافل أو شركة إعادة تكافلبحيث تأخذ ة، تكافل أو إعادة تكافل بموجب سلطة اكتتاب مفوض

 حصة متفق مشاركة في هذا االتفاق
 
  ا

 
 يهذه االتفاق مثلتو  9.فيه لكل خطر مكتتب عليها مسبقا

 
 ات أيضا

 إعادة تكافل. اتيكونها اتفاق مشاركة في التكافل أكثر من

 

 الهياكل الرئيسة املستخدمة 2.2

 

 ملهامه فية مجلس الخدمات املالية اإلسالمي أجرى  .17
 
للوصول إلى فهم مختلف  بانةاستوضع املعايير،  استكماال

 أن بانةاالستنتائج  تأثبتو النماذج التي تستخدمها شركات إعادة التكافل لتنظيم عالقتها مع شركات التكافل. 

 .شركات إعادة التكافل من قبل على نطاق واسع مستخدمة النماذج التالية

                                                 
8  

 
معينة  فيها مشارك سوى نسبة نؤم  يمكن استخدام املصطلح لوصف الحالة التي ال يم و معاني أخرى.  للتعبير عن يستخدم مصطلح "املشاركة في التكافل" أحيانا

  من
 
  تعرضه للخسارة، محتفظا

 
العائلي،  تأمين. باإلضافة إلى ذلك، وال سيما في الالتكافل التأمين أو مشاركة املشارك في  باسم بما تبقى؛ وهذا ما يشار إليه أحيانا

 
 
ال  (دةن  سشركة مم مشارك )أو كالهما على  ناالستعماال  انهذوينطوي ة في التأمين". باسم "املشارك تأمين االتفاقي النسبي )انظر أدناه(الإعادة اتفاقية  توصف أحيانا

سند
م
شركات  فيها ال ينبغي الخلط بينها وبين املشاركة في التكافل املوضحة هنا، التي تغطيوبالتالي شركة التكافل )أو شركة إعادة التكافل(، للخطر من اسوى جزء  ت

 لكن بنسب متفق عليها.و  خطر بأكمله،فل الالتكافل أو شركات إعادة التكا

لشركات التكافل وفق هذا الهيكل، يشار في بعض األحيان إلى الكيان الذي يحتفظ بسلطة االكتتاب املفوضة بأنه "صاحب الغطاء"، أو الوكيل العام املنتدب  9

 وشركات إعادة التكافل التي يكتتب نيابة عنها.  
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 الوكالةنموذج  (أ)

 ج الوكالة، يم نموذبموجب 
َ
حيث  ،التكافل وشركة التكافل عالقة املوكل والوكيل ةإعاد ن مشغلوّ ك

 يتصرف مشغل إعادة التكافل 
 
  حصريا

 
نيابة عن شركات التكافل، وذلك إلدارة املخاطر  بصفته وكيال

 
م
 سنَ امل

 
ل ت. وفي مقابل الخدمة التي يقدمها مشغل إعادة التكافساهماإلدارة استثمار امل دة وأيضا

 
 
، يحصل مشغل إعادة التكافل على أجر إداري، يسمى أجر الوكالة، وهي عادة ما تكون بصفته وكيال

 و املدفوعة.  من املساهماتنسبة مئوية 
 
وذكرها صراحة في عقد  يجب االتفاق على أجر الوكالة مسبقا

جمالي ملا اإل  بلغاملمن أجر الوكالة تغطية  فإن الغرضإعادة التكافل. وبالنسبة ملشغل إعادة التكافل، 

 عندما يتحملها مشغل إعادة التكافل الوسطاء أجور تكاليف التوزيع، بما في ذلك : نفقات إدارية و أتيي

شغل إعادة التكافل. وفي هذا الصدد، يربح مشغل إعادة التكافل إذا كان أجر ملهامش ربح تشغيلي و 

الخطر الذي تحمل ا، فهو ال يشارك مباشرة في الوكالة الذي تلقاه أكبر من النفقات اإلدارية التي تكبده

التكافل أو أي من ربح استثماراته أو  املشاركين لدى شركة إعادة يتحمله صندوق مخاطر 

 أجورهباإلضافة إلى ذلك، قد يسمح نموذج الوكالة ملشغل إعادة التكافل بتلقي جزء من الفائض/العجز. 

 
 
على النحو املتفق عليه في يتم أخذه األجر الذي يتعلق باألداء، إن  حيثتعلق باألداء. يفي شكل أجر  بصفته وكيال

نتيجة وترجع  مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل عادة ما يتعلق بنتيجة صندوق و عقد إعادة التكافل، 

  مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل االكتتاب الناشئة في صندوق 
م
شكل دة بسن  إلى شركات التكافل امل

 .من االستثماراتأي دخل  احتسابيتعلق باألداء، وبعد أجر جماعي، بعد دفع أجر الوكالة، بما في ذلك أي 

 املضاربة-الوكالةنموذج  (ب)

  املضاربة، بصفتين:-نموذج الوكالةفي  ، يتصرف مشغل إعادة التكافلاملعتادةبحسب املمارسة 
 
  وكيال

 
 ومضاربا

 بصفته  رف عادةفيتص .)صاحب مشروع( لشركات التكافل
 
صندوق بالخاصة إلدارة أنشطة االكتتاب  وكيال

 مضاربيتصرف بصفته و  ،مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل
 
على الرغم  ،االستثمارية األنشطة إلدارة ا

 يحصلو . افلفي عقد إعادة التك ماسيتم تحديده لتلك األنشطة ألجر ا تحديد العالقة وأساسجوهر من أن 

املدفوعة، كما هو  من املساهماتون نسبة مئوية يكعادة ما  ذيدة التكافل على أجر الوكالة، المشغل إعا

 موضح 
 
  )على نحو ما يسمح العقد به( أن يحصليجوز ، و آنفا

 
 ،نتيجة االكتتاب حسبأداء  حافز على  أيضا

 
 
 يةة واإلشرافيرقابال السلطاتتسمح بعض و ربح االستثمارات.  من باإلضافة إلى نسبة مئوية محددة سلفا
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 لفي النموذج  بتوسيع عنصر املضاربة
 
كما هو و  10.عمليات إعادة التكافلب الخاصةنتائج االكتتاب  يغطي أيضا

 رجع إلىي مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل في صندوق  تبقياملفإن الحال مع نموذج الوكالة، 

 
م
بما في ذلك حصص األرباح  ،ع االلتزامات التعاقديةسداد جمي بعد دة بشكل جماعيسن  شركات التكافل امل

 .املستحقة ملشغل إعادة التكافل

 الوقف-الوكالةنموذج  (ج)

 -بموجب نموذج الوكالة
 
  الوقف، يشارك مساهمو مشغل إعادة التكافل وربما أيضا

م
دة سن  شركات التكافل امل

لوقف. باإلضافة إلى ا القائم على لالتكاف شركة إعادة املشاركين لدى إلنشاء صندوق مخاطر باملال األصلي 

  بوصفه مشغل إعادة التكافل تصرف
 
لدى شركة إعادة التكافل املشاركين لصندوق مخاطر  للوقف ناظرا

 و ، القائم على الوقف
 
يجب االتفاق و  به. الخاصة دور الوكيل إلدارة أنشطة االستثمار واالكتتاب يتولى أيضا

 
 
في صندوق مخاطر  تبقيرجع املوي صراحة في عقد إعادة التكافل.النص عليه و  ،على أجر الوكالة مسبقا

بعد سداد  لدى شركة التكافل إلى صندوق الوقف القائم على الوقف التكافل إعادةشركة املشاركين لدى 

أحكام  بموجبو  .حصص األرباح املستحقة ملشغل إعادة التكافل بما في ذلك ،جميع االلتزامات التعاقدية

مكن ترحيل املتبقي إلى صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل بوصفه فمن امل الوقف،

دة. سن 
م
 احتياطيات، أو التبرع به ملؤسسات خيرية أو إرجاعه إلى الشركات امل

 التعاوني النموذج  (د)

املشاركين مساهمو مشغل إعادة التكافل وشركات التكافل صندوق مخاطر  ءىنش نموذج التعاوني، يال وفق

الستحواذ من صندوق يتم دفع جميع النفقات اإلدارية وتكاليف او  ،لتعاونياالتكافل إعادة  شركة لدى

      11لتعاوني.ا التكافل شركة إعادةاملشاركين لدى مخاطر 

. نماذج إعادة التكافل وفقوضح تدفقات األموال النموذجية ت ةبياني ويشتمل امللحق على رسوم 
 
 املذكورة آنفا

 

                                                 
فائض االكتتاب ليس  على اعتبار أن وذلك ضاربة،املكتتاب بموجب عقد الفائض امن أخذ مشغل إعادة التكافل نسبة مئوية  ريعةالش كثير من علماءال جيز ال ي 10

 
 
 حافز  إال أن بعض العلماء يجيز أخذ ،ربحا

 
 .بحتةنموذج مضاربة  استخدام الستبانةفي ا شاركينلم يدع أي من امل أداء. وعموما

في  مكافأتهاألول يحصل مشغل إعادة التكافل على النموذج في ف ،نموذج التعاوني السودانيالنموذج التعاوني السعودي و الق بين هناك فر  على الرغم من ذلك 11

  حصةشكل 
 
الفائض بين  اقتسام جيز الثاني ال يالنموذج في حين أن  ل،التكاف املشاركين لدى شركة إعادةصندوق مخاطر  فيكتتاب الفائض امن  محددة مسبقا

 مش
م
  برمته الفائضحيث يتوجب رجوع  دة،سن  غل إعادة التكافل والشركات امل

م
 مشغل إعادة التكافل بالتالي تقتصر املكافأة التي يحصل عليهاو  ،دةسن  إلى الشركات امل

 من حصة على
 
  محددة مسبقا

 
 .دخل االستثمارات لكونه مضاربا
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 ساسية إلعادة التكافلاملبادئ األ  3.2

 

حيث تشكل  ،مفهوم التكافل التي يقوم عليهايقوم مفهوم إعادة التكافل على االفتراضات األساسية نفسها  .18

تفاق بين شركات التكافل في عقد إعادة التكافل. وعلى النحو الذي أكده مجمع الا ساسأاملخاطر في شاركة امل

 املشاركين فيه من خالل املشاركة في تحمل برفاهيةالتأمين اإلسالمي  ، يهتمم2013الفقه اإلسالمي الدولي في عام 

من خالل التعويض  األرباحتخفيف الضرر فيما بينهم، على النقيض من التأمين التجاري الذي يهدف لتحقيق  أو 

لتجاري حدد مجمع الفقه اإلسالمي الدولي مبادئ التأمين األساسية التي يشترك فيها التأمين او  12عن املخاطر.

 
 
 ؛الشريعة في جميع املعامالت والعقودأحكام عن ثالثة تخص التأمين اإلسالمي وهي: )أ( االلتزام ب واإلسالمي، فضال

سواء  ،ربوية و)ج( عدم االنخراط في أي معاملة تشمل فائدة ؛محرم معقود عليهو)ب( عدم إمكانية التأمين على 

  القبض. و كانت واجبة الدفع أ

 

التبرع  وتتمثل هذه املبادئ في، بأحكام الشريعةاألساسية للتكافل وإعادة التكافل إلى االلتزام املبادئ تهدف  .19

 .والتعاون وتحريم الربا

 التبرع (أ)

هو و  13كما هو بالنسبة للتكافل. ،أساس ي لنظم إعادة التكافلعقد  و وه ،التبرع نوع من أنواع العقود اإلسالمية

ودفع املطالبات  ،ملساعدة املتبادلةا القائمة على دة للوفاء بالتزاماتهاسن  مم به كل شركة تكافل  ساهماملبلغ الذي ت

 شركات التكافل املشاركة. فياملقدمة من أصحاب الحقوق املؤهلين 

 التعاون  (ب)

 
 
نه ينطوي على إأساس ي لعملية إعادة التكافل، حيث  مفهوم التعاون، أو املساعدة املتبادلة، هو أيضا

 تكافل الشركات موافقة 
م
  دة على تغطية بعضهاسن  امل

 
)نيابة عن صناديق مخاطر  متبادل بشكل بعضا

                                                 
 20إلى  18للفترة من  في الرياض باململكة العربية السعودية ةاملنعقد الحادية والعشرين دورةفي الر الصاد (6/21) 200رقم  قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 12

قرار  ستخدمي الذي أخذ بعين االعتبار التوصيات الصادرة عن الندوة املنعقدة في جدة بداية ذلك العام حول األسس الشرعية للتأمين التعاوني. م،2013نوفمبر 

  ي الدوليمجمع الفقه اإلسالم
 
لتفادي الخلط مع  ، وذلك"التأمين اإلسالمي" ، بينما ارتأت هذه الوثيقة استخدام مصطلح"التأمين التعاوني" مصطلح املشار إليه آنفا

 نموذج التعاوني املوضح ال
 
 .آنفا

 استخدام التبرع أساس 13
 
  إبطالشأنه  منالذي  في العقد، تيقنيجعل عنصر الغرر )عدم ال ساهمات التي يدفعها املشاركون للم ا

 
في إعادة التكافل.  العقد( مقبوال

تحقيق الربح من النشاط، يجعل العقد التعاون بين مجموعة )مجموعات( من األشخاص في املجتمع من خالل املشاركة في تحمل املخاطر دون استهداف كما أن 

 عن العقد.  وبالتالي يتم التغاض ي عن الغرر الناش ئ  ات،د املعاوضو عق غير مصنف ضمن
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بوضوح في القرآن  ذكر مفهوم التعاون  جاءوقد عن الخسائر الناجمة عن مخاطر محددة.   املشاركين لديها(

ى ا ،الكريم
َ
وا َعل

م
َعاَون

َ
 ت

َ
ْقَوٰى ۖ َوال ّر  َوالتَّ ب 

ْ
ى ال

َ
وا َعل

م
َعاَون

َ
ْدَوان  ۚ " )سورة املائدة: حيث قال تعالى: "َوت عم

ْ
م  َوال

ْ
ث  

ْ
 (.  2إل

 تحريم الربا (ج)

وال سيما في شكل  ،املحرمة في الشريعة الربا آفةأعمال إعادة التأمين التقليدية عادة تنطوي على 

 
 
طرق  في غير مباشرة ، وبصورةيحتمل أن تكون في العقود املوجودات التي يجوز استثمار األموال فيها، وأيضا

مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل صندوق االستثمارات في تكون أنواع ومن املهم أن  أخرى.

 .الربا من مساهمي مشغل إعادة التكافل خالية دوق وصن

 

 نإ أن يتوافق مع مبدأ التبادلية، أيالتكافل  شركة إعادةاملشاركين لدى صندوق مخاطر في كتتاب اليحتاج ا .20

  شركة إعادةدى املشاركين لصندوق مخاطر 
م
في املخاطر فيما  ترك، التي تش14دةسن  التكافل يخص شركات التكافل امل

، )على الرغم من املساهمون أي مخاطر اكتتاب تحمل، وليس مع مساهمي مشغل إعادة التكافل. وفي املقابل، ال يابينه

لدى شركة إعادة التكافل، ولم يتم تم توفير قرض لصندوق مخاطر املشاركين  ، إذا مايةائتمانأنهم يتحملون مخاطر 

 واإلدارة.  ، واالستثمار ،إدارة االكتتاب مهمة مشغل إعادة التكافل وتقع على عاتق (سدادهالتمكن من 

 

 قرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في قراره املشار إليه  .21
 
شركات التأمين اإلسالمي إعادة التأمين  ه يجب على، أنآنفا

  ،لتأمين اإلسالميفقط مع شركات إعادة ا
 
في حالة هذه وو"ألسباب وجيهة أخرى".  إال إذا لم يكن ذلك ممكنا

إعادة التأمين مع  مكن لهااإلسالمي الدولي إلى أن شركات التأمين اإلسالمية ياالستثناءات، يشير مجمع الفقه 

حد من االعتماد على إعادة ، وذلك للتحددها الهيئة الشرعيةفقط ضمن معايير  ،شركات إعادة التأمين التقليدية

 الشريعة. أحكام التأمين التقليدي والحفاظ على االلتزام ب

                                                 
 وفق مبادئ وأحكام الشريعة، وال يملكه مشغل إعادة التكافل وال الشركات ا 14

 
 مستقال

 
دة.باستثناء نموذج الوقف، حيث يعد صندوق الوقف كيانا سن 

م
 مل
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 أقسام إعادة التكافل 4.2

 

إعادة األخرى و  ،إعادة التكافل العائليالفئة األولى إلى فئتين:  على أنه منقسم إعادة التكافل عادة ينظر إلى .22

طلق علىالتكافل العام  15اسم شركة إعادة التكافل املركب. مارس العمل في الفئتيني تالتكافل الت شركة إعادة ، ويم

 إعادة التكافل العائلي (أ)

 العائلي شركة التكافلالتي تدفعها  ملطالباتاإعادة التكافل العائلي  غطيي  
م
عقود  والناجمة عندة سن  امل

ى قيد الحياة ، أو البقاء علأو تعرضهم لحادث نشاركيامل أو مرض وفاة أو عجز خطر التكافل التي تغطي 

يتحدد مقدار الغطاء املقدم من شركة إعادة التكافل إلى شركة و إلى سن معينة أو محددة في العقد. 

 املنصوص عليها في العقد املبرم بين الطرفين.و  عليها التكافل على أساس الشروط واألحكام املتفق

  نوعين  إلى التكافلية النماذجالصناديق التي تتعلق بمنتجات معينة للتكافل العائلي في بعض تنقسم

فإن ومع ذلك،  16، صندوق استثمار املشاركين وصندوق مخاطر املشاركين.مختلفين من الصناديق

يشمل عادة صندوق  اتفاق إعادة التكافل العائلي بين شركة إعادة التكافل وشركة التكافل ال 

بالتالي ، و بحتندوق استثمار ن صندوق استثمار املشاركين يكون عادة صإحيث  ،استثمار املشاركين

  يةاالستثمار  املرتبطة باألنشطة املخاطر فإن 
 
من  يتحملها بشكل كامل املشاركون في التكافل بدال

 .عادة التكافل أو غير ذلكإ من خالل هاعادة تأمينإ

 صندوق إعادة التكافل العائلي من صندوق مخاطر املشاركين لشركة التكافل إلى  يتم دفع مساهمة

توفير األموال الالزمة  وذلك من أجل على أساس التبرع، املشاركين لدى شركة إعادة التكافل مخاطر 

ويضاف أي أجر وكالة ملشغل إعادة التكافل لحساب  ،لسداد املطالبات التي تدخل في نطاق العقود

 .مشغل إعادة التكافل

  ا، فقد تكون أنشطة االستثمار إعادة التكافل العائلي قد تكون طويلة األجل بطبيعته اتن تعرضإوحيث

 .مهمة ملالءة الصندوق  العائلي املشاركين لدى شركة إعادة التكافل صندوق مخاطر في 

                                                 
 عن ذلك ت 15

 
أنواع معينة من  ية بتقديمة واإلشرافيالرقاب تالسلطاالعديد من سمح قد تختلف الصفات املميزة للتكافل العائلي والتكافل العام من دولة ألخرى. وفضال

 العائلي أو العام. إعادة التكافل الطبي، بموجب ترخيص تكافلالخدمات إعادة األعمال، مثل 
 املخاطرة ، وذلك ألن عنصر هو صندوق مخاطرفصندوق مخاطر املشاركين  وأما تكوين رأس املال، منه لغرضاصندوق استثمار املشاركين صندوق استثمار يعد  16

 تتم على أساس التبرع.تدفع لهذا الصندوق التي  ساهماتمالزم ألنشطة االكتتاب، وامل
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 إعادة التكافل العام (ب)

  العام شركة التكافلالتي تدفعها  ملطالباتايغطي إعادة التكافل العام  
م
الناجمة عن و دة سن  امل

 عقود التكافل التي تغطي خسارة أو ضرر 
 
العقارات أو املوجودات أو املمتلكات أو لحق ب ا

يتحدد مقدار الغطاء املقدم من شركة و للمشاركين في شركات التكافل.  املالية سؤوليةامل

املنصوص عليها و  عليها إعادة التكافل إلى شركة التكافل على أساس الشروط واألحكام املتفق

 في العقد املبرم بين الطرفين.

 شركة إعادة املشاركين لدى في صندوق مخاطر  العام التكافل إعادة ساهماتسيتم تجميع م

 
 
طالبات التي تدخل في لسداد املتوفير األموال الالزمة  ، وذلك من أجلملبدأ التبرع التكافل وفقا

 ويضاف أي أجر وكالة ملشغل إعادة التكافل لحساب مشغل إعادة التكافل. ،نطاق العقود املعنية

  شركات إعادة املشاركين لدى االستثمارية في صندوق مخاطر على الرغم من أن األنشطة

مهمة  تلك األنشطة االستثمارية التكافل العام ثانوية بالنسبة ألنشطة االكتتاب، فقد تكون 

 
 
 في حالة املخاطر طويلة األجل. ملالءة الصندوق، وخصوصا

 

والعام، فمن املرجح أن تكون  عمل إعادة التكافل العائلي ممارسة مفردةحيث يجوز لشركة إعادة تكافل  .23

إعادة ب الخاصة املشاركين خاطر مل منفصلة هناك حاجة إلى الحفاظ على أطر تشغيلية منفصلة وصناديق

 
 
في إعادة التكافل العائلي. وعلى الرغم من أنه  النمطيةلطبيعة املخاطر ومدتها  التكافل العائلي والعام نظرا

  يبدو مال العامة والعائلية ال األعبين فصل لبرر لامليمكن القول إن 
 
كما هو  ،في إعادة التكافل بالضرورة قويا

 اعتبار الفصل  يةاإلشراف سلطاتلليجوز فإنه الحال في التكافل املباشر، 
 
 أمرا

 
 ينبغي علىو  .ضروريا

 السلطات الرقابية واإلشرافية التي تطلب الفصل األخذ بعين االعتبار الطبيعة الدولية إلعادة التكافل،

  واالحتمال الوارد
 
  إعادة التأمين التقليدي في أيضا

م
دة من دول أخرى قد تطالب بتصنيف سن  أن الشركات امل

 أعمالها بشكل مختلف. 
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 نوافذ إعادة التكافل 5.2

 

للوصول إلى فهم طبيعة  17بانةفي سياق وضع هذه املبادئ اإلرشادية، قام مجلس الخدمات املالية اإلسالمية بإجراء است .24

  الستبانةهذه انتائج إعادة التكافل الحالية. وأكدت  صناعة
 
 18من عمليات النوافذ. أن قطاع إعادة التكافل يضم عددا

 كما )
 
  يضم القطاع أيضا

 
ملجموعات إعادة تأمين تقليدية(. ومن بين  شركات تابعةمن عمليات إعادة التكافل التي هي  عددا

، لرأس املال الشديدة حاجةال :نوافذ وشركات إعادة تكافل تابعةإنشاء  التي ال يمكن إغفالها عنداالعتبارات الرئيسة 

ضرورية في توفير الدعم تصبح  ذات الخبرة الطويلةاملالية لشركات إعادة التأمين التقليدية  مكانياتاإل  ويترتب على هذا أن

 عن ذلكو  ،ناميةاملالي ألعمال إعادة التكافل ال
 
من  ات شركات إعادة التأمين التقليديةالخبرة الفنية وتصنيففإن ، فضال

 .يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالتلبية متطلبات العديد من ب األمور األساسية، فيما يتعلق

 

  ات التي تجريهاعمليال .25
 
من قبل مشغل إعادة  نوافذ إعادة التكافل تحمل في طياتها قضايا إضافية تتطلب اهتماما

لضمان عدم تأثير االرتباط  مزيد من الحرصقد تكون هناك حاجة إلى و . ةية واإلشرافيالرقاب سلطاتالالتكافل و 

 ، فيما يتعلق بالعمليات التي تجريهاالشريعةأحكام إعادة التأمين التقليدية بالسلب على االلتزام ب اتالوثيق بعملي

 عن النافذة، 
 
اإلسالمية ذات الصلة  تطبيق املبادئ األخرى املنصوص عليها في معايير مجلس الخدمات املاليةفضال

قد يحتاج إلى اهتمام خاص إذا ما والتأكد من ذلك إن تقييم التزام النوافذ بالضوابط املطبقة  بإعادة التكافل.

