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التكافل إعادة مصطلح ٌعد RE-TAKAFUL من التكافل لمصطلح مشابها 
 أعمال ٌضم الذي التقلٌدي التأمٌن إلعادة اإلسالمً البدٌل وهو المفهوم حٌث

.العام والتكافل العائلً التكافل

تكافلال شركة لدى ٌكون ال عندما األول المقام فً التكافل إعادة إلى الحاجة تنشأ  
 التى التعامل عقود عن تنشأ قد التً المتوقعة المطالبات كل ستٌعابا على القدرة
 فى التوازن لتحقٌق التكافل إعاده الى الحاجه تنشا كما المشتركٌن مع تبرمها
.لدٌها خبره وجود عدم حاالت فى وذلك التكافل لشركه المخاطر محفظه

التكافل إعادة شركة مع عقدا التكافل شركة تبرم التأمٌن، إعادة مفهوم ؼرار على  
RE-TAKAFUL شركة تعوض سوؾ بموجبها التً الشروط بالتفصٌل ٌحدد 

  منها المدفوعة المطالبات من جزء أو كل عنالتكافل شركة التكافل إعادة
.   PARTICTPANTS للمشاركٌن

مفهوم إعادة التكافل
The Concept of Re-Takaful



رأس متطلبات إدارة على قادرة التكافل إعادة باستخدام التكافل شركات تكون 
 المخاطر تقلب من للحد جدٌدة أعمال قبول على قدرتها وزٌادة بها، الخاص المال
 االعتماد إلى والمتوسعة الجدٌدة التكافل عملٌات عادة وتحتاجبها، تحتفظ التً

 األكثر الشركات أن حٌن فً األؼراض، لتلك التكافل إعادة على خاص بشكل
 لتنوع نظرا التكافل إعادة على اعتمادها من التقلٌل على قادرة تكون قد نضجا
.الفنٌة المخصصات فً االستقرارو تواجهها قد التً التعرض حاالت

محفظة فً توازن لتحقٌق انتقائً بشكل التكافل إعادة إلى التكافل شركة تلجأ 
. مخاطرها

من معٌنة أنواع فً لالكتتاب الالزمة الفنٌة الخبرة إلى التكافل مشؽل ٌفتقر عندما  
 عن فضال التكافل إعادة مشؽل من الفنً الدعم التكافل مشؽل ٌتلقى األعمال،
 خبرته ٌبنً رٌثما التكافل، إعادة شركة من التكافل إعادة ؼطاء على حصوله
.به الخاصة
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إعادة التكافل  أهمٌة
Importance of Re-Takaful 



 لتلك مشابهة بطرٌقة) التجارى التأمٌن وإعادة التكافل إعادة بٌن الممٌز العنصر ٌعد

 التأمٌن إعادة ٌنطوي بٌنما أنه فً (التجارى التأمٌن عن التكافل فٌها ٌتمٌز التً

 إعادة شركة إلى المسندة الشركة من للمخاطر تعاقدي نقل على العادة فً التقلٌدي

 وبالتالً نقلها، من بدال للمخاطر تقاسم على تنطوي التكافل إعادة اتفاقٌات فإن التأمٌن،

.التكافل إعادة مشؽل قبل من إدارتها ٌتم المتقاسمة المخاطر فإن
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:فٌما ٌلىبٌن شركات إعادة التكافل وشركات التكافل  ةصر الممٌزاتمثل العنت

مدى التزام األعمال المقبولة بأحكام الشرٌعة• طبٌعة المشاركٌن•

أعمال إعادة التكافل وإعادة التأمٌن داخل المجموعة • الطابع الدولً لألعمال•

عموالت اإلسناد واألرباح والسمسرة • المخاطر الكبٌرة والمتخصصة•

الربا فً جوانب أخرى للعقود المكتتب فٌها أو المسندة• طبٌعة كثافة رأس المال •

شركات إعادة التكافل ل هالممٌزالسمات 
Re-Takaful Features 



 Nature of the Participantsطبٌعة المشاركٌن 
العائلً التكافل تؽطٌة تقدم التً التكافل شركات هم التكافل إعادة شركة مشاركو FAMILY

TAKAFUL والعام  GENERAL TAKAFULعن ٌختلؾ وهذا .لدٌها المباشرٌن للمشاركٌن 
 تجارٌة ومؤسسات والشركات والمجموعات األفراد على ٌشتملون الذٌن التكافل شركة مشاركً طبٌعة
.أخرى

