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مقدمة:

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وعلى اآله و�سحبه، وبعد:

على الرغم من م�سي ردح من الزمن على اإن�ساء اأول �سركة تكافل يف العامل؛ فال تزال جتربة التدقيق ال�سرعي املتعلقة 

بها – ب�سكل عام – تواجه جملة من التحديات والتي تتمثل يف االآتي:

ه العناية الكافية لها لتطويرها على النحو املوجود يف امل�سارف االإ�سالمية.  1. عدم توجُّ

2. عدم و�سوح املجاالت القابلة للتدقيق ال�سرعي بني ممار�سي هذه املهنة.

التكافل على  اأعمال  تتعامل مع  التكافل  اإدارات �سركات  للتكافل يجعل من  ت�سريعية متكاملة  اأنظمة  اإّن فقدان   .3

اأ�سا�س تاأمني تقليدي.

4. اإّن غالبية العاملني يف تلك ال�سركات ذوو خلفية تاأمني تقليدي؛ اإْذ اليزال التدريب على التكافل حديث عهد، االأمر 

الذي يلقي عبئاأ اإ�سافيًا على التدقيق ال�سرعي للتواجد با�ستمرار، وبذل جهود تدقيقية متوا�سلة.

، كما اأود 
)2(

 وباك�ستان
)1(

ومع ذلك؛ فقد وجدت جتارب عملية جادة يف التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل يف ماليزيا

 .
)3(

االإ�سادة بالدرا�سة ال�سادرة عن اأكادميية )اإ�سرا( واملتعلقة بالتدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل

اإن حداثة التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل تتطلب بذل املزيد من اجلهود البتكار االأدوات واالإجراءات التدقيقية 

املالئمة لطبيعة اأعمال التكافل، وال�سرع يحث على ذلك يف جميع املجاالت ال�سرعية، وقد رتب على ذلك االأجر والثواب 

كما يدل عليه احلديث ال�سريف: )من �سن يف االإ�سالم �سنة ح�سنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل اأجر من عمل بها، وال 

.
)4(

ينق�س من اأجورهم �سيء(

وتاأتي هذه الدرا�سة البحثية لت�ساهم يف و�سع بع�س املعامل يف طريق االرتقاء بالتدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل، 

وحت�سينه على نحو يليق بهذا النوع من االقت�ساد املُتنامي، وقد �ساعد الباحث يف اإعدادها �سنوات اخلربة يف جمال 

 التي اأولت هذا اجلانب عناية جيدة، وقامت بتقدمي 
)5(

التدقيق ال�سرعي يف �سركة تكافل الراجحي للتاأمني التعاوين

الدعم املمكن.

على �سبيل املثال )ال احل�سر(: �سركة تكافل اإخال�س.  1

على �سبيل املثال )ال احل�سر(: �سركة باك قطر.  2

https://( :وهي من�سورة على املوقع االإلكرتوين الر�سمي لالأكادميية على الرابط االآتي ،)Takāful Sharīah Audit Manual( وعنوانها  3

.)ifikr.isra.my/library/pub/9817
اأخرجه االإمام م�سلم يف �سحيحه يف كتاب العلم، باب: من �سن �سنة ح�سنة اأو �سيئة ومن دعا اإىل هدى اأو �ساللة )2059/4( برقم: )1017(.  4

�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين واملعروفة اأخت�سارًا بــ)تكافل الراجحي(، هي �سركة م�ساهمة �سعودية، اأ�س�ست يف االأول من يوليو 2008م براأ�س   5

مال يبلغ مئتان مليون ريال �سعودي، ومدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وتعمل يف جمال اإدارة التاأمني االإ�سالمي؛ وهي موجودة على الرابط 

.)www.alrajhitakaful.com( :االآتي
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نطاق وقيود الدرا�سة:

الأغرا�س تركيز هذه الدرا�سة على جوانب التدقيق ال�سرعي على عمليات �سركات التكافل؛ فاإنها:

1. تتناول جوانب التدقيق ال�سرعي املتعلقة بعمليات التكافل املنّظم على اأ�سا�س نظام االأ�سرة، وحتديدًا ما ُي�سمى 

بنموذج الوكالة )Wakala(، والذي يعترب جميع اأفراد حملة الوثائق مبثابة االأ�سرة الواحدة التي يعني بع�سها 

بع�سًا، وتكون ممثلة يف ح�ساب امل�سرتكني الذي تتوىل اإدارته �سركة اإدارة تاأمني متخ�س�سة.

2. ال تتناول جوانب التدقيق ال�سرعي غري املتعلقة بالتكافل كاال�ستثمار واإن كان اأحد اأوجه ن�ساط �سركات التكافل 

ذكرته  بد  وال  كان  فاإن  االأخرى؛  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  مع  التكافل  �سركة  فيه  ت�سرتك  مما  ذلك  وغري 

جمماًل مع العناية مبا يت�سل به من جهة التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل على وجه اخل�سو�س.

املوؤ�س�سات  التكافل عن غريها من  التي ال تخت�س بها �سركات  العامة  ال�سرعي  التدقيق  اإجراءات  3. تتجنب ذكر 

املالية االإ�سالمية.

ملا  والرتكيبي  االإفرادي  التعريف  مثل:  مو�سعة؛  درا�سات  التي مت طرقها يف  التمهيدية  املقدمات  اإيراد  تتجاوز   .4

ا�ستمل عليه عنوان الدرا�سة.

5. تعتني هذه الدرا�سة باإيراد االأمثلة التطبيقية واجلوانب العملية ذات ال�سلة الوثيقة مبو�سوعها، مع االبتعاد عن 

االإيغال يف البيان وال�سرح.

لة  6. تركت العناية بذكر االإجراءات التف�سيلية للّتدقيق ال�سرعي نظرًا لتقريرها يف العديد من البحوث ذات ال�سّ

وبرامج التدقيق ال�سرعي املهنية. 

خطة الدرا�سة البحثية:

ا�ستملت هذه الدرا�سة على مقدمة، ومتهيد، واأربعة مباحث؛ وهي كاالآتي:

املبحث االأول: متطلبات التدقيق ال�سرعي على عمليات التكافل. 

املبحث الثاين: حتديد منهجية التدقيق ال�سرعي على عمليات �سركات التكافل.

املبحث الثالث: مو�سوعات التدقيق ال�سرعي يف التكافل؛ وقد ت�سمن ثالثة مطالب:

املطلب االأول: املو�سوعات الرقابية ذات ال�سلة بالعالقة بني ال�سركة امل�ساهمة وامل�سرتكني. 

املطلب الثاين: املو�سوعات الرقابية ذات ال�سلة بالعالقة بني امل�سرتكني. 

املطلب الثالث: املو�سوعات الرقابية امل�سرتكة.

املبحث الرابع: املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل؛ وقد ت�سمن مطلبني:

املطلب االأول: اأنواع املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل واآثارها.

املطلب الثاين: قيا�س اأثر املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل.
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املبحث اخلام�س: فاعلية اأنظمة التدقيق ال�سرعي الداخلية. 

املبحث ال�ساد�س: م�سوؤولية التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل؛ وقد ت�سمن مطلبني:

املطلب االأول: م�سوؤولية تنفيذ التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل.

املطلب الثاين: حدود م�سوؤولية التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل.

املبحث ال�سابع: نتائج الدرا�سة والتو�سيات.

 واهلل اأدعو ومنه ا�ستمد التوفيق يف هذه الدرا�سة؛ فاإن كان من �سواب فيها فمنه وحده، وما كان من خطاأ اأو زلل فمني 

ومن ال�سيطان، واأرجو من يعرث عليه اأن ُي�سدد اأخاه بتنبيهه عليه على عنوان الربيد االإلكرتوين االآتي: 

)soliman1976mh@gmail.com(

 وله مني جزيل ال�سكر والعرفان باجلميل.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه، ومن اتبعه اإىل يوم الدين.

وكتبه            

            د. �سليمان بن حممد اجلوي�سر
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متهيد: م�ساهمة التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل

 يف:
)6(

ي�ساهم التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل

1. تطوير فقه التكافل من خالل توجيه اجلهود اإىل زيادة كفاءة ال�سوابط الرقابية، و�سد الثغرات التي تن�ساأ عنها 

املخالفات ال�سرعية، وجوانب اخللل يف تطبيق التكافل، واكت�ساف املناطق واملجاالت التي حتتاج اإىل �سوابط 

�سرعية، ولهذا اأثره البالغ يف تطوير ال�سناعة املالية االإ�سالمية يف �سقها التكافلي.

العالقة  ا�ستمرارية  للمحافظة على  التكافل  واأ�سحاب امل�سلحة مع �سركة  للمتعاملني  2. توفري م�سداقية �سرعية 

معهم؛ الأنهم اإذا مل يثقوا يف مطابقة عملياتها الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية فلن مي�سي وقت طويل قبل اأن تفقد 

كثريًا من �سوقها)7(، ومن ثّم فاإّن التدقيق ال�سرعي ي�ساعد �سركة التكافل على جتنب خماطر عدم االمتثال 

لل�سركة من  التجارية  وال�سمعة  العالمة  فّعالة على حماية  بطريقة  ويحافظ  االإ�سالمية)8(،  ال�سريعة  الأحكام 

خالل مراقبة امتثال ال�سركة لالإجراءات ال�سرعية املنفذة ل�سمان ا�ستمرارية عر�س منتجات التكافل على نحو 

متوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 

اأي  اأي حقوق �سرعية قد تن�ساأ نتيجة  اإدارة التكافل من  3. يحقق براءة ذمة امل�ساهمني باعتبارهم ماّلك ل�سركة 

تق�سري يتعلق مبا يجب على ال�سركة جتاه ح�ساب امل�سرتكني.

4. يوفر �سمانة عملية لتحقيق مقا�سد امل�سرتك التي يتوخاها با�سرتاكه يف التكافل.

5. ُيعني ال�سركة على الّتخل�س من املخالفات ال�سرعية.

ن الهيئة ال�سرعية يف ظل عدم تفرغها ملمار�سة الرقابة ال�سرعية ب�سفة يومّية من اأداء مهامها الّرقابّية على  6. مُيكِّ

الوجه املطلوب.

الأحكام  التكافل  مدير  عمليات  امتثال  ل�سمان  اإجراوؤه  يتم  ومو�سوعي  م�ستقل  دوري  تقييم  باأنه:  التكافل  �سركات  ال�سرعي يف  التدقيق  يعرف   6

ال�سريعة االإ�سالمية عن طريق وجود نظام رقابة داخلي �سليم وفعال مبا يخدم ذلك الغر�س.

 انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )5(.

