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ضوابط التأمني التاكفيل يف العراق يف ضوء معايري هيئة
احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية
هيوا ابوبکر عیل
قسم احملاس بة ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -لقد شهد الربع الاخري من القرن العرشين حركة انطالق مسرية املصارف
الإسالمية ,واتساع نطاق معلها ,وانتشارها بشلك واسع يف خمتلف دول العامل ومهنا
العراق ,وبذكل ظهرت حاجهتا اإىل التأمني يف الكثري من معلياهتا ,وظهر التأمني التاكفيل
كبديل شعي للتأمني التاار ,,إا يقد التأمني التاكفيل نف ادخدمات ال ي يقداها
التأمني التاار ,مع جتنب احملظورات الرشعية ,وتزايد الاهامت بصناعة التأمني التاكفيل
يف العراق ,بوصفه مكو ًان اهامً من مكوانت النظا املايل الإساليم ,ويف هذا الس ياق
صدرت ضوابط التاكفل لتنظمي أعامل التأمني التاكفيل يف عا (.)2019
انطالقا مما تقد مت اختيار موضوع البحث اذل ,هيدف اإىل دراسة ضوابط التاكفل
رمق( )1يف ضوء املعايري الرشعية لهيئة احملاس بة واملراجعة  ,فض ًال عن التعرف عیل مفهو
وممزيات ومبادئ التأمني التاكفيل ,وبيان أمه الفروق اجلوهرية بني التأمني التاكفيل
والتأمني التاار..,
اللكامت ادلاةل -التأمني التاكفيل ،التأمني التاار ،,ضوابط التاكفل ،املعايري الرشعية،
املعايري احملاسبية.

املقدمة
أصدر البنك املركز ,العرايق س نة ( )2019ضوابط التاكفل رمق ( ,)1إا جاءت
هذه الضوابط يف اإطار سعي العراق اإىل اس تكامل منظومته املالية وتعد اس تاابة
ملتطلبات شاحئ واسعة من العراقيني واحلاجة املعرب عهنا حول هذا النوع من التأمينات.
ومتثل ضوابط التاكفل الإساليم الصادرة من قبل البنك املركز ,العرايق البديل
الاساليم للتأمني التاار ,,ال ي مل جتزها جمامع فقهاء الرشيعة الإسالمية ,ملا فهيا من
خمالفات شعية ,وأما التأمني التاكفيل فهو يعك مقصد ًا من مقاصد الرشيعة الإسالمية
ال ي تسعى لثبات أس التاكفل بني أفراد المة ,لس امي املواطنني يف بدل واحد ,وجتدر
الاشارة اإىل وجود توقعات تشري اإىل ان مؤسسات التاكفل التأميين يف اجملمتع العرايق
ستشهد تطور ًا كبري ًا خالل العقود املقبةل لتلبية احتياجات ورغبات املس تفيدين من
ادخدمات التأمينية ،المر اذل ,يتطلب من شاكت التأمني التاكفيل بذل هجد أكرب لجل

التوعية هبذا النوع من التأمني وكسب ثقة العمالء وتبين اسرتاتيجيهتا التنافس ية وفق
معايري املنافسة السعرية ،مع رضورة تقدمي أجود ادخدمات.
أولً:أمهية البحث
تأيت أمهية البحث من ادلور الكبري واحليو ,اذل ,يلعبه التأمني التاكفيل ابعتباره
من أمه املكوانت ال ي يقو علهيا النظا املايل ,أصبحت مؤسسات التأمني التاكفيل
رضورة حمتية وهيالك رضورَّي ممكال للمنظومة املالية الإسالمية ومدرجا مضن هيلك
النظا الإقتصاد ,احلديث ،ولس امي بعد ظهور املؤسسات املرصفية والاستامثرية
الإسالمية ويف العراق سعت السلطات املالية الرمسية ابلعراق اإىل اس تكامل منظومته
املالية الإسالمية عن طريق اصدار ضوابط للتأمني التاكفيل.
هذا فض ًال عن ادلور اذل ,يلعبه قطاع التأمني التاكفيل يف حتقيق التمنية من خالل
توفري التغطية التأمينية خملتلف الفراد واملرشوعات من ادخسائر ال ي قد تلحق هبا نتياة
للخطار احملمتةل ،كام تسامه شاكته يف تعبئة املدخرات واستامثرها يف خمتلف املشاريع
التمنوية املوافقة لحاك الرشيعة الإسالمية.
اثني ًا :مشلكة البحث
فأن التأمني التاكفيل اذل ,هو رديف العمل املرصفف الإسفاليم ما زال اتاإ اإىل
املزيد من الرشح والتفصيل من خالل إا صدار اللواحئ حىت ل يقع يف ش هبات التحرمي
وتامتىش مع التطورات الاقتصادية والسبب يف كل أمران هام:
 حداثة العهد بتطبيق التأمني الإساليم يف العراق. المر الثاين أن بني التأمني الإساليم والتأمني التقليـفففد ,تـفففشاهب ًا يف الإجففففراءاتوالتنظمي ،ومتاث ًال يف النتياة ال ي يه حامية املسفففف تأمن ،ابلر من الفروق اجلوهرية يف
ماهية لك مهنام والساس والتكييف اذل ,ينطلقان منه .
اثلث ًا :فرضية البحث
ينطلق البحث من الفرضيات الآتية:
 -1ان التأمني التاكفيل خيتلف عن التأمني التاار ,من حيث الشلك واملبدأ والهدف.
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 -2ان ضوابط التاكفل رمق ( )1موضوع البحث منبثقة من معايري هيئة احملاس بة
واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية.
 -3التأمني التاكفيل يف العراق يتطلب وضع ضوابط قانونية وشعية تضبط العمل
التأميين.
رابع ًا :هدف البحث
هيدف البحث اإىل:
 التعرف عیل مفهو ومبادئ التأمني التاكفيل بوصفه نظام ًا كام أنه عقد ًا. التعرف عیل أمه أوجه الفروق بني التأمني التاكفيل والتأمني التاار., تقومي ضوابط التاكفل رمق ( )1لس نة ( )2019للعراق يف ضوء معايري التأمنيالتاكفيل لهيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية.
خامس ًا :مهنج البحث
اعمتد البحث عیل املهنج التحلييل والوصفي ,كوهنام من أكرث الطرق مالمئة وواقعية مع
متغريات البحث.
سادس ًا :هيلك البحث
من أجل التحقق من فرضية البحث والتوصل اإىل هدفه مت تقس ميه اإىل مبحثني:
يتناول املبحث الول مفهو التأمني التاكفيل ,يف حني خصص املبحث الثاين لحاك
الـتأمني التاكفيل رمق ( )1لس نة ( )2019للعراق وفق معايري هيئة احملاس بة واملراجعة
للمؤسسات املالية الإسالمية ,واخري ًا مت التوصل اىل مجةل من الاس تنتاجات واملقرتحات.

مجيعهم معرضني لهذا ادخطر ،و كل مبقتىض اتفاق سابق ،ونظرا حلداثة نظا التأمني
التاكفيل ،فقد فقد تناولت العديد من الادبيات مفهو التأمني التاكفيل ،ا تعددت
حوهل التعاريف من قبل اخملتصني،و اجلدول ( )1يبني ابرز تكل املفاهمي .