 شركه إعاده التكافل فى حاله إفالس شركه على للمشاركٌن فى شركه التكافل الحق فى الرجوع لٌس
.التأمٌن التكافلى 

International لألعمال الدولً الطابع  Re-Takaful

 شركات بعض أن من الرؼم المباشرعلى التكافل عادة به ٌتمتع ال دولً ببعد التكافل إعادة سوق ٌتسم    

LOCAL وطنً مستوى على تعمل التكافل إعادة RETAKAFUL، التكافل شركات تسعى فقد 

 االئتمانٌة، المخاطر تركٌز تفادي أجل من المحلٌة وكذلك الدولٌة األسواق فً ؼطاء على للحصول

 على للحصول وذلك األسواق، مختلؾ فً مسندة شركات عن للبحث التكافل إعادة شركات تسعى وقد

.المال لرأس الفعال لالستخدام استراتٌجٌة هو التنوٌع إن حٌث ، المخاطر تنوٌع
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شركات إعادة التكافلل هالممٌزالسمات 
Re-Takaful Features 



الكبٌرة المخاطر على تؽطٌة المتخصصة التكافل إعادة شركات تقدم (Large

Risks )، هذه مثل إلدارة الفنٌة االكتتاب وقدرة المالٌة بالقوة تتمتع أن المتوقع ومن 
 .المخاطر

اعادة إعادة تؽطٌة التكافل إعادة شركات لدي أن من التأكد التكافل مشؽلو على 
  .تكافل شركة بوصفهم األساسً العقد قبول قبل مناسبة Retrocession   تكافل

التأمٌن إعاده ؼرار وعلىReinsuranceتجاه التكافل شركه إلتزمات تظل 
 طبقا وذلك ، التزاماتها التكافل إعاده شركه تسدد لم إن حتى االساس هى عمالئها

 إعاده شركه على الرجوع حق التكافل شركه لدى للمشترك ولٌس ، التكافل لعقد
.ذلك لهم ٌجٌز بالعقد خاص بند ٌوجد لم ما التكافل شركه إفالس حاله فى التكافل

معٌنة أعمال فً لالكتتاب أمرضروري بالمتانة ٌتسم تكافل إعادة قطاع وجود ٌعد 
 المخاطر ذلك فً بما التكافل، شركات قدرة المفردة المخاطر فٌها تتجاوز ما ؼالبا

.الكبٌرة المالٌة القٌمة ذات والممتلكات والطٌران، (والبضائع السفن أجسام) البحرٌة
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 Large and Specialized Risksالمخاطر الكبٌرة والمتخصصة



 ٌتطلب عمل إعادة التكافل كثافة فً رأس المال، وذلك ألن شركة إعادة التكافل

تكتتب فٌها التعرض لالخطارالتً تحتاج إلى أن ٌكون لها رأس مال كاٍؾ لمواجهة 

التكرار لكن عالٌة الجسامة، أو لتوفٌر دعم لمواجهة بالحوادث منخفضة فٌما ٌتعلق 

.  العبء المترتب على األعمال الجدٌدة للشركات المسندة

أعمال محفظة على الحفاظ خالل من المال لرأس المثلى االحتٌاجات تحدٌد ٌمكن  

. جٌدا تنوعا متنوعه

شرائح قبول من ٌمكنها مستوى إلى التكافل إعادة شركة مال رأس تدعٌم ٌتعٌن 

.بها واالحتفاظ األخطار من كبٌرة
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طبٌعة كثافة رأس المال لألعمال
Capital-intensive Nature of the Business



الشرٌعةمدى التزام األعمال المقبولة بأحكام 
Sharī`ah Compliance of Business Accepted 

التً األعمال بقبول ٌتمثل حقٌقٌا خطرا طٌاتها فً التكافل إعادة عملٌات تحمل قد 
    .الشرٌعة أحكام مع تتوافق ال

قد الصؽٌرة المخاطر من العدٌد وألن التكافل، إعادة ألعمال الدولٌة للطبٌعة نظرا 
 إعادة لشركات عملٌا ٌصعب العادة فً فإنه واحدة، اتفاقٌة فً مجمعة تكون

 ، المسندة الشركات قبل من لها المقدمة المخاطر لكل شرعً تقٌٌم إجراء التكافل
 الشرعٌة الضوابط على ما بشكل التكافل إعادة شركات تعتمد أن ٌجب لذلك

 اإلعاده ضوابط مع متوافقه تكون ما عاده والتى المسندة الشركات فً المعتمدة
  . الشرعٌه

