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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الف�سل الأول

متهيد:

يهدف التدقيق ال�سرعي ب�سقيه الداخلي واخلارجي اإىل تقدمي تاأكيد معقول عن كفاءة وفعالية نظام الرقابة 

رئي�سني،  ل�سببني  اال�سالمية  التاأمني  �سركات  يف  ال�سرعي  التدقيق  دور  اأهمية  وتربز  املالية،  املوؤ�س�سات  يف  ال�سرعي 

اأولهما: اأنَّ �سركات التاأمني اال�سالمي عبارة عن �سركات م�ساهمة عامة تخ�سع لقوانني وتعليمات �سادرة عن اجلهات 

االأوراق  هيئة  وتعليمات  التاأمني  اأعمال  تنظيم  وقانون  ال�سركات  قانون  اأبرزها  ومن  والرقابية  واال�سرافية  احلكومية 

املالية.

اأهمية البحث:

واآليات تدقيق  ال�سرعية  ال�سرعية وخماطر املخالفات  اأنظمة الرقابة  اأهمية البحث يف تو�سيح فعالية  تكمن   

الفائ�س التاأميني واملتطلبات الرئي�سة حلوكمة �سركات التاأمني اال�سالمية، وبناًء عليه تتبلور م�سكلة الدرا�سة يف االأ�سئلة 

االآتية:

ال�سوؤال االأول: فعالية اأنظمة الرقابة ال�سرعية الداخلية؟

ال�سوؤال الثاين: خماطر املخالفات ال�سرعية؟

ال�سوؤال الثالث: اآليات التدقيق على الفائ�س التاأميني؟

ال�سوؤال الرابع: متطلبات حوكمة �سركات التاأمني اال�سالمية؟

اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اىل بيان ما يلي من وجهة نظر علوم التدقيق ال�سرعي واحلوكمة ا�سنادًا اإىل التعليمات 

املُنظمة ملهنة التاأمني املتوافق واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية: 

1. التعرف على اأنظمة الرقابة ال�سرعية الداخلية وفعاليتها.

2. التعرف على اأبرز ال�سوابط ال�سرعية يف �سركات التامني اال�سالمية.

3. التعرف على اآليات التدقيق على الفائ�س التاأميني.

4. التعرف على متطلبات حوكمة �سركات التاأمني اال�سالمية. 
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الدرا�سات ال�سابقة:

1 .
)1( 

اأبو �سرحان، اأحمد �سحدة )2015(، الفائ�س التاأميني يف التاأمني االإ�سالمي 

تكوين  مثل:  م�سلحتهم،  فيه  مبا  فيه  ويت�سرف  بامل�ستاأمنني،  خا�سا  حقا  يعترب  التاأميني  الفائ�س  اأن  تبني 

االحتياطيات، اأو تخفي�س اال�سرتاكات، اأو توزيعه اأو جزء منه على امل�ستاأمنني، وال ت�ستحق ال�سركة املديرة �سيئا منه.

2 .
)2(

م�سعل، عبدالباري وحجل عامر )2010(، برنامج التدقيق ال�سرعي على �سركات التاأمني 

يهدف البحث اإىل م�ساعدة هيئات الرقابة ال�سرعية ل�سركات التاأمني االإ�سالمي على قيامها بوظيفة التدقيق 

ال�سرعي ب�سكل مهني من خالل ت�سميم منوذج لربنامج التدقيق ال�سرعي على �سركات التاأمني االإ�سالمي باالعتماد 

املهنية يف  واملمار�سة   ،)IFAC( للمحا�سبني الدويل  ال�سادرة عن االحتاد   )ISAs( للتدقيق الدولية  املعايري  على 

.)GSIFIs( جمال تدقيق احل�سابات. مع مراعاة معايري ال�سبط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية

1  اأبو �سرحان، احمد �سحدة )2015(، املجلة االأردنية يف الدرا�سات االإ�سالمية، عمان، االأردن.

2  م�سعل، عبدالباري وحجل، عامر )2010(، برنامج التدقيق ال�سرعي على �سركات التاأمني اال�سالمي، ملتقى التاأمني التعاوين الثاين، الهيئة 

العاملية لالقت�ساد والتمويل. 
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املبحث الأول

فعالية اأنظمة الرقابة ال�سرعية الداخلية

يف �سركات التاأمني ال�سالمية

متهيد:

املعامالت  االإ�سالمية يف  ال�سريعة  باأحكام ومبادئ  التقيد  املالية اال�سالمية  املوؤ�س�سات  العمل يف  اإّن ما مييز 

املنفذة يف �سركات التاأمني اال�سالمية ، والذي ُي�سمى بنظام ال�سوابط ال�سرعية، والذي ُيعرف باأنه نظام ي�سري اإىل 

جمموعة من الرتتيبات املُنظمة والتي تتاأكد من خاللها موؤ�س�سات اخلدمات املالية االإ�سالمية اأن هناك اإ�سرافًا �سرعيًا 

:
)3(

فعااًل وم�ستقاًل يف االإجراءات التالية

اإ�سدار الفتاوى والقرارات ال�سرعية.. 1

ن�سر الفتاوى والقرارات ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية اإىل املدققني املنوط بهم فح�س التزام . 2

املوؤ�س�سة املالية االإ�سالمية بالفتاوى والقرارات ال�سادرة عن الهيئة.

