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دور آليـات احلوكمة فـي تفعيل
 أداء شركات التأمني التكافلي

Abstract 
Cooperative insurance companies in general and Islamic cooperative insurance companies as well are exposed 
to a variety of risks as a result of the development of international-economic and financial relations. 
Corporate Governance is essentially a system used by the management to direct and control the activities of 
the Company by  ensuring integrity, transparency and honesty in managing the affairs rather than looking 
upon the same as a legally imposed obligation. Corporate Governance inspires and enhances the confidence of 
shareholders and strengthens their affiliation to the Company.
The challenge will be to develop an enabling environment through the provision of a legal regulatory and 
supervisory and Shariah framework to support the sound and efficient growth and development of the Islamic 
insurance industry.
This study focuses on the role of each corporate governance policies and the good policies of Islamic Financial 
Services Board (IFSB) to give the takaful industry more access to the financial markets, result in better 
performance and company valuations and allow operators to further develop the market. 
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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص

يكتنف نشاط شركات التأمين التكافلي العديد من المخاطر، ولعل أهم هذه المخاطر عدم قدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها تجاه دائنيها، مما يعني إفالسها وخروجها من السوق، األمر الذي يتطلب منها اتخاذ التدابير 
واإلجراءات المالئمة إلدارة وضبط هذه المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية، وبغرض تفعيل أداء شركات 
التأمين التكافلي قام مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بماليزيا بإصدار العديد من المعايير الشرعية التي 

تسعى لنشر دعائم الشفافية واإلفصاح في المؤسسات المالية اإلسالمية، وترسخ معنى  الحوكمة. 
 وعليه سنركز من خالل هذه الدراسة على دور تطبيق مبادئ الحوكمة في تفعيل أداء شركات التأمين 
التكافلي، نظرًا لما تكتسيه من أهمية في تنمية قطاع التأمين التكافلي، وتخفيض درجة المخاطرة المتعلقة 

بالفساد اإلداري والمالي على مستوى هذه الشركات

الكلمات الد الة : التأمين، التأمين التكافلي، الحوكمة، المخاطر، الشفافية، اإلفصاح.

مقدمة

اآلونة  يف  ملحوظًا  ت��ط��وراً  التكافلي  التأمني  صناعة  شهدت 
التكافلي  التأمني  ش��رك��ات  م��ن  العديد  ظهرت  إذ  األخ���رة، 
والنمو  النجاح  من  الرغم  على  أنه  إالًّ  العامل،  دول  خمتلف  يف 

املتواصل لصناعة التأمني التكافلي ال زالت تواجه هذه الصناعة 
هذه  مستقبل  تهدد  ال��ي  اإلسرتاتيجية  التحديات  من  مجلة 
وتنمية  التكافلي  التأمني  ش��رك��ات  أداء  ولتفعيل  الصناعة 
اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  جملس  قام  التنافسي  مركزها 
اإلفصاح  عملية  تضبط  الشرعية  املعاير  من  العديد  بإصدار 
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املالية  املؤسسات  يف  وال��ع��دل  الشفافية  دع��ائ��م  لنشر  وتسعى 
اإلسالمية مبا فيها شركات التأمني التكافلي، وهو ما تنادي به 

املؤسسات الدولية الي تهتم حبوكمة الشركات.
- أهمية الدراسة وأهدافها: تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

شركات  أداء  تفعيل  يف  احلوكمة  أهمية  إب���راز  حم��اول��ة     
االقتصادية  التنمية  لدعم  أداة  تعترب  الي  التكافلي،  التأمني 
ووسيلة للتصدي والتخفيف من حدة املخاطر كما أنها متثل 
أداة محاية وادخار ووسيلة تعاون مع اآلخرين، ويف هذا اإلطار 

تهدف الدراسة إىل:
*تسليط الضوء على حقيقة التأمني التكافلي؛

*التعرف على ماهية احلوكمة؛
التكافلي  التأمني  شركات  حوكمة  مبادئ  وتوضيح  بيان   *
التأمني  ش��رك��ات  ن��ش��اط  وتنمية  لتفعيل  إرس��ائ��ه��ا  وأهمية 

التكافلي.
- إشكالية الدراسة: تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على السؤال 

التالي:
أداء  إىل أي مدى تساهم مبادئ حوكمة الشركات يف تفعيل 
التكافلي، وضمان نشر املصداقية والشفافية  التأمني  شركات 

والشرعية يف معامالتها؟
التساؤالت  من  مجلة  طرح  ميكن  الرئيسي  السؤال  على  بناءاً 

الفرعية نوردها فيما يلي:
- هل يعترب نظام التأمني التكافلي بدياًل شرعيًا لنظام التأمني 

التجاري؟
- فيما تتمثل أهداف حوكمة شركات التأمني التكافلي؟

-  هل تساهم مبادئ احلوكمة يف تفعيل أداء شركات التأمني 
التكافلي؟

وقصد  املطروحة،  اإلشكالية  من  انطالقًا  الدراسة:  فرضيات   -
اإلجابة على األسئلة الفرعية، ارتأينا طرح الفرضيات التالية 

والي تكون منطلقًا لدراستنا:
- التأمني التكافلي هو نظام مبين على التعاون والتكافل لذلك 
الشرعي  البديل  فهو  هلم  ن  املؤمَّ حلقوق  مراعاة  أكثر  يعترب 

لنظام التأمني التجاري؛
واإلفصاح  الشفافية  ترسيخ  يف  الشركات  حوكمة  تساهم   -
يف إدارة شركات التأمني التكافلي كما تسمح بزيادة قدراتها 

التنافسية؛
- االلتزام مببادئ احلوكمة يعترب كاٍف لتحقيق فعالية أداء 

شركات التأمني التكافلي.
املنهج  على  املوضوع  هلذا  دراستنا  يف  اعتمدنا  الدراسة:  منهج   -
االستنباطي وأداته الوصف من خالل التعرض لألسس النظرية 
لنظام التأمني التكافلي، وكذا إبراز دور احلوكمة يف حتقيق 

فعالية أداء شركات التأمني التكافلي.

