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وما ورد  2015( لسنة 43من قانون المصارف اإلسالمية رقم ) (15استناداً ألحكام المادة )    

، تقرر 2005( لسنة 10ثامناً( منه وانسجاماً مع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )/5في المادة )

  -إصدار الضوابط اآلتية:

 

 (1رقم )التكافل ضوابط                                    

 (2019)لسنة  

 التعريفات  (1المادة )     

 الضوابط المعاني المبينة أزاءها:يقصد بالمصطلحات التالية ألغراض هذه 

 

يتضمن قيام أشخاص بدفع اشتراكات بمبالغ محددة على أساس االلتزام بالتبرع  :التكافــل -

لتحقيق هدف التعاون الجماعي في مواجهة آثار أخطار معينة يُحتَمل أن يتعرض لها مجموعة 

المشتركين من حملة الوثائق وذلك من خالل تعويضهم بما يدفع عنهم األضرار المؤمن منها، 

ً للوائح والو بإدارة عمليات هذا التنظيم التعاقدي  التكافلثائق المعتمدة، وتقوم شركة وذلك طبقا

واستثمار األموال المتجمعة في صندوق حملة الوثائق، على أساس عقد الوكالة بأجر من حيث 

ذلك تكون حسابات الشركة منفصلة اإلدارة، وعلى أساس عقد المضاربة من حيث االستثمار وب

  حسابات المشتركين.عن 

 

هي شركة التكافل المؤسسة وفقاً لقانون الشركات النافذ ومرخصة بممارسة أعمال  الشركة: -

 2005( لسنة 10عمال التأمين رقم )رابعاً( من قانون تنظيم أ/13التكافل بموجب الفقرة )

 .2015( لسنة 43ثامناً( من قانون المصارف اإلسالمية رقم )/5والمادة )

 

 عراقي.البنك المركزي ال -:البنك -

 

 .2005( لسنة 10قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ) القانون: -

 

 تمثل حملة األسهم في الشركة.الهيئة العامة:  -

 

حملة التي يلتزم بدفعها شتراكات يتضمن مبالغ االهو صندوق  صندوق حملة الوثائق: -

 إدارته بصفتها وكيل عنهمى الشركة تتول والذي لقاء انضمامهم إلى التنظيم التكافليالوثائق 

  واالستثمار فيه مقابل حصة مضاربة يحدد على شكل نسبة مئوية من االشتراكات مقابل أجر

 شائعة محددة من عوائد االستثمار.
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والتي يتم من التكافل من قبل شركة  لتي تدار: مجموعة الحسابات احملة الوثائق حسابات -

عن موجودات ومطلوبات وحقوق المشتركين، وهي خاللها إثبات، قياس، عرض، واإلفصاح 

 مفصولة عن حسابات حملة األسهم.

 

هي إجمالي المبالغ التي يلتزم بدفعها حملة الوثائق إلى  -:)التبرعات الملزمة( اتــراكـــاالشت -

 على أساس االلتزام بالتبرع مقابل االنضمام إلى التنظيم التكافلي. التكافلشركة 

 

هي أجزاء االشتراكات التي تتعلق بالفترة المالية الحالية عن عقود  -المكتسبة:االشتراكات  -

 التأمين التي أصدرتها الشركة. 

 

هي أجزاء االشتراكات التي تتعلق بالفترة المالية الحالية عن  -االشتراكات غير المكتسبة: -

 ات مستقبلية.ن هذه العقود إلى فترعقود تأمين أصدرتها الشركة ولكن تمتد فترة سريا

 

 استثماراتها وأي إيرادات أخرى االشتراكات والعائد على صافي  الفائض التأميني: -

ً منها التعويضات والمخصصات  وعموالت الشركة لقاء إدارتها واالحتياطيات مخصوما

ماعدا مصروفات االستثمار التي  لصندوق حملة الوثائق وحصة المضاربة عن االستثمار فيه

المضاربة بأموال الصندوق وأي مصروفات أخرى خاصة بإدارة صندوق تتحملها الشركة لقاء 

 حملة الوثائق.

 

للشركة تثبت ارتباط اتفاقية تعاونية مكتوبة ومتوافقة مع النظام التأسيسي : وثيقة التكافل -

بعقد تأمين متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتنطوي على ذكر  التكافلالمشترك مع شركة 

والتزام بالفائض التأميني،  قوما يتعل الوثائقبنود االلتزام بالتبرع واستثمارات صندوق حملة 

 ، وتعتبر جزء من الوثيقة.حدوث عجز دقرض حسن عن تقديمب الشركة 

 

نيابة عنه بإدارة أعمال التأمين الشركة للقيام  يقوم بموجبه المشترك بتعيينعقد  الوكالة بأجر: -

 مقابل أجر يحدد على شكل نسبة مئوية من االشتراكات.