تدقيق االلتزام ال�سرعي باالأ�ساليب املنا�سبة ومعاجلة االنحرافات يف حال حدوثها.. 3

بت�سرف، جمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية )2005(، املبادئ االإر�سادية الإدارة املخاطر للموؤ�س�سات )عدا املوؤ�س�سات التاأمينية( التي تقت�سر   3

على تقدمي خدمات مالية اإ�سالمية، �سفحة 3، ماليزيا.
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اأوًل: تعريف نظام الرقابة ال�سرعي:

هو نظام متكامل يهدف اىل التحكم ال�سرعي ويتاأثر بجميع الكيانات الداخلية، من خالل االلتزام وفح�س 

العقود واالتفاقيات والن�ساطات والعمليات وحماية احلقوق وكتابة التقارير، لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة املالية اال�سالمية 

، ولتحقيق نظام �سرعي فعال يجب توفر ما يلي باحلد االأدنى:
4

بالطرق التي تتفق واأحكام ومبادئ ال�سريعة اال�سالمية

وجود نظام اأ�سا�سي ل�سركة التاأمني ُمعد وفق اأحكام ال�سريعة اال�سالمية.1

2

وجود هيئة رقابة �سرعية مالئمة وم�ستقلة ونظام لل�سوابط ال�سرعية يت�سمن نظام للرقابة 

ال�سرعية الداخلية، وذلك من خالل التاأكد من اأن هناك اإ�سرافًا �سرعيًا فعااًل م�ستقاًل على كل 

وحدة من وحدات ال�سركة.

توفر بيئة رقابية �سرعية ي�سجع جمل�س االدارة واالإدارة التنفيذية واأن يكونا مثاًل يحتذا به. 3

توفر �سوابط رقابية �سرعية كافية وفعالة. 4

5

اأ�س�س رقابة وا�سحة جلميع اأعمال ال�سركة التي يتم تنفيذها من قبل جهات خارج ال�سركة 

للتحقق من اأن تنفيذها يتم وفقًا الأنظمة ال�سبط ال�سرعي وخا�سة فيما يتعلق بعمليات اإعادة 

التاأمني.

6

على ال�سركة و�سع الرتتيبات ال�سرعية الالزمة الإدارة ورقابة املخاطر ال�سرعية على كافة 

العمليات واالأن�سطة ومراكز العمل.

ثانياً: الكيانات الداخلية ذات العالقة بنظام الرقابة ال�سرعي يف �سركات التاأمني ال�سالمية:

تتكون الكيانات الداخلية التي لها عالقة بنظام الرقابة ال�سرعي مما يلي:

هيئة الرقابة ال�سرعية.1

جمل�س االدارة.2

كافة العاملني يف �سركات التاأمني اال�سالمية.3

حملة الوثائق .4

1. هيئة الرقابة ال�سرعية:

الفقهاء املتخ�س�سني يف فقه املعامالت. ويجوز اأن  “جهاز م�ستقل من  باأنها  ال�سرعية  الرقابة  تعرف هيئة 

يكون اأحد االأع�ساء من غري الفقهاء على اأن يكون من املتخ�س�سني يف جمال املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية وله اإملام

4  عطية، عبداهلل )2017(، مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة وااللتزام ال�سرعي بني النظرية والت�سنيف، املوؤمتر ال�ساد�س للتدقيق ال�سرعي 

على البنوك واملوؤ�س�سات املالية اال�سالمية، ا�سطنبول، تركيا.
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 بفقه املعامالت. ويعهد لهيئة الرقابة ال�سرعية مراقبة ن�ساطات املوؤ�س�سة واالإ�سراف عليها للتاأكد من التزامها باأحكام 

.“)5( 

ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للموؤ�س�سة

تعترب هيئة الرقابة ال�سرعية متثل دورًا حموريًا يف غاية االأهمية يف �سبط بيئة الرقابة ال�سرعية يف املوؤ�س�سات 

:
6

املالية اال�سالمية من خالل ما يلي

1

  اإعداد دليل اإجراءات ي�سمل نظام عمل هيئة الرقابة ال�سرعية، واخت�سا�ساتها، وم�سوؤولياتها، وتنظيم 

عالقتها مع جمل�س االدارة واالإدارة التنفيذية ، واآلية اإعداد تقاريرها التي ُترفع اإىل االإدارة التنفيذية 

واملجل�س وامل�ساهمني، ومنهجيتها يف الرقابة ال�سرعية، واآلية عقد اجتماعاتها.

2

مراقبة اأعمال ال�سركة واأن�سطتها من حيث توافقها وعدم خمالفتها الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، 

ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من اأي حمظورات �سرعية.

3

اإبداء الراأي واعتماد جميع العقود واملعامالت واالتفاقيات واملنتجات وال�سيا�سة التي تنظم العالقة 

ما بني امل�ساهمني وحملة الوثائق مبا فيها توزيع االأرباح وحتميل اخل�سائر، وجتنيب االإيرادات واآلية 

الت�سرف  يف الدخل غري املطابق لل�سريعة.

2. جمل�ص اإدارة ال�سركة:

:
7

ي�سهم جمل�س اإدارة ال�سركة يف تفعيل نظام الرقابة ال�سرعي لل�سركة من خالل

1

التحقق من اأن جميع االأن�سطة تتم وفقًا الأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية والفتاوى والقرارات 

ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية.

2

�سمان تزويد هيئة الرقابة ال�سرعية باملعلومات ال�سرورية والكافية ويف الوقت املنا�سب، بهدف 

م�ساعدتها يف ممار�سة مهامها املتمثلة يف التاأكد من مدى التزام ال�سركة باأحكام ومبادئ ال�سريعة 

االإ�سالمية وتكوين راأي م�ستقل باخل�سو�س.

هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية )2008(، معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار   5

ال�سبط رقم 1�سفحة 4، املنامة، البحرين.

بت�سرف، دليل احلاكمية املوؤ�س�سية، البنك اال�سالمي االردين، �سفحة )30( عمان االردن.  6

7  بت�سرف، التعليمات املعدلة للحاكمية املوؤ�س�سية للبنوك اال�سالمية رقم 2016/64، البنك املركزي االأردين، عمان االردن.
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3

�سمان احل�سول على راأي هيئة الرقابة ال�سرعية على جميع العقود واملعامالت واالتفاقيات واملنتجات 

واخلدمات و�سيا�سات اال�ستثمار وتوزيع االأرباح وحتميل اخل�سائر وح�ساب الفائ�س التاأميني واآلية 

الت�سرف يف الدخل غري املطابق لل�سريعة.

