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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
القسم األول :مقدمة
 1.1خلفية
 .1يعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،تماشيا مع اختصاصه ،على استكمال املعايير االحترازية والرقابية الصادرة عن
االتحاد الدولي ملراقبي التأمين من خالل معالجة خصوصيات التكافل بهدف املساهمة في سالمة النظام املالي اإلسالمي
واستقراره ،وخاصة صناعة التكافل .ويستجيب هذا املعيار إلحدى التوصيات املقدمة في ورقة عمل بعنوان "قضايا متعلقة
بتنظيم التكافل (التأمين اإلسالمي) والرقابة عليه" ،الصادرة عن مجموعة العمل املشتركة التي أنشأها مجلس الخدمات
املالية اإلسالمية واالتحاد الدولي ملراقبي التأمين في عام .2005
 .2حددت ورقة مجموعة العمل املشتركة أربعة محاور لعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املستقبلي بشأن التكافل( :أ)
حوكمة الشركات و(ب) التنظيم املالي واالحترازي و (ج) الشفافية ،وإعداد التقارير وسلوكيات السوق ،و (د) عملية املراجعة
الرقابية .وبناء على نتائج ورقة مجموعة العمل املشتركة ،نشر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية خمسة معايير باإلضافة
إلى مبادئ إرشادية خاصة بـ التكافل 1.وال يتناول أي من هذه املعايير بشكل شامل الشفافية وانضباط السوق ،على الرغم
من أن العديد منها يشير إلى أهميتهما ،والبعض منها وخاصة معيارا املجلس رقم  8ورقم  ،18يقدمان بعض التوصيات
املحددة حول هذا املوضوع.

1

املعيار رقم  :8املبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي ]ديسمبر  ،[2009واملعيار رقم  :11متطلبات املالءة للتأمين التكافلي ]ديسمبر  ،[2010واملبادئ اإلرشادية رقم  :5اإلرشادات املتعلقة
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 .3ينطبق معياران شامالن لعدة قطاعات نشرهما مجلس الخدمات املالية اإلسالمية على جميع املؤسسات املالية اإلسالمية،
بما في ذلك شركات التكافل 2.ويشتمالن أيضا على بعض التوصيات املحددة ذات الصلة بالشفافية وانضباط السوق.
 2.1األهداف
 .4املقصد من هذا املعيار تحديد املتطلبات التي يتعين أن تطبقها السلطات التنظيمية والرقابية على شركات التكافل/إعادة
التكافل لتعزيز الشفافية وانضباط السوق من خالل توفير إفصاحات كافية لكل من السوق واملشاركين الفعليين أو
املحتملين .والهدف النهائي هو حماية مصالح املشاركين واملساهمين واملستثمرين وأصحاب املصلحة اآلخرين ،إلى جانب
الحفاظ على استقرار صناعة التكافل.
ُ َ
 .5إن وجود العديد من السمات املميزة للتكافل/إعادة التكافل يعني أن اإلفصاحات التي تطالب بها شركات التأمين/إعادة التأمين
التقليدية ليست كافية لتلبية االحتياج لتعزيز الشفافية وانضباط السوق .وتشمل هذه السمات النماذج التي تعمل معظم شركات
التكافل/إعادة التكافل من خاللها ،وتندرج تحتها عدة صناديق ضمن كيان قانوني واحد ،بعضها ُينسب للمشاركين ،وبعضها اآلخر
ُينسب للمساهمين مع وجود تدفقات مالية بين هذه الصناديق .كما تشمل هذه السمات أيضا متطلبات الحوكمة الشرعية بما في
ذلك برنامج استثمار متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وإمكانية توزيع الفائض على املشاركين.
 .6تشمل أهداف هذا املعيار ما يأتي:
(أ) تسهيل وصول الجهات الفاعلة في سوق التكافل بشكل عام ومشاركي التكافل بشكل خاص إلى املعلومات املوثوقة
وذات الصلة في الوقت املالئم ،وبالتالي تعزيز قدرتهم على رصد وتقييم أداء شركات التكافل/إعادة التكافل.
(ب) تحسين قابلية املقارنة واتساق جميع اإلفصاحات التي يدلي بها مشغلو التكافل/إعادة التكافل.
(ج) دعم حماية املشاركين الحاليين واملحتملين من خالل مساعدة مشغلي التكافل على تقديم إفصاحات تتضمن
معلومات مفيدة عن منتجات التكافل.
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(د) تمكين الجهات الفاعلة في السوق من استكمال ودعم تفعيل معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،من خالل
أعمالها في السوق.
 3.1النـطاق واملنهج والتطبيق
 .7يغطي هذا املعيار نوعين من اإلفصاحات ،العلنية والخاصة .أوال ،يتناول املعيار اإلفصاحات الرئيسة التي ينبغي أن ينشرها
عالنية مشغلو التكافل/إعادة التكافل بهدف انضباط السوق .ولهذه اإلفصاحات هدف احترازي بالدرجة األولى ،وهو ضمان
سالمة الصناعة واستقرارها 3.كما أنها توفر ألصحاب املصلحة معلومات -سواء أكانوا من املساهمين ،أم املشاركين ،أم
املستثمرين ،أم الوسطاء ،أم املحللين أم غيرهم -لتمكينهم من إصدار أحكام بشأن سالمة شركات التكافل/إعادة التكافل
وكيفية إدارتها .والجدير بالذكر أن قراراتهم املتخذة بناء على املعلومات املفصح عنها ستضغط على الشركة إلدارة نفسها
بصورة احترازية .وباإلضافة إلى ما سبق ،تعمل اإلفصاحات العلنية حول القضايا البيئية واالجتماعية وقضايا الحوكمة
بطريقة مشابهة على نطاق واسع لإلفصاحات االحترازية ،وأما في الحوكمة بشكل خاص ،فإنها تتداخل معها .وسيتم مناقشة
اإلفصاحات املتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية وقضايا الحوكمة في القسم  .3.2وأما املجال الثاني لإلفصاح فيتناول
اإلفصاحات للمشاركين الحاليين واملحتملين عن العقد الذي يفكرون في إبرامه ،حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير بشأنه،
أو عن أداء العقد الذي أصبحوا بموجبه مشاركين .وهناك بعض التداخل بين مجالي اإلفصاح .والجدير بالذكر أن املعيار
ال يتناول التقارير الرقابية التي ُيقصد بها املعلومات املقدمة (فقط) إلى السلطة التنظيمية والرقابية ذات الصلة.
 .8تماشيا مع اتفاقية تأسيس مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،تم وضع املعيار على أساس استكمال معايير االتحاد الدولي
ملراقبي التأمين بهدف السعي لتحقيق االتساق في جودة متطلبات اإلفصاح مع تلك املطبقة على صناعة التأمين التقليدي،
مع األخذ في االعتبار االختالفات ذات الصلة التي تميز صناعة التكافل عن التأمين التقليدي .وفي هذا الصدد ،تتضمن
متطلبات اإلفصاح املنصوص عليها في املبادئ األساسية للتأمين 4وغيرها من الوثائق الصادرة عن االتحاد الدولي ملراقبي
َ
جوانب مشتركة مختلفة قابلة للتطبيق وذات صلة بكل من التكافل والتأمين .ويمكن أن تشير السلطات
التأمين على
3
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التنظيمية والرقابية إلى تلك الوثائق عندما تكون ذا صلة .إال أن معايير االتحاد الدولي ملراقبي التأمين ال تغطي اإلفصاحات
البيئية واالجتماعية وتلك املتعلقة بالحوكمة ،وبالتالي فإن املادة املتعلقة بهذا املجال قد تم صياغتها على غرار اإلفصاحات
املوص ى بها من قبل فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ .ويركز هذا املعيار بشكل خاص على الخصائص
الفريدة لشركات التكافل/إعادة التكافل وكيفية تأثيرها على متطلبات اإلفصاح الخاصة بها.
 .9تم إعداد املعيار حول هيكل التكافل ،وخاصة النموذج الهجين الذي تبنته معظم شركات التكافل/إعادة التكافل (انظر املعيار
رقم  ،8الفقرة رقم  ،5ملناقشة تفصيلية عن هذا النموذج) ومع ذلك ،فإنه ينطبق على نماذج أخرى ،على سبيل املثال ،النموذج
التعاوني املستخدم في السودان ،والنموذج التعاوني املستخدم في اململكة العربية السعودية مع إدخال التعديالت املناسبة.
 .10ينصب التركيز األساس للمعيار على اإلفصاحات على مستوى الكيان القانوني (املنفرد) ،والعالقة التعاقدية للمشاركين
مع شركة التكافل/إعادة التكافل املعنية .ومع ذلك ،تعمل بعض أنظمة التأمين االحترازية اآلن على مستوى املجموعة وكذلك
املستوى املنفرد ،وبالتالي فقد تمت اإلشارة إلى اإلفصاحات على مستوى املجموعة في بعض األماكن.
 .11ينطبق هذا املعيار على كل من نشاطات شركات التكافل/إعادة التكافل ،سواء أكانت تعمل بموجب تراخيص عامة أم
عائلية أم مركبة (مزيج من االثنين) ،على الرغم من أن بعض اإلفصاحات تخص شركات التكافل/إعادة التكافل العائلي .ومع
ذلك ،في حين أن اإلفصاحات العلنية تكون واجبة التطبيق بشكل عام ،فقد تختار السلطات التنظيمية والرقابية عدم
تطبيق جميع إفصاحات املشاركين على شركات إعادة التكافل ،ألن ترتيب إعادة التكافل هو صفقة أعمال بين كيانات مهنية.
وتتم مناقشة قضية إعادة التكافل بشكل مفصل في القسم  .1.3وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تراعي إفصاحات السوق
الخاصة بنوافذ التكافل/إعادة التكافل أنها ليست كيانات قانونية منفصلة .وتم مناقشة القضايا الخاصة بالنوافذ والتكافل
األصغر بمزيد من التفصيل في القسمين  2.3و .3.3
 .12يمكن أن تتباين الطريقة التي تتم بها هيكلة حوكمة شركات التكافل/إعادة التكافل حسب عدة عوامل ،بما في ذلك قانون
ُ
طالب بهياكل إدارية مختلفة (مثل الهياكل اإلدارية األحادية أو الثنائية) .بناء على ما
الشركات في الدولة الذي قد يسمح أو ي ِ
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سبق ،تم تصميم اإلفصاحات في هذا املعيار كي تتسم باملرونة الكافية التي تجعلها قابلة للتطبيق بغض النظر عن
االختالفات في هياكل الشركات واألنظمة القانونية.
 .13ينبغي أن تأخذ السلطات التنظيمية والرقابية في االعتبار مبدأ التناسبية في تطبيق هذا املعيار من خالل مراعاة طبيعة
شركات التكافل/إعادة التكافل وحجمها وتعقيدها والبيئة التي تعمل فيها .وقد ال يكون من املناسب تطبيق جميع متطلبات
املعيار على جميع فئات شركات التكافل/إعادة التكافل ،على سبيل املثال على شركات التكافل/إعادة التكافل الصغيرة جدا
التي تخدم فئة محدودة من العمالء .وباإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لإلفصاحات النوعية ،يختلف ما يمكن عده معلومات
كافية باختالف طبيعة الشركة وحجمها وتعقيدها .ومع ذلك ،ينبغي أن يراعى في تطبيق مبدأ التناسبية دائما الهدف النهائي
املتمثل في تقديم معلومات كافية لتحقيق الشفافية وانضباط السوق بشكل فعال.
 4.1تاريخ التطبيق
 .14لتشجيع االتساق في تطبيق معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية عبر الدول ،يوص ى بأن تطبق السلطات التنظيمية
والرقابية املعيار في دولها اعتبارا من يناير  ،2023مع األخذ في االعتبار فترة كافية قبل التطبيق اعتبارا من تاريخ إصدار هذا
املعيار ليتسنى دمج املعيار في اللوائح التنظيمية واإلرشادات الوطنية ،وعند االقتضاء تطبيقه في املمارسات الرقابيةُ .وت َ
شجع
السلطات التنظيمية والرقابية على تطبيق املعيار في وقت مبكر قبل هذا التاريخ ،عندما يمكنها القيام بذلك.
 .15قد يعتمد مستوى تطبيق املعيار في دولة ما على اإلطار القانوني العام لتلك الدولة دون اإلخالل به.

