
 لمجموعة عمل الكومسيك الماليةاالجتماع الثالث عشر  سياساتتوصيات 

ي  عقدت مجموعة عمل الكومسيك المالية
 
ين األول/ أكتوبر  17بنجاح اجتماعها الثالث عشر ف ي  2019 تشر

 
العاصمة ف

كية أنقرة ي الدول اإلسالمية".  تطوير تحت شعار " التر
 
مسألة عمل المجموعة  ناقشت خالل االجتماعو قطاع التكافل ف

ي 
 
ي منظمة  الدولتحسي   قطاع التكافل ف

 
. كانالتعاون األعضاء ف ي ت وثيقة الغرفةاإلسالمي

وفقا للنتائج أعدت  ، التر

ي أجريت لالجتماع الثالث عشر الرئيس
الدول األعضاء عىل المالية وردود  لمجموعة العملة للدراسة التحليلية التر

المشاركون إىل بعض توصيات  توصل ،فقا لذلكو للمناقشات. و  المعطيات األساسية، هي اتأسئلة السياس

 .السياسات

 

ي وتنظيمي شامل لصناعة التكافل لتسهيل العمليات والشفافية والحوكمة  وضع : 1توصية السياسات 
 
إطار قانون

ي هذا القطاع
 
 .ف

 : ي
يعية قوي األساس المنطق  ي ذلك قطاع ة وشاملة لقطاع التمويل من شأن وجود أطر تنظيمية وتشر

 
، بما ف اإلسالمي

ي السوق والحيطة، أن يضمن االستقرار والوضوح والقدرة التنافسية واالنضباط التكافل
 
 .والسالمة ف

تقرار واستدامة واإلفصاح موجودة لضمان اس تطلبات التنظيمية مثل رأس المال وإدارة المخاطر والشفافيةالمإن 

ي ذلك المؤسسات المالية
 
لو الت، بما ف

ّ
ازيةهناك معايت  ومتطلبات  كم أن.  كافلمشغ عىل وجه التحديد  تكفل احتر

. ستعزز هذه المعايت  حوكمة ة للتمويل اإلسالمي
ىلي التكافل السمات الممت  

ّ
ي استخدام  مشغ

 
وتوفر شفافية أكتر ف

ي النماذج والهياكلالعقود اإلسالمية مختلف 
 
ي التكافل. تجدر اإلشارة إىل أن جميع و  ف

 
حماية مصالح المشاركي   ف

ي سوق التكافل تدريجيا تنفذ اإلصالحات التنظيمية والقانونية يجب أن 
 
 .للسماح باالنتقال السلس والتعديالت ف

يعةإن إضفاء  التكافل. لصناعة  أساسي  ، هو مطلبأو المركزية/ انت مركزية و كأ ، سواء الطابع المؤسسي عىل لجان الشر

يعة  إن يعة اإلسالمية.  منتجات وخدمات التكافل امتثال لضمان  أمر حيويهو وجود لجنة الشر  كما تطور ألحكام الشر

يعة لتوجيه  ىلي التكافلاللجنة معايت  الشر
ّ
ىلي التكافل مشغ

ّ
ىلي التكافل مشغ

ّ
ىلي التكافل مشغ

ّ
ىلي التكافل مشغ

ّ
 مشغ

ي 
 
يعة هذه من وقت آلخر من خالل برامج . وتطويرها  منتجاتها  ابتكار لتطبيقها ف يجب تعزيز كفاءات أعضاء لجنة الشر

 .التدريب المستمر

ايد من الصناعة عىل أدوات ا هناك أيضا  هذا الطلب إدخال  وستستلزم. الستثمار اإلسالمية األكتر شموال طلب متر 

ع محافظها تنظيمية اإلقليمية بتنوي    تحسينات عىل أسواق رأس المال اإلسالمي للسماح لمكاتب االستثمار والهيئات ال



ي 2018، االستثمارية )الكومسيك
توفت  البنية التحتية الالزمة لنمو مواصلة لهيئات التنظيمية ل(. وبالتاىلي ينبغ 

يعة اإلسالمية  .الصكوك المتوافقة مع الشر

ي قطاع  : 2توصية السياسات 
 
 الحتياجاتا التكافل وتقديم منتجات جديدة وفقتشجيع تخصيص المنتج ف

ة لسوقا  . المتغير

 : ي
يستند و مكانة مناسبة للقدرة التنافسية لهذه الصناعة.  تعد  مة الفريدة للتكافلالعروض القيّ  إن األساس المنطق 

ع. عرض القيمة عىل مبادئ التكافل الخاصة بالمس ، استنادا إىل هذه المبادئو اعدة المتبادلة وتقاسم المخاطر والتتر

