َمجْلسُ اخلَدماتِ املاليَّة اإلسالميّة

ت الرِاَاةَةِ اإلِشرَاّيَّ ِة ىل
ت املُعدلة للعنَاصِ ِر األساسيَّة إلِارجراتا ِ
اإلِرشَادَا ُ
ت مَاليَّة إِسلَامِيَّة (ىَدا مُؤَسَّسات التَكَا ُّلِ وةَرَامِجَ
املُؤَسَّسات اليت ُتقَدِّمُ خَدمَا ٍ
جلمَا ِىيّ اإلسالميّ)
االستِثمَا ِر ا َ

مارس 4102

متت ترمجة هذه الوثيقة من اللغة اإلجنليزية ،ويف حالة اختالف النسخة العرةية ىن النسخة اإلجنليزية
ترارجح نسخة اللغة اإلجنليزية؛ ألنها اللغة الرمسية جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية.

نبذة موارجزة ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية ،تضع معايري لتطوير وتعزيز صناىة اخلدمات املالية
اإلسالمية ،وذلك ةإصدار معايري رااةية ومبادئ إرشادية هلذه الصناىة اليت تضمّ ةصفة ىامة اطاع
البنوك ،وسوق املال ،والتكاّل (التأمني اإلسالمي) .يعدّ جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أحباثاً تتعلق
ةهذه الصناىة ،وينظّم ندوات ومؤمترات ىلمية للسلطات الرااةية وأصحاب االهتمام ةهذه الصناىة.
ولتحقيق ذلك ،يعمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية مع مؤسسات دولية ،وإاليمية ،ووطنية ذات صلة،
ومراكز أحباث ،ومعاهد تعليمية ومؤسسات ىاملة يف هذه الصناىة.
ملزيد من املعلومات يرارج زيارة مواع جملس اخلدمات املالية اإلسالميةwww.ifsb.org :

أىضات اجمللس *
معالي الدكتور أمحد حممد ىلي املدني

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

معالي األستاذ رشيد حممد املعراج

حماّظ مصرف البحرين املركزي

معالي الدكتور اتيور رمحن

حماّظ ةنك ةنغالديش

معالي األستاذ داتو حممد رسولي سبتو

املدير العام هيئة النقد سلطنة ةروناي دار السالم

معالي األستاذ أمحد ىثمان

حماّظ ةنك ارجيبوتي املركزي

معالي األستاذ هشام رامز ىبد احلفيظ

حماّظ ةنك مصر املركزي

معالي األستاذ ااوس مارتوواردواو

حماّظ ةنك إندونيسيا

معالي الدكتور ّاليو اهلل سيف

حماّظ البنك املركزي جلمهورية إيران االسالمية

معالي الدكتور زياد ّارس

حماّظ ةنك األردن املركزي

معالي الدكتور حممد يوسف اهلاشل

حماّظ ةنك الكويت املركزي

معالي الدكتورة زتي أخرت ىزيز

حماّظ ةنك نيجارا ماليزيا

معالي األستاذة أيشت زهرية

حماّظ مؤسسة النقد املالديفي

معالي األستاذ رودهريسنق ةهنيق

حماّظ ةنك موريشيوس املركزي

معالي األستاذ ىبد اللطيف اجلوهري

حماّظ ةنك املغرب

معالي األستاذ سنوسي الميدو امينو سنوسي

حماّظ ةنك نيجرييا املركزي

معالي األستاذ أشرف حممود واثرا

حماّظ ةنك ةاكستان املركزي

معالي الشيخ ىبد اهلل سعود آل ثاني

حماّظ مصرف اطر املركزي

معالي الدكتور ّهد املبارك

حماّظ مؤسسة النقد العرةي السعودي

معالي األستاذ رايف مينون

املدير العام مؤسسة النقد سنغاّورة

معالي األستاذ ىبد الرمحن حسن ىبد الرمحن هاشم

حماّظ ةنك السودان املركزي

معالي األستاذ موكيم اوزتكني
معالي األستاذ سلطان ةن ناصر السويدي

املدير العام لوكالة الرااةة واإلشراف املصريف
الرتكي
حماّظ البنك املركزي لإلمارات العرةية املتحدة

*وّقًا لرتتيب الدول اليت ميثلها األىضات حسب ورودها يف النسخة اإلجنليزية

اللجنة الفنية

الرئيس
معالي الدكتور /أمحد ىبد الكريم اخلليفي ،مؤسسة النقد العرةي السعودي (من  01ديسمرب )3102
معالي الدكتور /ىبد الرمحن ىبد اهلل احلميدي( ،حت  32أكتوةر )3102

نائب الرئيس
الدكتور /حممد يوسف اهلاشل ،ةنك الكويت املركزي (حت  32مارس 3103م)
السيّد /خالد محد ىبد الرمحن محد ،مصرف البحرين املركزي (حت  03ديسمرب 3103م)

السيد  /معجب تركي الرتكي ،مصرف اطر املركزي (من  7أةريل )3102

األىضات*
الدكتور /سلمان سيّد ىلي

البنك اإلسالمي للتنمية (حت  32مارس 3103م)

السيّد /حسيب اهلل صديقي

البنك اإلسالمي للتنمية (من  21مارس 3103م)

السيّد /أمحد ىبد اخلالد

املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص (حت  6اةريل
3102م)

السيّد /لطفي الزيري

املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات (من
 21مارس )3103

السيدة  /ىائشة اجلاالهما

ةنك البحرين املركزي (حيت ّ 32رباير )3102

السيّد /ىبد الودود

ةنك ةنغالديش (من  21مارس 3103م)

السيّدّ /رج ىبد احلميد ّرج

البنك املركزي املصري (حت  07نوّمرب 3100م)

السيّد /طارق هاشم ّايد

البنك املركزي املصري (من  02نوّمرب 3100م)

الدكتور /موليا أّندي سريجيار

ةنك إندونيسيا (حت  32مارس 3103م)

السيّد /نواوي

ةنك إندونيسيا (من  21مارس 3103م)

السيّد /ىبد املهدي أرمجان جناد

البنك املركزي جلمهورية إيران اإلسالمية (حت  32مارس
3103م)

السيّد /مورتيزا سيتاك

البنك املركزي جلمهورية إيران اإلسالمية (من  21مارس

3103م)
الدكتور /ىلي صاحل ىبادي

هيئة األسواق املالية جلمهورية إيران اإلسالمية (من  21مارس
3103م)

السيّد /أمحد هيزاد حبر الدين

البنك املركزي املاليزي (حت  07نوّمرب 3100م)

السيّد /ةكر الدين إسحاق

البنك املركزي املاليزي (من  02نوّمرب 3100م)

الدكتورة /نك رملة نك حممود

هيئة األوراق املالية ماليزيا (حت  32مارس 3103م)

السيّد /زين العزالن زين العاةدين

هيئة األوراق املالية ماليزيا (حت  32مارس 3103م)

الدكتور /ةشري ىمر ىليو

ةنك نيجرييا املركزي

السيّد /سليم اهلل صنع اهلل

ةنك ةاكستان املركزي

السيّد  /أدريان تسن ليونق شووا

مؤسسة نقد سنغاّورة (حت  32مارس 3103م)

السيّد  /أنج شوين هوي

مؤسسة نقد سنغاّورة (حيت  6اةريل 3102م)

السيد  /تان كينق هينق

مؤسسة نقد سنغاّورة (من 7اةريل 3102م)

السيّد /حممد ىلي الشيخ الطريفي

ةنك السودان املركزي (حت  21مارس 3100م)

السيّد /حممد احلسن الشيخ

ةنك السودان املركزي (حيت  00ديسمرب 3103م)

السيدة  /راةعة امحد اخلليفة مكي

ةنك السودان املركزي (حيت  6اةريل 3102م)

الدكتور /ةدر الدين ارشي مصطفي

ةنك السودان املركزي (من  7اةريل 3102م)