4

وجود �سيا�سة تو�سح العالقة بني ال�سركة/امل�ساهمني وحملة الوثائق، على اأن يتم مراجعتها من قبل 

هيئة الرقابة ال�سرعية.

5

�سمان وجود هيكل تنظيمي لل�سركة يت�سمن االدارات التالية: تدقيق �سرعي داخلي، اإدارة املخاطر )اأن 

يت�سمن ق�سم خماطر الت�سغيل »املخاطر ال�سرعية«(، االمتثال ال�سرعي، حيث تكون مهمة هذه االدارات 

الرئي�سة يف نظام الرقابة ال�سرعي باالآتي:

ن�ساط 

التدقيق 

ال�سرعي 

الداخلي

تقييم نظام الرقابة ال�سرعي.

اإدارة 

املخاطر 

ال�سرعية

و�سع ال�سوابط ال�سرعية وقيا�س خماطر عدم التقيد.

االلتزام 

ال�سرعي

التاأكد من اأن العمليات مت تنفيذها وفقًا ملا ورد من تعليمات ومعايري اإر�سادية خارجية والفتاوى 

ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية والتعليمات االدارية اخلا�سة بال�سبط ال�سرعي.

3. كافة العاملني يف �سركات التاأمني ال�سالمية:

بال �سك اإنَّ نظام الرقابة ال�سرعي يوؤثر يف �سلوك العاملني يف �سركات التاأمني اال�سالمية، وعلى اجلهة االأخرى 

فاإنَّ �سلوك العاملني يف �سركات التاأمني يوؤثر يف نظام الرقابة ال�سرعي، وميكن �سياغة هذه التاأثريات فيما يلي:

1

تاأثري نظام الرقابة ال�سرعي يف �سلوك املوظفني، بحيث يتم تعليم وتدريب العاملني على املمار�سات 

ال�سرعية الف�سلى.

امكانية تواطوؤ بع�س العاملني خلرق نظام الرقابة ال�سرعي )االحتيال ال�سرعي(.2
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4. حملة وثائق التاأمني:

هم املُ�ستاأِمنني )ب�سم امليم االأوىل وبك�سر امليم الثانية( اأو امل�سرتكني يف التاأمني وهم كذلك املوؤّمنون، اأو هم 

اأنف�سهم ومن ي�سرتكون معهم يف نف�س اخلطر يف �سندوق  التاأمني متربعًا بهدف حماية  الذين يقومون بدفع ق�سط 

تديره �سركات التاأمني االإ�سالمية وفق االأ�س�س التالية:

1

حتكم العالقة بني امل�سرتكني من حملة وثائق التاأمني عالقة التعاون فيما بينهم بدفع مبلغ للمت�سرر/ 

املت�سررين منهم بجرب ال�سرر وال يكون بق�سد اال�سرتباح.

عدم ملكية �سركات التاأمني اال�سالمية الأق�ساط التاأمني.2

3

حتكم عالقة ال�سركة املُديرة )�سركات التاأمني اال�سالمية( مع حملة وثائق التاأمني عالقة الوكالة باأجر 

اأو بدون اأجر اأو وفق عقد امل�ساربة.

يعترب الفائ�س التاأميني حقًا من حقوق حملة وثائق التاأمني.4

ثالثاً: م�سف�فة نظام الرقابة ال�سرعية:

الدور يف نظام الرقابة ال�سرعيالكيان

هيئة الرقابة ال�سرعية

يف  ي�ساعدها  اأن  وميكن  والعمليات،  واالأن�سطة  واالتفاقات  العقود  فح�س   •
ذلك ن�ساط التدقيق ال�سرعي الداخلي.

• حماية حقوق حملة وثائق التاأمني.

• ال�سهادة اأمام الهيئة العامة ل�سركات التاأمني اال�سالمية.

جمل�س اإدارة ال�سركة

• الت�سجيع على االلتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة اال�سالمية.

• التقيد بقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية.

• اعتماد ال�سيا�سات واإجراءات العمل، التي ت�سهم يف �سالمة التطبيق ال�سرعي 
يف املعامالت والتعامالت مع الغري.

• حماية حقوق حملة وثائق التامني.
العاملني يف �سركات التاأمني 

اال�سالمية

• االلتزام بتطبيق اأحكام ال�سريعة اال�سالمية وفتاوى هيئة الرقابة ال�سرعية 
يف كافة اأن�سطة ال�سركة.

حملة وثائق التاأمني

احلقوق والواجبات جتاه امل�سرتكني وال�سركة املديرة. • معرفة 

.
1

• ميكن متثيل بع�س كبار حملة الوثائق يف اإدارة �سركات التاأمني اال�سالمية
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املبحث الثاين

اأبرز ال�س�ابط ال�سرعية يف �سركات التاأمني ال�سالمية

املوؤ�س�سة  حجم  تزايد  مع  املخاطر  هذه  وتتزايد  املخاطر،  من  العديد  عام  ب�سكل  املالية  املوؤ�س�سات  تواجه 

وانت�سارها اجلغرايف ودرجة تعقيد االأن�سطة والعمليات، وتق�سم املخاطر بح�سب مقرارات جلنة بازل للرقابة امل�سرفية 

، وقد برز مفهوم خماطر الت�سغيل يف بداية االألفية الثانية، 
)8(

اإىل ثالثة اأنواع وهي خماطر االئتمان وال�سوق والت�سغيل

عندما قامت جلنة بازل لالإ�سراف امل�سريف يف عام 2003 باإ�سافة خماطر الت�سغيل واإر�ساداتها، وال يعني ذلك باأن 

املوؤ�س�سات املالية قبل ظهور هذا املفهوم كانت ال تتعر�س ملخاطر الت�سغيل، فقد ع�سفت اأزمات مالية عاملية متتالية 

كان اأهم اأ�سبابها خماطر الت�سغيل التي اأدت اإىل انهيار موؤ�س�سات مالية كبرية واأحلقت خ�سائر ج�سيمة القت�ساد كثري 

من الدول.