لو التكافل
ّ
 وتنظيم شؤونعىل تقديم مزايا وخدمات فريدة للمشاركي   مثل مشاركة فائض االكتتاب قادرين  يكون مشغ

اث.   المت 

، يمكن تقديم حلول تكافل المبتكرة من خالل التواصل لتكنولوجيا لتحسي   كفاءة التسليممع االستخدام الفعال ل

. كما يمكن توسيع نطاق  عروض المنتجات الجذابة للمشاركي   من الموّسع بطريقة توفر تجربة سلسة للمشاركي  

ي تدعمها التكنولوجيا. 
ي حلول الحماية التر

 
توظيف تحليالت البيانات  معو خالل إدخال منتجات جديدة وابتكار ف

نت وقنواتاالصطناعي والذكاء  الضخمة ل التكافل قادرين اإلنتر
ّ
عىل توقع المخاطر والطلبات بدقة  سيكون مشغ

ة بشعةنة للمنتج لتناسحسيتيح تخصيصات م ، وهو ما أكتر  ، وبالتاىلي تحسي   تجربة ب احتياجات السوق المتغت 

ي تجمع عىل سبيل المثالو المشاركي   عند استهالك منتجات وخدمات تكافل. 
، أجهزة الحوسبة القابلة لالرتداء التر

ي الوقت الفعىلي تجعل عملية االكتتاب وإدارة المطال
 
.  بات الصحيةالبيانات ف المستمرة أكتر تكامال ومالءمة للمشاركي  

ي  بناءو 
سيكون مشغل التكافل  باستخدام التكنولوجيا  تراقبعىل سلوك المشارك وخطة حياته وخطة التكافل التر

ها.  قادر   ؛ إذ  من خالل خدمات ذات قيمة مضافةيمكن تعزيز تجربة المشاركي   كما ا عىل تخصيص منتجاته وتسعت 

لو ىل سبيل المثال عو . ومطورةمن خالل أشكال توزي    ع جديدة  اذج أعمال جديدةتتيح التكنولوجيا نم
ّ
يستطيع مشغ

ي تساعد التكافل 
توضيح تكافل للعمالء بشكل  عىلتطوير تطبيقات التخطيط الماىلي للجوال / األجهزة اللوحية التر

نونا وحيوية. ضوحأكتر و 
ّ
ات المنتج بشكل أفضل واتخاذ قرار مستنت  عند اختيار منتج  فهم يمك العمالء من فهم مت  

 أو خدمة تكافل. 

ي المنتجات والخدماتيت
 
ي ، المدعوم متع التنوع ف

ّ ة لالتكنولوجيا بتبت  ة التنافسية لصناعة ، بإمكانيات كبت  زيادة المت  

ىلي التكافلاعتماد يمكن هذا فضال عن إنه تكافل لخدمة المستهلكي   بشكل أفضل. ال
ّ
ل  الجدد القادمي    مشغ

InsurTech  اتيجية ها من المنتجات والخدمات القائمة عىل التكنولوجيا كاستر وبوجود دخول السوق. لوغت 

ي وضع يمكنهم من توسيع السوق.  التكنولوجيا 
 
 سيكون الوافدون الجدد ف



ي منتجات وخدمات 
 
ات التمويل اإلسالمي األخرى ذات الصلة مثل إىل زيادة الطلب عىل صناعسيؤدي تكافل النمو ف

فت   الطلبات عىل منتجات وخدمات إىل زيادة تح -بدوره  -، األمر الذي سيؤدي وأسواق رأس المالالبنوك اإلسالمية 

ي نمو صناعة التمويل اإلسالمي ) تكافل. وبالتاىلي ال
 
 (. 2019، الكومسيكيمكن أن يساهم قطاع التكافل ف

: تشجيع تنمية المواهب من خالل برامج التدريب والشهادات المهنية وزيادة الوعي لدى 3 توصية السياسات

ي قطاع التكافل. 
 
 أصحاب المصلحة ف

 : ي
ي عىل جذب المواهب الماهرة للغاية.  األساس المنطق  اتيجيات تنمية رأس المال البشر يجب أن تركز استر

وظفي   عىل جميع المستويات. لذلك وبناء الكفاءات للموسيشمل ذلك المكافآت التنافسية والكفاءات المستمرة 

لو التكافليجب 
ّ
تزويد  ، عىل وجه الخصوص،يجب كما رؤية وثقافة واضحة للتعلم والتطوير المستمر.   أن يضع مشغ

ي صناعة التكافل بفهم لمبادئ التمويل اإلسالمي وخصوصيات التكافل من خالل برامج الشهادات 
 