السيّد /خالد ىمر اخلرارجي

البنك املركزي لإلمارات العرةية املتحدة

السيّد /ةيرت كيسي

هيئة دةي للخدمات املالية ،اإلمارات العرةية املتحدة (حيت 00
ديسمرب 3103م)

السيد  /ةرسانا سايشلم

هيئة دةي للخدمات املالية ،اإلمارات العرةية املتحدة (من 03
ديسمرب 3103م)

*وّقًا لرتتيب الدول اليت ميثلها األىضات حسب ورودها يف النسخة اإلجنليزية

َاّيةِ ىل املُؤَسَّسات اليت ُتقَدِّمُ
جممُو ًىةُ ىًمًل اإلِرشَادَاتُ املُعدلة للعنَاصِرِ األساسيَّة ِإلارجراتاتِ الرِاَا َةةِ اإلِشر َّ
خَدمَاتٍ مَاليَّة إِسلَامِيَّة (ىَدا ُمؤَسَّسات التَكَا ُّلِ وةَرَامِجَ االستِثمَارِ اجلَمَاىِيّ اإلسالميّ)
الرئيس

السيّد /طارق هاشم ّايد ،البنك املركزي املصري
نائب الرئيس

السيّد /السيّد /ةكر الدين إسحاق ،البنك املركزي املاليزي
األىضات*
الدكتور /دادان موجلوان

البنك اإلسالمي للتنمية

السيّدةّ /اطمة ناصر الفضيل

مصرف البحرين املركزي (حت  32أغسطس 3102م)

السيّد /شودري حممد ّريوز ةن ىامل

ةنك ةنغالديش

السيّد /حممد أيديل يسري ةن شاري

هيئة النقد لسلطنة ةروناي دار السالم

السيّدة /ديوي أستوتي

ةنك إندونيسيا

السيد  /ةهزاد ّخار

البنك املركزي جلمهورية إيران اإلسالمية (حت  32يوليو 3102م)

الدكتور /ىلي سعيدي

هيئة األسواق املالية جلمهورية إيران اإلسالمية

السيّد /حممد صبحي ىمايرة

ةنك املركزي األردني

السيّد /مرزوق غازي اللطييب

ةنك الكويت املركزي

السيّد /حممد حمسن حمد أنس

البنك املركزي املاليزي

السيّد /حمد رضوان أمحد تاج الدين

هيئة األوراق املالية املاليزية

السيّد /حممد مهراوي

ةنك املغرب

السيّد /إةراهيم ساني توكور

البنك املركزي النيجريي

السيّد /دريد محزة العصفور

البنك املركزي العماني

السيّد /حممد مناصرة

سلطة النقد الفلسطينية

السيد  /غالم شاةر

ةنك ةاكستان املركزي

السيدة /ةيت كريستني س .ةونيي

البنك املركزي الفلبيين

السيدة /نوف الكعاةي

مصرف اطر املركزي

السيد /توّيق حممد اجلماز

مؤسسة النقد العرةي السعودي

السيد /ثون تك سون

مؤسسة النقد سنغاّورة (حت  36أغسطس )3102

السيد /حسن ياسيورنلي

وكالة الرااةة واالشراف املصريف الرتكي

السيد حممد إمساىيل أونال

البنك املركزي جلمهورية تركيا

السيّد /خالد ىمر اخلرارجي

البنك املركزي لدولة اإلمارات العرةية املتحدة

* وّقا لرتتيب الدول اليت ميثلها األىضات حسبما ورد يف اللغة االجنليزي

اللجنة الشرىية للبنك اإلسالمي للتنمية

رئيس اللجنة
سعادة الدكتور /حسني حامد حسان
نائب الرئيس
سعادة الدكتور /ىبد الستار أةوغدة

مساحة الشيخ /حممد املختار السالمي

ىضو

معالي الشيخ  /ىبد اهلل ةن سليمان املنيع

ىضو

مساحة الشيخ  /حممد تقي العثماني

ىضو

مساحة الشيخ /حممد ىلي التسخريي

ىضو

مساحة الشيخ /داتؤ حممد هاشم ةن حيي

ىضو

* وّقًا للرتتيب األجبدي لألمسات ،حسبما ورد يف اللغة اإلجنليزية.

أمانة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

السيّد /ارجاسم أمحد

األمني العام

السيّد /ةيرت كايسي

مستشار (من  5يوليو )3102

الربوّيسور /سيمون أرتشر

مستشار

السيد /د .هيين ّان ارجرينينغ

مستشار(حت  2يوليو )3102

السيّد /مجشيد أنور شتة

ىضو أمانة اجمللس (الشئون الفنية والبحوث)

جلنة صياغة النسخة العرةيّة
رئيس اللجنة
السيّد /ىالت الدّين حممد الغزالي ،مصرف اطر املركزي
األىضات
الدكتورة /جنوى شيخ الدين حممد

ةنك السودان املركزي

السيّد /سيد ىبد املوىل ّيصل

البنك املركزي املصري

السيّدّ /يصل املناىي

مصرف اطر املركزي

السيد  /حممد ىل الشهري

مؤسسة النقد العرةي السعودي

الدكتور /وارجدان حممد صاحل كنالي

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

السيد /اهلادي النحوي

البنك اإلسالمي للتنمية

السيّد /أةو ذر جمذوب حممد ىثمان

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

السيّد /سعد ةن األمني البقالي

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية
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ةسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صلِّ وسلّم ىل سيدنا حممدٍ وىل آلهِ وصحبه

القسم األول :املُقدِّمة

0- 0

خلفيَّةُ املوضوعِ
أصدر جملسُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة إرشاداتهِ املتعلقةِ ةالعناصر الرئيسة يف إارجراتات

الرااةة اإلشراّية للمؤسسات اليت تقتصر ىل تقديم خدمات مالية إسالمية ىدا مؤسسات التأمني
اإلسالمية/التكاّل وصناديق االستثمار اإلسالمية (املشارُ إليها ّيما يلي ةاملعيار اخلامس) الصادر
ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالميَّة يف شهرِ ديسمرب  .3117واد انتهج املعيار اخلامس منهجًا يعتمدُ
ىل تقييمِ املخاطرِ يف إارجراتاتِ املراارجعةِ اإلشراّيَّةِ ويتناولُ التبعاتِ اإلشراّيّةِ للفئاتِ املختلفةِ من
املخاطر اليت تواارجهُهَا ُمؤَسَّساتُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة يف إطا ِر ىملياتِها.
واد أصدرَ جملسُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة ىددًا من املعايري واملالحظاتِ اإلرشاديَّةِ تتعلقُ
ةثالثِة اطاىاتٍ من اطاىاتِ صناىةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة وهي األىمالُ املصرِّيَّةُ والتكاُّلُ
وأسواقُ رأسِ املالِ ،وذلك ةعد إصدارِ املعيار اخلامس .واد استعرضت ةعضُ تلك املعايري واملالحظاتِ
اإلرشاديَّةِّ ،يما يتعلقُ ةقطاعِ املصارفِ ،نِطااًا واسعًا من املسائل االحرتازية املتصلة ةاحلاارجةِ ملراارجعة
تلك اإلرشادات .وّيما يلي اائمةٌ ةاملعايري واملالحظاتِ اإلرشاديَّةِ املتصلة مبراارجعة تلك اإلرشاداتِ.1
أ.

املعيارُ املعدل لكفاي ِة رأسِ املالِ ( -املعيار ،) 05ديسمرب.3102

ب .متطلباتُ كفايةِ رأسِ املالِ للصكوكِ ،والتصكيك واالستثمارات العقارية (املعيار  ،)7يناير
.3112
ج .املبادئ اإلرشاديَّةُ لنظمِ الضواةط الشرىية للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية (املعيار
 ،)01ديسمرب .3112
د .املبادئ اإلرشاديَّةُ إلدارةِ خماطر السيولة للمؤَسَّساتِ (ىدا مؤسسات التكاّل وةرامج االستثمار
اجلماىي اإلسالمي) اليت تقدم خدمات مالية إسالمية (املعيار  ،)03مارس .3103

1

ةاإلضاّة إىل اإلصدارات املشار إليها أىاله ،يعد جملسُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة يف الوات احلالي املالحظة اإلرشاديّة املتعلقة ةالتداةري

الكمية إلدارة خماطر السيولة يف مُؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،اليت اد تكون ذات صلة يف إطار مراارجعة اإلرشادات املتعلقة
ةالعناصرِ الرئيسة اخلاصة ةإارجراتات املراارجعة اإلشراّيّة -املعيار اخلامس.