خماطر  عن  مبناأى  باأنها  معتقدًة  وال�سوق  االئتمان  مبخاطر  االهتمام  اإىل  املالية  املوؤ�س�سات  داأبت  وقد  هذا 

الت�سغيل، والتي ال يقل تاأثرييها عن تلك املخاطر، وُيالحظ باأن خماطر الت�سغيل مت�سعبة وهامة وميكن و�سفها باأنها 

اأم املخاطر ولعل اأبرزها ما تتعر�س اإليه املوؤ�س�سات املالية من خماطر ت�سغيل هي املخاطر ال�سرعية، ومن بني هذه 

املوؤ�س�سات �سركات التاأمني االإ�سالمية حيث تعتمد املوؤ�س�سات املالية على العن�سر الب�سري يف اإكمال الدورة امل�ستندية 

لالأعمال املختلفة.

:
9

اأبرز ال�سوابط ال�سرعية يف عمليات �سركات التاأمني اال�سالمية

�سوابط �سرعية عامة:

اأن يكون التعوي�س مبقدار ال�سرر الفعلي )جرب ال�سرر(.1

اأن تكون جميع العقود واالتفاقات جمازة من هيئة الرقابة ال�سرعية.2

3

التاأكد من احت�ساب اأق�ساط التاأمني مبوجب درا�سات اكتوارية واإح�سائية، وتنا�سب اال�سرتاك 

مع اخلطر املحتمل ومدته ومبلغ التاأمني.

4

التاأكد من اأنَّ اخلطر املوؤمن منه حمتمل احلدوث، واأن ال يكون متعلقًا باإرادة امل�سرتك، واأن 

ال يكون متعلقًا مبحرم.

التاأكد من حتميل امل�سرتك مبلغًا اأو ن�سبة معينة من التعوي�س.5

التاأكد من عدم حتمل �سركة التاأمني اال�سالمية اأي خ�سائر  اإال يف حالتي التعدي اأو التق�سري.6

 Basel Committee on Banking Supervision )2001(، Operational Risk، Consultative Document، page 1،  8

.Switzerland
املالية اال�سالمية  للموؤ�س�سات  التاأمني اال�سالمي رقم )26( ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة  اإىل معيار  ا�ستنادًا  9   مت بناء قائمة فح�س 

بت�سرف، واملمار�سات الف�سلى تكون باإ�سافة متطلبات هيئة الرقابة ال�سرعية وغريها من تعليمات ادارية ذات �سلة باملخاطر ال�سرعية اإىل هذه 

القائمة.  
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7

التاأكد من وجود موافقات بح�سب ال�سالحيات عند اإجراء م�ساحلة بني ال�سركة واملت�سببني 

يف ال�سرر.

التاأمني على االأ�سخا�س يف حالتي العجز اأو الوفاة:

1

التاأكد من وجود طلب ا�سرتاك يف التاأمني على العجز اأو الوفاة مبني به: االأحوال ال�سحية 

ال�سحية(،  امل�سرتك  حالة  يبني  التاأمني  ل�سركة  معتمد  طبيب  من  طبي  )تقرير  للم�سرتك 

وموافقة �سركة التاأمني.

التاأكد من حتديد ق�سط التاأمني.2

التاأكد من حتديد مقدار املزايا التي تدفع للم�ستفيد ح�سب االتفاق.3

التاأكد يف حال الوفاة توزيع امل�ستحقات وفقًا ملا هو حمدد يف االتفاق مع امل�سرتك.4

5

التاأكد من توزيع اأر�سدة اال�ستثمار-اإن وجدت- ح�سب اأحكام املرياث، اأو حتويل القيمة اإىل 

املحكمة ال�سرعية.

التاأكد من ا�سرتاط �سقوط حق امل�ستفيد يف حال وفاة امل�سرتك وثُبت اأنَّ له دور بالقتل.6

التزامات امل�سرتك )امل�ستاأمن( يف التاأمني اال�سالمي:

التاأكد من تقدمي البيانات الالزمة املتعلقة باخلطر املوؤمن منه.1

2

ابرام  بعد  اإىل زيادة اخلطر  توؤدي  ي�ستجد من ظروف  التاأمني مبا  تبليغ �سركة  التاأكد من 

العقد.

التاأكد من دفع اال�سرتاكات يف اأوقاتها املحددة.3

التاأكد يف حال تاأخر امل�سرتك عن ت�سديد ق�سط التاأمني اإنهاء الوثيقة اأو اللجوء اإىل الق�ساء.4

5

التاأكد من اإخطار �سركة التاأمني باعتبارها وكيلة عن �سندوق حملة الوثائق بتحقق اخلطر 

املوؤمن منه خالل الفرتة املتفق عليها يف وثيقة التاأمني.

التزامات �سركة التاأمني:

التاأكد من توفر جميع النماذج والعقود ووثائق التاأمني وا�ستخدامها يف موقعها.1

التاأكد من وجود اآليات واأنظمة ملتابعة جمع اال�سرتاكات واالأق�ساط.2

التاأكد من وجود �سيا�سة اآلية واجراءات عمل لدفع التعوي�سات. 3

التاأكد من حت�سيل اأجرة ال�سركة على اأ�سا�س عقد الوكالة من �سندوق حملة الوثائق.4

التاأكد من حتمل ال�سركة امل�سروفات اخلا�سة بالتاأ�سي�س وامل�ساريف التي تخ�سها.5

التاأكد من اقتطاع االحتياطي القانوين لل�سركة من اأموال امل�ساهمني.6

7

اأو احتياطيات تتعلق ب�سندوق التاأمني على اأن ال توؤول اإىل  التاأكد من اقتطاع خم�س�سات 

امل�ساهمني.