بدراسة  الباحثني  من  العديد  ق��ام  لقد  السابقة:   ال��دراس��ات   -
الدراسات  جند  علمنا  ح��دود  ويف  التكافلي،  التأمني  موضوع 
اعتمدنا  والي  التكافلي،  التأمني  موضوع  تناولت  الي  السابقة 

عليها يف إعداد هذه الدراسة مايلي:
اجلزيرة  بنك  يف  وتطبيقاته  التعاوني  التأمني  ليبا،  حممد   *
للتكافل  إخ����الص  وش��رك��ة  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
أطروحة دكتوراه يف قسم  دراسة حتليلية مقارنة،  مباليزيا: 
الفقه وأصول الفقه، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، غر 
2007م، تطرق الباحث من خالل دراسته إىل حقيقة  منشورة، 
التأمني وأنواعه، كما قام الباحث بتسليط الضوء على التأمني 
التعاوني وعالقته بغره من أنواع التأمني، وذلك من حيث التشابه 
واالختالف، كما تناول الباحث دراسة تطبيقية لنظام التأمني 
التعاوني يف كل من بنك اجلزيرة باململكة العربية السعودية 
إالَّ  التطبيقني،  بني  باملقارنة  وقام  مباليزيا  إخالص  وشركة 
مبادئ احلوكمة  إرساء  أهمية  لدراسة  يتطرق  الباحث مل  أن 

يف تفعيل أداء شركات التأمني التعاوني؛
األسواق  يف  الشركات  حوكمة  على،  احلميد  عبد  ناصر   *
الناشئة بالتطبيق على قطاع التأمني التعاوني والتكافلي دراسة 
االقتصاد  يف  دكتوراه  أطروحة  السعودي،  السوق  على  عملية 
2013م،  القاهرة،  املفتوحة،  األمريكية  اجلامعة  اإلس��الم��ي، 
تطبيق  عدم  الدراسة على حبث وفحص مشكلة  ركزت هذه 
قام  كما  التأمني  بقطاع  الشركات  حوكمة  وأس��س  مبادئ 
شركات  تطبيق  عدم  لعالج  املالئمة  احللول  باقرتاح  الباحث 
التأمني التكافلي للحوكمة وااللتزام الشرعي، غر أن الباحث 
آليات  يتناول  ومل  السعودي  التأمني  سوق  على  دراسته  ركز 

تفعيل دور احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي؛
*  محدي معمر، نظام التأمني التكافلي بني النظرية والتطبيق 
العلوم  يف  ماجستر  رسالة  الدولية«،  التجارب  بعض  »دراس��ة 
االقتصادية ختصص: مالية واقتصاد دولي، جامعة حسيبة بن 
2010م، ركز الباحث  بوعلي بالشلف، اجلزائر، غر منشورة، 
ونظام  التجاري  التأمني  لنظام  النظرية  األس��س  دراس��ة  على 
التأمني التكافلي كما قام  بعرض النجاح الذي حققته صناعة 
التأمني التكافلي من خالل عرض لتجارب بعض الدول يف هذه 
الصناعة وهي ماليزيا، السودان واجلزائر. غر أن الدراسة رغم 
ودور  التكافلي  التأمني  صناعة  دعم  آليات  تتناول  مل  أهميتها 

احلوكمة يف حتقيق ذلك.
التأمني  نظام  أهمية  من  وانطالقًا  ال��دراس��ات،  هلذه  استكمااًل 
التكافلي والدور الذي يساهم به يف حتقيق التنمية االقتصادية، 
دعم  يف  احلوكمة  دور  ب��دراس��ة  البحث  ه��ذا  يف  سنقوم  فإننا 

وتفعيل صناعة التأمني التكافلي. 
الدراسة  ملوضوع  املنهجية  التغطية  أجل  من  الدراسة:  خطة   -

فقد اشتملت الدراسة على مايلي:
* أواًل: حقيقة نظام التأمني التكافلي؛

* ثانيًا: معنى حوكمة شركات التأمني التكافلي؛
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* ثالثًا: مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي؛
* رابعًا: دور تطبيق مبادئ احلوكمة يف دعم نشاط شركات 

التأمني التكافلي.
أواًل: حقيقة نظام التأمني التكافلي

لنظام  كبديل  العامل  يف  التكافلي  التأمني  نظام  انتشر  لقد 
االقتصادية  ال��دائ��رة  يف  مفهومه  وت��رس��خ  ال��ت��ج��اري،  التأمني 
التأمينية حيث أثبت جدارة الفكر التأميين اإلسالمي يف قيادة 
متيزه  صحيحة  شرعية  وق��واع��د  أس��س  على  الصناعة  ه��ذه 
التأمني  نظام  ملاهية  عرض  يلي  وفيما  التجاري.  التأمني  عن 

التكافلي.
التأمني  نظام  يعرف  التكافلي؟  التأمني  بنظام  نعين  ماذا   -1
كل  مبقتضاه  يلتزم  مجاعي،  تأمني  »عقد  أنه:  على  التكافلي 
مشرتك بدفع قسط التأمني بقصد التعاون والتضامن لتعويض 
املتضررين منهم على أساس التربع تدار فيه العمليات التأمينية 
بأجر  وكياًل  بوصفها  بالتأمني  متخصصة  شركة  قبل  من 

معلوم«)1(؛
 كما يعرف نظام التأمني التكافلي على أنه: » تعاون جمموعة 
من األشخاص ممن يتعرضون لنوع من املخاطر على تعويض 
اخلسارة الي قد تصيب أحدهم، عن طريق اكتتابهم مببالغ 
اخلطر  يقع  عندما  منهم  مكتتب  ألي  التعويض  منها  نقدية 

ن عليه«)2(؛  املؤمَّ
    من خالل هذين التعريفان يتضح لنا بأن نظام التأمني التكافلي 
هو: عقد جيمع بني جمموعة من األشخاص يتعرضون ملخاطر 
التأمني على  معينة يلتزم كل شخص منهم على دفع قسط 
العمليات  ب��إدارة  التأمني  شركة  تقوم  حني  يف  التربع،  سبيل 

التأمينية مقابل أجر معلوم. 
من  جمموعة  هناك  التكافلي:  التأمني  نظام  خصائص   -2
التكافلي  التأمني  لنظام  املتميزة  الطبيعة  ت��ربز  اخلصائص 

نذكر منها ما يلي)3(: 
ن له لكل عضو، األمر الذي جيعل  ن واملؤمَّ أ- اجتماع صفة املؤمَّ
مآهلا  كأقساط  امل��وض��وع��ة  األم���وال  ألن  منتفيًا  االس��ت��غ��الل 