1

ه.

املبادئ اإلرشاديَّةُ الختباراتِ الضغطِ لل ُمؤَسَّساتِ (ىدا مؤسسات التكاّل وةرامج االستثمار
اجلماىي) اليت تقدم خدماتِ ماليَّ ِة إسالميّة (املعيار  ،)02مارس .3103

و.

اإلرشادات املتعلقةُ مبعيارِ كفايةِ رأسِ املال :االىرتافُ ةالتصنيفاتِ لألدواتِ املاليَّةِ املتفقةِ مع
ت تصنيف ائتمانِي خارارجيّةِ( ،املبادئ اإلرشادية
أحكام الشَّرِيعَة اإلسالمية الصادرة من ُمؤَسَّسا ِ
 ،)0مارس .3112

ز .اإلرشادات املتعلقةُ ةإدارةِ املخاطر ومعيارِ كفايةِ رأسِ املالِ :معامالتُ املراحبةُ يف السلعِ( ،املبادئ
اإلرشادية  ،)3ديسمرب .3101
ح .اإلرشادات املتعلقةُ مبمارساتِ دىمِ دّعِ األرةاحِ ألصحابِ حساةات االستثمارِ( ،املبادئ اإلرشادية
 ،)2ديسمرب .3101
ط .اإلرشادات املتعلقةُ مبعيارِ كفايَةِ رأسِ املالِ :حتديدُ ىام ِل "ألفا" يف نسب ِة كفاي ِة رأسِ املالِ،
(املبادئ اإلرشادية  )2مارس .3100
ةعد إصدار املعيار اخلامس ،اام ىددٌ من السُّلطات اإلشراّيَّةِ ةتطبيقِ هذا املعيارِ يف دوهلم

.2

وحتصل جملسُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة ىل ردود األّعال واآلرات ىن طريقِ الوسائل املختلفةٍ،
(مِثْلَ الندواتِ واملنتدياتِ للقضايا اإلشراّية والتنظيم ّيةِ واارجتماىاتِ املوائد املستديرةِ وورشِ العملِ)
ومن مجيع أصحاب املصلحة (مِثْلَ السُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ واملؤسسات املالية العاملة يف السوقِ)
ت اخلدماتِ
خبصوصِ اجلوانب اليت حتتاجُ للتحديثِ ّيما يتعلقُ ةعمليةِ املراارجعةِ اإلشراّيَّةِ ُملؤَسَّسا ِ
املاليَّة اإلسالميَّة .وةشكلٍ خاص ،أسفرت ورشُ العملِ اخلاصةِ ةعمليةِ "تسهيلِ تطبيقِ معايري جملسِ
اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة" يف الدولِ األىضاتِ ىن حتديدِ مسائلَ إشراّيَّةٍ مهمة مل يتم تغطيتُها يف
املعيارِ اخلامسِ (انظر الفقرة  ،)6مما استدى تغيرياتٍ الزمة يف تلك اإلرشاداتِ املعمول ةها مع
األخذِ ةعنيِ االىتبارِ التطوراتِ اليت حتدثُ ىل الساحةِ الدوليَّةِ ّيما يتعلقُ ةإارجراتاتِ املراارجعةِ
اإلشراّيَّة.
وىل خلفيةِ األزمةِ املاليَّةِ واالاتصاديةِ لعامِ  ،3112شهدت الساحةُ اإلشراّية الدوليَّةُ ىددًا من
التطوراتِ واإلصالحاتِ اليت نتجَ ىنها إصدارُ جلنةِ ةازل لإلشرافِ املصريف 3لعددٍ من اإلصداراتٍ
املختلفةٍ .واشتملت تلك التطورات واإلصالحات ىل حتسينات ىل إطار ةازل  3نتجَ ىنها إطار ةازل
 ،3.5ومن ثم إىل إطارِ ىملٍ ارجديدٍ يُعرفُ ةاسمِ إطار ةازل  - 2الذي يتكونُ مِنْ تداةريَ احرتازيّة
كليةٍ وارجزئيةٍ .اامت جلنةُ ةازل لإلشرافِ املصريف ةعدة أمور منها إدخالِ حتسيناتٍ مهمةٍ ىل إطارِ
العملِ ةازل  ، 3اخلاص ةعمليةِ املراارجعةِ اإلشراّيّةِ (املشارُ إليه ّيما يلي ةاإلطار الثاني) .كما اامت
2

استبانة تطبيق املعايري الصادر ىن جملسِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ،يوليو .3100

3

يشري القسم الساةع من إارجراتات التشغيل القياسيَّة جمللس اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة إىل استمرار األمانة العامة للمجلسِ يف حالة تراب

ةشأن أي تطورات وتغريات اد حتدث أو يتم تبنيها ّيما خيصُّ املعايري الصادرة ىن الكيانات الدوليَّة األخرى ،اليت من املمكن أن تؤثر يف
املعايري واملالحظات اإلرشاديَّة الصادرة ىن اجمللس.

1

ُسودَةِ إطارِ العملِ اإلشراِّيّ اخلاصِ ةالقياسِ والرااةةِ ىل
اللجنةُ ،يف مارس  ،3102ةإصدارِ م َّ
التعرضات للمخاطر الكبريةِ.
وّقًا لالىتباراتِ املذكورةِ أىاله ،تبن جملسُ اخلدمات املالية اإلسالمية تعديالت ىل املعيارِ
اخلامس وتشكيلَ جمموىةِ ىمل إارجراتاتِ الرااةةِ اإلشراّيَّةِ املعدَّلة ،وذلك يف سياقِ الصالحيّات
والتفويضِ املمنوح جمللسِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة لتطويرِ املعايري واملالحظاتِ اإلرشاديَّةِ االحرتازيّة
لتعزيزِ سالمةِ واستقرارِ صناىةِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة ،وذلك خاللِ االارجتماعِ التاسعِ ىشر
س يف  07نُوّمرب  3100الذي ُىقِد يف املقَر الرئيس للمجلسِ يف كوالملبور ،ماليزيا.
للمجل ِ
 4- 0املعطياتُ األساسيَّةُ واألهدافُ
تهدفُ هَذه الوثيقةُ إمجالًا إىل مراارجعةِ وتغيري املعيار اخلامس الذي يضعُ إرشاداتٍ توارجيهيةً
خاصةً ةالعناصر الرئيسةِ لعمليةِ املراارجعةِ اإلشراّيّةِ اليت تقومُ ةها السُّلطاتُ اإلشراّيَّةُ ىل ُمؤَسَّساتِ
اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة (ىَدا ُمؤَسَّساتِ التأمنيِ اإلسالميّ (التكاّل) وةرامجِ االستثما ِر اجلماىيّ
اإلسالميّ) مَعَ األخذ يف ىني االىتبار خُصوصيّات ُمؤَسَّسات اخلَدمات املاليَّة اإلسالميّة والدروسِ
املستفادةِ من األزمة املالية ويف الواتِ نفسه استكمال املعايري الدوليَّة املعمول ةها اخلاصة ةعمليةِ
املراارجعةِ اإلشراّيَّةِ ،خصوصًا تلك اخلاصة ةلجنةِ ةازل لإلشرافِ املصريف .ومتثل هذه الوثيقة وارجهةَ
نظر مَجلس اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة حول (أ) معايري جملسِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة اليت يُتواعُ
من ُمؤَسَّسات اخلَدمات املاليَّة اإلسالميَّة مُراىاتُها؛ (ب) املمارساتُ املتواعُ تطبيقُها من اِبَل السُّلطاتِ
اإلشراّيّةِ .ومن اجملاالتِ اليت تتناولَهَا هذه اإلرشاداتُ:
أ.

