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 مين التكافليات الرقابة الشرعية في شركات التأآلي
 جامعة مصراتة –كلية الدراسات االسالمية  – طاىر علي زلمد الشاوش/ أ

 ة ـــــــــمقدم
وأكرب التحديات اليت تواجو أحكام الشريعة اإلسالمية من أىم يعترب انضباط ادلعامالت ادلالية وفق 

ادلؤسسات ادلالية اليت تسعى إىل تقدمي منتجات مالية تتفق مع أحكام الشرع اإلسالمي من جهة، وتبقى يف 
 مصاف ادلنافسة مع ادلؤسسات التقليدية بتحقق الربح على ادلدى البعيد من جهة أخرى. 

رسم لتلك ادلؤسسات ادلالية خط وىذا االنضباط يتطلب وجود ىيئات للرقابة الشرعية، تنظم وت
سَتىا، وتشرف على أدائها وتنظر فيما يعرض ذلذه ادلؤسسات من عقود وصيغ دتويل؛ للتأكد من توافقها 

 وأحكام الشريعة اإلسالمية أو العمل على إعادة صياغتها وبنائها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
الشرعية  فلي ىي صمام األمن لتحقيق السالمةوتعترب الرقابة الشرعية يف مؤسسات التأمُت التكا

لتعامالت شركات التأمُت؛ لذلك كان البد من حتديد أىم اآلليات اليت تستخدم لضبط عمل شركات التأمُت 
  وثائقها مع الشريعة اإلسالمية.التكافلي وحتقيق السالمة الشرعية يف منتجاهتا وتوافق 

م هبيئات الرقابة الشرعية لدورىا البارز يف تعزيز مالءة البحث من خالل ضرورة االىتما وتربز أمهية
قدرة ىذه  للتحقق من بالرقابة ادلباشرةالتكافلي، وذلك  التأمُتادلؤسسات  ادلالية اإلسالمية، ومنها شركات 

 .بالتزاماهتا اجتاه ادلشًتكُتالشركات على الوفاء 
ومن خالل ىذه الورقة سنوضح أىم اآلليات اليت تسَت عليها ىيئة الرقابة الشرعية يف شركات التأمُت 
التكافلي من أجل ضبط مجيع األعمال ادلتعلقة بالتأمُت التكافلي وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، 

 :ةاحملاور التاليوذلك من خالل 
 .لق هباوما يتع: الرقابة الشرعية لثايناحملور ا

 احملور الثاين: اختصاصات الرقابة الشرعية وأىم العقبات اليت تواجهها.
 : آليات الرقابة الشرعية على التأمُت التكافلي.لثاحملور الثا
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 .مفهومها وأهميتهاالرقابة الشرعية : المحور األول
 أواًل: مفهوم الرقابة الشرعية:

اللغة من معاين كثَتة إال أن مردىا إىل أصل واحد ىو: الرقابة لغة: استعملت مادة )رقب( يف 
 .(1)االنتصاب دلراعاة شيء

 ومن أىم إطالقاهتا اللغوية:
َلْ  ت  ْرُقْب ق  ْوِلي و  :االنتظار والًتصد: ومنو قولو تعاىل -

(2). 
إينَّ اهلل  ك ان  ع ل ْيُكْم ر قييباً :احلفظ والرعاية ومنو قولو تعاىل -

(3). 
 وادلالحظة ومنو رقيب القوم حارسهم.احلراسة  -
 .(4)اإلشراف والعلو، ومنو ارتقب ادلكان أشرف وعال  -

ىي أحد عناصر أو وظائف اإلدارة اليت ىي: "التخطيط والتنظيم والتوجيو  والرقابة اصطالحاً:
 .(5)والتنسيق والرقابة" 

فالرقابة يف علم اإلدارة هتدف إىل مساعدة اإلدارة يف التأكد من إصلاز األىداف ادلعتمدة واحلاجة إليها         
 (.6)  قائمة مادام احتمال اخلطأ يف التنفيذ قائما

والشرعية نسبة إىل الشريعة كما تقدم، والشريعة يف االصطالح الشرعي: ما شرع اهلل  لعباده من الدين أي      
األحكام ادلختلفة، والشريعة اإلسالمية ىي: األحكام اليت شرعها اهلل لعباده سواء أكان تشريع ىذه األحكام 

ىذا مفهوم الرقابة الشرعية عند ( 7)بالقرآن أم بسنة النيب زلمد   صلى اهلل عليو وسلم   من قول أو فعل أو تقرير
 اللغويُت ويف االصطالح الشرعي.