لدافعيها؛
يف  راغب  لكل  مفتوح  التكافلي  التأمني  نظام  يف  االش��رتاك  ب- 

االنضمام دون متييز بني فرد وآخر؛
ت- يهدف نظام التأمني التكافلي إىل توفر اخلدمات التأمينية 
يسعى  كما  ممكنة  تكلفة  وبأقل  صورة  أفضل  على  لألعضاء 
جمال  من  أكثر  يف  ذلك  ويتضح  واجملتمع  البيئة  خدمة  إىل 

منها:
- توفر احلماية التأمينية ملن هم يف أشد احلاجة إليها؛

- تقدم مشروعات التأمني التكافلي املنح الدراسية للعاملني بها، 
األمر الذي يساهم يف تنمية مهاراتهم وقدراتهم؛

استثمار  يف  االجتماعي  بالبعد  التأمني  من  النوع  هذا  يهتم   -

والصاحل  ال��ع��ام  ال��ص��احل  ب��ني  ف��ي��وازن  م��ن��ه،  الفائضة  األم���وال 
لعدم  املهمة  األم��ور  يف  االحتكارات  بإنشاء  يقوم  وال  اخل��اص، 
سعيه إىل حتقيق الربح كهدف أساسي وركيزة هامة يقوم 

عليها)4(.
3- أنواع شركات التأمني التكافلي: نوردها فيما يلي)5(:

من  النوع  هذا  يعمل  الالرحبي:  التكافلي  التأمني  شركات  أ- 
مال،  رأس  هلا  وليس  األق��س��اط،  مجع  على  التكافل  شركات 
ماهلا  رأس  ويتكون  املشرتكني(،  )هيئة  العقود  محلة  وميلكها 
إدارة  وتقوم  املرتاكمة،  واالحتياطات  والرسوم  األقساط  من 
)هيئة  هل��م  ��ن  امل��ؤمَّ لصاحل  األم���وال  ه��ذه  باستثمار  الشركة 
املشرتكني( لتقوية مركزها املالي ورفع حصانتها املالية ضد 

املخاطر والكوارث؛
من  النوع  هذا  انتشر  الرحبي:  التكافلي  التأمني  شركات  ب- 
الشركات يف البلدان اإلسالمية أكثر من وجودها يف البلدان 
الغربية، حيث تشبه هذه الشركات شركات التأمني التجاري 
وتوزيع  الربح  تستهدف  وأنها  أسهم،  محلة  وج��ود  حيث  من 
االلتزام للشركة  العوائد عليهم، أضف إىل هذا وجود عنصر 
التكافلي  التأمني  شركات  أن  غر  التعويض،  دفع  ناحية  من 
ختتلف عن شركات التأمني التجاري أهمها، أن األوىل قامت 
التربعات يف مجع  املعامالت إىل باب  املعاوضة يف  بتحويل باب 
أموال  باستثمار  تقوم  األوىل  أن  ه��ذا  إىل  إض��اف��ة  األق��س��اط، 
فال  املعامالت،  يف  املستخدمة  الشريعة  ألحكام  طبًقا  التأمني 

تتعامل يف السندات ، ..اخل.
ت- شركات التأمني التكافلي على أساس الوكالة بدون أجر: 
تقوم شركة التأمني على أساس الوكالة بدون أجر يف تنظيم 
العمليات التأمينية على أساس مجع األقساط أو مبلغ التربع، 
بالعمليات  تتعلق  الي  األم��ور  من  وغرهما  التعويضات  ودفع 
التأمينية، ويتم تأسيس الشركة بناًء على قيام جمموعة من 
املساهمني بإنشاء وتكوين شركة مساهمة وبناء هيكلها العام، 

وهي تقوم على االلتزام بأحكام الشرع يف مجيع تعامالتها.
ث- شركات التأمني التكافلي على أساس الوكالة بأجر: هي 
نفس الفكرة الي ذكرناها سابقًا )الوكالة بدون أجر(، إاّل أنَّ 
الوكالة بأجر ختتلف عن صورة الوكالة بدون أجر يف كونها 
تقوم بأخذ نسبة معينة من مبلغ التربع مقابل إدارتها لعمليات 
من  وغرهما  التعويضات  ودف��ع  األق��س��اط  مج��ع  م��ن  التأمني 
أيًضا نسبة معينة من  املتعلقة بالعملية، وتأخذ  الفنية  األمور 
األجر  تقدير  ويتم  وكالة  كأجر  التأميين  والفائض  األرب��اح 
العمليات  مصاريف  مجيع  حتديد  يتم  أن  األوىل:  بطريقتني، 
ذلك  اقتطاع  يتم  ثم  ومن  وغرهما،  اإلدارة  وأج��رة  التأمينية 
الشائعة عند معظم  الطريقة  الثانية فهي  الطريقة  أما  املبلغ، 
اقتطاع نسبة معينة من كل  التكافلي وهي  التأمني  شركات 
مجيع  من  األق��س��اط  من  معينة  نسبة  تستقطع  أي  مشرتك، 

محلة الوثائق، كأن تكون النسبة مثاًل %17 أو 25%.
4- أهمية نظام التأمني التكافلي: تتجسد أهمية نظام التأمني 
ن له وذلك بتعويضه عن أي  التكافلي يف حتقيق األمان للمؤمَّ
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ن عليه، األمر  خسائر قد تلحق به يف حالة حتقق اخلطر املؤمَّ
ن له للدخول يف خمتلف األنشطة االقتصادية  الذي يدفع املؤمَّ
متويل  على  التكافلي  التأمني  نظام  يعمل  كما  ت���ردد،  دون 
املشروعات االقتصادية، وذلك من خالل استثمار أموال التأمني 
املشرتكني  قبل  من  املدفوعة  االش��رتاك��ات  قيمة  من  املكونة 
ن هلم(، وهذا بدوره يساهم يف انتعاش احلركة اإلنتاجية  )املؤمَّ
التكافل  معنى  جيسد  كونه  عن  فضاًل  البلد،  يف  والتجارية 

والتعاون)6(.
ثانيًا-  مع�نى  ح�وكمة شركات التأمني التكافلي

اه��ت��م��ام��ات جمتمع  ق��م��ة  ع��ل��ى  احل��وك��م��ة  أص��ب��ح��ت قضية 
اآلراء  تتوافق  حيث  العاملية،  املالية  واملؤسسات  الدولي  األعمال 
املالية  املؤسسات  يف  حوكمة  أهمية  على  العاملي  الصعيد  على 
اإلسالمية باعتبارها حجر األساس يف النموذج الناشئ للتنمية 
يلي عرضًا  نتناول فيما  أجل تفصيل أكثر  االقتصادية. ومن 
حوكمة  ومعنى  التكافلي  التأمني  شركات  حوكمة  ملفهوم 