8

التاأكد من وجود وثائق متنح ال�سركة حق الرجوع على امل�سوؤول عن احلادث عند حتقق اخلطر 

اأو التق�سريية حمل امل�سرتك يف جميع  املوؤمن منه بفعل �سخ�س تثبت م�سوؤوليته التعاقدية 

الدعاوي واحلقوق اخلا�سة باملو�سوع وحل�ساب ال�سندوق. 
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التاأكد يف حال ا�ستثمرت ال�سركة اأموال حملة الوثائق يف امل�ساربة التقيد ب�سروط ومقت�سى عقد 

امل�ساربة، ومن هذه ال�سوابط:

التاأكد من كفاية ال�سمانات، واأن ا�ستخدامها يكون يف حال تعدي امل�سارب اأو تق�سريه.1

التاأكد من اأن عقد امل�ساربة مقيد باملكان والزمان والغاية، لغاية احلد الذي ي�سمح بالعمل.2

التاأكد من وجود �سرط حتقق الربح بعد وقاية راأ�س املال، واأن اخل�سارة على رب املال.3

التاأكد من حتديد ن�سبة �سائعة من الربح بني امل�سارب وال�سركة .4

التاأكد من حتديد التكاليف املبا�سرة املقبولة يف امل�ساربة.5

التاأكد من عدم ا�سرتاط مبلغ مقطوع اأو اأجرة الأحد املتعاقدين.6

7

التاأكد من حتديد موعد للتن�سي�س الفعلي، اأو مواعيد الإجراء التن�سي�س احُلكمي وجهة 

التقييم، مع مراعاة العمر االفرتا�سي للم�سروع.

8

التاأكد من ا�ستغالل مال امل�ساربة على مراحل، بح�سب طبيعة امل�ساربة )اإدارة مال 

امل�ساربة(.

9

التاأكد من االإ�سراف املبا�سر على �سري عمل امل�ساربة اأواًل باأول، وح�سب املراحل، ووجود 

�سجالت منظمة.

التاأكد من اإجراء درا�سات حتليلية للم�سرتيات واملبيعات واالإيرادات وامل�سروفات.10

التاأكد يف حال ا�ستثمرت ال�سركة اأموال حملة الوثائق على اأ�سا�س عقد الوكالة باال�ستثمار فاإنه يتم 

تطبيق �سروط ومقت�سى عقد الوكالة باال�ستثمار ومن هذه ال�سوابط:

التاأكد من حتديد مبلغ اال�ستثمار ومدته.1

التاأكد من حتديد االأجر مببلغ مقطوع اأو بن�سبة من املال امل�ستثمر.2

3

يلي  ما  اإىل  اللجوء  املطلوبة  التعوي�سات  �سداد  التاأمني عن  التاأكد يف حال عجز موجودات 

وبح�سب �سيا�سة �سركة التاأمني املتبعة:

- القر�س احل�سن.

- اأو الت�سديد من فائ�س �سنوات تالية.

- اأو مطالبة حملة الوثائق لت�سديد العجز )ب�سرط ذكر ال�سرط يف وثيقة التاأمني(.

4

التاأمني  باأن�سطة  والعموالت اخلا�سة  امل�سروفات  التاأمني جميع  التاأكد من حتميل ح�ساب   

فقط.

التعوي�س:

التاأكد من منح/ اإعطاء امل�سرتك االأقل من قيمة ال�سرر.1

التاأكد من عدم اجلمع بني تعوي�سني.2
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املبحث الثالث 

اآليات التدقيق على الفائ�ص التاأميني

اأوًل: تعريف الفائ�ص التاأميني:

اأخرى بعد �سداد  اإيرادات  واأي  ا�ستثماراتها،  املتبقي من جمموع اال�سرتاكات املح�سلة وعوائد  الر�سيد   هو 

على  امل�ستحقة  وااللتزامات  امل�سروفات  جميع  وح�سم  الالزمة،  واالحتياطيات  املخ�س�سات  واقتطاع  التعوي�سات 

.
10

ال�سندوق

مبعنى ريا�سي:

جمموع اال�سرتاكات

+

-

عوائد/ خ�سائر اال�ستثمارات

اإيرادات اأخرى+

اجمايل الفائ�س التاأمينياملجموع

التعوي�سات املدفوعة-

-
2

املخ�س�سات واالحتياطيات

م�ساريف اإعادة التاأمني-

امل�سروفات اخلا�سة بال�سندوق-

التزامات اأخرى-

�سايف الفائ�س التاأميني= 

ثانياً: طرق ت�زيع الفائ�ص التاأميني:

:
11

يتم توزيع الفائ�س التاأميني اأو اأي جزء منه باإحدى الطرق التالية

1

التوزيع على حملة الوثائق بن�سبة ا�سرتاكهم دون تفرقة بني من ح�سل على تعوي�سات ومن 

مل يح�سل خالل الفرتة املالية.

التوزيع على حملة الوثائق الذين مل يح�سلوا على تعوي�سات اأ�ساًل خالل الفرتة املالية.2

التوزيع باأي طريقة تقرها هيئة الرقابة ال�سرعية لل�سركة.3

10  انظر قرار جممع الفقه اال�سالمي رقم 200)6/21( وال�سادر عام )2013( ب�ساأن االأحكام وال�سوابط ال�سرعية الأ�س�س التاأمني التعاوين.

11  معيار التاأمني اال�سالمي رقم )26(، مرجع �سابق.
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ثالثاً: ت�زيع الفائ�ص التاأميني:

     :
12

يح�سب ن�سيب كل م�سرتك من الفائ�س املخ�س�س للتوزيع وفق املعادلة التالية

 

       ن�سيب امل�سرتك من الفائ�س = ا�سرتاكات التاأمني لكل م�سرتك × الفائ�س املخ�س�س للتوزيع

                                                   اإجمايل ا�سرتاكات التاأمني 

رابعاً: التدقيق على الفائ�ص التاأميني:

التاأكد من �سالمة جميع املبالغ املتاأتية من ا�سرتاكات امل�سرتكني وتوقيتها.1

التاأكد من �سالمة عوائد اال�ستثمارات امل�ستثمرة ب�سيغة امل�ساربة اأو الوكالة باأجر.2

التاأكد من �سحة اجراءات التعوي�سات.3

4

التاأكد من احت�ساب وقيد قيمة املخ�س�سات واالحتياطيات، ووجود قرارات اإدارية وموافقة 

هيئة الرقابة ال�سرعية عليها.