على  -استثنائي أكثر من أساس على- صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل من املرجح اعتماد كان

 الشريعة.أحكام تلتزم بال ة ستثمرة بطريقمموال أ مالي مصدره دعم

 

 أعمال إعادة التكافل لشركات التكافل 6.2

 

 على تغطية ال تتوافر القدرة عندماوقد ينشأ هذا املوقف  ،يجوز أن تكتتب شركات التكافل في أعمال إعادة التكافل .26

 انعدام القدرة على شركات إعادة التأمين املتخصصة أو شركات إعادة التكافل، وربما يرجع ذلك إلىقبل من  مفردخطر 

                                                 
 15مشغل تكافل، و 38مشغل إعادة تكافل، و 14) إجابة 67ما مجموعه  تتلق 2014أغسطس  15 – 2014يوليو  10التي أجريت خالل الفترة من  ستبانةاال  17

 (.يةة وإشرافيرقاب سلطة
  إعادة التكافل التي جرى تحديدها من خالل االستبانة معظم نوافذ أنفي حين  18

 
 ضمن مهيكلة على أساس كونها قطاعا

 
دار بشكل  منفصال

م
عملية تأمين تقليدية، ت

 فقد قبل شركة التأمين، منفصل من 
 
 ات الخاصةعمليالمع العديد من شركات التأمين التقليدية إلدارة وكيل عام  يتمثل في تعاقد ،وجود تحسين لوحظ أيضا

 .التابعة لها حاجزي الطوق الذات  تكافلالإعادة  وافذنب
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 األعمال  في تلك كتتابالاكون الوصول إلى األسواق أو نقص الخبرة، و 
 
 جذابأمرا

 
على  لشركة التكافل التي لديها القدرة ا

بموجب  كل خطر على حدةهذا النوع من عقود إعادة التكافل بين شركتي تكافل على أساس مثل عادة يتم تنظيم و . ذلك

قبول إعادة التكافل االختياري من قبل شركات التكافل على أنه ويمكن تقييم . فيما يليوضح اتفاق اختياري كما هو م

الرغم من ذلك، قد وعلى  .يةة واإلشرافيالرقاب السلطات ، كي تجيزهاملخاطر املباشرة في كتتابالمماثل بما فيه الكفاية ل

  سلطاتتكون هناك 
 
إعادة التكافل في الكتتاب لشركات التكافل  من املقترحات املقدمةللموافقة على  أقل استعدادا

وخطر تعريض مشاركي التكافل املباشر إلى  ،لزاميإعادة التكافل اإلاملهارات املختلفة الالزمة لتقييم أعمال  بسببلزامي اإل

ين لدى شركة ملشاركخاطر امل منفصلة إنشاء صناديقفرض  ،املخاطرمن بين التدابير املمكنة لتخفيف و  أعمال غير مماثلة.

اإللزامية التي اكتتبت فيها شركات التكافل، وذلك عندما تكون السلطات الرقابية  التفاقيات إعادة التكافل التكافل

 ارات الالزمة للقيام بذلك.التكافل لديه امله مشغلواإلشرافية مطمئنة إلى أن 

 

 أنواع إعادة التكافل 7.2

 

 بين شركات ااملبرمة ات إعادة التكافل ياتفاق .27
م
دة وشركات إعادة التكافل يمكن تصنيفها بطرق سن  لتكافل امل

االختياري، على  وإعادة التكافل لزاميإعادة التكافل اإل اتفاقيات فارق واحد أساس ي موجود بينوهناك مختلفة. 

 بعض العقود قد تحتوي على سمات كل منهما. أن الرغم من

 )مقارنة( مقابل االختياري  لزامياإل (أ)

 شركة  فيها عقد يغطي جميع املخاطر التي تكتتبعبارة عن  يه لزاميالتكافل اإل إعادة يةاتفاق

 
م
 سن  التكافل امل

 
للقيود واالستثناءات املنصوص  دة التي تقع ضمن شروط عقد إعادة التكافل وفقا

،تفاق تلقائيالا يعد هذاو عليها في العقد. 
 
 في معظم الحاالتيتوجب على شركة التكافل حيث  ا

 شركة إعادة التكافل. من قبل وال يمكن رفضها ،خاطر التي تدخل ضمن أحكام االتفاقيةامل إسناد

  لشركة ل يةكتتابالا قدراتالعلى  لزاميإلا إعادة التكافل اتفاقيةفي  مشغلو إعادة التكافليعتمد

 
م
م تت.  وعادة ذلك من طمئنانببذل العناية الواجبة واملراجعة لال  ن قومو ، وقد يتهادة وخبر سن  امل

عالقة شركة التكافل  إال أن، على أنها عقود سنوية لزامياتفاقيات إعادة التكافل اإل اإلشارة إلى

 
 
جدد االتفاقيات مع األطراف  وشركة إعادة التكافل هي في الواقع طويلة األجل بطبيعتها، وغالبا

م
ما ت
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املثال لتعكس  فقط إلجراء تغييرات ضرورية في شروط العقد )على سبيل هاثيتحديتم نفسها، و 

 
م
 دة(. سن  محفظة متغيرة للشركة امل

  للتكافل  مفردةلتغطية شهادة  ستخدمت إعادة التكافل االختياري  يةاتفاق فإن ،ومن ناحية أخرى

  فيها اكتتبت
م
االختيارية  إعادة التكافل إبرام عقودفي العادة يتم و . أو جزء منها دةسن  الشركة امل

 لشركة التكافل اإللزامي إعادة التكافل اتياتفاقنطاق  ز تتجاو التي  عاديةالكبيرة أو غير اللمخاطر ل

ستثنى منها،
م
  أو ت

 
شركة التكافل. ل ية املحدودةكتتابالقدرة الل وال يمكن االحتفاظ بها بالكامل نظرا

الشركة  وذلك لرغبة ،"(اثل)أو "املاألصلي خطر من الأجزاء مجرد  ةاالختياري يةغطي االتفاقتقد و 

 
م
. فقط تلك األجزاء قبول  فيشركة إعادة التكافل  في إسناد تلك األجزاء فقط، أو رغبةدة سن  امل

نسبة أو جوانب املخاطر الشروط وأحكام عقد شركة التكافل مع شركة إعادة التكافل تحدد و 

 التي يتم تغطيتها. اثلةامل

 شركة  حيث تقوم ،ةاختياري يةتتفاوض شركة التكافل وشركة إعادة التكافل على شروط كل اتفاق

عد و . الذي ترغب شركة التكافل في إسناده إليها الخطر  بتقييمإعادة التكافل 
م
 ملزمة شركة التكافلال ت

 قبوله أو رفضه.  في خيار الشركة إعادة التكافل لديها كما أن خطر على شركة إعادة التكافل، البعرض 

 على أساس إما نسبي أو غير نسبي.  واالختياري امي لز تفاقيات إعادة التكافل اإلأعمال ا في كتتاباليجوز ا 

 )مقارنة( النسبي مقابل غير النسبي (ب)

  التكافل الإعادة  يةبموجب اتفاقتسدد شركة إعادة التكافل 
 
جميع من  نسبي، نسبة محددة مسبقا

 
م
نسبة محددة حصولها على دة ضمن نطاق االتفاقية، مقابل سن  املطالبات التي تكبدتها الشركة امل

 م
 
  من جميع املساهمات سبقا

م
 طريقتان الو دة في ذلك العمل. سن  التي تلقتها الشركة امل

 
 األكثر شيوعا

 طريقةالفائض". بموجب طريقة املشاركة" و " حصة طريقةهما " تفاقية إعادة التكافل النسبيال

قد. على النسبة الثابتة هي نفسها لجميع املطالبات واألقساط ضمن نطاق العفإن  املشاركة،حصة 

 فإن، %40 بنسبة املشاركةحصة على أساس  نسبي قائم سبيل املثال، بموجب عقد إعادة تكافل

التي  ساهماتاملإجمالي من  %40 تبلغاملستحقة الدفع لشركة إعادة التكافل  ساهماتاملنسبة 

 
م
، ة العمليةمن الناحي أقل النسبة الفعلية املتفق عليهاأن من رغم على الدة )سن  تلقتها الشركة امل
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وفي املقابل تسترد  يوصف عادة باسم عمولة اإلسناد(،الذي  ،الفرق حيث يجري التفاوض على 

 .يتم تغطيتها من قبل شركة إعادة التكافل ، حيثمن املطالبات املتكبدة %40 شركة التكافل

د دو لحااملغطى و  د بالرجوع إلى املبلغسنَ كل خطر مم فائض، يتم تحديد نسبة ال طريقةبموجب و 

 خاطر املآلية إلسناد بوصفها الفائض  اتفاقيةعادة ما تستخدم و  ،املتفق عليها بين أطراف العقد

  من قبل كاملة األصغر  خاطر بامل بينما يتم االحتفاظ حفظة فقط،املكبر داخل األ
م
دة. سن  الشركة امل

نها تهدف إلى ، بأفائضال قائمة على أساس طريقة على سبيل املثال، يمكن التعبير عن اتفاقيةف

، وهذا يعني أن أي خطر مؤمن مليون دوالر 100 قدره أقص ى مليون دوالر، وبحد 20 بـ االحتفاظ

أما الخطر املؤمن منه  مليون دوالر لن يتم إسناده إلى االتفاقية على اإلطالق. 20يقل عن  منه بمبلغ

وسيتم تحديد  إلى االتفاقية، سيتم إسنادهفمليون دوالر  120و مليون دوالر  20ما بين يتراوح  بمبلغ

  النسبة
م
بلغ امل ÷ مليون( 20 – ؤمن بهبلغ املامل) لكل شركة إعادة تكافل وفق املعادلة التالية دةسنَ امل

النسبة  ، وستكون يتم إسنادهفس ،مليون دوالر 120بمبلغ يتجاوز املؤمن منه خطر وأما ال. ؤمن بهامل

 
م
وحاملا يتم تحديد النسبة، تسدد شركة إعادة التكافل تلك  .املؤمن به بلغامل ÷ مليون  100دة سنَ امل

، مهما كانت صغيرة. وكما هو الحال مع املتعلقة بالخطر املؤمن منهجميع املطالبات من النسبة 

املدفوعة إلى شركة إعادة التكافل  ساهمةاملشاركة، يتم تحديد امل حصة على أساسالقائم االتفاق 

  ساهماتمن املعلى أساس نسبة محددة 
م
نظير قيامها بالتأمين دة سن  التي تتلقاها شركة التكافل امل

 على 
 
 تم التفاوض عليها. سناد"إمنها "عمولة  الخطر املعني، مطروحا

  استرداد املطالبات من نسبي، الغير  بموجب اتفاقية إعادة التكافلتستطيع شركة التكافل

  الخسائر  تجاوزت في حالة ما إذاشركة إعادة التكافل 
 
  مبلغا

 
عليه في العقد املبرم بين  متفقا

 الشكالن او شركة التكافل وشركة إعادة التكافل. 
 
إعادة التكافل غير  يةالتفاق ألكثر شيوعا

شركة تقوم الخسارة،  زيادة طريقة الخسارة" و"وقف الخسارة". بموجب زيادةهما " يالنسب

في يتم تحديده  حسمقابل لل ملبلغجاوز املطالبات املت بسداد ذلك الجزء منإعادة التكافل 

 بحد أقص ى ال يتجاوز سقفلكن و  ،العقد
 
 معين ا

 
 محدد ا

 
  ا

 
على سبيل املثال، ففي العقد.  أيضا

، للمطالبة مليون دوالر 30 الحصول على مبلغ أقصاه بأنه مقابل تأميني يمكن التعبير عن غطاء

 اتتحمل بموجب هذا االتفاق و مليون دوالر.  20التي تتجاوز 
م
 ،مليون دوالر 20دة سن  لشركة امل
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 بلغلكن بمجرد أن تتجاوز املطالبة هذا املو 
م
مليون دوالر  30دة ما يصل إلى سن  ، تسترد الشركة امل

الشركة فال تستطيع مليون دوالر،  50إذا تجاوزت املطالبة وأما من شركة إعادة التكافل. 

 
م
يجوز أن تشتري و وجب هذا العقد. مليون دوالر بم 30 مبلغ ما يزيد عن استرداد دةسن  امل

 
م
كبر بطريقة األخسائر المن  االخسارة لحمايته زيادةغطاء من " شرائحدة عدة "سن  الشركة امل

 ،املراد دفعها إلى شركة إعادة التكافل ساهمةيتم التفاوض على املو فعالة من حيث التكلفة. 

 الشركة  ساهماتنسبة مئوية من مبوعادة ما يتم التعبير عنها 
م
دة التي يحميها الغطاء. سن  امل

فردية، أو مجموع الخسائر الناجمة عن حدث الخسائر للالخسارة  زيادةغطاء  استخدام يمكنو 

 
 
وقف الخسارة  يةاتفاقتشبه و ما يشار إلى هذه األخيرة باسم "غطاء الكوارث"(.  واحد )غالبا

  بأكملهاب شركة التكافل حمي حست ا تختلف عنها في كونهاإال أنه ،الخسارة اتفاقية زيادة
 
 بدال

عادة ما يتم التعبير عن و . خسائر ناجمة عن حدث معينمخاطر فردية أو  حمايته من من

 . معينة نسب خسارةب رةعقود وقف الخسال املتضمنة حدودوال حسوماتال

 حصري ال كيانال (ج)

 من مجموعة. الغرض ملكه كيانات كبيرة غير تكافلية/غير تأمينية ضتؤسسه و تكيان  و ه حصري ال كيانال

من  شئةمين الناوإدارة املخاطر القابلة للتأ حديدهو حماية املجموعة من خالل ت كيان الحصري من ال

أكبر على كيفية إدارة احتياجاتها  تحكماملجموعة ب يزودوهو شكل من أشكال إدارة املخاطر ضمن عملياتها. 

 .اتفاق تكافل أو تأمين خارجي بترتيب قارنةمالتأمينية، 

  للمجموعة بإدارة مخاطرها من خالل تجميعها واالحتفاظ بها،  كيان حصري يسمح الحفاظ على

 عن الوصول املباشر ألسواق إعادة التأمين
 
 جمعةأو امل فردةلتغطية املخاطر امل إعادة التكافل/فضال

 .  في االحتفاظ بها يرغبقدرة الكيان الحصري أو التي ال التي تتجاوز 

 على الرغم من أن إليها ينتمياملجموعة التي  من قبل موظفي يان الحصري لكيمكن إدارة ا ،

 االعتماد على من خالل التعهيد الخارجي تدار على أساس كيانات الحصريةالعديد من ال

كيانات قانونية  إنشاء الدول محترفين. باإلضافة إلى ذلك، تجيز بعض  كيانات حصريةمديري 

م استخديتم ا ، حيثاعن بعضه معزولة، ق حاجزي ذات طو  داخلية قطاعات تتكون من
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تمويل من  مالية "شركات الخلية املحمية" أو "شركات منفصلة الحساب" لتمكين مجموعة

 كيان حصري "خلية" للشركة لتكون بمثابة  رأس مال
 
من تأسيس كيان قانوني مستقل.  ، بدال

صناديق نشاء فرصة إل األموال يمكن أن يخلقبين فصل المبدأ فإن وفي قطاع التكافل، 

 هذه الصناديق بوصفها تعملحيث ، التكافل في إطار شركة بشكل مستقل مخاطر املشاركين

تعتمد و . املجموعات مختلفة دون تجميع مخاطر تلك املجموعات مع بعضه كيانات حصرية

 فيما يتعلق باإل مثل فعالية مدى 
 
 .فالسهذا الهيكل على القانون الوطني، وخاصة

 وقد يكون هذا 19،شركات إعادة تكافل كيانات الحصرية بوصفهابعض ال ةيتم هيكل  
 
راجعا

  التنظيمية اللوائح لكون 
 
تتفق املجموعة مع حيث لبعض املخاطر،  تستلزم غطاء  خارجيا

 "،الواجهة"ألخذ جزء صغير من األعمال وفق أسلوب خارجية شركة تكافل أو شركة تأمين 

 للمجموعة. التابع ن الحصري كياالجزء األكبر إلى ال وإسناد

 وذلكإلعادة التأمين للمجموعة كيانات حصريةبعض مجموعات التأمين التقليدية ب تحتفظ ، 

جموعات مل يمكن على نحو مشابهو  ،من التنويع فائدةلتمكينهم من تجميع املخاطر والحصول على 

 مماثلة. اتخاذ ترتيبات كبيرةالتكافل ال

 على  دول شائعة في هذه الصناعة، وقد يتم تنظيمها في بعض ال حصريةكيانات العلى الرغم من أن ال

تجمع  كيانات الحصريةالن فإ إسالمية، و نحو مماثل لشركات التأمين األخرى، سواء كانت تقليدية أ

  ذات عالقة. غير وليس مع أطراف املخاطر فقط داخل املجموعة نفسها، 

  أعمال ليست ذات صلة أو أن يكون لديها عمالء قد يسمح للكيانات الحصرية في بعض الدول قبول

 األنواع من مستقلون )على سبيل املثال، أعضاء اتحاد ما(، وفي سياق إعادة التكافل فإن مثل هذه

 ة"البحت ةالحصري اتالكيانالكيانات الحصرية تثير قضايا مختلفة عن 
 
فيما يتعلق  "، وخصوصا

تشير للكيان الحصري الكيان الحصري" في هذه الوثيقة بتقاسم املخاطر. اإلشارات الالحقة ملصطلح "

 "البحت" فقط.

                                                 
19  

 
 من شركات التكافل. بدال
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 20إعادة التكافل املالي، أو محدود املخاطر (د)

  بعض تطبيقات في تكون العالقة قد 
م
دة سن  إعادة التكافل املالي، أو محدود املخاطر بين الشركة امل

املقرض  األشكال،بين املقترض واملقرض )أو في بعض  لعالقةا ذاتوشركة إعادة التكافل 

 واملقترض(، على الرغم من أن العقد م
 
وهو غير متوافق مع  عادة التكافلإل  هيكل بوصفه عقدا

 و . الشريعةأحكام 
م
دة أخرى، سن  شركات مم ب الخاصة دة مع تلكسن  ال يتم تجميع مخاطر الشركة امل

تي تم لى األعمال الأن الفائض أو العجز املتراكم ع ترابطةات التعاقدية أو املياالتفاقتضمن و 

شكل أساس ي على أجر بتحصل شركة إعادة التكافل و دة واحدة.  سن  يعود إلى شركة مم  إسنادها

 لتسهيل املعاملة. 

  املترتب على األعمال الجديدة  عبءات لتخفيف الياالتفاقمثل هذا النوع من يمكن استخدام

 
 
من املمكن لشركة و تأمين العام.  في ال في عمليات التأمين على الحياة، لكنها استخدمت أيضا

أو تأجيل االعتراف بالفائض أو العجز،  عجيلتوقيت، من خالل تالتأمين الحصول على منفعة 

ة يالرقاب سلطاتال تتخذألغراض املحاسبة الرقابية أو املالية. وفي القطاع التقليدي، عادة ما 

مركز املالءة لشركة التأمين  على اتياالتفاقهذا النوع من  أثر  إجراء  عندما ترى أن يةواإلشراف

 الا الجوهر  يخفق في عكس
 
 نحو ميزانيات عمومية توجه العامال فإن، قتصادي للمعاملة. ودوليا

من قدرة املشاركين في  قد أدى إلى التخفيضمنسجمة مع السوق ومتطلبات تحويل املخاطر، 

 السوق للحصول على ميزة بهذه الطريقة.

 اقيات متوافقة مع أحكام الشريعة بشكل عام، وذلك بسبب عدم وجود تجميع ال تعد مثل هذه االتف

  21الشفافية.للمخاطر، واحتمالية فقدان عنصر 

 

 قضايا خاصة في إعادة التكافل 8.2

 

وتشير إلى الحاجة  ،تبرز املجاالت التالية السمات املميزة لعمليات إعادة التكافل التي تميزها عن عمليات التكافل .28

 عن قضايا التكافل.   شكل منفصلالقضايا التي تتعلق بإعادة التكافل ب ملعالجة بعض

                                                 
 سمة بارزة لسوق إعادة التكافل.بوصفه حدد إعادة التكافل املالي تلم  تأجري تيال بانةاالست 20
 كافل املالي أو محدود املخاطر غير متوافقة مع أحكام الشريعة.إعادة الت اتترى الهيئة الشرعية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أن اتفاقي  21
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 طبيعة املشاركين (أ)

 تغطية التكافل العائلي والعام  تقدم تيمشاركو شركة إعادة التكافل هم شركات التكافل ال

املشاركون هم شركات إعادة تكافل ف، إعادة التكافلاد إسن. وفي حالة اللمشاركين املباشرين لديه

األفراد واملجموعات  الذين يشتملون علىى. وهذا يختلف عن طبيعة مشاركي شركة التكافل، أخر 

 والشركات ومؤسسات تجارية أخرى.  

 الطبيعة املختلفة لعمالء شركة إعادة التكافل وشركة التكافل معاملة مختلفة ملعالجة  تقتض ي

في شركة إعادة التكافل يدركون يمكن افتراض أن املشاركين بينما و  ،مصالح املشاركين املعنيين

على النقيض و  .طبيعة عالقة إعادة التكافل، وقادرون على إدارة احتياجاتهم من إعادة التكافل

شركات التكافل ليسوا من في معظم املشاركين في صناديق مخاطر املشاركين فإن من ذلك، 

وي على تباين أكثر من حيث العاملين في القطاع املالي، وعالقة التكافل املباشرة عادة ما تنط

 .)في حالة التكافل الشخص ي(ومن حيث القدرة املالية  ،املعلومات

 الطابع الدولي لألعمال (ب)

  عد دولي ال يتمتع به عادة التكافل املباشر. على الرغم من أن بم بسوق إعادة التكافل يتسم

للحصول فل بعض شركات إعادة التكافل تعمل على مستوى وطني، فقد تسعى شركات التكا

قد غطاء في األسواق الدولية وكذلك املحلية من أجل تفادي تركيز املخاطر االئتمانية، و  على

دة في مختلف األسواق، وذلك للحصول سن  مم شركات  للبحث عن شركات إعادة التكافلتسعى 

ل في على تنويع املخاطر )على سبيل املثال، كارثة طبيعية في أعمال عامة، والوفيات أو االعتال

 التنويع هو استراتيجية لالستخدام الفعال لرأس املال. ، حيث إناألعمال العائلية(

  بسبب املنطق االقتصادي املفروض لشركات  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالعادة ما تسمح

عمل األعمال لشركات إعادة التكافل من الخارج، وال تحاول تنظيم  دولها بإسنادالتكافل في 

 على شرفةامل سلطاتالإلعادة التكافل بصورة مباشرة. ومع ذلك، تحتاج تلك الشركات 

 
م
 سن  الشركات امل

م
دة سن  دة إلى النظر في مالءمة شركات إعادة التكافل التي تعتزم الشركات امل

 عن ، معها ب تغطية إعادة التكافليترت
 
استقرار شركات إعادة التكافل األجنبية التي فضال
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شركات إعادة التكافل النظر في  على شرفةامل سلطاتالتحتاج كما  ،ادولهتقبل املخاطر من 

العمليات الخارجية  عنالناجمة و  ،القضايا االحترازية التي تؤثر على شركات إعادة التكافل

 واألعمال الواردة.  