 

تقوم بموجبه الشركة بعملية استثمار اشتراكات صندوق حملة عقد مشاركة  :المضاربة -

 الوثائق مقابل حصة شائعة محددة من عوائد االستثمار.

 

 هيئة الرقابة الشرعية: -

ها من نفي أعمال التأمين والمؤسسات المالية، يتم تعيي والمتخصصينلجنة من علماء الشريعة   

مجلس اإلدارة، والتي تضطلع بمهام االشراف والرقابة ترشيح من قبل الهيئة العامة بناًء على 

والتصديق على منتجات الشركة وقراراتها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام ومبادئ 

 عة اإلسالمية.الشري
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( لسنة 10الديوان المؤسس وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين في العراق رقم ): ديوان التأمين -

والذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في العراق واإلشراف عليه بما يكفل تطويره  2005

في ضمان بما فيه التكافل وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً، وتعزيز دور صناعة التأمين 

األشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية االقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية 

 وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية االقتصادية.

 

 تضطلعدولية هيئة : (AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) هيئة المحاسبة -

خاصة بالمؤسسات المالية اإلسالمية إضافة إلى وضع  ة وماليةمحاسبي معايير بإعداد واعتماد

 وتطوير المعايير الشرعية والحاكمية المؤسسية.

 

وضع المعايير الخاصة بعمل ب تضطلعدولية  هيئة: (IFSBالمالية اإلسالمية ) مجلس الخدمات -

صناعة ، التي لَها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار يةفواإلشراالهيئات الرقابية 

 عات الصيرفة، وأسواق رأس المال، والتي تضم بصفة عامة قطاالخدمات المالية اإلسالمية

 .التأمين اإلسالميو

 
 ( الترخيص 2المادة )

 األساسيتراعى في عقد تأسيسها ونظامها  أنقانون على لل التكافل يخضع ترخيص شركات 

هيئة الرقابة الشرعية  ءعضاألومتطلبات وصف المهن  الواردة في هذه الضوابط األحكام

 الخاصة بالشركة.

 

 ( تداخل األنشطة3المادة )

ين التجاري يجوز لشركات التام ممارسة أعمال التأمين التجاري وال التكافل لشركات  زال يجو

أو بشكل غير مباشر عن شر عن طريق فتح نافذة تكافل سواء بشكل مباممارسة أعمال التكافل 

 طريق وسطاء التامين.

 

 ( الجمع بين فروع التأمين4المادة ) 

المستثناة وفروع التأمينات العامة وهي بحكم يجوز للشركة الجمع بين فروع التامين على الحياة 

 ( من القانون.16بموجب المادة )

 

 )التبرعات الملزمة( ( االشتراكات5المادة )

إنهاء للشركة  يحقو على أساس االلتزام بالتبرع،للمشترك ملزمة  اتأقساط االشتراككون ت  

 ً وفي حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق ، الوثيقة أو إجبار المشترك على الدفع قضائيا

يادة قيمة تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لتغطية العجز، وإذا لم يكِف، فيحق للشركة ز

 االشتراكات، أو نسبة التحمل على المشترك في التعويض.
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 واالستثمارات ( إدارة أعمال التكافل6المادة )

بأجر يحدد على شكل نسبة مئوية من  بمقتضى عقد وكالة تتم عملية إدارة أعمال التكافل

مقابل ، وتتم عملية استثمار اشتراكات صندوق حملة الوثائق بمقتضى عقد مضاربة االشتراكات

س والنظام األساسي ويتعين النص على ذلك في عقد التأسيحصة شائعة من عوائد االستثمار، 

 ويصدر جدول من قبل الشركة بعموالت الوكالة وحصص المضاربة. ووثيقة التكافل

  ( الفائض التاميني7المادة )

 ال يجوز للشركة توزيع أي أرباح على أصحاب حقوق الملكية من الفائض التأميني.)أ(   

 

 إدارة الشركةيتم توزيع الفائض التأميني على حسابات المشتركين بقرار من مجلس )ب(  

 مصادق عليه من قبل الهيئة العامة بعد اخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.

بأن يتم توزيعه على المشتركين اعي للفائض التأميني التوزيع الجميتم اعتماد أساس ( ج) 

حصل على التعويضات ومن لم يحصل خالل السنة دون التمييز بين من بنسبة اشتراكهم 

 المالية.