خطر أٌضا فهناك سلٌمة، المسندة للشركات الشرعٌة الضوابط تكون عندما وحتى 
 وشركات المسندة الشركات بٌن الشرٌعة أحكام لتطبٌق مختلفة تفسٌرات وجود
  .الهامشٌة خصوصا الحاالت بعض فً التكافل، إعادة
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فىاألخطار لتجمٌع التقلٌدي التأمٌن قطاع فً اآللٌة هذه تستخدم ما عادة

 المستوى وتحدٌد ،التنوع عملٌة من لإلستفادة الشركات من مختلفة مجموعات

 عند للمجموعة التفاوضً الموقؾ وتحسٌن به، االحتفاظ ٌتم الذي للمخاطر األمثل

.بها االحتفاظ ٌمكن ال التً للمخاطر التأمٌن إعادة إسناد ؼطاء على االتفاق

تشتمل عندما الممكنة التداعٌات فً النظر التكافل إعادة مشؽلً على ٌجب 

  .الشرٌعة أحكام مع متوافق وكٌان تقلٌدي كٌان على المجموعة داخل األعمال

التأمٌن إعادة لشركات تشؽٌل واجهة مجرد التكافل إعادة شركة تكون أحٌانا 

 ومن التكافل، إعادة أساس على باألعمال تزوٌدها ٌتم بحٌث الصلة، ذات التقلٌدٌة

  .المحلى التأمٌن إعادة إسناد خالل من تقلٌدٌة إلى بتحوٌلها تقوم ثم

الشرٌعة أحكام مع متوافقة عقود استخدام فً النظر اإلجراءات تتضمن أن ٌتعٌن 

.الشرٌعة أحكام مع التوافق منظور من تقلٌدٌة مجموعة ضمن
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أعمال إعادة التكافل وإعادة التأمٌن داخل المجموعة
Intragroup Re-Takaful and Reinsurance Business 



التأمٌن وإعادة التكافل إعادة عقود وفق ألعمالها المسندة الشركات لدى الشائع من 

 القسط أو االشتراكات من معٌنة مئوٌة لنسبة وفقا مبلػ على الحصول النسبً

Ceding اإلسناد عمولة بأسم عنه التعبٌر ٌتم المدفوع، Commissions.

العملٌات جلب تكالٌؾ عن المسندة للشركة تعوٌضا اإلسناد تعتبرعموالت 

Acquisition costs المباشرة ؼٌر والتكالٌؾ.

صافً ، اإلسناد عمولة منها مخصوم المدفوع القسط أو المساهمة وتعكس 

Netٌسمى وعلٌه الحصول تم الذي للؽطاء المدفوعة االشتراكات Premiums.
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Ceding Commissionsعموالت اإلسناد    



الشركات تقوم أن النسبٌه األتفاقٌات بموجب الشائعه الممارسات من 
. المستقبل فى محتمله مطالبات ألى تحوطا  األقساط من بجزء باإلحتفاظ

المسنده للشركات اإلعاده شركات تدفع التقلٌدى التأمٌن إعاده سوق وفى 
 ذلك مراعاه التكافل إعاده شركات على وٌجب األرصده هذه على فائده
. الربا ٌشوبها قد التى للتعامالت تجنبا
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الربا فً جوانب أخرى للعقود المكتتب فٌها أو المسندة
Riba in Other Aspects of Contracts Assumed or Ceded 



 إلٌهم ٌشار ،تكافلال إعادة شركات أو تكافلال شركات من المشاركون

 من استقطاعه ٌتم المال من بمبلػ ٌساهمون و المسندة الشركات باسم

 مخاطر صنادٌق أو التكافل شركات لدى المشاركٌن مخاطر صنادٌق

 صندوق فً تبرعا باعتباره التكافل إعادة شركات لدى المشاركٌن

 لمساعدة استخدامه ٌتم حٌث التكافل إعادة مشؽل ٌدٌره مشترك

 صنادٌق و أ المسندة، التكافل شركات لدى المشاركٌن مخاطر صنادٌق

 لمواجهه المسندة التكافل إعادة شركات لدى مخاطرالمشاركٌن

.محددة أضرار أو خسائر اى تجاه اإللتزامات
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إعادة التكافللشركات سناد اإل