  الشركة تقوم فيها نشوء حاالت التكافل إلىقد تؤدي الطبيعة الدولية ألعمال إعادة  
م
دة سن  امل

بطريقة مختلفة، مما ينتج عنه احتمالية عدم توافق  ذاتها األعمال إعادة التكافل بتصنيف وشركة

، وبعض األعمال من ناحية لشركة إعادة التكافل لالكتتاب في األعمال املعطى بين نطاق التفويض

 .من ناحية أخرى  املعروضة عليها

 املخاطر الكبيرة واملتخصصة (ج)

 على املخاطر الكبيرة واملتخصصة، ومن املتوقع أن تتمتع بالقوة  شركات إعادة التكافل تغطية قدمت

  يعتمد مشغلو التكافلو هذه املخاطر. مثل املالية وقدرة االكتتاب الفنية إلدارة 
 
على هذه  غالبا

بوصفهم في هذه املخاطر االكتتاب  قدرتهم على في نظر لشركات إعادة التكافل عند ال واصفاتامل

 ويضمنون أن لديهم اتفاقخدمة أساسيين،  قدميم
 
حول تغطية إعادة تكافل مناسبة قبل قبول  ا

  يتسم باملتانةقطاع إعادة تكافل يعد وجود و شركة تكافل. بوصفهم العقد األساس ي 
 
 ضروريأمرا

 
ا

  لالكتتاب في
 
قدرة شركات التكافل، بما في ذلك  فردةخاطر املامل فيها ما تتجاوز  أعمال معينة غالبا

 واملمتلكات الكبيرة.   ،والطيران )أجسام السفن والبضائع(رية املخاطر البح

  املخاطر الكبيرة  في كتتابالالخبرة الفنية في ا لديهمينظر إلى مشغلي إعادة التكافل باعتبارهم

من خبرتهم في االكتتاب في األسواق الدولية، وحقيقة أن هذه التي اكتسبوها واملتخصصة، 

 
م
 و نقل إلى قطاع إعادة التكافل أو إعادة التأمين. املخاطر يجب بالضرورة أن ت

 
ما تعتمد  غالبا

شركات التكافل على أدوات اكتتاب وخبرة مشغلي إعادة التكافل لتقديم املساعدة الفنية في 

 مجال إدارة املطالبات وكذلك االكتتاب.  

  26أشارت الفقرة  
 
 ، والجدير بالذكر أنإعادة التكافل اإللزامية عمالالطبيعة املتخصصة أل إلى  آنفا

 عادةشركة إاملشاركين لدى عّر ض صندوق مخاطر يم س إعادة التكافل اإللزامية أعمالفي كتتاب الا

 
م
لذا يحتاج مشغلو إعادة التكافل إلى دة على أساس إجمالي. سن  التكافل ملعايير اكتتاب الشركات امل
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أعمال إعادة  فهم آثار خصائصو تحليل املخاطر على أساس إجمالي،  ديهم القدرة علىأن تكون ل

كما  الوثيقة، إعادة سرياناإلجمالية وأحكام  حسوماتوال حسوماتمثل ال التكافل اإللزامية

  ون إلى أن تكون لديهميحتاج
م
 دة املقترحة.  سن  القدرة على تقييم نوعية االكتتاب للشركات امل

 رأس املال لألعمال ةطبيعة كثاف (د)

 أن يكون ألن شركة إعادة التكافل تحتاج إلى وذلك رأس املال،  كثافة فيإعادة التكافل عمل  يتطلب

أحداث منخفضة التكرار لكن ب فيما يتعلق فيها التي تكتتب تعرضاتملواجهة ال كاٍف  رأس مال لها

 املترتب على األع عبءلا ملواجهة دعمعالية الجسامة، أو لتوفير 
م
دة. ن  سمال الجديدة للشركات امل

 ل املثلى حتياجاتال ا تحديديمكن و 
 
  رأس املال من خالل الحفاظ على دفتر أعمال متنوع تنوعا

 
. جيدا

رسملة شركة إعادة  تدعيم يجبو ومع ذلك، من أجل تمثيل طرف مقابل واقعي إلعادة التكافل، 

نها من قبول   
ّ
 .  بها واالحتفاظ تعرضاتمن ال شرائح كبيرة التكافل إلى مستوى يمك

  توفير رأس املال املبدئي في عملية تكافل أو إعادة تكافل من قبل مستثمرين أو طرف في العادة يتم

 
م
على  فائض كاٍف  تكوينط بصورة معقولة لخط  خارجي آخر. وفي حين أن عملية تكافل مباشرة قد ت

  همر الوقت داخل صندوق مخاطر املشاركين لجعل
 
  مكتفيا

 
من غير فمن حيث رأس املال،  ذاتيا

 
 
. تعرضاتهالحجم وتقلب  املرجح أن تكون شركة إعادة التكافل قادرة على تحقيق هذا الهدف نظرا

ملشغل إعادة التكافل تقديم دعم رأسمالي لصندوق إذا كان من الضروري  فإنه ،على نحو مشابهو 

 رقم النحو املتوخى في املعيار  عن طريق القرض، على التكافلإعادة لدى شركة  املشاركينمخاطر 

11 
 
. ويجب افتراض أن ، فإن اإلطار الزمني لسداد هذا الدعم الرأسمالي من املرجح أن يكون طويال

املدى  علىهمة من سمات اقتصاديات عملية إعادة التكافل مسيبقى سمة  ينرأس مال املساهم

مكن أن تحقق االكتفاء الذاتي العائلي، التي ي التكافل إعادة باستثناء بعض أنواع، الطويل

 لصندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل.

  التكافل على املدى  شركة إعادةاملشاركين لدى التزام صناديق املساهمين بدعم صندوق مخاطر

يتم تحويل األموال  عندمااملساهمين، خاصة  كافأةالطويل قد يؤثر على قدرة مشغل إعادة التكافل مل

  شركة إعادةاملشاركين لدى دوق مخاطر إلى صن
 
 من حيازتها في صندوق املساهمين.   التكافل بدال
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 الشريعةأحكام ب املقبولة األعمالمدى التزام  (ه)

 في طياتها قد تحمل عمليات إعادة التكافل  
 
 يتمثل بقبول  خطرا

 
األعمال التي ال تتوافق مع  حقيقيا

 و الشريعة. أحكام 
 
عمال إعادة التكافل، وألن العديد من املخاطر الصغيرة للطبيعة الدولية أل  نظرا

 قد تكون مجمعة في اتفاقية واحدة، فإنه 
 
 إجراءلشركات إعادة التكافل  في العادة يصعب عمليا

  اتقييم شرعي لكل املخاطر املقدمة له
م
لذلك يجب أن تعتمد شركات و دة. سن  من قبل الشركات امل

  املعتمدة الشرعية إعادة التكافل بشكل ما على الضوابط
م
تكون  حتى عندماو دة. سن  في الشركات امل

دة ابطالضو  سن 
م
  هناكفسليمة،  الشرعية للشركات امل

 
 وجود تفسيرات مختلفة لتطبيقخطر  أيضا

 أحكام ا
م
 في بعض الحاالت دة وشركات إعادة التكافل، سن  لشريعة بين الشركات امل

 
خصوصا

دة بحسن نيةركة تقوم شقد فعلى سبيل املثال  .الهامشية سن 
 على أنها اتفاقية مقترحة بوصف مم

قد يعتمد مشغل إعادة التكافل على و ، لشريعةا ألحكام هاعلى فهم بناء   مع أحكام الشريعة متوافقة

ويقبل االتفاقية دون علم منه في ذلك الوقت أن االتفاقية في حقيقة األمر غير هذا الوصف 

  ألحكام الشريعة. هى فهممتوافقة مع أحكام الشريعة بناء  عل

  
 
مع أحكام  ترد العناصر غير املتوافقة ، أنلزاميحالة إعادة التكافل اإل، خاصة في من املمكن أيضا

  الشريعة
 
شركة  في حالة قبول من أجل اإلسناد. و تي جرى تجميعهااألخرى ال املجمعةفي املخاطر  سهوا

  عمال من شركات التأمين التقليدية،أل إعادة التكافل 
م
 أجرت  دةسن  فقد ال تكون الشركة امل

 
 شرعي تقييما

 
 .ا

  أحكام تحتاج شركات إعادة التكافل إلى النظر في اآلثار املترتبة على قبول األعمال التي ال تتوافق مع

 تحققوتحديد وتنقية الدخل الذي ي ،الشريعة، واآلليات التي تتوفر لها إلدارة مخاطر القيام بذلك

 نتيجة لذلك.  

 إعادة التكافل وإعادة التأمين داخل املجموعة أعمال (و)

 الدخول في معامالت إعادة التكافل بين  لها من املفيدأنه مجموعات شركات التكافل  تجد قد

 تعرضاتكيانين جماعيين. وعادة ما تستخدم هذه اآللية في قطاع التأمين التقليدي لتجميع 

 ذيلمخاطر الل األمثل ستوى امل تحديدو  لشركات لتقديم منفعة التنويع،ا مجموعات مختلفة من
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إعادة إسناد يتم االحتفاظ به، وتحسين املوقف التفاوض ي للمجموعة عند االتفاق على غطاء 

 التي ال يمكن االحتفاظ بها. للمخاطر التأمين 

  إلى تركيز التعرض ملخاطر  الفردية في املجموعة كياناتالمعامالت داخل املجموعة  إبرامض عرّ قد يم

ين، فقد تحتاج تمختلف دولتين تجري األعمال داخل املجموعة بين شركتين من عندماتمان. و االئ

 تشويه منطوية على السعي إلىإلى النظر فيما إذا كانت املراجحة  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتال

 .  بأكملهاملجموعة اموقف رأس مال 

  ،مل تتش عندما تداعيات املمكنةال لنظر فياإعادة التكافل  يمشغليجب على باإلضافة إلى ذلك

 قد قضايا وهنالكالشريعة. أحكام األعمال داخل املجموعة على كيان تقليدي وكيان متوافق مع 

لشركات إعادة التأمين التقليدية ذات  مجرد واجهة تشغيلتنشأ إذا أصبحت شركة إعادة التكافل 

لها إلى تقليدية يتحو تقوم بومن ثم  ،لاألعمال على أساس إعادة التكافب ، بحيث يتم تزويدهاالصلة

 نظر اإلجراءات املمكنة ملنع أو إزالة هذه التصورات ال تطلبإعادة التأمين الداخلي. وتإسناد من خالل 

أحكام االلتزام ب من منظور  الشريعة ضمن مجموعة تقليديةأحكام في استخدام عقود متوافقة مع 

 منظور املخاطر االحترازية.   من تسوية األوضاعاد و االسترد املتعلق بقضايا تخطيطالالشريعة، و 

 والسمسرة عموالت اإلسناد واألرباح (ز)

  حسبما ورد 
 
 دى ا، من الشائع لآنفا

م
عقود إعادة التكافل وإعادة  وفق ألعمالها دةسن  لشركات امل

أو القسط املدفوع،  ساهمةعلى امل حسب نسبة مئوية معينة حسمالتأمين النسبي الحصول على 

 و التعبير عنه باسم عمولة اإلسناد. يتم 
 
 تعويض اعتبار عموالت اإلسنادتم  ،تاريخيا

 
  ا

م
دة سن  للشركة امل

 محسو مأو القسط املدفوع  ساهمةاملتعكس و  .تكاليف االستحواذ والتكاليف غير املباشرةعن 
 
منها  ا

 عمولة اإلسناد، صافي السعر املدفوع للغطاء الذي تم الحصول عليه.

 تدفقبوصفها اإلجمالية  ساهمةستمرة لالعتراف باملاملمارسة امل 
 
 نقدي ا

 
 خارجي ا

 
  ا

م
دة، سن  من الشركة امل

 تدفقبوصفها وعمولة اإلسناد املنفصلة 
 
 نقدي ا

 
 داخلي ا

 
 ا

 
 22من تسجيل مبلغ تعويض واحد أقل ، بدال

  نا)كما هو الحال عادة لألغطية غير النسبية( قد يعكس
م
دة تحت سن  املزايا املتاحة للشركات امل

                                                 
 صافية. ساهمةأي، م 22
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  وفقبعض األطر الرقابية واملحاسبية. ويمكن 
م
إعادة التكافل  اإلسناد في عامل عمولةبعض األطر أن ت

دةعلى الفور  سن 
م
 للشركة امل

 
في ربح العام املستحقة فيه.  باإلضافة  ساهمةامل ، وبالتاليبوصفها دخال

  ساهمةإلى ذلك، ألن امل
 
  تاريخيا

 
عند  الذي تم إسنادهخطر لل بديلأنها ما تم التعامل معها على  غالبا

دون  إعادة التكافل املدفوعة ساهمةمإجمالي تسجيل فإن تحديد املتطلبات الرقابية لرأس املال، 

  ساهمةيكون صافي امل بحيث) عمولة اإلسناد حساب
م
دة أقل( قد سن  الذي تحتفظ به الشركة امل

املرجح أن تغير املمارسات الرقابية  منو ؤدي إلى انخفاض املتطلبات الرقابية لرأس املال. ي

تعتمد املتطلبات الرقابية لرأس املال بشكل متزايد على تقييم و واملحاسبية املتطورة هذين األثرين.  

 
 
بشكل متزايد عمولة  بعين االعتبار  املمارسات املحاسبيةتأخذ  يجب أن كماللمخاطر،  أكثر شموال

  ةساهمأنها تخفيض في مبلغ امل على اإلسناد
 
 بند كونهامن  بدال

 
  ا

 
لإليرادات إلى الشركة  منفصال

 
م
  .شركة إعادة التكافلل بالنسبةدة ونفقة سن  امل

  عقود إعادة التكافل وإعادة التأمين النسبي، وتمثل املبلغ املمنوح بعض من سمة لعمولة الربح تعد

التكافل، وتحسب شركة إعادة التكافل بموجب عقد إعادة  نتيجةإلى شركة التكافل على أساس 

 
 
  فيالهدف من عمولة الربح ويتمثل ألحكام وشروط العقد.  وفقا

م
دة بحافز سن  تزويد الشركات امل

 
م
 ،عمولة الربح عن توزيع الفائض في أنها استحقاق تعاقديتختلف و دة. سنَ إلدارة أداء األعمال امل

 
 
  وليست توزيعا

 
 بناء   23أن دفع عمولة ربح مهبعض رى يو  .العقد تنفيذ، وفي أنها تقتصر على تقديريا

 دة واحدة يتعارض مع مبدأ اقتسام املخاطر.سن  على نتيجة مخاطر شركة مم 

 تدفقبوصفها رف بها تتقبض شركة التكافل العمولة )إما عمولة إسناد مع عندما 
 
 نقدي ا

 
 داخلي ا

 
 ا

 
 
ل )صندوق شركة التكاف من صندوقي صندوق  أي ، أو عمولة ربح(، فمن الضروري النظر فيمنفصال

ينشأ تضارب املصالح إذا و  24مخاطر املشاركين أو صندوق املساهمين( ينبغي أن تضاف له هذه العمولة.

ن إالتي تتعلق به، حيث  ساهمةأمكن إضافة العمولة إلى صندوق آخر غير ذلك الذي تحمل نفقة امل

 حَف مشغل التكافل قد يكون مم 
 
ه في الوقت لكنو  ،اركيهشاألمثل ملهو لوضع غطاء إعادة تكافل ليس  زا

                                                 
دة واحدة. 23 سن 

 أو أي مبلغ مدفوع تحت أي مسمى آخر بناء  على التجربة الناتجة عن مخاطر شركة مم
 .712انظر الفقرة  24
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 إذا ما تم دفع عموالت أو وقد ينشأ تعار  .مشغل التكافل مكافأةيعظم  نفسه
 
ض املصالح أيضا

 نظير إبرامه التفاقيات إعادة تكافل. أخرى من مشغل إعادة التكافل إلى مشغل التكافلامتيازات 

  لتأمين التقليدية، قد تنشأ إلى شركات إعادة ا فيها تسند شركات التكافل العمل التيفي الظروف

ما إذا كان من املقبول لشركات التكافل قبول عمولة من شركة إعادة تأمين تقليدية  مفادها قضية

بشكل أساس ي مجرد وسيلة للتوصل إلى  ية. وفي حالة عمولة اإلسناد، فهيعالشر  بأحكام لتزمةغير م

بعض فإن  بالنسبة لعمولة الربحوأما  ،25الذي تم الحصول عليهللغطاء  املتفاوض عليهالسعر 

وشركات التكافل تحتاج إلى أن تكون في حالة تأهب  ربوية،قد تنطوي على عناصر  هاأسس احتساب

 الشريعة. أحكام بغير املقصود لخطر عدم االلتزام 

 ةقد يتم التفاوض على عقود إعادة التكافل بين الشرك  
م
إعادة التكافل عبر سماسرة  ةدة وشركسن  امل

ركة التكافل، طاء، وعلى الرغم من أنه في بعض الحاالت يتم مكافأة الوسطاء بأجر تدفعه شأو وس

 النموذج األكثر  فإن
 
عمولة السمسرة من املبالغ املدفوعة لشركة إعادة ل السمسار  هو خصم شيوعا

 التكافل. ويمثل مبلغ السمسر 
 
 تتحمله  ة خالفا

 
 كة إعادة التكافل بدشر لعمولة اإلسناد مصروفا

 
ال

  اعتباره من
 
مدفوعات لطرف ثالث. ويجب أن تحدد اتفاقية  مبلغ املساهمات، حيث إنهامن  حسما

 
 
من مبلغ التبرع املدفوع من قبل الشركة  إعادة التكافل بوضوح ما إذا كان مبلغ السمسرة مطروحا

 
م
مشغل  كانما إذا  و أ، شركة إعادة التكافل دة قبل إضافته لصندوق مخاطر املشاركين لدىسن  امل

هذه  بخصمه من أجر الوكالة أو املكافآت األخرى، وفي السمسرة تحمل مبلغسيإعادة التكافل 

فإن مبلغ التبرع يجب أن يضاف إلى صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل  الحالة،

 دون أية خصومات.

 أو املسندة فيها الربا في جوانب أخرى للعقود املكتتب (ح)

 الشركاتحتاج 
م
 سن  ت امل

 
إلى أن تكون في حالة تأهب الحتمال وجود الربا في  دة وشركات إعادة التكافل أيضا

الشائعة  اتاملمارسمن على سبيل املثال، فجوانب أخرى لعقود إعادة التأمين/إعادة التكافل التي تبرمها. 

                                                 
 عل 25

 
الصادر عن هيئة املحاسبة  41ى مبلغ املساهمة مع ما ورد في املعيار الشرعي رقم يتوافق هذا الرأي الذي يذهب إلى اعتبار عمولة إعادة التكافل حسما

 (.7.2رقم  كات التقليدية" في الفقرةواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية حول "إعادة التأمين اإلسالمي واالشتراك مع الشر 
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  االتفاقيات النسبيةبموجب 
م
 دة االحتفاظ بجزء من األقساط سن  للشركات امل

 
محتملة  مطالباتألي  تحسبا

 26عادة ما تكون بفائدة. "االحتفاظات"في املستقبل، وفي سوق التأمين التقليدي هذه 

 التسرب (ط)

إعادة التأمين التقليدية،  و أعلى نحو مشابه ملا هو عليه الحال بالنسبة لشركات التكافل أو شركات التأمين 

تتوقف عن قبول أعمال جديدة، بينما تستمر في  ي أنها قدإ. شركة إعادة التكافل قد تعاني من تسرب فإن

 دفع املطالبات الناشئة من العقود القائمة
 
من أعمال املؤسسة أو كلها، وقد  . وقد يشمل التسرب جزءا

يكون هذا التسرب في بعض الحاالت بطلب من السلطات الرقابية واإلشرافية استجابة للتدهور الحاصل 

مل في نشوء مجموعة الكاالتسرب  -وعلى وجه الخصوص-التسرب للمؤسسة. يتسبب  وضع املالءةفي 

 :تيةالعوامل اآلجديدة من املخاطر واملحفزات التي قد تفاقمها 

  
 
 بسبب العالقة غير املباشرة مع املشاركين النهائيين. الوقت الذي يستغرقه تسرب األعمال قد يكون طويال

 إلى املشاركين الذين سيقل ينسب تكافل أن صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة ال بما

املتبقي من املوجودات  تقسيمقد تكون هناك حاجة لتحديد كيفية فعددهم مع تغطية مطالباتهم، 

 في نهاية الفترة.

 لصالح  لديها الحصول على قيمة من صندوق مخاطر املشاركين غير النزيهة في إعادة التكافلة محاولة شرك

  العقود ذات الصلة. بموجب ل املثال، عبر التالعب في الرسوم املستحقة لها صندوق املساهمين. على سبي

 الخدمات املكملة (ي)

خدمات كما هو الحال بالنسبة لصناعة إعادة التأمين التقليدية، فإن شركات إعادة التكافل قد تقدم 

  ثانوية
م
إعادة ولكنها ال تمثل عقود  ،دة واألطراف األخرى التي لها ارتباط بأعمال إعادة التكافلسن  للشركات امل

 و أتحليل املخاطر  و أ ،االكتوارية و أالخدمات اإلحصائية  ،تكافل بحد ذاتها. ومن األمثلة على هذه الخدمات

 ألعمال إعادة التكافل أوتجدر اإلشارة إلى . الخدمات البحثية
 
ن توفير مثل هذه الخدمات قد يكون مكمال

 تضر بإال أنه قد ينشأ عنها مخاطر التي تقوم بها شركة إعادة التكافل، 
م
وبالتالي دة. سن  مصالح الشركات امل

                                                 
 (.ز) 58انظر الفقرة  26
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ينبغي أن تشمل إجراءات إدارة املخاطر لشركة إعادة التكافل املخاطر الناشئة من هذه األنشطة، بما في 

   للمصالح. أي تعارضنشوء ذلك 

 

 املعايير واملمارسات الرقابية ذات الصلة بإعادة التكافل 9.2

 

باملقارنة مع الرقابية الدولية إلعادة التأمين  ناججاملب أقل فيما يتعلق ةشتركم واسمق ي املاض يهناك ف كان .29

 في الصناعة حججمن هم بعض  قدمالتأمين املباشر. ومن الناحية االحترازية،  مناجج
 
 سلطاتالقبلتها بعض  ا

 على العمالء من خارج الصناعة )حيث ؤثر مباشيأن إخفاق شركة إعادة التأمين ال  مفادها، يةة واإلشرافيالرقاب
 
رة

على نحو احترازي. والحجة  الرقابة عليهاال ينبغي  وبناء  عليه ن مسؤولية املؤمن تجاه املؤمن عليه غير متأثرة(،إ

 فإن في بعض الظروف ولبعض أنواع املخاطر،  ،املضادة هي أنه على األقل
 
 شركات التأمين املباشر تعتمد اعتمادا

 
 
 يشركات إعادة التأمين لدرجة أن إخفاق شركات إعادة التأمين الرئيسة من شأنه أن  على كبيرا

 
في  تسبب أيضا

شركات إعادة التأمين سناد إإخفاق شركات التأمين تلك في الوفاء بالتزاماتها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن 

 حيث يؤدياملخاطر النظامية،  نشوء ماليؤدي إلى احتس إسناد التأمينالرئيسة الخطر فيما بينها على أساس 

  اتخريباأل  إلى اإلطاحةإخفاق شركة إعادة تأمين واحدة 
 
في السنوات األخيرة، تراجعت الحجج ضد و 27.أيضا

. م2005األوروبي إلعادة التأمين في عام  هيالتوج صدور لشركات إعادة التأمين، وعلى األخص مع  ةاالحترازي رقابةال

رضو 
م
شركات إعادة على  الرقابةتم ت عندماإعادة التأمين األوروبية االمتثال لنظام املالءة الثاني. و  على شركات قد ف

 على أساس مماثل على نطاق واسع لنظرائهذلك التأمين على نحو احترازي، يكون 
 
في التأمين املباشر، على  اعادة

 .على وجه العموم ملخاطر إعادة التأمينكبر األتقلبات اللالعتراف بيمكن تغييرها  عواملبعض ال أنالرغم من 

 

شركات إعادة التأمين على نحو احترازي، عادة ما تكون عرضة فقط ألدنى متطلبات  تتم الرقابة على عندما .30

 ينمهنيمشترك بين عمل العمل. وهذا يعكس حقيقة أن إعادة التأمين هو  سلوكيات
م
شركات هي دة سن  . الشركات امل

فترض(، يتم الرقابة عليهاية العظمى من الحاالت تأمين مهنية )وفي الغالب أنها تتمتع بفهم عميق للعمل ونماذج  ويم

                                                 
  من خالل تفتيتفي الواقع على نحو احترازي،  تإعادة التأمين تصرف األدلة تشير إلى أن شركات أن على الرغم من 27

 
من تركيزها. انظر على سبيل املثال  املخاطر بدال

 "إعادة التأمين واالستقرار املالي". م، التي تحمل عنوان2012 في عام الصادرة االتحاد الدولي للمشرفين على التأمينورقة 
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دة تتمتع  ، كماعاٍل ذات مستوى فني  يكون ذلك العمل وتلك العقود حتى عندما ،العقود سن 
م
 الشركات امل

 
في  أيضا

 للقوة التفاوضية. متقاربمعظم الحاالت بتكافؤ 

 

 أضحت هذه الخلفية، ضوء على  .31
 
لتأمين املباشر. با الخاصةمن تلك  املعايير الدولية إلعادة التأمين أقل تطورا

"إعادة التأمين واألشكال األخرى  ملعنون بـاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين لال 13مبدأ التأمين األساس ي  نصوي

 :أتيعلى ما يلنقل املخاطر" 

أن  أمين واألشكال األخرى لنقل املخاطر، بما يضمنإعادة التستخدام ال معايير  يةاإلشراف سلطةال"تضع 

بشفافية.  ها عن تلك البرامجوتعد تقارير  ببرامجها لنقل املخاطر، على نحو مالئم تحكمشركات التأمين ت

بعين االعتبار طبيعة عمل إعادة التأمين عند اإلشراف على شركات إعادة  يةاإلشراف سلطاتالوتأخذ 

 ". هادولي التأمين التي يقع مقرها ف

 عادة التأمين.سناد إوإبإعادة التأمين  املتعلقةالقضايا ب فيما يتعلق يةاإلشراف لسلطاتل قدم إرشاداتاملبدأ "يوهذا 

ت ال يقدم إرشادا إال أنهمسائل إعادة التأمين بشكل عام، ب فيما يتعلق يةاإلشراف لسلطاتل قدم إرشاداتكما ي

في  يةاإلشراف السلطةدة التأمين". وبالتالي فإنه يركز في املقام األول على دور بشأن اإلشراف املباشر على شركات إعا

 .شركات التأمين املباشر التي تقوم بها سناداإل اإلشراف على حاالت 

 

، 10رقم  املعيار ويسري . ت اإلشارة إليهاسبققد معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية التي تتعلق بالتكافل  .32

التي تقوم باألعمال املالية اإلسالمية، وبالتالي على جميع مشغلي إعادة  شركاتالشرعية على جميع البشأن الضوابط 

املعيار الحالي ال يكرر أي حكم من أحكامه، على الرغم من أنه يلفت االنتباه إلى بعض القضايا ذات  لذا فإنالتكافل. 