االلتزام الشرعي:
-1 مفهوم حوكمة شركات التأمني التكافلي: بغرض حتديد 
اإلشارة  بنا  جتدر  التكافلي  التأمني  شركات  حوكمة  مفهوم 

إىل تعريف احلوكمة وأهدافها.
النظام  ذلك   « بأنها:  احلوكمة  تعرف  احلوكمة:  تعريف  -أ 
وحيدد  األعمال  شركات  وإدارة  توجيه  خالله  من  يتم  ال��ذي 
األطراف  خمتلف  بني  واملسؤوليات  احلقوق  احلوكمة  هيكل 
واملساهمني  اإلدارة  جملس  مثل  الشركة  بنشاط  الصلة  ذات 
وأصحاب املصاحل، كما حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات 

املتعلقة بشؤون الشركة، كذلك حيدد اهليكل الذي يتم من 
خالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقها ووسائل الرقابة 

على األداء«)7(؛
تدار  ال��ي  األنظمة  من  جمموعة   « بأنها:  احلوكمة  وتعرف 

وتراقب من خالهلا الشركات«)8(؛
كما تعرف مؤسسة التمويل الدولية)IFC( احلوكمة بأنها: 
يف  والتحكم  الشركات  إدارة  خالله  من  يتم  ال��ذي  النظام   «

أعماهلا«)9(. 
شركات  حوكمة  ب��أن  لنا  يتضح  التعاريف  ه��ذه  خ��الل  من 
التأمني التكافلي هي مجلة من األنظمة والقوانني الي تضمن 
التأمني  ش��رك��ات  إدارة  يف  وال��ع��دال��ة  والشفافية  االن��ض��ب��اط 

التكافلي.
ب- أهداف احلوكمة: تهدف احلوكمة إىل حتقيق الشفافية 
يف  االستثمارية  بأنشطتها  القيام  من  املالية  املؤسسات  لتمكني 
إطار من النزاهة واملوضوعية واالحرتاف، إذ تضفي احلوكمة 
منطًا من ثقافة الشفافية والوضوح حبيث يصبح ذلك النمط 
مهيمنًا على السلوك اإلداري والوظيفي ملنسوبي تلك املؤسسات، 
معاير  تطبق  الي  الشركة  تنافسية  زي��ادة  إىل  تهدف  كما 
احلوكمة ومتكينها من االستحواذ على أكرب قدر ممكن  من 
السوق يف جمال أنشطتها، األمر الذي يساهم يف زيادة قدرتها 
على املنافسة، فضاًل عن مكافحة الفساد املالي واإلداري يف تلك 
والشفافية)10(،  اإلفصاح  مبادئ  تطبيق  خالل  من  الشركات 

ونوضح هذه األهداف من خالل الشكل رقم )01(

الشكل رقم )01(: أهداف احلوكمة

املصدر: حبار عبد الرزاق، مرجع سابق، ص: 79.

يف  تساهم  احلوكمة  بأن   )01( رقم  الشكل  خالل  من  يالحظ 
القرار،  صنع  وعملية  للشركات  الذهنية  ال��ص��ورة  حتسني 
كما تساهم يف حتسني مصداقية الشركات، إدخال االعتبارات 
ينعكس  الذي  األمر  والشفافية،  الوضوح  وحتقيق  األخالقية، 
على أداء شركات التأمني التكافلي ويساهم يف دعم تنافسيتها 

وتفعيل أدائها.

التأمني  شركات  حوكمة  بأن  لنا  يتضح  ماسبق  خالل  من   
إدارة  يف  واملصداقية  الشفافية  حتقيق  إىل  تهدف  التكافلي 
شركات التأمني التكافلي، كما تهدف إىل زيادة ودعم قدراتها 

التنافسية.
أهم  تتمثل  التكافلي:  التأمني  شركات  حوكمة  خصائص   -2
يلي)11(:     فيما  التكافلي  التأمني  شركات  حوكمة  خصائص 

الشكل رقم )02(: خصائص حوكمة شركات التأمني التكافلي

ا
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املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على جمدي السيد أمحد ترك، إطار حماسيب مقرتح لقواعد حوكمة شركات التأمني 
التعاوني، حبث مقدم للملتقى الرابع للتأمني التعاوني، الكويت، 17 و18 أفريل 2013م، ص: 361.

 من خالل الشكل رقم )02(  يتضح لنا بأن  حوكمة شركات 

التأمني التكافلي تتميز باخلصائص التالية )12(: 
التأمني  شركات  التزام  ضرورة  بها  يقصد  املشروعية:  أ - 
إطار  وضع  عند  اإلسالمية  الشريعة  وأحكام  مببادئ  التكافلي 

حوكمة شركات التأمني التكافلي؛
ب - االنضباط: يعين ضرورة إتباع السلوك األخالقي الصحيح 

وفق ميثاق القيم واألخالقيات املهنية؛
ت - الشفافية: تعين اإلفصاح عن املعلومات الالزمة لكل األطراف 
مبا يساعد يف رقابة نشاط تلك الشركات ويليب حاجات مجيع 

األطراف؛
على  تأثرات  وجود  عدم  ضمان  بها  يقصد  االستقاللية:  ث - 

اإلدارة أو اجلهات الرقابية يف أداء دورها؛
العالقة  ذات  األطراف  خمتلف  حقوق  احرتام  تعنى  العدالة: 

بالشركة؛
اإللتزام  حوكمة  تعترب  الشرعي:   االلتزام  حوكمة  معنى   -3
ال��ش��رع��ي أه��م م��ا مييز امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة اإلس��الم��ي��ة بصفة 
التكافلي بصفة خاصة على نظرتها  التأمني  عامة وشركات 
التأمني  شركات  على  جيب  إذ  التجارية،  التأمني  شركات 
التكافلي اإللتزام بها لتحقيق سالمة العمل التأميين التكافلي، 
حوكمة  تعريف  وميكن  الشرعية،  اهليئات  نشاط  وفعالية 
كفيلة  وضوابط  إج��راءات  »وضع  أنها:  على  الشرعي  االلتزام 
على  وق���ادرة  سليمة،  فعالة،  الشرعية  اهليئات  أعمال  جبعل 
يتضح  التعريف  هذا  خالل  ومن  املرجوة«)13(.  األهداف  حتقيق 
لنا بأن حوكمة االلتزام الشرعي هي: تلك القواعد الي تنظم 
يف  الثقة  يزيد  مم��ا  الشرعية  الرقابة  هيئة  نشاط  وتضبط 

اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية. 
   وتقوم حوكمة االلتزام الشرعي على األسس التالية)14(:

اهليئات  تتضمن  أالَّ  باالستقاللية  يقصد  االستقاللية:   *
الشرعية يف عضويتها مدراء تنفيذيني يف املؤسسة، أو مشاركة 
تنفيذية  صالحيات  هلا  الي  اإلدارية  اللجان  يف  أعضائها  أحد 
الشرعية مساهمًا  اهليئة  يكون عضو  أالَّ  العمل، كما جيب  يف 
األشكال، وأن ال حيصل على مزايا  الشركة بأي شكل من  يف 

املوظفني أو يكون له مصاحل جتارية مع الشركة؛
* األهلية: جيب أن تتوفر يف أعضاء اهليئات الشرعية اخلربات 

التأهيل  على  حصوهلم  جيب  كما  الالزمة  العلمية  واملؤهالت 
التأمني،  شركة  لنشاط  الفنية  اجلوانب  ملعرفة  املناسب 
ويشرتط أن يتمتع أعضاء اهليئات الشرعية بكامل الصالحيات 

للحصول على أي معلومات وبيانات من الشركة؛
* املرجعية: جيب تكوين جلنة عليا حلوكمة االلتزام الشرعي 
اإلشراف  تتوىل  مستقلة،  تكون  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات 
وحتديد  الشرعي،  للضبط  املناسبة  اآلليات  وإقرار  وضع  على 
أعضاء  من  الشرعية  املنظومة  ألطراف  والواجبات  احلقوق 
على  والعمل  العملي،  الواقع  مراقبة  إىل  إضافة  ومدققني، 

تطوير العمل وترشيده وتصحيحه؛
اهليئات  عمل  يقتصر  ال  أن  جيب  والصالحيات:  اآلليات   *
الشرعية يف اإلجابة على ما يعرض  عليها فقط من استفسارات، 
بل جيب توسيع نطاق اختصاصها مبا يشمل مراجعة ما ختتاره 
أو أي ممارسة  القرارات  لتنفيذ  تابعة  تعاقدات  أو  من عمليات 
تتعلق باهلوية اإلسالمية للمؤسسة، وذلك ضمن خطة حمددة 
توضع هلذا الغرض. كما جيب أن يكون للهيئات احلق يف طلب 
أي مسائل تراها تؤثر على االلتزام الشرعي للمؤسسة، وتيسر 
بيانات تريدها  أو  عملية حصوهلا واطالعها على أي معلومات 

بدون أي قيود.
احلوكمة  مبادئ  إرساء  أهمية  لنا  يتضح  ماسبق  خالل  من   
وأسس حوكمة االلتزام الشرعي يف شركات التأمني التكافلي 
حيث  القوانني،  طريق  عن  إلزاميتها  على  النص  وضرورة 
تعترب احلوكمة املبدأ التاسع من بني عشر مبادئ لنظام مالي 
ومصريف متوازن وعادل، وينص هذا املبدأ على ضرورة: »تفعيل 
ووضع  املالية  املؤسسات  يف  واحلوكمة  الشفافية  وتطبيق 
تتعامل مع هذه  الي  األطراف  ضوابط لضمان مصاحل مجيع 
الدور  يف  الثقة  من  مزيد  لبعث  داعمًا  ذلك  ليكون  املؤسسات 
الذي تقوم به، والعمل على التقليل من تضارب املصاحل بالنسبة 
وشركات  التصنيف  كهيئات  اهلامة  املؤسسات  ألعمال بعض 
أهمية  لنا  الذي يوضح  األمر  والتدقيق احملاسيب«)15(،  املراجعة 

احلوكمة وضرورة تطبيقها.
ثـالثاًً- مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي

بني  والتعاون  املشاركة  على  التكافلي  التأمني  نظام  يقوم 
نظامًا  الشركات  حوكمة  وتعد  املشاركة،  األطراف  كافة 
يعمل على إدارة الشركة ومراقبتها مبا حيفظ حقوق أصحاب 
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وسيلة  يعترب  كما  واإلفصاح،  الشفافية  يضمن  ومبا  املصاحل، 
التأميين  النشاط  ودعم  واملصداقية،  الشفافية  إلرساء  فعالة 
شركات  يف  احلوكمة  ملبادئ  عرض  يلي  وفيما  التكافلي، 
هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  املعاير  وأهم  التكافلي  التأمني 

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:
1- املبادئ اإلرشادية للحوكمة يف شركات التأمني التكافلي:  
مبادئ  ماليزيا  فى  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  جملس  تبنى 
التعاون  جملس  منظمة  من  كل  عن  الصادرة  احلوكمة 
»تعزيز  حول  بازل  جلنة  ووثيقة  والتنمية   االقتصادي 
املصرفية« وبنى عليهما جمموعة من  املنظمات  احلوكمة يف 
املالية  املؤسسة  إدارة  بها  تلتزم  أن  الي جيب  اإلرشادية  املبادئ 
حلوكمة  معياراً  وأصدر  املصاحل.  أصحاب  جتاه  اإلسالمية 
املؤسسات املالية اإلسالمية يف ديسمرب 2006م، حتت ما يسمى 
ب� )املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات الي تقدم خدمات 
مالية إسالمية(. وقد ألزم هذا املعيار املؤسسات املالية اإلسالمية 
إما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه املبادئ اإلرشادية أو تعطي 
شرحًا واضحًا ألصحاب املصاحل عن أسباب عدم التزامها بهذه 
عن  الصادرة  اإلرشادية  املبادئ  نتناول   يلى  وفيما  املبادئ.  