ت

املصدر

هيئة احملاس بة
واملراجعة
 1للمؤسسات املالية
الاسالمية،
.436 ،2001

جمل ادخدمات
 2املالية والاسالمية،
.2 ، 2009

قرداغي،2010 ،
3
.13

املبحث الول
الاطار املفاهميي
أولً :مفهو وتطور التأمني التاكفيل
 -1مفهو التأمني التاكفيل:
التأمني لغة :مش تق من مادة أمن يأمن أمن ًا ،إا ا وثق وركن اإليه ،المن وهو من
طمأنينة النف وزوال ادخوف ،والمانة والمنة :ضد ادخيانة( ابن منظور)1426 /1 ،
 ،وقد أمنه تأمين ًا وائمتنه واس تأمنه وقد أ ّمن فهو أمني وأمان :مأمون به ثقة ،.فالتأمني
مبعناه اللغو ,مأخو من المن وهو زوال ادخوف وطمأنينة النف ( الفريوز أآابد، ,
.) 1426 ، 2013
والتاكفل من الكفاةل مبعىن الضامن ،يقال :كفل الرجل وتكفل وأكفهل اإَّيه إا ا مضنه
واملاكفل املعاقد  ،ولكمة التاكفل تدل عیل التضامن .ويطلق عیل هذا النوع من التأمني
أيضا التأمني التعاوين  ،والتعاوين يف اللغة من العون وهو املساعدة ( الفريوز أآابد، ,
.)1053 ، 2005
وتقد خدمات التأمني كوس يةل لتعويض الفرد عن ادخسارة املالية ال ي حتل به نتياة
لوقوع خطر معني ،و كل بتوزيع هذه ادخسارة عیل مجموعة كبرية من الفراد يكون

صاحل العيل ،
4
.228 ، 2010

حسن،2010 ،
5
.15

امحد،2011 ،
6
.240
رسحان،2012 ،
7
.79

جدول ()1
مفهو التأمني التاكفيل
املفهو
عرفت هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية التأمني
التاكفيل عیل أنه :تقدمي امحلاية بطريقة تعاونية مرشوعة خالية من
الغرر املفسد للعقود والراب ،وسائر احملظورات و كل بتقدمي املؤمن هل
اشرتأاكت متربعا هبا لكيا أو جزئيا ،لتكوين حمفظة تأمينية تدفع مهنا
التعويضات عند وقوع ادخطر املؤمن عليه ،وما يتحقق من فائض بعد
التعويضات واملصاريف ،واقتطاع الاحتياطات يوزع عیل محةل
الواثئق (املس تأمنني ) .
هو التأمني الاساليم املقابل للتأمني التاار ، ,ويمت تطبيقه عیل
شلكني  ،الاول :التاكفل العائيل  ،والثاين  :التاكفل العا  ،حيث
تتفق مجموعة من املشرتكني عیل دمع بعضهم للآخر متعاونني يف حتمل
خسارة انجتة من خماطر معينة  ،حيث يسامه املشرتكون مببلغ من
املال يف صندوق مشرتك عیل اساس الالزتا ابلتربع ويمت اس تعامل
الاموال املتجمعة ملساعدة الاعضاء ضد انواع حمددة من
الاخطاروعليه فان الاكتتاب يف هذا النوع من التأمني مبين عیل
اساس تعاوين .
اتفاق بني شكة التأمني الاساليم ابعتبارها ممثةل لهيئة املشرتكني
(حساب التأمني ،او صندوق التأمني) وبني الشخص الراغب يف
التأمني (خشص طبيعي او قانوين)عیل قبوهل عضوا يف هيئة املشرتكني
والزتامه بدفع مبلغ معلو (القسط) عیل سبيل التربع به وبعوائده
لصاحل حساب التأمني عیل ان يدفع هل عند وقوع ادخطر ،ويبقى
البايق فائضا هل طبقا لوثيقة التأمني والاس الفنية والنظا الاسا
للرشكة.
هو اتفاق بني شكة التأمني التاكفيل ابعتبارها ممثل لهيئة
املشاركني وبني الراغبني يف التأمني ( سواء اكنوا اشخاص طبيعيني
او اهنويني ) عیل قبوهل عضو يف مجموعة املشرتكني والزتامه بدفع مبلغ
مايل معلو عیل نية التربع لصاحل حساب التأمني مقابل أن يدفع هل
عند نشوء ادخطر طبقا لوثيقة التأمني والاس الفنية والنظا
الاسا للرشكة .
يعد التأمني التاكفيل طريقة تكون من خاللها لك القوى
الانسانية يف اجملمتع للمحافظة عیل املصاحل العامة  ،ا ,جلب النفع
للغري ودفع الرضر عهنم  ،ا ,انه قيا مجموعة من الاشخاص
ابلشرتاك يف نظا يتيح هلم التعاون لتحمل الرضر الواقع عیل احدمه
بدفع تعويض مناسب من خالل ما يتربعون به من اقساط .
تعاون مجموعة من الاشخاص ممن يتعرضون لنوع من ادخطر أو
اخطار عديدة عیل تعويض ادخسارة ال ي قد تصيب احدمه  ،وهذا
بقيااهم ابكتتاب مبالغ مالية حيث يمت بواسطهتا تعويض املكتتبني عند
وقوع ادخطر املؤمن منه .
تعاون مجموعة من الاشخاص يسمون هيئة املشرتكني يتعرضون
دخطر او اخطار معينة عیل تاليف هذه الاخطار ال ي يتعرض لها
احدمه  ،و كل ابلزتا لك مهنم بدفع مبلغ معني عیل سبيل التربع
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اذل ,يسمى قسط او اشرتاك حتدده وثيقة التأمني أو عقد التأمني ،
وتتوىل شاكت التأمني التاكفيل ادارة معليات التأمني واستامثر امواهل
نيابة عن هيئة املشرتكني .
عبارة عن تعاون مجموعة من الاشخاص يسمون ( هيئة
املشرتكني ) عیل تاليف ااثر الاخطار ال ي يتعرض لها احدمه ،
بتعويضه عن الرضر الناجت عن وقوع هذه الاخطار و كل ابلزتا لك
مهنم بدفع مبلغ معني عیل سبيل التربع  ،يسمى القسط او الاشرتاك
العمري،2012 ،,
 ،حتدده وثيقة التأمني أو عقد التأمني أو عقد الاشرتاك  ،وتتوىل
8
.39
شاكت المني التاكفيل ادارة معليات التأمني واستامثر امواهل نيابة
عن هيئة املشرتكني  ،مقابل حصة معلومة من عائد استامثرهذه
الاعامل ابعبارها مضاراب أو مبلغا معلوما مقدما ابعتباره وكيال أو هام
معا .
عقد تأمني جامعي يلزت مبوجبه لك مشرتك فيه يدفع مبلغ معني
من املال عیل سبيل التربع من اجل تعويض املترضرين مهنم عیل
محمد وخبزية،
9
اساس التاكفل والتضامن عند نزول ادخطر املؤمن منه  ،وتيرس
.4 ،2012
العمليات التأمينية فيه من قبل شكة متخصصة .
يتضمن قيا أشخاص بدفع اشرتأاكت مببالغ حمددة عیل أساس
الالزتا ابلتربع لتحقيق هدف التعاون امجلاعي يف مواهجة أآاثر أخطار
معينة ُا َتمل أن يتعرض لها مجموعة املشرتكني من محةل الواثئق و كل
من خالل تعويضهم مبا يدفع عهنم الارضار املؤمن مهنا ،و كل طبقا
البنك املركز,
للواحئ والثائق املعمتدة ،وتقو شكة التاكفل ابإدارة معليات هذا
10
العرايق.1 ،2019 ،
ً
التنظمي التعاقد ً ,واستامثر الاموال املتجمعة يف صندوق محةل
الواثئق ،عیل أساس عقد الواكةل بأجر من حيث الادارة ،وعیل
أساس عقد املضاربة من حيث الاستامثر وبذكل تكون حساابت
الرشكة منفصةل عن حساابت املشرتكني.
املصدر  :مت اعداد اجلدول من قبل الباحث ابلعامتد عیل املصادر الواردة يف اجلدول.