ت رَأس املالِ الرااةي.
مُتطلبا ُ

ب.

إارجراتاتُ التقييم الداخليّةِ لكفاية رأس املال.

ت.

إدارةُ املخاطر وتشم ُل إدارةَ خماطر املشاريع.

ث.

ضواةطُ اإلدارةِ املؤسسيّةِ وضواةطُ اإلدارة املتفقة مع الشريعة.

ج.

حجم التعرضات ملخاطر التصكيك.

ح .خماطر الرتكزات وخماطرُ االئتمان لألطراف املقاةلة.
خ.

تقييمُ خماطر معدلِ العائد يف السجالتِ املصرّيّةِ.

د.

املمارساتُ السليمةِ الختباراتِ الضغطِ.

ذ.

ىملياتُ النَّواّذ اإلسالميَّة.

ر.

اإلشرافُ املوحدُ والسُّلطاتُ اإلشراّيّةُ للدولةِ األم واملضيفةِ وىالاات الزمالة اإلشراّية.

ز .الشفاّيةُ وانضباطُ السوقِ.

3

تنتهجُ هذه الوثيقةُ أسلوةًا اائمًا ىل تقييم املخاطرّ 4يما يتعلقُ ةعمليةِ املراارجعةِ اإلشراّيَّةِ ،وةناتً
ىليه ستتمُ منااشةُ التبعاتِ اإلشراّيَّةِ ملختلفِ ِّئاتِ املخاطر اليت تواارجهُهَا ُمؤَسَّسَاتُ اخلدماتِ املاليَّة
اإلسالميَّة يف ىملياتها الحقًا يف هذه الوثيقة.
ض السُّلطاتِ
نتجَ ىن ظهورِ ُمؤَسَّساتٍ تقدمُ نطااًا واسعًا من اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ايامُ ةع ِ
اإلشراّيَّةِ ةتحديدِ متطلباتٍ إضاّيَّةٍ؛ ةهدفِ التعاملِ م َع العناصر اليت ختصُّ التمويلَ اإلسالميّ مبا يف
ذلك خصائصُ املخاطر واملسائلُ املتعلقةُ ةالتواّقِ مع املتطلبات الشَّرىية .وتشملُ تلك املتطلبات
إرشاداتٍ توارجيهيَّة أو إطارات تتعلقُ ةاملتطلباتِ الصحيحةِ والصاحلةِ ةالنسبةِ لفقهات الشَّرِيعَة،
ومنهجية احتسابِ معدلِ العائدِ ،ونطاق التدايق الشرىي.
لذلك ،نظرًا للتطوراتِ اليت تشهدها الصناىةُ ،اام جملسُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّةِ ةاملراارجعةِ،
واألخذ يف ىني االىتبار أَّضل املمارساتِ اليت تُطبقها السُّلطاتُ اإلشراّيَّةُ املختلفةُ ىل ُمؤَسَّسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .وتهدفُ هذه الوثيقةُ إىل تشجيعِ التقاربِ نَحو أحسن املمارساتِ ةني
السُّلطاتِ اليت تشرفُ ىل ُمؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وذلك ىن طريق إرساتِ احلدِّ األدن
من املعايري ومتكني تلك السُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ من الوّاتِ مبتطلباتِ تلك املعايري ىند أدات األدوارِ
املتواعةِ منها يف ضَوتِ معايري جملسِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة.
ينوهُ جملسُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة إىل ضرورةِ مُراارجعةِ املعيارِ اخلامس ،وذلك لضمانِ انسجام
مبؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة مع اإلارجراتاتِ النظرية يف
إارجراتات املراارجعةِ اإلشراّيَّةِ املتعلقة ُ
ا ُملؤَسَّساتِ التقليديَّةِ وأن تكونَ تلك اإلارجراتات ذات صلةٍ ةالوضعيّةِ احلاليَّةِ للصناىةِ مَعَ مراىاة
خصوصيّاتِ املعامالت املتواّقةِ مَعَ الشَّرِيعَةِ ،وتعزيز السالمةِ املاليَّةِ ُملؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّةِ
اإلسالميّة .وتُربزُ هذه الوثيقةُ احلاارجةَ للرتكيزِ ةشكلٍ أوسع ىل توّريِ اإلرشاداتِ ُملؤَسَّساتِ
اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة والسُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ ،حيثُ ستعملُ هذه اإلرشادات ىل دىم إدارةِ
املخاطر يف تلك ا ُملؤَسَّساتِ والتكامل مع املعيارِ اخلامس ىشر.
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يشريُ اصطالح "املنهج القائم ىل مراىاة املخاطر" املستخدم يف هذه الوثيقة إىل اىتماد املنهج الَّذِي تنتهجه اجلهة اإلشراّيَّة ىل تقييم

تلك اجلهة للمخاطر اليت تتعرض هلا املُؤَسَّسة ،وادرتها ىل إدارة تلك املخاطر
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 3- 0املبادئ العامةُ
س اخلدماتِ
يتعنيُ ىل السُّلطةِ اإلشراّيَّةِ أن تتأكدَ من كفايةِ األوارجُه املتعددةِ للتقيدِ مبعايري جمل ِ
املاليَّةِ اإلسالميّة مبا ّيها املعايريُ اخلاصةُ مبتطلباتِ رأسِ املالِ وإدارةِ املخاطر ،وهيكل وإارجراتاتِ
ضواةط اإلدارةِ املتواّقة مع الشَّرِيعَةِ والشفاّيةِ وانضباطِ السوقِ واختباراتِ الضَّغط.5
ومبا أن املسؤولية الرئيسة للتقيد ةالقواىد الشرىية تقع ىل إدارة مؤسسات اخلدمات املالية
اإلسالمية ،يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من امتالكِ تلك ا ُملؤَسَّساتِ ألنظمة داخلية
للتحقق من االلتزام ةالقواىد الشرىية ،مع وارجود سياسات وإارجراتات تضمن ذلك االلتزام .ويف هذا
الصدد ،يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ ضمان االلتزام ةاملعيارِ العاشر (الضواةط الشرىية) يف نِطاق
اختصاصات تلك السُّلطات.
أما ّيما يتعلقُ ةإارجراتاتِ التقييم الداخليّةِ لكفاية رأسِ املالِّ ،هناك أرةعةُ مبادئ متفقٌ ىليها دوليًّا
تُشكل الدىامة األساسيَّة للمراارجعة اإلشراّيَّة يف إطارِ ةازل  3ومعمول ةها ةشكلٍ متساو ضمن
املعن األوسع ةالنسبةِ ُملؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،وستنااش تلك املبادئ يف القسم .3- 2
تتغري املخاطرُ اليت تواارجهها ُمؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةعدة ىوامل ،منها تغريِ أنواع ىقود
التمويل املستخدمة .لذا ،يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ التأكد من أنَّ ُمؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة
اإلسال ميّة (أ) تتفهم وتسيطرُ ىل املخاطرِ يف مجيع مراحل العقد؛ (ب) ومتتلك األنظمة وآليات
الرااةة اليت تضمن االلتزام ةأحكام ومبادئ الشَّرِيعَة .واد تدرس السلطات اإلشراّيَّة تطوير
جمموىة من اإلرشادات ىند مراارجعة ىمليّات ُمؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،مبا يف ذلك
تقييمُ النظمِ اإلداريَّة اليت تطبقها تلك ا ُملؤَسَّسات ىل ةرامج االستثمارِ وممارسات ختصيصِ األصولِ
ةهدفِ محايةِ حقوق خمتلف أصحاب املصاحل وةشكل خاص حقوق أصحاب حساةات االستثمار وال
سيما أصحاب حساةات االستثمار املطلقة .ويتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّةِ التعاملُ حبذرٍ مع مسائل
محاية املستثمر الناشئة ىن دورِ ُمؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة ةصفتها مديرة لألموال املودىةِ
ب حساةاتِ االستثمارِ.
لديها من اِبَلِ أصحا ِ
ويف حالةِ ىدم توّر األنظمةِ املالئمة ،يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ الطلبُ من ُمؤَسَّساتِ اخلدماتِ
املاليَّةِ اإلسالميّة املعنيةِ اختاذ إارجراتاتٍ تصحيحيةٍ لضمانِ إدارة تلك ا ُملؤَسَّسات ةشك ٍل احرتازيّ.
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يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أيضا اإلشراف ىل االلتزام ةأحكامٍ أخرى تُطبق يف دوهلا إال أنها ليست مغطاة (أومل يتم تغطيتها ةعد)