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية)16(:
أن تضع  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  األول: جيب على  املبدأ  أ - 
اإلسرتاتيجية  والوظائف  األدوار  حتدد  شاملة  إلدارة  ضوابط 
لكل عنصر من عناصر ضوابط اإلدارة واآلليات املعتمدة ملوازنة 
مسؤوليات مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية اجتاه خمتلف 
أصحاب املصاحل. وجيب أن تكون لدى مؤسسة اخلدمات املالية 

اإلسالمية القدرة على حتديد ما يلي: 
- األدوار والوظائف اإلسرتاتيجية لكّل عنصر من عناصر اإلدارة 

مبا يف ذلك جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه؛
ضوابط  عناصر  من  عنصر  لكّل  املسؤوليات  موازنة  آليات   -

اإلدارة جتاه خمتلف أصحاب املصاحل.
كما  جيوز لكّل مؤسسة خدمات مالية إسالمية أن تضع إطاًرا 

لسياسة ضوابط إدارتها مبا يتناسب مع منوذج أعماهلا.
أن  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  على  جيب  الثاني:  املبدأ  ب - 
املالية  وغر  املالية  معلوماتها  تقارير  إعداد  أن  من  تتأكد 
املتعارف  احملاسبية  املعاير  عليها  تنص  الي  املتطلبات  يستويف 
عليها دوليا، على أن تكون مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
وتعتمدها  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  قطاع  على  تسري  والي 

السلطات اإلشرافية يف الدولة املعنية.
ت - املبدأ الثالث:  جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية اإلقرار 
حبقوق أصحاب حسابات االستثمار يف متابعة أداء استثماراتهم 
واملخاطر ذات العالقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان احملافظة 

على هذه احلقوق وممارستها.
اعتماد  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  الرابع: جيب على  املبدأ  ث - 
والعوائد  املخاطر  مع  تتالءم  سليمة  استثمار  إسرتاتيجية 
احلسبان  يف  )آخذين  االستثمار  حسابات  ألصحاب  املتوقعة 
التميز بني أصحاب حسابات االستثمار املقيدة واملطلقة( إضافة 

إىل اعتماد الشفافية يف دعم العوائد.
اإلسالمية  املالية  املؤسسات  على  جيب  اخلامس:   املبدأ  ج - 

من  الشرعية  األحكام  على  للحصول  مناسبة  آلية  تضع  أن 
املختصني بها، وااللتزام بتطبيق الفتاوى ومراقبة مدى االلتزام 

بالشريعة يف مجيع نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها.
ح - املبدأ السادس: جيب على املؤسسات املالية اإلسالمية االلتزام 
بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها املنصوص عليها يف قرارات 
أن  اإلسالمية، وجيب عليها  املالية  للمؤسسات  الشريعة  علماء 
ويتطلب  واملبادئ،  األحكام  هذه  على  االطالع  للجمهور  تتيح 
أحكام  تطبيق  يف  الشفافية  على  املؤسسات  هذه  اعتماد  ذلك 
الشريعة اإلسالمية ومبادئها، سواء الصادرة عن كبار العلماء 
واجملامع الفقهية، أو تلك الصادرة عن هيئات الفتاوى الشرعية، 
كما جيب على هذه املؤسسات االلتزام بقرارات اهليئة الشرعية 

املركزية أو اإلفصاح عن سبب عدم االلتزام.
توفر  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  على  جيب  السابع:  املبدأ  خ - 
الي  االستثمار  حسابات  حول  واألساسية  اجلوهرية  املعلومات 
الكايف  بالقدر  وللجمهور  االستثمار  تديرها ألصحاب حسابات 
ألصحاب  املعلومات  توفر  ذلك  ويتطلب  املناسب،  الوقت  وفى 
حسابات االستثمار حول طرق حساب األرباح وتوزيع املوجودات 
وإسرتاتيجية االستثمار وآليات دعم العوائد،كما يتطلب ذلك 
توفر املعلومات ألصحاب حسابات االستثمار حول أسس توزيع 
كل  حصة  عن  واإلعالن  االستثمار  حساب  فتح  قبل  األرباح 
حسب  األرباح  يف  االستثمار  حسابات  وأصحاب  املؤسسة  من 

مقتضيات عقد املضاربة.
واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  املعايري   -2
واملراجعة  احملاسبة  هيئة  اإلسالمية:  املالية  للمؤسسات 
للمؤسسات املالية اإلسالمية منظمة دولية مستقلة تأسست عام 
1991م  تقوم بإصدار معاير احملاسبة واملراجعة واألخالقيات 
ومعاير الضبط واملعاير الشرعية املختصة بالصناعة املصرفية 
واملالية اإلسالمية ، فقد مت اعتماد 68 معياراً حتى نهاية 2006م 

،  موزعة على النحو التالي)17(:

-  25 معياراً محاسبيًا                   
-   6 معايير للضبط                     

-  5 معايير للمراجعة.
-   معيارين لألخالقيات.

-   30 معيارًاشرعيًا )بخالف 24 معيار تحت الدراسة(.

   وحتظى هذه املعاير بقبول دولي وإقليمي واسع وهي مطبقة 
حاليًا يف عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية يف دولة البحرين 
واألردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسرتشد بها فى دول 
أخرى مثل اسرتاليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية 

وجنوب إفريقيا.  
اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هليئة  وكان 
العرض  املعاير وتصب مجيعها فى خانة  السبق يف إصدار هذه 
املالية اإلسالمية على الشفافية  واإلفصاح وحتث إدارة املؤسسة 
والعدل يف التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادي  
به املؤسسات الدولية املهتمة مببادئ ومعاير حوكمة الشركات. 
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شركات  نشاط  دعم  يف  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  دور  رابعًا- 
التأمني التكافلي

شركات  إدارة  حتسني  يف  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  يساهم 
يتطلب  الذي  األمر  األداء،  تطوير  وضمان  التكافلي  التأمني 
لتحقيق  التكافلي  التأمني  شركات  يف  مبادئها  إرساء  ضرورة 
يلي  وفيما  التكافلي،  التأميين  الفكر  وترسيخ  أدائها  فعالية 
سنستعرض أثر تطبيق مبادئ احلوكمة على نشاط  شركات 

التأمني التكافلي وسبل إرسائها وتعزيزها:
التأمني  شركات  نشاط   على  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  أثر   -1

التكافلي
ما  حيقق  التكافلي  التأمني  شركات  حوكمة  تطبيق  إن   

يلي)18(:
أ- حل مشاكل الوكالة:  تساهم حوكمة الشركات يف تفعيل 
نشاط الرقابة على أداء جملس إدارة شركة التأمني التكافلي، 
الوثائق، كما تساهم يف حتقيق جودة  ومحاية مصاحل محلة 
التقارير املالية الصادرة عن شركات التأمني التكافلي، وحتقيق 
املعاملة املتساوية حلملة الوثائق، إضافة إىل إقامة نظام مالي 
سليم وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات احلكومية بواجباتها 
على  واالعتماد  الطويل  األجل  يف  النظام  استقرار  ضمان  يف 