ابة يف مصطلح ادلصارف اإلسالمية فقد عرّفت بعدة تعريفات يدور مفهوم الرقابة فيها على أما مفهوم الرق      
معٌت متابعة أنشطة ادلصارف وفحص وحتليل كافة أعماذلا وتصحيح ما تقع فيو ىذه ادلصارف من سلالفات 

  شرعية، ومن ىذه التعريفات:
الشريعة يف مجيع أنشطتها ويشمل الفحص العقود " الرقابة الشرعية: ىي عبارة عن فحص مدى التزام ادلؤسسة ب

واالتفاقيات والسياسات وادلنتجات وادلعامالت وعقود التامُت والنظم األساسية والتقارير وخاصة تقارير ادلراجعة 
 الداخلية وتقارير عمليات التفتيش اليت يقوم هبا البنك".

                                                           
 . 2/427معجم مقاييس اللغة مادة)رقب(  -1
 .94طو:-2
 .1النساء: -3
 .1/42لسان العرب، مادة) رقب (  -4
 . 2004/6اسًتاتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي، ادلفاىيم وآليات العمل، ادلؤدتر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية البحرين -5
 م . ن.  -6
 .34ادلدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية :  -7
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اليت حتميو من سلالفة أحكام الشرع اإلسالمي من واستعملت الرقابة باعتبارىا "أحد أجهزة ادلصرف اإلسالمي 
 .(8)مبا يضفي عليها الصيغة الشرعية" خالل شلارساتو ألعمالو وتقدم لو احللول الشرعية

كما استعملت الرقابة كأداة "توجيو لنشاطات ادلصارف وادلؤسسات والشركات ومراقبتها واإلشراف عليها 
 .(9)الشريعة اإلسالمية"أحكام وقواعد للتأكد من التزامها ب

 ثانياً: أهمية الرقابة الشرعية:
الرقابةالشرعية  الشرعية وجلاهنا دليل على أمهية ادلالية اإلسالمية هبيئات الرقابة ال شك أن اىتمام ادلؤسسات     

ادلالية؛ بل تعتربىا   تلك ادلؤسسات   ىي أساس اإلدارات اليت يُعت مد عليها يف  يف ضبط أعمال ادلؤسسات
تنظيم األعمال وال يتم العمل  اإلداري بدون الرقابة الشرعية وال يستكمل العمل بغَتىا، وذلك ألن للرقابة 

 لرقابة الشرعية  فيما يلي:وميكن تقرير أمهية ا يف ادلؤسسات ادلاليةالشرعية أمهية كربى يف تطوير أنظمة العمل 
 .وذلك لآليت وجود الرقابة الشرعية يف ادلؤسسات ادلالية يضفي عليها الصيغة الشرعية .1
احلسبان عند  ، وىذا يؤخذ ىفمن خالل التعاقد مع ادلؤمن عليهم  أن غاية شركات التأمُت التجارية الربح  أ

 صياغة العقد وحتديد مقدار قسط البوليصة وىذا يقود إىل اإلذعان . 
   أن عقد التأمُت من عقود ادلبادالت ادلالية ، مبادلة نقود حالة بنقود مؤجلة ويتضمن الربا .  ب
   يتضمن عقد التأمُت الضرر الفاحش والغرر الكبَت ومها شلنوعان شرعاً .  ج
ط الواردة ىف وثيقة التأمُت تتوافر فيها صفة اإلذعان واالستغالل وىذا من قبيل االحتكار   أن أغلب الشرو  د