الوكالة نموذجWakalah

 والوكٌل الموكل عالقة التكافل وشركة التكافل إعادة مشؽل بٌن العالقة كونت   

 بإداره التكافل شركات عن نٌابة وكٌال بصفته التكافل إعادة مشؽل ٌقوم حٌث

.  الوكاله اجر ٌسمى اجر مقابل المسنده المخاطر

المضاربة- الوكالة نموذج Wakalah–Muḍarabah

وكٌال ومضاربا :  بصفتٌن المضاربة ٌتصرؾ مشؽل إعادة التكافل فً نموذج الوكالة   

بصندوق مخاطر المشاركٌن حٌث ٌكون وكٌال فى انشطه االكتتاب الخاصه بصندوق 

. لدى شركة إعادة التكافل

.   ومضاربا إلداره األنشطه اإلستثمارٌه وٌحصل على نسبه مئوٌه من عائد اإلستثمارات   
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 النماذج التً تستخدمها شركات إعادة التكافل

The various models used in Re-Takaful



الوقف - الوكالة نموذج Wakalah–Waqf

 صندوق إلنشاء األصلً بالمال التكافل إعادة شركة فى المساهمٌن ٌشارك
 وٌعتبر الوقؾ نظام تتبع التى التكافل إعادة شركة لدى المشاركٌن مخاطر
 التكافل إعاده شركه لدى المشاركٌن مخاطر إلدارة مدٌرا التكافل إعاده مشؽل

 وٌجب به الخاصة واالكتتاب االستثمار أنشطة إلدارة الوكٌل دور أٌضا وٌتولى
.مقدما الوكاله أجر على االتفاق

التعاونً النموذج  Cooperative 

 مخاطر صندوق التكافل وشركات التكافل إعادة شركة فى المساهمٌن ٌنشىء
 اإلدارٌة النفقات جمٌع دفع وٌتم التعاونً، التكافل إعادة شركة لدى المشاركٌن

 التكافل إعادة شركة لدى المشاركٌن مخاطر صندوق من االستحواذ وتكالٌؾ
.التعاونً
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 بأحكام االلتزام إلى التكافل وإعادة للتكافل األساسٌة المبادئ تهدف

: فً المبادئ هذه وتتمثل الشرٌعة،

التبرعTabarru
المساعده على القائمة بالتزاماتها للوفاء مسندة تكافل شركه كل به تساهم الذى المبلػ هو

.التكافل شركات فى المستحقٌن المشاركٌن  من المقدمه المطالبات وسداد المتبادله

التعاونTa’awun  

على تؽطٌه بعضها  شركات التكافل المسندةٌسمى المساعده المتبادله وٌعنى موافقه 
عن الخسائر الناتجه  (نٌابة عن صنادٌق مخاطرالمشاركٌن لدٌها)لبعض بشكل متبادل 
.عن مخاطر محدده 

تحرٌم الرباProhibition of Riba

من المهم أن تكون أنواع االستثمارات فً صندوق مخاطر المشاركٌن لدى شركة    
.إعادة التكافل وصندوق مساهمً مشؽل إعادة التكافل خالٌة من الربا
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المبادئ ا ألساسٌة إلعادة التكافل
Core principles of Re-Takaful 



 :عادة ٌنظر إلى إعادة التكافل على أنه منقسم إلى فئتٌن

 Family Retakaful       إعادة التكافل العائلً

 عقود عن والناجمة المسندة  العائلً التكافل شركة تدفعها التً المطالبات ٌؽطً
 تعرضهم أو المشاركٌن مرض أو عجز أو وفاة خطر تؽطً التً التكافل
.العقد فً محددة أو معٌنة سن إلى الحٌاة قٌد على البقاء أو لحادث،

              General Retakafulالعامالتكافل  إعادة

 عقود عن والناجمة  المسندة  العام التكافل شركة تدفعها التً المطالبات ٌؽطً
 أو الموجودات أو بالعقارات ضررلحق أو خسارة تؽطً التً التكافل

.التكافل شركات فً للمشاركٌن المالٌة المسؤولٌة أو الممتلكات

و ٌطلق على شركة إعادة التكافل التً تمارس العمل فً الفئتٌن اسم شركة  
. .Composite Re-Takaful  Coإعادة التكافل المركب
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لتكافل اأقسام إعادة 
Categorization



اتفاقٌات إعادة التكافل المبرمة بٌن شركات التكافل المسندة وشركات إعادة 
:التكافل

االختٌاري مقابل اإللزامً)1)

النسبً غٌر مقابل النسبً)2(

الحصري الكٌان)3(

المخاطر محدود أو المالً، التكافل إعادة )4(
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أنواع إعادة التكافل
Types of Re-Takaful 