قدمون عادة التكافل، ومشغلي التكافل الذين يمشغلي إ لدىة يالضوابط الشرعنظام األهمية الخاصة بأجهزة 

 ، بشأن مالءة شركات التكافل، واملعيار 11رقم  املعيار فإن  على نحو مشابهإعادة التكافل أو إعادة التأمين. و  خدمات

  ما، بشأن إدارة املخاطر في التكافل ه14رقم 
 
 وأحكامهما غير متكررة هنا، ،للتطبيق على شركات إعادة التكافل أيضا

 إعادة التكافل.على صناعة على الرغم من لفت االنتباه إلى بعض القضايا الخاصة التي تؤثر 

 

 : تياآل، املبادئ اإلرشادية لضوابط شركات التأمين التكافلي )التأمين اإلسالمي( على 8رقم  من املعيار  10تنص الفقرة  .33
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 قابلية ، وبالتالي فإنلعائلي املباشراالتكافل املبادئ اإلرشادية لشركات التكافل العام و هذه "وضعت 

على ف ،مهمة أوجهتختلف في  اعلى مشغلي إعادة التكافل محدودة ألن مفاهيم التشغيل الخاصة به هاتطبيق

دة( شركات بوصفهمشركات تكافل مباشر ) عبارة عناملشاركون يكون سبيل املثال،  سن 
 من  مم

 
بدال

 لذا فاملطلوب القيامالتي تنشأ مختلفة بعض الش يء.  س يالضبط املؤسقضايا  وبالتالي فإن، األشخاص

إجراءات مشغلي إعادة التكافل قبل التوصية بهياكل و  املتبعة من قبل دراسة وافية لنماذج األعمالب

مدعوة ألن تأخذ  يةاإلشراف سلطاتالإعادة التكافل و  يمشغلفإن ، بالرغم من ذلكالرشيدة.  للضوابط

 عند االقتضاء". ها، وتطبيقاإلدارة لديها لتقوية أطر ضوابط ين االعتبار بع املبادئ اإلرشادية هذه

 املذكور  عند إعداد هذا املعيار، استعرض مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أحكام املعيار 
 
 وتم تضمين تلك األحكام، آنفا

 28.تاليةبادئ اإلرشادية الحسب االقتضاء، في امل عليها تعديالت إدخال إعادة التكافل، معب صلةذات  دالتي تع

 

 للشك،، سلوكيات العملب الخاص 9رقم  املعيار ال يشير  .34
 
 في بما اليدع مجاال

 
للتطبيق على إعادة  ما إذا كان معدا

تبدو ممكنة،  فيه على مشغلي إعادة التكافل حتوى املوجودبعض املقابلية تطبيق التكافل. ومع ذلك، في حين أن 

 جزءبدو يمؤسسات أخرى، ال يقها على لتطببالنسبة  كما هو الحال
 
  ا

 
 هنيةامللألعمال  آخر من محتوى املعيار مناسبا

 تم، أي 8رقم  مع املعيار  الذي تم اتباعهالنهج نفسه  تطبيقعند إعداد املعيار الحالي، تم بالتالي . و شتركةامل

إعادة التكافل، مع بعض بم تضمين تلك األحكام ذات الصلة وت ،بالتفصيل 9رقم  استعراض أحكام املعيار 

 . تاليةالالتعديالت، في املبادئ اإلرشادية 

                                                 
28  

 
  اأو نسخه اتم تعديلهقد املباشر على التكافل،  افي تطبيقه حتى، 8رقم  أن بعض أحكام املعيار  الحظ أيضا

 
 في وقت الحق. صدرت بمعايير أكثر تفصيال
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 املبادئ اإلرشاديةالقسم الثالث: 

 

: الضبط
ً
 شركات إعادة التكافللاملؤسس ي  أوال

 

 : إطار الضبط املؤسس ي الشامل1.1املبدأ 

 

يتناسب مع تي يديرونها في شركات إعادة التكافل الإطار ضوابط شامل  إنشاء إعادة التكافل يتوجب على مشغلي

 بط املؤسس يكل جهاز من أجهزة الض ية وسالمةاستقالل تحديد يرتكز على، انماذج أعمال إعادة التكافل لديه

 
ً
  تحديدا

ً
 عن الحفاظ عليهماجيدا

ً
 السليم وإدارة تضارب املصالح. للتحكمبوضوح آليات  أن يضعوا، و ، فضال

 

 /املسوغاتسساأل 

 

صندوق مشغل التكافل، في أن إدارة  يمارسه لذلك الذي شابهمن حيث املفهوم مدور مشغل إعادة التكافل  .35

  اهو مسؤولية مشغل إعادة التكافل حيث يقبض عنه لدى شركة إعادة التكافلاملشاركين مخاطر 
 
في شكل  أجرا

 بالتالي فإن و  ،رسوم تعكس نموذجه للتشغيل
 
صندوق عن أي عجز يعاني منه  مشغل إعادة التكافل ليس مسؤوال

. 29هما لم يثبت أن الخسارة منسوبة إلى سوء تصرف أو إهمال من جانبلدى شركة إعادة التكافل املشاركينمخاطر 

  لدى شركة إعادة التكافل املشاركيناملشاركون في صندوق مخاطر ويعتمد 
م
دة( على مشغل إعادة سن  )الشركات امل

فإن املساهمين يعتمدون على مشغل إعادة التكافل لإلدارة التكافل لإلدارة السليمة ملصالحهم. وفي الوقت نفسه، 

  تعدالسليمة ملصالحهم في صندوق املساهمين. 
م
 دة واملساهمون مم سن  الشركات امل

ّ
مشغل إعادة  يرتبط بهمن ليوك 

 التكافل في عالقة استئمانية.

 

لالنخراط في سلوك يتسم  يحتمل بالتالي أن تنشأ مشاكل وكالة معقدة، ألن مشغل إعادة التكافل لديه حافز  .36

)على سبيل املثال، عند اختيار وتحديد مكافآت  منهم أحدو أطراف العقد أكل من  لىعيعود بالضرر باملصلحة الذاتية 

  موفري الخدمات( و أاألطراف املقابلة 
 
  نفئتيالتضارب مصالح بين  وقد ينشأ أيضا

م
  ،ينوكل  من امل

م
دة سن  الشركات امل

 يجب تحديد جميع أنواع تضارب املصالح،و واجبات مشغل إعادة التكافل.  إلى نشوء تضارب ؤديواملساهمين، مما ي

 ناسب ألصحاب املصلحة.املالضرر غير  وإدارتها لتجنب

                                                 
لى هيئة قرض. على الرغم من أنه في بعض الحاالت قد يكون هناك التزام بتوفير دعم لصندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل، وعادة ما يكون ع 29

 .2.3أ انظر املبد
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 بالوضع في شركة التكافل، يتوقع من املشاركين في  .37
 
 التكافل شركة إعادةاملشاركين لدى صندوق مخاطر مقارنة

االقتصادية لتمكينهم من مراقبة مشغل إعادة التكافل والدفاع عن  والقوة ،لوماتأكبر للمع أن يكون لديهم وصول 

إنه ليس من الضروري بالنسبة فقد ترى السلطات الرقابية واإلشرافية على ذلك،  مصالحهم إذا لزم األمر. وبناء  

على  طراف املقابلة()فيما يتعلق بعالقات مشغل إعادة التكافل باأل  أن تضبط سلوك مشغلي إعادة التكافل لهم

 شغلي التكافل.مل بالنسبةكما هو الحال املستوى نفسه 

 

تكافل بشكل غير مباشر على مشاركي شركات التكافل الإعادة  اتقد تؤثر نوعية الضوابط في شرك .38

 
م
تكافل الإعادة  اتدة، من خالل الخطر الذي تشكله على استقرار شركات التكافل التي تعتمد على شركسن  امل

إيجاد من املناسب ملشغلي إعادة التكافل التعهد بفإنه غطاء إعادة التكافل. ولذلك  الحصول على جلمن أ

 
م
باشرة املدة وللحماية غير سن  إطار ضوابط فعال لتعزيز ثقافة املساءلة والشفافية لصالح شركات التكافل امل

إعادة التكافل على  اتقدرة شركت في إثبا يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتلاللمشاركين األساسيين، وملساعدة 

 .ضغطتحمل ظروف ال

 

 فإن في سياق إعادة التكافل،  .39
م
 سن  مصالح الشركات امل

 
أحكام بااللتزام ب دة ليست اقتصادية فحسب، بل تتعلق أيضا

  بط مؤسس يإطار ضهناك حاجة إلى الشريعة. وبالتالي 
م
 نهجدة بالنسبة ملسن  يضمن أن اإلقرارات املقدمة للشركات امل

الشريعة )بما في ذلك على سبيل املثال فصل الصناديق على النحو أحكام مشغل إعادة التكافل نحو املسائل التي تتعلق ب

إعادة إسناد املساعدة املتبادلة، واستخدام مبدأ  أو  التجميع املتأصل في مبدأ التعاون و ، 8رقم  في املعيار  نصوص عليهامل

 ية لشركة إعادة التكافل.منعكسة في العمليات الفعل (،التكافل

 

 للعمليات مهم بط السليمالضيعد  .40
 
  ا

 
هام الرئيسة إلدارة املخاطر.  بامل املتعلقة عملياتفي ال يجاد سالسةإل  أيضا

 تنفذ 
 
  شركات إعادة التكافل دورا

 
ات إدارة املخاطر لشركات التكافل، ومن املهم أن تكون موجودة يفي اتفاق مهما

 استمرارية العمليات والتشغيل الفعال، بما في ذلك أنشطةتقع ضمن نطاق هذا املبدأ كما عند الحاجة إليها. 

   .الخارجي التعهيد
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 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

ينبغي على مشغلي إعادة التكافل وضع إطار ضوابط شامل في شركات إعادة التكافل التي يديرونها، مع أجهزة  .41

املساهمين إدارة صندوق ب فيما يتعلق راجعةاملراقبة و املشراف و اإل  امللقيام بمه سلطات مناسبةب تتمتعط بض

بهدف ضمان التزام مشغل إعادة التكافل بحماية مصالح  ،لدى شركة إعادة التكافل املشاركين وصندوق مخاطر 

 
م
يم إطار ينبغي تصمو دة )وبشكل غير مباشر، املشاركين فيها(، بمعزل عن مصالح املساهمين. سن  شركات التكافل امل

وأن أولئك الذين يؤدون مهام الضبط  ،ليضمن أن األنشطة تخضع للتدقيق الداخلي املناسب مؤسس ي ضبط

 
 
 عن األنشطة التي يشرفون عليها.  مستقلون وظيفيا

 

، ينبغي على مشغل إعادة التكافل بالتالي وضع إطار ضوابط سليم لشركة )شركات( إعادة التكافل التي يديرها .42

 :تيةجاالت اآليغطي امل وأن

، بما املؤسس ي طبستراتيجية والتشغيلية لكل جهاز من أجهزة الضتحديد واضح وفصل بين األدوار واملسؤوليات اإل  (أ)

وظيفة الضبط و اإلدارة، و مجلس األمناء )في حالة الوقف(، و على مجلس اإلدارة ولجانه،  ودون االقتصار في ذلك 

 
 
 10رقم  للمعيار  الشرعي املقررة وفقا

 
 .الداخلي والخارجي تدقيقعن وظائف ال ، فضال

 .آليات ملراعاة ومعالجة حقوق ومصالح جميع أصحاب املصلحة (ب)

 .املؤسس ي طبخطوط إلعداد التقارير موثقة ومطبقة بشكل واضح ومساءالت لكل جهاز من أجهزة الض (ج)

 .الدول في  قةاملطبآلية امتثال تغطي جميع األنشطة ملراقبة االلتزام باألطر القانونية والرقابية  (د)

  (ه)
م
إذا ما توقفت العمليات العادية بسبب  ،دةسن  خطة موثقة ومجربة لضمان استمرارية الخدمة للشركات امل

   على سبيل املثال. أحداث طبيعية أو تشغيلية

 

  أي وظائف يتم بطض بط املؤسس يينبغي أن يشمل إطار الض .43
 
. باإلضافة إلى اإلشراف املستمر تعهيدها خارجيا

 األمور التي يتم على أداء 
 
ي أنشطة ملشغل أل  التعهيد الخارجي ينبغي أن ينص اإلطار على أنه قبلو ، تعهيدها خارجيا

 ألداء األنشطة املراد كفاءتهومدى مقدم الخدمة إعادة التكافل، ينبغي إجراء العناية الواجبة لتقييم قدرة 

 
 
  ،تعهيدها خارجيا

 
 .وينبغي إعادة النظر في التقييم دوريا
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 ميثاق أخالقيات املهنة وقواعد السلوك: 2.1املبدأ 

 

مناسب ألخالقيات املهنة وقواعد السلوك التي يتعين على  ميثاق اعتماد إعادة التكافل يمشغل توجب علىي

 في جميع املستويات االمتثال له مسؤوليهم 

 

 سس/املسوغاتاأل 

 

من جانب  ةاملناسب ةاملهني ياتوالسلوك ياتخالقااللتزام باأل  املؤسس ي طبيستلزم التشغيل الناجح لنظام الض .44

جميع املستويات. وشركة إعادة التكافل عرضة الحتمال الخسارة الناجمة عن سلوك غير  علىمسؤولي الشركة 

 بما في ذلك االعتبارات ،الئق، على سبيل املثال قبول عقود إعادة التكافل دون النظر السليم في معايير االكتتاب

اإلجمالية. وتستلزم مراعاة املبادئ األخالقية اإلسالمية  اتورصد ومراقبة التعرض ساهمةد نسبة املتحديب الخاصة

 و  بأكملها، من جانب املؤسسة
 
 كل مشغل إعادة تكافل مسؤول عن ضمانو املراعاة الشخصية لهذه املبادئ.  أيضا

 األشخاص الذين تم االستعانة بهم  بمن فيهم) وظفيهم مراعاة
 
لمعايير األخالقية ل( دية وظائف معينةلتأ خارجيا

 مع مستويات وأهمية املسؤوليات التي يضطلعون بها.   التي تتناسب

 

45.  
 
املعلومات بين مقدم  إشكالية عدم تناظر فإن ، كون اتفاقيات إعادة التكافل مبرمة بين شركات أعمالل نظرا

 
م
ولى أهمية كبيرة مقارنة بما هو دة سن  الخدمة والشركة امل

م
التكافل املباشر. ونتيجة  عليه الحال فيما يتعلق بأعمالال ت

أعمال مشغلي إعادة التكافل ومسؤوليهم قد ينظر إليها في سياق العقود  سلوكياتلذلك، فإن االعتبارات التي تتعلق ب

دعون مطلعين. ومع ذلك، يبقى من املهم أن مشغل إعادة التكافل يضمن أن ممثليه ال يخ هنييناملبرمة فيما بين م

 
م
طبيعة العقود املقدمة،  حول  ،ين املحتملين )أو السماسرة الذين يقدمون املشورة لهم(سند  مشغلي التكافل امل

ينبغي أال تؤدي ضغوط املنافسة مع شركات إعادة و وبخاصة فيما يتعلق بأوجه التشابه مع إعادة التأمين التقليدي. 

حيث  ،وصف منتجات إعادة التكافل التي يقدمونها توخي الدقة فيعدم مشغلي إعادة التكافل لعلى التأمين التقليدي 

  أحكامؤدي إلى عدم االلتزام بيقد  التهاون في هذا األمر ن إ
م
 دة. سن  الشريعة من جانب الشركات امل

 

 قومي وعندما في جميع مجاالت تشغيله. أحكام ومبادئ الشريعة ينبغي على مشغل إعادة التكافل أن يراعي .46

  أنشطة معينة بتعهيد التكافلمشغل إعادة 
 
 خدماتالاملعلومات أو  قنيةنظام تب الوظائف املتعلقة )مثل خارجيا
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 يظل فإنه أو إدارة االستثمار أو الضوابط الشرعية(،  كتواريةاال
 
فيما  الشريعةأحكام ومبادئ لتزام باالعن  مسؤوال

. لخدمات التي يتمهو متعلق با
 
  تعهيدها خارجيا

 

 ت املوص ى بهاأفضل املمارسا

 

لزم فيه يم  ،من جانب مشغل إعادة التكافل سلوكيات العملمناسب لألخالق املهنية و  يثاقم بيقتطينبغي  .47

باملعايير العالية للنزاهة والتعامل العادل فيما بين شركة إعادة التكافل وشركات  االمتثال املوظفون واملمثلون 

 
م
 بامليثاقتطبيق آليات مراجعة داخلية منتظمة للتحقق من االمتثال  ينبغيكما دة واألطراف األخرى. سن  التكافل امل

 وتنفيذه. ويجب التعامل مع املخالفات بشكل مناسب ومعالجة املنازعات التي تم تحديدها على مستوى مناسب.

 

دوق يشير امليثاق إلى الدور االستئماني الذي تضطلع به شركة إعادة التكافل تجاه املشاركين في صنينبغي أن  .48

 وبالتالي تجاه املشاركين ذوي الصلة في شركة التكافل التي تتعامل معها.لديها مخاطر املشاركين 

 

اإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة، أو تضارب املصالح املحتمل داخل املؤسسة أو بضرورة  يثاققض ي املي نأ نبغيي .49

إلفصاحات  ذلك من خالل توفير حماية مالئمةالقيام ب على حفز يو ، العملفي سياق  قعأية مخاوف جوهرية أخرى ت

نوع و ينبغي أن توجه سياسة واضحة "لكشف املخالفات" املوظفين بشأن آلية اإلبالغ، و "كشف املخالفات". 

 حدوث والتزامات مشغل إعادة التكافل لضمان اتخاذ تدابير ملنع ،اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب اإلدارة

 املخالفات في املستقبل.

 

علن يمشغل إعادة التكافل نفسه في حالة تضارب مصالح، ينبغي أن يطلب منه أن لدى حيثما يجد مسؤول  .50

 
 
املباشر، وينبغي منعه من أي منصب لصنع القرار أو التأثير فيما يتعلق به. وعلى  سؤولإلى امل هذا التضارب خطيا

في حالة معامالت األطراف ذات العالقة وجه الخصوص، يجب على مسؤولي مشغل إعادة التكافل القيام بذلك 

   (.صلحةأفراد أسرهم أو زمالء العمل أو الشركات التي قد يكون لهم فيها مب لها صلة)أي التي 
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أو املسائل  يثاقامل املتعلقة بمواد نتهاكاتال ينبغي على مشغلي إعادة التكافل توفير آلية للموظفين لإلبالغ عن ا .51

  سلوكيات العملاملهنية أو باألخالق  املتعلقةاألخرى 
م
ض البالغات عّر  التي الحظوها، على أساس سري. وينبغي أال ت

 املقدمة بشكل صحيح املوظف الذي قدم البالغ إلى أي ضرر. 

 

املقررة بعين االعتبار في تحديد أداء املوظفين واملمثلين وفي تصميم برامج  ملواد امليثاقينبغي أن يؤخذ االمتثال  .52

ضع شركة إعادة ت أنشطة ،واملعايير واثيقبرامج الحوافز التي ال تراعي االمتثال للم كافئكن أن تيمو الحوافز. 

 .خارج السيطرة اتتعرضنشوء خطر مواجهة التكافل في 

   

على سبيل الذكر ال  )بما في ذلك همإلزام -إلزام املهنيين بميثاقهباإلضافة إلى - مشغل إعادة التكافل ينبغي على .53

قام ( الذين يعملون لديه أو يون القانون ون واملمارس ون واملحاسب مختصو التأمين املعتمدون و  ون توارياالك الحصر 

  التصرفنهم يعيبت
 
واألخالق املهنية التي وضعتها الهيئة املهنية  سلوكيات العملاملهنية ذات الصلة ل واثيقللم وفقا

  نهيالتي يكون امل
 
 املنهي نيعمل  ، كما ينبغي أال فيها عضوا

م
دة سن  فسه لصالح شركة إعادة التكافل وشركة التكافل امل

 في املسألة نفسها، وذلك لتجنب شبهة تضارب املصالح.

 

  االستعانة الذين تم خدماتالينبغي على مشغل إعادة التكافل إلزام مزودي  .54
 
 بمراعاة معايير مماثلة بهم خارجيا

. وينبغي أن تشمل العناية الواجبة وتقييم أداء مزودي تهاامراع مسؤولي مشغل إعادة التكافل ينبغي على لتلك التي

  االستعانة الخدمات الذين تم
 
 لديهم. لتزاموثقافة اال أخالقهم النظر في بهم خارجيا
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 : الصدق واألمانة والعدالة3.1املبدأ 

 

في جميع بياناته وتعامالته،  أعلى معايير الصدق واألمانة والعدالة تحرى ي أن إعادة التكافل توجب على مشغلي

 ه بنزاهةءيعامل عمالأن و 

 

 /املسوغاتسساأل 

  

املحتمل في  عدم التجانسفيها مخاوف  ، تكون اتفاق إعادة التكافل هو معاملة تجارية بين كيانات مهنية .55

باشر. ونتيجة في حالة أعمال التكافل املهي عليه الحال املعلومات والقدرة املالية بين املشاركين أقل أهمية مما 

  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتال وفر لذلك، ال ت
 
للمشاركين في عقد الذي توفره املستوى نفسه من الحماية  عموما

 تكافل 
م
أعلى معايير الصدق واألمانة  مراعاةدة. ولكن هذا ال يعفي مشغلي إعادة التكافل من سن  لشركات التكافل امل

 والعدالة في كل التعامالت التجارية م
م
دة. نزاهة مشغلي سن  ع أصحاب املصلحة، بما في ذلك شركات التكافل امل

إعادة التكافل وتعامالتهم التجارية مهمة لسمعة قطاع إعادة التكافل وحاالت القصور في هذه املجاالت يمكن أن 

 تلحق الضرر باستقرار القطاع.