 ادلمنوع شرعاً ، بل جيب أن تتم على أساس الًتاضى التام بُت الطرفُت . 
 يعطي وجود الرقابة الشرعية ارتياحاً لدى مجهور ادلتعاملُت مع ادلؤسسات ادلالية.  .2
رعية على الرد على أسئلة واستيضاحات ادلسامهُت وادلتعاملُت مع ادلؤسسة يعمل جهاز ىيئة الرقابة الش .3

 ادلالية والعاملُت هبا.
يعمل جهاز الرقابة الشرعية على تدريب العاملُت وتعليمهم بالقدر الذي حيقق الكفاءة الشرعية يف أداء  .4

 العمل وتنفيذ صيغ العقود على الوجو ادلطلوب.
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

ى ، الرقابة الشرعية على أعمال ادلصارف 1425قتصاد اإلسالمي )جامعة أم القرى(الرقابة الشرعية وأثرىا يف ادلصارف اإلسالمية، ادلؤدتر العاِل الثالث لال -8
 .45اإلسالمية:

 .7:  11،2/2003دورىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية يف قطاع غزة، رللة اجلامعة اإلسالمية،مج  -9
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 المحور الثاني:
 اختصاصات الرقابة الشرعية وأهم العقبات التي تواجهها.

مُت قبل اتكمن أمهية احلديث عن اختصاصات الرقابة الشرعية وأىم العقبات اليت تواجهها يف شركات الت
حىت ال حيصل ألنو من خالل عرض االختصاصات والعقبات ميكن تنفيذ اآلليات  احلديث عن آليات الرقابة؛
ميكن حتديد اإلشكاليات فتكون اآلليات يف إطار ادلعاجلة ومن خالل عرض العقبات تداخل يف االختصاصات، 

 ذلذه العقبات.
 :في شركات التأمين التكافليالرقابة الشرعية  اتاختصاصأواًل:  

ىيئة الرقابة فهي اجلهاز . مراقبة توافق أعمال ادلؤسسة ألحكام الشريعة ومدى تطبيقها لقرارات وفتاوى 1
ن مطابقة ادلؤسسة ألحكام الشريعةمراجعة وتقييم أعمال ادلؤسسة من الناحية الشرعية وتصحيح ادلسؤول ع
 تعامالهتا.

. مشاركة أجهزة ادلؤسسة األخرى يف إعداد صيغ ومناذج وعقود واتفاقيات ادلؤسسة وتعديلها بغرض بناءىا 2
 خلوىا من احملاذير. وفقاً ألحكام الشريعة والتأكد من

 . إبداء الرأي وادلشورة الشرعية إلدارات ادلؤسسة والعاملُت فيها وادلتعاملُت معها.3
داخل  وبيان مدى حتقق االلتزام باألحكام الشرعية -الدورية أو كلما لزم األمر-. إعداد التقارير الرقابية 4

 .ادلؤسسة
 .ادلخالفة للشريعة اإلسالمية . تقدمي احللول والبدائل الشرعية عن ادلعامالت5
 . توعية وإرشاد العاملُت وادلتعاملُت مع ادلؤسسة للضوابط الشرعية للمعامالت اليت ينفذوهنا.6

 : في شركات التأمين التكافلي العقبات التي تواجه الرقابة الشرعية ثانيا:ً 
 الرقابة الشرعية ما يلي : ىيئةأىم العقبات اليت تواجو 

 السريع والكبَت يف ادلعامالت االقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان احلكم الشرعي..التطور 1
، وىذا األمر سيؤدي إىل استمرار وجود الشركات.عدم االستجابة السريعة لقرارات اذليئة من قبل إدارة 2

رقابة شرعية صورية ال معٌت  ادلخالفات الشرعية واالعتياد عليها من قبل ادلوظفُت، وسيقودنا يف هناية األمر إىل
 ذلا.
على اذليئة إلباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد اإلدارة على عدم إدلام  غوط اليت قد دتارسها إدارة الشركة.الض3

، فتقوم مثال بصياغة السؤال وتكييفو تكييفا معينا، أو حذف أجزاء ادلطروحةاذليئة الكامل بدقائق ادلعامالت 
السؤال سلالفة للواقع العملي مث تقدمو للهيئة لتقوم اذليئة بإباحة التصرف بناء على ما  منو، أو قد تكون صياغة