5

القسم الثاني :اإلفصاحات الخاصة بشركات التكافل/إعادة التكافل
 1.2اإلفصاحات االحترازية
تطالب الجهة الرقابية مشغلي التكافل/إعادة التكافل باإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة والشاملة في الوقت املالئم من
أجل تزويد املشاركين والجهات الفاعلة في السوق برؤية واضحة عن نشاطات أعمالهم ومخاطرهم وأدائهم ووضعهم املالي.
ُ
 .16يـتوقع أن تؤدي اإلفصاحات العلنية عن املعلومات الجوهرية إلى تعزيز انضباط السوق من خالل تقديم معلومات ذات
مغزى ومفيدة للمشاركين التخاذ القرارات املتعلقة بتأمين املخاطر لدى شركة التكافل ،وللجهات الفاعلة في السوق (التي
تشمل املستثمرين الحاليين واملحتملين وغيرهم من الدائنين )5التخاذ قرارات بشأن تقديم املوارد لشركة التكافل.
 .17بقدر ما يكون ذلك عمليا ،ينبغي تقديم املعلومات وفقا للمعايير املحلية ،أو املعايير الدولية الواجبة التطبيق ،أو
املمارسات املقبولة عموما من أجل املساعدة في إجراء مقارنات بين شركات التكافل.
 .18ينبغي على الجهة الرقابية األخذ في االعتبار املعلومات املقدمة في القوائم املالية لألغراض العامة واستكمالها حسبما هو
مناسب عند تحديد متطلبات اإلفصاحات العلنية .وينبغي على الجهة الـرقابـيـة أن تالحظ أن مشغلي التكافل/إعادة التكافل
الذين يقدمون تقارير مالية لألغراض العامة متاحة للجميع ملتزمون إلى حد كبير بمعايير اإلفصاح املحلية 6.وعندما تنشر
جهة رقابية على أساس منتظم وفي الوقت املالئم املعلومات املتسلمة من مشغلي التكافل/إعادة التكافل ،يمكن لها أن تقرر
عدم مطالبتهم باإلفصاح عن املعلومات نفسها عالنية.
 .19بـالـقـدر الذي توجد فيه اختالفات بين املنهجيات املستخدمة في إعداد التقارير التنظيمية ،وإعداد التقارير املالية
لألغراض العامة وأي بنود أخرى لإلفصاحات العلنية ،ينبغي شرح مثل هذه االختالفات والتوفيق بينها حيثما أمكن ذلك.
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الجهات الفاعلة في السوق التي تبرم ترتيبا تمويليا مع صندوق املساهمين .على سبيل املثال ،استئجار مبنى ملشغل التكافل ،حيث يعد مالك املبنى دائنا لصندوق املساهمين،
أو إبرام صندوق املساهمين ترتيب تورق للحصول على سيولة ،وفي هذه الحالة ُيعد الطرف املانح للتمويل دائنا لصندوق املساهمين.
يمكن ملشغلي التكافل/إعادة التكافل أن يختاروا اإلدالء بإفصاحات تتجاوز تلك املطلوبة من قبل الجهات الرقابية ،وينبغي أن ُي َ
رحب بمثل هذه اإلفصاحات عموما.
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 .20يولي القسم  3.1االهتمام بمبدأ التناسبية الذي يعتمد تطبيق الجهة الرقابية ملتطلبات اإلفصاح بموجبه على طبيعة
شركات التكافل/إعادة التكافل وحجمها وتعقيدها .على سبيل املثال ،قد يشكل استيفاء املتطلبات نفسها املوضوعة ملشغلي
التكافل/إعادة التكافل من ذوي الحجم الكبير املتداولة أسهمهم تداوال عاما عبئا كبيرا على مشغلي التكافل/إعادة التكافل
من ذوي الحجم الصغير غير املتداولة أسهمهم تداوال عاما .وفي حين أن متطلبات اإلفصاح االحترازية قد تختلف ،فإنه ينبغي
أن تعزز املحصلة انضباط السوق وتزويد املشاركين والجهات الفاعلة في السوق باملعلومات الكافية الحتياجاتهم.
 .21عالوة على ذلك ،قد تقرر الجهة الرقابية عدم تطبيق متطلبات اإلفصاح االحترازية على اإلطالق إذا لم يكن هناك تهديد
محتمل للنظام املالي ،ولم تكن هناك حاجة لإلفصاح للمصلحة العامة ،ولم ُيمنع أي طرف له مصلحة مشروعة من تلقي
ُ
املعلومات .ويـتوقع أن تكون مثل هذه الحاالت استثنائية ،ولكنها قد تكون ذات صلة بشكل أكبر بأنواع معينة من مشغلي
التكافل ،على سبيل املثال (مشغلو التكافل الحصريون).
 .22قد تتضمن اإلفصاحات العلنية وصفا لكيفية إعداد املعلومات ،بما في ذلك الطرق املطبقة واالفتراضات املستخدمة .وقد
يساعد اإلفصاح عن الطرق واالفتراضات املشاركين والجهات الفاعلة في السوق في إجراء مقارنات بين مشغلي التكافل/إعادة
التكافل .وال تختلف السياسات واملمارسات واإلجراءات املحاسبية واالكتوارية بين الدول فقط ،ولكن أيضا بين شركات
التكافل/إعادة التكافل في الدولة نفسها .وال يمكن إجراء مقارنات ذات مغزى إال عندما يكون هناك إفصاح كاف عن كيفية
إعداد املعلومات.
 .23وعلى نحو مشابه ،ال يمكن إجراء مقارنات ذات مغزى من فترة تقرير إلى فترة أخرى إال إذا تم إخطار القارئ كيف تغيرت طرق
وافتراضات اإلعداد ،وأثر ذلك التغيير ،إذا كان ذلك عمليا .وقد ال يتم النظر إلى التغييرات الطارئة بمرور الوقت على أنها اعتباطية
إذا تم توضيح أسباب التغييرات في الطرق واالفتراضات .وإذا كان مشغل التكافل/إعادة التكافل يستخدم طرقا وافتراضات في
إعداد املعلومات تعد متسقة من فترة إلى أخرى ،ويفصح عنها ،فسيساعد ذلك في فهم االتجاهات بمرور الوقت.
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 .24عند إجراء تغييرات في الطرق واالفتراضات ،ينبغي اإلفصاح عن طبيعة هذه التغييرات والسبب وراءها وآثارها ،عندما
تكون جوهرية .وقد يكون من املفيد عرض املعلومات بطريقة تسهل تحديد األنماط بمرور الوقت ،بما في ذلك تقديم أرقام
مقارنة أو مقابلة من فترات سابقة (على سبيل املثال ،من خالل عرض ملثلثات املطالبات)
 .25ينبغي على الجهة الرقابية النظر في الحاجة إلفصاحات توفر معلومات أساسية بدال من كميات كبيرة من البيانات غير
الضرورية عند تحديد متطلبات اإلفصاح لدولتها .ولن تؤدي متطلبات اإلفصاح املفرطة إلى إفصاحات فعالة للمشاركين
والجهات الفاعلة في السوق ،وستكون عبئا على شركات التكافل/إعادة التكافل.
 .26عند وضع متطلبات اإلفصاح ،ينبغي على الجهة الرقابية أن تأخذ في االعتبار املعلومات الخاصة والسرية .وتشمل املعلومات
الخاصة معلومات عن الخصائص والتفاصيل املتعلقة ،على سبيل املثال ،بمنتجات التكافل ،واألسواق ،والتوزيع ،والنماذج،
واألنظمة الداخلية التي يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع التنافس ي لشركة التكافل في حالة إتاحتها للمنافسين .وعادة تكون املعلومات
املتعلقة باملشاركين واألطراف املؤمن عليها سرية بموجب تشريعات الخصوصية أو الترتيبات التعاقدية.
 .27تؤثر املعلومات الخاصة والسرية على نطاق اإلفصاح املطلوب للمعلومات من قبل شركات التكافل عن قاعدة عمالئها
وتفاصيل الترتيبات الداخلية (على سبيل املثال ،املنهجيات املستخدمة أو البيانات الخاصة بتقديرات البارمترات) .وينبغي
على الجهة الرقابية تحقيق توازن مناسب بين الحاجة إلى اإلفصاح ذي املغزى وحماية املعلومات الخاصة والسرية.
 .28قد يختلف املراد بمجموعة موحدة بموجب املعايير املحاسبية الواجبة التطبيق عن املراد بمجموعة ألغراض الرقابة .وفي
ُ
طالب الجهة الرقابية بإفصاحات بناء على نطاق املجموعة ألغراض رقابية .وعندما
الظروف التي يكون فيها األمر كذلك ،قد ت ِ
يكون نطاق املجموعة التي تعد شركة التكافل/إعادة التكافل جزءا منها مختلفا بموجب املعايير املحاسبية ومعايير املالءة
الواجبة التطبيق ،قد يكون من املناسب تقديم أسباب وشرح عن األساس الذي تم بناء عليه تقديم اإلفصاحات.
 .29يمكن لإلفصاحات الصادرة عن كيان قانوني فردي أن تشير إلى اإلفصاحات على مستوى املجموعة لتجنب التكرار.
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ً
سنوي ا على األقل مع مراعاة طبيعتهم،
ينبغي على مشغلي التكافل/إعادة التكافل إتاحة القوائم املالية املدققة
وحجمهم ،وتعقيدهم.
 .30عندما ال تكون القوائم املالية املدققة مطلوبة من قبل الجهة الرقابية نظرا لطبيعة شركة التكافل/إعادة التكافل وحجمها
وتعقيدها (على سبيل املثال ،بالنسبة ملكتب فرع محلي صغير تابع لشركة تكافل/إعادة تكافل أجنبية) ،قد تطلب الجهة
الرقابية حينها أن تكون املعلومات املشابهة متاحة للجميع عبر وسائل أخرى.
ً
سنويا وبطريقة يمكن وصول الجميع إليها عن معلومات
ينبغي أن يفصح مشغلو التكافل/إعادة التكافل ،على األقل
مفصلة بشكل مناسب ،تتعلق باآلتي:
(أ) ملف الشركة التعريفي.
(ب) حوكمة الشركة.
(ج) الحوكمة الشرعية.
(د) املخصصات الفنية.
(ه) التعرضات ملخاطرالتكافل.
(و) األدوات املالية وغيرها من االستثمارات.
(ز) التعرضات ملخاطراالستثمار.
(ح) إدارة املوجودات واملطلوبات.
(ط)كفاية رأس املال.
(ي) مخاطر السيولة.
(ك) األداء املالي.
 .31عند إعداد متطلبات اإلفصاح ،يمكن للجهة الرقابية أن تأخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه اإلفصاحات:
(أ) يسهل الوصول إليها ومحدثة.
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(ب) شاملة وذات موثوقية وذات مغزى.
(ج) قابلة للمقارنة بين شركات التكافل/إعادة التكافل املختلفة العاملة في السوق نفسه.
ُ
مكن من تمييز االتجاهات ذات الصلة.
(د) متسقة بمرور الوقت كي ت ِ
(ه) مجمعة أو غير مجمعة كي ال تكون املعلومات املفيدة محجوبة.
 .32ينبغي نشر املعلومات بطرق مصممة على أفضل وجه لتوجيه انتباه املشاركين والجهات الفاعلة في السوق إليها ،مع مراعاة
الفاعلية والتكاليف النسبية للطرق املختلفة للنشر (على سبيل املثال ،الورقية مقابل الرقمية).
 .33ينبغي تقديم املعلومات بدورية كافية وتوقيت مالئم لتقديم صورة ذات مغزى عن شركات التكافل/إعادة التكافل
للمشاركين والجهات الفاعلة في السوق .ويتعين تحقيق توازن بين الحاجة للتوقيت املالئم والحاجة للموثوقية.
 .34قد يتعين أيضا أن توازن متطلبات اإلفصاح بين املنافع املتعلقة باملوثوقية وتلك املتعلقة بالصلة أو الجدوى .على سبيل
املثال ،في بعض فئات منتجات التكافل طويلة األجل ،تعد التنبؤات الواقعية املتعلقة بالتكلفة النهائية للمطالبات املتكبدة
وثيقة الصلة .ومع ذلك ،بسبب عدم اليقين ،تطرأ على هذه التنبؤات درجة عالية من األخطاء الكامنة في التقدير .ويمكن
استخدام املعلومات النوعية أو الكمية لتزويد املستخدمين بفهم عن صلة وموثوقية املعلومات املفصح عنها.
 .35ينبغي أن تكون املعلومات شاملة بما فيه الكفاية لتمكين املشاركين والجهات الفاعلة في السوق من تكوين رؤية متكاملة
للوضع واألداء املالي لشركة التكافل/إعادة التكافل ،وأنشطة األعمال ،واملخاطر املتعلقة بتلك األنشطة .ولتحقيق ذلك،
يجب أن تكون املعلومات:
(أ) مشروحة جيدا بحيث تكون ذات مغزى.
(ب) كاملة بحيث تغطي جميع الظروف الجوهرية لشركة التكافل/إعادة التكافل ،وعندما يكون ذلك ذا صلة ،تغطي
الظروف الخاصة باملجموعة التي تكون عضوا فيها.
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(ج) مجمعة بشكل مناسب بحيث يتم تقديم صورة شاملة ومالئمة عن شركة التكافل/إعادة التكافل وعن الصناديق
الفردية داخلها ،ومجزأة بشكل كاف بحيث يمكن تحديد تأثير البنود الجوهرية البارزة بشكل منفصل.
 .36ينبغي أن تعكس املعلومات ،قدر اإلمكان من الناحية العملية ،الجوهر االقتصادي لألحداث واملعامالت وكذلك شكلها القانوني.
وينبغي أن تكون املعلومات صحيحة ومحايدة (أي خالية من األخطاء الجوهرية أو التحيز) وكاملة من جميع النواحي الجوهرية.
 1.1.2ملف الشركة التعريفي
ينبغي أن تشمل اإلفصاحات عن امللف التعريفي ملشغل التكافل/إعادة التكافل معلومات عن اآلتي:
(أ) طبيعة أعماله.
(ب) نموذج التشغيل التكافلي.
(ج) هيكله املؤسس ي.
(د) قطاعات العمل الرئيسة.
(ه) البيئة الخارجية التي يعمل فيها.
(و) الرؤية والرسالة والقيم التي تتبعها الشركة في عملياتها.
(ز) أهدافها وإستراتيجيات تحقيق تلك األهداف.
 .37إن الهدف املجمل لإلفصاح عن ملف الشركة التعريفي هو أن يقدم مشغلو التكافل/إعادة التكافل إطار عمل سياقيا
للمعلومات األخرى املطلوب نشرها للجميع.
 .38الخصائص املميزة للتكافل وتعقيده في بعض املنتجات يزيد من أهمية اإلفصاح املتعلق بنموذجه التشغيلي .وعلى وجه
الخصوص ،نظرا للنماذج املختلفة املعتمدة في الصناعة (مثل الوكالة ،واملضاربة ،والوقف ،والنماذج الهجينة ،وما إلى
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َ
ذلك) ،ينبغي أن ُيطالب مشغلو التكافل/إعادة التكافل بتقديم موجز عن النموذج التشغيلي املستخدم ،بما في ذلك العقود
املستخدمة ،وهيكل الصناديق في شركات التكافل/إعادة التكافل ،والتدفقات النقدية الفعلية أو املحتملة بينها7.

 .39ينبغي أن تساعد اإلفصاحات عن طبيعة أعمال شركات التكافل/إعادة التكافل وبيئتها الخارجية ،املشاركين والجهات
الفاعلة في السوق على تقييم اإلستراتيجيات التي يتبناها مشغلو التكافل/إعادة التكافل.
 .40يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات عن الهيكل املؤسس ي لشركة التكافل/إعادة التكافل التي ينبغي أن تتضمن أي
تغييرات جوهرية حدثت خالل العام .ويشمل ذلك أي تغيير في هيكل الصناديق داخل الكيان القانوني ،على سبيل املثال
إنشاء صندوق جديد ملخاطر املشاركين أو تصفية صندوق قائم .وبالنسبة للمجموعات ،عندما يتطلب األمر ذلك ،ينبغي أن
تركز مثل هذه اإلفصاحات على الجوانب الجوهرية ،من حيث كل من الكيانات القانونية داخل الهيكل املؤسس ي للمجموعة
ووظائف األعمال التي تتم ممارستها داخل املجموعة .وفي حالة وجود اختالفات في تكوين مجموعة ما ألغراض رقابية عن
تكوينها ألغراض إعداد التقارير العلنية ،سيكون من املفيد أيضا تقديم وصف للكيانات التي تمثل هذه االختالفات.
 .41يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات عن قطاعات العمل الرئيسة ،واالتجاهات الرئيسة ،والعوامل واألحداث التي
ساهمت بشكل إيجابي أو سلبي في تطوير الشركة وأدائها ووضعها.
 .42يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات عن الوضع التنافس ي لشركة التكافل/إعادة التكافل ومعلومات عن نماذج أعمالها
(مثل املنهج الذي تتبعه للتعامل مع املطالبات وتسويتها أو لحيازة أعمال جديدة) باإلضافة إلى السمات املهمة للقضايا
التنظيمية والقانونية التي تؤثر على أعمالها.
 .43يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات عن أهداف الشركة وإستراتيجياتها وأطرها الزمنية لتحقيق تلك األهداف ،بما في
ذلك مستوى اإلقدام على املخاطر ،والطرق املستخدمة إلدارة املخاطر ،واملوارد الرئيسة املتاحة .ولتمكين املشاركين
7

تناول ملحق املعيار رقم  8العديد من األمثلة لهياكل الصناديق املوجودة في شركة تكافل/إعادة تكافل والتدفقات النقدية املصاحبة لها .وتعتمد تفاصيل أي حالة خاصة
على نموذج التكافل املستخدم.
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والجهات الفاعلة في السوق من تقييم هذه األهداف ،وقدرة مشغل التكافل/إعادة التكافل على تحقيقها ،وقد يكون من
املناسب أن يشرح مشغل التكافل/إعادة التكافل أيضا التغييرات املهمة في اإلستراتيجية مقارنة بالسنوات السابقة.
 .44يمكن أن تشمل املوارد الرئيسة املتاحة املوارد املالية وغير املالية .بالنسبة للموارد غير املالية ،يمكن أن يقدم مشغل
التكافل/إعادة التكافل ،على سبيل املثال ،معلومات حول رأس املال البشري والفكري.
 2.1.2حوكمة الشركات8

أن تطالب الجهة الرقابية بتقديم اإلفصاحات عن إطار حوكمة الشركات لشركة التكافل/إعادة التكافل معلومات حول
السمات الرئيسة لإلطار ،بما في ذلك آليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطروكيفية تطبيقها.
 .45ينبغي أن تشمل متطلبات اإلفصاح الطريقة التي يتم بها تنظيم أنشطة األعمال الرئيسة ووظائف الرقابة ،واآللية التي
يستخدمها مجلس اإلدارة لإلشراف على هذه األنشطة والوظائف ،بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على املوظفين الرئيسين
ولجان اإلدارة .وينبغي أن تثبت مثل هذه اإلفصاحات كيف تتناسب األنشطة الرئيسة ووظائف الرقابة بما في ذلك إطار
الرقابة الداخلية مع اإلطار الشامل إلدارة املخاطر لشركة التكافل/إعادة التكافل .ومن املستحسن أن تقدم اإلفصاحات
معلومات متعلقة بمسؤوليات مجلس اإلدارة وتركيبته ومكافآته.
 .46يعد الفصل بين الصناديق ،أي فصل صندوق املساهمين عن صندوقي املشاركين ]كل من صندوق/صناديق مخاطر
املشاركين وصندوق/صناديق استثمار املشاركين[ أحد خصوصيات التكافل التي يجب أن يحافظ عليها مشغل
التكافل/إعادة التكافل في جميع األوقات بوصف ذلك جزءا من مسؤولياته االستئمانية تجاه املشاركين ،وواجباته بشكل
أعم تجاه أصحاب املصلحة .لذا ،ينبغي على مشغلي التكافل/إعادة التكافل في سياق إطار حوكمة الشركات اإلفصاح عن

8

نشر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية معيارا محددا يتعلق بحوكمة الشركات وهو املعيار رقم  8املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي" .واملعيار
مبني على ثالثة أهداف مركزية( :أ) تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة ذات الصلة ،بناء على تلك املنصوص عليها في معايير الحوكمة املعترف بها دوليا؛ (ب) إحداث
توازن بين املصالح واملعاملة العادلة لجميع أصحاب املصلحة؛ و (ج) توفير أساس متين لجميع املعايير املستقبلية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية التي تتعلق
بالحوكمة الرشيدة لشركات التكافل.
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كيفية حفاظهم على هذا الفصل ،وكيف يدير إطار الحوكمة لديهم أي تضارب في املصالح بين األطراف ،وال سيما بين
املساهمين واملشاركين.
 .47عندما يتم التعهيد الخارجي لنشاط أو وظيفة جوهرية من قبل مشغل التكافل/إعادة التكافل جزئيا أو كليا ،يمكن أن
تشمل اإلفصاحات سياسة التعهيد الخارجي ملشغل التكافل/إعادة التكافل ،وكيف يحافظ على اإلشراف على النشاط أو
الوظيفة التي تم تعهيدها خارجيا ويخضعها للمساءلة.
 3.1.2الحوكمة الشرعية9

أن تطالب الجهة الرقابية بتقديم اإلفصاحات عن إطار الحوكمة الشرعية لشركة التكافل/إعادة التكافل معلومات عن
السمات الرئيسة لإلطاروتشغيله.
ُ
 .48ينبغي أن تطا ِلب السلطة التنظيمية والرقابية مشغلي التكافل/إعادة التكافل بتقديم معلومات عن إطار الحوكمة
الشرعية الخاص بهم بما في ذلك الهيكل واألنظمة والعمليات وآليات الرقابة املستخدمة لغرض ضمان االلتزام بأحكام
الشريعة ومبادئها في جميع أنشطة أعمال التكافل الخاصة بهم.
 .49يجب أن تتضمن املعلومات املقدمة على وجه التحديد اآلتي:
(أ) بيانا واضحا يبين مسؤولية مجلس اإلدارة ،وخضوعه للمساءلة عن الحوكمة الشرعية لشركة التكافل/إعادة التكافل.
(ب)

أسماء أعضاء الهيئة الشرعية ومسمياتهم الوظيفية10.

(ج) مؤهالت ومجاالت خبرة كل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية.
9

10

تعد الحوكمة الشرعية إحدى السمات األساسية التي تميز التكافل عن التأمين التقليدي .ومن املرجح أن يكون االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها اعتبارا مهما للعديد من
املشاركين .وقد نشر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية معيارا للحوكمة الشرعية ،وهو املعيار رقم  10املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات
التي تقدم خدمات مالية إسالمية" .ويغطي املعيار خمسة مبادئ عامة متعلقة بالحوكمة الشرعية( :أ) املنهج العام لنظام الحوكمة الشرعية( ،ب) الكفاءة( ،ج)
االستقاللية( ،د) السرية( ،هـ) االتساق .ومن بين أهداف املعيار رقم  10تعزيز درجة الشفافية فيما يتعلق بإصدار الفتاوى والقرارات ،وعملية التدقيق/املراجعة لاللتزام
بأحكام الشريعة ومبادئها .ويتم حاليا مراجعة هذا املعيار.
يستخدم مصطلح "الهيئة الشرعية" على غرار استخدامه في املعيار رقم  10الذي يشير إلى أنه يمكن استخدام مصطلحات أخرى (مثل اللجنة الشرعية أو هيئة الرقابة
الشرعية) في هذه الصناعة.
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(د) التعيينات والتغييرات في عضوية الهيئة الشرعية.
(ه) سجل الحضور لكل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية في االجتماعات املنعقدة خالل السنة املالية.
(و) دور الهيئة الشرعية في الرقابة على أنشطة شركة التكافل/إعادة التكافل.
(ز) فتاوى الهيئة الشرعية 11واملستند الداعم لها والعملية التي توصلت من خاللها الهيئة الشرعية إلى قراراتها .وينبغي أن
تصاغ الفتاوى بعبارات دقيقة وبلغة واضحة وبسيطة وسهلة الفهم .وعندما تتعلق الفتوى بمعاملة محددة ،وال يمكن
اإلفصاح عنها دون انتهاك سرية األعمال ،فقد يكون من املناسب نشر ملخص موجز لها.
(ح) َ
أي تراجع من الهيئة الشرعية عن فتاويها السابقة أو مراجعة لتلك الفتاوى؛ وتبرير هذا التراجع أو املراجعة.
(ط) العمليات التي يتم من خاللها السعي إلى الحصول على قرارات شرعية وتطبيقها.
(ي) العالقة بين الهيئة الشرعية واللجنة الشرعية املركزية ،إن وجدت.
(ك) حاالت عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها التي ينتج عنها تبعات مالية على شركة التكافل/إعادة التكافل أو
مشاركيها .ويجب أن يتضمن اإلفصاح في هذا املجال مقدار الدخل غير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (إن وجد)،
وكيف حصلت األرباح والنفقات غير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وعملية التصحيح املقترنة بها فيما يتعلق
بالحالة غير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
(ل) حاالت عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها التي لم تسفر عن تبعات مالية على شركة التكافل/إعادة التكافل أو
مشاركيها مثل الهفوات اإلجرائية في اتباع العمليات الشرعية املناسبة ،وكيفية معالجتها ،بما في ذلك التدابير الرقابية
لتجنب تكرار مثل هذه األحداث.
(م) مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية (سواء بشكل فردي أو جماعي).
ُ
 .50ينبغي على السلطة التنظيمية والرقابية أن تطا ِلب مشغلي التكافل/إعادة التكافل باإلفصاح عن التقارير السنوية للهيئة
الشرعية ،بما في ذلك بيان من أعضاء الهيئة الشرعية حول ما إذا كانوا قد راجعوا واعتمدوا املبادئ والسياسات واملنتجات
والعقود املتعلقة باملعامالت التي اضطلعت بها شركات التكافل/إعادة التكافل.