 

  بشكل غير مباشرقد يتأثر  .56
 
  أيضا

م
في نزاهة مشغلي إعادة  الحاصلة ثغراتالدة من سن  مشاركو الشركات امل

الشريعة لسلسلة األعمال التي لهم فيها مصلحة. مصلحة املشاركين أحكام التكافل، ألن هذا قد يؤثر على االلتزام ب

 
 
من تلك التي لحملة وثائق التأمين لشركات  في املعامالت، في حين أنها غير مباشرة، قد ينظر إليها على أنها أكثر قربا

 التأم
 
إعادة التكافل من صندوق مخاطر  ساهماتدفع م ين التقليدي في معاملة إعادة التأمين، حيث يتم عادة

 .هميخص ذياملشاركين ال

  

 عدالةإعادة التكافل، الصدق واألمانة وال و التكافل ومشغل و بالنسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية، بما في ذلك مشغل .57

 السنة النبويةالشريعة املنصوص عليها في القرآن الكريم و  أحكامتستلزمها  هي عناصر سلوك العمل األخالقي التي
 
 . ووفقا

 لذلك، ينبغي أال يقّد 
 
أو السوق،  صحاب املصلحةأو عن طريق اإلهمال معلومات مضللة أل م مشغل إعادة التكافل عمدا

ملسؤولية إلى املعلومات املقدمة بشأن وينبغي أال يسعى إلى الحصول على ميزة تجارية بطريق غير أخالقي.  وتمتد هذه ا

  كما يفهمااللتزام بأحكام الشريعة ملنتجاتها وأنشطتها إلعادة التكافل، 
 
حجب عدم أن توفير املعلومات يشمل  أيضا

 .أطراف أخرى املعلومات الجوهرية. وتسري التزامات مماثلة على مشغلي التكافل في تعاملهم مع 
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  تكون مكتملةال قد ات يلالتفاقأن التفاصيل التعاقدية  يتمثل في فلهناك خطر في قطاع إعادة التكا .58
 
 نهائيا

سلوك فإن أي الغطاء. وحيث يحدث هذا،  سريانمن حيث املبدأ على  يةأطراف االتفاق اتفاقبعد  لبعض الوقت

ل( يسعى ، على سبيل املثال )على أساس أن وثائق العقد لم تكتميةغير أخالقي من جانب أي من طرفي االتفاق

 
 
، بعد حدث غير متوقع، من أجل كسب ميزة، من شأنه أن يقوض الثقة في حسن لرفض شرط متفق عليه سابقا

 النية التي تعتمد عليها فعالية وظيفة إعادة التكافل.  

 

 ا ؤديأن ي في قطاع إعادة التكافل/إعادة التأمين،من الشائع  .59
 
  لوسطاء )في الغالب السماسرة( دورا

 
 في نقل مهما

وبالتالي  ،املعلومات بين الطرفين وفي وضع وثائق العقد. قد يكون الوسطاء غير ملمين بخصوصيات إعادة التكافل

 تطلبات التي تعتمد على فهم هذه الخصوصيات.املهناك خطر يتمثل في أن معلومات أو صيغة العقد ال تتوافق مع 

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

إعادة التكافل ليست محجوبة  يةافل ضمان أن املعلومات الجوهرية إلبرام اتفاقينبغي على مشغل إعادة التك .60

 
م
دة، وينبغي عدم تقديم معلومات مضللة فيما يتعلق بالشروط املطروحة أو املسائل التي سن  عن شركات التكافل امل

 على نحو مشابه تتعلق بااللتزام بأحكام الشريعة. و 
م
اإلفصاح عن األمور الجوهرية دة بسن  ينبغي أن تلتزم الشركات امل

  وعندماذات الصلة. 
 
 بوصفه لطبيعة خدماته،  يعمل الوسيط، وفقا

 
الطرفين أو  في بعض النواحي ألحد وكيال

 املعلومات تلكل، ينبغي على املوكلين ضمان أن املعلومات املقدمة عن طريق وسيط تفي باملستوى نفسه لكليهما

 املقدمة مباشرة.

 

 يفاقينبغي أن تهدف ات .61
م
 وضوحدة إلى سن  ات إعادة التكافل املبرمة بين شركة إعادة التكافل وشركات التكافل امل

ومبادئ ال لبس فيها، بما في ذلك املسائل التي تتعلق بااللتزام بأحكام  جليةالعقد من خالل وجود أحكام وشروط 

ومعالجة فائض  ية،ل املستخدم في االتفاقينبغي أن تشمل املسائل التي يتم تناولها نموذج إعادة التكافو الشريعة. 

، وكذلك أساس أي يةوالعقد الذي يشكل أساس االتفاق ،التكافل شركة إعادةاملشاركين لدى صندوق مخاطر 

وينبغي أن يحدد العقد املصاريف التي تنسب لصندوق  الغطاء. في ذات أهمية وأي قيود ،يتم املطالبة بها منافع

، وأن في شركة إعادة التكافل إعادة التكافل، وتلك التي تنسب لصندوق املساهمين مخاطر املشاركين لدى شركة
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 في كتابة يحدد أجر الوكالة أو أي مكافآت 
 
أخرى يستحقها مشغل إعادة التكافل. وعندما يكون الوسيط طرفا

وأنها متسقة مع األحكام لبي املتطلبات املنصوص عليها هنا، ت وثيقةعلى املوكلين ضمان أن الينبغي  الوثيقة، حينها

  شركة.لالصادرة عن املستشارين الشرعيين ل

 

 االبتداء العقد قبل توثيق االنتهاء منينبغي  .62
 
. هأقرب وقت ممكن بعد كون في، في، وإذا لم يكن ذلك ممكنا

 ذلك ال يكون  عندماو 
 
ليها ينبغي على مشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل تسجيل املسائل املتفق عف، ممكنا

   وفق شروط وأحكام تحقق نفاذ االلتزام. بصورة نهائيةوثيقه ريثما يتم االنتهاء من ت لتسهيل تنفيذ العقد

 

 املمارسات املشار إليها  ابعد استكماله يةالتي تتعلق باالتفاق راسالتاملينبغي أن تراعي  .63
 
فيما يتعلق  ،آنفا

 قبل العقد. راسالتبامل

 

 ينبغي على مشغلي إعادة التك .64
 
بتنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم  افل ضمان أن موظفيهم وممثليهم ملزمون تعاقديا

 
 
 واألمانة.  عدالةتطلب الي سلوكيات عمل مليثاق وفقا

 

يتعاملون  ذينينبغي أن يدرك مشغلو إعادة التكافل احتمال وجود تضارب مصالح ناجم عن أنشطة الوسطاء ال .65

 معهم، وينبغي عليهم السعي لضمان أن مصا
م
 سن  لح الشركة امل

 
كما يجب على مشغلي  جراء هذا التضارب. دة ال تتأثر سلبا

إعادة التكافل االقتناع بأن أي مدفوعات تم دفعها للوسطاء تعكس مدفوعات مشروعة ألنشطة تصب في صالح 

 
م
 دة.سن  الشركات امل
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 نا: االحتياط والعناية الواجب4.1املبدأ 

 

 هيكلتهعادة التكافل االحتياط والعناية الواجبين في جميع عملياته، بما في ذلك طريقة يمارس مشغل إأن  ينبغي

 ره للخدمات، مع إيالء اهتمام خاص بااللتزام بأحكام الشريعة، وبدقة البحث وإدارة املخاطريوتقديمه ملنتجاته وتوف

 

  /املسوغاتسساأل 

 

 إعادة التكافل واجبات استئمانية تج يمشغلعاتق ب ناطي .66
م
كما تؤثر دة، سن  اه مساهميهم وشركات التكافل امل

 
 
لجميع  نفعةأفضل متحقيق بشكل غير مباشر على املشاركين في شركات التكافل. ول منتجاتهم وخدماتهم أيضا

أصحاب املصلحة، يستلزم هذا املبدأ من مشغلي إعادة التكافل ممارسة االحتياط والعناية الواجبين في جميع 

يمكن أن و إلدارة املخاطر التي تتعرض لها شركة إعادة التكافل، بما في ذلك تضارب املصالح. وذلك  ،عملياتهم

يمارس مشغل إعادة التكافل  إذا ما لميؤدي اإلخفاق في إدارة تلك املخاطر إلى ضرر اقتصادي ألصحاب املصلحة. و 

غل مش تحملي من املمكن أنفإنه ، لدى شركة إعادة التكافل املشاركينفي إدارة صندوق مخاطر العناية الواجبة 

 من املسؤولية إعادة التكافل 
 
 عن أي ضرر ناتج.جزءا

 

 م نبغيي .67
 
إال أنها ال تمثل -مرتبطة بأعمال إعادة التكافل كملة على مشغلي إعادة التكافل الذين يقدمون أعماال

نتيجة لتلك األنشطة. كما يجب أن يكونوا على علم باحتمالية نشوء تضارب في املصالح  -اتفاقيات إعادة تكافل

فصل التكاليف واألرباح الناشئة عن تلك األنشطة من املعامالت املنسوبة إلى صندوق مخاطر املشاركين لدى 

 شركة إعادة التكافل.

 

إلى تلبية  أحكام الشريعة عند تقديم منتجات وخدمات إعادة التكافل املتوافقة معيهدف مشغل إعادة التكافل  .68

  مصالح شركات
م
أحكام دة في الحصول على تغطية إعادة تكافل خالية من العناصر التي ال تتوافق مع سن  التكافل امل

اإلخفاق في ممارسة االحتياط وقد يؤدي . ساهماتبما في ذلك طبيعة العقد واستثمار امل ،الشريعة في جميع النواحي

وكذلك شركة  ،شركة إعادة التكافل لى أن تصبحإ ضمان االلتزام بأحكام الشريعةب ما يتعلقوالعناية الواجبين في

  بأحكام الشريعة عدم االلتزامإن . ن بأحكام الشريعةيتغير ملتزم ،غير قصد التكافل عن
 
بشكل غير مباشر  قد يؤثر أيضا

 
م
 سن  على املشاركين في الشركات امل

م
ور دة وجمهسن  دة. يساعد االحتياط والعناية الواجبان على حماية ثقة الشركات امل

 التأمين في النزاهة الشرعية لقطاع إعادة التكافل.  
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 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

املشاركين صندوق مخاطر إدارة ب ما يتعلقينبغي على مشغلي إعادة التكافل ممارسة االحتياط والعناية الواجبين في .69

 ا فيه مملالتكافل  شركة إعادة لدى
م
ات وخدمات إعادة التكافل وقبول جدة وتقديم منتسن  صلحة شركات التكافل امل

التقييم السليم للمخاطر مع جمع املعلومات  متى ما كان ،أي أنشطة أخرى تعلق بما ياملخاطر من شركات التكافل وفي

  الالزمة لهذا الغرض
 
 وتحليلها مطلوبا

 
 املوافقة الشرعيةعلى عملية الحصول على  . وتسري العناية الواجبة أيضا

يلي: )أ( املنتجات و)ب( الخدمات و)ج( أنشطة االستثمار واالكتتاب  فيمام بأحكام الشريعة والحفاظ على االلتزا

 وحيثماو)د( األنشطة التشغيلية الشاملة ملشغل إعادة التكافل.  شركة إعادة التكافلاملشاركين لدى لصندوق مخاطر 

شراف على األنشطة التي يقوم بها يستفيد مشغل إعادة التكافل من خدمات الوسطاء، تشمل العناية الواجبة اإل 

 الوسطاء واملعلومات املقدمة من خاللهم. 

 

ينبغي أن يضمن مشغلو إعادة التكافل أن هياكل التوظيف والتدريب والحوافز تعزز مطلب االحتياط والعناية  .70

 لتعزيز  ياتسلوك تستلزمأنظمة وضوابط مناسبة،  ومراقبة فرضينبغي  كما .املوظفين واملمثلين لدىالواجبين 

 االحتياط والعناية الواجبين.
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 : األنظمة واإلجراءات5.1املبدأ 

 

ألنظمة واإلجراءات الالزمة، وأن موظفيه يتمتعون باملعرفة با حاطتهضمان ا مشغل إعادة التكافلتوجب على ي

 جلس الخدمات املالية اإلسالميةالصادرة عن مواملهارات الالزمة، للتوافق مع هذه املبادئ واملعايير األخرى 

 

  /املسوغاتسساأل 

 

 نقص املعرفة واملهارات الضرورية في املجاالت الرئيسة للهيكل التنظيمي ملشغلي إعادة التكافل إلىؤدي يقد  .71

وقرارات اكتتاب ضعيفة ومكلفة، ومنتجات ال تلبي املتطلبات  فاسدةمنتجات وخدمات معيبة وعقود  نشوء

على  قد تؤدي هذه العيوب إلى تشويه طبيعة العقود املبرمة، حتى لو لم تكن مقصودة. وبناء  و قابية. القانونية أو الر 

يقوم بها وظائف الضبط املؤسس ي ذلك من الضروري أن يضمن مشغلو إعادة التكافل أن الوظائف التشغيلية و 

  هموأن يتم إعادة تقييم ،قيامهم بهاأشخاص يتم تقييم كفاءتهم ومالءمتهم لالضطالع بتلك الوظائف قبل 
 
 .دوريا

 

72.  
 
بأحكام  ملنتجات والعملياتا التزاممدى متطلب املعرفة واملهارات املناسبة إلى أولئك املسؤولين عن تقييم  يمتد أيضا

ن عدم إيالء االعتبار السليم ملسائل االلتزام بأحكام الشريعة في شركات إعادة التكافل قد يقوض ثقة إالشريعة، حيث 

 الشرك
م
 دة والجمهور في النزاهة الشرعية لقطاع إعادة التكافل. سن  ات امل

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

 بط املؤسس يالض وظائف ينبغي على جميع األشخاص الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ الوظائف التشغيلية أو  .73

بهم، قبل السماح لهم بتولي صافي مشغل إعادة التكافل الخضوع ملتطلبات "الكفاءة واملالءمة" ذات الصلة بمن

ينبغي تقييم الكفاءة بالرجوع إلى عوامل مثل املهارات والخبرات ذات الصلة بالواجبات املؤداة، و مسؤولياتهم. 

 يةالتدريباالحتياجات ملالءمة و ااستمرارية ينبغي تقييم كما واملالءمة بالرجوع إلى عوامل مثل النزاهة واالستقالل. 

لتدريب والتطوير، وعند الضرورة تعديل املسؤوليات. وال تقتصر لمن خالل توفير فرص  بشكل دوري ومعالجتها

لها اإلطار الرقابي موافقة  يستوجبمسؤوليات مشغل إعادة التكافل في هذا الصدد على تلك األدوار التي قد 

 شرط يةة واإلشرافيالرقاب سلطةالمحددة من قبل 
 
 للتعيين. ا
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تعهيدها ن واملمثلين ملشغل إعادة التكافل، بما في ذلك أولئك الذين يؤدون خدمات يتم جميع املسؤوليينبغي تزويد  .74

 
 
بما يتناسب مع الواجبات التي  ،لشركة إعادة التكافل بمستوى من املعرفة الفنية والشرعية بشأن إعادة التكافل خارجيا

أن يظلوا على عالقة طيبة على ن( و واملحاسب ن و ارياالكتو )على سبيل املثال،  هنيينينبغي تشجيع األشخاص املكما يؤدونها. 

 متطلبات التعليم املنهي املستمر.ب لتزامفيما يتعلق باال ،بهيئاتهم املهنية

 

 نسؤوليمأكانوا بأحكام الشريعة، سواء  العقود أو العمليات عند اختيار األشخاص لتقديم املشورة بشأن التزام .75

تقييم املعرفة الفنية للمرشحين له، ينبغي على مشغلي إعادة التكافل  يينشغل إعادة التكافل أو مستشارين خارجمل

وتزويد أولئك املعينين باملعلومات الفنية الكافية بشأن إعادة التكافل لتمكينهم من اتخاذ  ،بشأن طبيعة العمل

طلبه ما الفني إذا  الشريعة على تلك األعمال. وينبغي توفير التدريب أحكام فيما يتعلق بتطبيق ،ستنيرةقرارات م

  بط املؤسس يأو إذا اعتبره املسؤولون عن وظائف الض ،مستشارو الشريعة
 
 . ضروريا
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:
ً
 الشريعة أحكامااللتزام ب ثانيا

 

 : التزام األعمال بأحكام الشريعة1.2املبدأ 

 

بادئ الشريعة، من حيث العقد أو يضمن مشغل إعادة التكافل أن جميع األعمال التي يضطلع بها متوافقة مع م

تشوبه املخاطر الكامنة املقبولة على حد سواء. وينبغي أن يكون لديه تدابير سارية لتحديد وتنقية أي دخل 

 .عناصر محرمة

 

  /املسوغاتسساأل 

 

مية بشأن نظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسال  10رقم  تؤكد املبادئ اإلرشادية للمعيار  .76

ة معمول به لكل مؤسسة مالية إسالمية. وعلى الرغم من أن املعيار ال يذكر على عيعلى أهمية وجود نظام ضوابط شر 

  حتواهالطبيعة الشاملة ملفإن وجه التحديد إعادة التكافل، 
 
من قبل جميع مشغلي إعادة  لتطبيقل تجعله مناسبا

 30في ذلك املعيار ليست مكررة هنا. الواردة سوغاتاملبادئ وامل ، وبالتالي فإنالتكافل

 

ومع ذلك ربما تجدر اإلشارة إلى أن تطبيق مبادئ الشريعة ضمن اإلطار التشغيلي لعملية إعادة التكافل من  .77

واآلثار العملية املترتبة على القرارات بالنسبة  ،املرجح أن يستلزم معرفة فنية متخصصة لطبيعة تلك العملية

ت هذه املعرفة الفنية املتخصصة غير موجودة، فاملشورة الشرعية قد تؤدي إلى عواقب لتطبيق الشريعة. وإذا كان

عملية لم تكن متوقعة أو مقصودة من قبل املستشارين في التوصل إلى استنتاجاتهم، وربما تشمل نتائج غير 

بشأن طبيعة  فنيةلمقصودة فيما يتعلق بالشريعة. لذا فإن هناك حاجة لتزويد املستشارين الشرعيين باملعرفة ا

  5.1مشورة مستنيرة )انظر املبدأ  هم من إسداءأعمال شركة إعادة التكافل، من أجل تمكين
 
(. وهذه املذكور آنفا

مشورة املستشارين الشرعيين، بما في ذلك املوافقة على  تي تستدعياملجاالت المن مجموعة  نطبق علىاملالحظة ت

ات ياتفاق والدخول في وصياغة ألفاظ العقد، ،توزيعهطريقة و  كتتابفائض اال يتحديد مستحقنموذج األعمال، و 

 وقبول األعمال من شركات التأمين التقليدية.   ودفع عموالت األرباح، ،إعادة التكافلإسناد 

 

                                                 
، الجزء الثالث: الثاني: الكفاءةالعام لنظام الضوابط الشرعية، الجزء  األول: األسلوبفي أجزاء مختلفة. الجزء  جمعةتسعة مبادئ، م 10رقم  يحدد املعيار  30

 .  الخامس: التناسقوالجزء  ،الرابع: السرية، الجزء يةاالستقالل
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الشريعة بسبب االعتماد غير املبرر أحكام طبيعة أعمال شركة إعادة التكافل قد تعرضها لخطر عدم االلتزام ب .78

 امدات قدمتها األطراف املقابلة )أو الوسطاء الذين يتصرفون نيابة عن األطراف املقابلة( بالنسبة اللتز على تأكي

  بناء  عليه، يعد. بأحكام الشريعة أو تسندها شركة إعادة التكافلألعمال التي تبرمها ا
 
 مشغل إعادة التكافل مسؤوال

مخاطر عدم االلتزام  ما تنشأالشريعة، بما في ذلك حيث أحكامعن اتخاذ الخطوات املناسبة للتحقق من التزامه ب

 
 
حتى لو كان من مشغل إعادة التكافل نفسه. باإلضافة إلى ذلك،  من اإلجراءات التي اتخذتها األطراف املقابلة بدال

  لدى
م
يزال هناك خطر في أن تقبل دون قصد،  ماضوابط شرعية مناسبة معمول بها، فل ترتيباتدة سن  الشركة امل

 سند إلى شركة إعادة التكافل خطر وت
 
 ال يتوافق مع أحكام الشريعة. ا

 

  عندما .79
 
تكون  إنها لنمن شركة التأمين التقليدي )أو شركة إعادة التأمين(، ف تقبل شركة إعادة التكافل أعماال

الشريعة، م أحكاب مدى التزام الخطر الكامن املؤمن منهقادرة على االعتماد على شركة التأمين التقليدي لتقييم 

 لتقوم بذلك بنفسها. نافذة ترتيباتوسوف تحتاج إلى 

 

 قد تواجه  .80
 
لقبول األعمال من الشركات التابعة الزميلة أو  شركة إعادة التكافل التي هي عضو في مجموعة ضغطا

 الكيانات األم التي هي شركات تأمين أو إعادة تأمين تقليدي. 
 
تي هي شركة إعادة التكافل الكما قد تخضع أيضا

شركات إعادة تأمين تقليدي.  ذين هم عبارة عنألعضاء املجموعة ال إسناد خطر  عضو في مجموعة لضغوط إلعادة

  5في املبدأ  سيناقش بش يء من التفصيلوهذا الخطر 
 
 .الحقا

 

ثل، بامل عليها نطبقتالشريعة أحكام الحاجة إلى االلتزام بإن نافذة، فبوصفها ر شركة إعادة التكافل اتد عندما .81

  يها، كمااألعمال إل شركات التكافل التي تقوم بإسنادوذلك لحماية 
 
في  يجب مراعاتها اعتبارات أخرى  توجد أيضا

ضمان التزام املوجودات التي تدعم مالءة أو سيولة النافذة ومن بينها، الحاجة إلى فصل املوجودات، و  هذا الهيكل.

   بأحكام الشريعة.

  

 هاأفضل املمارسات املوص ى ب

 

ينبغي على مشغل إعادة التكافل ضمان أن لديه إمكانية الوصول الفوري إلى املشورة في الوقت املناسب بشأن  .82

املسائل املتعلقة بالشريعة، وأن يتم تزويد املستشارين الشرعيين باملوارد الكافية لتمكينهم من تنفيذ واجباتهم. 
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هيكل ضوابط شرعية يتناسب مع حجم وتعقيد  تكافلعادة الإمشغل  ىلدأن يكون  10رقم  يستلزم املعيار و 

 31وطبيعة أعماله.

 

83.  
 
إعادة ب املتعلقة ملعرفة الفنيةايزود املستشارين الشرعيين ب ينبغي أن يطبق مشغل إعادة التكافل نظاما

 ينبغي على مشغل إعادة التكافل ضمان أن كما ألنهم يحتاجونها لتمكينهم من تقديم مشورة مستنيرة. ؛التكافل

، ويتم مساعدتهم في تقييم أثر القرارات املحتملة وتطوراتها املستشارين الشرعيين على اطالع بممارسات الصناعة

 
م
 دة.  سن  على شركة إعادة التكافل وشركاتها امل

 

84.  
 
الجانب  لىطرح هذه االستفسارات ععلى املستشارين الشرعيين ملشغلي إعادة التكافل  ينبغي أيضا

أن لديهم معلومات كافية بشأن مسائل إعادة من أن ذلك ضروري لغرض استيثاقهم حيث يرون  ،اإلداري 

 لتمكينهم من تطبيق مبادئ الشريعة في سياق العمل املناسب. ،الشريعةأحكام التكافل ذات الصلة ب

 

 :أتيي مام التأكد، املؤسس يضبط الوظيفة  ضمن صالحياتإعادة التكافل،  يشغلاملستشارين الشرعيين ملينبغي على  .85

نموذج إعادة التكافل الذي وافق عليه املستشارون الشرعيون، وأن  وفق عمليات شركة إعادة التكافل أن تسير  (أ)

متوافقة مع مبادئ الشريعة في جميع األوقات.  ويتطلب هذا الهدف مراجعة عمليات شركة إعادة التكافل تظل 

 32تكافل.دورية من قبل املستشارين الشرعيين لعمليات شركة إعادة ال

املشاركين لدى بمعالجة الفائض الناش ئ في صندوق مخاطر  املتعلقةالسياسة واإلجراءات  سريان (ب)

املشاركين فائض االكتتاب الناش ئ في صندوق مخاطر رجوع ينبغي افتراض و التكافل.  شركة إعادة

  شركة إعادةلدى 
م
  توزيع تمدة، وأنه إذا سن  التكافل إلى الشركات امل

 
عن االحتفاظ به أي فائض بدال

مخاطر  اديق، فينبغي توزيعه على صنفي صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة التكافل

                                                 
 ، الذي ينطبق تم10رقم  املعيار من  .1 املبدأ 31

 
 على شركات إعادة التكافل. اما

شركة التكافل بشأن ل جلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةعلى أن "الهيئة الشرعية لشركة التكافل عليها واجب تقديم املشورة مل 14ر رقم من املعيا 74تنص الفقرة  32

 أحكام ب مور املتعلقةاأل 
 
   ل.على شركات إعادة التكاف الشريعة".  وهذا الشرط يسري أيضا
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 دى ااملشاركين ل
م
هذه االفتراضات على  ات التي تحيد عنينبغي تبرير االستثناءكما  33دة.سن  لشركات امل

 .شرعيأساس 

، فينبغي حينها أن تكون  في حالة ما إذا واجه صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة (ج)
 
التكافل تسربا

 هناك سياسات سارية تنظم توزيع أي فائض متبق إذا ما تمت تلبية املطالبات الصحيحة كافة.