انظر: )التحديات التي تواجه العمل امل�سريف االإ�سالمي(؛ تاأليف: منور اإقبال، اأو�ساف اأحمد، طارق اهلل خان �س )48-49( من من�سورات   7

املعهد االإ�سالمي للبحوث والتدريب )البنك االإ�سالمي للتنمية( – جدة؛ 1998م.

يحدد قانون اخلدمات املالية االإ�سالمية املاليزي لعام 2016 �س )4( خماطر عدم االمتثال لل�سريعة االإ�سالمية باأنها خماطر اخل�سائر الناجتة   8

عن عدم االمتثال لل�سريعة االإ�سالمية واالإخفاق يف امل�سوؤوليات االئتمانية اخلا�سة مبدير التكافل اأو اإعادة التكافل، كما تت�سمن خماطر اخل�سارة 

الناجتة عن عدم كفاية اأو ف�سل العمليات الداخلية واالأ�سخا�س واالأنظمة اأو عن اأحداث خارجية، وقد ُيوؤدي ذلك اإىل اإبطال العقد اأو خرق �سروط 

تعاقدية معينة اأو غريها من االآثار مبا يف ذلك اخل�سائر املالية، و/اأو العقوبات التنظيمية، و/اأو االإ�سرار ب�سمعة مدير التكافل نتيجة لالإخفاق 

يف االمتثال للتوجيهات واملبادئ التوجيهية وال�سروط ال�سادرة عن الهيئات التنظيمية وال�سلطات ال�سرعية ذات ال�سلة.
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7. ُيوّفر طماأنينة ملوظفي ال�سركة بحل االأجور والرواتب التي يتقا�سونها على اأعمالهم، ال�سيما واأّن قطاع التاأمني قد 

و�سمت اأعماله يف املجتمعات االإ�سالمية باحلرمة منذ اأمد بعيد، واأن نفي هذا الو�سف عن قطاع التكافل يتطّلب 

اإ�سراف �سرعي دقيق وفاح�س يحوز على ثقة العاملني واملتعاملني.  

8. كما ُي�ساهم من خالل اأن�سطة الرقابة اليومية يف بث الوعي بالتاأمني التكافلي لدى العاملني بال�سركة.

املبحث االأول: متطلبات التدقيق ال�سرعي على عمليات التكافل.

يتطلب التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل لكي يحقق املهام املطلوبة منه يف �سبط االأداء ال�سرعي توافر نوعني من 

املُتطلبات؛ وهي كاالآتي:

اأواًل: متطلبات يف بيئة التدقيق ال�سرعي:

ويق�سد بها: اأن يوجد دعم من االإدارة العليا جلهاز التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل على النحو الذي يكفل خ�سوع 

ادرة عن الهيئة ال�سرعية، وهذا يتمثل يف منح جهاز التدقيق ال�سرعي  جميع اإدارات ال�سركة التنفيذية للتوجيهات ال�سّ

ال�سالحيات االآتية:

1. احل�سول على اأي معلومات اأو اأدلة يراها �سرورية الأغرا�س التدقيق ال�سرعي من اأي جهة بال�سركة.

 2. اختيار االأن�سطة التي يرى اأنها جديرة بالفح�س دون تدخل اأي جهة اأخرى يف حتديدها، والتي ميكن اأن ت�سمل: 

قنوات التوزيع، واملطالبات، واالكتتاب، واالإدارة املالية، واإدارة اال�ستثمار، واملوارد الب�سرية، والعمليات، واالإدارة 

القانونية، واإعادة التاأمني وغري ذلك.

 3. حرية االت�سال بكل من له عالقة باأعمال الرقابة ال�سرعية، وتوجيه اأي ا�ستف�سار اأياًّ كانت طبيعته اإىل اأي فرد من 

العاملني بال�سركة ب�سكل مبا�سر، ويتعني على رئي�سه يف العمل ال�سماح له باالإفادة املبا�سرة.

ثانيُا: متطلبات معرفية:

1. املعرفة ال�سرعية بفقه التكافل والعقود ذات ال�سلة به كعقود التربع والوقف ونحوها، وتتبع البحوث والت�سريعات 

املعا�سرة املتعلقة مب�سائل التكافل.

2. املعرفة الفنية مبمار�سات االكتتاب وت�سوية املطالبات التاأمينية.

3. االإملام بجوانب حما�سبة التاأمني؛ وذلك حتى يتمكن املدقق ال�سرعي من فح�س اأثر عمليات التكافل على بنود 

القوائم املالية، والتغريات الالزمة التي ُتوؤكد ا�ستجابة تلك البنود لالآثار املختلفة لعمليات التكافل.

4. االإملام بتجارب التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل يف العامل.
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العامة  ال�سورة  ال�سرعي، وجتلية  املدقق  زيادة جودة عمل  اأثر يف  لها من  ملا  والقيا�س  االإح�ساء  االإملام بطرق   .5

لالأداء ال�سرعي لل�سركة على نحو ميكنه من توجيه اجلهود الرقابية وتركيزها يف املناطق االأكرث حاجة.

ثالثًا: متطلبات �سرعية:

وهي القواعد وال�سوابط التي ت�سدرها الهيئة ال�سرعية الداخلية اأو الهيئات ال�سرعية العليا اأو اأي جهة اأخرى تتمتع 

بال�سلطة يف اإ�سدار توجيهات اأو تعليمات تتعلق بالتدقيق ال�سرعي وذلك ب�ساأن تنظيم ممار�سة ال�سركة الأعمال اإدارة 

التكافل وفق اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، والتي حُتدد املناطق التي يجب اأن تكون م�سمولة بالتدقيق ال�سرعي.

ومن ذلك على �سبيل املثال:

1. �سفة ممار�سة ال�سركة الأعمال اإدارة ح�ساب امل�سرتكني؛ اأي: هل هي اأجري م�سرتك اأم اأجري خا�س؟؛ حيث اأن ذلك 

مُيثِّل اأ�سا�سًا للتدقيق ال�سرعي يف حتديد م�سوؤولية ال�سركة عن بع�س اأنواع املخالفات ال�سرعية.

2. درجة التيقظ املطلوبة من ال�سركة يف اإدارة اأعمال ح�ساب امل�سرتكني؛ اأي: هل ُيطلب منها بذل عناية ال�سخ�س 

احلري�س)9( اأم ال�سخ�س العادي)10(؟؛ حيث اإن املخالفة بالتق�سري تفرت�س تقييم الّت�سرف ح�سب معيار 

معنّي. 

3. طبيعة الو�سع القانوين للهيئة ال�سرعية من حيث اعتبارها وكيلة عن امل�سرتكني اأو جمرد جهة ا�ست�سارية ذات 

قرارات ملزمة بغر�س براءة ذمة امل�ساهمني من اأي حقوق للم�سرتكني، والتحقق من �سالمة املعامالت املالية 

لل�سركة مع االأطراف اخلارجية من اخللل ال�سرعي، وهذا له اأثره يف حتديد ما ت�سمله دائرة التدقيق ال�سرعي.

4. م�سوؤولية ال�سركة عن اخل�سائر التي تلحق ح�ساب امل�سرتكني نتيجة اأخطاء االأنظمة االإلكرتونية.

5. �سلة ح�ساب امل�سرتكني مبعيد التكافل من حيث التكييف ال�سرعي لعملية اإعادة تاأمني اجلزء املعاد من املخاطر 

املوؤمنة؛ هل يقوم بها ح�ساب امل�سرتكني بوا�سطة مدير التكافل باالأ�سالة عن نف�سه اأم بالوكالة عن امل�سرتكني؟ 

تتطلب عناية الرجل احلري�س: اأداء العامل ما مت االتفاق عليه يف العقد دون اأخطاء او تق�سري، والقيام بكل ما من �ساأنه حتقيق م�سلحة �ساحب   9

العمل واإال اأمكن اعتباره مق�سرًا وم�سوؤواًل �سرعًا وقانونًا؛ الأنه ميار�س عمله بو�سفه مهنيًا حمرتفًا وخبريًا متخ�س�سًا االأمر الذي يتطلب عدم 

انحرافه عن ال�سلوك املهني وفق ما جرى عليه ظروف العمل التي تتطلب الثقة وال�سرعة واحلذر.

وعادة يف املوؤ�س�سات املالية يكون هذا املعيار هو املطلوب لدفعها لاللتزام باأعلى درجات احليطة واحلذر.

جاء يف )التعليمات املالية ل�سركات التاأمني التكافلي( ]ال�سادر بقرار جمل�س اإدارة هيئة التاأمني بدولة االإمارات العربية املتحدة رقم )26( 

ل�سنة 2014م يف املادة )1/1( من الف�سل الرابع: »ت�ستثمر ال�سركة جميع موجوداتها وفقًا ملبداأ ال�سخ�س احلري�س ووفقًا الأحكام ال�سرعية 

االإ�سالمية«.

وهي درجة اأخف من عناية ال�سخ�س احلري�س، وهي عناية ال تنخف�س اإىل درجة االإهمال وال ترتقي اإىل درجة احلر�س، ويكون العامل م�سوؤواًل   10

عند تخلفه عن املجرى العادي لالأمور يف اأدائه لوجباته ومتطلبات عمله الوظيفية.
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6. �سوابط تغطية املمتلكات امل�ستملة على حمرمات يف نف�سها؛ مثل: الفنادق امل�ستملة على اأماكن ل�سرب اخلمر، 

حمرمات لغريها؛ مثل: تغطية املباين امل�ستاأجرة ملمار�سة ن�ساط متويل ربوي، اأو �سحنات الب�سائع املباحة التي 

مت متويلها بوا�سطة متويل ربوي.

7. حتديد املخاطر ال�سرعية التي ُي�سمح فيها بحد اأدنى والتي ال تكون كذلك. 

8. ال�سوابط ال�ّسرعية املُحددة للجهة التي تكون م�سوؤولة عن العمليات املالية النا�سئة عن اأعمال التكافل؛ ومن اأمثلة 

ذلك: اأن ما كان يف العرف جزًء من عمل مدير التكافل فاإنه يكون م�سوؤواًل عن نفقاته، وُيراعي يف ذلك ما ُت�سيفه 

اإليه من واجبات االأنظمة املنظمة لعمله، وما ت�ستوجبه تطورات املناف�سة االقت�سادية، ويف �سوء هذا ال�سابط 

وغريه يتم:

املتعلقة  املعاينة  م�سروفات  نحو:  التكافلي؛  باالكتتاب  متعلقة  م�سروفات  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  حتديد  اأ. 

باالكتتاب، وم�سروفات ح�سول ال�سركة على الرتخي�س ملمار�سة اأعمال االكتتاب.

ب. حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن م�سروفات متعلقة بت�سوية املطالبات التاأمينية؛ نحو: اأجرة مدير املطالبات 

اخلارجي املعني من قبل ال�سركة.