11

قد تستخدم الصناعة مصطلحات مختلفة مثل "القرارات".
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 .51يعد االستثمار أحد األنشطة الرئيسة في التكافل التي يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها .وباإلضافة إلى
َ
اإلفصاحات املحددة في الفقرتين رقم ( 49ي) ورقم ( 49ك) .ينبغي أن ُيطالب مشغلو التكافل/إعادة التكافل باإلفصاح عن
املعلومات التالية عن كل صندوق:
(أ) منهجية الفحص الشرعي املتبعة.
(ب) أي مدفوعات تطهير تتم فيما يتعلق باملوجودات أو األعمال التي ال تتفق بالكامل مع أحكام الشريعة ومبادئها.
(ج) مقدار أي مدفوعات تطهير تحتفظ بها شركة التكافل/إعادة التكافل ولم يتم دفعها بعد.
 .52عندما يتحمل مشغلو التكافل/إعادة التكافل املسؤولية عن تسديد مدفوعات الزكاة نيابة عن املساهمين أو املشاركين
ينبغي عليهم اإلفصاح عن املعلومات اآلتية:
(أ) الطريقة املستخدمة في حساب الزكاة.
(ب) مبلغ الزكاة املدفوعة في كل عام.
(ج) الجهات التي تسلمت مدفوعات الزكاة.
(د) مبلغ الزكاة املحتفظ به من قبل شركة التكافل/إعادة التكافل ولم يتم دفعه بعد.
 .53في حالة عدم دفع مشغل التكافل/إعادة التكافل الزكاة ،فينبغي حينها اإلفصاح عن معلومات كافية سواء للجميع أو على أساس
فردي لتمكين املساهمين واملستثمرين اآلخرين واملشاركين في عقود التكافل املتعلقة باالستثمار من حساب مساهماتهم الزكوية.
 4.1.2املخصصات الفنية12

أن تطالب الجهة الرقابية بتقديم اإلفصاحات حول املخصصات الفنية لشركة التكافل لكل صندوق من الصناديق ذات الصلة
حسب كل قطاع من قطاعات أعمال التكافل الجوهرية وأن تتضمن -عندما يكون ذلك ذا صلة -معلومات حول اآلتي:

12

تعد املخصصات الفنية مكونا مهما للتقييم ألغراض املالءة .وتم تعريف املصطلح في املعيار رقم  11على أنه القيمة املخصصة لتغطية االلتزامات املتوقعة الناشئة عن
عقود التكافل .وألغراض املالءة ،تشمل املخصصات الفنية مكونين ،هما (أ) التقدير املركزي الحالي األمثل لتكاليف الوفاء بالتزامات االكتتاب التكافلية املحسومة وفق
صافي القيمة الحالية (التقدير الحالي) ،و (ب) هامش للمخاطر يضاف إلى التقدير الحالي.
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(أ) افتراضات التدفقات النقدية املستقبلية.
(ب)

األساس املنطقي الختيار معدالت الحسم13.

(ج) منهجية تعديل املخاطر عند استخدامها.
(د) غيرها من املعلومات حسبما هو مناسب لتقديم وصف للطريقة املستخدمة.
ُ
قدم اإلفصاحات املتعلقة باملخصصات الفنية معلومات حول كيفية تحديد هذه املخصصات الفنية لكل
 .54ينبغي أن ت ِ
صندوق من صناديق مخاطر املشاركين .وعلى هذا النحو ،ينبغي أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عن مستوى التجميع
املستخدم ،واملبلغ ،والتوقيت وعدم تيقن التدفقات النقدية املستقبلية فيما يتعلق بالتزامات التكافل .والجدير بالذكر أن
بعض عناصر املخصصات الفنية املتعلقة باملصروفات يمكن أن ُت َ
نسب على األصح لصندوق املساهمين وينبغي أن ُيفصح
عنها بشكل مشابه.
 .55ينبغي أن تشمل اإلفصاحات عرضا للمخصصات الفنية وموجودات إعادة التكافل/إعادة التأمين على أساس إجمالي .ومع
ذلك ،قد يكون من املفيد الحصول على معلومات عن املخصصات الفنية مقدمة على أساس صاف وإجمالي.
 .56يمكن اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالطريقة املستخدمة الستنباط افتراضات حساب املخصصات الفنية (على نحو
منفصل لكل صندوق من صناديق مخاطر املشاركين إن كانت هناك اختالفات) بما في ذلك معدل الحسم املستخدم .وينبغي
أن تتضمن اإلفصاحات أيضا معلومات حول التغييرات املهمة في االفتراضات واألساس املنطقي للتغييرات.
 .57عندما يكون ذلك قابال للتطبيق ،يمكن أن تشمل املعلومات عن التقدير الحالي والهامش املضاف على التقدير الحالي،
املنهجيات املستخدمة لحسابهما سواء أتم تحديد هذه العناصر من املخصصات الفنية بشكل منفصل أم ال .وإذا تغيرت
املنهجية منذ فترة التقرير األخيرة ،فسيكون من املفيد تضمين أسباب التغيير وأي أثر كمي جوهري.

13

ُ
تخضع املطالبات التي قد تدفع في املستقبل مقابل عقود التكافل الحالية لقدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق باملبالغ والتوقيت .لذا يتم استخدام معدالت الحسم
لتعديل التدفقات النقدية املستقبلية إلى قيم حالية ألغراض الحسابات االكتوارية واملحاسبية.
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 .58قد يكون من املفيد أن يقدم مشغل التكافل نبذة عن أي نموذج/نماذج مستخدمة ووصف كيفية اشتقاق أي مجموعة
من السيناريوهات املتعلقة بتجربة املطالبات املستقبلية.
 .59يمكن أن تتضمن اإلفصاحات وصفا ألي طريقة تستخدم ملعالجة تكاليف االستحواذ ،وما إذا كان قد تم االعتراف باألرباح
املستقبلية املتوقعة على األعمال الحالية.
 .60عندما تكون مبالغ االستردادات املتعلقة باملساهمات جوهرية ،يمكن أن تتضمن اإلفصاحات املبالغ الواجبة الدفع
الخاصة بمشغل التكافل.
 .61قد يكون اإلفصاح عن التسوية بين املخصصات الفنية من نهاية العام السابق وحتى نهاية العام الحالي مفيدا بشكل خاص.
 .62يمكن عرض املخصصات الفنية لكل صندوق من صناديق مخاطر املشاركين في جزأين:
(أ) جزء يغطي املطالبات من أحداث التكافل التي حدثت بالفعل حتى تاريخ إعداد التقرير التي تترتب عليها مسؤولية
فعلية أو محتملة وتشمل (مخصصات املطالبات بما في ذلك املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ،ومخصصات
املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما فيه الكفاية.
(ب) جزء آخر يغطي الخسائر الناجمة عن أحداث التكافل التي ستحدث مستقبال (على سبيل املثال ،مجموع مخصص
املساهمات غير املكتسبة ومخصص املخاطر غير املنتهية ] ُيصطلح أيضا على تسميته بـ "احتياطي عجز املساهمات"[).
 .63إن تقديم مثل هذا اإلفصاح في جزأين مهم بشكل خاص لخطوط أعمال التكافل عندما تستغرق املطالبات عدة سنوات لتسويتها.
التكافل العائلي
 .64قد يكون من املفيد إذا اشتملت اإلفصاحات على معلومات رئيسة عن املعدالت املفترضة ،وطريقة اشتقاق معدالت
الوفيات والعجز املستقبلية ،وما إذا تم تطبيق جداول مخصصة .ويمكن أن تشمل اإلفصاحات االفتراضات املهمة ملشغل
التكافل العائلي حول التغيرات املستقبلية ملعدالت الوفيات والعجز.
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التكافل العام
 .65لتمكين املشاركين والجهات الفاعلة في السوق من تقييم االتجاهات ،يمكن أن تشمل اإلفصاحات لشركات التكافل العام
البيانات التاريخية عن املساهمات املكتسبة مقارنة باملخصصات الفنية لكل صندوق من صناديق مخاطر املشاركين حسب
فئة األعمال .ولتقييم مدى مالءمة االفتراضات واملنهجية املستخدمة في تحديد املخصصات الفنية ،يمكن اإلفصاح عن
البيانات التاريخية املتعلقة بكل من نتيجة إنهاء األعمال وتطور املطالبات.
 .66لتسهيل تقييم قدرة مشغل التكافل العام على تقييم حجم االلتزامات لتعويض الخسائر املغطاة بعقود التكافل الصادرة،
يمكن أن تشمل اإلفصاحات لشركات التكافل العام نتائج إنهاء األعمال على مدار سنوات عديدة ،لتمكين املشاركين
والجهات الفاعلة في السوق من تقييم األنماط طويلة األجل (على سبيل املثال ،مدى دقة تقديرات مشغل التكافل
للمخصصات الفنية) ،وينبغي أن تعكس مدة الفترة الزمنية مدى طول أجل الفترة الزمنية املتعلقة بتوزيع املطالبات لفئات
التكافل املعنية.
 .67يمكن أن يفصح مشغلو التكافل العام عن معلومات حول نتائج إنهاء األعمال فيما يخص الخسائر املتكبدة واملخصصات
للخسائر املحتملة.
 .68يمكن أن يشمل اإلفصاح الخاص بشركات التكافل العام نتائج إنهاء األعمال بوصفها نسبة من املخصصات األولية
للخسائر املعنية .وعند استخدام الحسم ،ينبغي أن تشمل اإلفصاحات تأثير الحسم.
ُ
طالب مشغلي التكافل العام باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة
 .69باستثناء األعمال قصيرة األجل ،يمكن للجهة الرقابية أن ت ِ
بتطور املطالبات وفق مثلث تطور املطالبات .ويبين مثلث تطور املطالبات تقدير مشغل التكافل لتكلفة املطالبات
(مخصصات املطالبات واملطالبات املدفوعة) ،اعتبارا من نهاية كل عام ،وكيفية تطور هذا التقدير بمرور الوقت .وينبغي
اإلبالغ عن هذه املعلومات باتساق على أساس سنة الحادث أو سنة االكتتاب والتسوية بينها وبين املبالغ املبلغ عنها في قائمة
املركز املالي.
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 5.1.2التعرض ملخاطرالتكافل
أن تطالب الجهة الرقابية أن تتضمن اإلفصاحات عن تعرضات شركة التكافل/إعادة التكافل ملخاطر التكافل الجوهرية
املتوقعة على نحو معقول ،وإدارتها ،املعلومات اآلتية:
(أ) طبيعة وحجم وتعقيد املخاطرالناشئة عن عقود التكافل الخاصة بها.
(ب) أهداف وسياسات إدارة املخاطر لشركة التكافل/إعادة التكافل.
(ج) النماذج والتقنيات املستخدمة إلدارة مخاطرالتكافل (بما في ذلك إجراءات االكتتاب).
(د) استخدامها إلعادة التكافل/إعادة التأمين أو األشكال األخرى لتخفيف املخاطر.
(ه) تركزات مخاطرالتكافل الخاصة بها.
وينبغي أن يتم اإلفصاح عن كل صندوق مخاطر ،مع األخذ في االعتبار أنه في حالة وجود صناديق مخاطر متعددة
للمشاركين ،قد تختلف وضعية املخاطر من صندوق إلى آخر.
 .70يمكن أن تشمل اإلفصاحات تحليال كميا لحساسية الصندوق للتغيرات في العوامل الرئيسة على أساس إجمالي ،ومع األخذ
في االعتبار تأثير إعادة التكافل/إعادة التأمين واألشكال األخرى لتخفيف املخاطر على هذه الحساسية .على سبيل املثال،
يمكن أن تشمل اإلفصاحات تحليل حساسية من قبل مشغلي التكافل/إعادة التكافل العائلي للتغيرات في افتراضات الوفيات
والعجز ،أو الحساسيات لزيادة التضخم في املطالبات من قبل مشغلي التكافل/إعادة التكافل العام.
 .71عندما تكون شركة التكافل/إعادة التكافل جزءا من مجموعة ،يمكن أن تشمل اإلفصاحات مخاطر تعرض شركة
التكافل/إعادة التكافل للكيانات األخرى داخل املجموعة واإلجراءات املعمول بها لتخفيف تلك املخاطر.
 .72يمكن أن تتضمن اإلفصاحات وصفا ملستوى اإلقدام على املخاطر الخاص بشركة التكافل/إعادة التكافل وسياساتها
لتحديد مخاطر التكافل وقياسها ورصدها والتحكم فيها ،بما في ذلك معـلومات عن النماذج والتقنيات املستخدمة.
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 .73قد تشمل اإلفصاحات معلومات عن استخدام شركة التكافل/إعادة التكافل ألي آليات تحوط متفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها 14للتحوط من املخاطر الناشئة عن عقود التكافل .ويمكن أن تتضمن هذه املعلومات ملخصا للسياسات الداخلية
بشأن استخدام هذه اآلليات.
 .74إن اإلفصاح عن كيفية استخدام مشغل التكافل/إعادة التكافل إلعادة التكافل/إعادة التأمين 15وغيرها من أشكال
تخفيف املخاطر قد يمكن املشاركين والجهات الفاعلة في السوق من فهم كيفية تحكم مشغل التكافل/إعادة التكافل في
تعرضات مخاطر التكافل لشركة التكافل/إعادة التكافل.
 .75يمكن أن تتضمن اإلفصاحات الكمية عن برنامج إعادة التكافل/إعادة التأمين لشركة التكافل البرنامج الكلي إلعادة
التكافل/إعادة التأمين الخاص بها لتوضيح صافي املخاطر املحتفظ به ،وأنواع ترتيبات إعادة التكافل/إعادة التأمين التي تم
إبرامها (اإللزامية أو االختيارية أو النسبية أو غير النسبية) ،وكذلك أي أدوات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للتخفيف
من املخاطر تقلل من املخاطر الناشئة عن غطاء إعادة التكافل/إعادة التأمين .وعندما تعتمد شركة التكافل/إعادة التكافل
بشكل جوهري على إعادة التأمين/إعادة اإلسناد على أساس التأمين بدال من التكافل ،ينبغي حينها أن تشرح ملاذا تم ذلك
لكل خط من خطوط األعمال.
 .76قد يكون من املفيد أن تبين اإلفصاحات بشكل منفصل حصة شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين من املخصصات
الفنية وااللتزامات القابلة للتحصيل من شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين الخاصة باملطالبات التي تمت تسويتها .ويمكن
أن تشمل املزيد من اإلفصاحات الكمية عن إعادة التكافل/إعادة التأمين ،اآلتي:
(أ) الجودة االئتمانية لشركات إعادة التكافل/إعادة التأمين (على سبيل املثال ،من خالل تجميع موجودات إعادة
التكافل/إعادة التأمين حسب التصنيف االئتماني).
(ب) تركز مخاطر االئتمان ملوجودات إعادة التكافل/إعادة التأمين.
14
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للحصول على تحليل تفصيلي بخصوص آليات التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها وغير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها يرجى الرجوع إلى قرار مجمع الفقه
اإلسالمي رقم  )24/9( 238عن آليات التحوط في املؤسسات املالية اإلسالمية ،واملعيار الشرعي رقم  45بخصوص حماية رأس املال واالستثمارات الصادر عن أيوفي.
الجدير بالذكر أن اعتماد مشغل التكافل/إعادة التكافل على إعادة التأمين التقليدي يستند إلى مبدأ الحاجة.
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(ج) معلومات عن أي ترتيب للتخفيف عن املخاطر الناشئة عند حدوث حاالت يترتب عليها مطالبات باستردادات تجاه
مقدمي إعادة التكافل/إعادة التأمين.
(د) تطور موجودات إعادة التكافل/إعادة التأمين بمرور الوقت.
(ه) طول الفترة الزمنية لاللتزامات القابلة للتحصيل على شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين املتعلقة باملطالبات التي
تمت تسويتها.
 .77قد يكون من املفيد إذا ما تضمنت اإلفصاحات األثر واإلجراء املخطط له عندما ال يتم الحصول على مستوى أو نطاق
التغطية املتوقع من عقد إعادة التكافل/إعادة التأمين.
 .78يمكن أن يتضمن وصف تركزات مخاطر شركة التكافل ،على األقل ،معلومات عن التركز الجغرافي ملخاطر التكافل ،وتركز
القطاع االقتصادي ملخاطر التكافل ،ومدى تقليل املخاطر عن طريق إعادة التكافل/إعادة التأمين وغيرها من عناصر
تخفيف املخاطر ،وتركز املخاطر الكامنة في تغطية إعادة التكافل/إعادة التأمين إن كانت جوهرية.
 .79يمكن أن تشمل اإلفصاحات التركز الجغرافي للمساهمات .وقد يعتمد التركز الجغرافي على املكان الذي توجد فيه مخاطر
املشارك ،بدال من املكان الذي تم فيه االكتتاب.
 .80إذا كان ذلك جوهريا ،يمكن أن تشمل اإلفصاحات عدد شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين التي يتعامل معها مشغل
التكافل ،وكذلك أعلى نسب تركز .على سبيل املثال ،سيكون من املناسب أن يتوقع من مشغل التكافل اإلفصاح عن أعلى
نسب تركز للمساهمات التي تبين املساهمات املُ َ
سندة ألكبر شركة إعادة تكافل/إعادة تأمين خاصة به على أساس مجمع،
بوصفها نسبة من إجمالي مساهمات إعادة التكافل/إعادة التأمين املُ َ
سندة.
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 6.1.2األدوات املالية واالستثمارات األخرى
أن تطالب الجهة الرقابية بأن تتضمن اإلفصاحات عن األدوات املالية واالستثمارات األخرى لشركة التكافل معلومات على
أساس كل صندوق على حدة عن اآلتي:
(أ) األدوات واالستثمارات حسب الفئة.
(ب) أهداف وسياسات وعمليات إدارة االستثمار.
(ج) القيم واالفتراضات والطرق املستخدمة إلعداد التقارير املالية لألغراض العامة وأغراض املالءة ،باإلضافة إلى
شرح أي اختالفات ،عند االقتضاء.
 .81ألغراض اإلفصاح ،يمكن أن ُيـصنف مشغل التكافل املوجودات واملطلوبات 16ذات الخصائص و/أو املخاطر املتشابهة في
كل صندوق إلى فئات ومن ثم اإلفصاح عن املعلومات املفصولة حسب تلك الفئات.
 .82عندما تختلف أهداف وسياسات وعمليات إدارة االستثمار بين قطاعات املحفظة االستثمارية لشركة التكافل ،على سبيل
املثال بين الصناديق ،ينبغي أن تكون اإلفصاحات كافية لتوفير فهم لتلك االختالفات.
َ
 .83ينبغي على مشغلي التكافل/إعادة التكافل أن ُيطالبوا باإلفصاح عن مدفوعات تطهير الدخل على النحو املحدد في القسم
( 3.1.2الفقرة رقم .)51
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ُع ِرفت املطلوبات في املعيار رقم  14بأنها" :االلتزامات املالية لكل من صندوق املساهمين وصناديق مخاطر املشاركين/استثمار املشاركين .وفيما يلي وصف تفصيلي لتلك املطلوبات:
(أ) مطلوبات صندوق املساهمين وهي كافة االلتزامات املالية لهذه الصناديق وال تتضمن املخصصات الفنية التي تعد مطلوبات على صناديق مخاطر املشاركين/صناديق
استثمار املشاركين.
(ب) مطلوبات صناديق مخاطر املشاركين/صناديق استثمار املشاركين تتضمن االلتزامات املالية املترتبة على الصناديق وخصوصا املبالغ الواجبة الدفع للمشاركين فيما
يتعلق باملزايا الصحيحة واملتوقعة .وفضال عن ذلك ،تشمل مطلوبات صناديق مخاطر املشاركين املخصصات الفنية فيما يتعلق باملطلوبات املحتملة الناشئة عن
األعمال املكتتب فيها.
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 7.1.2التعرضات ملخاطراالستثمار
أن تطالب الجهة الرقابية أن تكون اإلفصاحات عن التعرضات الجوهرية ملخاطراالستثمارلشركة التكافل/إعادة التكافل
وإدارتها على أساس كل صندوق على حدة.
 .84يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات كمية عن تعرضات شركة التكافل/إعادة التكافل لآلتي:
(أ) مخاطر العملة.
(ب) مخاطر السوق.
(ج) مخاطر االئتمان في األنشطة التشغيلية.
(د) مخاطر التركز.
 .85ينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات على أساس مجمع وعلى أساس كل صندوق على حدة ،وذلك نظرا ألن ارتباط املخاطر
بين صندوق مخاطر املشاركين ،وصندوق استثمار املشاركين ،وصندوق املساهمين قد يؤثر على قدرة صندوق املساهمين
لدعم صندوق مخاطر املشاركين إذا ما أدى تبلور هذا الخطر إلى جعل هذا الدعم ضروريا .وقد يؤثر هذا أيضا على قدرة
صندوق استثمار املشاركين لتقديم مساهمات لصندوق مخاطر املشاركين عندما يكون هذا جزءا من النموذج التشغيلي.
 .86يمكن أن تؤثر املخاطر املذكورة آنفا على كل من املوجودات واملطلوبات .على سبيل املثال ،قد تنعكس مخاطر السوق
الناشئة عن حركة معدل الربح في التغيرات املتعلقة بتقييم أنواع معينة من استثمارات شركة التكافل/إعادة التكافل في
الصكوك ،وكذلك التغيرات املتعلقة بتقييم مطلوبات التكافل إذا تم حسمها باستخدام معدالت ربح السوق .وقد تؤدي
التغيرات في معدالت الربح أيضا إلى تغير املبالغ التي يتعين على شركة التكافل/إعادة التكافل دفعها لتمويالتها في حالة إبرامها
ترتيبا تمويليا جديدا .لذلك ،قد يتضمن اإلفصاح املطلوب التعرضات للمخاطر الناشئة عن كل من موجودات شركة
التكافل/إعادة التكافل ومطلوباتها.
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 .87قد تتضمن اإلفصاحات عائد االستثمار املحقق إلى جانب التعرضات للمخاطر وهدف االستثمار .ويمكن أن يوفر
اإلفصاح عن تعرضات املخاطر للمشاركين والجهات الفاعلة في السوق نظرة قيمة حول كل من مستوى التباين في األداء
الذي يمكن للمرء أن يتوقعه عندما تتغير األوضاع االقتصادية أو أوضاع السوق ،وقدرة شركة التكافل/إعادة التكافل على
تحقيق نتائج االستثمار املرجوة.
 .88بالنسبة للتعرضات ملخاطر االستثمار ،يمكن أن تتضمن اإلفصاحات التعرضات العالية واملتوسطة واملنخفضة خالل
الفترة التي حدثت فيها تغيرات كبيرة في التعرض للمخاطر منذ تاريخ آخر تقرير .ويمكن أن تتضمن اإلفصاحات أيضا املقدار
الذي تم شراؤه وبيعه خالل فترة إعداد التقرير بوصفه مؤشرا ملعدل الدوران .ويمكن أيضا املطالبة بهذا اإلفصاح عن
التعرضات للمخاطر لكل فئة من فئات املوجودات.
ُ
 .89في الدول التي تطا ِلب بتجميع اإلفصاحات عن االستثمارات حسب التعرض للمخاطر ،ينبغي أن تقدم اإلفصاحات
معلومات عن تقنيات إدارة املخاطر املستخدمة لقياس التأثير االقتصادي للتعرض للمخاطر .وقد يتضمن هذا اإلفصاح
تحليال حسب نوع فئة املوجودات.
 .90يمكن أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عن استخدام شركة التكافل/إعادة التكافل آلليات التحوط املتفق مع أحكام
الشريعة ومبادئها 17إلدارة مخاطر االستثمار ،بما في ذلك ملخص للسياسات الداخلية حول استخدام تلك اآلليات.
 .91ي مكن أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عما إذا كان ت شركة التكافل/إعادة التكافل تجري أو ال تجري اختبارات
الضغط أو تحليل الحساسية على تعرضاتها ملخاطر االستثمار (على سبيل املثال ،التغير في املوارد الرأسمالية بوصف
ذلك نسبة مئوية من إجمالي املوجودات املقابلة لـ  100نقطة أساس تغير في معدالت الربح) ،وإذا كان األمر كذلك،
اإلفصاح عن النموذج والعملية وأنواع االفتراضات املستخدمة والطريقة التي يتم بها استخدام النتائج بوصفها جزءا
من ممارساتها إلدارة مخاطر االستثمار.