مبعايري جملسِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة .وستكون ةعض املواد يف هذا املعيارِ ذات صلة ةهذا احلكم أيضا.
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وينبغي أن يتواّر للسلطات اإلشراّية النفوذ والسلطة واإلارجراتات الضرورية للتأكد من ادرتها ىل
إلزام مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية لاللتزام ةأي إارجراتات ىالارجية أو تصحيحية الزمة.
ويف إطار ىمليةِ تقييم املخاطر املتصلة مبتطلباتِ رأس املال وّقًا للمعيارِ املعدل لكفاية رأس املال
 05الصادر ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّةّ ،إن للسُّلطاتِ اإلشراّيَّةِ اخليار ةأن تطالبُمؤَسَّسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةاستخدام املعادلة املعياريَّة أو معادلة تقديرِ السُّلطةِ
اإلشراّيَّةِ،ىل حسب مقتض احلال،لقياسِ متطلباتِ احلدِّ األدن لكفايَ ِة رأسِ املال.6
يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة تطبيقُ طريقةِ كفاية رأس املال املناسبة اليت تعكس :أ) مدى حتملِ
أصحابِ حساةاتِ االستثمارِ ملخاطر املوارجودات اليت جيري استثمار أموالِهم ّيها؛ ب) وارجود
(احتياطي أصحاب حساةات االستثمار) الستيعابِ اخلسائرِ الدوريّة (احتياطي خماطر االستثمار)؛ ج)
وارجود احتياطيات ضمن حقوق ملكية املساهمني من أارجل دىم األرةاح (احتياطي دىم األرةاح)؛ د)
تأثريات املعادلة املستخدمة ىل النظام املاليّ اإلسالميّ ىمومًا .ويف حالة استخدام املعادلة املعياريَّة،
تتم معاملة أصحاب حساةات االستثمار ةصفتِهم مستثمرينَ ،ال مودىنيَ ،وةالتالي جيبُ أن يتمَّ
الرتكيزُ اإلشرايف ىل املسائلِ اليت تتعلقُ حبمايةِ املستثمرين ةدلًا من مُتطلبات رأسِ املالِ ّيما يتعلقُ
ب حِساةات االستثمار.
ةاملوارجوداتِ اليت يتمُّ متويلها ةواسطة أموال أصحا ِ
مِن املهم األخذ يف ىني االىتبار مفهوم التوازنِ ةني متطلباتِ احلدِّ األدن لكفايَةِ رأسِ املالِ،
وإارجراتاتُ الرااةةِ اإلشراّيَّةِ والشفاّيةِ وانضباطُ السوقِ يف الرااةةِ ىل ُمؤَسَّساتِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة .7ومجيعُ تلك األوارجُه مهمةٌ ،ولكن ال يكفي أي منها مبفردهِ لتحقيقِ أهدافِ اإلشرافِ
ىل اطاعِ ُمؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميّة.
وةناتً ىليه ،جيبُ ىل السلطاتِ اإلشراّيَّة أن متارسَ تقديرها ّيما يتعلقُ ةاألوزانِ املناسبةِ والتوازن
املطلوب لتطبيقِ املقاييس النوىيّة والكمية يف سياساتها اليت تطبقها يف اجملاالت املذكورةِ يف
الفقرة  6أىاله ،وذلك ضمن البنية التحتية القائمة لديها يف دوهلا .كما أنه ينبغي للسلطات
اإلشراّية ىند إشراّها ىل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أن تركز ةشكل واضح ىل
املخاطر االحرتازية ةدال من أن تركز ىل االلتزام ةاحلد األدن  .ويف هذا الصددّ ،إنه ينبغي أن
تكفل العناصر الرئيسة لعملية اإلشراف وةشكل شامل حتديد نقاط الضعف ،وتصعيد النتائج،
واختاذ القرارات ،وتقديم اإلارجراتات الواائية والتصحيحية املناسبة ،واملساهمة يف القرار املناسب
ىند الضرورة ،وإسرتاتيجيات التعايف وإارجراتاته.
6

للمزيد من التفاصيل ىن هذه املعادالت ،يرارج الرارجوع إىل املعيار اخلامس ىشر ،املعيارُ املعدل لكفايةِ رأسِ املالِ للمؤسسات اليت تقدم