، وال سيما التكافل املقترحةإعادة إسناد ات يالتقييم الشرعي التفاقب فيما يتعلق ةمطبق اتهناك إجراءأن يكون  (د)

 ات على أساس إعادة التأمين التقليدي أو مع شركة إعادة تأمين تقليدي. يهذه االتفاق إبرامحيث يتم اقتراح 

ربح مقترحة في عقود  ةات عموليالتقييم الشرعي ألي اتفاقب فيما يتعلق ةمطبق اتهناك إجراءأن يكون  (ه)

 إعادة التكافل الداخلية أو الخارجية. 

عقود مقترحة في  سنادإعمولة تفاقيات أن يكون هناك إجراءات مطبقة فيما يتعلق بالتقييم الشرعي ألي ا (و)

 إعادة التكافل الداخلية أو الخارجية.

 ضمان أن تهدف إلى قبول املخاطر من شركات التأمين التقليدي تسبق ةمطبق اتهناك إجراءأن يكون  (ز)

 مثل  وأي الخطر والعقد
 
لدى شركة التأمين  اتالجزء املحتفظ به من املساهمإجراءات متفق عليها مسبقا

  .الشريعةأحكام مع  ةمتوافق هوالطريقة التي يتم بها استثمار قليدي الت

لعقود املكتوبة على أساس املشاركة التوافق الشرعي لملراجعة وتقييم حالة  ةمطبق اجراءاتهناك أن يكون  (ح)

 في التأمين مع شركات إعادة التأمين التقليدي.

 ام بأحكام الشريعة لألنشطة التي تمت ممارستهاأن يكون هناك إجراءات مطبقة ملراجعة وتقييم مدى االلتز  (ط)

 إلى جانب أعمال إعادة التكافل.على أساس تكميلي 

 ، وتنقيته حسب االقتضاء.تشوبه عناصر محرمةلتحديد أي دخل  ةمطبق اتهناك إجراءأن يكون  (ي)

 

حفاظ على نزاهته ينبغي على املستشارين الشرعيين ملشغلي إعادة التكافل أن يساعدوا مشغل إعادة التكافل لل .86

األطراف املقابلة فيها تقدم  التيفي الحاالت والسيما  ،الشريعةأحكام ه عند اتخاذ القرارات التي تتعلق بيتواستقالل

                                                 
 ح م2013نوفمبر  20إلى  18للفترة من  في الرياض باملمكلة العربية السعودية ةالعشرين املنعقدو  ةالحادي الفقه اإلسالمي الدولي في دورتهأصدر مجمع  33

 
مل قرارا

وعوائد استثماراتها، وأي إيرادات أخرى بعد سداد  الفائض التأميني هو الرصيد املالي املتبقي من مجموع االشتراكات املحصلة،: "( جاء فيه ما يأتي6/21) 200رقم 

الفائض التأميني التعويضات، واقتطاع رصيد املخصصات واالحتياطيات الالزمة، وحسم جميع املصروفات وااللتزامات املستحقة على الصندوق. ويمكن االحتفاظ ب

 إعادة التكافل. هذا القرار الفائض التأميني فييشمل  ح الصندوق".ئدالة، وحسب لواكله للصندوق، أو توزيعه كله أو بعضه على حملة الوثائق على نحو يحقق الع
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طلب من مشغل إعادة التكافل االعتماد عليهأحكام تأكيدات بالنسبة لاللتزام ب أن تنشأ  رجح. ومن املاالشريعة يم

 هذه الحاالت في حالة األعمثل 
م
دة املحتملة، وفي حالة سن  مال املقدمة لشركة إعادة التكافل من الشركات امل

 تابعبوصفها ة للمشاركة فيها شركة إعادة التكافل األعمال املدعوّ 
 
على أساس املشاركة في التكافل، وفي حالة  ا

التحقق التفصيلي من . وفي كثير من هذه الظروف، من املرجح أن يكون ةإعادة التكافل املحتملإسناد ات ياتفاق

الشريعة غير عملي. ومع ذلك، ينبغي على مشغلي إعادة التكافل مواصلة تقييم نظم األطراف أحكام االلتزام ب

 . وبناء  عليه:الصادرة عنهم االعتماد الذي يمكن وضعه على التأكيداتمدى املقابلة من أجل تحديد 

  الصادرة عن الشريعةأحكام قبل االعتماد على تأكيدات االلتزام ب (أ)
م
دة املحتملة أو وسطاء سن  الشركات امل

يعملون بالنيابة عنهم، ينبغي على مشغلي إعادة التكافل اتخاذ إجراءات العناية الواجبة التي وافق عليها 

 
م
قادرة على تقديم سارية دة املحتملة لديها نظم سن  املستشارون الشرعيون لالستيثاق من أن الشركات امل

 أحكام مع  ال املطروحة لإلسناد متوافقةأن األعمب ةقناع
م
دة املحتملة سن  الشريعة، وأن فهم الشركات امل

 على نتائج العناية الواجبة، مشغل إعادة التكافل.  فهم الشريعة متوافق معأحكام لاللتزام ب
 
واعتمادا

بأحكام الشريعة  اإللزامية اتفاقية إعادة التكافلتزام الالتحقق من  األعمال، فمن املرغوب فيه وطبيعة

   خالل مدة سريانها.

  عندماينبغي اعتماد أسلوب مماثل  (ب)
م
عرض على شركة إعادة التكافل امل  مشاركبوصفها كة شارَ يم

 
 تابع ا

 
غطاء  في ا

 وموضوع على أساس املشاركة في التكافل. 
 
النظر في  في هذه الحالة يجب على مشغل إعادة التكافل أيضا

 الشريعة.  أحكام لالستيثاق من االلتزام ب ةالقائدكة إعادة التكافل شر قوم بها تاإلجراءات التي 

 ةات إعادة تكافل مكرر يينبغي تنفيذ العناية الواجبة املماثلة حيث يطرح مشغل إعادة التكافل وضع اتفاق (ج)

 مع شركات إعادة التكافل أو شركات إعادة التأمين التقليدي األخرى.

 

ضمان أن املمارسات املوص ى بها هنا تطبق على  ،نافذةبوصفها تي تعمل ينبغي على شركة إعادة التكافل ال .87

 عن ذلك يجب أن يضمن مشغل إعادة التكافل أن موجودات  النافذة، وكأن تلك النافذة شركة منفصلة.
 
وفضال

النافذة مفصولة بوضوح من موجودات املعامالت التقليدية، وذلك بأن ال يتم خلط املوجودات التي تدعم 

 استح
م
أن يكون هذا الفصل نبغي دة مع تلك التي تدعم مطلوبات املعامالت التقليدية. ويسن  قاقات الشركات امل

 
 
لنافذة مدعمة بموجودات املعامالت اأوضاع عدم املالءة. وعندما تكون مالءة أو سيولة  خالل بما في ذلك صارما
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املوجودات محددة ومتوافقة مع أحكام أن تلك  ا على مشغل إعادة التكافل ضمانالتقليدية، فينبغي حينه

 ومبادئ أن العقود الصادرة عن النافذة تتوافق مع أحكام ضمانعلى مشغل إعادة التكافل نبغي الشريعة. كما ي

  ، وأنها غير متأثرة بأشكال العقود املستخدمة في املعامالت التقليدية.الشريعة
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:
ً
 اإلطار االحترازي  ثالثا

 

 : إطار مالئم إلدارة املخاطر1.3بدأ امل

 

نطاق  ذو  إطار مالئم إلدارة املخاطر، اديهلأن شركة إعادة التكافل  ضمان إعادة التكافل يمشغل توجب علىي

 مناسب بط مؤسس يهيكل ض ضمن مدمجمناسب و 

 

 /املسوغاتسساأل 

 

على شركات إعادة  على سريانهمي( بشأن إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسال  14رقم  املعيار  ينص .88

 من قبل شرافاإل دارة و عمليات اإل إطار إلدارة املخاطر لتسهيل  تطوير التكافل، ويضع الحد األدنى من املعايير ل

بشأن متطلبات املالءة للتأمين التكافلي )التأمين  11رقم  . كما يستلزم املعيار يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتال

 
 
 سل اإلسالمي( إطارا

 
  ترتيباتتقييم  دإلدارة املخاطر لدعم كفاية موارد املالءة للشركة، ويع يما

 
 إدارة املخاطر جزءا

 
 
 باملالءة.   تعلقةمن عملية املراجعة الرقابية امل أساسيا

 

ا املخاطر التي تتعرض له وإدارة لتحديد نافذة آلياتإطار إدارة املخاطر ضمان أن مشغل إعادة التكافل لديه من  الغرض .89

تحقيق أهدافها أو على استمرار وجودها. باإلضافة إلى االعتبارات التي على قد تؤثر على قدرتها  التي شركة إعادة التكافل

 
 
على مشغلي إعادة التكافل النظر في األثر املترتب على  تسري على مزودي إعادة التأمين التقليدي في هذا الصدد، يجب أيضا

  احملونهتي يتال ةياإلضاف ةاالستئماني سؤوليةامل
م
املخاطر من خالل صندوق  تي تقتسمدة السن  تجاه شركات التكافل امل

 إعادة التكافل نيابة عنهم. مشغلديره يالذي  شركة إعادة التكافل املشاركين لدى مخاطر 

 

  14رقم  يصف املعيار  .90
 
  هيكال

 
لتكيف مع ظروف كل شركة ا الغرض منه املخاطر،دارة إل  فعال إلطار  أساسيا

 تكافل أو شركة إعادة تكافل على حدة.  

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

، 14رقم  متوافق مع املعيار و إطار فعال وموثق إلدارة املخاطر،  تطبيقينبغي على مشغل إعادة التكافل ضمان  .91

 :  أتيويتعامل على األقل مع ما ي
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 .ستراتيجيات املخاطرإوضع سياسات و  (أ)

 ها.بشأن اتقرار اليمها واتخاذ تحديد املخاطر وتقيلإجراءات  (ب)

 .الذي يغطي األنشطة الرئيسة رقابةإطار ال (ج)

 .حالة املخاطر رصدإجراءات  (د)

 .خاطرعن املإجراءات إعداد التقارير الداخلية  (ه)

 

ينبغي أن يشتمل إطار إدارة املخاطر على جميع املخاطر التي تتعرض لها شركة إعادة التكافل، بما في ذلك تلك التي تكون  .92

 إلى جانب دخولها في اتفاقيات إسناد إعادة التكافل. مكملة بخدمات اقيامهعرضة لها نتيجة ألطراف املرتبطة بها هي وا

   

املهارات املناسبة  تتوفر لديهمينبغي على مشغل إعادة التكافل ضمان أن يشرف على إطار إدارة املخاطر أشخاص  .93

 الع بوظائفهم دون قيد أو تضارب في املصالح.ن على االضطيقادر  مما يجعلهمواملوارد واملوضوعية، 

 

مستواه  بناء  علىينبغي على مشغل إعادة التكافل إجراء تقييم املخاطر واملالءة الخاص به، لتقييم قوته املالية  .94

كل إدارة املخاطر، على أساس نظرة مستقبلية.  وينبغي إعادة النظر في تقييم املخاطر واملالءة بش لألعمال وإطار  املخطط

ينبغي إبالغ نتائج تقييم املخاطر كما ظروف شركة إعادة التكافل بشكل كبير.  يؤدي إلى تغير  ند أي حدثدوري وع

 .يةة واإلشرافيالرقاب سلطةالاإلداري لشركة إعادة التكافل وإلى  جهاز إلى ال ظرفيةواملالءة واملراجعة الدورية أو ال
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 ة التكافل: مالءة شركات إعاد2.3املبدأ 

 

تطبيق آليات مناسبة على نحو سليم للحفاظ على مالءة شركات ضمان إعادة التكافل  يمشغل توجب علىي

 إعادة التكافل

 

  /املسوغاتسساأل 

 

على شركات إعادة  على سريانهبشأن متطلبات املالءة للتأمين التكافلي )التأمين اإلسالمي(  11ينص املعيار رقم  .95

مصالح  نسب إلىلمالءة على مستوى كل صندوق منفصل يم لاختبارات القيام با املعيار توخى هذوقد التكافل. 

 
م
شاركين املمخاطر  أو صناديق صندوق  تشمل اختبارات املالءة دة )في سياق شركة إعادة التكافلسن  الشركة امل

 .  بأكملهاوعلى مستوى الشركة  على مستوى صندوق املساهمين،و  ،(يهالد

 

ات كفاية رأس املال واآلليات االحترازية األخرى هي لضمان أن الشركة لديها مرونة كافية متطلب إن مسوغات .96

الناجمة عن أعمالها، بحيث يمكنها أن تستمر في الوفاء  ال يمكن التنبؤ بهاالتي  تملةاملحالستيعاب الخسائر 

شركة إعادة التكافل تحتاج إلى رأس رأس املال، ألن  كثافة في إعادة التكافلوتتطلب بالتزاماتها عند استحقاقها. 

أحداث منخفضة التكرار لكن عالية الجسامة، أو لتوفير ب واملرتبطة التعرضات التي تقوم بتغطيتها مال ملواجهة

  األعمال الجديدة عن الناش ئ ءعبللفعالة  مساعدة
م
 دة.  سن  للشركات امل

 

فحسب  بالغة صعوباتقطاع معين،  فيتكافل إعادة ال ملسيطرة على صناعةاشركات إعادة التكافل تسبب ال  .97

 
م
د يز يوقع إخفاق، مما ما لصناعة إذا ل كذلك على النظام الكليؤثر ت ابل إنه، االتي تعتمد عليه فردةدة املسن  للشركات امل

 لرؤوس األموال. هوامش إضافيةشركات إعادة التكافل ب التأكد من احتفاظالحاجة إلى 

 

إقراض موجودات صندوق املساهمين إلى صندوق  من خاللها قرض، التي يتمآلية ال 11رقم  وصف املعيار  .98

من  القرض التكافل لتغطية العجز في رأس املال أو السيولة على أن يتم سداد شركة إعادةاملشاركين لدى مخاطر 

  ناقش املعيار إمكانية أنهو . شركة إعادة التكافلاملشاركين لدى الفوائض املستقبلية لصندوق مخاطر 
 
من  بدال

اإلطار الرقابي  ، قد يسمحشركة إعادة التكافلاملشاركين لدى فرض التحويل الفوري للموارد إلى صندوق مخاطر 

املساهمين لقرض محتمل في املستقبل، وذلك إلثبات كفاية رأس املال لصندوق بتخصيص مبلغ داخل صندوق 
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 بذلك، إذا سمح اإلطار الرقابي ،بلغ املخصصامل كامل . ويحتسبشركة إعادة التكافل املشاركين لدىمخاطر 

رقم  مشار إليه في املعيار  ترتيبهذا الو . املشاركين لدى شركة إعادة التكافلألغراض تحديد مالءة صندوق مخاطر 

 على القرض بوصفه 11
 
 قائما

 
 .تسهيال

 

شركة إعادة  لدى املشاركينال صندوق مخاطر مرأس لآلية لتقديم دعم بوصفه االستخدام املمكن للقرض  .99

من و  شركة التكافل. عليه الحال لدى له آثار على شركة إعادة التكافل يحتمل أن تكون أكثر حدة مما التكافل

  املرجح أن يكون 
 
طبيعة كثافة رأس املال في أعمال شركة  األمر الذي يعكس اإلطار الزمني لسداد القرض طويال

 للحجم املحتمل للخسائ ،إعادة التكافل
 
ر عند حدوثها مقارنة بالفوائض التي يجب أن تستخدم في إعادة بناء نظرا

 .
 
لة األموال املحو  املتحصلة مناالستثمار  عوائد بوجه عام ال يستحقصندوق املساهمين  إن وحيثرأس املال الحقا

صندوق لرأس مال والطويل األجل  الكبير  دعمالإن التكافل، ف شركة إعادة املشاركين لدى إلى صندوق مخاطر 

رأس مال املساهمين.  كافأةالتكافل له آثار على قدرة مشغل إعادة التكافل مل شركة إعادةاملشاركين لدى مخاطر 

التكافل إلى  شركة إعادةاملشاركين لدى خاطر متعددة مل باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام صناديقو 

رأس ل االستخدام األمثل إنملساهمين(. وحيث من قبل ا)منفصلة لرأس املال ال يمكن الوصول إليها  أوعية نشوء

فصل األموال من املحتمل أن يضع شركات إعادة التكافل في وضع إن إلى حد ما على مزايا التنويع، ف يعتمد املال

 بشركات إعادة التأمين التقليدي. وحيث و تنافس ي غير م
 
الحفاظ ب تكون مطالبةن شركة التكافل قد إات مقارنة

 نشاط طبيعة فإن ،معن بعضه ناديق مخاطر مشاركين منفصلة لعزل مجموعات مختلفة من املشاركينعلى ص

 التكافل شركة إعادة املشاركين لدى خاطر مل منفصلة صناديقعلى أن حتمية الحفاظ تعني إلعادة التكافل  جملةال

 
 
 التنويع. زايار ملأكب لفئات مختلفة من األعمال أقل قوة، مما يتيح وصوال

  

100.  
 
شركات إعادة التكافل أن تكون على علم بمخاطر االستدعاءات غير املخطط لها للموجودات  تحتاج أيضا

باإلضافة إلى االلتزامات التعاقدية لدفع املطالبات، قد تتعرض شركات إعادة التكافل اللتزامات تعاقدية و السائلة.  

الخارجية مثل  ؤثرات، بما في ذلك املمعينة اثحدأوقوع ب متعلقةضمانات إنشاء املدفوعات أو  عجيل سدادلت

 .خفض التصنيفات االئتمانية
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االعتماد على دعم رأس املال أو السيولة من شركة إعادة فإن نافذة، بوصفها تعمل شركة إعادة التكافل  عندما  .101

يتم دعم مالءة أو سيولة النافذة  وعندما .لشريعةأحكام ايثير تساؤالت أكثر بشأن االلتزام ب املضيفة لها التأمين التقليدي

إلى ضمان أن يتم تحديد املوجودات املعنية  بحاجةيكون  مشغل إعادة التكافل فإنبموجودات العملية التقليدية، 

 الشريعة.  أحكام واتفاق الدعم ذاته متوافقة معهي لغرض دعم النافذة، وأنها  فرض طوق حاجزي عليهاو 

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

أو  باألعمال التي ترجع إلى صندوق  تعلقةالتعاقدية امل ترتيباتبغي على مشغل إعادة التكافل تقييم الين .102

، وتحديد ما إذا كان كل صندوق يمثل تقوم بإدارتهاالتي  أو  التكافل شركة إعادةلدى  مخاطر املشاركين صناديق

 
 
رض عليه طوق حاجزي  ماال

م
 صندوق  كل ط لتلبية االلتزامات الناشئة فيموجوداته متوفرة فق ، وبالتالي فإنقد ف

خذ بعين االعتبار إلى ، يجب على مشغل إعادة التكافل األ معين الوصول إلى رأي عندو . على حدة صناديقتلك المن 

 جانب 
م
املشاركين صندوق مخاطر بأعمالها  تعلقتدة التي سن  الشروط التعاقدية، التوقعات املعقولة للشركات امل

دة قدمها لهمتالتكافل، مع مراعاة أي إقرارات  ةشركة إعادلدى  سن 
م
 االتفاقية التيقبل أو عند إبرام  الشركات امل

 .  لالتفاقية وضع القانوني أو الشرعيالب تتعلق

 

من منظور قانوني أو  ماثلةمالتكافل  شركة إعادةاملشاركين لدى موجودات صندوق مخاطر تكون ال  عندما  .103

 التكافل شركة إعادةاملشاركين لدى خاطر ميصها لتلبية املطلوبات الناشئة في صناديق )أي ال يمكن تخص اقتصادي

دون مخالفة القيود القانونية أو الشرعية أو غيرها من القيود السارية(، يجب على مشغل إعادة التكافل تقييم  األخرى 

ات الفائضة في صناديق مخاطر عتراف باملوجودال صندوق على أساس منفصل، مع عدم اذلك الكفاية رأس املال ل

التنويع الحصول على مزايا أموال خاصة متاحة، وعدم السماح ب على أنهاخرى األ التكافل  شركة إعادةاملشاركين لدى 

ينبغي فقط أن يؤخذ التنويع في و خرى. األ التكافل  شركة إعادةاملشاركين لدى صناديق مخاطر  تعرضاتبالرجوع إلى 

املوجودات قابلة للتحويل بحرية بين  تكون  التكافل حيث شركة إعادةى املشاركين لدخاطر االعتبار بين صناديق م

 التكافل. شركة إعادةاملشاركين لدى صناديق مخاطر 
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مشاركين مخاطر  وكل صندوق  ،لصندوق مساهميها مالية ينبغي على شركة إعادة التكافل تطبيق آلية مالءة .104

 صندوقبوصفه تحتفظ به  يهالد
 
  ا

 
  نسبم إلىيم  منفصال

م
)سواء في حالة قبول أعمال جديدة أو في  دةسن  الشركات امل

كل من الحالتين ينبغي على مشغل إعادة التكافل تقييم رأس املال املطلوب  وفي حالة وجود تسرب لألعمال(،

 عن االقتناع بأن رأس املال متاح لذل
 
ك الغرض لتمكين الصندوق من تلبية التزاماته على أساس مستمر، فضال

 شركة إعادة املشاركين لدى مبلغ املوجودات في صندوق مخاطر  فيها يكون  التيالظروف وفي  دون وجود أية موانع.

  املتعلقة بمطالبات طلوباتاملللوفاء ب التكافل غير كاٍف 
م
 عندة واملطلوبات األخرى، سن  شركات التكافل امل

 
 فضال

 
 
، ينبغي على مشغلي إعادة التكافل تطبيق آلية مساعدة 11رقم  عيار ملبادئ امل متطلب هامش املالءة املحدد وفقا

 
م
ن صندوق مخاطر مالية ت  

ّ
 .  مالهالتكافل من إثبات كفاية رأس  شركة إعادةاملشاركين لدى مك

 

105.   
 