17
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 .92بالنسبة ألنواع معينة من األوراق املالية 18غير األسهم ،يمكن أن تتضمن اإلفصاحات املطلوبة عن حساسية القيم
ملتغيرات السوق تقسيمات حسب التصنيف االئتماني لإلصدار ونوع الجهة املصدرة (على سبيل املثال الحكومة أو
الشركات) ،وحسب الفترة ألجل االستحقاق.
 .93باإلضافة إلى التقسيمات عن التصنيفات وأنواع الجهات املصدرة ،ينبغي على مشغل التكافل/إعادة التكافل اإلفصاح عن
إجمالي مخاطر االئتمان الناشئة عن التعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي19.

 8.1.2إدارة املوجودات واملطلوبات
أن تتضمن اإلفصاحات عن إدارة املوجودات واملطلوبات الخاصة بشركة التكافل/إعادة التكافل معلومات عن اآلتي:
(أ) إدارة املوجودات واملطلوبات بشكل إجمالي ،على مستوى الصندوق (بالنسبة لصندوق مخاطر املساهمين
ً
مناسبا ،على مستوى مجزأ.
وصندوق/صناديق مخاطراملشاركين ،وعندما يكون ذلك
(ب) املنهجية املستخدمة واالفتراضات الرئيسة املعمول بها في قياس املوجودات واملطلوبات ألغراض إدارة
املوجودات واملطلوبات.
(ج) أي رأس مال و/أو مخصصات محتفظ بها نتيجة لعدم تو افق املوجودات واملطلوبات.
 .94من أجل تقديم معلومات حول املنهج املتبع إلدارة املوجودات واملطلوبات ،يمكن أن تتضمن اإلفصاحات معلومات نوعية
تشرح كيفية إدارة شركة التكافل/إعادة التكافل للموجودات واملطلوبات بطريقة منسقة لكل صندوق .ويمكن أن تأخذ
املعلومات في االعتبار بيان القدرة على بيع استثماراته بسرعة ،إذا لزم األمر ،دون خسائر كبيرة ،والحساسية للتقلبات في
متغيرات السوق الرئيسة (بما في ذلك معدل العائد وسعر الصرف ومؤشرات أسعار األسهم) ،وغيرها من املخاطر.

18
19

من األمثلة على هذه األوراق املالية صكوك اإلجارة.
على سبيل املثال ،من املمكن أن يقدم مشغل التكافل تعهدا إلحدى الشركات املنبثقة عنه ملنح قرض دون فائدة من صندوق املساهمين إذا دعت الحاجة لذلك.
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 .95عندما يتم تجزئة إدارة املوجودات واملطلوبات الخاصة بـشركة التكافل/إعادة التكافل إلى ما دون مستوى الصندوق (على
سبيل املثال ،حسب خطوط األعمال املختلفة) ،يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات عن إدارة املوجودات واملطلوبات على
مستوى مجزأ.
 .96عند استخدام أدوات تحوط متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،20قد يكون من املفيد أن تتضمن اإلفصاحات وصفا
لطبيعة وتأثير استخدامها.
 .97يمكن أن تتضمن اإلفصاحات حساسية موارد رأس املال واملخصصات التنظيمية الخاصة بشركة التكافل/إعادة التكافل
لعدم التوافق مع ما يأتي:
(أ) التغيرات في قيمة املوجودات.
(ب) التغيرات في معدل الحسم أو املعدالت املستخدمة لحساب املطلوبات.
 9.1.2كفاية رأس املال21

أن تتضمن اإلفصاحات عن كفاية رأس املال لشركة التكافل/إعادة التكافل لكل من صندوق املساهمين وصندوق مخاطر
املشاركين معلومات حول اآلتي:
(أ) أهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة رأس املال وتقييم كفاية رأس املال.
(ب) متطلبات املالءة في الدولة (الدول) التي تمارس فيها شركة التكافل/إعادة التكافل أعمالها.
(ج) رأس املال املتاح لتغطية متطلبات رأس املال التنظيمي .وإذا تم السماح لـمشغل التكافل/إعادة التكافل
باستخدام نموذج داخلي لتحديد املوارد الرأسمالية واملتطلبات ينبغي اإلفصاح عن معلومات حول النموذج.

20
21

انظر الهامش رقم .14
يتناول املعيار رقم  :11املعنون بـ "متطلبات املالءة للتأمين التكافلي" سبع سمات رئيسة ملتطلبات الحد األدنى للمالءة لزيادة احتمالية تلبية مطالبات املشاركين .وتشمل
اإلفصاح عن معلومات جوهرية للجميع لتعزيز انضباط السوق ومساءلة مشغل التكافل ،وكذلك أيضا لدعم الثقة بين عموم األفراد بخصوص االستقرار املالي لقطاع
التكافل .وقد تم استخدام مصطلحي "متطلبات املالءة" ومتطلبات "كفاية رأس املال" على أساس قابل للتبادل في صناعة التكافل/التأمين.
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 .98تساعد املعلومات حول األهداف والسياسات والعمليات الخاصة بإدارة كفاية رأس املال في تعزيز فهم املخاطر والتدابير
التي تؤثر على حساب رأس املال واإلقدام على املخاطر املطبق.
 .99قد يكون من املفيد إذا ما أفصح مشغل التكافل/إعادة التكافل عن املعلومات بشكل منفصل لكل من صندوق املساهمين
وصندوق مخاطر املشاركين ،للسماح للمشاركين والجهات الفاعلة في السوق بتقييم كمية ونوعية رأس مالها بالنسبة
ملتطلبات رأس املال التنظيمي (أي الحد األدنى ملتطلبات رأس املال ومتطلبات رأس املال املقررة لصناديق مخاطر املشاركين،
والحد األدنى لرأس املال املستهدف ورأس املال املستهدف املقرر لصندوق املساهمين).
 .100يمكن أن تشمل اإلفصاحات معلومات نوعية بشكل منفصل لكل صندوق ،أي صندوق املساهمين وصندوق مخاطر
املشاركين ،وعن إدارته لرأس املال فيما يتعلق بـ:
(أ) األدوات التي تعد رأس مال متاح.
(ب) املخاطر الرئيسة والتدابير التي تؤثر على حساب رأس املال.
(ج) مستوى اإلقدام على املخاطر الخاص بالصندوق.
َ
 .101ينبغي أن ُيطالب مشغلو التكافل/إعادة التكافل باإلفصاح عن تحديدهم للموارد املتاحة في صندوق املساهمين لتقديم
قرض أو دعم آخر لصندوق مخاطر املشاركين.
 .102ينبغي أن يقدم مشغلو التكافل/إعادة التكافل معلومات فيما إذا كان أي من املوارد الرأسمالية في صندوق مخاطر
املشاركين يعد متاحا للتوزيع على املشاركين وما الشروط التي يتم التوزيع بموجبها.
 .103قد يكون من املفيد إذا ما تضمنت اإلفصاحات وصفا ألي تباين في املجموعة على النحو املحدد ألغراض كفاية رأس املال
عن تركيبة املجموعة املستخدمة ألغراض إعداد التقارير املالية لألغراض العامة.
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 10.1.2مخاطر السيولة
أن تطالب الجهة الرقابية أن تتضمن اإلفصاحات عن مخاطر السيولة لشركة التكافل/إعادة التكافل على مستوى
الصندوق (صندوق املساهمين ،وصندوق مخاطراملشاركين ،وصندوق استثماراملشاركين) معلومات كافية كمية ونوعية
للسماح بإجراء تقييم ذي مغزى من قبل الجهات الفاعلة في السوق للتعرضات ملخاطرالسيولة الجوهرية الخاصة بشركة
التكافل/إعادة التكافل.
 .104يجب أن تشمل اإلفصاحات عن مخاطر السيولة ،بالنسبة لصندوق املساهمين وصندوق مخاطر املشاركين وصندوق
استثمار املشاركين ،ما يأتي:
(أ) معلومات كمية عن مصادر الصندوق واستخداماته للسيولة ،مع األخذ في االعتبار خصائص السيولة لكل من
املوجودات واملطلوبات.
(ب) معلومات نوعية عن التعرضات ملخاطر السيولة الخاصة بالصندوق ،وإستراتيجيات وسياسات وعمليات إدارتها.
 .105ينبغي أن تناقش اإلفصاحات االتجاهات املعروفة وااللتزامات والطلبات الكبيرة .وينبغي أن تناقش اإلفصاحات أيضا
األحداث املتوقعة بشكل معقول التي يمكن أن تؤدي إلى تحسن وضع السيولة لشركة التكافل/إعادة التكافل أو تدهورها
بشكل جوهري.
 11.1.2األداء املالي
أن تتضمن اإلفصاحات عن األداء املالي لشركة التكافل/إعادة التكافل لكل صندوق بشكل إجمالي وعلى مستوى مجزأ
معلومات حسبما هو مناسب للصندوق عن اآلتي:
(أ) تحليل األرباح.
(ب) إحصاءات املطالبات بما في ذلك تطور املطالبات.
(ج) كفاية التسعير.
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(د) أداء االستثمار.
(ه) العالقة بين ذلك الصندوق وغيره من الصناديق.
األداء املالي العام
 .106ينبغي أن تساعد اإلفصاحات املشاركين والجهات الفاعلة في السوق على فهم أفضل لكيفية تحقق األرباح بمرور الوقت
من عقود التكافل الجديدة والسارية.
 .107يمكن أن يشمل اإلفصاح قائمة بالتغيرات في حقوق امللكية تبين املكاسب والخسائر املعترف بها بشكل مباشر في حقوق
امللكية فضال عن معامالت رأس املال مع املساهمين والتوزيعات على املساهمين واملشاركين.
 .108يمكن أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عن القطاعات التشغيلية للصندوق وكيف تم تحديدها.
 .109يعد القطاع التشغيلي أحد مكونات الكيان الذي يمارس أنشطة األعمال التي قد يكسب منها إيرادات ويتكبد نفقات،
وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل إدارة الكيان التخاذ قرارات بشأن املوارد التي سيتم تخصيصها .وفيما يلي
أمثلة على السمات التي يتم تجزئة األعمال على أساسها:
(أ) نوع األعمال :تكافل عائلي ،وتكافل عام ،وإدارة االستثمار.
(ب) مزيج من النهج التنظيمي والجغرافي :على سبيل املثال :التكافل في الدولة (أ) ،التكافل في الدولة (ب) ،التكافل في دول
(أخرى) ،إدارة املوجودات في الدولة (ج).
 .110يمكن أن تتضمن اإلفصاحات أثر إطفاء املوجودات غير امللموسة وتدني قيمتها على األداء املالي.
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العالقات بين ذلك الصندوق والصناديق األخرى
.111

أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عن أي تحويالت بين الصناديق ،ومصادر الدخل لصندوق املساهمين ،بما في ذلك

عند االقتضاء أجور الوكالة وحصة املضارب.
 .112أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عن كيفية توزيع الدخل واملصروفات بين الصناديق ،بما في ذلك معايير املشاركة في
أي دخل أو مصروفات مشتركة بين الصناديق.
األداء الفني
 .113يمكن أن يقدم مشغل التكافل قوائم األرباح والخسائر الشاملة لنتائج االكتتاب الخاصة بشركة التكافل/إعادة التكافل
حسب خطوط األعمال الواسعة قبل وبعد حسم إعادة التكافل/إعادة التأمين.
 .114إذا كانت شركة التكافل شركة ُمس ِندة يمكن أن تتضمن اإلفصاحات األرباح والخسائر املعترف بها من الربح أو الخسارة
الناتجة عن عمليات إعادة التكافل/إعادة التأمين ،بما في ذلك أي توزيعات للفائض من شركات إعادة التكافل.
األداء الفني ملشغلي التكافل العام
 .115للحكم على مدى تغطية مساهمات التكافل للمخاطر املعنية لعقود التكافل واملصاريف اإلدارية (كفاية التسعير) ،يمكن
أن تتضمن اإلفصاحات بيانات عن اآلتي:
(أ) نسبة املطالبات.
(ب) نسبة املصاريف.
(ج) النسبة املجمعة.
(د) نسبة التشغيل.
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 .116يجب حساب هذه النسب من حساب الربح والخسارة في السنة املشمولة بالتقرير قبل حسم إعادة التكافل/إعادة
التأمين من أجل تحييد تأثير أدوات التخفيف على األداء الفني لألعمال املباشرة .وال يمكن توقع استمرار املكاسب الناتجة
عن إعادة التكافل/إعادة التأمين إلى أجل غير مسمى بدون تعديالت املساهمات من قبل شركات إعادة التكافل/إعادة
التأمين .وإذا كان صافي النسب مختلفا جوهريا عن النسب اإلجمالية ،فينبغي حينها اإلفصاح عن كلتا النسبتين .وينبغي أن
تقاس النسب إما على أساس سنة الحادث أو سنة االكتتاب.
 .117عند استخدام الحسم ،يمكن أن تتضمن اإلفصاحات معلومات عن معدالت الحسم املستخدمة وطريقة الحسم التي
سيتم اإلفصاح عنها .وينبغي اإلفصاح عن معدالت الحسم وفق مستوى تجميع مناسب حسب الفترة ،على سبيل املثال ،لكل
سنة من السنوات الخمس القادمة ومتوسط معدل املطالبات املتوقع دفعها بعد خمس سنوات
 .118ينبغي أن يكون هذا اإلفصاح مصحوبا بسرد داعم ،يغطي فترة مناسبة ،لتمكين املشاركين والجهات الفاعلة في السوق
من تقييم االتجاهات طويلة األجل بشكل أفضل .وال ينبغي إعادة حساب املعلومات املتعلقة بالسنوات السابقة لألخذ في
االعتبار املعلومات الحالية .وقد يعكس طول الفترة التقلب التاريخي لفئة معينة من أعمال التكافل.
تطالب الجهة الرقابية مشغلي
 .119قد يكون من املناسب في حالة وجود فئات أعمال متجانسة كبيرة الحجم ،أن ِ
التكافل/إعادة التكافل باإلفصاح عن معلومات إحصائية عن املطالبات .على سبيل املثال ،يمكن أن يصف مشغل
التكافل/إعادة التكافل االتجاه في عـدد املطالبات ومتـوسط حجم املطالبات .ولكي تكون هذه املعلومات ذات صلة ،ينبغي
ربطها بمستوى األعمال (مثل عدد العقود أو املساهمات املكتسبة).
 .120من حيث املبدأ ،قد يعكس االتجاه في املطالبات التطور في مخاطر التكافل .ونظرا ألنه من الصعب اإلشارة إلى طريقة
َ
قياس جيدة ملخاطر التكافل ،فيمكن التعويل على العديد منها .ومع ذلك ،سيكون من الطبيعي ،على األقل ،أن ُيطالب
مشغلو التكافل العام باإلفصاح عن البيانات التاريخية مصحوبة بسرد داعم حول ما يأتي على األقل:
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(أ) متوسط تكلفة املطالبات املتكبدة (أي نسبة إجمالي تكلفة املطالبات املتكبدة إلى عدد املطالبات) في الفترة املحاسبية
حسب فئة األعمال.
(ب) دورية املطالبات (على سبيل املثال ،نسبة عدد املطالبات املتكبدة في الفترة املشمولة بالتقرير إلى متوسط عدد عقود
التكافل املوجودة خالل الفترة).
وإذا كان هناك صناديق متعددة ملخاطر املشاركين ،ينبغي إجراء هذه اإلفصاحات بشكل منفصل لكل صندوق من صناديق
مخاطر املشاركين.
تحليل مصدراألرباح ملشغلي التكافل العائلي
 .121عندما ال يتطلب معيار واجب التطبيق في دولة ما اإلفصاح عن تحليل مشابه ،قد يكون من املفيد أن تتضمن
اإلفصاحات األرباح املتوقعة من األعمال السارية لكل من صندوق املساهمين والصناديق الخاصة باملشاركين .ويمثل هذا
َ
األرباح من األعمال السارية التي كان من املتوقع االعتراف بها خالل الفترة املشمولة بالتقرير .وتشمل األمثلة على ذلك اإلفراج
املتوقع عن هوامش املخاطر ،وصافي أجور اإلدارة ،واألرباح على اإليداعات املصرفية .وينبغي أن تكون اإلفصاحات وفقا
للمعايير املحاسبية الواجبة التطبيق في الدولة التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئها.
 .122يمكن ملشغلي التكافل/إعادة التكافل العائلي اإلفصاح عن أثر األعمال الجديدة .ويتمثل هذا األثر في صافي دخل
االكتتاب في أعمال جديدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير .ويعد هذا فرقا بين املساهمات املتسلمة ومجموع املصروفات
املتكبدة نتيجة االتفاق على العقد واملخصصات الفنية الجديدة املعتمدة عند إبرامه .ويتأثر هذا الفرق أيضا بأي منهجية
ُ
تستخدم لتأجيل وإطفاء مصروفات الحيازة 22.وينبغي أن تشير اإلفصاحات إلى كيفية حدوث هذا األثر بين الصناديق.