 ( الفصل بين الحسابات8المادة )

والحسابات  وحسابات حملة الوثائق األسهميجب على الشركة الفصل بين حسابات حملة 

المتفرعة عنهما ولكل نوع من أنواع التامين واالستثمار المتولد عنه، وتخصص األموال 

المتوفرة في كل حساب والعوائد المتأتية منه لمواجهة المخاطر الخاصة به والنفقات المترتبة 

 عليه.

 

 ( المخصصات واالحتياطيات9المادة )

عليها في القانون تلتزم الشركة بتكوين أو المخصصات واالحتياطيات المنصوص  إلىإضافة 

ً  تكييف المخصصات واالحتياطيات اآلتية وفقاً لالئحة اإلرشادية  -:التي ستصدر الحقا

 مخصص االشتراكات غير المكتسبة.)أ(  

 مخصص المطالبات تحت التسوية.)ب(                 

 مخصص مخاطر حدثت ولم يبلغ عنها.)ج(                  

 -االحتياطيات:    

 احتياطي تغطية العجز.)أ(

    المطالبات.احتياطي تخفيف مستوى  )ب(
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 ( وثيقة التكافل10المادة ) 

تضمن ت أنمن قبل هيئة الرقابة الشرعية على  امصادق عليه عد الشركة نموذج وثيقة تكافلتُ   

بما في ذلك الطبيعة  المشترك والشركةكافلية بين والتي تحكم العالقة الت لمبادئ األساسية للتكافلا

ً لألسس التي تحددها الالئحة اإلرشادية لهذه الضوابط التي ستصدر  القانونية لتلك العالقة وفقا

 الحقاً.

 الشرعية الرقابة ( هيئة11المادة ) 

يتم اختيار أعضاءها وتعيينهم من قبل الهيئة العامة  تلتزم الشركة بتشكيل هيئة رقابة شرعية 

ذوي من اثنان منهم  على األقل، من ثالثة أعضاء الهيئة تتكونوبتنسيب من مجلس اإلدارة، 

وواحد من ذوي االختصاص في أعمال التأمين االختصاص في العلوم الشرعية وفقه المعامالت 

عمال التأمين اإلسالمي والمعامالت في الشريعة والمؤسسات المالية على أن يملك معرفة جيدة بأ

على أن يكون من ضمن االثنان المختصين تنتخب الهيئة من بين أعضاءها الرئيس بشكل عام. 

مراقب ختيار احد أعضاء الهيئة الشرعية ك، ويتم افي مجال العلوم الشرعية وفقه المعامالت

 بقوة اإللزام للشركة.شرعي، وتكتسب القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية 

 والضوابطلجنة التدقيق ( 12المادة )

أعضاء تضم على األقل أعضاء ثالث تتكون من  ضوابط تدقيق و تلتزم الشركة بتشكيل لجنة

 يتم اختيارهم حملة الوثائق وأحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وممثل عن مجلس اإلدارةمن 

تكون مهمة اللجنة وضع إطار حاكمية مؤسسية إليجاد االنسجام و من قبل الهيئة العامة للشركة

ة مات الماليمصالح حملة األسهم وحملة الوثائق، وتقديم تأكيدات إضافية على موثوقية المعلوبين 

قبة اإلدارة المالية وخاصةً فيما يتعلق بتكوين االحتياطيات االمقدمة إلى مجلس إدارة الشركة ومر

الفائض التأميني وأرباح االستثمار والنفقات والمصاريف المحملة على والمخصصات وتوزيع 

صندوق حملة الوثائق إضافة إلى كشف حاالت تعارض المصالح بين المساهمين وحملة الوثائق 

 والتنبيه عليها في مرحلة مبكرة الجتنابها.

 مخاطرال( لجنة إدارة 13المادة )

ً لألسس التي تحددها الالئحة اإلرشادية لهذه وفتلتزم الشركة بتشكيل لجنة إدارة مخاطر  قا

 الضوابط.

 ( اجتماعات الهيئة العامة14المادة )

بتشكيل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء على الضوابط  التدقيق و تلتزم الشركة ومن خالل لجنة

وكذلك لحضور اجتماعات الهيئة العامة  حملة الوثائق تسمى بـ )لجنة حملة الوثائق(من األقل 

فقط الخاصة ويكون لهم حق مناقشة السياسات العامة للشركة  واجتماعات مجلس اإلدارة العامة 

 دون التدخل بالقرارات التنفيذية.
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 ( القرض الحسن15المادة )

 أنيلتزم حملة األسهم بتمويل أي عجز يحدث في حساب المشتركين عبر منح قرض حسن على 

ً لما يسدد من  الفائض الذي يتحقق خالل الفترات الالحقة سواًء بدفعة واحدة أو بدفعات وفقا

من صافي حساب حملة ( 50نسبة )%القرض الحسن  زال يتجاوتقرره الهيئة العامة شريطة أن 

يتم إعداد بتمويل العجز  شركةوفي حالة عدم قيام ال وذلك بعد موافقة ديوان التأمين، األسهم،

ستحصال الموافقة على اللى ديوان التأمين ترحة لسد العجز ويتم تقديمها إمالية مق خطة

 اعتمادها.