ويسمى هذا النوع من التأمني تاكفليا لتاكفل املشرتكني فامي بيهنم لتعويض ما يمل
بأحدمه من خماطر  ،كام يسمى تعاونيا لتعاون املشرتكني يف كل ايضا ،و يسمى أيضا
التأمني التباديل لتبادل املشرتكني يف حتمل الارضار ال ي تلحق بأحدمه عند وقوع ادخطر
املؤمن منه ،فضال عن كون لك عضو من هيئة املشرتكني جيمع بني صف ي املؤمن
واملؤمن .هل  ،ويطلق مصطلح (هيئة املشرتكني /محةل واثئق التأمني )عیل مجموعة
الاشخاص الطبيعيني( أفراد ) أو املعنويني( مؤسسات ) من حاميل واثئق التأمني
التاكفيل  ،اذلين يمتتعون ابلتغطية التأمينية  ،وامللزتمون مبوجهبا بتأدية الاشرتأاكت
التاكفلية لصاحل صندوق املشرتكني  (.دوابة.)108، 2016،
ومن خالل ماتقد ميكن القول ابن التأمني التاكفيل هو صندوق يمت التفاق عیل
انشائه من قبل مجموعة من الاشخاص وميول عن طريق التربع من قبل املشرتكني مببلغ
( قسط ) ،عیل ان يكون هذا الصندوق غري هادف للرحب وهل مة مالية مس تقةل ويعمل
وفق نظا يمت اقراره وفق مبادئ الرشيعة الاسالمية  ،ويمت من خالهل رصف تعويضات
لحد املشرتكني يف حاةل تعرضه دخطر فعيل لتاليف ااثر هذا ادخطر  ، ،كام تمت ادارة
واستامثر اموال الصندوق وفق صيغ الاستامثر املعمتدة من قبل املصارف الاسالمية .
تطور التأمني التاكفيل:
لقد مرت صناعة التأمني التاكفيل بعدة مراحل  ،ا بدأ التطبيق الفعيل للتأمني
التاكفيل بعد اجامتع اجملمع الفقهيي يف دمشق س نة  ، 1964ونوقش فيه موضوع التأمني
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حيث اتفق معظم الفقهاء عیل حرمة التأمني التاار ,وأقروا التأمني التعاوين بديال عنه
( حساين والغلبان  ، ) 4 ، 2019 ،ومؤمتر البحوث العلمية السابع ابلزهر س نة 1976
 ،وصدور فتوى مجمع الفقه الاساليم التابع لرابطة العامل الاساليم يف دورته املنعقدة
مبكة س نة  ، 1987ونشأت أول شكة تأمني تاكفيل ومقرها ادخرطو وال ي قا بتأسيسها
بنك فيصل الاساليم السوداين من اجل التأمني عیل ممتلاكته بناء عیل فتوى هيئة
الرقابة الرشعية س نة  ، 1979وبعد كل انترشت صناعة التأمني التاكفيل اىل بقية ادلول
العربية والاسواق الاساليم ( صليحة  ، ) 55 ، 2015 ،واكن للمصارف الاسالمية
دورا فاعال يف تأسي شاكت التأمني التاكفلية ودمعها وعايهتا وتوفري مقومات النااح
لها  ،كون معظم هذه الرشاكت منبثقة عن املصارف الاسالمية  ،وتقو املصارف
الاسالمية ابلتأمني عیل ممتلاكهتا وممتلاكت املتعاملني مع تكل الرشاكت ( ملحم 2012 ،
 ، ) 23 ،وميكن حتديد امه مراحل تطور صناعة التأمني التاكفيل يف النقاط التية:
 س نة  : 1979تأسي شكة التأمني لسالمية السودانية  ،ويف نف الس نةظهرت الرشكة العربية للتأمني ( اَّيك ) يف ديب من قبل بنك ديب الاساليم.
 س نة  : 1984دخل قانون التامني التاكفيل حزي التنفيذيف مالزيَّي وتأسست اولشكة اتمني تاكفيل يف نف العا .
 س نة  : 1985ظهرت الرشكة الوطنية للتامني التاكفيل يف الرَّيض يف اململكةالعربية السعودية ويه شكة حكومية ابلاكمل.
 س نة  : 1992ظهرت يف البحرين شكة التامني الاسالمية العاملية  ،وال ي اكنلبنك البحرين الاساليم دورا اهام يف انشاهئا واستامثر اموالها ( هيبة .)68 ، 2015 ،
 س نة  : 2009تأسي شكة السال للتأمني التاكفيل يف بريطانيا  ،كام ازداد عددالرشاكت الاسالمية  /التاكفلية اىل ان وصل اىل  173شكة س نة  2009كام يف اجلدول
(  ) 2معظمها شاكت تأمني مباش وبعضها شاكت اعادة تأمني.
جدول ()2
شاكت التأمني واعادة التأمني موزعة يف العامل موزعة حسب ادلول

اجلزائر
اسرتاليا
الهباما
البحرين
بنغالدش
بروان,
مرص

عدد
الرشاكت
1
1
1
9
6
4
4

الردن
الكويت
لبنان
ليبيا
لكسمبريغ
مالزيَّي
موريتانيا

جامبيا

1

ابكس تان

6

غاان
اندونيس يا
ايران

1
6
15

فلسطني
قطر
الس نغال

2
4
2

امس البدل

امس البدل

عدد
الرشاكت
3
13
1
1
2
9
2

امس البدل

عدد الرشاكت

س نغافورة
سرييالناك
السودان
سورَّي
اتيالند
تريننغاد
تركيا
الامارات
العربية
بريطانيا
المين
السعودية

1
2
15
4
1
1
2
10
1
1
41

س نة : 2009مالزيَّي تصدر معيـار ( - )IFSB-8ادخـاص بـالتحكمي علفى التاكفـل
واملعيـار -IFSB- 10ادخاص بتحكمي مبادئ الرشيعة االاسالمية .
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س نة : 2010اإصدار املعيار)-IFSB-11ادخاص ابملالءة املالية لرشاكت التاكفل.
س نة : 2011صدور معيار التاكفل رمق ( ( AAOIFI) 326مقري271، 2015، ,
).
سـنة: 2014بلـغ عـدد شفراكت التـأمني التكـافيل ( ) 216شفركة تـأمني
مباشفرواعادة تأمني موزعة عرب العامل ()9مهنا يف شامل اإفريقيا.
سففف نة  : 2016حصفففلت زَّيدة وايفة يف عدد شاكت التأمني التاكفيل لتصفففبح
 308شكفففففففة مفففففففعفففففففظفففففففمفففففففهفففففففا شاكت تفففففففأمفففففففني
مفففففبفففففاش(. )bankingwords.com/library/article.php?id= 22