شركة فٌها تكتتب التً المخاطر جمٌع ٌؽطً عقد هو : اإللزامً التكافل إعادة اتفاقٌة 

 واالستثناءات للشروط وفقا التكافل إعادة عقد شروط ضمن تقع التً المسندة التكافل

 التى المخاطر بإسناد التكافل شركه إلتزام على العقد وٌنص العقد فً علٌها المنصوص

 االتفاق حاله فى فمثال بقبولها التكافل إعاده شركه إلتزام وكذا اإلتفاقٌه أحكام ضمن تدخل

 كما اإلشتراكات من %40 بإسناد التكافل شركه تلتزم المخاطر من %40 نسبه على

. االتفاقٌه من %40 نسبه بقبول التكافل إعاده شركه تلتزم

فٌها اكتتبت للتكافل مفردة وثائق لتؽطٌة تستخدم : االختٌاري التكافل إعادة اتفاقٌة 

 االختٌارٌة التكافل إعادة عقود إبرام العادة فً وٌتم ، منها جزء أو المسندة الشركة

 لشركة اإللزامً التكافل إعادة اتفاقٌات نطاق تتجاوز التً العادٌة ؼٌر أو الكبٌرة للمخاطر

.منها تستثنى أو التكافل
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اإللزامً مقابل االختٌاري)1(

Treaty versus Facultative 



التكافل إعادة اتفاقٌة بموجب التكافل إعادة شركة تسدد :النسبً التكافل إعادة 

 ضمن المسندة الشركة تكبدتها التً المطالبات جمٌع من مسبقا محددة نسبة النسبً،

 التً المساهمات جمٌع من مسبقا محددة نسبة على حصولها مقابل االتفاقٌة، نطاق

 إعادة التفاقٌة شٌوعا األكثر الطرٌقتان .العمل ذلك فً المسندة الشركة تلقتها

.”الفائض طرٌقة"و"المشاركة حصة طرٌقة"هما النسبً التكافل

التكافل إعادة اتفاقٌة بموجب التكافل شركة تستطٌع :النسبً غٌر التكافل إعادة 

 تجاوزت إذا ما حالة فً التكافل إعادة شركة من المطالبات استرداد ، النسبً ؼٌر

 التكافل إعادة وشركة التكافل شركة بٌن المبرم العقد فً علٌه متفقا الخسائرمبلؽا

"الخسارة زٌادة"هما ؼٌرالنسبً التكافل إعادة التفاقٌة شٌوعا األكثر والشكالن

loss Excess الخسارة وقؾ"و  Stop loss.
19

النسبً مقابل غٌر النسبً)2(
Proportional versus Non proportional



من مجموعة ضمن تأمٌنٌة ؼٌر/تكافلٌة ؼٌر كبٌرة كٌانات وتملكه تؤسسه كٌان هو 

.الكٌانات

وإدارة تحدٌد خالل من المجموعة حماٌة هو الحصري الكٌان من الؽرض 

 إدارة أشكال من شكل وهو عملٌاته ضمن من الناشئة للتأمٌن القابلة المخاطر

 مقارنة التأمٌنٌة، احتٌاجاتها إدارة كٌفٌة على أكبر بتحكم المجموعة ٌزود المخاطر

.خارجً تأمٌن أو تكافل اتفاق بترتٌب

حصري كٌان على الحفاظ ٌسمحCaptive من مخاطرها بإدارة للمجموعة 

فضال التأمٌن إعادة ألسواق المباشر الوصول عن بها، واالحتفاظ تجمٌعها خالل

 الكٌان قدرة تتجاوز التً المجمعة أو المفردة المخاطر لتؽطٌة التكافل إعادة/

.بها االحتفاظ فً ٌرؼب ال التً أو الحصري

20

الكٌان الحصري )3(
Captive Entity 



المخاطر محدود أو المالً، التكافل إعادة تطبٌقات بعض فً العالقة تكون قد 

  والمقرض المقترض بٌن العالقة ذات التكافل إعادة وشركة المسندة الشركة بٌن

.(والمقترض المقرض األشكال، بعض فً أو)

أحكام مع متوافق ؼٌر فهو التكافل إلعادة هوعقدا العقد أن من الرؼم على 

 مسندة بشركات الخاصة تلك مع المسندة الشركة مخاطر تجمٌع ٌتم وال الشرٌعة

.أخرى

عدم بسبب وذلك االسالمٌه الشرٌعه أحكام مع متوافقه االتفاقٌات هذه مثل تعد ال 

. الشفافٌه عنصر فقدان أحتمالٌه و مخاطر تجمٌع وجود
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إعادة التكافل المالً، أو محدود المخاطر )4(