على شركة إعادة التكافل االضطالع بتخطيط السيولة وتطبيق آليات لضمان إمكانية توفير السيولة  ينبغي أيضا

، مع مراعاة احتياجات السيولة وقتما تدعو الحاجة لذلك يهااملشاركين لدمخاطر من صناديق لكل صندوق  الكافية

ختلفة من األعمال وقابلية االستبدال املقيدة التي توجد بين الصناديق املختلفة داخل شركة إعادة التكافل. املجزاء لأل 

التي يمكن أن تؤدي إلى استدعاءات غير  حداثاأل  ومراقبة ودجبو  درايةشركات إعادة التكافل على أن تكون ينبغي كما 

 .مخطط لها على املوجودات السائلة لشركة إعادة التكافل

 

الية من قبل صندوق املساهمين لشركة إعادة امل ساعدةلتقديم املآلية بوصفه يستخدم القرض  عندما .106

إعادة التكافل  يمشغلعلى  فإنمخاطر السيولة،  ، إلدارة املالءة أو يهااملشاركين لدصناديق مخاطر التكافل إلى 

 :أتيي االعتبار ماخذ بعين األ  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالو 

  (أ)
 
 إبقاءمن صندوق املساهمين عن طريق القرض، يمكن ملشغل إعادة التكافل  قبل تحويل املوجودات فعال

متاحة للتحويل ها موجودات على اعتبار أن يتم االحتفاظ بها في صندوق املساهمين محددة وجوداتم

 قرضبوصفها 
 
صندوق مخاطر  أن موقف ةالتكافل، في حال شركة إعادةاملشاركين لدى إلى صندوق مخاطر  ا

هذه املوجودات، على الرغم من أنها و هذا التحويل. مثل  يستدعي التكافل شركة إعادةاملشاركين لدى 

رأس املال املؤهل لصندوق مخاطر  ضمن لالحتساب كون مؤهلةفي صندوق املساهمين، قد ت موجودة
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 ، و بمثل هذا الترتيبحلية امل اللوائحسمحت ما التكافل، إذا  شركة إعادةاملشاركين لدى 
 
 لشروط التيل تبعا

 املوجودات وتحويلها.ا إبقاء بموجبه يتم

طلب من مشغل إعادة التكافل إعطاء موافق (ب)  :يأتيلى ما ع يةة واإلشرافيالرقاب سلطةللة مسبقة ينبغي أن يم

  التكافل من  شركة إعادةاملشاركين لدى املقدم إلى صندوق مخاطر  القرض تسهيل ال يمكن سحب

  التكافل شركة إعادةاملشاركين لدى قبل مشغل إعادة التكافل قبل اعتبار صندوق مخاطر 
 
 قادرا

 .قرضتسهيل أي عن متطلبات املالءة بشكل مستقل  على تلبية

  بوصفهتم سحبه الذي القرض  تسهيل منجزء  أياعتبار يتم أن لتصفية، ا التسرب أو  في حالة 

 
 
 تبرع، قرضا

 
التكافل إلى حد ما هو ضروري من أجل  شركة إعادةاملشاركين لدى لصندوق مخاطر  ا

 
م
 دة.سن  الوفاء بمطالبات شركات التكافل امل

شركة املشاركين لدى مخاطر إلى صندوق  دفوعامل القرض تسهيل مبلغ منينبغي من حيث املبدأ سداد أي  (ج)

 .صندوق لالتكافل من الفوائض املستقبلية ل إعادة

  عندما (د)
 
األم التقليدية،  ا( من شركتههأو تخصيص تم اإلسهام به)سواء  تستلزم نافذة إعادة التكافل قرضا

 أن املوجودات املقدمة أو املخصصة تلبي متطلباتمن  يةة واإلشرافيالرقاب سلطةالينبغي أن تستوثق 

 الشريعة.  أحكام فيما يتعلق بااللتزام ب ،املستشارين الشرعيين ملشغل إعادة التكافل

املتعلقة  إعادة التكافل مشغلإجراءات فإن ، دولةشركة إعادة التكافل في أكثر من  الرقابة على تكون  عندما (ه)

 املعنية. يةشرافة واإل يالرقاب سلطاتالآليات القرض يجب أن تتوافق مع متطلبات جميع  باملوافقة على

قرض في للات القرض، وأي موجود تسهيلمثل ت تيموجودات صندوق املساهمين الاحتساب ازدواج ال ينبغي  (و)

 كما ، صندوق املساهمين مالءة تحديد صندوق املساهمين ألغراض
م
القرض  اتملوجود نسب أي قيمةينبغي أال ت

فيما هو متعلق بأغراض  لتسهيل القرضمثلة امل لموجودات في صندوق املساهمينلفي صندوق املساهمين أو 

التكافل  شركة إعادةاملشاركين لدى خاطر متعددة ملصناديق  هناك إذا كانتو  .تحديد مالءة صندوق املساهمين

أن تكون املوجودات في صندوق املساهمين  حينها ، ينبغيتسهيلذات ال عبر صندوق املساهمين قبل مدعومة من 

من صناديق كل صندوق  لدى قيمة تعادل على األقل مجموع املبالغ املعترف بهاذات القرض  تسهيلل التي تمث

تحديد املالءة لكل  عندقرض الدعم يستند إلى تسهيل أنها  التكافل على شركة إعادةاملشاركين لدى مخاطر 

 .صناديقتلك المن صندوق 
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االستمرار في مواصلة  شركة إعادة التكافلل بعده ال يسمح القانوني والرقابي الحد الذي ينبغي أن يحدد اإلطار  .107

ء منها يتعرض شركة إعادة التكافل أو أي جزاإلطار أن يوفر اإلشراف املستمر على ، كما ينبغي لهذا أعمالها

  اإلطار  وليللتسرب، وينبغي أن ي
 
  اهتماما

 
موجودات صندوق مخاطر املشاركين لدى شركة إعادة ية بكفا خاصا

   حالة.التكافل في مثل هذه ال

 

نافذة ضمان أن املمارسات املوص ى بها هنا تطبق على بوصفها نبغي على شركة إعادة التكافل التي تعمل ي .108

 النافذة، وكأن تلك النافذة شركة منفصلة.  
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 : إستراتيجية االستثمار3.3املبدأ 

 

باحتراز موجودات  ايديرو أن رية سليمة و ستراتيجية استثماإ اعتماد وتنفيذ إعادة التكافل يمشغل توجب علىي

 ومطلوبات شركات إعادة التكافل

 

  /املسوغاتسساأل 

 

على مشغل التكافل أن يطبق  املبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي بشأن 8رقم  يفرض املعيار  .109

 إ
 
الرجوع إلى مصالح في االعتبار كل صندوق مخاطر للمشاركين على حدة ب ستراتيجية استثمارية سليمة، واضعا

باإلضافة إلى و بسهولة على مشغل إعادة التكافل.  طبقأولئك الذين يتحملون مخاطر ذلك الصندوق. وهذا املبدأ ين

املخاطر  خذ بعين االعتبار بشأن إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي( األ  14رقم  ذلك، يستلزم املعيار 

الشريعة يتناسب مع  أحكام ة لضمان أن ملف موجودات الشركة املتوافقة معوالحاج، التي تتعلق باالستثمار

ال مبرر له لالعتماد  توقعن املطلوبات ومتطلبات املالءة يتم الوفاء بها دون إ بحيث مطلوباتها واحتياجات السيولة،

 بين الصناديق أو من الخارج.   املستقبليعلى دعم رأس املال 

 

شركات إعادة التكافل  فيها الشريعة التي تستثمر أحكام ات االستثمارية املتوافقة مع نوع األدو يكون أن  نبغيي .110

 متناسب
 
عينة حساسة لعوامل السوق، وخاصة املطلوبات تعد بعض املو . تحتفظ بها مع أنواع املطلوبات التي ا

يمكن أن تؤدي و املخصصات الفنية التي تخضع للقياس بالرجوع إلى أسعار السوق التي قد تتعرض لتقلبات. 

في كل من املوجودات واملطلوبات، إذا لم يتم إدارتها، إلى صعوبات في املالءة لشركة إعادة التكافل.  تقلبات األسعار 

موجودات مختلفة، أو موجودات ومطلوبات  لحصول علىالسعي ل فيأحد جوانب إدارة االستثمار االحترازية تتمثل و 

 أداة تحوط.بوصفها خالل العمل  تعمل على كبح التقلبات بشكل عام من

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

طر وتوقعات اخملا مع األخذ باالعتبار  تم تحديدها ،ستراتيجية استثمارية سليمةإينبغي أن تطبق شركة إعادة التكافل   .111

 
م
ة في حالة دسن  العائد ألصحاب املصلحة )مساهميها في حالة استثمارات صندوق املساهمين، وشركات التكافل امل

 وسياسات وإجراءات لتطبيق تلك اإلستراتيجية. التكافل( شركة إعادة املشاركين لدىاستثمارات صناديق مخاطر 
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الشريعة، بما في ذلك عمليات أحكام أن أنشطتها االستثمارية متوافقة مع  لتأكد منتطبيق عملية مناسبة ل وينبغي

الشريعة، ولتحديد وتنقية أي دخل أحكام ب فيما يتعلق بمدى التزامها مستمرة(وبصورة  في البدايةتقييم االستثمارات )

 .تشوبه عناصر محرمة

 

  نبغيي  .112
 
 14رقم  للمعيار  على شركات إعادة التكافل، وفقا

 
جميع املخاطر  لتعامل معإلدارة املخاطر ل ، أن تطبق إطارا

. وتشمل هذه املخاطر على سبيل اطبيعة أعمالهالجوهرية التي تتعلق بالنشاط االستثماري، بما في ذلك تلك التي تخص 

  كثر األ األنواعوكذلك  ،واملخاطر الناجمة عن فصل األموال ،الشريعةأحكام املثال ال الحصر مخاطر عدم االلتزام ب
 
 سريانا

 خاطر االستثمار، مثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.من مبوجه عام 

 

لضمان أن ملف  هالتكافل وضع سياسات إلدارة املوجودات واملطلوبات وتطبيقعلى مشغل إعادة ا نبغيي  .113

الشريعة متناسب مع مطلوباته واحتياجات السيولة، مع األخذ بعين االعتبار األجزاء أحكام موجوداته املتوافق مع 

 .املكونة املختلفة لشركة إعادة التكافل والبيئة التي تعمل فيها

 

  املتعلقة بأنواع مختلفة منالتكافل مراعاة فصل األموال  ينبغي على شركات إعادة  .114
م
دة، وعلى سن  الشركات امل

 :وجه الخصوص

 لنموذجين تشغيليين أو أكثر، وتعمد إلى إصدار  شركة إعادة التكافل تمارس عندما (أ)
 
 بعض منأعمالها وفقا

 
 
  ،معين نموذج تشغيليل عقود إعادة التكافل وفقا

 
 آخر وفقا

 
 حينها ينبغي ،مختلف غيلينموذج تشلوبعضا

مراعاة االلتزام  العقود الصادرة بموجب نماذج تشغيلية مختلفة، من أجلتلك مراعاة فصل األموال بين 

  تجميع األموال الحفاظ على نزاهة عالقةو  بأحكام الشريعة،
م
دة التي تسند األعمال سن  بين الشركات امل

 صناديق لديها يكون أن هذه ركة إعادة التكافل . ولذلك ينبغي على شنفسه من العقود نوعال بموجب

 املشاركين  خاطر مل منفصلة
 
 ختلفة.املتشغيلية النماذج للوفقا

فرض طوق حاجز ينبغي فصل موجودات نافذة إعادة التكافل عن موجودات الشركة املضيفة، و  (ب) على  ي أن يم

 نافذة إعادة اركين لدىاملش لمطلوبات الناشئة عن صندوق مخاطر لفقط  تلك املوجودات الستخدامها

 ويجب أن يكون هذا الفصل  .التكافل
 
 ، بما في ذلك خالل أوضاع عدم املالءة. صارما
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ً
 : الشفافية واإلفصاحرابعا

 

 : اإلفصاحات املناسبة1.4املبدأ 

 

إجراءات اإلفصاح املناسبة التي تزود مشاركي السوق  اعتماد وتنفيذ إعادة التكافل يمشغل توجب علىي

 .ادل إلى املعلومات الجوهرية وذات الصلةبوصول ع

 

  /املسوغاتسساأل 

 

  بشأن متطلبات املالءة للتأمين التكافلي )التأمين اإلسالمي( على أنه "ينبغي اإلفصاح 11رقم  ينص املعيار  .115
 
 علنا

 ، وذلكافلبمتطلبات املالءة لشركة التك الجوهرية ذات العالقة باملشتركين في السوق واملتعلقة املعلوماتكل عن 

بشأن إدارة املخاطر  14رقم  املعيار على نحو مشابه  تطلبوي 34".مشغل التكافل اءلةسملتعزيز انضباط السوق و 

الطلب  حسبمشغلي التكافل "اإلفصاح، في تقاريرهم العامة املنتظمة أو  منلشركات التكافل )التأمين اإلسالمي( 

ن من فهم طبيعة إطار و ن وأصحاب املصلحة اآلخر و والدائن نو واملستثمر  ون املشارك ، حتى يتمكنعن املعلومات

 التحكم فيهاوالعمليات التي يتم  نظمةمن األ  تكون املعلومات املفصح عنها مستمدة إدارة املخاطر" وأنه "ينبغي أن

ويسري كال  35لتشغيل الفعال".ضمان امن قبل مشغل التكافل ل صورة منتظمةتقييمها بيتم و بشكل صحيح 

 ن على مشغلي إعادة التكافل.املعياري

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

ينبغي أن يهدف مشغل إعادة التكافل إلى اإلفصاح عن املعلومات التي تخص العمليات التي قد تكون ذات  .116

  ،للجمهور  منفعة
م
 سن  بما في ذلك الشركات امل

م
دة املحتملة، ومستشاريهم )مثل السماسرة( سن  دة والشركات امل

 ، كماالشريعة لشركة إعادة التكافل أحكامبشأن القوة املالية واملرونة وااللتزام ب آرائهم، في تشكيل ومشاركيهم

 . استعملهي تيإعادة التكافل ال اذجيجب على مشغل إعادة التكافل اإلفصاح عن نوع أو أنواع نم

 

                                                 
 .7امليزة الرئيسة  34
 .على التوالي 99 و  98الفقرتان  35
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 فصح تات إعادة التكافل، أن يينبغي على شركة إعادة التكافل، قبل إبرام اتفاق .117
م
دة املستهدفة ن  سللشركة امل

 فيما يتعلق باألعمال املسندة ،ةإعادة تأمين تقليديإسناد  و إعادة تكافل أإسناد ات ياتفاق إبرام عما إذا كانت تنوي 

 لمعلومات شركة إعادة التكافل  وفر ، وينبغي أن تإليها
م
االلتزام  فيما يخص يةدة املحتملة بشأن االتفاقسن  لشركة امل

على  يات، وأن يكونواعة. وينبغي أن يتسم مشغلو إعادة التكافل بالشفافية بالنسبة ألنواع االتفاقالشريأحكام ب

في تلك االتفاقيات  ات، ال سيما إذا شاركت شركات إعادة تأمين تقليديياستعداد لشرح أسباب هذه االتفاق

 مقابلة
 
 كما . بوصفها أطرافا

م
التي أبرمت معها شركة إعادة التكافل  دةسن  ينبغي عمل إفصاحات مماثلة للشركات امل

إعادة إسناد عادة التكافل أو سناد إإل ات جديدة ياقترح مشغل إعادة التكافل إبرام اتفاقما ات سارية، إذا ياتفاق

 عنها في السابق. تم اإلفصاحتختلف عن تلك التي  ةالتأمين التقليدي

 

118.   
 
 استئمانيا

 
 ألن مشغل إعادة التكافل يمارس دورا

 
في عالقته مع أعضاء صندوق مخاطر املشاركين لديه، ينبغي  نظرا

 عن أي مدفوعات للوسطاء فيما يتعلق باألعمال التي قبلها منهم.   -عند الطلب-عليه اإلفصاح ألولئك األعضاء 
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: عملية
ً
 ات إعادة التكافل/إعادة التأمينياملراجعة الرقابية التفاق خامسا

 

 اإلشراف على برامج إعادة التكافل وإعادة التأمين :1.5املبدأ 

 

 على برامج إعادة التكافل/إعادة التأمين لشركات التكافل وبرامج يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالينبغي أن تشرف 

لكن و  ،إعادة التكافل ليس فقط من وجهة نظر احترازية التأمين لشركاتإعادة إسناد إعادة التكافل/ إسناد

على  بشكل جوهري عتماد ال ا همذلك، يمكنلتنفيذ الشريعة. و أحكام عدم التهاون في االلتزام ب بهدف ضمان

 ترتيباتلديهم قناعة بوجود  تتحقق عندمااملستشارين الشرعيين ملشغل التكافل أو مشغل إعادة التكافل، 

 هذه املسؤولية. أداءمناسبة لتمكين املستشارين من  مؤسس ي طبض

 

 سس/املسوغاتاأل 

 

بشأن إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمين اإلسالمي( إلى استخدام إعادة التكافل  14رقم  شير املعيار ي .119

 جزءبوصفه 
 
من إطار إدارة املخاطر لشركة التكافل، والحاجة إلى املراجعة اإلشرافية لبرامج إعادة التكافل  ا

 
م
 كما دة. سن  للشركات امل

 
 إلى القضايا التي تنشأ ف يشير أيضا

 
من  يما يتعلق باستخدام إعادة التأمين التقليدي بدال

 -مثل شركة التكافل-تدير شركة إعادة التكافل و  36الشريعة.أحكام إعادة التكافل، وال سيما في سياق االلتزام ب

تعرض ملخاطر االئتمان. الإعادة التكافل، مفترضة في العملية عنصر إسناد مخاطر اكتتابها من خالل استخدام 

 عادة التكافل أمر سناد إإل شركة إعادة التكافل التحديد الصحيح الحتياجات  ويعد
 
 حاسم ا

 
لقدرتها على تحمل  ا

سناد املستردة إل  بالغأمر مهم لضمان أن امل ، فهو ملخاطر االئتمان ترتبإدارة التعرض املوأما الخسائر املتوقعة، 

إعادة إسناد إعادة التكافل إلى اللجوء إلى أسواق  قد يحتاج مشغلو و عند الحاجة إليها.  التكافل موجودةعادة إ

 كما هو الحال لدى ناسبةاملنوعية ال يذعادة التكافل إ إسنادصناعة لالتأمين التقليدي بسبب القصور املتصور 

له آثار على قدرة  التأمين التقليديإعادة إسناد استخدام كما أن بدرجة أكبر قابلة للجدل.  ولكنشركات التكافل، 

تبادل تأثير مخاطر االكتتاب ء ىنش   كما يم الشريعة. أحكام شركة لضمان أن أنشطتها التشغيلية متوافقة مع ال

إلشراف على برامج إعادة التكافل/إعادة التأمين ل مسوغاتالشريعة أحكام ومخاطر االئتمان ومخاطر االلتزام ب

 كات إعادة التكافل على التوالي.التكافل وشر  التأمين لشركاتعادة سناد إعادة التكافل/إسناد إوإ

 

                                                 
 عنلحيلولة دون الوقوع ضوابط لضع إجراءات و معالجته و تتطلب أنه "خطر تشغيلي على الشريعة أحكام خطر عدم االلتزام ب 14رقم  املعيار  فيعر  36

 
 فيه، فضال

 في عمليات شركة التكافل". الخطر شائعتحدث.  وهذا  عدم التزام قد كشف وتصحيح أي حالة
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 تثير   .120
 
من القضايا ذات الصلة باإلشراف على برامج إعادة التكافل/إعادة التأمين  خصوصيات إعادة التكافل عددا

 :أتيإعادة التكافل، بما في ذلك ما يالتكافل وشركات  التأمين لشركاتعادة سناد إعادة التكافل /إسناد إوإ

حول املخاطر ت يةتفاقالا تفي إعادة التأمين التقليدي، فيما إذا كاناإلشرافية تنظر السلطات الرقابية و  .أ

  تقاسمهااملخاطر يتم فإن بفعالية. وفي سياق إعادة التكافل، 
 
  بدال

 
واملعاملة  ملبدأ التعاون  من تحويلها وفقا

 املخاطر بتج تقاسمتم يأنه إذا لم  مفاده اعتبار مماثل إلى نشوء ويؤدي ذلك ،باملثل
م
دة من سنَ ميع املخاطر امل

  بالشركةمرتبطة  ة ستظلتنوعاملاملخاطر غير  فإندة أخرى، سن  شركات مم 
م
 قرار مجمع الفقهوينص دة. سن  امل

. )قد يسري استثناء على من أي نوع كان تجميعضرورة وجود بوضوح على  37م2013لعام  الدولي اإلسالمي

 هيكليزود على نحو فعال منش ئ الخطر بشكل م، الذي كيان الحصري النحو مناسب في حالة نشاط 

 
 
 من غطاء إعادة التكافل أو تحويل املخاطر(.   لالحتفاظ باملخاطر بدال

  .ب
 
من خالل الرجوع إلى مبدأ  التقليديةما يتم الدفاع عن إسناد املخاطر إلى شركات إعادة التأمين  غالبا

تكون شركات التكافل وشركات ستقليدية، الضرورة، والخالف هو أنه بدون هذا االستخدام لألسواق ال

 تشمل األسباب املقدمةعادة ما توسيعه. و  و أ اإعادة التكافل غير قادرة على الحفاظ على مستوى أعماله

النوعية املناسبة في قطاع إعادة التكافل. وتشمل الصفات  القدرات ذاتنقص  لتبرير مثل هذه الظاهرة

الخبرة في معالجة أنواع املخاطر املحتملة، و التصنيف االئتماني، و ة، املستشهد بها القوة املالي رغوبةامل

 ، بحيثنوعية مطلوبةذات القدرة على املساعدة في إدارة املطالبات والتنويع، أي توافر انتشار كاف لقدرة و 

  تحملال ت
م
 سن  الشركة امل

 
لتبرير لعدد صغير من شركات إعادة التكافل. وا من التعرضات غير مقبول  دة تركيزا

ه البد فإنخارج نطاق هذه الوثيقة. ومع ذلك،  هو  الشرعي للضرورة سواء بشكل عام أو في أي حالة معينة

عادة التأمين التقليدي، إن لم يكن سناد إباستخدام إعادة التأمين/إ تعلقةمراعاة الضوابط الشرعية امل من

 القرار في حد ذاته، أمر 
 
التي تشرف على شركات  يةة واإلشرافيالرقاب تسلطاللصلة باملخاوف اإلشرافية  اذ ا

 التكافل وشركات إعادة التكافل.

لتبرير وجود الضرورة مع مرور الوقت،  بعين االعتبار  املستشارون الشرعيون  يأخذهاالظروف التي وقد تتغير 

ات بوضوح املدة ينبغي أن تحدد القرار و األمر الذي يدفع إلى الحاجة ملراجعة دورية للقرارات في هذا املجال. 

                                                 
 .21 هامش رقمانظر ال 37
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ومن الجدير بالذكر أن املراجعة  املطلوب خاللها املراجعة، أو الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة.

 على أقل تقدير.
 
 يجب القيام بها سنويا

 من  تسندشركة إعادة التكافل التي نظر إلى يمكن أن يم  .ج
م
 أنها تتصرف  على مخاطرهانسبة عالية جدا

 
فعليا

على أساس تقليدي األعمال التي كانت قد قبلتها على  سندتحيث " لعمليات إعادة تأمين تقليدي، اجهةو " بوصفها

وقد  ،ومن شأن هذا النشاط أن يحمل مخاطر سمعة لقطاع إعادة التكافل .الشريعة موافقتها ألحكامأساس 

 
 
 سنادإل ط و تعرض لضغوقد ت ،لشركة إعادة التكافل التي هي عضو في مجموعة يكون هذا بشكل خاص خطرا

سياسات إدارة املخاطر ب لتزامشركات إعادة تأمين تقليدي، من أجل اال يه تيخاطر ألعضاء املجموعة الامل

 ، أو لالستفادة منشركة إعادة التكافلخارج  هاإلسناد للمجموعة التي تنطوي على تجميع مخاطر املجموعة

 . هاإعادة التأمين خارجإسناد تفضيله على داخل املجموعة و  للخطر  إعادة التأمينإسناد  قدرات

  .د
 
التأمين  ما ينطوي تصميم ووضع برامج إعادة التكافل/إعادة التأمين على إشراك سماسرة إعادة غالبا

 بوصفهم 
م
الشركة الوسيط  استخداموال يعفي دة. سن  مستشارين ووسطاء، يتصرفون نيابة عن الشركة امل

 
م
 املتعلقة ضوابط الشرعيةاللمخاطر، بما في ذلك ل الضبط املؤسس يب املتعلقةدة من التزاماتها سن  امل

 بتصميم ووضع البرنامج.

فرصة ألطراف ممارسة إعادة التكافل/إعادة التأمين املالي أو املحدود في قطاع التأمين التقليدي ال أتاحت .ه

تأثير مماثل إذا ما  اكن أن يكون له، وذلك على حساب اإلشراف الفعال، ويمةمضلل ماليةالعقد إلظهار قوة 

 عن ذلك في قطاع إعادة التكافل. تاستخدم
 
، وعدم التوافق فإن عدم وجود أي تجميع للمخاطر  ،وفضال

ويبدو أن بين ظاهر االتفاقية وجوهرها يجعالن مثل هذه االتفاقيات غير متوافقة مع أحكام الشريعة. 