22

املقصود بمصروفات الحيازة املصروفات املباشرة املصاحبة لقبول أعمال جديدة (على سبيل املثال ،العموالت املدفوعة لوكيل أوسيط) .ويتم استخدام مصطلحي
"تكاليف الحيازة" و "مصروفات الحيازة" بشكل متبادل (حسب استخدامهما في الصناعة التي شاع فيها كال املصطلحين) .وبالنسبة للعقود طويلة األجل ،وخصوصا
تلك التي تتضمن عنصر مدخرات كبيرة ،فإن هذه التكاليف عادة ما تكون مرتفعة مقارنة باملساهمة املنتظمة املدفوعة.
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 .123قد يكون من املفيد ملشغلي التكافل/إعادة التكافل العائلي اإلفصاح عن التجربة املتعلقة باملكاسب والخسائر .ويمثل
ذلك املكاسب والخسائر التي ترجع إلى االختالفات بين التجربة الفعلية خالل الفترة املشمولة بالتقرير واملخصصات الفنية
في بداية السنة ،بناء على االفتراضات في ذلك التاريخ.
 .124يمكن أن يفصح مشغلو التكافل العائلي عن األثر على األرباح الناتج عن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة والتغيرات في
االفتراضات ،على سبيل املثال معدل الوفيات.
أداء االستثمار
 .125يعد أداء االستثمار أحد املحددات الرئيسة لربحية شركة التكافل/إعادة التكافل .وبالنسبة للعديد من عقود التكافل
العائلي ،تتأثر العائدات التي يتلقاها املشاركون إما بشكل مباشر أو غير مباشر بأداء استثمارات شركة التكافل/إعادة
التكافل .وبالتالي ،فإن اإلفصاح عن أداء االستثمار ضروري للمشاركين والجهات الفاعلة في السوق.
 .126يمكن أن يتم اإلفصاح عن أداء االستثمار بناء على مجموعات فرعية مناسبة من موجودات شركة التكافل/إعادة
التكافل( .على سبيل املثال ،املوجودات العائدة ألعمال شركة التكافل/إعادة التكافل العائلي ،واملوجودات التي تنتمي إلى
محافظ منفصلة قانونيا أو نظريا ،واملوجودات الداعمة ملجموعة من العقود املرتبطة باستثمارات ]أي عادة صندوق
استثمار املشاركين[ ،واملوجودات املجمعة ضمن فئة املوجودات نفسها).
 . 127فيما يتعلق باإلفصاح عن أداء االستثمار املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها املتعلق باألسهم واألوراق املالية عدا
األسهم والعقارات ،يمكن لإلفصاحات أن تتضمن تقسيم ا للدخل (مثل األرباح على األسهم املوزعة ،ودخل
االستثمارات األخرى ،ودخل اإليجار) واملكاسب/الخسائر املحققة ،واملكاسب/الخسائر غير املحققة ،وتدني قيمة
املوجودات ،ومصروفات االستثمار .
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 2.2إفصاحات سلوكيات العمل
 .128يغطي املعيار رقم  9املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية" جميع
قطاعات التمويل اإلسالمي ،بما في ذلك التكافل ،ولكن على مستوى عال نسبيا .ويركز هذا املعيار بشكل خاص على جوانب
اإلفصاح املتعلقة بسلوكيات العمل في التكافل من أجل املساعدة في ضمان معاملة العمالء بصورة عادلة في جميع املراحل
ُ
(تطوير املنتج ،قبل إبرام العقد إلى املرحلة التي تـستوفى عندها جميع االلتزامات بموجب العقد).
 .129تشمل املعاملة العادلة للعمالء تحقيق نتائج مثل اآلتي:
(أ) تطوير وتسويق وطرح منتجات بطريقة تولي االعتبار الواجب ملصالح العمالء واحتياجاتهم.
(ب) تزويد العمالء بمعلومات قبل الطرح وأثناءه وبعد مرحلة القبول واإليجاب ،تتسم بالدقة والوضوح وغير مضللة.
(ج) تقليل مخاطر العروض والعقود التي ال تتناسب مع مصالح العمالء واحتياجاتهم.
(د) ضمان أن تكون أي مشورة مقدمة ذات جودة عالية.
(ه) التعامل مع مطالبات وشكاوى ونزاعات العمالء بطريقة عادلة وفي الوقت املالئم.
(و) حماية خصوصية املعلومات التي تم الحصول عليها من العمالء.
 .130قد تختلف متطلبات سلوكيات العمل الخاصة بالتكافل اعتمادا على طبيعة العميل الذي يتفاعل معه مشغل التكافل
أو الوسيط ،ونوع التكافل املقدم .وينبغي أن يعكس نطاق متطلبات سلوكيات العمل الخاصة بالتكافل مخاطر املعاملة غير
العادلة للعمالء ،مع األخذ في االعتبار طبيعة العميل ونوع التكافل املقدم.
 1.2.2توزيع منتجات التكافل
أن تطالب الجهة الرقابية مشغلي التكافل والوسطاء بترويج املنتجات والخدمات بطريقة تتسم بالوضوح والعدالة وعدم
التضليل ،مع الحفاظ على أحكام الشريعة ومبادئها في جميع األوقات.
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 .131ينبغي أن يكون مشغل التكافل مسؤوال عن تقديم َ
مواد ترويجية دقيقة وواضحة وغير مضللة ليس فقط للعمالء ولكن
أيضا للوسطاء الذين قد يعتمدون على هذه املعلومات.
 .132قبل ترويج مشغل التكافل أو الوسيط ملنتج التكافل ،ينبغي أن يتخذ خطوات معقولة للتأكد من أن املعلومات املقدمة
دقيقة وواضحة وغير مضللة .وينبغي أن تنص اإلجراءات على مراجعة مستقلة للمواد الترويجية املخصصة للعمالء بخالف
الشخص أو املؤسسة التي أعدتها أو صممتها .على سبيل املثال ،عندما يتم إعداد املواد الترويجية من قبل وسيط نيابة عن
مشغل التكافل ،ينبغي على مشغل التكافل التثبت من دقة املواد الترويجية قبل استخدامها.
 .133إذا علم أي من الطرفين ،أي مشغل التكافل أو الوسيط ،بأن املادة الترويجية ليست دقيقة وواضحة أو أنها مضللة،
فينبغي عليه:
(أ) إبالغ الطرف املسؤول عن تلك املواد.
(ب) سحب املواد.
َ
عرف أنه يعتمد على املعلومات في أقرب وقت ممكن عمليا.
(ج) إخطار أي شخص ي ِ
 .134باإلضافة إلى ذلك ،لترويج املنتجات بطريقة عادلة ،ينبغي أن تكون املعلومات املقدمة من مشغل التكافل أو الوسيط:
(أ) مفهومة بسهولة.
(ب) تحدد بدقة مقدم املنتج.
(ج) متسقة مع التغطية املطروحة.
(د) متسقة بشكل معقول مع النتيجة املتوقعة املراد تحقيقها من قبل عمالء هذا املنتج.
ُ
(ه) تـبين بشكل بارز األساس ألي من املزايا املطالب بها وأي قيود مهمة.
(و) ال تخفي أو تقلل أو تحجب البيانات أو التحذيرات املهمة.
(ز) تتجنب استخدام "الطباعة بخط صغير" وتضمن عدم وجود "تكاليف خفية" ،مثل العموالت أو أجور الوكالة ،التي
لم يتم اإلفصاح عنها للعميل.
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(ح) توضح الفرق بين التكافل والتأمين التقليدي.
 2.2.2قبل إبرام العقد
أن تطالب الجهة الرقابية مشغلي التكافل والوسطاء بتقديم معلومات واضحة وكافية للعمالء في الوقت املالئم قبل
التعاقد وعند التعاقد.
 .135ينبغي على مشغل التكافل أو الوسيط اتخاذ خطوات معقولة لضمان حصول العميل على املعلومات املناسبة عن منتج
ما حتى يتمكن من اتخاذ قرار مستنير حول الترتيبات املقترحة .ومثل هذه املعلومات مفيدة أيضا في مساعدة العمالء على
فهم حقوقهم والتزاماتهم بعد إبرام العقد.
 .136عندما يستخدم مشغلو التكافل الوسطاء لتوزيع منتجات التكافل ،ينبغي أن يقتنعوا أن الوسطاء املعنيين يقدمون
املعلومات إلى العمالء بطريقة تساعدهم في اتخاذ قرار مستنير بما في ذلك ،عند االقتضاء ،معلومات عن االختالفات بين
التكافل والتأمين التقليدي.
توقيت تقديم املعلومات للعمالء
 .137ينبغي إبالغ العمالء بشكل مناسب قبل وعند مرحلة اإليجاب والقبول .وينبغي أن تمكن املعلومات العميل من اتخاذ قرار
مستنير قبل إبرام العقد .وعند تحديد ما املراد بـ "الوقت املالئم" ،ينبغي على مشغل التكافل أو الوسيط مراعاة أهمية
املعلومات في عملية صنع قرار العميل والنقطة التي قد تكون فيها املعلومات مفيدة للغاية.
تقديم املعلومات إلى العمالء بشكل واضح
 .138ينبغي تقديم املعلومات بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة .ويجب بذل الجهود ،كلما كان ذلك ممكنا ،الستخدام لغة
بسيطة يمكن فهمها بسهولة من قبل العميل.
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 .139ينبغي إعداد املعلومات اإللزامية كتابيا على الورق ،أو في وسيلة دائمة يمكن الوصول إليها (على سبيل املثال ،إلكترونية).
 .140ينبغي التركيز على جودة املعلومات وليس كميتها ،ألن هناك خطرا إذا أصبح اإلفصاح ضخما جدا ،فقد يقل احتمال
قراءة العميل للمعلومات.
 .141يمكن أيضا تحسين جودة اإلفصاح باستخدام صيغة موحدة لإلفصاح (مثل ورقة معلومات املنتج) ،مما يساعد على
املقارنة بين املنتجات املنافسة ويسمح باختيار أكثر استنارة .وينبغي اختبار الصيغ املعيارية لضمان أنها تساعد على الفهم.
 .142من املرجح أن تكون هناك حاجة ماسة إلفصاح واضح وبسيط عن املنتجات األكثر تعقيدا أو "املجمعة" 23التي يصعب
على املستهلكين فهمها ،مثل منتجات التجزئة املجمعة لالستثمار القائم على التكافل ،ال سيما فيما يتعلق بتكاليفها،
ومخاطرها ،وأدائها.
 .143ينبغي أن يكون بمقدور مشغلي التكافل والوسطاء أن يثبتوا للجهة الرقابية أن العمالء تلقوا املعلومات الالزمة لفهم املنتج.
كفاية املعلومات املقدمة للعمالء
 .144يجب أن تكون املعلومات املقدمة كافية لتمكين العمالء من فهم خصائص املنتج الذي يشاركون فيه ،ومساعدتهم على
فهم ما إذا كان يلبي متطلباتهم وملاذا.
 .145يميل املستوى املطلوب للمعلومات إلى التغير وفقا ملسائل مثل:
(أ) معرفة وتجربة عميل عادي للعقد املعني.
(ب) شروط وأحكام العقد ،بما في ذلك مزاياه الرئيسة ،واالستثناءات ،والقيود ،والشروط ،واملدة.

23

قد يطرح مشغل التكافل أو الوسيط عدة منتجات تكافلية للعميل (على سبيل املثال ،تأمين على املركبات والسكن والسفر) من أجل الترويج ملنتجات معينة .وبوجه عام،
يمنح مقدم املنتج حسما على املساهمة إذا اشترك العميل في أكثر من منتج .وأما على جانب االستثمار ،فقد تكون نقطة الجذب الرئيسة تلك املتعلقة باستثمار (على سبيل
املثال ،برنامج استثمار جماعي إسالمي) مقترنا بغطاء تكافلي مضاف إليه ألسباب ضريبية أو أسباب أخرى.
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(ج) التعقيد الكلي للعقد.
(د)

ما إذا تم إبرام العقد فيما يتصل بسلع وخدمات أخرى24.

(ه) ما إذا تم تقديم املعلومات نفسها للعميل من قبل ،وإذا كان األمر كذلك ،فمتى.
اإلفصاح عن سمات املنتج
 .146على الرغم من أن املستوى املطلوب للمعلومات عن املنتج قد يختلف ،إال أنه ينبغي أن يتضمن معلومات عن السمات
الرئيسة في مرحلة ما قبل التعاقد أو عند إبرام العقد من أجل مساعدة املشاركين في اتخاذ قرارات مستنيرة ،مثل:
(أ) اسم شركة التكافل وشكلها القانوني ،وعندما يكون ذلك ذا صلة ،املجموعة التي تنتمي إليها.
(ب) نوع عقد التكافل املعروض ،بما في ذلك مزاياه.
(ج) النموذج التشغيلي لشركة التكافل ،بما في ذلك هيكل الصناديق ،فيما يتعلق بنوع معين من التكافل املعني.
(د) وصف للمخاطر التي يغطيها العقد واملخاطر املستبعدة.
(ه) تقسيمات املدفوعات التعاقدية بموجب العقد ،بما في ذلك حساب أي أجور يدفعها املشارك أو حصص ربح يدفعها
صندوق التكافل إلى مشغل التكافل.
(و) الحقوق أو السياسات املتعلقة بأي توزيعات للفائض.
(ز) مستوى املساهمة التكافلية وتاريخ استحقاقها والفترة التي تكون فيها واجبة الدفع ،وعواقب تأخيرها أو عدم دفعها
(حسبما تقرره الهيئة الشرعية لشركة التكافل/إعادة التكافل) ،واألحكام الخاصة بمراجعة املساهمات.
(ح) نوع ومستوى الرسوم التي سيتم حسمها أو إضافتها إلى املساهمة املحددة على كل صندوق ،وأي رسوم يدفعها العميل مباشرة.
(ط) تاريخ بداية ونهاية غطاء التكافل.
(ي) املصاريف املسموح بها املحملة على صناديق التكافل ،بما في ذلك الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص أي تكاليف
مشتركة بين الصناديق.

24

من األمثلة على ذلك ،ضمان ممتد مربوط بشراء أداة منزلية أو تغطية السفر املربوطة بشراء برنامج سياحي.
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( ك) معلومات بارزة وواضحة عن استثناءات أو قيود مهمة أو غير عادية  .ويعد االستثناء أو التقييد املهم هو ذلك
الذي من شأنه أن يؤثر على قرار املستهلكين عموما بخصوص االشتراك .وأما االستثناء أو التقييد غير املعتاد
هو ذلك الذي ال يكون موجودا عادة في عقود قابلة للمقارنة .وعند تحديد االستثناءات أو القيود املهمة ،ينبغي
على مشغل التكافل أو الوسيط ،على وجه الخصوص ،النظر في االستثناءات أو القيود املتعلقة بالسمات واملزايا
املهمة للعقد والعوامل التي قد يكون لها تأثير سلبي على املزايا الواجبة الدفع بموجبه .وفيما يلي أمثلة على
استثناءات أو قيود مهمة أو غير عادية:
• فترة تأجيل الدفع.
• استبعاد بعض الحاالت أو األمراض أو الحاالت الطبية املوجودة مسبقا.
• فترة تعليق سريان عقد التكافل.
• حدود مبالغ التغطية.
• حدود الفترة التي سيتم دفع املزايا فيها.
• القيود املفروضة على أهلية املطالبة مثل العمر ،أو اإلقامة ،أو العمل.
• الزيادات (التحمل).
(ل) ما إذا كان من املتوقع استخدام أي إعادة تأمين تقليدي فيما يتعلق بالعقد ،وإذا كان األمر كذلك ،بيان أسباب ذلك.
 .147عندما يتم ربط عقد التكافل بشراء سلع أو خدمات أخرى ،25ينبغي اإلفصاح عن املساهمة التكافلية بشكل منفصل عن
أي أسعار أخرى .وينبغي توضيح ما إذا كان التكافل إلزاميا 26،وإذا كان األمر كذلك ،فهل يمكن الحصول عليه من مكان آخر.
 .148ينبغي أن يصف مشغل التكافل/إعادة التكافل بشكل كاف وبلغة واضحة وسهلة الفهم املعلومات التالية على مستوى
كل صندوق من صناديق استثمار املشاركين:

25
26

انظر الهامش رقم .24
يتعين مراجعة مدى شرعية هذه املمارسة من قبل الهيئة الشرعية على أساس كل حالة على حدة ،وخصوصا عندما يكون العميل ملزما بالحصول على غطاء تكافلي.
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(أ) أهداف االستثمار.
(ب) إستراتيجية االستثمار.
(ج) التخصيص اإلستراتيجي للموجودات.
(د) املعيار املرجعي لألداء (للمساعدة في مقارنة األداء املستهدف باألداء الدوري الفعلي).
 .149بالنسبة ملنتجات التكافل القائمة على االستثمار ،ينبغي على الجهة الرقابية مطالبة مشغلي التكافل باإلفصاح عن
املعلومات التالية في مرحلة ما قبل التعاقد أو عند إبرام العقد:
(أ) خصائص عقد التكافل ،بما في ذلك عناصر املنتجات االستثمارية غير املضمونة.
(ب) نسبة املشاركة في األرباح عندما يستخدم عقد املضاربة إلدارة االستثمارات.
(ج) سياسة االستثمار.
(د) دورية ربح االستثمار و/أو إعالن فائض االكتتاب.
(ه) عند تقديم أي أرقام ألداء االستثمار ،ما إذا كانت تمثل أداء فعليا في املاض ي ،أو أداء سابقا محاكيا ،أو أداء متوقعا
في املستقبل.
(و) مقارنة العائد الدوري الفعلي لصندوق استثمار املشاركين مع العائد املرجعي املناسب للفترة املقابلة ،عبر الجداول
الزمنية املحددة من قبل السلطة التنظيمية والرقابية.
(ز) الطرف الذي يدير استثمار صناديق املشاركين وصناديق املساهمين ،عندما يتم التعهيد الخارجي ألي من هذه
العناصر واملكافآت التي يتلقاها.
 .150من الوسائل املفيدة لضمان تقديم معلومات دقيقة ومفهومة للعميل ورقة معلومات املنتج التي تحتوي على معلومات
عن سمات املنتج الرئيسة ذات األهمية الخاصة إلبرام أو تنفيذ عقد التكافل .وينبغي تحديد ورقة معلومات املنتج بوضوح
على هذا النحو ،وينبغي البيان للعميل أن املعلومات ليست شاملة .وبقدر ما تتعلق املعلومات بمحتوى العقد ،ينبغي اإلشارة،
حسبما يكون مناسبا ،إلى األحكام ذات الصلة من العقد أو إلى شروط وثيقة التكافل العامة التي ينبني عليها العقد .وينبغي
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على مشغلي التكافل ،والوسطاء عندما يكونون منخرطين في ذلك ،األخذ في االعتبار استخدام تقييم من قبل طرف ثالث،
مثل اختبار املستهلك ،في إعداد ورقة معلومات املنتج لضمان فهمها.
اإلفصاح عن الحقوق وااللتزامات
 .151غالبا ما يكون لدى عمالء التجزئة ،على وجه الخصوص ،معرفة محدودة فقط بالحقوق وااللتزامات القانونية الناشئة
عن عقد التكافل .وينبغي على مشغل التكافل أو الوسيط إبالغ عميل التجزئة قبل إبرام عقد التكافل باملسائل اآلتية:
(أ) األحكام العامة ،بما في ذلك القانون الواجب التطبيق الناظم للعقد.
(ب) االلتزام باإلفصاح عن الحقائق الجوهرية ،بما في ذلك معلومات بارزة وواضحة حول االلتزام املترتب على العميل
باإلفصاح عن الحقائق الجوهرية بصدق .ومن بين الطرق التي تضمن معرفة العميل ما يجب عليه اإلفصاح عنه،
توضيح واجب اإلفصاح عن جميع الظروف الجوهرية للعقد وما يتعين اإلفصاح عنه ،وشرح عواقب أي إخفاق في
تقديم هذا اإلفصاح .وبدال من التزام اإلفصاح ،قد ُيطرح على العميل أسئلة واضحة حول أي مسألة جوهرية للعقد
لتمكين العميل من اإلجابة بشكل كامل ودقيق.
(ج) االلتزامات الواجب التقيد بها عند إبرام العقد وخالل فترة سريانه ،وكذلك عواقب عدم االلتزام.
(د) االلتزام برصد الغطاء ،27بما في ذلك البيان ،عندما يكون ذلك ذا صلة ،بأنه قد يتعين على العميل مراجعة وتحديث
الغطاء بشكل دوري.
(ه) الحق في اإللغاء بما في ذلك وجوده وشروطه ومدة الحق فيه.
(و) حـق املطالبة باملزايا بما في ذلك الشروط التي بموجبها يمكن للمشارك املطالبة وتفاصيل االتصال لإلشعار باملطالبة.
(ز) االلتزامات على العميل في حالة حدوث مطالبة.
(ح) الحق في تقديم الشكاوى بما في ذلك الترتيبات الخاصة بمعالجة شكاوى املشاركين التي قد تشمل اآللية الداخلية
الخاصة بمشغل التكافل لتسوية املنازعات املتعلقة باملطالبات ،أو وجود آلية مستقلة لتسوية املنازعات وتفاصيل
االتصال لتقديم الشكوى
27

يستوجب تحديث الغطاء إبرام عقد جديد أو إضافة ملحق إلى العقد القائم.
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 .152عند االقتضاء ،ينبغي أيضا تزويد العميل بمعلومات حول أي برنامج لحماية املشاركين أو برنامج تعويض في حالة عدم
تمكن شركة التكافل من الوفاء باملطلوبات املترتبة عليها وأي قيود على مثل هذا البرنامج.
 .153إذا كانت شركة التكافل أجنبية ،فينبغي مطالبة مشغل التكافل أو الوسيط بإبالغ العميل ،قبل الدخول في أي التزام،
بتفاصيل مثل اآلتي:
(أ) السلطة األم املسؤولة عن الرقابة على شركة التكافل.
(ب) الدولة التي يقع فيها املقر الرئيس ،أو عندما يكون ذلك مناسبا ،موقع الفرع الذي سيتم إبرام العقد معه.
(ج) األحكام ذات الصلة لتقديم الشكاوى أو الترتيبات املستقلة لتسوية املنازعات.
اإلفصاح الخاص بعمليات اإليجاب والقبول عبراإلنترنت أو عمليات اإليجاب والقبول من خالل الوسائل الرقمية األخرى
 .154يستخدم مشغلو التكافل والوسطاء بشكل متزايد قنوات التوزيع الرقمية لتسويق وطرح منتجات التكافل ،بما في ذلك
الحلول القائمة على اإلنترنت والهاتف املحمول.
 .155قد يكون من األصعب على املستهلكين الفهم من أي مكان يعمل مشغل التكافل أو الوسيط ،وهويته ،ومن هي الجهة التي
رخصت لهما وأين مكانها .وقد يكون هذا هو واقع الحال بشكل خاص عندما يكون هناك أكثر من مشغل تكافل أو وسيط
منخرط في سلسلة التوزيع.
 .156عند إجراء أعمال التكافل من خالل القنوات الرقمية ،ينبغي على مشغلي التكافل والوسطاء مراعاة خصوصيات الوسيلة
املستخدمة ،واستخدام األدوات املناسبة لضمان حصول العمالء على معلومات واضحة وكافية وفي الوقت املالئم تساعدهم
على فهم الشروط التي يستند إليها أداء األعمال.
ُ
طالب مشغلي التكافل والوسطاء الذين يطرحون منتجات التكافل من خالل وسائل
 .157ينبغي على الجهات الرقابية أن ت ِ
رقمية ،أن يفصحوا عن معلومات جهات االتصال ذات الصلة (على سبيل املثال على موقعهم اإللكتروني) ،مثل:
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(أ) عنوان املقر الرئيس لـمشغل التكافل وتفاصيل االتصال الخاصة بالجهة الرقابية املسؤولة عن الرقابة على املكتب الرئيس.
(ب) تفاصيل االتصال الخاصة بمشغل التكافل أو الفرع أو الوسيط باإلضافة إلى الجهة الرقابية املسؤولة عن الرقابة
على األعمال ،إذا كانت مختلفة عما سبق.
(ج) الدول التي ُيسمح فيها قانونا ملشغل التكافل أو الوسيط بتوفير التكافل.
(د) إجراءات تقديم املطالبات ووصف إلجراءات معالجة املطالبات.
(ه) معلومات االتصال الخاصة بالسلطة أو املؤسسة التي تتعامل مع تسوية املنازعات و/أو شكاوى املستهلكين.
ُ
 .158ينبغي على الجهة الرقابية أن تـطبق متطلبات أنشطة التكافل الرقمية بشأن الشفافية واإلفصاح لتوفير مستوى من
الحماية للعمالء مكافئ للحماية املطبقة على أعمال التكافل التي تتم عبر وسائل غير رقمية.
عندما يتلقى العمالء املشورة قبل إبرام عقد التكافل ،تطالب الجهة الرقابية بأن تأخذ املشورة املقدمة من مشغلي
التكافل والوسطاء في االعتبارظروف العميل املفصح عنها.
 .159تتجاوز املشورة تقديم معلومات عن املنتج وتتعلق بشكل خاص بتقديم توصية شخصية بشأن منتج فيما يتعلق
باحتياجات العميل املفصح عنها.
 .160ينبغي على مشغل التكافل أو الوسيط أن يوضح للعميل ما إذا كانت املشورة مقدمة أم ال.
 .161ينبغي على مشغلي التكافل والوسطاء طلب املعلومات من عمالئهم التي تعد مناسبة لتقييم مطالبهم واحتياجاتهم
التكافلية قبل تقديم املشورة .وقد تختلف هذه املعلومات حسب نوع املنتج وقد تشمل ،على سبيل املثال ،معلومات عن
العميل تتعلق بـ:
(أ) املعرفة والخبرة املالية.
(ب) االحتياجات واألولويات والظروف.
(ج) القدرة على تحمل تكلفة املنتج.
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(د) وضعية املخاطر.
 .162قد تـرغب الجهة الرقابية في تحديد أنواع معينة من العقود أو العمالء ال ُيـطلب تقديم املشورة لهم .وقد يشمل ذلك،
عادة ،منتجات يسهل فهمها ،ومنتجات مطروحة ملجموعات من العمالء التي لديها معرفة متخصصة بنوع املنتج أو ،عندما
ُ
طالب الجهة
يكون ذلك ذا صلة ،التغطية اإللزامية التي ال توجد خيارات بشأنها .وحتى في حالة عدم تقديم أي مشورة ،قد تـ ِ
الرقابية مشغل التكافل أو الوسيط بمراعاة طبيعة املنتج وظروف العميل ومطالبه واحتياجاته املفصح عنها.
 .163في الحاالت التي يتوقع فيها عادة تقديم املشورة ،مثل املنتجات املعقدة أو املتعلقة باالستثمار ،ويختار العميل عدم تلقي
املشورة ،فمن املستحسن أن يحتفظ مشغل التكافل أو الوسيط بإقرار من العميل بهذا.
 .164ينبغي شرح وتوثيق األساس الذي تم تقديم التوصية استنادا إليه ،خاصة في حالة املنتجات املعقدة واملنتجات ذات
العنصر االستثماري .وينبغي إبالغ جميع املشورات بطريقة واضحة ودقيقة ،ومفهومة للعميل .وعند تقديم املشورة ،ينبغي
إبالغ العميل بذلك كتابيا على الورق أو في وسيلة دائمة يمكن الوصول إليها ،مع االحتفاظ بسجل في "ملف العميل".
 3.2.2بعد بدء العقد
ً
أوال :تطالب الجهة الرقابية مشغلي التكافل بما يأتي:
(أ) خدمة العقود بشكل مناسب إلى النقطة التي يتم فيها الوفاء بجميع االلتزامات بموجب العقد.
(ب) اإلفصاح للمشارك عن املعلومات الخاصة بأي تغييرات تعاقدية خالل فترة العقد.
(ج) اإلفصاح للمشارك عن مزيد من املعلومات ذات الصلة حسب نوع منتج التكافل.
ُ
طالب الجهات الرقابية مشغلي التكافل بالوفاء بااللتزامات بموجب عقد ما بطريقة مناسبة ووفقا للشروط
 .165ينبغي أن ت ِ
واألحكام القانونية املتفق عليها تعاقديا .وينبغي أن يشمل ذلك املعاملة العادلة في حالة التحول بين املنتجات أو اإللغاء املبكر
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للعقد وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها .ولتمكينهم من االضطالع بذلك ،ينبغي أن يحافظ مشغلو التكافل على عالقة مع
العميل طوال فترة العقد.
 .166على الرغم من أن خدمة العقد املستمرة تعد من الناحية املتعارف عليها مسؤولية تقع في املقام األول على مشغل التكافل،
غالبا ما يشارك الوسطاء فيها ،ال سيما عندما تكون هناك عالقة مستمرة بين العميل والوسيط .وينبغي أن يظل مشغل
التكافل في النهاية مسؤوال عن خدمة العقود طوال فترتها ،وضمان أن يكون للوسطاء عقود وإجراءات مناسبة معمول بها
فيما يتعلق بأنشطة خدمة العقد التي يؤدونها نيابة عن مشغل التكافل.
 .167تشمل خدمات العقد توفير املعلومات ذات الصلة للعمالء طوال فترة العقد.
معلومات عن مشغل التكافل
 .168تشمل املعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها من قبل مشغل التكافل للمشارك ما يأتي:
(أ) أي تغيير في اسم مشغل التكافل أو شكله القانوني أو عنوان مركزه الرئيس وأي مكاتب أخرى حسبما هو مناسب.
(ب) أي عملية استحواذ من قبل شركة أخرى تؤدي إلى تغييرات تنظيمية بقدر ما تهم املشارك.
(ج) عند االقتضاء ،معلومات عن نقل محفظة 28شريطة أال يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة ومبادئها (بما في ذلك حقوق
املشاركين في هذا الصدد).
معلومات عن الشروط واألحكام
 .169ينبغي أن يقدم مشغلو التكافل مستندا على التغطية (بما في ذلك اإلضافات واالستثناءات املذكورة في العقد) فورا بعد
بدء العقد.

28

يشير القسم  3.4في املعيار رقم  20املعنون بـ "العناصر األساسية في عملية املراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل [قطاع التأمين اإلسالمي[ إلى أنه ينبغي على
السلطة التنظيمية والرقابية أن تأخذ في االعتبار ما إذا كان أي نقل مقترح قد خضع ملراجعة شرعية من قبل شركتي التكافل الناقلة واملنقول إليها.
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 .170تختلف املعلومات التي يتعين تقديمها على أساس مستمر ،بما في ذلك التغييرات في أحكام العقد وشروطه أو التعديالت
على التشريعات الواجبة التطبيق على العقد ،حسب نوع العقد وقد تشمل على سبيل املثال:
(أ) السمات الرئيسة ملزايا التكافل ،وال سيما تفاصيل حول طبيعة ونطاق وتواريخ استحقاق املزايا واجبة الدفع من قبل
مشغل التكافل.
(ب) التكلفة اإلجمالية للعقد ،معبرا عنها بشكل مناسب لنوع العقد ،بما في ذلك جميع الضرائب ومكونات التكلفة األخرى؛
وينبغي ذكر املساهمات بشكل فردي إذا كانت عالقة التكافل تشتمل على عدة عقود تكافل مستقلة ،أو تقديم
املعلومات عن أساس حسابها لتمكين املشترك من التحقق من التكلفة ،إذا تعذر تقديم التكلفة الدقيقة.
(ج) أي تغييرات تطرأ على هيكل التكلفة ،29عند االقتضاء ،لبيان املبلغ اإلجمالي الواجب الدفع وأي ضرائب وأجور
وتكاليف إضافية ممكنة ال يتم فرضها من خالل مشغل التكافل أو من قبله ،وكذلك أي تكاليف يتحملها املشارك
الستخدام وسائل االتصال إذا كان ينبغي تحصيل مثل هذه التكاليف اإلضافية.
(د) مدة العقد ،وشروط وأحكام اإلنهاء (املبكر) للعقد والعواقب التعاقدية.
(ه) وسائل دفع املساهمات ومدة املدفوعات.
(و) املساهمات لكل مزية من املزايا الرئيسة والتكميلية.
(ز) معلومات للمشارك عن الحاجة لإلبالغ عن انخفاض/ارتفاع قيمة املوجودات املغطاة.
(ح) معلومات للمشارك عن الظروف الخاصة األخرى املتعلقة بالعقد.
(ط) معلومات عن أثر اشتمال عقد التكافل على خيار التحويل30.

(ي) معلومات عن تجديد العقد.
(ك) معلومات حول املالءمة املستمرة للمنتج ،إذا كانت هذه الخدمة مقدمة من قبل مشغل التكافل أو الوسيط.

29
30

إذا ترتب على تغيير هيكل التكلفة ،املتعلق بشكل مباشر بعقد تكافل ،زيادة في مبلغ املساهمة يتعين حينها إبرام عقد جديد ،أو إضافة ملحق إلى العقد القائم.
يعد خيار التحويل على سبيل املثال خيارا قد توفره بعض شركات التكافل العائلي عندما تسمح للمشارك بتغيير دورية دفع املساهمات من سنوية إلى شهرية.
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 .171يمكن ملشغلي التكافل في ظروف الضغط االقتصادي تقديم شكل ما من املعونة االقتصادية للمشاركين إما طواعية أو
بموجب مبادرة حكومية أو أخرى خاصة بالصناعة 31.وإذا قاموا بذلك ينبغي عليهم التواصل بوضوح مع العمالء بشأن
املعونة املعروضة (التي يجب أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها) ،وينبغي أال تعطي االنطباع على أنها متوقفة على
إبرام عقد جديد.
 .172ينبغي أن تتضمن املعلومات اإلضافية املقدمة إلى املشارك فيما يتعلق باملنتجات ذات العنصر االستثماري ما يلي على األقل:
(أ) إستراتيجية وأهداف االستثمار املجملة لصندوق استثمار املشاركين ،بما في ذلك مالحظات توضيحية بشأن املبدأ
األساس لتخصيص املوجودات وأداء االستثمار.
(ب) مبالغ االستردادات الحالية.
(ج) املساهمات املدفوعة حتى اآلن.
(د) بالنسبة للتكافل العائلي املرتبط ببرنامج استثمار جماعي إسالمي ،تقريرا من الشركة االستثمارية (يتضمن أداء
الصناديق املعنية ،وتغيرات االستثمارات ،وإستراتيجية االستثمار ،وعدد وقيمة الوحدات والتحركات خالل العام
املاض ي ،واألجور اإلدارية ،والضرائب ،والرسوم ،والوضع الحالي لحساب العقد).
(ه) بالنسبة ملنتجات التكافل القائمة على االستثمار ،ينبغي على مشغلي التكافل في أوقات التقلبات املرتفعة في أسواق
االستثمار اإلفصاح عن أداء صناديق استثمار املشاركين على أساس أكثر دورية.
 .173عندما تكون هناك تغييرات في الشروط واألحكام ،ينبغي على مشغل التكافل إشعار املشارك بحقوقه والتزاماته فيما
يتعلق بهذه التغيرات والحصول على موافقة املشارك حسبما هو مناسب.

31

من األمثلة على ذلك ،جائحة كوفيد ،19-عندما عرض بعض مشغلي التكافل على املشاركين تأجيل دفع املساهمات.
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ً
ثانيا :أن تطالب الجهة الرقابية مشغلي التكافل بمعالجة املطالبات في الوقت املالئم وبطريقة عادلة وشفافة.
ُ
طالب الجهات الرقابية مشغلي التكافل بأن يكون لديهم سياسات وإجراءات معمول بها تتسم بالعدالة
 .174ينبغي أن ت ِ
والشفافية ملعالجة املطالبات وتسوية املنازعات املتعلقة باملطالبات.
ُ
طالبين باإلجراءات والشكليات واألطر الزمنية املتعارف عليها لتسوية املطالبات .وعندما يكون هناك ،بشكل
 .175ينبغي إعالم امل ِ
استثنائي ،اختالالت تشغيلية كبيرة تجعل من املستحيل معالجة املطالبات في الوقت املالئم 32ينبغي حينها على شركات
التكافل التواصل بوضوح مع املشاركين بشأن أسباب مثل هذه االختالالت ،والتبعات على معالجة املطالبات.
ُ
طالبين معلومات عن حالة مطالباتهم في الوقت املالئم وبطريقة عادلة.
 .176ينبغي إعطاء امل ِ
ُ
حددة للمطالبة مثل االستهالك ،أو معدل الحسم ،أو التقصير بلغة مفهومة ُ
طالبين.
 .177ينبغي توضيح وشرح العوامل امل ِ
للم ِ
وينطبق الش يء نفسه عندما يتم رفض املطالبات كليا أو جزئيا.
ً
ثالثا :أن تطالب الجهة الرقابية مشغلي التكافل والوسطاء بمعالجة الشكاوى في الوقت املالئم وبطريقة عادلة.
 .178ينبغي على مشغلي التكافل والوسطاء إتاحة معلومات للعمالء عن سياساتهم وإجراءاتهم بشأن معالجة الشكاوى.
 .179ينبغي على مشغلي التكافل والوسطاء الرد على الشكاوى دون تأخير ال ضرورة له؛ وينبغي أن يظل أصحاب الشكاوى على
اطالع حول كيفية معالجة شكاويهم.