التاأكد من قيود اإعادة التاأمني واأنها ذات عالقة بال�سندوق واخلطر املوؤمن �سده.5

6

التاأمينية  العملية  تخ�س  ال�سندوق  ح�ساب  على  قيدت  التي  امل�ساريف  اأن  من  التاأكد 

و�سندوق  ال�سيارات،  التاأمني على  مثل �سندوق  املعني )كل �سندوق على حده:  وال�سندوق 

التاأمني البحري، و�سندوق تاأمني خيانة االأمانة و�سندوق تاأمني اأخطار احلريق وغريها(.

التاأكد من عدم اقتطاع اأية اأموال تخ�س حملة وثائق التاأمني واأرباحها ل�سالح امل�ساهمني.7

التاأكد من احت�ساب فائ�س التاأمني.8

التاأكد من �سحة احت�ساب وتوزيع الفائ�س التاأميني.9

رفع التقرير اإىل املدير العام للت�سويب.10

11

رفع تقرير بنتائج جولة التدقيق واإجراءات االدارة بت�سويب املالحظات واملخالفات اإىل هيئة 

الرقابة ال�سرعية 

12  التقرير ال�سنوي �سركة التامني اال�سالمية )2017(، عمان، االردن.
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املبحث الرابع

متطلبات ح�كمة �سركات التاأمني الإ�سالمية

اأوًل: مفه�م احل�كمة

: 
)13(

قبل البدء بالتطرق اإىل مفهوم احلوكمة جتدر االإ�سارة اإىل وجود حقيقتني وهما

1. لي�س هناك و�سف متفق عليه للحاكمية املوؤ�س�سية.

2. لي�س هناك منهجية موحدة لعمل احلاكمية املوؤ�س�سية يف كافة املوؤ�س�سات.

يالحظ اأن معظم اجلهات التي و�سعت معايري واإر�سادات حلوكمة ال�سركات اعتمدت تعريف منظمة التعاون 

  Development  Organization Of Economic Cooperation and  
)14(

والتنمية االقت�سادي 

 )OECD( للحوكمة حيث عرفتها باأنها “جمموعة من العالقات بني االإدارة التنفيذية لل�سركة، وجمل�س اإدارتها، 

وامل�ساهمني فيها، وغريهم من االأطراف املعنية و�ساحبة امل�سلحة ب�سورة خمتلفة فيها. كذلك يقدم اأ�سلوب حوكمة 

اأن  ينبغي  االأداء. كما  االأهداف، ومتابعة  تلك  وو�سائل حتقيق  ال�سركة،  اأهداف  الذي حتدد خالله  الهيكل  ال�سركات 

يوفر اأ�سلوب حوكمة ال�سركات احلوافز املالئمة ملجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة ملتابعة االأهداف التي تتفق 

مع م�سالح ال�سركة وامل�ساهمني، عالوة على تي�سريه للمتابعة الفعالة والتي يت�سنى عن طريقها ت�سجيع ال�سركات على 

ا�ستخدام مواردها ب�سورة اأكرث كفاءة”)15(.

احلوكمة   International Finance Corporation )IFC(  
)16(

الدولية التمويل  موؤ�س�سة  عرفت  وقد 

.
)17(

باأنها النظام الذي يتم من خالله اإدارة ال�سركات والتحكم يف اأعمالها

« ال�سادرة عن �سوق لندن لالأوراق املالية باأنها جمموعة من اأنظمة الرقابة املالية 
)18(

وعرفتها جلنة »كادبوري

�سركة اأ�سول للتدريب واال�ست�سارات املر�سد يف هيئة املعرفة ب�سهادة اأخ�سائي معتمد يف الرقابة الداخلية، ICI معهد الرقابة الداخلية، مرجع   13

�سابق، �سفحة 370.

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية تاأ�س�ست عام 1961 وينطوي حتت لوائها 31 دولة من الدول املتقدمة، مقرها باري�س، تلتزم بدعم النمو   14

 http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages-،dd 1L9L2013،time امل�ستدام والتوظيف واحلفاظ على اال�ستقرار املايل، انظر  

.pm 6
1و2، باري�س،  منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية)2004(، مبادئ منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية يف جمال حوكمة ال�سركات، �سفحة   15

فرن�سا.

موؤ�س�سة التمويل الدولية تاأ�س�ست عام 1956وتتكون من 184 بلد، وهي اأحد اأع�ساء جمموعة البنك الدويل، وهي اأكرب موؤ�س�سة اإمنائية عاملية.   16

dd1L9L2013،6 pm. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual
معهد الدرا�سات امل�سرفية )2010(، ن�سرة توعية ي�سدرها معهد الدرا�سات امل�سرفية، العدد الثالث، �سفحة 2، الكويت، الكويت.  17

جلنة متخ�س�سة باجلوانب املالية حلوكمة ال�سركات، تاأ�س�ست عام 1991 يف بريطانيا.   18

dd1\9\2013،7 pm. http://www.jbs.cam.ac.uk انظر           
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.
)19(

وغري املالية والتي عن طريقها يتم اإدارة ال�سركة وتوجيهها والرقابة على �سوؤونها

التي  والنظم  العمليات  »اأي جمموعة من  باأنها،  الداخلي  التدقيق  اأعمال  املهنية ملمار�سة  املعايري  وقد عرفتها 

.
)20(

يعتمدها جمل�س االإدارة من اأجل تبليغ وتوجبه واإدارة ومراقبة اأداء اأن�سطة املوؤ�س�سة بغية حتقيق اأهدافها«

: ال�سيا�سات واالإجراءات واملعايري التي تنظم ت�سابك 
)21( 

وقد عرف الباحث حوكمة هياكل الن�ساطات ال�سرعية

العالقات بني اأ�سحاب امل�سالح لتحقيق اأهداف امل�سرف، مبا يتوافق مع االإر�سادات ال�سادرة عن بع�س املوؤ�س�سات 

املالية اال�سالمية املخت�سة.