Financial, or Finite Risk, Re-Takaful 



التأمٌن إعادة) التكافل إلعادة اإلرشادٌة بالمبادئ خاص جدٌد معٌار اعتماد تم 

 لمجلس األعلى للمجلس 28الـ االجتماع  خالل وذلك ،18 رقممعٌار (اإلسالمً

 المصري المركزي البنك استضافه الذي ،IFSBاإلسالمٌة المالٌة الخدمات

.م2016 أبرٌل 12 بتارٌخ

الرقابٌة للسلطات التكافل بإعادة تتعلق إرشادات توفٌر إلى المعٌار وٌهدؾ 

.نفسه القطاع فً الفاعلة والجهات التكافل إعادة لقطاع المنظمة واإلشرافٌة

22

المبادئ اإلرشادٌة لشركات إعادة التكافل 
Guiding Principles for Re-Takaful 



 التكافل إعادة بأنشطة المتعلقة الممارسات وأفضل األساسٌة المبادئ المعٌار وٌحدد
  رقم المعٌار ٌهدف خاص وبشكل التكافل، إعادة ومشغلً التكافل بمشغلً الخاصة

:اآلتٌة األهداف تحقٌق إلى 18

اإلطار بشأن وإرشادات قواعد لوضع واإلشرافٌة الرقابٌة للسلطات أساس توفٌر 
.الداخلً التكافل إعادة أنشطة تمارس التً للكٌانات التشؽٌلً

اإلشراؾ فً واإلشرافٌة الرقابٌة السلطات ٌساعد ألساس عرٌضة خطوط وضع 
 التكافل إعادة التفاقٌات التكافل إعادة وشركات التكافل شركات استخدام على

.الخارجٌة

 لمشؽلً إعادة التكافل ومشؽلً التكافل والسلطات الرقابٌة توصٌات اقتراح
.واإلشرافٌة للمساعدة فً معالجة القضاٌا الرقابٌة المتعلقة بإعادة التكافل
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المبادئ اإلرشادٌة لشركات إعادة التكافل 
Guiding Principles for Re-Takaful 



التً التكافل إعادة شركات فً شامل ضوابط إطار إنشاء التكافل إعادة مشؽلً على ٌتوجب 
 كل وسالمة استقاللٌة تحدٌد على ٌرتكز لدٌها، التكافل إعادة أعمال نماذج مع ٌتناسب ٌدٌرونها

.علٌهما الحفاظ عن فضال جٌدا تحدٌدا المؤسسً الضبط أجهزة من جهاز
 المصالح تضارب وإدارة السلٌم للتحكم آلٌات بوضوح ٌضعوا أن التكافل إعاده مشؽل على ٌنبؽى 

. ٌدٌرها التى التكافل إعاده لشركات السلٌمه الضوابط كافه و
الداخلى التدقٌق عن فضال المؤسسه اجهزه من جهاز لكل والمستوٌات لالدوار واضح تحدٌد 

والخارجى
والقانونٌن والمحاسبٌن األكتوراٌن الخبراء مع التعامل عند التكافل إعاده مشؽل ٌلتزم أن ٌتعٌن 

 وشركه التكافل إعاده شركه لصالح ٌعمل وال ، السلٌم المهنى السلوك بقواعد التزامها مراعاه
.المصالح تضارب شبهه لتجنب الوقت ذات فى المسنده التكافل
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المبادئ اإلرشادٌة لشركات إعادة التكافل 
Guiding Principles for Re-Takaful

الضبط  المؤسسً لشركات إعادة التكافل: أوال  

Governance of Re-Takaful Undertakings

إطار الضبط المؤسسً الشامل:  1.1المبدأ  

  Framework Comprehensive Governance



 وقواعد المهنة ألخالقٌات مناسب مٌثاق اعتماد التكافل إعادة مشؽلً على ٌتوجب

 مراعاه وتستلزم المستوٌات جمٌع فً له االمتثال مسؤولٌهم على ٌتعٌن التً السلوك

.بأكملها المؤسسه جانب من االسالمٌه االخالقٌه المبادىء

 فى الدقه توخى عدم الى التقلٌدى التأمٌن إعاده شركات مع المنافسه ضؽوط تؤدى و

 الشرٌعه ومبادىء أحكام مراعاه عن مسؤلهو كما التكافل  إعاده مٌثاق وصؾ

 والخبره المعلوماتتكنولجٌا مثل الؽٌر الى بها ٌعهد التى االنشطه فى االسالمٌه

. اإلكتوارٌه

 الموضوعٌه ٌلتزم التكافل اعاده مشؽل جانب من المهنى لالخالق مٌثاق تطبٌق ٌنبؽى

 المسنده  والشركات التكافل اعاده شركات بٌن والعداله النزاهه لمعاٌٌر اإلمتثال و

.  االلتزام هذا من للتأكد الٌات ووضع
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مٌثاق أخالقٌات المهنة وقواعد السلوك:  2.1المبدأ 
Code of Ethics and Conduct