32

قد يحدث ذلك خالل تفش ي جائحة كبيرة ،أو نتيجة لهجوم سيبراني كبير.
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 3.2اإلفصاحات البيئية واالجتماعية وتلك املتعلقة بالحوكمة
أن تطالب الجهة الرقابية بإفصاحات مناسبة حول مبادرات وسياسات وآثار شركة التكافل/إعادة التكافل فيما يتعلق
باملجاالت البيئية واالجتماعية والحوكمة.
 .180ينبغي على مشغلي التكافل/إعادة التكافل اإلفصاح علنا عن مبادراتهم وسياساتهم في املجاالت البيئية واالجتماعية
والحوكمة ،وكيفية تحقيق تلك املبادرات والسياسات آلثار إيجابية وإضافة قيمة إلى املجتمع واالقتصاد والبيئة.
 .181مشغلو التكافل/إعادة التكافل مدعوون لإلفصاح عن املعلومات من أجل مساعدة أصحاب املصلحة على فهم كيفية
تقييمهم للمخاطر الناشئة عن أنشطتهم التي قد تؤثر على املجاالت البيئية واالجتماعية والحوكمة .وهناك أربعة مجاالت33

تتعلق باإلفصاحات في املجاالت البيئية واالجتماعية والحوكمة هي كاآلتي:
(أ) الحـوكمة :اإلفصاح عن حوكمة شركة التكافل فيما يتعلق باملخاطر والفرص التي قد تؤثر على املجاالت البيئية
واالجتماعية والحـوكمة ،بما في ذلك السياسات الرسمية التي تهدف إلى تعزيز املمارسات الرشيدة.
• وصف إشراف مجلس اإلدارة على املخاطر والفرص 34التي تسهم في تحقيق األهداف املتعلقة باملجاالت
البيئية واالجتماعية والحـوكمة.
• وصف دور اإلدارة في تقييم وإدارة هذه املخاطر والفرص.
(ب) اإلستراتيجية :اإلفصاح عن اآلثار الفعلية واملحتملة لهذه املخاطر والفرص على أعمال شركة التكافل وإستراتيجيتها
وتخطيطها املالي عندما تكون هذه املعلومات جوهرية.
• وصف املخاطر والفرص التي قد تؤثر على املجاالت البيئية واالجتماعية والحـوكمة على املدى القصير
واملتوسط والطويل التي حددتها شركة التكافل.

33

34

يستند هذا التصنيف إلى فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ التي أنش أها مجلس االستقرار املالي .وتهدف فرقة العمل إلى تطوير إفصاحات طوعية
ومتسقة عن املخاطر املالية املتعلقة باملناخ الستخدامها من قبل الشركات في تقديم املعلومات ألصحاب املصلحة.
في سياق أنشطة التكافل ،قد يكتتب مشغل التكافل في مشاريع قد تنطوي على مخاطر تؤثر على املجاالت البيئية واالجتماعية والحوكمة ،مثل تغطية مشروع يسبب التلوث.
وبإمكان مشغل التكافل أيضا أن يعزز بشكل إيجابي األهداف البيئية واالجتماعية والحوكمة على سبيل املثال ،عن طريق اختيار االستثمار في الشركات األصغر حجما أو
الشركات التي تتمتع بسجل حوكمة جيد.
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• وصف أثر هذه املخاطر والفرص على أعمال شركة التكافل وإستراتيجيتها وتخطيطها املالي.
(ج) إدارة املخاطر :اإلفصاح عن كيفية تحديد شركة التكافل للمخاطر املتعلقة باملجاالت البيئية واالجتماعية والحـوكمة
وتقييمها وإدارتها.
•

وصف عمليات شركة التكافل لتحديد هذه املخاطر وتقييمها.

•

وصف عمليات شركة التكافل إلدارة هذه املخاطر.

•

وصف كيفية دمج عمليات تحديد هذه املخاطر وتقييمها وإدارتها في مجمل إدارة املخاطر الخاصة بشركة التكافل.

(د) املقاييس واألهداف :اإلفصاح عن املقاييس واألهداف املستخدمة لتقييم وإدارة املخاطر والفرص التي تؤثر على
املجاالت البيئية واالجتماعية والحـوكمة.
• اإلفصاح عن املقاييس املستخدمة من قبل شركة التكافل لتقييم هذه املخاطر والفرص تماشيا مع
إستراتيجيتها وعملية إدارة املخاطر.
• وصف األهداف التي تستخدمها شركة التكافل إلدارة هذه املخاطر والفرص واألداء مقابل األهداف.
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القسم الثالث :قضايا محددة إضافية في اإلفصاحات لشركات التكافل/إعادة التكافل
 1.3إعادة التكافل
 .182يحدد املعيار رقم  18املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية إلعادة التكافل (إعادة التأمين اإلسالمي)" املبادئ األساسية وأفضل
املمارسات املتعلقة بأنشطة إعادة التكافل .ويغطي كل من أنشطة شركات إعادة التكافل والرقابة على برامج إعادة التكافل/إعادة
التأمين لشركات التكافل ،ويقدم توصيات محددة حول اإلفصاح .وتنطبق متطلبات اإلفصاح الواردة في القسم ( 1.2اإلفصاحات
االحترازية) من هذا املعيار على مشغلي إعادة التكافل .إال أن اللوائح التنظيمية الخاصة باإلفصاح للعمالء تعد ذات صلة أقل في
ترتيبات إعادة التكافل ألن صفقة األعمال تتم من قبل كيانات مهنية (مشغل إعادة التكافل ومشغل التكافل) ،على دراية باألعمال
وقادرة بشكل عام على التفاوض بشأن اإلفصاحات التي تحتاج إليها .ولذلك ،تفرض السلطات التنظيمية والرقابية عادة متطلبات
محدودة خاصة باإلفصاح للعمالء ،إن وجدت ،في معامالت إعادة التكافل/إعادة التأمين.
 .183إلى الحد الذي تقرر فيه السلطات التنظيمية والرقابية فرض أي إفصاحات للعمالء على مشغلي إعادة التكافل ،ستكون هذه
اإلفصاحات عادة مجموعة فرعية من تلك املنصوص عليها في القسم  2.2املذكور آنفا .ويقترح أن تشمل تلك اإلفصاحات على األقل:
(أ) ما إذا كان سيتم استخدام إعادة اإلسناد على أساس التكافل أو التأمين التقليدي.
(ب) الحقوق أو السياسات بشأن أي توزيعات من الفائض.
(ج) أي عموالت/أجور تدفعها شركة إعادة التكافل للوسطاء (السماسرة الذين يتصرفون عادة في مثل هذه املعامالت
نيابة عن الشركة املسندة ،وفي هذه الحالة شركة التكافل).
 2.3نو افذ التكافل/إعادة التكافل
 .184أصبحت نوافذ التكافل/إعادة التكافل 35ممارسة شائعة في بعض الدول ،حيث تؤسس شركة التأمين التقليدي أو إعادة
التأمين التقليدي قسما محددا داخل الكيان (املعروف عموما باسم الشركة املضيفة) لتقديم املنتجات والخدمات بالتماش ي
35

تعد نافذة التكافل/إعادة التكافل جزءا من مؤسسة مالية تقليدية (وقد تكون فرعا أو وحدة مخصصة لتلك املؤسسة) تقدم خدمات التكافل أو إعادة التكافل ،ولكن
ليس لها هوية قانونية منفصلة.
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مع أحكام الشريعة ومبادئها .وينبغي أن يكون لهذا القسم انفصال مالي مالئم عن مضيفه ،وينبغي أن يحتفظ بحسابات
منفصلة تغطي املوجودات واملطلوبات ورأس املال واألرباح والخسائر .وقد ناقش مجلس الخدمات املالية اإلسالمية نوافذ
التكافل وإعادة التكافل في املعيار رقم ( 20القسم  )7.3من وجهة نظر عملية املراجعة الرقابية.
 .185إن العديد من متطلبات اإلفصاح الواردة في القسم الثاني قابلة للتطبيق على نوافذ التكافل/إعادة التكافل ،أو تنطبق
مع تعديالت طفيفة تعكس حقيقة أن النافذة ليست كيانا قانونيا .وينبغي أن تطالب السلطة التنظيمية والرقابية ،حيثما
أمكن ذلك ،بإفصاحات من النافذة كما لو كانت شركة تكافل/إعادة تكافل قائمة بذاتها ،ومن املهم بشكل خاص طلب
إفصاحات الحوكمة الشرعية املحددة في القسم  .3.2وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تقديم بعض اإلفصاحات العلنية املحددة.
تطالب السلطة التنظيمية والرقابية ،عند االقتضاء ،نافذة التكافل/إعادة التكافل بتقديم معلومات متعلقة
 .186ينبغي أن ِ
بمضيفها التقليدي ،وخاصة عالقتها التنظيمية معه (أي ما إذا كانت النافذة قد أنشئت بوصفها إدارة أو وحدة أو قسما أو
فرعا لشركة تأمين تقليدي).
تطالب نافذة التكافل/إعادة التكافل أو الشركة املضيفة لها باإلفصاح عن
 .187ينبغي على السلطة التنظيمية والرقابية أن ِ
تطالب مشغل نافذة التكافل/إعادة التكافل
الترتيبات الخاصة بفصل أموال النافذة عن أموال املضيف .كما ينبغي عليها أن ِ
باإلفصاح عن التدفقات املحتملة لألموال التي يمكن أن تحدث بين نافذة التكافل/إعادة التكافل ومضيفها (على سبيل
املثال ،حصة املشاركة باألرباح وأجور الوكالة) .وينبغي عليها أيضا اإلفصاح عن أي معامالت مشتركة بين النافذة ومضيفها،
على سبيل املثال إسناد مشترك في إعادة التكافل/إعادة التأمين ،36مع مراعاة الفصل بين الجزء املسند من الشركة املضيفة
والجزء املسند من نافذة التكافل ولو حكميا.
تطالب السلطة التنظيمية والرقابية باإلفصاح عن أي ترتيبات للدعم املالي من الشركة املضيفة إلى نافذة
 .188ينبغي أن ِ
التكافل/إعادة التكافل (على سبيل املثال ،قرض بدون فائدة) ،وأي دعم تم الحصول عليه في السابق ولم يسدد بعد.
36

ُ
يمكن أن ُيسمح لشركة إعادة التكافل أن تقبل أعماال من املضيف التقليدي لنافذة تكافل شريطة أن تكون املخاطر املسندة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها مثل
تقديم غطاء تكافلي ملصفاة نفط ضد أضرار العواصف.
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3.3التكافل األصغر37

 .189يعد التكافل األصغر من املجاالت التي يكتسب فيها مبدأ التناسبية الذي تم مناقشته في القسم  3.1أهمية خاصة .وقد
تم تناول التكافل األصغر في ورقة قضايا مشتركة بين مجلس الخدمات املالية اإلسالمية واالتحاد الدولي ملراقبي التأمين
نوهت إلى تنوع مقدمي التكافل األصغر بدءا من شركات تكافل كبيرة تطرح منتجات تستهدف على وجه الخصوص السكان
من ذوي الدخل املنخفض ،وانتهاء بالتعاونيات في القرى الصغيرة .ويختلف مدى وطبيعة اللوائح التنظيمية املطبقة على
املقدمين من ذوي الحجم األصغر من دولة ألخرى.
 .190بقدر ما يتعلق األمر باإلفصاحات العلنية ،ينبغي على الجهات الرقابية األخذ في االعتبار طبيعة مقدم التكافل األصغر
وحجمه وتعقيد أعماله ومخاطره .وبالتالي ينبغي أن يكون تطبيق مبدأ التناسبية منصبا بشكل كبير على مقدم التكافل
األصغر .ويتعين إحداث موازنة بين العبء التنظيمي من جهة ،ومنافع انضباط السوق واحتياجات الجهات الفاعلة في
السوق بما في ذلك املشاركون املحتملون من جهة أخرى.
 .191فيما يتعلق بإفصاحات سلوكيات األعمال ،فإن مشاركي التكافل األصغر لديهم احتياجات مختلفة من املشاركين
العاديين في التكافل .ومن املرجح أن يكونوا من ذوي الدخل واملستوى التعليمي املنخفضين .وبالتالي يتعين أن يتناسب نوع
املعلومات املقدمة إليهم والطريقة التي يتم إيصالها إليهم مع إملامهم املالي والعام .وعلى وجه الخصوص ،يجب أن يكون
املشارك املحتمل قادرا على فهم أنواع التغطية واالستثناءات املقدمة واملبدأ األساس للتكافل ،بما في ذلك املنهج املتبع تجاه
املشاركة في الفائض .ومن أجل تحقيق هذا ،ينبغي أن تستخدم املادة األدبية للمنتج لغة مبسطة من املرجح فهمها من قبل
السكان ذوي الدخل املنخفض.

37

أصدر بشكل مشترك كل من مجلس الخدمات املالية اإلسالمية واالتحاد الدولي ملراقبي التأمين في عام  2015ورقة قضايا تناولت قضايا تتعلق بتنظيم التكافل األصغر
(التأمين األصغر اإلسالمي) والرقابة عليه .وتمثل الغرض من الورقة في تقديم رؤى للسلطات التنظيمية والرقابية والجهات الفاعلة في الصناعة عن أنواع القضايا التي تنشأ
من ممارسات التكافل األصغر .وناقشت الورقة املشتركة أربعة موضوعات رئيسة( :أ) حوكمة الشركات( ،ب) التنظيم املالي واالحترازي( ،ج) الشفافية وإعداد التقارير
وسلوكيات السوق( ،د) عملية املراجعة الرقابية .وقد تم تعريف التكافل األصغر في الفقرة رقم  14على أنه مبادرة للضمان املشترك من قبل مجموعة من املشاركين الذين
يتفقون فيما بينهم على دعم بعضهم بعضا بشكل مشترك ضد الخسائر الناشئة عن مخاطر محددة ،وفق املبادئ األساسية القائمة على التبرع ،والتعاون ،وتحريم الربا.
وعادة ما يتم تقديم التكافل األصغر للشرائح ذات الدخل املنخفض واملهمشة من السكان (التي عادة ما يتم استبعادها من شروط وأحكام التكافل العام) من قبل كيانات
مت نوعة يتم تنظيمها والرقابة عليها من قبل السلطات التنظيمية والرقابية للتكافل/التأمين.
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التعريفات
الغرض من التعريفات التالية هو مساعدة القارئ في فهم املصطلحات املستخدمة في هذا املعيار .وننوه إلى أن هذه القائمة
ليست شاملة بأي حال من األحوال.
إدارة املوجودات
واملطلوبات
الضبط
املؤسس ي

مخاطر االئتمان
الشركة املضيفة
مخاطر السيولة

مخاطر السوق

املضاربة

صندوق استثمار
املشاركين
صندوق مخاطر
املشاركين

تنسيق القرارات واإلجراءات من قبل شركة التكافل فيما يتعلق باملوجودات واملطلوبات
من خالل العملية املستمرة لوضع وتطبيق ورصد ومراجعة اإلستراتيجيات املتعلقة
باملوجودات واملطلوبات من أجل تحقيق األهداف املالية لشركة التكافل مع مراعاة تقبل
املخاطر وغير ذلك من القيود.
مجموعة محددة من العالقات بين إدارة املؤسسة ،ومجلس إدارتها ،ومساهميها،
وأصحاب املصلحة اآلخرين فيها توفر الهيكلية التي يتم من خاللها تنظيم العالقات وفقا
للقوانين والنظم واللوائح السارية في املؤسسة ومتطلبات الجهات التنظيمية والرقابية.
املخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته وفقا للشروط املتفق عليها.
وقد تنشأ مخاطر االئتمان في شركة التكافل أو إعادة التكافل من األنشطة التشغيلية
والتمويلية واالستثمارية للصناديق .كما قد تنشأ مخاطر مشابهة من أنشطة الصناديق
املتعلقة بإعادة التكافل أو إعادة اإلسناد على أساس التكافل.
شركة للخدمات املالية التقليدية تشغل نافذة للخدمات املالية اإلسالمية.
مخاطر تعرض املؤسسة لخسارة محتملة تنشأ عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو
تمويل الزيادة في املوجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غير
مقبولة.
مخاطر الخسائر في املراكز املسجلة داخل وخارج قائمة املركز املالي الناتجة عن تحركات
في أسعار السوق ،أي التقلبات في قيمة املوجودات القابلة للتداول أو التسويق أو التأجير
(بما فيها أنواع معينة من الصكوك ،مثل صكوك اإلجارة).
عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس املال (رب املال) ومقدم العمل (املضارب) يقوم فيه
رب املال باملساهمة برأس مال في نشاط يديره املضارب (أو مقدم العمل) .ويتم توزيع
األرباح التي يحققها النشاط أو تحققها املؤسسة وفق النسبة املئوية املحددة في العقد،
ويتحمل رب املال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب التعدي أو التقصير أو
إخالله بالشروط املتعاقد عليها.
صندوق يخصص به جزء من املساهمات التي يدفعها املشاركون بشركة التكافل ألغراض
االستثمار و/أو االدخار.
صندوق يخصص به جزء من املساهمات التي يدفعها املشاركون بشركة التكافل ألغراض
تلبية مطالبات املشاركين على أساس املساعدة املتبادلة أو الحماية.
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ُ
دفع مال ملن ينتفع به على أن يرد بديل مساو له وهو حال وإن أجل.
القرض
اتفاقية يتم من خاللها إسناد شركة التكافل بعض مخاطرها وفق اتفاقية إعادة تكافل
إعادة التكافل إلزامية أو اختيارية بوصفها ممثال للمشاركين وفق عقد التكافل ،وذلك بإسهامها بجزء
من املساهمة بوصفها تبرعا في صندوق مشترك ضد أي مخاطر أو أضرار معينة.
أي مؤسسة أو كيان يدير عمال من أعمال إعادة التكافل ،وغالبا ما تكون تلك املؤسسة
مشغل إعادة
أو الكيان -دون ضرورة ذلك -جزءا من الكيان القانوني الذي يتم االحتفاظ فيه بمصالح
التكافل
املشاركين.
شركة إعادة هي الشركة التي تعمل وفق مبدأ التكافل إال أن املشاركين فيها أنفسهم عبارة عن شركات
تكافل ،واملخاطر التي يتم تشاركها هي للمشاركين األصليين في شركات التكافل.
التكافل
اإلجراءات التي يتم من خاللها إدارة املخاطر ،األمر الذي يسمح بتحديد جميع مخاطر
إدارة املخاطر شركة التكافل وتقييمها ورصدها والتخفيف منها (حسب الحاجة) ،وإعداد تقارير عنها
على أساس شامل وفي التوقيت املالئم.
الحالة التي لم يعد مشغل التكافل يواصل فيها قبول أعمال جديدة لصالح صندوق واحد
أو أكثر من صناديق مخاطر املشاركين لدى شركة التكافل ،أو صناديق مخاطر املشاركين
إنهاء األعمال لدى شركة إعادة التكافل لكنه يواصل الوفاء بالتزامات تلك الصناديق فيما يتعلق بعقود
التكافل ،بما في ذلك املنافع الناجمة عن تلك العقود إلى أن يتم إطفاء تلك االلتزامات
بشكل كامل.
صندوق
صندوق يمثل موجودات ومطلوبات مشغل التكافل أو إعادة التكافل وال ينسب إلى
املشاركين.
املساهمين
األحكام الشرعية العملية املستنبطة من املصادر الشرعية (القرآن والسنة واإلجماع
الشريعة
والقياس) ،وغيرها من املصادر الشرعية املعتمدة.
كيان محدد تم إنشاؤه أو التعاقد معه من قبل مؤسسة خدمات مالية إسالمية إلنجاز
الهيئة الشرعية
نظام الحوكمة الشرعية وتطبيقه.
املتطلبات املالية التي يتم تحديدها بوصفها جزءا من نظام املالءة الذي يحدد مبالغ موارد
متطلبات املالءة املالءة التي يجب على شركة التكافل أو إعادة التكافل أن تتوفر لديها إضافة إلى
املوجودات التي تغطي مخصصاتها الفنية ومطلوباتها األخرى.
أولئك الذين لديهم مصلحة في سالمة شركات التكافل أو إعادة التكافل ،بما في ذلك:
أصحاب
(أ) املوظفون( .ب) مشاركو التكافل أو مسندو التكافل وفق اتفاقيات إعادة التكافل.
املصلحة
(ج) املوردون( .د) املجتمع (هـ) الجهات الرقابية والحكومات.
الضمان املتبادل نظير االلتزام بالتبرع باشتراك محدد لصندوق مخاطر املشاركين بحيث
تتفق مجموعة من املشاركين فيما بينهم على مساندة بعضهم بعضا ضد الخسائر
التكافل
الناشئة عن مخاطر محددة.
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أي مؤسسة أو كيان يدير عمال من أعمال التكافل ،وغالبا ما تكون تلك املؤسسة أو
مشغل التكافل الكيان -دون ضرورة ذلك -جزءا من الكيان القانوني الذي يتم االحتفاظ فيه بمصالح
املشاركين.
األطراف التي تشارك في منتج التكافل مع شركة التكافل التي يحق لها االستفادة منه
مشاركو التكافل
بموجب عقد التكافل.
شركة مزاولة ألعمال التكافل ُيدار فيها صندوق مخاطر املشاركين وأي صندوق (صناديق)
شركة التكافل
استثمار للمشاركين بشكل منفصل عن صندوق املساهمين (إن وجد) املنسوب ملشغل
التكافل الذي يدير األعمال.
جزء من شركة تأمين/إعادة تأمين تقليدي (قد تكون فرعا أو وحدة مخصصة لهذه
نافذة
التكافل/إعادة املؤسسة) توفر خدمات التكافل أو إعادة التكافل بما يتماش ى مع أحكام الشريعة
ومبادئها.
التكافل
القيمة املخصصة من قبل مشغل التكافل لتغطية التزاماتها التكافلية وتسوية جميع
املخصصات التزاماتها تجاه مشاركي التكافل واملستفيدين اآلخرين الناشئة طوال فترة املحفظة ،بما في
ُ َ
ذلك مصروفات إدارة الوثائق ،وإعادة التكافل/إعادة التأمين ،ورأس املال املطالب به
الفنية
لتغطية ما بقي من املخاطر.
عملية تقييم الطلبات للحصول على تغطية تكافل أو إعادة تكافل التي يضطلع بها مشغل
التكافل أو إعادة التكافل نيابة عن مشاركي التكافل أو إعادة التكافل لتحديد املخاطر
االكتتاب
املرتبطة بمقدم الطلب ،واتخاذ قرار بشأن قبول الخطر ،وإذا ما تم قبوله وفق أي
شروط.
الفائض أو العجز الحصيلة املالية لصندوق مخاطر املشاركين لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل
من عناصر املخاطرة الخاصة بأعمالها ،وهي تمثل الرصيد بعد استقطاع املصروفات
التكافلي
واملطالبات (بما في ذلك أي تحرك في املخصصات الفنية) من دخل املساهمات.
لالكتتاب
ُ
وكلون) مشغل التكافل أو إعادة
عقد يعين بموجبه مشاركو التكافل أو إعادة التكافل (امل ِ
التكافل (الوكيل) لتنفيذ أنشطة االكتتاب و/أو األنشطة االستثمارية الخاصة بصناديق
الوكالة
التكافل أو إعادة التكافل بالنيابة عنهم مقابل أجر معلوم.
فريضة مالية تدفع ملصارفها املحددة واملفروضة شرعا على من لديهم مال بلغ النصاب
الزكاة
وحال عليه الحول.