اثني ًا :خصائص وأمهية التأمني التاكفيل:
 -1خصائص التأمني التاكفيل:
ينفرد التأمني التاكفيل خبصائص متزيه عن التأمني التاار ,وأمهها:
أ -لك عضو مشرتك جتمتع فيه صفة املؤمن واملؤمن هل:
أعضاء هذا التأمني يتبادلون التأمني فامي بيهنم ،إا يؤمن بعضهم بعض ًا ،واجامتع
صفة املؤمن واملؤمن لـه يف خشصية املشرتكني مجيع ًا ،جيعل الغنب والاس تغالل
منتفي ًا ،لن هذه الموال املوضوعة كقساط مألها دلافعهيا (عفانه.)17 ,2010 ,
ب -عقد التأمني التاكفيل عقد تربع:
لن ما يدفعه املس تأمن من الاشرتأاكت يتربع هبا ملن يصيبه الرضر ،فاملشرتك
ل يقصد بعقد التأمني رحبا أو جتارة ،وقد ترتب عیل هذا وجود ش به اإجامع بني
العلامء املعارصين عیل جوازه ومرشوعيته ر ما فيه من غرر بوصفه عقدا
احامتليا؛ و كل لعد تأثري الغرر عیل عقود التربعات (سامل.)37 ,2016-2015 ,
ت -توزيع الفائض عیل املشرتكني:
ق
يقصد ابلفائض التأميين الفرق بني الاشرتأاكت املتحصل عليه وبني مية
التعويضات املس تحقة ،فالفائض يف التأمني التاكفيل خيتلف عن الرحب يف التأمني
التاار ,حيث يكون هذا الرحب حق ًا للمؤسسني ،أما الفائض يف التأمني التاكفيل
فاإنه يكون حق ًا للمشرتكني ،ومبدأ توزيع الفائض عیل املشرتكني يقابل الزتامه
بدفع اشرتأاكت اإضافية يف حاةل حدوث جعز يف سداد التعويضات املس تحقة(
صليحة.)75 ,2015-2014 ,
ث -توفري التأمني التاكفيل بأقل تلكفة ممكنة:
يقو التأمني التاكفيل بتقدمي ادخدمة التأمينية لعضاهئا بأقل تلكفة ممكنة و كل
بسبب غياب عنرص الرحب واخنفاض تلكفة املصاريف الإدارية (عبدهللا وسفيان,
.)342 ,2014
إ-وجود هيئة رقابية شعية عیل أعامل التاكفل.
ح-الفصل بني اإدارة أعامل التأمني وال ي يقو هبا مـشغيل التاكفـل وبـني استامثرات
أموال صندوق املشرتكني ( عيل.)612 ,2017 ,
 -2أمهية التأمني التاكفيل:
وتتایل أمهية التأمني التاكفيل فامي يأيت:
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أ -التأمني وس يةل لالدخار :يعد التأمني أحدى أمه أدوات جتميع الادخار ،حيث
تمتزي عقود التأمني ابلزَّيدة العددية والتاديد املس متر مما يسامه يف زَّيدة
مدخرات القطاع اذل ,يوجه لالستامثر يف خمتلف أوجه النشاط الاقتصاد,
اكلستامثر يف الوراق املالية والعقارات والودائع ابلبنوك( ...صليحة-2014 ,
.)25 ,2015
م
ب -توفري حامية تأ ينية عیل أس متوافقة مع الرشيعة الإسالمية.
ت -يؤد ,قطاع التأمني التاكفيل دورا تمنوَّي ابلغ المهية عیل الصعيد الإجامتعي
والصناعي والزراعي ،واملمتثل أساسا يف العديد من التغطيات التأمينية ال ي
تعمل عیل تشجيع وجتديد الإستامثر وزَّيدة ادلخل عن طريق اإعادة تشكيل
رؤوس الموال املنتاة ،المر اذل ,يعزز اإحداث التمنية بقطاعاهتا اخملتلفة
(نوال.)6 ,2011,
ث -املسامهة يف امحلاية من الزمات املالية،و كل لعامتده لنف املبادئ املؤسسة
للمتويل الإساليم ،ال ي تقو عیل الارتباط الوثيق ابلقتصاد احلقيقي.
إ -املسامهة يف توس يع نطاق التوظيف والعامةل :يعمل التأمني بقطاعاته اخملتلفة
عیل امتصاص جزء كبري من العامةل يف اجملمتع كل أن التوسع يف التأمني يقتيض
توافر حد أدىن من العامةل بأنواعها اخملتلفة فنية وإادارية واهنية (صليحة-2014 ,
.)25 ,2015
اثلث ًا :الفروق اجلوهرية بني التأمني التاكفيل والتاار,
هناك العديد من الفروق الساس ية بني التأمني التاكفيل والتأمني التاار( ,التقليد،),
انبعة من اختالف طبيعة لك مهنام عن الاخر ،واجلدول ( )3يوحض ابرز هذه الفروق.

ت

1

2
3
4
5
6

جدول رمق ()3
أمه أوجه الفروق بني التأمني التاكفيل والتأمني التاار,
التأمني التاار,
التأمني التاكفيل
بيان
هناك ثالثة عقود ويه:
عقد معاوضة  ،بني
أ -عقد الواكةل بني الرشكة
وحساب التأمني .املس تأمنني وشكة التأمني
ب -عقد املضاربة لستامثر يدفع حامل الوثيقة مبوجبه
طبيعة العقد
أموال حساب التأمني .أقساط التأمني للرشكة،
ت -عقد التربع ابلقساط وتدفع الرشكة اإليه مبلغ
التأمني،
وعوائدها حلساب
التأمني.
حتقيق أقىص رحب ممكن
ث -حتقيق التعاون بني
الهدف
لرشكة التأمني.
املس تأمنني لتوزيع اخملاطر.
من حيث التكييف وكيةل عن حساب التأمني أو عن طرف أصيل واملؤمن هلم
طرف اثين
هيئة املشرتكني
والتنظمي
ً
املؤمنة وحدها ضد
ليست املؤمنة ابدا ,وإامنا املؤمن
من حيث الشلك
الخطار.
هو ( حساب التأمني)
طرفان متحدان متعاوانن جيمتع طرفان مس تقالن متعاوضان
أطراف التعاقد
فهيام الصفتان ومصلحهتام مشرتكة .خمتلفان يف املصلحة.
متكل حسابني منفصلني :أولهام
متكل حسا ًاب واحد ًا وهو
حلساب التأمني ,والثاين :لموال
احلساابت
حساب حق امللكية.
املسامهني.
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مس تقةل عن أموال شكة التأمني
وليست مملوكة لها .فهيى مكل ليست مس تقةل عن أموال
شكة التأمني ومجيع ما
حلساب التأمني أو هيئة
 7حمفظة ( صندوق التأمني) املشرتكني وتعود عوائد استامثرها يدفعه املس تأمنون من
حلساب التأمني بعد اس تقطاع أقساط التأمني تكون مملوكة
للرشكة.
حصة الرشكة مكضارب أو وكيل
بأجر
ليوجد يف شاكت التأمني
هو مكل حلساب التأمني,حيث التاار ,ما يسمى ابلرحب إا
يصبح من نصيب مالك
يرصف لكه ,أو بعضه عیل
 8الفائض والرحب التأميين
شكة التأمني فقط وار
املشرتكني.
منه املؤمن هلم.
عد الالزتا بأحاك
الالزتا بأحاك الرشيعة
الرشيعة الإسالمية.
 9الالزتا بأحاك الرشيعة
الإسالمية.