 قدم ذلا.
.ضيق اختصاصات اذليئة، فيقتصر دورىا يف أغلب األحيان على صورة سؤال وجواب، مث ال تقوم بتقومي 4

إلضافة الصبغة الشرعية  األخطاء وتقدمي البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات،
 . الشركةعلى 
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.ضعف التعليم والوعي الشرعي للعاملُت يف ادلؤسسة شلا يؤثر سلبا على هنوض ادلؤسسة اإلسالمية ودفع 5
 عجلتها وقدرهتا على ادلنافسة.

 اإلسالمي.لتأمُت بفكرة ا شركة التأمُت التكافلي.ضعف االقتناع لدى بعض العاملُت وادلتعاملُت مع 6
ة الكوادر واخلربات ادلدربة و ضعف التدريب والتطوير على العمل الرقايب شلا يسبب تباطؤ يف العمل .قل7

 وقصورا يف اإلنتاج.
.االكتفاء بادلراقبة النهائية أو مراقبة شكل العقود والنماذج دون مشول الرقابة جلميع ادلراحل قبل وبعد وأثناء 8

 التطبيق.
مع أحكام الشريعة وذلك  شركات التأمُت التكافليبتوافق بعض  الزبائن.اخنفاض معدالت الثقة من قبل 9

بسبب وقوع وتكرر وقوع سلالفات شرعية من غَت تصحيح ذلا من قبل األجهزة الرقابية؛ وبسبب وقوع بعض 
 الرقابةهبيئات لفقد الثقة  لزبائنادلؤسسات يف عملية حتوطها شبهات الصورية واحليل ادلذمومة شلا حيدو با

 .لشرعية بالشركاتا
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 :لثالمحور الثا
 آليات الرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي:

 تكون على ثالثة مستويات ىي: آلية عمل الرقابة
حكم ذلك قبل التنفيذ إلبداء الرأي  : وتتمثل ىف دراسة وحبث العقود واللوائح والنظم وما ىف  الرقابة السابقة 1

 الشرعي فيها وبيان مدى موافقتها ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية . 
تتم أواًل بأول للتأكد من االلتزام بأحكام عمال وادلعامالت اليت : وتتمثل ىف مراجعة األ  الرقابة ادلتزامنة 2

لرد على التساؤالت وتوضيح النواحي ، وكذلك االشرعيةية وبالفتاوى والتفسَتات ومبادئ الشريعة اإلسالم
، وهتدف الرقابة ادلتزامنة إىل مالحقة ادلخالفة ىف زمن حدوثها ومنعها قبل أن تستفحل ولذلك التطبيقية للفتاوى

 ادلرافقة . يطلق عليها الرقابة ادلتزامنة أو 
قامت هبا الصناديق بعد إدتامها واستكماذلا للتأكد  : وتتمثل ىف الرقابة على العمليات الىت  الرقابة الالحقة 3

 . ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةمن أهنا دتت وفقاً 
 ويستلزم من ذلك اآلتي:

 سلالفات شرعية . ، واالطمئنان من خلوىا من أي اللوائح والنظم الداخلية للصندوقالنظر يف    1
 سلالفات شرعية . واالطمئنان من أهنا خالية من أي  الشركةقرارات وتعليمات رللس إدارة متابعة    2
، واالطمئنان من خلوىا شلا يشوب يالتكافلثيقةالتأمُت أو ما يسمى عرفًا بو  يالتكافلالتأمُت عقود متابعة    3

 .، والتأكيد على أنو عقد تربع بعوض وليس عقد إذعانمن منظور الفقو اإلسالمىوالوثيقة العقد 
عند حدوث الضرر أو نزول الكارثة أو عند وصول  لمسامهُتلويضات وادليزات الىت تصرف التعالنظر يف    4

 . اً أو غرراً أو جهالة أو تدليساً سن التقاعد وأهنا ال تتضمن ظلم
رلال الطيبات  ، واالطمئنان من أهنا مشروعة وتقع ىفاالت استثمار فائض أموال الصندوقصيغ ورلاقًتاح    5