خدمات مالية إسالمية (ىدا مؤسسات التأمني اإلسالمي (التكاّل) وةرامج االستثمار اجلماىي اإلسالمي)  ،ديسمرب ،.3102امللحق أ.
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يشبه هذا هيكل احملور الذي يقوم ىليه إطار اوانني ةازل  3وةازل.2
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نِطاق وجمال التَّطبيقِ
يعتمد نطاقُ وجمالُ تطبيقِ هذه اإلرشادات ىموما ىل مدى تبين املعايري واملبادئ التوارجيهيَّة األخرى
الصادرة ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية .واهلدفُ األساسيّ هلذه اإلرشادات هو توارجيه
اإلشراف ىل مؤسسةِ اخلدمات املاليّة اإلسالميّة املصرّيّة مع األخذ يف االىتبار "نسبية" أحجام
ودرارجة تعقيد تلك املؤسسات ،وجيب أن تفسر مؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة يف ضوتِ هذا
السياقِ .وتشملُ مؤسساتُ اخلدماتِ املاليّة اإلسالميّة هذه ،ىل سبيلِ املثالِ ال احلصر ،البنوك
التجاريّة والبنوك االستثماريّة واملؤسسات األخرى اليت جتمع األموال  ،و تقدم خدماتها وّقًا
ألحكام ومبادئ الشريعة ،وّقًا ملا تقرره السُّلطات اإلشراّيَّة ذات الصلة.
يُمكن للسُّلطاتِ اإلشراّيَّة ،وّقًا لتقديرها ،التوسع يف تطبيق هذه اإلرشادات لتشمل ىمليات
"النواّذ" اإلسالميّة املستقلة ةذاتِها أو املؤسسات األخرى اليت تقدم خدمات ماليّة إسالميّة تقعُ يف
نطاقِ اختصاص تلك السُّلطات .واد خُصِّصَ القسم  2- 2حتديداً لتناول التفاصيلِ اخلاصةِ ةـ
“النواّذ" اإلسالميَّة وىملية املراارجعة اإلشراّيَّة لـ “النواّذ" واإلرشاد ّيما يتعلقُ ةالعوامل اليت يتعنيُ
ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أخذها ةعني االىتبار ّيما يتصلُ ةالتوسع يف ةعض املعايريِ واملالحظات
اإلرشاديّة الصادرة ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لتشمل "النواّذ".
حيثُّ جملسُ اخلدماتِ املاليّة اإلسالميّة السلطاتِ اليت تشرفُ ىل مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة ىل العملِ لتضمنيِ إارجراتاتٍ (نوىية وكمية) تتعلقُ ةعناصر يف هذه الوثيقة يف سياستها
التنظيميّة و/أو ةرناجمها للمراارجعة اإلشراّيّة.
تؤدي إارجراتات املراارجعة اإلشراّيّة إىل وضعِ اسرتاتيجيَّة إشراّيَّة رمسيَّة ومنظمة يتبعها املوظفونَ
ىند إارجرات اإلشراف املكتيبّ والتفتيش امليدانيّ( .يُرارج الرارجوع إىل القسم  2- 3للمزيدِ من
التفاصيل) .وحتتاج السُّلطة اإلشراّيَّة إىل تقديرِ املخاطرِ وتقييم مُالتمة وكِفاية إارجراتات إدارة
املخاطر .وةناتً ىل هذه التقديرات ،حتدد السُّلطة اإلشراّيَّة جمالَ اختبار معامالت التفتيشِ
امليدانيّ (مثل التفتيش امليداني ىل جماالت ومنتجات وخدمات حمددة) .ومن املُتواع أن ختضعَ
مُؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ذات املخاطر العالية ألكثر اإلارجراتات صرامة من حيث الرااةة
وحتليل املعامالت من اِبَل السُّلطات اإلشراّيَّة.
تعملُ مؤسساتُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ىل إنشاتِ ّروع وشركات تاةعة هلا يف الدول األخرى،
واالستثمار يف األنشطة اليت ال ميارسها -يف املعتاد -الوسطات املاليُّون التقليديُّون .ويف هذا
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السياق ،وحيث تتوىل ارجهات إشراّيَّة منفصلة مسئوليَّة ةعض املتطلبات اإلشراّيَّة ،يتواع أن يتمَّ
التنسيق والتعاون ةني هذه السلطات لضمان اإلشراف املوحد والفعَّال واستقرار النظام املاليّ.
اد يكون للسلطات اإلشراّية مسئوليات احرتازية كلية و ارجزئية .وسيتضح تقييم املخاطر الكلية
من االجتاه العام لإلشراف انطالاا من مبدأ اإلشراف ىل الشركات ،وسوف ترتكز أيضا
ةشكل أساسي ىل ةيانات االاتصاد الكلية ،وهذا جمال حديث مل تتم تغطيته ةالتفصيل يف هذا
املعيار.
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املبادرات الساةقة
يف سياقِ مراارجعة املعيار اخلامس اامت جمموىةُ ىمل إارجراتات املراارجعة اإلشراّيَّة املعدلة ةإارجرات
استبانة شاملة لصناىةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف الفرتةِ ما ةني  32أكتوةر و  21نوّمرب ىام
التحققِ من الفهم الذي اامت جمموىةُ العملِ ةتطويره حت اآلن ّيما يتعلقُ ةالعمليَّة
ُّ
 3103ةهدفِ
الفعليَّة للمراارجعةِ اإلشراّيَّة ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .8ولقد كان األساسُ الرئيس
الذي ةُنيت ىليه أسئلةُ االستبانة هو تقييم ممارسات إارجراتات املراارجعة اإلشراّيَّة املعمول ةها يف
الدول املختلفة وتوّري معلومات أساسية جملموىةِ العملِ ملراارجعةِ املعيار اخلامس .وتهدف هذه
اإلرشادات إىل إلقاتِ الضوتِ ىل أّضل املمارسات اليت مت حتديدها يف سياق التعاملِ مع الثَّغرات
الواضحة يف سيا ِق إارجراتات املراارجعة اإلشراّيَّة.
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تَاريخُ التطبيقِ
جيبُ تطبيق املعيار املعدل من اِبَل السلطات اإلشراّيَّة ضمن اإلطار القانونيّ لنطاقِ اختصاص تلك
السلطات .ويتواع جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة من أىضائه تطبيق هذا املعيار ةدتا من يناير
( 3105أو ةعد ذلك يف حالة كون تاريخ تطبيق األحكام الرئيسة هو تاريخ الحق) مما يعين أنه
حبلول هذا التاريخ ،يتعنيُ حتويل هذه اإلرشادات إىل مبادئ توارجيهيّة وطنيّة وأن تنعكسَ ىل
الكتيبات اإلرشاديّة /األدلة اإلشراّيَّة الوطنية وتطبيقها ىل املمارسات اإلشراّيَّة.
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متَّ توزيع أسئلة االستبانة خِالل الفرتة ما ةني  32أكتوةر  3103و 21نوّمرب  3103ىل مجيعِ السلطات التنظيمِية واإلشراّية الثمانية

والثالثني مبا ّيها املصارف املركزيّة والسلطات النقديّة األىضات يف جملسِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة .وتسلم اجمللسُ  25ردا من أصل 22
سلطة رااةية وإشراّية مبعدل استجاةة ةلغ  .%23ولقد توزىت السلطات التنظيمِية واإلشراّية تلك ارجغراّيًا لتغطي أهم مناطق العامل.
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القِسمُ الثاني :املعايري واملتطلبات اإلشراّيَّة املسبقة ومناهج اإلشراف الفعَّال ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة
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املتطلبات املسبقة الالزمة لإلشراف الفعَّال
حتتاج السلطةُ اإلشراّيَّة إىل حتديدِ شروط اإلطار التنظيميّ الذي يتسق مع املفهوم اإلسالميّ يف
الدول اليت تعملُ ّيها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة جبانب املؤسسات املاليَّة التقليديَّة .ويف
الوات نفسه متتلك القدرة ىل االستجاةة للمتطلبات االحرتازيَّة املقبولة دوليًّا ةاإلضاّة إىل توّري ةيئة
ىمل إشراّية متكاّئة وىادلة لكل من مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة واملؤسسات التقليديَّة
ىل حد سوات.
حتددُ وثيقةُ ةازل للمبادئ األساسية" 9املتطلبات املسبقة" (أي املتطلبات الالزمة) لإلشراف املصريف
الفعَّال .وهي ىمومًا مسائل تقعُ خارج جمال االختصاص املباشر واحلصريّ للجهات اإلشراّية .ويف
حال وارجود حتفظات لدى هذه اجلهات اإلشراّية خبصوص احتمال تأثري تلك املتطلبات املسبقة ىل
كفاتة وّاىلية التنظيم واإلشراف ىل املصارف ،ىندئذ جيبُ ىليها إحاطة احلكومات والسُّلطات
املختصة ذات الصلة ةتلك التحفظُّات وتبعاتها السلبيَّة الفعليَّة أو احملتملة ىل األهداف اإلشراّيَّة.
وتشمل تلك املتطلبات املسبقة ما يلي:
ي سليمة ومستدامة؛
سياسات ااتصاد كل ّ
إطار ىمل مبين ىل أُسس متينة لصياغة السياسات اليت حتقق االستقرار املالي،
ةنية حتتيَّة ىامة اائمة ىل أُسس اويّة،
إطار ىمل واضح إلدارة األزمات ومعاجلتها وإجياد حلول هلا،
مستوى مُالئم من محاية النظام (أو شبكة محاية ىامة)،
إارجراتات ّعَّالة لتحقيقِ انضباط السوق.
مبدئيًّا ،تتساوى أهميةُ املتطلبات املسبقة العامة ةالنسبةِ ملؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة؛
ولكن جيبُ تكييف تلك املتطلبات ةشكل صحيح لتوّر أسس الرااةة الفعَّالة ىل مؤسساتِ
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة .10ويفرتض ةشكلٍ خاص ،أن تتضمنَ البنية التحتيَّة املطورة ةشكلٍ
ارجيد يف سياق النظام الرااةيّ ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف جمال االختصاصِ ىناصر
من ةينها:

9
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وثيقةُ ةازل للمبادئ األساسيَّة لإلشرافِ املصريف ،املُراارجعة يف سبتمرب  ،3103الفقرة .51
تعد جمموىة ىمل جملسُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة يف الوات احلالي املبادئ األساسية لتنظيمِ املالية اإلسالميّة اليت يتواع منها تناول

التعديالت الالزمة ىل تلك املتطلبات املسبقة.
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أ .اوانني ونظم للقوانني التجاريَّة مبا يف ذلك اوانني الشركات واإلّالس والعقود ومحاية
املستهلك وامللكيَّة اخلاصة ،املطبقة ةشكل ثاةت وتُوّر آلي َة حل ىادل للنزاىات،
ب.