ت. حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن الغرامات املالية املتعلقة باأعمال التكافل؛ نحو: الغرامات املرورية، الغرامات 

الق�سائية

ث. حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن امل�سروفات الق�سائية.

ج. االأرباح واخل�سائر الناجتة عن فروقات ال�سرف عند تثبيت �سرف العملة يف عمليات الت�سوية مع �سركات 

اإعادة التاأمني.

رابعًا: متطلبات تتعلق باملوارد الب�سرية:

لكي يقوم التدقيق ال�سرعي باملهام املطلوبة منه فيجب اأن تتوفر له املوارد الب�سرية واخلربات ال�سرعية الكافية؛ وهذا 

يختلف بح�سب طبيعة كل �سركة وتنوع اأن�سطتها وربحيتها، ومدى تقدم التدقيق ال�سرعي فيها، ويخ�سع ذلك اإىل تقدير 

اجلهة امل�سوؤولة فيها عن ذلك.
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املبحث الثاين: حتديد منهجية التدقيق ال�سرعي على عمليات �سركات التكافل.

ي�ستهدف التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل اإىل التحقق من توفر ال�سالمة ال�سرعية يف اأمنوذج العمل الذي متار�س 

�سركة التكافل اأعمال اإدارة التاأمني على اأ�سا�سه، ومن ثم فكان من ال�سروري اأن يتم اختيار منهجية التدقيق التي ميكن 

اأن تقدم تاأكيدات معقولة بهذا ال�ساأن، وقد قاد ذلك اإىل ا�ستحداث منهجية تدقيق مالئمة لذلك تقوم على اأ�سا�س 

العالقات يف امنوذج العمل؛ حيث اإنه ميكن احلكم ب�سحة ذلك االأمنوذج من عدمه بعد التاأكد من �سحة العالقات 

التي يقوم عليها، وهي عالقتان رئي�سيتان:

االأوىل: عالقة �سركة االإدارة )مدير التكافل( بح�ساب امل�سرتكني.

الثانية: عالقة امل�سرتكني بع�سهم ببع�س.

كما توجد طرق اأخرى للتدقيق ال�سرعي؛ وهي كاالآتي:

1. التدقيق ال�سرعي على اأ�سا�س منتجات التكافل.

2. التدقيق ال�سرعي على اأ�سا�س املخاطر.

3. التدقيق ال�سرعي على اأ�سا�س االإدارات.

ولكل طريقة منها مزاياها املتعلقة بها.

ومن املعلوم اأن نطاق التدقيق ال�سرعي يتوقف على عدة عوامل؛ من اأهمها: املوارد الب�سرية املتاحة للتدقيق ال�سرعي، 

ال�سرعيني  املدققني  وعدد  التدقيق  خربة  م�ستوى  زاد  كلما  اإْذ  املختلفة؛  التدقيق  جماالت  يف  لديه  املتوفرة  واخلربة 

كلما اأمكن اأن تت�سع دائرة التدقيق ال�سرعي لت�سمل جماالت اأكرث يف �سركة التكافل، كما يعني على ذلك توافر تقنية 

املعلومات امل�ساعدة على امتثال عمليات التكافل لل�سوابط ال�سرعية.

ونظرًا ملا تعانيه اإدارات التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل من قلة املوارد الب�سرية من حيث العدد واخلربة الفنية؛ 

فاإنه ذلك يحتم البحث عن �سبل اأخرى ل�سد ذلك النق�س؛ ومن ذلك:

يف  ال�سرعية  التدقيق  جهاز  معها  ي�سرتك  التي  باملخاطر  يتعلق  فيما  الداخلية  املراجعة  تقارير  من  اال�ستفادة   .1

الرقابة عليها؛ مثل: املخاطر التي توؤدي اإىل االنتقا�س من حقوق ح�ساب امل�سرتكني واإحلاق خ�سائر مالية به، 

وذلك تفاديًا لتكرار العمل الرقابي ب�ساأنها. 

2. اال�ستعانة ب�سركات متخ�س�سة توفر خدمات التدقيق واملراجعة.

3. اال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف مهام التدقيق ال�سرعي.
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املبحث الثالث: مو�سوعات التدقيق ال�سرعي يف التكافل.

حتكم �سركة التكافل املعا�سرة عالقتان اأ�سا�سيتان:

العالقة االأوىل: العالقة بني ال�سركة امل�ساهمة وامل�سرتكني )حملة الوثائق(.

العالقة الثانية: العالقة بني امل�سرتكني.

وتتمثل العالقة االأوىل يف قيام ال�سركة امل�ساهمة باإدارة عمليات التكافل ل�سالح امل�سرتكني.

واأّما العالقة الثانية فتتمثل يف قيام عالقة التكافل بني امل�سرتكني بع�سهم البع�س.

كال  قيام  من  التحقق  االأول  املقام  يف  التكافل  بعمليات  املتعلق  ال�سرعي  التدقيق  يتناول  اأن  فيجب  ذلك؛  على  وبناًء 

العالقتني وفق االأ�س�س ال�سرعية؛ وبيان ذلك على النحو االآتي:

املطلب االأول: املو�سوعات الرقابية ذات ال�سلة بـالعالقة بني ال�سركة امل�ساهمة )مدير التكافل( وح�ساب امل�سرتكني.

يجب اأن يتحقق التدقيق ال�سرعي من:

1. توافر االإف�ساح الكايف عن النموذج الت�سغيلي للتكافل واملبادئ ال�سرعية الذي يتمكن مبوجبه كل من امل�سرتكني 

واأ�سحاب امل�سلحة وجمهور املتعاملني من فهم عمليات التكافل االأ�سا�سية ب�سورة اأف�سل)11(. 

2. حتقق �سفة االإجارة يف هذا النموذج)12(؛ حيث تقوم ال�سركة امل�ساهمة )مدير التكافل( باإدارة عمليات التكافل 

ل�سالح امل�سرتكني باأجر، ذلك الأن فقد هذه ال�سفة يلغي الفرق بني �سركة التكافل و�سركة التاأمني التقليدي، 

ولكي تكون هذه العالقة موجودة على وجه احلقيقة فيجب التاأكد من وجود اأمرين اأ�سا�سيني:

االأول: اأن يتم حتديد اأجرة االإدارة )الوكالة( على اأ�سا�س فني معلوم، ويراعى يف ذلك التحديد اأن يكون عاداًل ال يوؤدي 

اإىل وجود غلبة ظن على نحو م�سبق بعدم قدرة اال�سرتاكات املتجمعة يف ح�ساب امل�سرتكني خالل ال�سنة املالية 

على �سداد تلك االأجرة؛ الأنه يف تلك احلالة يكون ح�ساب امل�سرتكني بني اإحدى حالني:

احلال االأوىل: اأن يكون عاجزًا عن �سداد املطالبات فيحتاج اإىل قر�س ح�سن من ح�ساب امل�ساهمني، وحينئٍذ 

يكون �سرط اجتماع عقد معاو�سة و�سلف يف حكم امل�سروط. 

11  انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )27-26(.

12  يف منوذج اإدارة التكافل على اأ�سا�س امل�ساربة؛ يجب التحقق من اأن القر�س احل�سن يف حال العجز ال يوؤدي اإىل �سمان راأ�س املال، وذلك يف بع�س 

احلاالت التي يعلم ابتداًء تعذر ا�سرتداد ذلك القر�س م�ستقباًل كما يف حاالت الت�سفية.
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احلالة الثانية: اأن يكون عاجزًا عن �سداد اأجرة االإدارة، وهذا ُينبىء عن وجود مبالغة يف تقدير تلك االأجرة، 

ل من تلك االأجرة ُيغطي امل�ساريف االإدارية والت�سغيلية ملدير التكافل  ال �سيما اإذا كان املُتح�سّ

، رمبا اأ�سفى هذا الت�سرف ال�سورية على عمل �سركة التكافل.
)13(

ومينحه هام�س ربح معقول

وميكن اأن ُيعتمد يف احت�ساب اأجرة االإدارة العادلة وفق املوا�سفات املذكورة اأعاله على االكتواري الداخلي اأو 

.
)14(

اخلارجي بعد حتديد القواعد املو�سوعية لذلك التقدير من قبل الهيئة ال�سرعية

الثاين: اأن يوجد ف�سل حقيقي بني ح�ساب امل�سرتكني وح�ساب امل�ساهمني؛ بحيث يكون لكل منهما ذمة مالية منف�سلة 

اإْذ ال يكفي يف حتقق ذلك اأن يكون لكل منهما ح�ساب م�سريف خا�س به خمتلف عن االآخر؛ فاإن  عن االآخر، 

ذلك مطلوب اأي�سًا يف �سركات التاأمني التقليدي الختالف طبيعة االأموال يف كل منهما، ومن ثم اختالف القيود 

.
)15(

املو�سوعة من قبل اجلهات الرقابية واالإ�سرافية على التاأمني على كل من احل�سابني

 ويتحقق ذلك الف�سل على وجه حقيقي )دون ح�سر( من خالل ما ياأتي:

1. التاأكد من عدم وجود ت�سرفات تنم عن امللكية من قبل مدير التكافل جتاه ح�ساب امل�سرتكني؛ بحيث يتم منع 

جميع الت�سرفات التي ُتوحي مبعاملة ال�سركة حل�ساب امل�سرتكني على اأنه من اأمالكها؛ ومن �سور ذلك:

اأ.  حتميل ما يلزم ال�سركة من م�ستحقات مالية للغري على ح�ساب امل�سرتكني.؛ مثل: الغرامات واجلزاءات 

املالية املرتبة على ال�سركة نتيجة اأي خمالفات اأو خرق لالأنظمة االإ�سرافية والرقابية اأو غريها.

ب.  خلط اأموال ح�ساب امل�سرتكني مع اأموال ح�ساب امل�ساهمني يف اال�ستثمار دون متييز. 

ت.  ت�سوية ال�سركة مل�ساحلها املتعار�سة مع م�سلحة امل�سرتكني على ح�ساب امل�سرتكني. 

ث. قيام ال�سركة مبنح �سعر اأو مزية تف�سيلية الأي م�سرتك دون مربر �سرعي مقبول.  

ج.  قيام ال�سركة باال�ستيالء على عوائد ا�ستثمار اأموال ح�ساب امل�سرتكني اأو اأي عوائد  يكون م�ستحقًا الأي �سبب 

من طرف ثالث. 

ح. اأن يتم دفع مبالغ التغطية من ح�ساب امل�ساهمني؛ اإْذ ُيوحي ذلك بعدم وجود فرق لدى ال�سركة يف الدفع 

من اأي ح�ساب لوقوعهما حتت ملكيتها.