مكوناته والي يعترب التأمني من أهمها.
التأمني  أن  باعتبار  احلمائية:  التأمني  وظيفة  حتقيق  ب- 
التكافلي هو تكافل جمموعة من األشخاص باالشرتاك يف نظام 
بدفع  أحدهم  على  الواقع  الضرر  حتمل  يف  التعاون  هلم  يتيح 
تعويض مناسب للمتضرر من خالل ما يتربعون به من أقساط 
ن هلم  املؤمَّ .فبموجب تطبيق مبادئ احلوكمة تتحقق محاية 
من خالل إصدار القواعد التنظيمية الي تكفل سالمة شركات 
التأمني التكافلي يف األجل الطويل مبا يضمن عدم حدوث خلل 

ن هلم.  يف العالقة التعاقدية بينها وبني املؤمَّ
ت- تنمية أسواق التأمني وكفاءتها وفعاليتها: تساهم حوكمة 
الشركات يف تنمية وحتقيق كفاءة أسواق التأمني، ويتحقق 
التأمني  وامُلشرفني على صناعة  امُلشرعني  قيام  ذلك من خالل 
سالمتها،  وضمان  الصناعة  هذه  لتنمية  السليم  اإلطار  بوضع 
ن هلم واملساهمة يف دعم التنمية  من أجل حتقيق مصلحة املؤمَّ

االقتصادية. 
يف  التكافلي  التأمني  شركات  حوكمة  تطبيق  يساهم  كما 

حتقيق مايلي:
- حتسني عملية صنع القرار يف شركات التأمني التكافلي؛

-  حتقيق مصداقية البيانات واملعلومات، من خالل زيادة درجة 
الشفافية والوضوح واإلفصاح ونشر البيانات واملعلومات؛

هامًا  مدخاًل  يشكل  الشركات  حلوكمة  السليم  التطبيق   -
لتحقيق جودة التقارير املالية واملعلومات الناجتة عنه، فتطبيق 
مبادئ احلوكمة يؤثر على درجة ومستوى اإلفصاح احملاسيب)19(؛

شركات  أداء  على  السيطرة  إلحكام  الرقابة  نظام  تفعيل   -
التأمني التكافلي ومحاية مصاحل محلة الوثائق؛

- حتسني عمليات التدقيق الشرعي يف شركات التأمني التكافلي 
وتطويرها وتفعيلها مما يساهم يف أداء مهامها جبودة عالية؛

التكافلي  التأمني  شركات  هلا  تتعرض  الي  املخاطر  مواجهة   -
إىل  إضافة  اإلسالمية،  الشريعة  بأحكام  اإللتزام  عدم  كخطر 

املخاطر الي تتعلق باالستثمار واالحتفاظ بهامش املالءة املالية )20(.

2- اإلجراءات املتبعة إلرساء مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني 
التكافلي: ا

بسلطة  االقتصاديني  كبر  السعيدي  ناصر  الدكتور  قرتح 
مركز دبي املالي العاملي عدداً من اإلجراءات والتدبر اإلصالحية 
التأمني  شركات  ومنها   – التأمني  شركات  حوكمة  لدعم 
التكافلي - يف منطقة اخلليج، وذلك على مستوى جمالس إدارة 

هذه الشركات، وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي)21(:  
مسؤولياتها  الشركات  إدارات  جمالس  تتفهم  أن  جيب  أ- 
ومحلة  املعنية  واألطراف  التأمني  شركات  جتاه  وواجباتها 

وثائق التأمني، وذلك بغض النظر عن هيكل امللكية؛
ب- تأسيس جلنة متخصصة تتبع جملس اإلدارة تقوم بتوسيع 

جمال رقابتها على أعمال شركات التأمني.
تطبيق  ضمان  على  العمل  اإلدارات  جمالس  على  يتعني  ت-  

السياسة اخلاصة باملكافآت والتعويض؛
إدارات  جمالس  بني  واالتصال  التواصل  جسور  إقامة  ث- 
الشركات من جانب، واجلهات التنظيمية واجلمهور من جانب 
واللوائح  السياسات  تطوير  يف  املساهمة  بغرض  وذلك  آخر، 

التنظيمية.
كما دعا الدكتور ناصر السعيدي إىل إتباع عدد من اإلجراءات 
والتدابر اإلصالحية، وذلك بغرض االرتقاء مبقاييس ومعاير 

احلوكمة يف شركات التأمني، وتتمثل هذه التدابر فيما يلي)22(:
- إتباع املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية؛

وهيئة  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  جملس  إرشادات  تبين    -
فيما  وذلك  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة 

يتعلق بالتأمني املتوافق مع مقتضيات الشريعة اإلسالمية؛
-  تعزيز قدرة منطقة الشرق األوسط يف جمال بناء الكفاءات 
ومستويات  الشرعية  املكاتب  وأعضاء  باملديرين  يتعلق  فيما 

اإلدارة العليا؛
-  االرتقاء مبقاييس اإلفصاح والشفافية.

الصدد لكون تفعيل نشاط شركات  اإلشارة يف هذا     وجتدر 
التأمني التكافلي ال يتحقق بإرساء مبادئ احلوكمة فقط، بل 
تواجه  الي  الصعوبات  مواجهة  أجل  من  اجلهود  بذل  يتطلب 
الداخلية  البيئة  نابعة من  التكافلي سواء كانت  التأمني  نظام 
اجلانب  تنمية  خالل  من  ذلك  ويتحقق  اخلارجية،  البيئة  أو 
ضرورة  إىل  إضافة  الشرعية،  الرقابة  جهاز  ودور  القانوني 
االهتمام باجلانب الفين والتسويقي، كما جيب العمل على نشر 
أجل رفع احلصة  التكافلية يف اجملتمع، من  التأمينية  الثقافة 

السوقية لشركات التأمني التكافلي وزيادة قدراتها التنافسية.
خــامتة

التأمني  نظام  أن  إىل  توصلنا  املوضوع  هلذا  دراستنا  خالل  من   
التكافلي يعترب من القطاعات اهلامة الي  يبنى عليها االقتصاد 
لدى  والطمأنينة  األمن  بعث  يف  مساهمته  خالل  من  وذلك 
التكافل  طريق  عن  املشروعات  استقرار  وحتقيق  األفراد، 
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أداء  وتنمية  تفعيل  ضرورة  يتطلب  الذي  األمر  والتعاون، 
شركاته من خالل تبين مبادئ احلوكمة إضافة إىل ضرورة 