املصدر :اجلدول من اإعداد الباحث ابلعامتد عیل ( :القره داغي)217-208 , 2005,
و ( دوابة )115 ,2016 ,و ( أمحد.)13 ,2018 ,
رابع ًا :قواعد التأمني التاكفيل
ميكن تلخيص املبادئ الساس ية للتأمني التاكفيل والعنارص الساس ية املطلوب توافرها
يف القواعد والعنارص ألآتية:
 -1اللزتا بأحاك الرشيعة الإسالمية:
أ ,الالزتا الرشكة يف عقودها وترصفاهتا لحاك الرشيعة الإسالمية:
أ -أن ل تتضمن شوط ًا خمالفة لنص من الكتاب والس نة الصحيحة ول تدع
أموالها يف البنوك الربوية.
ب -عد التأمني عیل احملرمات.
ت -وجود هيئة الفتوى والرقابة الرشعية ( القره داغي.)319-317 ,2005 ,
 -2التربع وحتقيق مبدأ التعاون والتاكفل بني املشرتكني:
يعترب عقد التأمني التاكفيل من عقود التربع ،لن مـا يدفعـه املؤمن هل من اشرتأاكت
يتربع هبا ملن يصيبه الرضر من بقية املؤمن هلم  ،فاملشرتك ل يقصد بعقد التأمني رحب ًا أو
جتارة ،والتربع بقمية الاشرتاك هو أساس مرشوعية التأمني التاكفيل  .وقد ترتب عیل
اعتبار عقد التأمني التاكفيل عقداً من عقود التربع أثر ًا يف غاية المهية ،ومبوجبه تظهر
لنا روح التعاون والتضامن بني املؤمن هلم يف حتمـل ادخـسائر والرضار الناجتة عن حتقق
ادخطر املؤمن عليه وهذا يعد من قبيل التاكفل والرب ( صليحة.)74 ,2015-2014 ,
 -3الرشكة تكون وكيةل عن املشرتكني:
أ ,كون العالقة بيهنام قامئة عیل الواكةل ول تس تطيع أن متتكل أقساط التأمني املدفوعة
من محةل الواثئق ( املس تأمنني) حسب أحاك الرشيعة الإسالمية ,ذلكل قرر العلامء
املعارصين عیل أن الرشكة تكون وكيةل عهنم يف اإدارة أعامل التأمني اإما بأجر أو بدون
أجر ( القره داغيي.)326 ,2005 ,
 -4القيا بتوزيع الفائض التأميين عیل محةل الواثئق:
الفائض التأميين هو الرصيد املايل املتبقي يف حساب محةل الواثئق؛ أ ,املتبقي من
اقساط محةل الواثئق والاحتياطيات وعوائد الاستامثر بعد دفع التعويضات واملصاريف
خالل الس نة ،حيث يمت توزيع هذا الفائض عیل املؤمن هلم(محةل الواثئق)بنس بة اقساطهم
(حساين والغبان.)7 ,2019 ,
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 -5رضورة وجود حسابني والفصل بيهنام:
يقو الهيلك املايل لرشكة التأمني التاكفيل عیل قسمني خمتلفني من احلساابت هام :
حساب املسامهني (محةل السهم) وميثل نظامي ًا رأس مال الرشكة ،وحساب املشرتكني
املؤمن علهيم (محةل الواثئق) وميثل نظامي ًا صندوق التأمني التاكفيل ،وقد يعرب عهنم
بصندوق املسامهني وصندوق املشرتكني( عفاته.)19 ,2010 ,
 -6املشاركة احلقيقية يف التحمل والداء:
ان التأمني التاكفيل يمتزي بأنه تأمني تعاوين ,يكرس فكرة التعاون والتاكفل بني
املس تأمنني ومبدأ العداةل بني املسامهني واملس تأمنني.
 -7العالقة بني الرشكة وحساب التأمني:
تنظمي العالقة بني الرشكة ابعتبارها مديرة ,وبني حساب التأمني ,عیل أساس الواكةل
بأجر ,أو بدونه ,وتطبيق الواكةل يف حاةل الجر ,أو يف حاةل عد الجر عیل الطرفني,
وبيهنا وبني حساب التأمني لستامثر أمواهل عیل أساس املضاربة ,وتنظمي العالقة بني
املشرتكني وحساب التأمني عیل أساس الهبة برشط العوض والهند ( القره داغي,2005 ,
.)341

املبحث الثاين
احاك التأمني التاكفيل وفق ضوابط التاكفل رمق ( )1لس نة ()2019
ومعايري هيئة احملاس بة واملراجعة
أولً :الالزتا بأحاك ومبادئ الرشيعة الإسالمية:
نصت املادة ( )18من ضوابط التاكفل عیل " :جيب عیل الرشكة استامثر أموالها
وأموال محةل الواثئق يف جمالت الاستامثر املتوافقة مع أحاك الرشيعة ،ويف حاةل ثبوت
خمالفة كل يتوجب علهيا وابإنذار مس بق من رئي ادليوان تصحيح أوضاعها خالل مدة
مناس بة ،وتتحمل هيئة الرقابة الرشعية مسؤولية الإبالغ عن أ ,جتاوز أو احنراف
شعي جوهر ,يف أعامل الرشكة دليوان التأمني و كذكل البنك فامي خيص شاكت
التاكفل التابعة للمصارف الإسالمية ومراقبة اإجراءات التصحيح" .
أ ,الزتا الرشكة يف عقودها وترصفاهتا لحاك ومباد,ء الرشيعة الإسالمية ,وجيب أن
يتوفر املعايري الآتية ( :القرداغي.)320-317 ,2005 ,
أ -أن ل تتضمن شوط ًا خمالفة لنص من الكتاب والس نة الصحيحة ول تدع أموالها يف
البنوك الربوية.
ب -عد التأمني عیل احملرمات :فال جيوز للتأمني الإساليم يف أن يؤمن عیل أ ,يشء
حرمته الرشيعة الإسالمية.
ت -وجود هيئة الفتوى والرقابة الرشعية :كام نصت املادة ( )11من هذه الضوابط:
" تلزت الرشكة بتشكيل هيئة رقابة شعية يمت اختيار أعضاءها وتعييهنم من قبل الهيئة
العامة وبتنسيب من جمل الإدارة ,تتكون الهيئة من ثالثة أعضاء عیل القل ,اثنان
مهنم من و ,الاختصاص يف العلو الرشعية وفقه املعامالت وواحد من و,
الاختصاص يف أعامل التأمني واملؤسسات املالية عیل أن ميكل معرفة جيدة بأعامل
التأمني الإساليم واملعامالت يف الرشيعة بشلك عا  .تنتخب الهيئة من بني أعضاءها
الرئي عیل أن يكون من مضن الثنان اخملتصني يف جمال العلو الرشعية وفقه
املعامالت ,ويمت اختيار احد أعضاء الهيئة الرشعية مكراقب شعي ,وتكتسب القرارات
الصادرة عن الهيئة الرشعية بقوة الإلزا للرشكة" ويرتتب عیل هذا وجود هيئة للفتوى
والرقابة الرشعية تكون فتاواها ملزمة لإدارة الرشكة ,وتكون سلطة الرقابة والتدقيق
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الرشعي عیل معليات الرشكة املنفذة ,وحق الطلب ,والاطالع عیل اكفة ادلفاتر
والساالت والبياانت ال ي تتطلهبا الرقابة.
يف حني عرف معيار احلومكة للمؤسسات املالية الإسالمية رمق ( )1هيئة الرقابة الرشعية
بأهنا " :هجاز مس تقل من الفقهاء اخملتصصني يف فقه املعامالت ,وجيوز أن يكون أحد
العضاء من غري الفقهاء عیل أن يكون من اخملتصصني يف جمال املؤسسات املالية
الإسالمية وهل اإملا بفقه املعامالت .ويعهد لهيئة الرقابة الرشعية توجيه نشاطات
املؤسسة ومراقبهتا وا إلشاف علهيا للتأكد من الزتااها بأحاك ومبادئ الرشيعة
الإسالمية ,وتكون فتاواها وقراراهتا ملزمة للمؤسسة".

تكون شاكت التامني الاسالمية مضار ًاب أو وكي ًال ابلستامثر مع شاكت
اإعادة التامني التقليدية صاحب املال...
 -3أن تكون مدة التفاقيات بني شاكت التامني الاسالمية وشاكت اعادة
التامني التقليدية ابلقدر اذل ,تتطلبه احلاجة.
 -4أن حتصل شاكت التامني الاسالمية عیل موافقة وإاعامتد هيئات الرقابة
الرشعية لتفاقيات اإعادة التأمني قبل اإبرااها.
 -5الاقتصار عیل أقل قدر من اإعادة التامني دلى شاكت اإعادة التامني
التقليدية ,وعیل هيئات الرقابة الرشعية مراعاة كل".