يلجاأ بع�س مدراء التكافل اإىل املبالغة يف تقدير اأجرة االإدارة للتماثل مع النتائج املالية ل�سركات التاأمني التقليدي مما يوؤدي اإىل ا�ستغراقها لكامل   13

املتبقي من اال�سرتاكات بعد �سداد املطالبات اإ�سافة اإىل عوائد اال�ستثمار املُتحققة، ومن ثّم يتحقق هدفها يف االستيالء على جميع الفائ�س، 

ويف حال وجود حتقق عجز يف ح�ساب امل�سرتكني بعد ذلك؛ فاإنها حتتال على ذلك االأمر بالتنازل عن قدر االأجرة املعجوز عنه.

لدى �سركة تكافل الراجحي للتاأمني التعاوين )اململكة العربية ال�سعودية( جتربة قيد الّتطبيق الحت�ساب اأجرة االإدارة وفق اأ�س�س فنية من�سبطة   14

بعيدًا عن التقديرات اجلزافّية.

مثل: القيود املفرو�سة على اال�ستثمار، واالحتياطيات املطلوبة لكل ح�ساب.  15
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اإدارة ح�ساب  اأو تعدي فيما يجب عليها مهنيًا يف  ال�سركة وحتملها م�سوؤولية ما يقع منها من تق�سري  2.  م�ساءلة 

امل�سرتكني ب�سفة احرتافية؛ وي�سمل ذلك  دون ح�سر: 

 )1/2( التق�سري يف املحافظة على املالءة املالية حل�ساب امل�سرتكني اأو تعزيزها؛ ومن �سور  ذلك: 

اأ.   دفع مطالبات ال تنطبق عليها املعايري الفنية للت�سويات التاأمينية. 

ب.   االإهمال يف حت�سيل اأو ا�سرتداد حقوق ح�ساب امل�سرتكني. 

ت.   اخلطاأ يف عدم اإ�سافة م�ستحقات ح�ساب امل�سرتكني اإليه. 

ث.   الت�سعري غري الكفوؤ املتعلق بوثائق التكافل اأو اخلطاأ اجل�سيم يف الت�سعري اأو منح ا�ستثناءات يف  الت�سعري 

العتبارات غري مقبولة. 

ج.   التجديد للمتعرثين ائتمانيًا اأو دون �سمانات كافية. 

ح.   عدم اتخاذ االإجراءات الالزمة فنيًا لوقاية ح�ساب امل�سرتكني من حلوق خ�سائر حمتملة به اأو  عجز عن 

الوفاء بالتزاماته املالية. 

خ.   �سعف ال�سيا�سة اال�ستثمارية مقارنة باأو�ساع ال�سوق. 

 )2/2( التق�سري يف اإبراء ذمة ح�ساب امل�سرتكني؛ ومن �سور ذلك: 

اأو املماطلة  دون عذر  اأي مبالغ واجبة على ح�ساب امل�سرتكني اإىل امل�ستحقني  اأو  اأ.   عدم دفع مبالغ التغطية 

�سرعي. 

ب.   وجود مبالغ م�ستحقة اال�سرتداد ل�سركات اإعادة التاأمني نتيجة اأخطاء يف تنفيذ التغطية التاأمينية.  

ت.   عدم االإف�ساح الكايف اأو الكامل عن املركز املايل حل�ساب امل�سرتكني يف القوائم املالية. 

وُي�ساف اإىل ما �سبق؛ اأن يتناول التدقيق ال�سرعي املمار�سات التي تكون مظنة لوقوع اخللل ب�سببها فيما يجب على مدير 

التكافل - باعتباره وكياًل حل�ساب امل�سرتكني؛ ومن ذلك:

اأ. تعار�س امل�سالح بني مدير التكافل وح�ساب امل�سرتكني.

ومن اأمثلة ذلك:

؛ فلو كان ملدير التكافل ن�سيب منها فقد يوؤثر يف حماباته �سركة اإعادة التاأمني التي تدفع عمولة  
)16(

1. عمولة االإ�سناد

يق�سد بها: ما تدفعه �سركة اإعادة التاأمني عند قيام �سركة التكافل باإ�سناد ح�سة من االأخطار املكتتبة اإليها على �سبيل امل�ساهمة يف امل�ساريف   16

االإدارية والت�سغيلية وعموالت االإنتاج
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اإ�سناد اأعلى من غريها على ح�ساب م�سلحة امل�سرتكني من حيث التغا�سي عما يتعلق بالت�سنيف االئتماين ملعيد 

التاأمني، اأو التو�سع يف عمليات االإعادة لغري حاجة.

2. املطالبات التاأمينية النا�سئة عن تغطية تاأمينية ملمتلكات مدير التكافل لدى ح�ساب امل�سرتكني الذي يديره؛ فقد 

يوؤثر ذلك يف حماباة نف�سه يف التاأكد من توافر �سروط التغطية التاأمينية او مبلغها.

3. اإ�سناد جزء من اأعمال مدير التكافل اإىل جهات م�ساعدة خارجية العتبارات راجعة اإىل اخلربة الفنية؛ حيث 

يحتمل اأن يكون ذلك راجع يف حقيقة االأمر اإىل حماولة مدير التكافل لتخفي�س التكاليف الت�سغلية على ميزانيته 

.
)17(

لزيادة اأرباحه ال�سنوية

ب. اإي�سال احلقوق النا�سئة عن التكافل اإىل امل�سرتكني.

مثل:

1. التاأكد من عدم وجود مماطلة يف الت�سويات التاأمينية.

.
)18(

2. التاأكد من وجود مربرات مقنعة لعدم توزيع كامل الفائ�س ال�سنوي املتحقق، واالحتفاظ بجزء منه

ت. ما يتعلق بتحقيق الغبطة وامل�سلحة وحيازة الفائ�س حل�ساب امل�سرتكني ولو على املدى الطويل.

ومن اأمثلة ذلك:

1. اأال يوؤثر توزيع الفائ�س التاأميني على القدرة املالية حل�ساب امل�سرتكني؛ كما لو مت التوزيع على امل�سرتكني يف اأثناء 

  .
)19(

اأي فرتة مل يتم فيها �سداد القر�س ب�سورة كاملة من ح�ساب امل�سرتكني

لك�سب ح�سة  تناف�سية  اأ�سعار غري منطقية )منخف�سة( الإظهار قيم  با�ستخدام  التكافل  ت�سويق منتجات  2. عدم 

 .
)20(

�سوقية

3. عدم التو�سع يف ن�ساط االكتتاب يف االأخطار على ح�ساب حت�سيل اال�سرتاكات.

17  تلجاأ بع�س الهيئات ال�سرعية لو�سع رقابية يف هذه احلالة من خالل حتكيم العرف ال�سائد يف قطاع التاأمني يف حتديد ما يعد جزًء من اأعمال 

مدير التكافل وما يكون خارجًا عنها فيما يحق له اإ�سناده للغري مع حتميل تكلفته على ح�ساب امل�سرتكني، ويف حال ا�سطراب العرف اأو عدم 

توافر �سروط �سحته تقوم باإ�سراك مدير التكافل يف حتمل جزء من تكاليف ذلك االإ�سناد تتنا�سب مع ر�سوم االإدارة املتعلقة باملنتج التكافلي الذي 

يحتاج تلك اخلدمة.

18  من املمار�سات املوجودة لدى بع�س �سركات التكافل: القيام باحتجاز جزء من الفائ�س التاأميني بغر�س توزيعه بن�سب متقاربة يف ال�سنوات التي 

ال يتحقق فيها بقدر ال�سنوات ال�سابقة، وهذا فيه معاملة ح�ساب امل�سرتكني على النحو املعمول به يف ال�سركات التجارية على الرغم من اختالف 

طبيعة االأ�سا�س الذي تقوم عليه ال�سركة يف كل منهما، وهذه املمار�سة فيها نظر �سرعي جدير بالبحث والدرا�سة.

19  انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )26(.

20  انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )43(.
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ث. امل�سوؤولية النا�سئة عن اختيار االأطراف اخلارجية الإدارة بع�س عمليات ح�ساب امل�سرتكني؛ حيث يكون مدير 

التكافل م�سوؤواًل نتيجة لذلك عن اإدارة املخاطر الناجتة عن ترتيبات تلك اال�ستعانة باأطراف خارجية، 

والواجبات املالية واجلوانب املهنية لالأن�سطة املتعلقة بها)21(؛ ومن اأمثلة ذلك: اأن مدير التكافل يكون 

�سامنًا الأي مبالغ م�ستحقة على معيد التاأمني يعرت�س على دفعها حل�ساب امل�سرتكني.

ج. اتخاذ التدابري املنا�سبة ملنع ت�سرفات الغري التي تخل بحقوق ح�ساب امل�سرتكني؛ حيث يكون مدير التكافل 

مطالبًا بو�سع �سيا�سات واإجراءات كافية ملنع انتقا�س الغري من حقوق امل�سرتكني بغري حق؛ مثل: اإيجاد 

ملنع  املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  يف  والتق�سري  الت�سوية،  ومبالغ  املطالبات  تقييم  ل�سحة  كافية  اإجراءات 

املطالبات االحتيالية.

واأما الت�سرفات ذات الطابع الفني الدقيق التي يكون من �سفتها:

1. اأن تكون موكولة اإىل التقدير املطلق ملدير التكافل؛ مثل: 

اأ. كفاية املخ�س�سات واالحتياطيات، اأو

 ب. �سالمة الت�سعري على نحو يحقق التوازن بني ال�سعر وجودة املنتج، اأو 

ت. تطبيق اأف�سل املمار�سات يف اإدارة اأموال ح�ساب امل�سرتكني وا�ستثماراته، اأو 

ث. اأنها تتم وفق طريقة ر�سيدة على نحو ي�سمن املرونة املالية ل�سناديق التكافل .

ج. اختيار طريقة وحجم عمليات اإعادة التكافل التي ت�سمن كفاية ا�سرتاكات التكافل ل�سداد االلتزامات عند 

ا�ستحقاق �سدادها ونحو ذلك.

فاإنها تكون مو�سوعًا للتدقيق ال�سرعي عند ن�سوء حالة يف ح�ساب امل�سرتكني ت�سري اإىل احتمال اأن يكون 

�سببها املبا�سر هو وجود اإهمال اأو تق�سري من مدير التكافل يتعلق بها؛ مثل: ح�سول حالة عجز عن 

كفاية اال�سرتاكات التاأمينية لتغطية كامل املطالبات خالل ال�سنة املالية. 

2. اأن تكون خا�سعة اإىل رقابة جهة اأخرى غري جهة التدقيق ال�سرعي كهيئة الرقابة على التاأمني، والتي تكون عادًة 

من�سو�سًا عليها يف اللوائح والتعميمات ال�سادرة عن تلك اجلهات؛ فاإنها تخرج عن نطاق التدقيق ال�سرعي؛ 

ومن اأمثلة ذلك: التاأكد من اأن معاملة مطالبات امل�سرتكني تتم باإن�ساف، اأو مالئمة منتجات التكافل املقدمة 

الحتياجات ال�سريحة ال�سوقية امل�ستهدفة، اأو توافر القدرة التاأمينية واملالءمة املالية الالزمة ال�ستيعاب اأعمال 

التكافل املكتتبة، ومع ذلك يبقى دور للتدقيق ال�سرعي يتمثل يف تقدير الن�سيحة امل�ستمرة بهذا ال�ساأن.