ثانيًا: متطلبات حوكمة �سركات التاأمني اال�سالمية:

املوؤ�س�سي  االأداء  لتطوير  اأ�سا�سًا  توفر  اأنها  من  اال�سالمية  التاأمني  �سركات  املوؤ�س�سية يف  احلاكمية  اأهمية  تنُبع 

بهدف تعزيز الثقة ب�سركة التاأمني واأن�سطتها املُختلفة وخا�سة من قبل حملة وثائق التاأمني من بني اأ�سحاب امل�سالح، 

واأ�سحاب امل�سالح وهم االأ�سخا�س الذين لهم م�سلحة مع ال�سركة: امل�ساهمون والعاملون والدائنون واملوردون وحملة 

وثائق التاأمني وامل�ستثمرون املحتملون، ويف بع�س احلاالت قد يحدث تعار�س م�سالح بني اأ�سحاب امل�سالح وخا�سة 

التعار�س الذي يكون مع حملة الوثائق، وميكن اأن يعرف ت�سارب امل�سالح باأنه: »اأي عالقة تكون - اأو يبدو - لي�ست 

اأداًء  اأداء واجباته وم�سوؤولياته  يف م�سلحة ال�سركة. هذا الت�سارب يف امل�سالح من �ساأنه اأن ي�سر بقدرة الفرد على 

.
)22(

مو�سوعيًا«

ثالثًا: املتطلبات اال�سا�سية حلوكمة �سركات التاأمني اال�سالمية:

التزام �سركة التاأمني اال�سالمية باحلاكمية املوؤ�س�سية.

االلتزام باملبادئ االأ�سا�سية حلوكمة ال�سركات:1

الف�سل بني من�سبي رئي�س املجل�س واملدير العام لل�سركة.1-1

2-1

طر فعالة للرقابة 
ُ
وجود هياكل تنظيمية تتوزع فيها ال�سالحيات وامل�سوؤوليات ووجود اأ

حتُقق الف�سل الوا�سح يف امل�سوؤوليات وتفوي�س ال�سالحيات.

3-1

وثائق  حملة  )امل�ساهمني،  مثل  ال�سركة،  معامالت  يف  العدالة  حتقيق  على  احلر�س 

التاأمني، العاملني يف ال�سركة(.

4-1

ال�سفافية واالإف�ساح ب�سكل مُيكن اجلهات ذات العالقة من تقييم و�سع ال�سركة واأدائها 

املايل.

5-1

االدارة  جمل�س  وبني  العليا  التنفيذية  واالإدارة  املجل�س  بني  العالقات  يف  امل�ساءلة 

وامل�ساهمني وبني جمل�س االدارة وحملة وثائق التاأمني.

6-1

احلر�س على حتقيق مبادئ املاُلءمة يف كل من اأع�ساء جمل�س االدارة وهيئة الرقابة 

ال�سرعية واإدارة ال�سركة التنفيذية. 

معهد الدرا�سات امل�سرفية، ن�سرة توعية ي�سدرها معهد الدرا�سات امل�سرفية، العدد الثالث، مرجع �سابق، �سفحة 2، الكويت.  19

جمعية املدققني الداخلني املعايري الدولية املهنية ملمار�سة التدقيق الداخلي، مرجع �سابق، �سفحة 36.  20

عطية، عبداهلل )2017(، مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واالمتثال ال�سرعي بني النظرية والتطبيق، موؤمتر �سورى ال�ساد�س، ا�سطنبول، تركيا.  21

جمعية املدققني الداخلني املعايري الدولية املهنية ملمار�سة التدقيق الداخلي، مرجع �سابق، �سفحة 34.  22
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وجود هيئة رقابة �سرعية م�ستقلة وكفوؤة:2

1-2

حتقيق احلد االأدنى من املتطلبات التي يجب توافرها يف اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية 

مثل: درجة املوؤهل العلمي واخلربة يف جمال االإفتاء وغريها.

2-2

حتقيق احلد االأدنى من متطلبات اال�ستقاللية مثل: اأن ال يكون من كبار حملة الوثائق اأو 

من كبار امل�ساهمني اأو اأن ال يكون ع�سوًا يف هيئة رقابة �سرعية ل�سركة تاأمني اإ�سالمية 

بنف�س البلد وغريها من متطلبات اال�ستقاللية.

ح�سور اجتماعات الهيئة ح�سورًا �سخ�سيًا.3-2

4-2

القيام باملهام وامل�سوؤوليات املت�سمنة بر�سالة االرتباط املوقعة من ع�سو هيئة الرقابة 

نظام  فعالية  من  والتاأكد  واالتفاقات  العقود  وفح�س  الفتاوى  ا�سدار  مثل:  ال�سرعية 

الرقابة ال�سرعية ومدى فعالية ن�ساط التدقيق ال�سرعي وغريها.

جمل�س االدارة فعال:3

1-3

تعيني جمل�س اإدارة على اأن  ال يتجاوز عدد االأع�ساء غري امل�ستقلني عن عدد حتدده 

الت�سريعات النافذة.

2-3

يتمتع اأع�ساء جمل�س االإدارة باأكرب قدر من امل�سداقية والنزاهة والكفاءة واخلربات 

الالزمة والقدرة على االلتزام وتكري�س الوقت لعمل ال�سركة.

ح�سور اجتماعات جمل�س االإدارة ح�سورًا �سخ�سيًا. 3-3

االإ�سراف العام ور�سم اال�سرتاتيجيات لل�سركة.4-3

5-3

وم�ساعد مدير عام  ال�سركة  نائب مدير عام  تعيني  واإقرار  ال�سركة  تعيني مدير عام 

ال�سركة بناء على تن�سيب مدير عام ال�سركة ومدير التدقيق الداخلي. 