وذلا أن الرقابة الرشعية رضورة شعية للنظا املايل الإساليم ,فالساس اذل ,قامت
عليه املؤسسات املالية الإسالمية مه تقدمي البديل الرشعي للمؤسسات املالية الربوية
معمتدة يف كل عیل خربة وكفاءة كوادرها يف اجملال الفقهيي واملعامالت املالية احلديثة,
وذلا اكنت هيئة الرقابة الرشعية يه اجلهة ال ي تراقب وترصد سري معل املؤسسات
املالية الإسالمية ,كام أن وجودها يعطي املؤسسة املالية الإسالمية الصبغة الرشعية,
ويعطي امجلهور الثقة يف التعامل معها( .خليل.)14, 2011 ,

اثلث ًا :اشرتاك التأمني:
عرف البنك املركز ,العرايق القسط يف املادة ( ) 5ابنه " :تكون أقساط الاشرتأاكت
ملزمة للمشرتك عیل أساس الالزتا ابلتربع ،واق للرشكة اإهناء الوثيقة أو اإجبار املشرتك
عیل ادلفع قضائيا ،ويف حاةل وجود جعز يف صندوق محةل الواثئق تلزت الرشكة بتقدمي
قرض حسن لتغطية العجز ،وإا ا مل يكف ،فيحق للرشكة زَّيدة قمية الاشرتأاكت ،أو
نس بة التحمل عیل املشرتك يف التعويض".
اما املعيار رمق( )26املادة ( )8من معايري هيئة احملاس بة واملراجعة:
" جيب عیل املشرتك ( املس تأمن) ما يأيت:
 1/8تقدمي البياانت الالزمة املتعلقة ابدخطر املؤمن منه ,وإابالغ الرشكة مبا يس تاد من
ظروف تؤد ,اإىل زَّيدة ادخطر بعد اإبرا العقد...
 2/8دفع الاشرتأاكت يف أوقاهتا احملددة املتفق علهيا ,ويف حاةل امتناع املشرتك أو تأخره
عن دفع الاشرتأاكت يف أوقاهتا احملددة يكون للرشكة احلق يف اإهناء الوثيقة ,أو اإجباره
عیل ادلفع عن طريق القضاء.
 3/8اإخطار الرشكة ابعتبارها وكيةل عن صندوق محةل الواثئق بتحقق ادخطر املؤمن منه
خالل الفرتة املتفق علهيا يف وثيقة التأمني ,وإا ا مل يمت فهيا حتديد املدة فيجب عليه ا إلخطار
خالل مدة مناس بة ,وإا ا مل يقم املشرتك هبذا الإخطار يكون للرشكة احلق يف مطالبة
املشرتك ابلتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمني من رضر فعيل بسبب اإخالهل هبذا
الالزتا ".

اثني ًا :اإعادة التأمني التاكفيل:
عرف اإعادة التأمني التاكفيل يف املادة ()20بأنه  " :يتعني عیل الرشكة أن جتر ,أعامل
اإعادة التأمني دلى شاكت اإعادة التاكفل ويف حال تعـذر وجودها يمت اللجوء اإىل أسلوب
الرشاكة ابخملاطر و كل ابشرتاك شاكت تاكفل أخرى يف التأمني عیل اخملاطر ال ي تفوق
القدرة الاستيعابية للرشكة ويف حال تعذر كل يمت اللجوء اإىل اإعادة التأمني دلى شاكت
اإعادة التامني التاار ,ومبوافقة هيئة الرقابة الرشعية".
ويالحظ الآيت:
 هذه املادة حتتاإ اىل التفصيل والبيان كام خصصت هيئة احملاس بة واملراجعةمعياراً خاص ًا لبيان لهذا املوضوع بشلك مفصل وهو املعيار الرشعي رمق (
 ,)41وعرفهتا " :عقد تقو مبوجبه شكة التامني بنقل جزء من الخطار ال ي
تعهدت بتأميهنا اإىل شكة اإعادة التامني ,وتلزت مبقتضاه بدفع حصة من أقساط
التأمني املس تحقة لها من املس تأمنني لرشكة الإعادة مقابل الزتااها بتحمل حصة
من املطالبات وفق التفاقية املوقعة بيهنام".
 ويف حاةل التعذر جيوز اللجوء اىل اإعادة التأمني دلى شاكت اإعادة التأمنيالتاار ,واملبينة شوطه يف املعيار الرشعي رمق ( )41املادة ( " : )2/3ار
قيا شكة التأمني الإسالمية ابإعادة التأمني دلى شاكت اإعادة التأمني التقليدية
اإل اكإجراء مرحيل عیل أساس احلاجة العامة ال ي تزنل مزنةل الرضورة" وجيب
أن يتقيد ابلضوابط الآتية:
 -1أن تبدأ شاكت التأمني الإسالمية ابإعادة التأمني دلى شاكت اعادة
التامني الاسالمية بأكرب قدر ممكن.
 -2أل حتتفظ شاكت التامني الاسالمية بأية احتياطات نقدية عن الخطار
السارية تعود ملكيهتا لرشاكت اعادة التامني التقليدية إا ا اكن يرتتب عیل
كل دفع فوائد ربوية .ولكن جيوز التفاق بني شاكت التامني الاسالمية
وشاكت اعادة التامني التقليدية عیل أن حتتفظ شاكت التامني الاسالمية
بنس بة معينة من القساط املس تحقة لرشاكت اعادة التامني التقليدية
واستامثر تكل املبالغ عیل أساس عقد املضاربة أو الواكةل ابلستامثر حبيث