انظر: )التعليمات املالية ل�سركات التاأمني التكافلي( ]ال�سادر بقرار جمل�س اإدارة هيئة التاأمني بدولة االإمارات العربية املتحدة رقم )26( ل�سنة   21

2014م يف املادة )2( من ملحق الف�سل اخلام�س.
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لة بالعالقة بني امل�سرتكني. املطلب الثاين: املو�سوعات الرقابية ذات ال�سّ

للتحقق من قيام عالقة التكافل بني امل�سرتكني وفق االأحكام ال�سرعية فيجب اأن يتناول التدقيق ال�سرعي فح�س االأمور 

االآتية )دون ح�سر(:

اأواًل: �سحة عقود التكافل. 

لقيام عالقة التكافل التعاقدية بني امل�سرتكني فيجب اأن تتوافر ال�سروط ال�سرعية يف عقود التكافل؛ مثل: 

1. �سرط الر�سا؛ حيث يتوافر هذا ال�سرط بوجود ما يدلُّ عليه كالتوقيع على عقد التكافل اأو جدوله، واإن عدم وجوده 

قد يوؤدي يف بع�س االأحيان اإىل عدم قيام تلك العالقة اأ�سا�سًا.

2. و�سوح امل�سطلحات امل�ستخدمة يف وثائق وعقود التكافل؛ حيث اإن غمو�سها يوؤدي اإىل عدم توافر الر�سا الكامل 

لوجود مناطق يغيب فهمها عن امل�سرتك؛ الأن الر�سا تابع للعلم.

  

ثانيًا: عدم وجود ما يقطع عالقة التكافل بني امل�سرتكني.

التقليدي الذي يقت�سي منح امل�سرتك ح�سة من املتبقي من  التاأمني  مثل: )�سرط امل�ساركة يف االأرباح( املعروف يف 

ا�سرتاكات وثيقته بغ�س النظر عن النتائج املالية حل�ساب امل�سرتكني، وهذا يعني اأن يتم الّتعامل مع الوثيقة التي ت�ستمل 

على هذا ال�ّسرط بازدواجّية على النحو االآتي:

• يف حال خ�سارة الوثيقة: يقوم ح�ساب امل�سرتكني بجرب تلك اخل�سارة.

• ويف حال ربح الوثيقة: ينفرد امل�سرتك باحل�سول على ح�سة من املتبقي من ا�سرتاكها ولو وجد عجز يف 
ح�ساب امل�سرتكني.

ثالثًا: حتقيق مق�سد امل�سرتك عند ان�سمامه اإىل ع�سوية ح�ساب امل�سرتكني.

اإن عزوف امل�سرتك عن التاأمني التقليدي ُي�سري اإىل ق�سد الّتكافل، ومن ثّم يجب على مدير التكافل اأن ي�ستهدف حتقيق 

�سفة التكافل يف جميع عمليات التاأمني يف ح�ساب امل�سرتكني بقدر االإمكان.

اأن  اإعادة التاأمني التقليدي؛ ويف هذه احلالة يجب  وقد تقت�سي بع�س احلاالت املعروفة اإىل جلوء مدير التكافل اإىل 

يتناول الّتدقيق ال�ّسرعي فح�س ومراقبة اجلوانب االآتية )دون ح�سر(:

تاأمينه لدى �سركات  اإعادة  اإعادة تكافلية ملا متت  التكافل اجُلهود املمكنة لتوفري تغطية  التاأكد من بذل مدير   .1

اإعادة التاأمني التقليدي.
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اأثر يف  التقليدي من  التاأمني  الإعادة  ملا  تكافل  وثيقة  بكل  املتعلقة  التكافل  ن�سبة  اإف�ساح عن  التاأكيد من وجود   .2

.
)22(

التقليل من تلك الن�سبة عن حدها االأق�سى

ويف حال كانت �سركة التكافل ُمنّظمة على اأ�سا�س الف�سل بني حمافظ التاأمني التكافلي بح�سب نوع التاأمني؛ فيجب اأن 

يتناول التدقيق ال�سرعي التاأكد من وجود �سرط التكافل بني تلك املحافظ يف حال العجز، اأو �سرط الكفالة، والتاأكد 

.
)23(

من ترتيب اآثار ال�سرط املطبق

رابعًا: توافق التغطية التكافلية مع ال�سوابط ال�سرعية.

اأي: يجب اأن يكون مو�سوع التغطية التكافلية مباحًا �سواًء كان اأ�سياًء اأم م�سوؤوليات؛ الأنه ال ُي�سرع التكافل على احلرام؛ 

 .
)24(

 �َسِديُد اْلِعَقاِب}
َ ّ َ
 اإَِنّ اهلل

َ ّ َ
ُقوا اهلل ّ َوالَتّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى ااْلإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواَتّ قال تعاىل: {َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِ

ويتم التدقيق ال�سرعي على هذا اجلانب من خالل الدليل ال�سرعي لالكتتاب الذي يجب اأن يحدد القواعد ال�سرعية 

اأ�سله، وكيفية جرب  لالأخطار املقبول تغطيتها؛ ومن ذلك: احلد االأعلى لن�سبة املحرم الذي ي�سوب اخلطر املباح يف 

اخل�سارة النا�سئة عنه من خالل التكافل.

خام�سًا: امل�ساواة بني جميع اأفراد امل�سرتكني )حملة الوثائق(.

ذلك اأن التكافل ال ي�ستمل على ما يقت�سي وجود التفاوت بني اأفراد امل�سرتكني يف التغطية على خالف احلال يف التاأمني 

التقليدي الذي يقوم على اأ�سا�س املعاو�سة التي تتطلب يف بع�س االأحيان منح بع�س اأفراد املوؤمن لهم مزايا يف التغطية 

اأعلى من غريهم الأ�سباب جتارية؛ ومن ذلك: ما ُي�سمى بـ)تغطيات املجاملة اأو الرت�سية(؛ وهي مبالغ تغطية تاأمينية 

يتم دفعها من جمموع اال�سرتاكات املدفوعة عند فقدان �سبب اال�ستحقاق الأغرا�س ك�سب والء املوؤمن له واملحافظة 

عليه.

هذا االإجراء قد تختلف ب�ساأنه االآراء من حيث ترجيح مق�سود امل�سرتك )املوؤمن له( ح�سب تقدير الهيئة ال�سرعية: هل هو حت�سيل التكافل اأم   22

التاأمني املتوافق مع ال�سوابط ال�سرعية ح�سب االإمكانات املتاحة لل�سركة؟، وهل يخ�سع هذا الت�سريح العتبارات ال�سفافية التي توؤثر يف قرار 

حتول اأو انتقال امل�سرتك اإىل �سركة تكافل اأخرى ا�ستطاعت اأو ت�ستطيع ن�سبة تكافل اأعلى؟. 

يجب اأن يدر�س هذا ال�سرط من حيث مالئمة تقدمي اإحدى تلك املحافظ لالأخرى قر�سًا ح�سنًا عند العجز اأو تقدمي دعم مايل غري م�سرتد   23

بناًء على عالقة التكافل بينهما اأو الكفالة وفقًا ملقت�سيات القاعدة ال�سرعية: )كل مت�سرف عن الغري فيجب اأن يت�سرف بامل�سلحة(، واأي�سًا 

االعتبارات املو�سوعية االأخرى؛ مثل: تاأثري قطع الدعم على ا�ستمرارية ال�سركة التي تدير تلك املحافظ.

�سورة املائدة – االآية: )2(.  24
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 .
)25(

�ساد�سًا: حتقيق التكافل اأو اخلدمات املتعلقة به باأدنى تكلفة ممكنة

وذلك الأّن التكافل يقوم على اأ�سا�س غري ربحي؛ فاأي زيادة على التكلفة الفعلية للتغطية اأو ما يرتبط بها من خدمات 

م�ساعدة فاإنها تكون ربحًا يتعار�س مع ذلك االأ�سا�س، كما اأّن وجود مدير التكافل يجب اأال يكون موؤثرًا يف ارتفاع تكلفة 

التغطية التكافلية عن احلد الطبيعي الذي تكون عليه لو مل يكن هناك مديٌر للتكافل. 

ومن اأمثلة ذلك: 

1. خدمة امل�ساعدة على الطريق التي ت�ساحب عادة تكافل املركبات؛ حيث ال يجوز اإ�سافة هام�س ربح اإىل �سعرها 

االأ�سلي املقدم من �سركة اخلدمات امل�ساعدة وذلك عند اإ�سافتها اإىل تغطية املركبات)26(.

2. ن�سبة التحمل يجب اأن تكون بعد تطبيق اخل�سم املمنوح من مزودي اخلدمات على كامل مبلغ اخلدمة املعنية.

�سابعًا: ا�ستمرارية عالقة التكافل.

وتعليماتها  التكافل  قوانني  حتدده  ما  )وفق  معينًا  حدًا  بلوغه  عند  به  يوؤول  امل�سرتكني  ح�ساب  يف  العجز  تراكم  اإن 

النظامية( اإىل الّت�سفية مما يوؤدي اإىل انق�ساء عالقة التكافل، وما يرتتب على ذلك من تقاعد تلك العالقة يف حتقيق 

هدفها املتمثل يف تقدمي التغطية اإىل جميع من انتظم يف دفع ا�سرتاكات التكافل.

وهذا يتطلب من جهاز التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل البحث عن اأ�سباب العجز يف ح�ساب امل�سرتكني عند وقوعه؛ 

وحينئٍذ فال تخلو نتائج ذلك البحث من حالني:

االأوىل: اأال تعود اأ�سباب العجز اإىل اأداء مدير التكافل؛ ومن ثّم فال يكون م�سوؤواًل عن ذلك العجز، ونظرًا لعدم توافر 

جهة متويل ميكن اأن تقدم دعمًا ل�سد ذلك العجز يف الوقت احلايل فاإن االأنظمة التكافلية تلزم مدير التكافل 

.
)27(

يف هذه احلالة بتقدمي قر�س ح�سن حل�ساب امل�سرتكني ملنحه املقدرة على موا�سلة ن�ساط التغطية التكافلية

جاء يف )التعليمات االإر�سادية التي يجب اتباعها يف املعاجلات املحا�سبية واالإف�ساحات يف التاأمني التكافلي لالأ�سخا�س واملمتلكات وامل�سوؤوليات(   25

من )م�سروع قرار جمل�س اإدارة هيئة التاأمني بدولة االإمارات العربية املتحدة ل�سنة 2011 ب�ساأن تعليمات ال�سيا�سات املحا�سبية الواجب اتباعها 

»اأن  الوكالة(:  الفقرة )ب: منوذج   2/4 املادة  املالية وعر�سها( يف  والبيانات  التقارير  الإعداد  الالزمة  والنماذج  التكافلي  التاأمني  �سركة  من 

التكاليف والر�سوم التي يتم حتميلها على �سندوق التكافل يجب تقدميها باأقل تكلفة ممكنة ميكن ملدير الصندوق أن يفاوض بشأنها«.