مبادئ واواىد حماسبية شاملة وحمددة ارجيدًا ومقبولة دوليًّا،

ج .نظام تدايق خارارجي مستقل يَضمن حصول مستخدمي القوائم املاليَّة ،مبا يف ذلك املصارف،
ىل تأكيدات مستقلة لكي تعرض احلساةات الصورة احلقيقيَّة والعادلة للوضع املاليّ
للشركةِ وإىداد تلك احلساةات وّقًا للمبادئ احملاسبيَّة املتعارف ىليها مع حتمل املداقني
املسئوليّة ىن أىماهلم،
د .نظامٌ اضائيّ كفت ومستقل،
ه .توّرُ املتخصصني املستقلني ذوي الكفاتة (مثل احملاسبني واملداقني واحملامني) ،وتواّق
أىمال هؤالت مع املعايري الفنيَّة واألخالايَّة الشفَّاّة املوضوىة واملطبقة من اِبَل كيانات رمسيَّة
أو مهنيَّة وّقًا للمعايريِ الدوليَّة وخضوىهم للرااةة املالئمة،
و .اواىد حاكمة واضحة وحمددة ارجيدًا ورااةة كاّية ىل األسواق املاليَّة األخرى ،ىل
املشاركني يف تلك األسواق إذا ااتض األمر،
ز .نظم مدّوىات ومقاصة آمنة وّعَّالة ومنضبطة (وتشملُ األطراف الرئيسة املقاةلة) لتسوية
التعامالت املاليَّة يف ظل رااةة وإدارة ّعَّالة ىل خماطر األطراف املقاةلة؛
ح.

مكاتب تصنيف معلومات إئتماني ّعَّالة وىل

درارجةٍ ىالية من الكفاتة تُوِّّر

املعلومات االئتمانيَّة ىن العمالت11و/أو اواىد ةيانات تساىد ىل تقييم املخاطر؛
ط.

إتاحة اإلحصاتات االاتصاديَّة واملاليَّة واالارجتماىيَّة األساسيَّة للجمهورِ.

ومن ةني املتطلبات املسبقة األخرى ،اجلزت اخلاص ةفاىلية انضباط السوق ،وهو ما تناوله معيارُ
جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الراةع اخلص ةاإلّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق
للمؤسسات اليت تقتصر ىل

تقديم خدمات مالية إسالمية ىدا مؤسسات التأمني

اإلسالمية/التكاّل .أما ةالنسبة لسالمةِ واستدامة السياسات االاتصاديَّة الكليَّةّ ،من املتعارف
ىليه أن تلك السياسات تقع خارج نِطاقِ اختصاص مراايب البنوك ،إال أنه يتعنيُ ىل هؤالت التحرك
يف حالِ استشعارِهم أن السياسات القائمة تهدد سالمة النظام البنكيّ .ويدرس جملس اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة متطلبات مسبقة أخرى مثل إطار ىمل واضح إلدارة األزمات والتعايف وإجياد احللول
ومستوى مالئم من احلماية النظاميَّة (أو شبكة السالمة العامة).
مبا أنه ال ميكن ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة احلصول ىل األموال من املقرضِني
التقليديني أو تسهيالت املسعف األخري أو نواّذ اخلصومات ةسبب اشرتاط سداد الفوائدّ ،من
الضروري وارجود خطط احتياطيّة للحصول ىل األموال (ةاستخدام األدوات املاليَّة املتواّقة مع
الشريعة) وذلك جلدوى تلك اخلطط كما هو ثاةت من وارجودها يف العديد من الدول .وجيب األخذ يف
ىني االىتبار أن مشاكل السيولة يف األسواق املاليَّة يف العديد من الدول اد مثَّلت حتديًا واختبارا
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تشري وثيقة جلنة ةازل (املبادئ األساسية للرااةة املصرّية) تعديل سبتمرب  ،3103هنا إىل املقرتضني.
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لقدرة السُّلطات اإلشراّيَّة ىل إدارة موااف الضغط وألقت الضوت ىل احلاارجة لتسهيالت املسعف
األخري الفاىِلة لدىم مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف موااف الضغط الشديد .واد كشفت
تلك التجارب ىن حاارجة السلطات اإلشراّيَّة لتوضيح دورها ةشكل أكرب ةصفتها ارجهات توّر الدىم
ت اخلدماتِ
يف صورة سيولة ةشكل يتفق مع الشريعة ودور تسهيالت املسعف األخري جتاه مؤسسا ِ
املاليَّة اإلسالميَّة يف الظروف الطبيعيَّة وأواات الضغط ىل حد سوات.
إن حقيقة اىتماد رأس املال والعائد حلساةات االستثمار املشاركة يف األرةاح ىل رحبيَّة مؤسساتِ
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة يشري إىل أنَّ أهمية الشفاّية ملؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة تكون
أكرب مقارنة ةالقطاعِ التقليديّ .وتُمثل املعايري الدوليّة للمحاسبةِ والتدايقِ املعمول ةها الدىم
األساسيّ إلدارة املخاطر وأنظمة الرااةة وانضباط السوق .وةناتً ىليه ،إذا مت تطبيق ووضع تلك
املعايري موضع التنفيذ ةاالارتانِ مع املعيارِ الراةع الصادر ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ّيجب
أن تكون املعلومات دايقة وذات صلة ومناسِبة من حيث التوايت ويُمكن الوصول إليها لتلبية
احتياارجات أصحاب املصاحل ىل اختالِّهم .وسيسهل تطبيق تلك املعايري ىمليةِ مقارنة القوائم املاليَّة
ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة خصوصًا ّيما يتعلقُ ةإثبات الدَّخل وحساب الرةح .و ُيمَكِّن ذلك
أصحاب حساةات االستثمار من تقييم نوع االستثمار وخصائص املخاطر ةناتً ىل إّصاحات مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىن إسرتاتيجيَّة االستثمار اخلاصة ةها ودرارجات املخاطر اليت تواارجهها .لذا
ّإن للسلط ات اإلشراّيَّة دور يف تعزيزِ انضباط السوق ىن طريقِ اشرتاط اإلّصاح ىن املعلوماتِ ذات
الصل ِة يف مواىيدها.12
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معايري تصنيف املؤسسة ةصفتها مؤسس ِة خدمات ماليَّة إسالميَّة أو ناّذة
يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن توضحَ يف سِياق اوانينها ونُظمها اهليكل اإلداري الذي من خاللِه
تقوم ةالتنظيم/واإلشراف ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (يف الوات احلالي أو يف
املستقبل) .ويف هذا الصدد ،يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة توضيح معايري اىتماد أو تصنيف
املؤسسة ةصفتها مؤسسةِ خدمات ماليَّة إسالميَّة أو ناّذة إسالميَّة يف نطاق دوهلا .ويتناولُ القسم
 2 - 2ىملية املراارجعة اإلشراّيَّة واملسائل الرئيسة املتعلقة ةالنواّذ اإلسالميَّة.
مبا أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة متتلكُ احلق يف ممارسة خمتلف أنواع األنشطة املتفِقة مع
الشريعة ،ةاإلضاّة إىل امتالك أدوات املؤسسات التقليديَّة اليت ال تتعارض مع أحكام ومبادئ
الشريعةّ ،يتطلب ذلك أن تقوم السلطات اإلشراّية ةتوّري إطار ىمل لنظام داخليّ متفق مع الشريعة
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يُرارج الرارجوعُ إىل املبادئ اإلرشاديَّة املتعلقة مبعيارِ رام  2واخلاص ةاإلّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق للمؤسسات اليت

تقتصر ىل تقديم خدمات مالية إسالمية ىدا مؤسسات التأمني اإلسالمية/التكاّل ،ديسمرب .3117
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مل ؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وّقًا لتوصيات جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الواردة يف
املعيار العاشر .واد يشمل هذا اإلطار املؤسس من ابل السلطات اإلشراّية ،من ةني أشيات أخرى ،ما
يلي:
أ .املتطلبات املناسبة ىند التقدم للحصول ىل ترخيص مؤسس ِة خدمات ماليَّة إسالميَّة؛
ب .وإطار ىمل واسع النطاق ختضع له التعامالت املاليَّة اإلسالميَّة املطبقة ،مبا يف ذلك هيكل
الضواةط اإلداريَّة واإلارجراتات املطبقة لضمان االلتزام ةأحكام ومبادئ الشريعة.