الصدق واألمانة والعدالة:  3.1المبدأ 

Truthfulness, Honesty and Fairness
 

واألمانة الصدق معاٌٌر ألعلى وفقا ٌعمل أن التكافل إعادة مشؽل على ٌتعٌن 
. بنزاهة عمالءه ٌعامل وأن وتعامالته، بٌاناته جمٌع فً والعدالة

الصدق فأن التكافل إعاده مشؽلى ذلك فى بما اإلسالمٌه المالٌه للمؤسسات بالنسبه 
. االسالمٌه الشرٌعه تستلزمها التى االخالقى السلوك عناصر هى والعداله واالمانه

الصله ذات الجوهرٌه األمور عن باالفصاح اإللتزام المسنده الشركات على ٌتعٌن.

هى منه المقدمه المعلومات تكون بأن ٌلتزم أن وكٌال بوصفه الوسٌط على ٌتعٌن 
.  المسنده الشركه من تلقاها التى المعلومات نفس
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االحتٌاط والعناٌة الواجبان:  4.1المبدأ 

Due Care and Diligence

 بما عملٌاته، جمٌع فً الواجبٌن والعناٌة االحتٌاط التكافل إعادة مشؽل ٌراعى أن ٌنبؽً

 خاص اهتمام إٌالء مع للخدمات، وتوفٌره لمنتجاته وتقدٌمه التنظٌمى الهٌكل ذلك فً

 الموافقه على والحصول المخاطر وإدارة البحث وبدقة الشرٌعة، بأحكام لاللتزام

. واالكتتاب األستثمار وانشطه والخبرات المنتجات بخصوص الشرعٌه

 والمعلومات الوسطاء ٌزاولها التى األنشطه على اإلشراؾ الواجبه العناٌه تشمل

. خاللهم من المقدمه
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واإلجراءات باألنظمة موظفٌه احاطة ضمان التكافل إعادة مشؽل على ٌتوجب 
 المبادئ مع للتوافق الالزمة، والمهارات بالمعرفة تزوٌدهم على العمل و  الالزمة

. اإلسالمٌة المالٌة الخدمات مجلس عن الصادرة والمعاٌٌر

الصله ذات والمالئمة الكفاءه لمتطلبات الخضوع التكافل اعاده مشؽل على وٌنبؽى 
. واالستقاللٌه النزاهه وكذا  مسؤلٌاتهم بتولى لهم السماح قبل بمناصبهم

دورى بشكل التدرٌبٌه االحتٌاجات تحدٌد خالل من المالئمه استمرارٌه تقٌٌم ٌنبؽى 
  . الشرٌعه جانب ٌخص ما وخاصه والتطوٌر التدرٌب وتوفٌرنواحى
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األنظمة واإلجراءات:  5.1المبدأ 

Systems and Procedures



الشرٌعةااللتزام بأحكام : ثانٌا 
Compliance with Sharī`ah Principles 

التزام األعمال بأحكام الشرٌعة:  1.2المبدأ 

Business is Sharī`ah-Compliant 

 متوافقة بها ٌضطلع التً األعمال جمٌع أن ٌضمن أن التكافل إعادة مشؽل على ٌتعٌن

  .سواء حد على المقبولة الكامنة أوالمخاطر العقد حٌث من الشرٌعة، مبادئ مع

.محرمة عناصر تشوبه دخل أي وتنقٌة لتحدٌد سارٌة تدابٌر لدٌه ٌكون أن وٌنبؽً

 اعاده لشركه متخصصه فنٌه معلومات توافر الى الشرٌعه مبادىء تطبٌق وٌحتاج

 اجل من الفنٌه بالمعرفه الشرعٌٌن المستشارٌن لتزوٌد حاجه هناك ولذلك التكافل

 من األعمال وقبول االكتتاب فائض ٌخص فٌما مستنٌره مشوره إسداء من تمكٌنهم

. التقلٌدٌه الشركات
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إطار مالئم إلدارة المخاطر: 3.1المبدأ 
Adequate Risk Management Framework