علمًا باأن بع�س الهيئات ال�سرعية ال ترى مانعًا من وجود تربح من وراء هذه اخلدمات مادام اأن ذلك الربح يكون من حق ح�ساب امل�سرتكني ولي�س   26

ال�سركة؛ الأنه يعود بامل�سلحة على ذلك احل�ساب يف تقوية مركزه املايل.

يحتمل اأن يقال: اإنه يجب اأن ي�سبق حالة وقع العجز يف ح�ساب امل�سرتكني دور للتدقيق ال�سرعي يتمثل يف تقدمي التو�سيات التي حتول دون وقوع   27

العجز؛ ومن ذلك: مراقبة احت�ساب  ر�سوم االإدارة )الوكالة( على نحو مينع من املبالغة فيها، التنبيه اإىل عدم قبول تغطيات تاأمينية تزيد عن 

الطاقة اال�ستيعابية حل�ساب  امل�سرتكني.
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الثانية: اأن تعود اأ�سباب العجز اإىل اأداء مدير التكافل؛ ومن ثّم يكون م�سوؤواًل عن �سداد ذلك العجز من ح�ساب امل�ساهمني 

.
)28(

دون اأن يكون له حق يف امل�ستقبل للرجوع على ح�ساب امل�سرتكني

ثامنًا: �سمان عدم اختالط التكافل بالتاأمني التقليدي.

التكافل  بني  املربم  العقد  باأن  التاأكد  يتم  اأن  يجب  حيث  معني؛  خطر  تغطية  يف  بينهما  ا�سرتاك  وجود  حال  يف  كما 

.
)29(

وامل�سرتك والعقد املربم بني التاأمني التقليدي وامل�سرتك يتم تنفيذه ب�سورة منف�سلة

املطلب الثالث: املو�سوعات الرقابية امل�سرتكة.

يجب على التدقيق ال�سرعي اأن ي�سمل ما يت�سل بالعمليات املالية ذات ال�سلة باجلوانب ال�سرعية يف �سركة التكافل؛ 

والتي منها على �سبيل املثال:

1. اأن تعك�س القوائم املالية منوذج التكافل املعمول به يف ال�سركة وفقًا ملقررات الهيئة ال�سرعية؛ فعلى �سبيل املثال: 

يجب اأن ُتعرب عن وجود ف�سل حقيقي بني ح�ساب امل�ساهمني وح�ساب امل�سرتكني )حملة الوثائق(.

2. اأن تت�سمن االإي�ساحات يف القوائم املالية املعاين ال�سرعية ومفاهيم التكافل ذات ال�سلة مبقررات الهيئة ال�سرعية 

املوجهة للممار�سات املعمول بها يف �سركة التكافل وفقًا لنظرتها االجتهادية.

3. توزيع الفائ�س التاأميني وا�ستحقاق ال�سركة منه – اإن وجد، والذي يجب اأن يتم وفقًا لالأ�سلوب املعتمد من قبل 

الهيئة ال�سرعية وال�سوابط احلاكمة له.

4. مراجعة احت�ساب الزكاة الواجبة على �سركة التكافل �سواًء املتعلقة بح�ساب امل�ساهمني اأو ح�ساب امل�سرتكني وفقًا 

لتوجيهات ال�سرعية اأو اأنظمة الزكاة املعمول بها يف بلد ال�سركة.  

وقد اأ�سارت اإىل هذه امل�سوؤولية تعليمات التكافل املاليزي، ولكنه اأناطتها باجلهة االإ�سرافية والرقابية على التاأمني كما يف املادة )6/14( من   28

املبادئ التوجيهية ب�ساأن التاأمني التكافلي ال�سادرة عن البنك املركزي املاليزي يف 26 يونيو 2013م اأنه: »عند ظهور وجود عجز اأو خ�سارة يف 

حمفظة التكافل نتيجة �سوء اإدارة من قبل مدير التكافل اأو اإهماله فاإنه �سوف يتحمل امل�سوؤولية كاملة وعلى نحو تلقائي، ويكون ملزمًا يف هذه 

احلالة ب�سداد ذلك العجز اأو اخل�سارة من خالل الرجوع اإىل ممتلكاته واأ�سوله، ولهذا ال�سبب فاإنه يجب على مدير التكافل اأن ي�سع �سيا�سة 

ف وحُتدد الظروف التي متثل �سوء االإدارة اأو االإهمال، ويف احلاالت التي يقتنع فيه البنك )ماليزيا املركزي( من خالل تقييمه باأن  مكتوبة تعرِّ

اإهمال فيمكن للبنك توجيه مدير التكافل لت�سديد وت�سوية العجز  اأو  اإدارة  اأو اخل�سارة التي ح�سلت يف املحفظة ناجتة عن �سوء  �سبب العجز 

املادة  كما طالبت  قر�س«،  اأخذ  من  بداًل  وذلك  وت�سوية هذه اخل�سارة من خالل ذلك،  امل�ساهمني  اأ�سول  ومن خالل  اإىل  بالرجوع  واخل�سارة 

اأو اإهماله ف�سيكون مطلوبًا  اأو اخل�سارة الواقعة يف حمفظة التكافل ناجت عن �سوء اإدارة مدير التكافل  )7/14( باأنه يف حال: »ثبت اأن العجز 

من مدير التكافل تقدمي اإي�ساحات وبيانات واإعطاء معلومات كافية ومقنعة اإىل البنك املركزي املاليزي تتعلق باأ�سباب ذلك العجز اأو اخل�سارة 

والتدابري التي مت اتخاذها للمعاجلة على املدى الق�سري والبعيد، واالآثار املرتتبة على ذلك العجز اأو اخل�سارة واملدة الزمنية املتوقعة للمعاجلة«.

29  انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )43(.
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املبحث الرابع: املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل

املطلب االأول: اأنواع املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل واآثارها:

يهدف التدقيق ال�سرعي يف �سركات التكافل كغريه من اأنواع التدقيق ال�سرعي يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية املختلفة 

اإىل احلد اأو التقليل من املخاطر ال�سرعية التي تتعر�س لها تلك املوؤ�س�سات من خالل فح�س مظانها، والتاأكد من كفاية 

وكفاءة االإجراءات التي متنع وقوعها اأو اتخاذ االإجراءات الالزمة عرب الو�سائل النظامية التي تكفل ذلك.

وقد اأر�سدت التجربة العملية اإىل وجود اأربعة اأنواع رئي�سة من املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل ترجع اإليها غالبية 

اأخطار الت�سغيل وال�سمعة ذات ال�سلة باجلوانب ال�سرعية؛ وهي:

1. اخلطر املتعلق بـ)�سحة الهيكل  ال�سرعي لل�سركة  ملزاولة اأعمال  اإدارة التاأمني(.

وين�ساأ هذا اخلطر على نحو اأ�سا�سي عند عدم مراعاة ال�سركة للمبادئ االأ�سا�سية ملمار�سة اأعمال اإدارة التكافل،

ولهذا اخلطر اآثاره البالغة يف حل االأرباح الت�سغيلية لل�سركة، ولذلك فهو يحتاج اإىل معاجلات �سرعية خا�سة.

2. اخلطر املتعلق بـ)�سالمة حقوق  امل�سرتكني من االإخالل  ب�سبب ق�سور يف االأداء  املهني لل�سركة(.

ب�سبب  امل�سرتكني  ح�ساب  ل�سالح  امل�ساهمني  ح�ساب  من  مالية  تعوي�سات  اخلطر:  هذا  وقوع  على  يرتتب  ومما 

�سمان ال�سركة لالأخطاء اأو التق�سري املتعلق باإدارة عمليات التكافل.

وتزداد ن�سبة احتمالية وقوع هذا اخلطر طرديًا مع زيادة االأن�سطة الت�سغيلية لل�سركة.

اأثرها ال�سرعي يف حتقق و�سفها بـ)مدير التكافل(، واإن عدم  وم�ساءلة �سركة االإدارة املتعلقة بهذا اخلطر لها 

مراعاة ذلك موؤدي اإىل تال�سي الفوارق بني التكافل الذي يقوم على وجود ذمتني منف�سلتني والتاأمني التقليدي 

الذي يقوم على وجود ذمة واحدة؛ واملالك ال يحا�سب يف ملكه.  

3. اخلطر املتعلق بـ)�سرعية االأن�سطة  الت�سغيلية لل�سركة(.

وين�ساأ هذا اخلطر غالبًا عند وقوع خمالفة لل�سيا�سة ال�سرعية لل�سركة التي تتطلب عادة ما ياأتي:

اأ. اأن ال ي�سّوق اأي منتج اأو خدمة اإال بعد اإقراره من الهيئة ال�سرعية. 

ب. عدم االإقدام على اأي اإجراء خمالف لقرارات الهيئة ال�سرعية مطلقًا. 
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ومما يرتتب على وقوع هذا اخلطر:  

اأ. اإيقاف العمل باملنتج اأو االتفاقية.

ب. ا�ستبعاد اإيرادات اأو مكا�سب لل�سركة من اأعمال التاأمني اأو اال�ستثمار متحققة من م�سادر اأو بطرق حمرمة 

�سرعًا.

ت. فر�س اإجراءات تاأديبية من قبل الهيئة ال�سرعية اأو ح�سب ال�سيا�سة الداخلية لل�سركة.

اخلطر املتعلق بـ)�سالمة ال�سمعة  ال�سرعية لل�سركة(.

وين�ساأ هذا اخلطر غالبًا نتيجة:

اأ. االرتباط بجهات ذات اأن�سطة ت�ستمل على خمالفات �سرعية.

ب. عدم مالئمة ما ي�سدر عن ال�سركة من من�سورات دعائية ملنتجات التكافل ونحوها من حيث ال�سياغة 

واملحتوى ملفاهيم التكافل اأو املفاهيم ال�سرعية االأخرى؛ نحو ا�ستعمال األفاظ ال تعك�سها على نحو �سحيح؛ 

مثل: ا�ستخدام لفظة )التعوي�س( ومن املعلوم اأن وجود عن�سر املعاو�سة يف التاأمني التقليدي هو الذي 

اأدى اإىل القول بحرمته لدى اأكرث املعا�سرين، ومثلها لفظة )�سراء وثيقة التكافل(؛ اإْذ حتمل يف طياتها 

معنى املعاو�سة؛ حيث ال يوجد يف التكافل ما ُيباع وُي�سرتى على خالف احلال يف التاأمني التقليدي. 