6-3

�سمان وجود هيئة رقابة �سرعية مالئمة وم�ستقلة ونظام لل�سوابط ال�سرعية يت�سمن 

نظام للرقابة ال�سرعية الداخلية.

7-3

التحقق من اأن جميع االأن�سطة التاأمينية تتم وفقًا الأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية 

والفتاوى والقرارات ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية.

8-3

تزويد الهيئة باملعلومات ال�سرورية والكافية ويف الوقت املنا�سب، بهدف م�ساعدتها يف 

ممار�سة مهامها املتمثلة يف التاأكد من مدى التزام ال�سركة باأحكام ومبادئ ال�سريعة 

االإ�سالمية. 

اعتماد �سيا�سة تنظم العالقة بني ال�سركة وحملة وثائق التاأمني.9-3

اعتماد اأنظمة �سبط ورقابة داخلي و�سرعي لل�سركة.10-3

11-3

خماطر  اأهمها  ومن  والت�سغيل  وال�سوق  االئتمان  خماطر  الإدارة  ا�سرتاتيجية  اعتماد 

عدم االلتزام بال�سوابط الرقابية ال�سرعية.  

ا�ستقاللية اإدارة االمتثال/ ق�سم االمتثال ال�سرعي.12-3
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13-3

عن  ال�سادرة  والقرارات  والفتاوى  العالقة  ذات  الت�سريعات  جلميع  ال�سركة  امتثال 

هيئة الرقابة ال�سرعية.

و�سع اإجراءات ملعاجلة تعار�س امل�سالح .14-3

�سياغة ميثاق لل�سلوك املهني وتعميمها على جميع املوظفني.15-3

16-3

ايجاد اآلية للتوا�سل مع اأ�سحاب امل�سالح، وذلك من خالل االإف�ساح وتوفري معلومات 

ذات داللة حول اأن�سطة ال�سركة وخا�سة حملة الوثائق منهم.

ن�سر املعلومات املالية وغري املالية التي تهم اأ�سحاب امل�سالح.17-3

18-3

وهيئة  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  مكافاآت  اأداء وحتديد  بتقييم  �سيا�سات خا�سة  اعتماد 

الرقابة ال�سرعية  واإدارة ال�سركة العليا.

19-3

ت�سكيل جلان منبثقة عن جمل�س االإدارة وميكن اأن ي�سارك فيها بع�س اأع�ساء االإدارة 

اإدارة  وجلنة  التدقيق  جلنة  اللجان:  هذه  ومن  الت�سريعات،  �سمحت  اإذا  التنفيذية 

املخاطر وغريهما من اللجان.

اإدارة تنفيذية لل�سركة تتمتع بالكفاءة:4

تنفيذ القرارات والفتاوى ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية. 1-4

�سياغة ا�سرتاتيجية ال�سركة. 2-4

3-4

اإعداد وتطوير اإجراءات العمل ب�سكل ي�سمن حتديد وقيا�س و�سبط ومراقبة املخاطر 

التي تواجهها ال�سركة.

اإعداد هيكل تنظيمي ووظيفي لل�سركة.4-4

5-4

والكفاءة  والنزاهة  امل�سداقية  من  قدر  باأكرب  التنفيذية  االإدارة  اأع�ساء  يتمتع  اأن 

واخلربات الالزمة وتكري�س الوقت الكاف لعمل ال�سركة.

دائرة تدقيق �سرعي داخلي:5

التاأكد من اأن اأعمال ال�سركة تن�سجم مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية.1-5

2-5

التاأكد من تنفيذ قرارات وتو�سيات هيئة الرقابة ال�سرعية ب�ساأن االلتزام باجلوانب 

ال�سرعية للمعامالت.

3-5

ميثاق  �سمن  الداخلي  ال�سرعي  التدقيق  دائرة  وم�سوؤوليات  و�سالحيات  مهام  توثيق 

التدقيق ال�سرعي الداخلي املعتمد من جمل�س االدارة.

عدم تكليف موظفي التدقيق ال�سرعي الداخلي باأي اأعمال تنفيذية.4-5
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اخلامتة:

نختم هذا البحث بال�سكر املو�سول اإىل �سركة �سورى لال�ست�سارات ال�سرعية �ساحبة التميز واالأفكار النرية على اتاحة 

املجال يل بتقدمي هذه الورقة البحثية.

اأواًل: النتائج:

تعتمد فعالية اأنظمة الرقابة ال�سرعية يف �سركات التاأمني االإ�سالمية على توفر متطلبات معينة لتحقيق اأهداف   .1

ال�سركة للو�سول نظام �سرعي فعال.

2.  وجود كيانات داخلية فعالة تبداأ بدور هيئة الرقابة ال�سرعية وتنتهي بحملة الوثائق.

3.  متَّ اإعداد م�سفوفة لنظام الرقابة ال�سرعي وحتديد االأدوار لكل كيان يف �سركات التاأمني االإ�سالمية.

حتديد اأبرز ال�سوابط ال�سرعية يف عمليات �سركات التاأمني االإ�سالمية.  .4

التعرف على طريقة احت�ساب الفائ�س التاأميني وطرق توزيعه واآلية التدقيق على الفائ�س التاأميني.  .5

التعرف على املتطلبات االأ�سا�سية يف حوكمة �سركات التاأمني االإ�سالمية الفعالة.  .6

ثانيًا: التو�سيات:

منح دور حلملة الوثائق يف اإدارة �سندوق التاأمني من خالل هيئة منتخبة منهم من خالل �سن تعليمات منظمة . 1

ل�سناعة التاأمني االإ�سالمي من جمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية وتبنيها من هيئات التاأمني.

الداخلي  ال�سرعي  التدقيق  ن�ساط  من  لكل  اأدوار  واإعطاء  االإ�سالمية  التاأمني  �سركات  حاكمية  تنظم  معايري  اإعداد 

واالمتثال ال�سرعي. 
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