 إلدارة مالئم إطار لدٌها التكافل إعادة شركة أن ضمان التكافل إعادة مشؽلً على ٌتوجب
. مناسب مؤسسً ضبط هٌكل ضمن ومدمج مناسب نطاق ذو المخاطر،

:ٌلى ما المخاطرٌتضمن الداره وموثق فعال نظام تطبٌق ضمان التكافل اعاده مشؽل على

.وضع سٌاسات وإستراتٌجٌات المخاطر•

.إجراءات لتحدٌد المخاطر وتقٌٌمها واتخاذ القرا رات بشأنها•

.إطار الرقابة الذي ٌؽطً األنشطة الرئٌسة•

.إجراءات رصد حالة المخاطر•

إجراءات إعداد التقارٌر الداخلٌة عن المخاطر•

ضمان أن ٌشرؾ على إطار إدارة المخاطر أشخاص تتوفر لدٌهم المهارات المناسبة •
تقٌٌم المخاطر وابالغ نتائج تقٌٌم المخاطر الى الجهازاالدارى مما ٌجعلهم قادرٌن على 

.بالشركة
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 Prudential Frameworkاإلطار االحترازي: ثالثا 
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مالءة شركات إعادة التكافل:  3.2المبدأ 
  Solvency of Re-Takaful Undertakings

ٌتوجب على مشؽلً إعادة التكافل ضمان تطبٌق آلٌات مناسبة على نحو سلٌم للحفاظ 

.على مالءة شركات إعادة التكافل

 Investment Strategyإستراتٌجٌة االستثمار            :  3.3المبدأ 

ٌتوجب على مشؽل إعادة التكافل اعتماد وتنفٌذ إستراتٌجٌة استثمارٌة سلٌمة وأن ٌقوم 

.بإدارة موجودات ومطلوبات شركات إعادة التكافل بإحتراؾ    

ٌنبؽى عند تطبٌق االستراتٌجٌه االستثمارٌه مراعاه المخاطر وتوقعات العائد الصحاب 

كما ٌنبؽى التأكد من ( اعضاء مجلس اإلدارة / المشتركٌن / المساهمٌن )المصلحه 

.توافق القنوات االستثمارٌه مع احكام الشرٌعه االسالمٌه



 Transparency and Disclosureالشفافٌة واإلفصاح: رابعا

 Appropriate Disclosuresاإلفصاحات المناسبة     :  1.4 المبدأ

المناسبة اإلفصاح إجراءات وتنفٌذ اعتماد التكافل إعادة مشؽلً على ٌتوجب 

 .الصلة وذات الجوهرٌة بالمعلومات السوق فى المشاركٌن تزود التً

تخص التى المعلومات عن االفصاح التكافل إعاده مشؽل على ٌنبؽى 

 المسنده الشركات ٌخص فٌما وذلك العمالء و الجمهور تهم التى العملٌات

. والسماسره

تفصح ان التكافل اعاده اتفاقٌات ابرام قبل  التكافل إعاده شركات على ٌنبؽى 

 ومدى تبرمها ان تنوى التى التكافل اعاده اتفاقٌات نوع عن المسنده للشركه

   . الشرٌعه ومبادى بأحكام التزامها
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اإلشراف على برامج إعادة التكافل وإعادة التأمٌن:  1.5 المبدأ

Supervision of Retakāful/Reinsurance Programmes 

ًإعادة برامج على الرقابة و باإلشراؾ الرقابٌة السلطات تقوم أن ٌنبؽ 

 إعادة إسناد/التكافل إعادة إسناد وبرامج التكافل لشركات التأمٌن إعادة/التكافل

 ولكن احترازٌة، نظر وجهة من فقط لٌس ، التكافل إعادة لشركات التأمٌن

 .الشرٌعة أحكام مع التوافق ضمان بهدؾ

أو التكافل لمشؽل الشرعٌٌن المستشارٌن على جوهري بشكل االعتماد ٌمكن 

 ضبط ترتٌبات بوجود قناعة لدٌهم تتحقق عندما التكافل، إعادة مشؽل

.المسؤولٌة هذه أداء من المستشارٌن لتمكٌن مناسبة مؤسسً
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عملٌة المراجعة الرقابٌة التفاقٌات إعادة التكافل: خامسا 
Supervisory Review of Retakaful Arrangements  