 .وتتفق مع سلم األولويات اإلسالمية ، وأهنا خالية من الربا واالستغالل
 إسراف أو تبذير وما يف  تتضمن أينفقات ) مصروفات ( الصندوق ، واالطمئنان من أهنا النظر يف ال   6

 حكم ذلك . 
 قاً ألحكام الشريعة اإلسالمية . القوائم ادلالية لالطمئنان من أن توزيع الفائض يتم وفالنظر ومتابعة    7
 لالطمئنان من أنو يوجد بصددىا أحكام أو فتاوى شرعية .   متابعة ادلعامالت ادلستحدثة  8

ومن أىم آليات عمل ىيئة الرقابة ىو اعتبار فقو ادلوازنات وفقو ادلقاصد عند إصدار الفتوى وتصحيح العقود 
 ادلخالفة.

األسس وادلعايَت اليت تضبط عملية ادلوازنة بُت ادلصاحل ادلتعارضة أو ادلفاسد رلموعة "ويقصد بفقو ادلوازنات:
ادلتعارضة مع ادلصاحل ليبُت أي ادلصلحتُت أرجح فتتقدم على غَتىا ، وأي ادلفسدتُت أعظم خطرا فيقدم 

لبة بصالح درؤىا، كما يعرف بو الغلبة ألي من ادلصلحة أو ادلفسدة عند تعارضهما ليحكم بناًء على تلك الغ
 .ذلك األمر أو فساده"

 ويقصد مبقاصد الشريعة:"الغايات اليت وضعتها الشريعة ألجل حتقيق مصلحة العباد".
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 شركات التأمُت التكافليعمل ىيئة الرقابة الشرعية يف بُت مقاصد الشرعية و فقو ادلوازنات و تتضح العالقة بُت و 
 الشركاتمن خالل طبيعة العمل األساسي ذليئة الرقابة الشرعية وادلتمثل باستحداث التشريعات اليت تنظم عمل 

 مبا حيقق ادلصاحل وحيافظ على مقصد الشارع يف حفظ ادلال وتنميتو. الشركات فتضفي الشرعية على عمل تلك 
مقاصد الشريعة يف ادلعامالت ادلالية وجعلها و  فقو ادلوازناتلذلك كان على ىيئة الرقابة الشرعية إدراك      

ما يستجد ذلم من معامالت مالية ويوفروا جوا عليها أحكام األساس الذي يبنون عليو منظومتهم الفقهية ليخرّ 
 ادلخارج الشرعية اليت من شأهنا حفظ ادلال.

تبٍت أحكامها عليو مبا  مقاصد الشريعة أساساً فقو ادلوازنات و فعلى ىيئة الرقابة الشرعية أن تتخذ من 
حيقق رفع احلرج ومينع من أكل أموال الناس بالباطل؛ فادلقاصد إذا غابت عن الرقابة الشرعية آل األمر إىل الضيق 

 وفقد ادلوازنات يؤدي إىل ضياع احلقوق. واحلرج اللذين جاءا على خالف مقصود الشارع
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 اخلادتة والتوصيات.
 ادتة.أواًل: اخل

. من خالل ما سبق يتضح لنا أنو جيب على ىيئات الرقابة الشرعية بشركات التأمُت التكافلي اختاذ كافة 1
 اآلليات والتدابَت اليت من شأهنا إضفاء سالمة شرعية على معامالت الشركات.

ومراقبتها لكل معامالت . ضرورة توظيف فقو ادلوازنات ومقاصد الشريعة يف أعمال ىيئات الرقابة الشرعية 2
 الشركة سواء كانت يف صاحل الشركة أم صاحل الصندوق.

 ثانياً: التوصيات.        
. ضرورة التواصل والتكامل بُت ىيئات الرقابة الشرعية العاملة بشركات التأمُت التكافلي وتوحيد لوائحها 1

 ومعايَتىا.
ىيئات الرقابة الشرعية واالستفادة من جتارب الدول يف . ضرورة وضع آلية للتواصل مع اخلربات اخلارجية من 2

 ىذا اجملال.
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