57

ملحق :مقارنة املبادئ األساسية للتأمين الصادرة عن االتحاد الدولي ملر اقبي التأمين ومنهج مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
تمهيد:
يعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية على استكمال املعايير االحترازية والرقابية الصادرة عن االتحاد الدولي ملراقبي التأمين ،وخاصة املبادئ األساسية للتأمين ،من خالل
معالجة خصوصيات التكافل بهدف املساهمة في سالمة صناعة التكافل واستقرارها .ويركز هذا املعيار بشكل خاص على الخصائص الفريدة لشركات التكافل/إعادة التكافل،
على سبيل املثال الفصل بين الصناديق ،وتوزيع الفائض ،وتقديم القرض بدون فائدة ،ومدى أثر هذه الخصائص على متطلبات اإلفصاح الخاصة بها .والجدير بالذكر أن
االتحاد الدولي ملراقبي التأمين يهيكل مادة املبادئ األساسية للتأمين بالطريقة التالية (التي تختلف عن الهياكل املستخدمة من قبل بعض واضعي املعايير اآلخرين) :بيانات
املبادئ األساسية للتأمين ،ومعايير ،ومواد إرشادية .ويشير األول إلى بيان مبدأ رفيع املستوى (مثل املبدأ األساس للتأمين رقم  ،)20وأما الثاني فيشير ملتطلبات إلزامية لتطبيقه،38
في حين يشير الثالث إلى إرشادات مفصلة تشرح معيارا معينا وتدعم التطبيق .ويتبع التخطيط التالي مصطلحات االتحاد الدولي ملراقبي التأمين في شرح كيفية معالجة
خصوصيات التكافل .وباإلضافة إلى املعايير الدولية املشار إليها هنا ،يستفيد املعيار من أفضل املمارسات لعدة دول.

38

مشابهة إلى حد كبير "املعايير األساسية" للمبادئ األساسية الصادرة عن بازل ،واملعيار رقم  17املعنون بـ "املبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي (القطاع املصرفي)".
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املعاييراملندرجة تحت املبادئ
األساسية للتأمين*

 3.20ملف الشركة التعريفي

منهج املعياررقم  25ملجلس
الخدمات املالية اإلسالمية :تنقيح
املبادئ األساسية للتأمين الصادرة خصوصيات التكافل التي تمت معالجتها
بإضافات/تغييرات جديدة
عن االتحاد الدولي ملر اقبي التأمين
في هيئة مبادئ أساسية للتأمين
تعكس خصوصيات التكافل**
املبدأ األساس للتأمين رقم  :20اإلفصاحات العلنية
• تم تعديل املعيار ملعالجة خصوصيات
معدل
التكافل (على سبيل املثال ،النموذج
• تم تعديل املعيار
التشغيلي للتكافل).
• إدخال فقرة واحدة إرشادية
• تتعلق التعديالت املدخلة على
تحمل رقم .38
اإلرشادات بشكل خاص بحقيقة
• تعديل فقرة واحدة إرشادية
مفادها أن التكافل يختلف جذريا عن
تحمل رقم .40
التأمين التقليدي من حيث العقود
املستخدمة ،وفصل األموال .إال أن
النموذج الفعلي املستخدم يختلف
من دولة ألخرى ومن مشغل آلخر .لذا،
فإن اإلفصاح عن النموذج أمر غاية
في األهمية لتكوين فهم عن العمل.
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املراجع األخرى

 4.20حوكمة الشركات

معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم إضافة فقرة واحدة إرشادية
تحمل رقم .46

معدل
• تم تعديل املعيار والفقرة
اإلرشادية رقم .54
• تم حذف فقرتين إرشاديتين
متعلقتين بالسمات التشاركية.

•

•

•

 5.20املخصصات الفنية
•

تم تعديل املعيار للتأكيد على ربط
الحوكمة الشرعية باإلطار الشامل
لحوكمة الشركات.
يتعلق اإلرشاد الجديد بفصل األموال
الذي يعد أحد الخصائص الرئيسة
للتكافل.
تم تعديل املعيار ليعكس أهمية
اإلفصاح لكل صندوق من صناديق
مخاطر املشاركين ،وعندما يكون ذلك
مناسبا ،صندوق املساهمين .ويعد
هذا ناحية مهمة نظرا لتحمل املخاطر
على مستوى الصندوق .وستكون
كفاية املخصصات الفنية على
مستوى الصندوق وثيقة الصلة
باملالءة.
يزيل املعيار فقرتين من اإلرشادات
املتعلقة بـ "السمات التشاركية" .تمت
كتابة نص االتحاد الدولي ملراقبي
التأمين حول ما يعرف تقليديا باسم
"بوليصة مقترنة بأرباح" التي تحتوي
على عناصر ضمان وأيضا األرباح التي
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املعيار رقم  :8املبادئ اإلرشادية لضوابط
التأمين التكافلي

املعيار رقم  :11متطلبات املالءة للتأمين
التكافلي

معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم تعديل الصياغة في بعض
الفقرات اإلرشادية (مثل الفقرة
رقم  ،73ورقم  ،74ورقم .)75

 6.20مخاطر تعرضات التكافل

•

•

•

يتم دفعها في شكل "عالوة" أو
"توزيعات أرباح" ولكن دون أن ترتبط
ارتباطا وثيقا بأداء استثمارات محددة.
وال يعد هذا النوع من البوليصات
سمة من سمات سوق التكافل.
تم تعديل املعيار للتأكد من أن
وضعية املخاطر لكل صندوق مخاطر
قد تم أخذها في االعتبار.
تم تعديل الفقرة رقم  75لتنص على
اإلفصاح عندما تستخدم شركة
التكافل/إعادة التكافل بشكل جوهري
إعادة التأمين/إعادة اإلسناد على
املعيار رقم  :14معيار إدارة املخاطر لشركات
أساس التأمين التقليدي.
التكافل (التأمين اإلسالمي)
هناك قضايا شرعية حول استخدام
املشتقات كما هي مفهومة عادة،
وبالتالي يشير اإلرشاد بدال من ذلك إلى
استخدام آليات التحوط املتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها للتحوط من
املخاطر الناشئة عن عقود التكافل،
فضال عن اشتماله على هامش يشير
إلى وثيقة مهمة متعلقة بتلك اآلليات.
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األدوات
7.20
واالستثمارات األخرى

8.20
االستثمار

التعرضات

معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم حذف فقرة واحدة متعلقة
باملشتقات.
• تم إضافة فقرة إرشادية واحدة
املالية
تحمل رقم .83

معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم إضافة فقرة إرشادية واحدة
تحمل رقم .85
ملخاطر
• تم تعديل فقرة إرشادية تحمل
رقم .86

•

•

•

•

•

تم تعديل املعيار لضمان اإلفصاح عن
املعلومات على مستوى الصندوق،
بسبب االختالفات املحتملة بين
صندوق املساهمين وصناديق
املشاركين.
على مستوى اإلرشاد:
 oتتضمن الفقرة رقم  83إحالة
مرجعية بشأن عملية التطهير الالزمة
فيما يتعلق باالستثمارات غير املتفقة
مع أحكام الشريعة ومبادئها.
ُ
طالب بأن يكون
تم تعديل املعيار كي ي ِ
اإلفصاح على مستوى الصندوق.
يلزم إضافة فقرة إرشادية جديدة
لتغطية الترابط بين املخاطر بين
صناديق مخاطر املشاركين ،واستثمار
املشاركين ،واملساهمين.
تتناول الفقرة املعدلة خصوصيات
التمويل اإلسالمي في سياق مخاطر
استثمارية معينة.
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معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم تعديل فقرتين إرشاديتين (أي
 9.20إدارة املوجودات واملطلوبات
الفقرة رقم  94ورقم .)96

•

معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم إضافة فقرتين إرشاديتين (أي
رقم  101ورقم .)102
• تم تعديل فقرتين إرشاديتين (أي
رقم  99ورقم .)100

•

 10.20كفاية رأس املال

•

هناك حاجة لتعديل املعيار لالعتراف
بصناديق مختلفة وقد تم عكس هذا
األمر في الفقرة رقم  .94وأما الفقرة رقم
 96فقد تم تعديلها لتناول أدوات
التحوط املتفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها.
هناك حاجة لتعديل املعيار لالعتراف
بصندوق املساهمين وصندوق مخاطر
املشاركين بشكل منفصل.
على مستوى اإلرشاد:
 oتم إضافة الفقرة رقم  101لتغطية
اإلفصاح عن املساعدة املالية املمنوحة
من صندوق املساهمين إلى صندوق
مخاطر املشاركين (عادة على هيئة
قرض بدون فائدة) .ويعد هذا التفاعل
بين الصناديق أمرا في غاية األهمية
لفهم وضع رأس املال لشركة
التكافل/إعادة التكافل.
 oتغطي الفقرة رقم  102قضية مدى
اتاحة املوارد الرأسمالية في صندوق
مخاطر املشاركين للتوزيع على
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املعيار رقم  :11متطلبات املالءة للتأمين
التكافلي

معدل
• تم تعديل املعيار.
• تم تعديل فقرة إرشادية واحدة
تحمل رقم .104
• هناك حاجة لتعديل املعيار لالعتراف
معدل
بصناديق مختلفة ومن ثم انعكس ذلك
• تم تعديل املعيار.
في بعض الفقرات اإلرشادية.
• تم إضافة فقرتين إرشاديتين رقم
• التعديالت الناشئة عن هيكل
 111ورقم .112
الصناديق:
• تم تعديل فقرات إرشادية (أي
الفقرة رقم  120ورقم  o ،121تم إضافة الفقرة اإلرشادية رقم 111
لالعتراف باإلفصاح عن التحويالت
ورقم .)126
املالية بين الصناديق .وتعد هذه
التحويالت ،التي قد تختلف بين
النماذج التشغيلية ،وثيقة الصلة بفهم
األداء املالي.
 oتغطي الفقرة اإلرشادية رقم  112القضية
ذات الصلة بشأن كيفية تخصيص
•

 11.20مخاطر السيولة

 12.20األداء املالي

املشاركين ،ومما ال شك فيه أن مثل هذا
األمر يعد غاية في األهمية لكفاية رأس
املال املستقبلية.
هناك حاجة لتعديل املعيار لالعتراف
بصناديق مختلفة ومن ثم انعكس ذلك
في الفقرة اإلرشادية.
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 13.20املقاييس املالية عدا
املمارسات املحاسبية املقبولة تم حذف هذا املعيار الخاص.
ً
عموما

اإليرادات واملصروفات غير املنسوبة
فورا إلى صندوق فردي بين الصناديق.
• تم حذف الجدول الخاص بمصادر
اإليرادات ،وذلك ألن هيكله سيصبح
غير مناسب عندما تصبح التغييرات
املزمع إدخالها على املعايير املحاسبية
سارية املفعول.
من املرجح أن بعض مشغلي التكافل/إعادة
التكافل قد يدلون بإفصاحات لها ما يبررها
تتجاوز تلك املطلوبة وفق املعايير املحاسبية
في الدول التي يعملون فيها (على سبيل املثال،
اإلفصاحات على مستوى الصندوق) .وفي
الوقت الذي لم تكن فيه العديد من
املمارسات املحاسبية املقبولة عموما
مراعية لخصوصيات التمويل اإلسالمي ،تم
َع ُد مخاطر تعويق مثل هذه اإلفصاحات
أعلى من تلك املقترنة بالسماح بها ،شريطة
الخضوع دوما للتقدير التنظيمي.
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 .19سلوكيات األعمال

املبدأ األساس للتأمين رقم  :19سلوكيات العمل
• يتضمن املبدأ األساس للتأمين رقم 19
معدل
 13معيارا تتعلق بشكل واسع بسلوكيات
• تم تعديل املعيار 1.2.2
األعمال ،إال أن املعيار الحالي يركز على
• تم تعديل الفقرات اإلرشادية
 7معايير تؤثر بشكل خاص على قضايا
( 1.2.2الفقرات رقم  133ورقم
االفصاح.
( 2.2.2 ،)134الفقرات رقم ،146
ورقم  ،148ورقم 3.2.2 ،)149
(الفقرات رقم  ،165ورقم  ،168توزيع منتجات التكافل
ورقم  ،171ورقم  ،172ورقم • يتطلب تعديل املعيار ضمان االلتزام املعيار رقم  :9املبادئ اإلرشادية لسلوكيات
بأحكام الشريعة ومبادئها .كما تم أيضا ،العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية
.)175
إسالمية
إضافة نقطتين إلى الفقرة اإلرشادية رقم
 134لتجنب أي تكاليف خفية وإظهار
االختالفات بين التكافل والتأمين املعيار رقم  :8املبادئ اإلرشادية لضوابط
التأمين التكافلي
التقليدي.
قبل بدء العقد
• تم تناول خصوصيات التكافل وتعديلها
في بعض الفقرات اإلرشادية على سبيل
املثال النموذج التشغيلي ،وتفاصيل
املدفوعات التعاقدية ،وتوزيعات
الفائض ،وتخصيص املصروفات في
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الفقرة اإلرشادية رقم  .146وتعكس
اإلفصاحات الخاصة باملنتجات
االستثمارية في الفقرة رقم  148الطبيعة
غير املضمونة لعوائد االستثمار،
واملشاركة في األرباح مع مشغل التكافل
بموجب العقد األكثر استخداما إلدارة
االستثمار .كما تم إجراء تعديالت
لتعكس النقطة املذكورة في  5.20آنفا
حول السمات التشاركية .كما تم إدخال
تعديل على الفقرة رقم  149فيما يخص
اإلشارة إلى عقد املضاربة.
بعد بدء العقد
• تم تعديل الفقرتين اإلرشاديتين رقم
 165ورقم  168لإلشارة في السياق إلى
أحكام الشريعة ومبادئها.
• تم إضافة الفقرتين رقم  171ورقم 172
(هـ) ،كما تم تعديل الفقرة رقم  175في
ضوء تجربة جائحة كوفيد 19-لتقديم
إرشادات عن إفصاحات إضافية
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مناسبة ألوقات ضغط اقتصادي أو
سوقي أو تشغيلي معين.

معاييرإضافية
• تم إضافة هذا املعيار لتوفير متطلبات
اإلفصاح املتعلقة بإطار الحوكمة
الشرعية .ويتكون من ست فقرات
إرشادية تغطي مختلف اإلفصاحات
ذات الصلة بالتكافل.
الحــوكمـة الشرعية

•

اإلفصاحات في املجاالت البيئية
واالجتماعية والحـوكـمة

املعيار رقم  :10املبادئ اإلرشادية لنظم
الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم
خدمات مالية إسالمية
املعيار رقم  :22املعيار املعدل لإلفصاحات
الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية
إسالمية [القطاع املصرفي]

معيار املحاسبة املالية رقم  :12العرض
واإلفصاح العام في القوائم املالية لشركات
التأمين اإلسالمية
فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية
تم إضافة هذا املعيار من أجل تحقيق
دور مشغل التكافل/إعادة التكافل تجاه املتعلقة باملناخ التي أنشأها مجلس االستقرار
املالي
املجتمع واالقتصاد والبيئة .ويهدف إلى
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•

قضايا إضافية محددة بشأن:
(أ) إعادة التكافل
(ب) نو افذ التكافل/إعادة
التكافل
(ج) التكافل األصغر

تحقيق األهداف الكبرى للتمويل
اإلسالمي ،بما في ذلك التكافل ،من خالل
إضافة قيمة إلى االقتصاد الحقيقي.
ويتكون من فقرتين إرشاديتين رئيستين
تتعلقان بأنشطة الشركة( ،على سبيل
املثال ،االكتتاب واالستثمار).
يتضمن املعيار قسما خاصا لتناول ُبعد املعيار رقم  :18املبادئ اإلرشادية إلعادة
التكافل (إعادة التأمين اإلسالمي)
إضافي بشأن نوافذ إعادة التكافل
وشركات التكافل األصغر على وجه
الخصوص من خالل تطبيق مفهوم املعيار رقم  :20العناصر األساسية في عملية
التناسبية على هذه الشركات باألخذ في املراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة
التكافل [قطاع التأمين اإلسالمي]
االعتبار طبيعتها ،وحجمها ،وتعقيدها.
ورقة القضايا املشتركة بين مجلس الخدمات
املالية اإلسالمية واالتحاد الدولي ملراقبي
التأمين حول قضايا تتعلق بتنظيم التكافل
األصغر (التأمين األصغر اإلسالمي) والرقابة
عليه.

مالحظات:
* الترقيم متماش ي مع تسلسل املبادئ األساسية للتأمين.
** الترقيم متماش ي مع املعيار الحالي.
69