 ( نقل محفظة التكافل16المادة )

 أخرى تمارس نفس أنواع التامين. إلى شركة تكافل إال نقل محفظة التكافل زال يجو  

 ودمجها السيطرة على الشركة( 17المادة )

الصيرفة  أو خالل كيانات تمارس أعمال التكافلالسيطرة على الشركة إال من  قال تتحق

مع  يجوز دمج شركة التكافل وال ،بشكل متخصص األنشطة المالية اإلسالميةاحد اإلسالمية أو 

 أنشطتها مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.توفيق باألخيرة تامين تجاري إال إذا قامت شركة 

 االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية (18المادة )

يجب على الشركة استثمار أموالها وأموال حملة الوثائق في مجاالت االستثمار المتوافقة مع 

الديوان توجب عليها وبإنذار مسبق من رئيس الشريعة، وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يأحكام 

عن أي بالغ لشرعية مسؤولية اإلا تصحيح أوضاعها خالل مدة مناسبة، وتتحمل هيئة الرقابة

فيما يخص  البنك كذلك تجاوز أو انحراف شرعي جوهري في أعمال الشركة لديوان التأمين و

 مراقبة إجراءات التصحيح. و التابعة للمصارف اإلسالميةشركات التكافل 

 ( شركات التامين التجاري19المادة )
يجوز لشركات التأمين التجاري القائمة تعديل نظامها الداخلي وتوفيق أوضاعها من اجل   

  أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية متوافقة معالغير بعد تصفية أنشطتها  تكافلشركة التحول إلى 
 بعد استحصال موافقة ديوان التأمين. لرقابة الشرعية المصادقة على ذلكوتتولى هيئة ا

 
 التكافل( إعادة 20المادة )

ذر ـتعوفي حال  التكافلشركات إعادة يتعين على الشركة أن تجري أعمال إعادة التأمين لدى   
في  أخرى باشتراك شركات تكافلوذلك المخاطر الشراكة بيتم اللجوء إلى أسلوب وجودها 

وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى  على المخاطر التي تفوق القدرة االستيعابية للشركة التأمين
 التجاري وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية.التامين إعادة شركات إعادة التأمين لدى 
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 ( اإلفصاح21المادة )
 والمخاطر التي تتعرض لها من قبلها الممسوكةتلتزم الشركة باإلفصاح عن جميع الحسابات  

ً لألسس التي تحددها الالئحة اإلرشادية بالشكل الذي يوفر الثقة لمستخدمي القوائم المالية  وفقا
 لهذه الضوابط.

 
 

 و ديوان التأميننك ـــالب(  22المادة )
إصدار التعليمات والضوابط لتطبيق معايير هيئة ولديوان التأمين التعاون في مجال للبنك 

المالية اإلسالمية ومعايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المصارف صالحية متابعة التزام للبنك ، ويكون التكافلر ملزمة لشركات حيث تعتبر هذه المعايي

 لها بالمعايير المذكورة.التابعة  التكافلشركات اإلسالمية و
 
 

 فحة غسل األموال( مكا23المادة )
تنفيذاً ألحكام وتمويل اإلرهاب الئحة متطلبات لمكافحة غسل األموال  تلتزم الشركة بإصدار

ويجري تطبيقها ويكون  2015( لسنة 39قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )
وفقاً مجلس إدارة الشركة مسؤوالً بشكل مباشر عن سالمة إجراءات تطبيق العناية الواجبة 

 .شادية لهذه الضوابطالالئحة اإلر لألسس التي تحددها
 

 ( متطلبات إضافية24المادة )
قانون تنظيم أعمال التامين إلى  التكافلتخضع شركات  لم يرد بشأنه نص في هذه الضوابطفيما 

التعليمات و 2015( لسنة 43قانون المصارف اإلسالمية رقم )و 2005( لسنة 10رقم )

مالم تخالف مبادئ ذات الصلة  والمعايير الدولية كذلك القوانينوالصادرة بموجبه والضوابط 

  وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 -انتهى-                                                  

 
 
 
 
 
 

 