 املتزايد لرأس املال تبنيالكما أن ود، التكافل محد في قطاع إعادة املالي أو املحدود استخدام إعادة التكافل

 سلطاتالمن قبل  تحويل املخاطر  ترتيباتو  ،تقييمات املتسقة مع السوق على أساس املخاطر، وال القائم

هذه الطريقة. املالي أو املحدود وفق  يجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة الستخدام إعادة التكافل يةاإلشراف

  املالي أو املحدود إلى اليقظة إذا أصبح إعادة التكافل شرافيةاإل  تسلطاوقد تحتاج ال
 
على نطاق  مستخدما

 واسع من قب
م
 دة.سن  ل شركات إعادة التكافل والشركات امل

  .و
 
األطراف املقابلة  ملبالغ املقبوضة منا إضافةفي مدى مالءمة  يةواإلشرافة يالرقاب سلطاتال قد تنظر أيضا

  التكافل شركة إلى إليها يتم إسناد املخاطر  تيال
م
 ما إذاو . املعيدة لإلسناد( إعادة التكافل دة )أو شركةسن  امل
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 سيصبح حينهاسمح عقد إعادة التكافل/إعادة التأمين بدفع عمولة إسناد أو عمولة ربح أو توزيع فائض، ف

 أمر 
 
  ا

م
ى صندوق مخاطر هذه املبالغ إل تم إضافة ما دة إذاسن  ذا صلة بمصالح املشاركين في الشركة امل

 إضافةسيثير . (نسبتها للمساهمين بالتاليو )، أو لصندوق املساهمين (نسبتها للمشاركين بالتاليو )املشاركين 

 للعمل، ول السلوك األخالقيللمشاركين تساؤالت ح ية غير عادلةاإلشراف سلطةال دهابطريقة تع تلك املبالغ

 الشريعة.أحكام خاطر االلتزام بوم ،ومخاطر السمعة ،واإلنصاف في معاملة العمالء

 

 أفضل املمارسات املوص ى بها

 

  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالينبغي أن تشترط   .121
م
دة املحتملة بوضوح سن  على مشغلي إعادة التكافل إبالغ الشركات امل

 على  ةاملقترح يةاالتفاقانطواء  مدىعن 
م
 دة أخسن  شركات مم  مخاطر دة مع سن  تجميع مخاطر الشركة امل

 
 رى. وينبغي أيضا

إلخضاع  إجراءاتعلى مشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل تطبيق  يةة واإلشرافيالرقاب سلطاتالأن تشترط 

ما إذا كانت املخاطر  ، وذلك للتعرف علىدة(سن  مم  حينما يكونون شركات)للتحليل اتفاقيات إعادة التكافل املقترحة 

عدم االعتراف باملبالغ املستردة املحتملة بموجب العقد عند تحديد  فإنه يجب عدم اقتسامها وفي حالة .مقتسمة أم ال

 موقف مالءتها، باستثناء املبالغ املستحقة بشكل واضح بدون عوائق.

 

املسؤولة عن اإلشراف على شركات التكافل وشركات إعادة التكافل  يةة واإلشرافيالرقاب ينبغي على السلطات  .122

تأمين املخاطر إلى شركة  إسناد فل وشركات إعادة التكافل التي تقترح إسناد أو إعادةأن تشترط على شركات التكا

في اتفاقيات  الدخول أو  ،في اتفاقيات إعادة تكافل ال تنطوي على تجميع املخاطر الدخول إعادة تأمين تقليدي، أو 

ع املعاملة املقترحة إلخضا إجراءاتأن تطبق  ،عمولة ربح ترتيبات للحصول علىإعادة تكافل تنطوي على 

 حيث إن دفع عموالت األرباح بناء  على نتائج مخاطر شركة  للضوابط الشرعية املناسبة.
 
 ضروريا

 
ويعد هذا أمرا

 ملبدأ تقاسم املخاطر.مم 
 
دة واحدة يعد من قبل البعض مخالفا  جزءينبغي على السلطة اإلشرافية باعتبار ذلك و  سن 

 
 ا

)ومراعاة املشورة املقدمة(، وإذا لزم األمر  جراءاتمراعاة اإل  بعين االعتبار ما إذا تمتأخذ من نشاطها اإلشرافي، أن 

 ضطالعباملعلومات املقدمة للمستشارين الشرعيين، واملوارد املتاحة لهم لال  املتعلقة جراءاتتقييم فعالية اإل 

 .بواجباتهم وطبيعة املشورة املقدمة
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 يقتض ي 122 املشار إليها في الفقرة ينبغي أن تشمل عملية الضوابط الشرعية  .123
 
لنظر في جميع العوامل ا حكما

بما ات املوصوفة في حالة تغير الظروف يالتفاقأنواع املراجعة الدورية للقرارات التي تسمح باذات الصلة بالقرار، و 

 للقرار.
 
 يتطلب تعديال

 

دخولهم في تغطية إعادة تكافل، ضمان ينبغي على السلطات الرقابية واإلشرافية مطالبة مشغلي التكافل قبل   .124

أن الشروط واألحكام الخاصة بالترتيبات التعاقدية واضحة بما فيه الكفاية بما يسمح بتحديد العقد الذي تقوم 

دة ومستشارييها الشرعيين حول مدى فعالية  سن 
م
عليه االتفاقية، وأن يتم التقييم املالئم من قبل الشركة امل

 ألحكام الشريعة. االتفاقية فيما يتعلق
 
 بتقاسم املخاطر وفقا

 

 دعاءسالمة اال  قوضالنظر فيما إذا كان استخدام إعادة التأمين التقليدي ي يةة واإلشرافيالرقاب السلطاتينبغي على   .125

  من قبلالشريعة أحكام بااللتزام ب
م
دة. وعلى وجه الخصوص إذا كان نموذج األعمال لشركة التكافل أو سن  الشركة امل

عادة التأمين( إلى شركات إعادة تأمين سناد إأو إإعادة التأمين )إعادة التكافل يعتمد بشكل كبير على عمليات شركة 

النظر فيما إذا كان نموذج األعمال يؤثر على مدى مالءمة املرخص  يةة واإلشرافيالرقاب السلطاتتقليدي، فينبغي على 

 .مراعاة جميع الظروف معإعادة تكافل، وذلك شركة تكافل أو شركة بوصفه له لحيازة ترخيص للعمل 

 

من قبل  فيما إذا كان استخدام الوسطاء خذ بعين االعتبار،األ  يةة واإلشرافيالرقاب السلطاتينبغي على   .126

دة سن 
م
 مم  الشركات امل

َ
 بَ راق

 
، وذلك الشرعيةضوابط ال، بما في ذلك املؤسس ي وظائف الضبطقبل من  على نحو كاٍف  ا

 .برامج إعادة التكافل/إعادة التأمينعند تصميم ووضع 

 

 اعلى مشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل توثيق سياسته يةة واإلشرافيالرقاب السلطاتينبغي أن تشترط   .127

دة سن  مم  اتشركبوصفها بشأن إسناد التدفقات النقدية بموجب عقود إعادة التكافل/إعادة التأمين التي أبرموها 

فيما بين املشاركين  عدالةالمبدأ بالرجوع إلى  اتكرر، بما في ذلك تبرير تلك السياسإعادة تأمين م اتأو شرك

بحد  اتينبغي أن تغطي السياسو لشريعة )بعد التشاور مع مستشاريهم الشرعيين(. أحكام اواملساهمين، وااللتزام ب

ملشغل إعادة التكافل،  ى خر أ أي أجور وأجور وكالة أو  ساهماتفي شكل م صادرةالالنقدية إسناد التدفقات أدنى 

ومبالغ مستردة وتوزيع الفائض. وينبغي  وسمسرة في شكل عموالت إسناد وعموالت ربح واردةال النقدية والتدفقات
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للتأكد على مشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل تطبيق نظم وضوابط  يةة واإلشرافيالرقاب السلطاتأن تشترط 

فيما  افتراضيةفي تحديد إجراءات  نظر ال يةة واإلشرافيالرقاب السلطاتينبغي على كما تنفيذ السياسة املوثقة.  من

شركة التكافل  لدى صندوق مخاطر املشاركين يتعلق بإسناد التدفقات النقدية، بناء  على مبدأ أن املشاركين )في

دة سن 
م
املرتبطة بالتكاليف  نفعةامل( ينبغي أن يحصلوا على إعادة التكافل شركةاملشاركين لدى أو صندوق مخاطر  امل

، األمر الذي يتطلب التكافلإعادة املشاركين لدى شركة  املحملة على صندوق مخاطر املشاركين أو صندوق مخاطر 

 
م
 فتراض ي.اال الوضع دة تبرير أي انحراف عن سن  من الشركات امل
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 التعريفات

في املبادئ اإلرشادية بوجه عام.  فهم املصطلحات املستخدمةالغرض من التعريفات التالية هو مساعدة القارئ في 

  وننوه إلى أن هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من األحوال.

أة ومملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل كيان صناعي أو 
َ

نش شركة تكافل أو شركة إعادة تكافل مم

تكافل ملخاطر الكيان أو الكيانات التي  تكافل أو إعادة تجاري أو مالي واحد أو أكثر. الغرض منها توفير غطاء

تنتمي إليها، أو لكيانات مرتبطة بتلك الكيانات، وال يكون سوى جزء صغير من تعرضاتها للمخاطر، إن 

 بتوفيرها غطاء تكافل أو إعادة تكافل ألطراف أخرى. 
 
 وجد، مرتبطا

 الكيان الحصري 

أو إعادة التأمين الذي يتم به إسناد جزء من املخاطر وفق عقد  الطرف املشارك في عقد إعادة التكافل

 إعادة التكافل أو إعادة التأمين.
سِندة

ُ
 الشركة امل

، ومجلس إدارتها، ومساهميها، وأصحاب املصالح اآلخرين ؤسسةمجموعة محددة من العالقات بين إدارة امل

 للقوانين والنظم واللوائح السارية في املؤسسة تنظيم العالقات و  فيها توفر الهيكلية التي يتم من خاللها
 
فقا

 ومتطلبات الجهات الرقابية واإلشرافية.

 الضبط املؤسس ي

 للشروط املتفق عليها. وقد تنشأ 
 
املخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته وفقا

طة التشغيلية واملالية واالستثمارية من األنش إعادة التكافلشركة  أو  مخاطر االئتمان في شركة التكافل

للصناديق. كما قد تنشأ مخاطر مشابهة من أنشطة الصناديق املتعلقة بإعادة التكافل أو إسناد إعادة 

 التكافل.

 مخاطر االئتمان

 النقص الصندوق في وضع مدين. دوبالتالي يع ه،طلوبات الصندوق تفوق موجوداتمالحالة التي تكون فيها 

 العجز .ي تكون فيها املطالبات والنفقات تفوق االشتراكات املحصلة لنفس الفترة املاليةالحالة الت

 التكافل.شركة  فيه اكتتبتاتفاقية إعادة تكافل خاصة بعقد واحد )أو جزء من العقد( الذي 
اتفاقية إعادة التكافل 

 االختياري 

لوفاء بالتزاماتها أو تمويل الزيادة في ؤسسة لخسارة محتملة تنشأ عن عدم قدرتها على ااملمخاطر تعرض 

 املوجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة.
 مخاطر السيولة

 ،عن تحركات أسعار السوق في املراكز االستثمارية داخل وخارج قائمة املركز املالي الناتجة مخاطر الخسائر 

، وفي محافظ التأجير )بما فيها الصكوك(أو التسويق أو لتداول أي التقلبات في قيمة املوجودات القابلة ل

 االستثمار املدرجة خارج قائمة املركز املالي )على سبيل املثال الحسابات االستثمارية املقيدة(. 

 مخاطر السوق 

عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس املال )رب املال( ومقدم العمل )املضارب( يقوم فيه رب املال 

 ساهمة برأس مال في نشاط يديره املضارب )أو مقدم العمل(. ويتم توزيع األرباح التي يحققها النشاط أو بامل

ؤسسة وفق النسبة املئوية املحددة في العقد، ويتحمل رب املال الخسارة وحده ما لم تكن تلك امل تحققها

 أو إخالله بالشروط املتعاقد عليها. التعدي أو التقصير الخسائر بسبب 

 املضاربة

مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو األشخاص أو النظم أو الخسارة 

وبالنسبة لشركات التكافل أو إعادة التكافل تشمل املخاطر التشغيلية الناتجة عن األحداث الخارجية.  

اق في القيام بمسؤوليات مشغل التكافل مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم االلتزام بمبادئ الشريعة واإلخف

.مستئمنأو إعادة التكافل بصفته 
 
 ا

 املخاطر التشغيلية
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صندوق يخصص به جزء من املساهمات التي يدفعها املشاركون بشركة التكافل ألغراض االستثمار و/أو 

 االدخار.

صندوق استثمارات 

 املشاركين

 طالباتركة التكافل ألغراض تلبية ماملشاركون بشالتي يدفعها يخصص به جزء من املساهمات صندوق 

 ملشاركين على أساس املساعدة املتبادلة أو الحماية.ا

صندوق مخاطر 

 املشاركين

جل. 
م
 القرض دفع مال ملن ينتفع به على أن يرد بديل مساو له وهو حاٌل وإن أ

 عادة تكافل إلزامية أو اختياريةوفق اتفاقية إ بعض مخاطرها شركة التكافل سناداتفاقية يتم من خاللها إ

 للمشاركين وفق عقد التكافل
 
 في صندوق  ألقساطمن ا ، وذلك بإسهامها بجزءبوصفها ممثال

 
بوصفه تبرعا

 مخاطر أو أضرار معينة. ةمشترك ضد أي

 إعادة التكافل

  ةأي
 
 ما تكون تلك املؤسسة أ مؤسسة أو كيان يدير عمال

 
دون -و الكيان من أعمال إعادة التكافل، وغالبا

 من الكيان القانوني الذي يتم االحتفاظ فيه بمصالح املشاركين.  -ضرورة ذلك
 
 جزءا

 مشغل إعادة التكافل

االستفادة منه  ايحق له تيإعادة التكافل ال مشغلإعادة التكافل مع  اتفاقيةشارك في ت طراف التياأل 

 .بموجب عقد إعادة التكافل
 مشاركو إعادة التكافل

دة ملشغلي إعادة التكافل ألغراض تلبية املساهمات التي  جزء من شملي صندوق  سن 
م
تدفعها الشركات امل

دة  سن 
م
 .على أساس املساعدة املتبادلة أو الحمايةمطالبات الشركات امل

صندوق مخاطر 

املشاركين لدى شركة 

 إعادة التكافل

م تأثير األحداث املاضية واملستقبلية املحتملة تقييلشركة التكافل أو إعادة التكافل  هااإلجراءات التي تتخذ

 .والتحكم فيها التي قد تضر بالشركة
 إدارة املخاطر

 صندوق املساهمين .ال ينسب إلى املشاركينو موجودات ومطلوبات مشغل التكافل أو مشغل إعادة التكافل  صندوق يمثل

 جزءبصفتها املتطلبات املالية التي يتم تحديدها 
 
الءة واملتعلقة بتحديد مبالغ موارد املالءة التي من نظام امل ا

ي  إعادة التكافلشركة أو  التكافل شركةيجب على 
ّ
أن تتوفر لديها إضافة إلى املوجودات التي تغط

 مخصصاتها الفنية ومطلوباتها األخرى.

 متطلبات املالءة

 : ا في ذلكبم، إعادة التكافلشركات التكافل أو  ركاتشالذين لديهم مصلحة في سالمة 

دون. )د( ل وفق اتفاقيات إعادة التكافل. )ج( املزو )أ( املوظفون. )ب( مشاركو التكافل أو مسندو التكاف

ا إلى الدور  جهات اإلشرافيةالو املجتمع )وعلى وجه الخصوص األمة اإلسالمية(. )هـ(  والحكومات، استناد 

ات الوطنية واملحلية واألنظمة في االقتصادإعادة التكافل شركات و  الذي تؤديه شركات التكافل الفريد

  املالية. 

 أصحاب املصلحة

التكافل لقاء الوفاء بواجب  في إعادة شاركاملالتكافل أو  في شاركامل املساهمة الذي يلتزم بالتبرع به مبلغ

 تحقين. املسيستخدم في دفع املطالبات من قبل و ، على سبيل التعاون في تحمل املخاطر املساعدة املتبادلة
 التبرعالتزام 

بحيث إّن مجموعة من نظير االلتزام بالتبرع باشتراك محدد لصندوق مخاطر املشاركين الضمان املتبادل 

ا ضد نوع من  . األضرار املحتملة املشتركين يتفقون فيما بينهم على مساندة بعضهم بعض 
 التكافل

  ةأي
 
 ما تكون تلك املؤسسة أو الكيان وغال ،من أعمال التكافل مؤسسة أو كيان يدير عمال

 
دون ضرورة -با

 من الكيان القانوني الذي يتم االحتفاظ فيه بمصالح املشاركين.  -ذلك
 
 جزءا

 مشغل التكافل

 مشاركو التكافل .االستفادة منه بموجب عقد التكافل ايحق له تيال التكافل شركةشارك في منتج التكافل مع األطراف التي ت
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ة لتغطية االلتزامات املتوقعة الناشئة عن عقود التكافل أو عقود إعادة التكافل. القيمة املخصص

 : وبالنسبة ألغراض املالءة املالية، تشمل املخصصات الفنية عنصرين وهما

 منها أفضل التقديرات الرئيسة ال )أ(
 
حالية للتكاليف التي تفي بالتزامات التكافل أو إعادة التكافل، ناقصا

 . الحالية )التقديرات الحالية( صافي القيمة

 هامش املخاطر على مدى التقديرات الحالية.)ب( 

 املخصصات الفنية

حددة وفق خاصة بعقود )أو جزء منها( اكتتبت فيها شركة التكافل ذات طبيعة ماتفاقية إعادة تكافل 

 االتفاقية.

 اتفاقية إعادة التكافل

 اإللزامي

ي يقوم بها مشغل التكافل أو مشغل إعادة التكافل نيابة عن مشاركي عملية تقييم الطلبات الجديدة الت

التكافل أو مشاركي إعادة التكافل بناء  على مجموعة ثابتة من املبادئ التوجيهية لتحديد املخاطر املرتبطة 

فئة تصنيف ب أو إلحاقه. ويجوز ملشغل التكافل أو مشغل إعادة التكافل قبول الطلب بمقدم الطلب

 أو رفض الطلب املقدم.مناسبة 

 االكتتاب

لدى شركة التكافل أو شركة  مخاطر الخسارة بسبب أنشطة االكتتاب املتعلقة بصندوق مخاطر املشاركين

ملستخدمة في التسعير أو القياس والتي يتضح بعد . وتشمل مصادر هذه املخاطر االفتراضات اإعادة التكافل

 طالبات.مثل امل ،ذلك أنها غير صحيحة عند تجربتها

 مخاطر االكتتاب

من عناصر  لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل الحصيلة املالية لصندوق مخاطر املشاركين

ات )بما في ذلك أي تحرك في قيمة ، وهو يمثل الرصيد بعد خصم املصاريف واملطالبااألعمال الخاصة به

ضافة إلى عائدات االستثمار )الدخل واألرباح مخصصات املطالبات املستحقة( من إيرادات املساهمات وباإل 

 على املوجودات االستثمارية(.

الفائض أو العجز 

 التكافلي لالكتتاب

لون( مشغل التكافل أو مشغل إعادة  وك 
م
عقد يعين بموجبه مشاركو التكافل أو مشاركو إعادة التكافل )امل

ارية الخاصة بصناديق التكافل أو صناديق التكافل )الوكيل( لتنفيذ أنشطة االكتتاب واألنشطة االستثم

 إعادة التكافل بالنيابة عنهم مقابل أجر معلوم.

 الوكالة
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 ملحق 

 

 تدفق شامل للصناديق داخل شركات إعادة التكافل

 

 إعادة التكافل العائلي/العام –عقد إعادة التكافل القائم على الوكالة  .أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

سِندةالتكاف ركةش
ُ
 ل امل

 صندوق مخاطر املشاركين

 لدى شركة إعادة التكافل 

 ربح االستثمار 

 فائض االكتتاب

 

 الربح/الفائض القابل للتوزيع

 

 نفقات تشغيلية

 

 رباحاأل 

 

 توزيع أرباح األسهم

 

 صندوق إعادة التكافل العام/العائلي
 صندوق املساهمين

 

ل
ل إعادة التكاف

شغ
م

 

 

 أجر وكالة قائم على نسبة % من املساهمة
 مساهمة إعادة التكافل

 معاد
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 صندوق مخاطر املشاركين

 لدى شركة إعادة التكافل 

 

 ربح االستثمار 

 فائض االكتتاب

 

 الربح/الفائض القابل للتوزيع

 تدفق شامل للصناديق داخل شركات إعادة التكافل

 

 إعادة التكافل العائلي/العام –عقد إعادة التكافل القائم على الوكالة واملضاربة  .ب
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق املساهمين صندوق إعادة التكافل العام/العائلي

 

ل
ل إعادة التكاف

شغ
م

 

 أجر وكالة قائم على نسبة % من املساهمة

 مساهمة إعادة التكافل

 معاد
 

 نفقات تشغيلية

 

 رباحاأل 

 

 وزيع أرباح األسهمت

 

سِندة ركةش
ُ
 التكافل امل

 

قائم على نسبة % من 
 ائضربح/الفلا
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 مخاطر املشاركين صندوق 

 لدى شركة إعادة التكافل القائم على الوقف

 ربح االستثمار 

 فائض االكتتاب

 

 الربح/الفائض القابل للتوزيع

 شركات إعادة التكافلتدفق شامل للصناديق داخل 

 

 إعادة التكافل العائلي/العام –عقد إعادة التكافل القائم على الوكالة والوقف  .ج

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق املساهمين صندوق إعادة التكافل العام/العائلي

 

ل
ل إعادة التكاف

شغ
م

 

 املال األصلي/مساهمة إعادة التكافل

 معاد

 

 نفقات تشغيلية

 

 األرباح

 

 توزيع أرباح األسهم

 

 

سِندة
ُ
 شركة التكافل امل

 

 

 مساهمو مشغل إعادة التكافل

 املال األصلي

 أجر وكالة قائم على نسبة % من املساهمة



76 
 

 

 صندوق املساهمين

 صندوق مخاطر املشاركين
 لدى شركة إعادة التكافل التعاوني 

 ربح االستثمار 

 فائض االكتتاب

 

 الربح/الفائض القابل للتوزيع

 

سِندةشركة التكاف
ُ
 ل امل

 تدفق شامل للصناديق داخل شركات إعادة التكافل

 

 إعادة التكافل العائلي/العام – يالتعاونوذج النمعقد إعادة تكافل سعودي قائم على  .د
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق إعادة التكافل العام/العائلي

 مساهمة إعادة التكافل

 

سنِ مساهمو مشغل إعادة التكافل/
ُ
 دةشركة التكافل امل

 

 الربح/الفائض قائم على نسبة % من

 

 النفقات اإلدارية

 

 تكلفة االستحواذ

 

 املطالبات
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 تدفق شامل للصناديق داخل شركات إعادة التكافل

 

 إعادة التكافل العائلي/العام – يالتعاون النموذج عقد إعادة تكافل سوداني قائم على .ه
 
 
 
 
 
 

 

 

 

سِندةل/مساهمو مشغل إعادة التكاف
ُ
 شركة التكافل امل

 صندوق مخاطر املشاركين

  لدى شركة إعادة التكافل التعاوني 

 

 ربح االستثمار 

 

 الفائض القابل للتوزيع

 مساهمة إعادة التكافل

 

 النفقات اإلدارية

 

 تكلفة االستحواذ

 

 املطالبات

 

 صندوق املساهمين

 

سِندة
ُ
 شركة التكافل امل

 املضاربة قائم على نسبة % من ربح        

 )إن وجد( 100%

 صندوق إعادة التكافل العام/العائلي
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