القوى العاملة ف

 ب المختلفة. والتدري

ي  
ي مجال إدارة المخاطر والتأمي    كذلكينبغ 

 
تشجيع الموظفي   عىل اكتساب وتطوير معارفهم الفنية وكفاءاتهم ف

  . ي كما يعتتر واإلطار التنظيمي
 
وريقطاع التطوير المواهب ف كاء  ا تكافل ض  )الذين يقدمون  البنوكللوكالء والوسطاء وشر

ون هم كذلك العبي   مهمي   والذين  ،(بنك التكافلخدمات  ي يعتتر . إن تعزيز كفاءات العتر ي
ي نظام التكافل البيت 

 
ف

وري لدعم نمو األعمال والتواصل والتنوي    ع.   تكافل هؤالء أمر ض 

ي  ا وديناميكي ا قوي ا أن يكون هناك ارتباطيجب كذلك  تطوير صناعة التكافلدعم ومن أجل  اتيجر يرسم االتجاه االستر

ي تكافل القادرين عىل ويضع أفضل المم للسوق قضايا الصناعة ذات الصلة مع مختلف أصحاب  طرحارسات لالعتر

 بشأن الفرص.  والتشاور المصلحة 

 يوجد مما  التنافسية واستدامتها التجارية : تقديم حوافز لصناعة التكافل لتعزيز قدرتها 4توصيات السياسات 

 ا لهذه الصناعة. مجاال متكافئ

 : ي
ي منظمة  األساس المنطق 

 
ي الدول األعضاء ف

 
اإلسالمي منخفضا للغاية. ومع  التعاونال يزال معدل انتشار التكافل ف

ي بيئة تنافسية  كما تستمر فإن النمو المستمر لصناعة التكافل وإمكاناتها ال تزال واعدة.   ذلك
 
ي العمل ف

 
الصناعة ف

ي وصعبة للغاية مع تطور شي    ع للمشهد االقتصادي والتجاري. 
كات التجارية ل وينبغ  سد ثغرات الحماية أن تسغ للشر

ي منظمة 
 
ي البلدان األعضاء ف

 
ي اح وضعاإلسالمي ومواصلة  التعاونومعالجتها ف ي تلتر

تياجات وتقديم حلول الحماية التر

.  التأمي   من مجرد تكرار  االقتصاد والمشاركي   بدال  مة القي تعزز من شأن المزايا الفريدة للتكافل أن و السائد الحاىلي

ي هذه الصناعة.  
 
حة واستدامة األعمال ف إمكانات التكافل ونموها المستمر ومنتجاتها المبتكرة المتطورة كما أن المقتر

ة تنافسية لهذه الصناعة. مجاال متكافئستوجد  "تكافل ا تعزيز هذه القدرة التنافسية من خالل إنشاء يمكن أيضو ا ومت  



ى" ي  الكتر
 من شأنها أن تدرك اقتصاد االتر

ّ
كات التكافل. لحجم وتوف هذا فضال عن أن ر قاعدة رأسمالية ضخمة لشر

يبية توفت   يبية وغت  الض  ي أسواق التكافل االحوافز الض 
 
، من شأنه أن يدفع الصناعة لناشئة، خاصة للوافدين الجدد ف

ي لكل من التأمي   الو إىل مستوى جديد.  يتر
يبية توحيد النظام الض  تكافىلي والتأمي   يمكن أن تشمل الحوافز الض 

ي شكل تحرير لمتطلبات كفاية رأس المال وتروي    ج منتجات التكافل 
 
يبية ف التقليدي. يمكن أن تكون الحوافز غت  الض 

 أو الخصومات(.  التخفيضاتمن خالل اف ثالثة )عىل سبيل المثال للعمالء من خالل أطر 

 

 أدوات لفهم توصيات السياسات: 

ي مجاالت : للتمويلمجموعة عمل الكومسيك 
 
ي اجتماعاتها الالحقة، ف

 
يمكن لمجموعة العمل أن تتوسع، ف

 السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكتر تفصيال. 

 

حات  تمويل مشاري    ع الكومسيك:  ي إطار تمويل مشاري    ع الكومسيك يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إىل تقديم مقتر
 
ف

ي مجموعات العمل مشاري    ع كل عام. ومن خالل تمويل مشاري    ع الكومسيك تستطيع 
 
الدول األعضاء المشاركة ف

تقديم مشاري    ع تعاون متعددة األطراف يتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وأما 

بالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله ومجاالتها الفرعية، فيمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل مشاري    ع 

ن أن يمول مكتب تنسيق الكومسيك المشاري    ع الناجحة. هذا وقد تشمل المشاري    ع حلقات دراسية الكومسيك، ويمك

اء وورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات  وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الختر

 ومواد/وثائق التدريب وما إىل ذلك. 

 

 