اإللتزام مببادئ احلوكمة الشرعية.
- اختبار صحة الفرضيات :

- خبصوص الفرضية األوىل الي مفادها أن التأمني التكافلي 
هو نظام مبين على التعاون والتكافل، لذلك يعترب أكثر مراعاة 
ن هلم فهو البديل الشرعي لنظام التأمني التجاري،  حلقوق املؤمَّ
التكافلي  التأمني  نظام  حيظى  حيث  صحيحة،  فرضية  هي 
معنى  جيسد  لكونه  وفقهائهم  املسلمني  علماء  عموم  بقبول 

التعاون والتكافل، لذلك شهد انتشاراً واسعًا؛
الشركات  حوكمة  أن  مفادها  الي  الثانية  الفرضية  أما    -
شركات  إدارة  يف  واإلفصاح  الشفافية  ترسيخ  يف  تساهم 
هي  التنافسية،  قدراتها  بزيادة  تسمح  كما  التكافلي  التأمني 
على  تعمل  الشركات  حوكمة  ألن  نظراً  صحيحة،  فرضية 
حتسني الصورة الذهنية للشركات وعملية صنع القرار، كما 
تساهم يف حتقيق مصداقية الشركات، وُترسخ معنى الوضوح 
التأمني  شركات  أداء  على  ينعكس  الذي  األمر  والشفافية، 

التكافلي ويساهم يف دعم تنافسيتها وتفعيل أدائها؛
االلتزام مببادئ  أن  الي تنص على  الثالثة  بالنسبة للفرضية   -
التأمني  شركات  أداء  فعالية  لتحقيق  كاٍف  يعترب  احلوكمة 
التكافلي هي فرضية تفتقد إىل الصحة، نظراً لكون تنمية وتفعيل 
االلتزام  يتوقف فقط على  التكافلي ال  التأمني  نشاط شركات 
مببادئ احلوكمة بل جيب تفعيل اجلانب القانوني وجهاز الرقابة 
الشرعية كما جيب تنمية اجلانب التسويقي والفين ، إضافة إىل 
ضرورة العمل على نشر الثقافة التأمينية التكافلية وال يتحقق 

ذلك إالَّ بتضافر جهود كل من الشركات والسلطات.
- نتائج البحث : بعد دراستنا للموضوع، مت التوصل إىل جمموعة 

من النتائج نذكر أهمها فيما يلي: 
- يعد قطاع التأمني من القطاعات اهلامة يف االقتصاد وذلك من 
باإلضافة  لألفراد  والطمأنينة  األمن  بعث  يف  مساهمته  خالل 
إىل عمله على حتقيق استقرار املشروعات مما يساهم يف دعم 
التنمية االقتصادية، األمر الذي جعل العلماء املسلمني يقومون 
بالبحث يف مشروعيته ملعرفة مدى توافقه مع قواعد الشريعة 
التوصل  مت  البحث  هذا  ضوء  وعلى  وأحكامها،  اإلسالمية 
التأمني  لنظام  بدياًل  يعترب  الذي  التكافلي  التأمني  عقد  إىل 
التجاري، باعتباره يعمل على تقديم احلماية لألفراد بطريقة 

تعاونية خالية من الغرر والربا؛
أهمها  املبادئ  من  جمموعة  على  الشركات  حوكمة  تقوم   -
متثل  كما  للشركة،  املالية  القوائم  يف  والشفافية  اإلفصاح 
أداة فعالة للرقابة على الشركة كما تعترب نظامًا رقابيًا فعااًل 
التكافلي ومحاية  التأمني  أداء شركات  السيطرة على  إلحكام 

مصاحل محلة الوثائق؛
- تطوير وتنمية صناعة التأمني التكافلي يتطلب بذل اجلهود 
من أجل  تطبيق مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي 

والعمل على تعزيزها؛
التكافلي،  التأمني  نشاط  دعم  يف  هام  دور  الشرعية  للهيئات   -
يف  اجلمهور  ثقة  تقوي  الي  األساسية  الركيزة  تعترب  حيث 

سالمة العمل التأميين التكافلي، مما يستوجب ضرورة تطبيق 
نشاط  فعالية  تتحقق  حتى  الشرعي  االلتزام  حوكمة  أسس 

اهليئات الشرعية؛
- ساهمت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

يف تعزيز مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التكافلي؛
التكافلي  التأمني  شركات  يف  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  إن   -
واإلفالس  التعثر  وجتنب  الشركات  إدارة  حتسني  إىل  يؤدي 
أسس  على  القرارات  اختاذ  يف  ويساهم  األداء  تطوير  ويضمن 
أسس  بتطبيق  مقرتنًا  يكون  أن  جيب  ذلك  أن  غر  سليمة، 

احلوكمة الشرعية.
ميكننا  إليها،  املتوصل  النتائج  إىل  بالنظر   : البحث  توصيات   -

تقديم التوصيات التالية:
- ضرورة التزام شركات التأمني التكافلي مببادئ احلوكمة 

الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية؛
- ضرورة العمل على إرساء مبادئ وضوابط الشريعة اإلسالمية، 

ونشر أخالقيات العمل التأميين التكافلي؛
- االهتمام باملوارد البشرية العاملة يف قطاع التأمني التكافلي عن 
طريق تدريب اإلطارات وتعريفهم بقواعد ومبادئ احلوكمة، 
إضافة إىل تزويدهم بكل املستجدات واملعلومات العلمية يف جمال 

كشف املغالطات الي تقع أثناء أداء العملية التأمني التكافلي؛
- ضرورة وضع وإصدار قوانني تنظم نشاط شركات التأمني 

التكافلي وإصدار أنظمة تضبط نشاطها؛
- االهتمام بنشر ثقافة التأمني التكافلي بني أفراد اجملتمع؛

- العمل على تأسيس مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة 
املالية اإلسالمية كأحد األدوات الداعمة ملتطلبات احلوكمة؛

املالية  املؤسسات  الرقابية على  للجهات  اإلشرايف  الدور  - توسيع 
اإلسالمية ليشمل اإلشراف على مدى التزام تلك املؤسسات باملعاير 
والضوابط الشرعية، وذلك من خالل تأسيس وحدات تفتيش بها 

تطلع مبهام الرقابة الشرعية جبانب الرقابة املالية واإلدارية.
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