ومما يرتتب على وقوع هذا اخلطر:  

اأ. تاأثر م�سداقية ال�سركة يف نفو�س املتعاملني املحتملني، ومن ثّم خ�سارة غري مبا�سرة الإيرادات حمتملة.

ب. االن�سحاب من التعامالت امل�سيئة ل�سمعة ال�سركة، والتي قد يرتتب عليها خ�سائر مالية.

ت. �سحب املن�سورات التي تت�سمن خمالفات �سرعية يف ال�سياغة، وا�ستبدالها، وهذا يكلف ال�سركة م�سروفات 

اإ�سافية. 

املطلب الثاين: قيا�س اأثر املخاطر ال�سرعية يف �سركات التكافل.

االلتزام  مدى  ب�ساأن  معقولة  تاأكيدات  على  احل�سول  اإىل  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سرعي  التدقيق  يهدف 

اأثر املخالفة على االلتزام ال�سرعي بال�سركة بح�سب طبيعة تلك  ال�سرعي لدى ال�سركة املعنية، وتتنوع طريقة قيا�س 

املخالفة؛ وذلك على النحو االآتي:

1. اإذا كانت املخالفة:
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الهيئة  التكافل؛ نحو: قرارات وتوجيهات  العلم ال�سروري يف �سركة  العلم به من قبيل  اأ�سبح  اأ. متعلقة مبا 

ال�سرعية املتاح االطالع عليها لعامة النا�س، اأو 

ب. كانت نا�سئة عن عدم عر�س ما يجب عر�سه على الهيئة ال�سرعية اأو من مُيثلها يف ال�سركة وكان ذلك 

يف  العمل  عليه  ا�ستقر  ما  قبيل  من  بها  العلم  يكون  بحيث  تف�سيلي  نحو  على  اإدارية  بتعميمات  موؤكدًا 

ال�سركة؛ 

فاإن تلك املخالفة تعد ج�سيمة، وُتعد خرقًا لاللتزام ال�سرعي املتعلق بها.

2. واإذا كانت تلك املخالفة نتيجة:

االأفهام  الختالف  املعنية؛  االإدارة  اإىل  تطبيقها  توكيل  مت  مما  ال�سرعية  ال�سوابط  تطبيق  يف  اخلطاأ  اأ. 

واالجتهادات.

ب. اأخطاء ال�سلوك الفردي يف التنفيذ نتيجة الغفلة اأو ال�ّسهو. 

فاإن هذا النوع من املخالفات يجب اأن يخ�سع لن�سبة اخلطاأ اأو االنحراف املقبولة؛ الأنه ال ميكن عادًة اإيقاف حدوث 

تلك املخالفات ال�سرعية اإال باإيقاف الن�ساط نف�سه، وهذا غري مقبول ملا فيه من تعطيل عمل �سركة التكافل عن 

.
)30(

مقا�سدها االأ�سا�سية التي اأن�سات من اأجلها

وميكن ت�سنيف م�ستويات املخاطر الناجتة عن هذه املخالفات اإىل ما ياأتي:

خماطر مرتفعة: وهذا النوع ذو تاأثريات بالغة على امتثال ال�سركة للمتطلبات ال�سرعية، ويتطلب التعامل   •
معها �سيطرة جيدة على جميع م�سادرها، ويتعني كبح االأن�سطة الت�سغيلية الواقعة فيها ل�سمان تقليل تلك 

املخالفات للو�سول بها اإىل امل�ستوى املتو�سط اأو املنخف�س.

اإال اإنه يف ظل اإمكانيات املوارد الب�سرية واخلربات الفنية املتوا�سعة املتاحة الأجهزة التدقيق  ال�سرعي يف �سركات التكافل حاليًا، وتوا�سع جتارب   30

التدقيق ال�سرعي فيها فاإنه ال تتوفر ن�سب  حمددة يف على اأ�س�س فنية موثوقة للخطاأ املقبول ُمعرتف بها عامليًا بني �سركات التكافل وذلك يف اأعمال 

مدير التكافل التي تكون حماًل للمخالفات ال�سرعية، وحينئٍذ فاإنه ال  اأقل من حتديد تلك الن�سب يف املجاالت املمكنة، وهي طبقات جمتمع التدقيق 

ال�سرعي ذات القيم العليا، والتي غالبًا ما تكون العينة املمثلة لها اأقل مما يتيح اإمكانية لتحديد ن�سبة اخلطاأ اأو االنحراف املقبول فيها.

 كما ميكن اال�ستفادة من الن�سب االإح�سائية العاملية ملعدالت االنحراف املتعلقة مبخالفات معينة يف بع�س جماالت التدقيق ال�سرعي يف �سركات 

التكافل؛ فعلى �سبيل املثال: يف التدقيق ال�سرعي على قيام مدير التكافل مبا يجب عليه مهنيًا جتاه ح�ساب امل�سرتكني فيما يتعلق ببذل اجلهود 

املمكنة يف ك�سف حاالت االحتيال يف التاأمني ال�سحي؛ فيمكن اال�ستفادة من الدرا�سات االإح�سائية التي حددت معدالت االحتيال يف التاأمني 

ال�سحي على امل�ستوى العاملي بن�سبة مئوية ترتاوح ما بني )15% - 17%(، والتي تزداد يف الدول التي ال تتمتع باأنظمة رقابة تاأمينية فاعلة حيث 

التاأمني  املئوية لالحتيال يف  الن�سبة  زادت  املهني يف حال  واجبه  اأداء  التكافل مق�سرًا يف  اعتبار مدير  فيمكن  وعلى هذا  اإىل )25%(؛  ت�سل 

ال�سحي عن املعدل العاملي.
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• خماطر متو�سطة: وهذا النوع تتطلب مراقبة وثيقة جلميع م�سادر تلك املخالفات، وتطوير �سوابط رقابية 
اإ�سافية لل�سيطرة عليها للو�سول بها اإىل حدود معقولة.

• خماطر منخف�سة: وهذا النوع ذو تاأثري طفيف على االأداء ال�سرعي ل�سركة التكافل، وتتطلب مراجعة دورية 
.

)31(

ل�سمان ا�ستمرار فعالية اأنظمة الرقابة ال�سرعية

املبحث اخلام�س: فاعلية اأنظمة التدقيق ال�سرعي الداخلية.

اإّن الهدف العام من و�سع اأنظمة التدقيق ال�سرعي الداخلية يف املوؤ�س�سات املالية االإٍ�سالمية؛ اأن تكون ذات اأثر فّعال 

يف منع اأو التقليل من املخالفات ال�سرعية، ولكي تكون فعالة فيجب اأن حتقق ذلك الهدف بكفاءة عالية وباأقل تكلفة 

ممكنة، وهذا يتطلب توفري جملة من االأمور؛ ومن ذلك:

1. تقييم دوري لل�سوابط ال�سرعية من خالل: تقييم االأداء ال�سرعي لعمليات �سركة التكافل على نحو يو�سح مناطق 

تركز املخاطر ال�سرعية فيها، ويجب اأال يقل هذا التقييم عن مرة واحدة يف ال�سنة بحد اأدنى، بهدف التاأكد من 

�سالحية ال�سوابط ال�سرعية احلالية ملنع ح�سول تلك املخاطر، واقرتاح �سوابط �سرعية جديدة يف حالة عدم 

كفاية وكفاءة تلك ال�سوابط يف حتقيق املطلوب منها.

2. منح ال�سوابط ال�سرعية �سفة تنفيذية بال�سركة؛ من خالل:

اأ. ت�سمني )اأمتتة( قرارات وتوجيهات الهيئة ال�سرعية يف ال�سيا�سات واالإجراءات التنفيذية لل�سركة.

ب. ميكنة )االإجراءات التي ين�ساأ عن االإخالل بها املخالفة ال�سرعية؛ وذلك بالقدر الذي ينزع قدرة املوظف 

على التغيري والتعديل واملخالفة اإىل احلد االأدنى، وهو ما ا�سطلح على ت�سميته بالرقابة االآلية اأو الرقابة 

الذاتية للنظام. وهذا يتم من خالل ت�سمني النظام االآيل كوابح ذاتية متنع من املخالفات يف مواطن 

.
)32(

اخلطر املتوقع مما ُي�ساعد على االن�سباط الذاتي يف التنفيذ اآليًا

3. حتفيز اإدارات ال�سركة على حتقيق االلتزام ال�سرعي من خالل: 

اأ. و�سع م�ستهدف عام لاللتزام ال�سرعي وفق االأ�س�س الفنية �سمن امل�ستهدفات ال�سنوية املطلوبة من اإدارات 

؛ ومن موؤ�سرات حتقق ذلك امل�ستهدف ما ياأتي:
)33(

ال�سركة

31  انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )4(.

بينه وبني  اإلكرتونية  ال�سرعية؛ من خالل مرا�سالت  الرقابة  – اخلبري يف  الفا�سل عبدالباري م�سعل  الدكتور  اإفادات  االقتبا�س من بع�س  مت   32

الكاتب يف مو�سوعات رقابية.

االأداء  تكون مكافاأة  اأخرى؛ بحيث ال  ت�سكل مئة درجة  التي  ال�سركة  بقية م�ستهدفات  امل�ستهدف م�ستقلة عن درجة  تكون درجة هذا  اأن  يجب   33

م�ستحقة لالإدارة املعنية حتى يتم حتقيق درجة اجتياز م�ستهدف االلتزام ال�سرعي.
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1- حتقيق ن�سبة اإعادة التكافل املتفق عليها )95% مثاًل(.

2- اأن تكون جميع العقود واالتفاقيات املتعلقة بالتاأمني واال�ستثمار جمازة من الهيئة  ال�سرعية. 

3- حتقيق االلتزام بجميع قرارات وتوجيهات الهيئة ال�سرعية. 

4- تنفيذ جميع املعاجلات ال�سرعية يف التواريخ املحددة يف اجلدول الزمني. 

5- حتقيق ن�سبة التجاوب مع اال�ستف�سارات الرقابية املتفق عليها )100% مثاًل(.

املوظف على  فيه  يوافق  ال�سرعي؛ حيث  االلتزام  بال�سركة على  العاملني  �سرعي من جميع  اإقرار  توقيع  ب. 