رابع ًا :اإدارة أعامل التاكفل والاستامثرات:
" تمت معلية اإدارة أعامل التاكفل مبقتىض عقد واكةل بأجر ادد عیل شلك نس بة مئوية
من الإشرتأاكت ،وتمت معلية استامثر اشرتأاكت صندوق محةل الواثئق مبقتىض عقد مضاربة
مقابل حصة شائعة من عوائد الاستامثر ،ويتعني النص عیل كل يف عقد التأسي
والنظا الاسا ووثيقة التاكفل ويصدر جدول من قبل الرشكة بعمولت الواكةل
وحصص املضاربة" ( ضوابط التاكفل رمق ( ,2019 ,)1املادة.)6:
تطرقت املادة ( )10من املعيار الرمق ( )26اإىل الزتامات الرشكة املسامهة وصالحيهتا:
"  1/10عیل الرشكة القيا ابإدارة معليات التأمني من اإعداد واثئق التأمني ,ومجع
الاشرتأاكت ,ودفع التعويضات ,وغريها من العامل الفنية مقابل أجرة معلومة ينص علهيا
يف العقد حىت يعترب املشرتك قاب ًال هبا مبجرد التوقيع عليه.
 2/10يناط ترصف اإدارة الرشكة بتحقيق املصلحة ,ول تضمن اإل ابلتعد ,,أو التقصري,
أو خمالفة الرشوط.
 3/10تتحمل الرشكة املرصوفات ادخاصة بتأسي الرشكة ,ومجيع املرصوفات ال ي
ختصها ,أو ختص استامثر أموالها.
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 4/10يقتطع الاحتياطي القانوين للرشكة املسامهة من أموال املسامهني ويكون من
حقوقهم ,وكذكل لك ما جيب اقتطاعه مما يتعلق برأس املال ,ول جيوز اقتطاع جزء من
أموال محةل الواثئق أو أرابهحا لصاحل املسامهني.
 5/10جيوز حتقيق ًا ملصلحة محةل الواثئق أن يقتطع جزء من أمواهلم ,أو أرابهحا احتياطات,
أو خمصصات متعلقة بصندوق التأمني عیل أل تئول اإىل املسامهني ,وما يرتامك يف حساب
التأمني يرصف يف وجوه ادخري عند التصفية.
 7/10إا ا استمثرت الرشكة أموال محةل الواثئق عیل أساس املضاربة فاإن الرشكة تتحمل
ما يتحمهل املضارب...
 8/10يف حاةل جعز موجودات التأمني عن سداد التعويضات املطلوبة ,وعد كفاية
تعويضات شاكت اإعادة التأمني فاإنه جيوز للرشكة أن تسد العجز من متويل مرشوع أو
قرض حسن ,عیل حساب صندوق التأمني ,وتغطي الالزتامات الناش ئة عن العجز
احلادث يف س نة ما من فائض الس نوات التالية ,كام جيوز للرشكة مطالبة محةل الواثئق
مبا يسد العجز إا ا الزتموا كل يف وثيقة التأمني.
 9/10يتحمل حساب التأمني مجيع املرصوفات والعمولت ادخاصة بأنشطة التأمني.
 10/10ل مانع شع ًا من اإجراء املصاحلة بني الرشكة وبني املتس ببني يف الرضر مبا اقق
املصلحة للمشرتكني ,وفق ًا لحاك الصلح املقررة شع ًا".
خامس ًا :الفائض التأميين:
وعرفت الهيئة الفائض بأنه " :هو ما تبقى من أقساط املشرتكني ( املس تأمنني)
والاحتياطات وعوائدهام بعد خصم مجيع املرصوفات والتعويضات املدفوعة ,أو ال ي
س تدفع خالل الس نة .فهذا الناجت لي رحب ًا ,وإامنا يسمى الفائض".
كام عرف ضوابط التاكفل يف املادة ( )1الفائض التأميين بشلك املفصل " :صايف
الاشرتأاكت والعائد عیل استامثراهتا وأ ,اإيرادات اخرى خمصوم ًا مهنا التعويضات
والاحتياطات ومعولت الرشكة لقاء اإدارهتا لصندوق محةل الواثئق وحصة املضاربة عن
الاستامثر فيه ما عدا مرصوفات الاستامثر ال ي تتحملها الرشكة لقاء املضاربة بأموال
الصندوق وأ ,مرصوفات أخرى خاصة ابإدارة صندوق محةل الواثئق".
كام بني يف املادة ( )7كيفية توزيع الفائض التأميين " (أ) ل جيوز للرشكة توزيع أ,
أرابح عیل أحصاب حقوق امللكية من الفائض التأميين) .ب) يمت توزيع الفائض التأميين
عیل حساابت املشرتكني بقرار من جمل اإدارة الرشكة مصادق عليه من قبل الهيئة
العامة بعد اخذ رأ ,هيئة الرقابة الرشعية.
) إ) يمت اعامتد أساس التوزيع امجلاعي للفائض التأميين بأن يمت توزيعه عیل املشرتكني
بنس بة اشرتاكهم دون المتيزي بني من حصل عیل التعويضات ومن مل اصل خالل الس نة
املالية".
وأما معيار التأمني الإساليم رمق ( )26قد نظم كيفية الترصف ابلفائض التأميين بعدة
الطرق:
"  1/2/12التوزيع عیل محةل الواثئق بنس بة اشرتاكهم دون تفرقة بني من حصل عیل
تعويضات ومن مل اصل خالل الفرتة املالية.
 2/2/12التوزيع عیل محةل الواثئق اذلين مل اصلوا عیل تعويضات أص ًال خالل الفرتة
املالية ,دون من حصلوا عیل تعويضات.
ال 3/2/12التوزيع عیل محةل الواثئق بعد حسم التعويضات املدفوعة هلم خالل الفرتة
املالية.
 4/2/12التوزيع بأ ,طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الرشعية للمؤسسة".
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سادس ًا :احلساابت:
ونصت املادة ( )8عیل الفصل بني احلساابت يف التأمني التاكفيل " جيب عیل الرشكة
الفصل بني حساابت محةل الاسهم وحساابت محةل الواثئق واحلساابت املتفرعة عهنام
وللك نوع من أنواع التامني والاستامثر املتودل عنه ،وختصص اأملوال املتوفرة يف لك
حساب والعوائد املتأتية منه ملواهجة اخملاطر ادخاصة به والنفقات املرتتبة عليه".
سابع ًا :اخملصصات والاحتياطات:
اإضافة اإىل اخملصصات والاحتياطيات املنصوص علهيا يف القانون تلزت الرشكة بتكوين
أو تكييف اخملصصات والاحتياطيات الآتية وفق ًا لالحئة الإرشادية ال ي س تصدر لحقا-:
(أ)خمصص الاشرتأاكت غري املكتس بة
(ب)خمصص املطالبات حتت التسوية.
(إ) خمصص خماطر حدثت ومل يبلغ عهنا .
الاحتياطيات:
(أ) احتياطي تغطية العجز.
)ب) احتياطي ختفيف مس توى املطالبات ( .ضوابط التاكفل رمق (,2019 ,)1املادة)9:
ويالحظ الايت:
 أن املادة ( )9من هذه الضوابط كام اشارت حتتاإ لالحئة الإرشادية. خصصت هيئة احملاس بة واملراجعة معيار ًا حماسبي ًا خاص ًا لهذا املوضوع بعنوان(اخملصصات والاحتياطات يف شاكت التأمني الإسالمية) ,فقد َبني لك أنواع
اخملصصات الفنية وكيفية اإثباهتا وقياسها ,وتطرق أيض ًا اإىل أنواع الاحتياطات وكيفية
اإثباهتاوقياسها.
اثمن ًا :وثيقة التاكفل:
نصت املادة ( )10من هذه الضوابط عیل أهنا " :تُعد الرشكة منو إ وثيقة تاكفل
مصادق علهيا من قبل هيئة الرقابة الرشعية عیل أن تتضمن املبادئ الساس ية للتاكفل
وال ي حتمك العالقة التاكفلية بني املشرتك والرشكة مبا يف كل الطبيعة القانونية لتكل
العالقة وفق ًا للس ال ي حتددها الالحئة الإرشادية لهذه الضوابط ال ي س تصدر لحق ًا".
ويف املعيار الرشعي رمق (َ )4/26بني لك أنواع العالقات التعاقدية يف التأمني
الإساليم مبا فهيا وثيقة التاكفل:
" يف التأمني الإساليم ثالث عالقات تعاقدية:
 1/4عالقة املشاركة بني املسامهني ال ي تتكون هبا الرشكة من خالل النظا السا
وما يتصل به ,يه عقد املشاركة إا ا اكنت تديره شكة.
 2/4العالقة بني الرشكة وبني صندوق محةل الواثئق يه عالقة الواكةل من حيث الإدارة,
أما من حيث الاستامثر فهيي عالقة مضاربة ,أو واكةل ابلستامثر.
 3/4العالقة بني محةل الواثئق وبني الصندوق عند الاشرتاك يه عالقة الزتا ابلتربع,
والعالقة بني املس تفيد وبني الصندوق عند التعويض يه عالقة الزتا الصندوق بتغطية
الرضر حسب الواثئق واللواحئ".
وأيض ًا اشار اإىل الرشوط يف واثئق التأمني الإساليم:
"  1/9ل مانع شع ًا من اشرتاط شوط خاصة ابملدد ,أو عد التحمل يف حالت معينة,
مثل حاةل عد الإبالغ عن احلادث ,أو أن يتحمل املشرتك مبلغ ًا معين ًا من التعويض,
وتصبح هذه الرشوط املنصوص علهيا يف واثئق التأمني واجبة الوفاء هبا ما دامت ل
تتعارض مع أحاك ومبادئ الرشيعة الإسالمية ومقتىض التفاق.
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 2/9جيوز النص يف وثيقة التأمني عیل حالت الاس تثناء من التعويض برشط مراعاة
العداةل يف الاس تثناءات ,وحفظ احلقوق ,واستبعاد شوط التعسفية".
اتسع ًا :القرض احلسن:
" يلزت محةل السهم بمتويل أ ,جعز ادث يف حساب املشرتكني عرب منح قرض حسن
عیل أن يسدد من الفائض اذل ,يتحقق خالل الفرتات الالحقة سوا ًء بدفعة واحدة أو
بدفعات وفق ًا ملا تقرره الهيئة العامة شيطة أن ل يتااوز القرض احلسن نس بة ()%50
من صايف حساب محةل السهم ،و كل بعد موافقة ديوان التأمني ،ويف حاةل عد قيا
الرشكة بمتويل العجز يمت اإعداد خطة مالية مقرتحة لسد العجز ويمت تقدميها اإىل ديوان
التأمني لس تحصال املوافقة عیل اعامتدها"
كام ويفت املادة ( )15من ضوابط التاكفل القرض احلسن:
 -1يتحمل محةل السهم بمتويل ا ,جعز ادث يف سداد التعويضات املطلوبة.
 -2ويسد العجز بشلك القرض احلسن شيطة:
أ -أن ل يتااوز نس بة ( )%50من صايف حساب محةل السهم.
ب -مبوافقة ديوان التأمني.
وأما يف املعيار الرشعي رمق ( )26اشار اإىل حاةل العجز وعاجل املوضوع بعدة طرق ولي
فقط ابلقرض احلسن:
"  8/10يف حاةل جعز موجودات التأمني عن سداد التعويضات املطلوبة ,وعد كفاية
تعويضات شاكت اإعادة التأمني فاإنه جيوز للرشكة أن تسد العجز من متويل مرشوع أو
قرض حسن ,عیل حساب صندوق التأمني ,وتغطي الالزتامات الناش ئة عن العجز
احلادث يف س نة ما من فائض الس نوات التالية ,كام جيوز للرشكة مطالبة محةل الواثئق
مبا يسد العجز إا ا الزتموا كل يف وثيقة التأمني".
عاشاً :أنواع التأمني الإساليم:
مل تطرق ضوابط التاكفل اإىل أنواع التأمني الإساليم يف حني تناولت املعايري الرشعي
لهيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية قد تطرق اإىل هذا املوضوع ابلبيان
والتفصيل و كر التأمني عیل الش ياء والتأمني عیل الشخاص.
حاد ,عرش :الاشرتاك يف التامني:
مل جند مادة من ضوابط التاكفل يرشح كيفية الاشرتاك يف التأمني التاكفيل وهذا اتاإ
لالحئة الإرشادية.
املعيار الرشعي رمق ( )26بني كيفية الاشرتاك يف التأمني:
"  1/7جيوز اشرتاك غري املسلمني مع املسلمني يف التامني بأنواعه.
الفن
ية
 2/7ميكن حتديد الاشرتاك حسب املبادئ الاكتوارية املبنية عیل الس
ل إالحصاء ,مع مراعاة كون ادخطر اثبت ًا أو متغري ًا ,ومبدأ تناسب الاشرتاك مع ادخطر
نفسه ,ونوعه ,ومدته ,ومبلغ التأمني.
حم
ً
 3/7يشرتط يف ادخطر املؤمن منه أن يكون متل الوقوع ,ل متعلقا مبحض إارادة املشرتك,
وأ َل يكون متعلق ًا مبحر ".
اثين عرش :انهتاء وثيقة التأمني:
ومل يرش الضوابط مبادة رصاة اإىل كيفية انهتاء وثيقة التاكفل وأما يف املعايري َبني كيفية
الانهتاء:
آ
" تنهتيي وثيقة التامني ابإحدى احلالت التية:

39

 1/13انهتاء املدة املتفق علهيا يف وثيقة التامني ,وجيوز يف التأمني عیل الش ياء النص
عیل جتدد العقد من تلقاء نفسه إا ا مل يقم املشرتك قبل انهتاء املدة بزمن حمدد ابإبالغ
الرشكة برغبته يف عد جتديد العقد.
 2/13اإهناء الوثيقة من قبل الرشكة او املشرتك يف حال النص عیل حق أ ,مهنام يف
الإهناء إابرادة منفردة.
ً
ً
 3/13هالك اليشء املؤمن عليه هالاك لكيا يف التأمني عیل الش ياء دون الإخالل حبق
املشرتك يف التعويض برشوطه.
 4/13وفاة املؤمن عليه يف التأمني عیل الشخاص ( عیل احلياة) دون الإخالل حبق
املس تفيد يف مزاَّي التأمني برشوطه".
اثلث عرش :الإفصاح
وجاءت يف املادة ( )21من ضوابط التاكفل للبيان عن الإفصاح  " :تلزت الرشكة
عن مجيع احلساابت املمسوكة من قبلها واخملاطر ال ي تتعرض لها ابلشلك اذل ,يوفر
الثقة ملس تخديم القوامئ املالية "...كام ترك التفاصيل هذا املوضع لالحئة الإرشادية لهذه
الضوابط.
ً
ً
وأما يف املعايري الرشعي خصص معيارا خاصا لهذا املوضوع وهو املعيار رمق ()12
بعنوان( العرض والإفصاح العا يف القوامئ املالية لرشاكت التأمني الإسالمية) ,وتطرق
اىل بيان عن الإفصاح العا يف القوامئ املالية والعرض والإفصاح يف لك قامئة وكام اشار
اىل معاجلة التغيريات يف الس ياسات احملاسبية ومعاجلة التغيريات يف التقديرات احملاسبية
ومعاجلة تصحيح الخطاء يف القوامئ املالية للفرتات املالية السابقة.

الاس تنتاجات واملقرتحات
أولً :الاس تنتاجات:
 -1يعد قطاع التأمني من أمه القطاعات الاقتصادية لكونه يسامه يف حتقيق التمنية
من خالل توفري التغطية التأمينية خملتلف الفراد واملرشوعات من الخطار
احملمتةل ،المر اذل ,دفع السلطات املالية ابلعراق اإصدار هذه الضوابط كبديل
للتأمني التاار.,
 -2أصبحت صناعة التأمني التاكفيل الركزية الثالثة من راكئز الإقتصادَّيت احلديثة
ال ي تقد دعام اسرتاتيجيا لكفاءة منظومة الإقتصاد الإساليم أو يف ما نسميه
بمنو إ الطائرالإساليم ،و كل خالل بناء هذه الركزية (القطاع املرصيف/قطاع
الاستامثر /قطاع التأمني).
 -3ان تبين البنك املركز ,ضوابط التاكفل رمق ( )1لس نة ( )2019قد اعطاه قبولً
حملي ًا وعاملي ًا أما مجيع املؤسسات والهيئات املالية.
 -4من أهداف التأمني التاكفيل حتقيق المان للمشرتكني ,والاسها يف معلية التمنية
الاقتصادية ودمع معليات املصارف واملؤسسات الاسالمية ,الامر اذل ,يؤكد
عیل اختالف التأمني التاكفيل من التأمني التاار ,لوجود العديد من الفروقات
بيهنام ,مبا يعك حقيقة لك مهنام لكون التأمني التاكفيل حتمكه أس عامة
مصدرها الرشيعة الإسالمية.
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 -5اإن موضوع ضوابط التاكفيل مازال اتاإ اإىل املزيد من الرشح والتفصيل من
خالل اإصدار اللواحئ حىت ل يقع يف ش هبات التحرمي وتامتىش مع التطورات
الاقتصادية ومعايري هيئة احملاس بة واملراجعة.
املقرتحات:
 -1العمل عیل اإصدار لواحئ تفصيلية تنظم معليات التأمني التاكفيل والزا املؤسسات
املالية بتطبيق معايري هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤسسات املالية الإسالمية.
 -2الهامت بنرش الوعي التأميين عن طريق وضع دليل تفصييل للية معل املؤسسات
املالية مبا يسامه بزَّيدة ثقة امجلهور واملتعاملني مع شاكت التأمني التاكفيل.
 -3العمل عیل انشاء شاكت التأمني التاكفيل وتدريب العاملني فهيا ليك يكونوا عیل
دراية ومعرفة يف خمتلف جوانب التأمني والمتويل الإساليم.
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