االلتزام مبا ي�سدر عن الهيئة ال�سرعية لل�سركة من اإجراءات وقرارات، وي�سمل ذلك التاأّكد من اأّن كّل 

الهيئة  وتوجيهات  قرارات  مع  تتوافق  واخلدمات  للمنتجات  والّن�سو�س  واالإجراءات  والنماذج  العقود 

الهيئة  معايري  تنتهك  ت�سّرفات  اأو  قرارات  اأّي  ُتعترب  وبحيث  لل�سركة،  ال�سرعية  وال�سيا�سة  ال�سرعية، 

ال�سرعية خمالفة لقواعد ال�سلوك املهني، واأنه يف حال اال�ستباه يف وجود خرٍق الأّي تعليمات �سادرة عن 

الهيئة ال�سرعية؛ فاإنه يجب على املوّظف اإبالغ الرقابة ال�سرعية فورًا.

4. تي�سري �سبل التطبيق ال�سحيح لل�سوابط ال�سرعية؛ ويتحقق ذلك من خالل:

اأ. التوعية والتدريب ال�سرعي الذي يوفر للعاملني ب�سركة التكافل فهمًا اأف�سل لل�سوابط ال�سرعية مما يقلل 

فر�س وقوع املخالفة ال�سرعية نتيجة الفهم اخلاطئ اأو نق�س العلم بالتطبيق ال�سحيح.

ل على اإدارات ال�سركة االإملام وتطبيقها؛ مثل: ب. و�سع اأدلة �سرعية اإجرائية لعمليات التكافل املختلفة ُت�سهٍّ

	.دليل �سرعي الأعمال اإعادة التكافل/ التاأمني

	.دليل �سرعي الأحكام الفائ�س التاأميني

	.دليل �سرعي الأحكام االحتياطيات واملخ�س�سات املالية

	.دليل �سرعي الأحكام التاأمني امل�سرتك

5. اال�ستفادة من الّتغذية اال�سرتجاعية الناجتة عن ن�ساط التدقيق ال�سرعي يف ر�سد املخالفات ال�سرعية الواقعة يف 

اأعمال ال�سركة يف حت�سني وتطوير ا�ستمارات تقييم االأداء ال�سرعي.
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املبحث ال�ساد�س: م�سوؤولية التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل.

املطلب االأول: م�سوؤولية تنفيذ التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل.

مما ال �سك فيه اأن م�سوؤولية تنفيذ التدقيق ال�سرعي منوطة بجهاز التدقيق ال�سرعي )الداخلي اأو اخلارجي(، ولكن 

يف اجلوانب الفنية ذات ال�سلة باجلوانب ال�سرعية فاإن تاأكيد وقوع املخالفة يتطلب دراية فنية قد ال تتوفر لدى جهاز 

التدقيق ال�سرعي، االأمر الذي يتطلب اال�ستعانة بخربات فنية ُمتخ�س�سة داخلية اأو خارجية لكي يبني جهاز التدقيق 

ال�سرعي حكمه بقيام املخالفة ال�سرعية على الراأي الفني الذي تقدمه له؛ ومن ذلك على �سبيل املثال:

1. ما ُيعدُّ تق�سريًا اأو تعديًا فيما يتعلق مبا يجب على مدير التكافل ح�سب االأ�سول املهنية جتاه ح�ساب امل�سرتكني؛ 

ومن ال�سور التطبيقية لذلك:

2. تغطية )مطالبات( غري م�ستحقة نتيجة اأخطاء فنية يف تنفيذ الت�سويات التاأمينية )خمالفة املعايري الفنية لدفع 

املطالبات(.

3. عمليات اكتتاب ت�ستمل على اأخطاء يف الت�سعري.

4. مبالغ تغطية رف�س معيد التاأمني دفعها نتيجة خلل يف اأداء ال�سركة.

5. تاأكيد �سحة البيانات املالية املتعلقة بالفائ�س التاأميني.

املطلب الثاين: حدود م�سوؤولية التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل.

يجب على جهاز التدقيق ال�سرعي يف �سركة التكافل اأن يقوم بتنفيذ املهام املوكولة اإليه يف التاأكد من االأداء ال�سرعي 

يف  له  املتاحة  والفنية  الب�سرية  واالإمكانات  الرقابية  الو�سائل  خالل  من  ال�سرعية  التجاوزات  عن  والك�سف  لل�سركة 

اإطار العناية املهنية املعقولة؛ بينما حتقيق االلتزام ال�سرعي هي م�سوؤولية رئي�سية تقع على عاتق ال�سركة اإ�سافة اإىل 

امل�سوؤوليات االآتية:

الت�سغيلية  العمليات  ت�سمني  عن  م�سوؤولة  تكون  حيث  ال�سرعية؛  املخالفات  من  ال�سركة  اأعمال  وقاية  م�سوؤولية   .1

بال�سركة �سوابط اأو كوابح ل�سمان االلتزام ال�سرعي فيها.

2. م�سوؤولية اإيجاد طريقة منا�سبة ل�سمان االإبالغ عن املخالفات ال�سرعية فور حدوثها؛ مثل: وجود اأخطاء يف ت�سوية 

املطالبات التاأمينية.

التدقيق  ال�سرعية، ويقت�سر دور  الهيئة  ال�سرعية وفق توجيهات  باملخالفات  املتعلقة  املعاجلات  تنفيذ  3. م�سوؤولية 

ال�سرعي على املتابعة وتقدمي الدعم ال�سرعي.
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اأحكام  مع  يتوافق  مبا  اأعمالها  متار�س  ال�سركة  معها  تتعامل  التي  اخلارجية  اجلهات  اأّن  من  التاأكد  م�سوؤولية   .4

، ويقوم التدقيق ال�سرعي بالتحقق من ذلك.
)34(

ال�سريعة االإ�سالمية؛ مثل: �سركات اإعادة التكافل

املبحث ال�سابع: نتائج الدرا�سة والتو�سيات.

اأواًل: نتائج الدرا�سة.

1. تعد الرقابة ال�سرعية العني البا�سرة للهيئات ال�سرعية لل�سركات، والتي تراقب عن كثب االلتزام ال�سرعي يف 

اأعمال تلك ال�سركات.

2. الرقابة ال�سرعية هي امل�سدر الرئي�س الذي ميد الهيئة ال�سرعية بالتغذية الراجعة من تنفيذ القرارات والتوجيهات 

ال�سادرة عنها.

3. للتدقيق ال�سرعي م�ساهمة فعّالة يف االرتقاء ب�سركة التكافل يف اجلوانب ال�سرعية وتاأثري يف اجلوانب الربحّية 

اأي�سًا.

4. يعد الّدعم االإداري من قبل ال�سركة من اأبرز احتياجات التدقيق ال�سرعي للقيام بالّدور املطلوب منه، كما اأن 

املحددات ال�سرعية تقوم بدور بارز يف توجيه املدقق ال�سرعي.

املعاجلات  واقرتاح  ال�سرعية،  املخالفات  لك�سف مواطن  له  املُعينة  املهارات  ال�سرعي على  املدقق  اأهمية حيازة   .5

الفعالة منعًا لتكرراها.

قلة  التكافل، ويف حال  التعاقدية يف �سركة  العالقات  الرقابية يف احلفاظ على �سالمة  تتوزع اجلهود  اأن  6. يجب 

املوارد الب�سرية املُتاحة للتدقيق ال�سرعي فيجب مالحظة اأكرث املخاطر ال�سرعية تهديدًا ل�سحة تلك العالقات، 

وتوجيه تلك اجلهود اإليه بالرتكيز املنا�سب.

7. املخالفات ال�سرعية لي�ست على منط واحد، بل لكل منها طريقته يف القيا�س واملعاجلة املالئمة لطبيعته.

8. يجب على املدقق ال�سرعي االهتمام بفح�س ورفع فاعلية ال�سوابط ال�سرعية بالو�سائل املُتاحة لديه، اإْذ ال يقت�سر 

دوره يف �سركة التكافل على جمرد حتديد موقفها ال�سرعي فقط.

9. م�سوؤولية االلتزام ال�سرعي تقع على عاتق ال�سركة املديرة للتكافل، ودور التدقيق ال�سرعي يتمثل يف م�ساعدتها 

على حتقيق ذلك.

انظر: ) Takāful Sharīah Audit Manual ( �س )17(.  34



عمان – األردن 16-18 أكتوبر 2018

ِكَاِت التَّكاُفٍل اِت �رشَ ْعيُّ َعَلى َعَمليَّ ْدِقيُق ال�رشَّ د. �شليمان بن حممد اجلوي�شرالتَّ

178
موؤمتر �سورى ال�سابع للتدقيق ال�رشعي

Shura 7th Sharia Audit Conference

ثانيًا: التو�سيات.

ُتو�سي هذه الدرا�سة مبا ياأتي:

االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سرعي  للتدقيق  دولية  الخ(   ... م�سرتكة  جلان  )احتادات،  تنظيمات  اإيجاد   .1

بهدف تطوير هذه ال�سناعة ملا لها من اأثر بالغ يف ت�سديد االقت�ساد واملالية االإ�سالمية.

2. دعوة املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية لال�ستثمار الب�سري يف املدقق ال�سرعي، ومنحه الدعم الكايف لتح�سني وتطوير 

معارفه ال�سرعية، واكت�ساب مهارات فنية تعينه على اأداء مهامه على نحو احرتايف.

اإليها الأغرا�س تبادل  – لت�سهيل الو�سول  – ال �سيما يف التكافل لقلتها  اإيجاد مكنز لتجارب التدقيق ال�سرعي   .3

اخلربات ومتكني اال�ستفادة منها من قبل ال�سركات النا�سئة.

4. االهتمام بتطوير و�سائل وطرق تقييم االأداء ال�سرعي يف �سركات التكافل واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية عمومًا 

من خالل ور�س العمل امل�سرتكة واملراكز البحثية واملحافل العلمية ونحو ذلك، واخلروج با�ستمارة تقييم موحدة 

لالأداء ال�سرعي، وحتديد درجات املخاطر ال�سرعية، وكيفية قيا�سها.

5. مبا اأن العديد من العمالء يتعاملون مع �سركات التكافل االإ�سالمية نظرًا لتم�سكهم بالقيم الدينية، وحر�سهم 

على التعامل مع جهات يتوفر لديها االمتثال لل�سوابط ال�سرعية؛ فاإنه باعتبار هذا االأمر من امل�سائل التي تندرج 

حتت حماية حقوق امل�ستهلك؛ فيجب على اجلهات التنظيمية اأن يكون لديها بع�س املبادئ االإر�سادية ل�سمان 

اإطار �سليم للحوكمة ال�سرعية ي�سمن باأن لدى �سركات التكافل �سوابط واإجراءات �سرعية فعالة ُتعطي �سمانات 

معقولة باأن املنتجات والعمليات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، ومن العنا�سر الرئي�سة لهذه احلوكمة 

هي الرقابة ال�سرعية التي ت�سمن تنفيذ متطلبات ال�سريعة داخل املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية بغر�س التقليل من 

املخاطر ال�سرعية. 

واهلل تعاىل اأعلم واأحكم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن اتبعه اإىل يوم الدين.