3- 4

معايري إضاّية تتعلق ةإصدار تراخيص مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
نظرًا لتحمل السلطة املاحنة للرتخيص املسئوليَّة النهائيَّة ملنح الرتخيص للمؤسسةِ ونظرًا المتالك تلك
السُّلطة لصالحية حتديد املعايري ورّض طلبات التأسيس اليت ال تُحقق تلك املعايري ،لذا جيبُ أن
تأخذ ىملية الرتخيص يف ىني االىتبار خصوصيَّات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (انظر
الفقرة  .)20ولضمان أخذ تلك اخلصوصيَّات يف ىني االىتبار ،يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّة وضع
معايري إضاّيَّة تفي ةها املؤسسة املتقدِّمة للحصول ىل الرتخيص ةصفتها مؤسسة خدمات ماليَّة
إسالميَّة ةاملقارنة مع مؤسسةٍ أخرى تتقدم ةطلب احلصول ىل ترخيص ةصفتها مؤسسةٍ مالية
تقليديَّة.
جيبُ ىل املؤسسة اليت تتقدم للحصول ىل ترخيص ةصفتها مؤسسة خدمات ماليَّة إسالميَّة ضمان
تواّق أنشطتها وأىماهلا مع الشريعة ةالكامل وتبين احلفاظ ىل أنظمة وضواةط ّعَّالة لضمان
التزامها جبميعِ متطلبات الشريعة املعنية يف مجيعِ األحوال

13.

كما جيبُ أن تكونَ املؤسسةُ ىل

استعدادٍ لتطبيقِ السياسات واإلارجراتات املاليَّة اإلسالميَّة وضمان االلتزام جبميعِ االشرتاطات
التنظيميَّة اإلضاّيَّة املعمول ةها ّيما يتعلق مبمارساتها التجاريَّة  ،14واخلطة اإلسرتاتيجيَّة
والتشغيليَّة و الرااةة الداخليَّة وإدارة املخاطرِ وكفاية رأسِ املالِ .ةعد احلصول ىل الرتخيص ،
يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّة ضمن ىملية املراارجعة اإلشراّيَّة التحقق من امتالك مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ألنظمة رااةيَّة ّعَّالة تضمن االلتزام ةالشريعةِ يف مجيعِ تعامالتها
وىملياتها.15

2- 4

الطُّرق اإلشراّيَّة يف الرااةة ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة

13

يُرارج الرارجوعُ إىل املعيارِ العاشر اخلاص ةاملبادئ اإلرشاديَّةُ لنظمِ الضواةط الشرىية للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية.

14

يُرارج الرارجوعُ إىل املعيارِ التاسعِ اخلاص ةاملبادئ اإلرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية.

15

 ،هنالك العديد من اجلوانب األخرى لعمليات املراارجعة كما أشري إليها يف هذه الوثيقة غري تلك اليت تهتم ةقضايا االمتثال ةاملبادئ

الشرىية.

11

ختضعُ مؤسساتُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف العديد من الدول للرااةةِ من خِاللِ ترتيبات أو إدارات
اائمة .لذلك يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّة أن متتلك القدرات واملهاراتِ الكاّية لــ )0( :صياغة
وإصدار القواىد التنظيميَّة (اإلرشادات)؛ و ( )3اإلشراف وةشكل ممارس ىل تطبيقِ مبادئ
الشريعةِ؛ و ( )2الرااةة ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة والنواّذ اإلسالميَّة من خالل أدوات
الرااةة املالئمة يف دوهلا .ووّقًا للحصة السوايَّة واألهمية النظاميَّة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
يف دوهلا ،اد تكون هناك حاارجة إىل تعينيِ اسم متخصص أو موظفني خمتصني من إدارات خمتلفة.
وميكن للسُّلطات اإلشراّيًّة اللجوت إىل نطاقٍ واسعٍ من األدوات اإلشراّيَّة أثنات ايامها ةأىمال
املراارجعة مثل التفتيش امليدانيّ واإلشراف املكتيبّ لتحديد وتقييم واياس وختفيف املخاطر يف
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة والنواّذ اإلسالميَّة.
يتضمنُ التفتيشُ امليدانيّ إخضاع مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة إىل ّحوصات تفصيليَّة يتم
إارجراؤها ةشكل متكرر مناسب وتُستخدم تلك الفحوصات أداة إثبات مستقلة ىل وارجود وكفاية
السياسات واإلارجراتات واألدوات اإلشراّيَّة يف مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة والتأكد من أن
املعلومات اليت يتم اإلةالغ ىنها من اِبَل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة هي معلومات يُمكن
االىتماد ىليها واحلصول ىل

معلومات إضاّيَّة ىن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة

والشركات املتصلة ةها لتقييم وضع تلك املؤسسات ومراابة متاةعة التحفُّظات اإلشراّيَّة املتعلقة
ةتلك املؤسسات وغري ذلك .ومن ارجهة أخرى ،يُستخدم اإلشراف املكتيبّ ملراارجعة وحتليل الوضع
املاليّ للبنوك ةشكل منتظم ومتاةعة املسائل اليت تتطلبُ اهتماما إضاّيا وحتديد وتقييم املخاطر
الناشئة واملساىدة يف حتديدِ األولويات ونطاقِ أىمالِ التفتيشِ امليدانيّ واإلشراف املكتيبّ اإلضاّية
وغري ذلك.16
يتعنيُ ىل السلطاتِ اإلشراّيَّة القيام ةالتفتيشِ امليدانيّ واإلشراف املكتيبّ ةشكلٍ منتظم وذلك يف
إطارِ ايامها ةتقييمِ املخاطر ىل أنشطة مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وتقييم كفاية وظائف
الرااةة ىل إدارةِ املخاطرِ اخلاصة ةتلك املؤسسات .ويتعنيُ حتديد جمال وتكرار اإلشرافِ امليداني
و اإلشراف املكتيب من اِبَل السلطات اإلشراّيَّة ذات الصلة ةشكل يُراىي خصوصيات مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة مما اد يتطلب من السلطات اإلشراّية أخذ اىتبارات إضاّية يف
التقييمات اإلشراّية ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية .واد تشملُ تلك اخلصوصيَّات ىدة أمور،
منها( :أ) تأثري حتول املخاطر يف ىقودِ التمويل (مثال :ىقود متويلِ اإلارجارة واملراحبة)؛ (ب) املخاطر
القانونيَّة املتعلقة حبقوقِ كل األطراف يف صياغة العقود املستخدمة؛ (ت) املخاطر التشغيليَّة الناارجِمة
ىن تطبيق اراراتِ هيئة الرااةة الشرىيّة؛ (ث) خماطر املخزون السلعيّ املُضمن يف هياكل التمويلِ
16

متت اإلشارة إىل املبادئ األساسيَّة املنقحة للرااةةِ املصرّيَّة الصادرة ىن جلنةِ ةازل لإلشراف املصريف ،سبتمرب .3103
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كاإلارجارة واملراةَحة يف السلعِ؛ (ج) الشروطُ اخلاصة املتعلقة ةعملية ضواةط اإلدارة ملنتجات
املشاركة؛ و (ح) تطوير أدوات لقياسِ خماطر معدل العائدِ ةطريقةٍ صحيحةٍ.
القسمُ الثالث :العناصر الرئيسة يف ىملية املراارجعة اإلشراّيَّة ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
 0 - 3متطلبات رأس املال الرااةي
ينبغي ىل السلطات اإلشراّيَّة التأكد مِن أن الكيانات اخلاضعة لقواىدها التنظيميَّة حتقق احلد
األدن من متطلبات كفاية رأس املال .وجيبُ أن يعتمدَ تقييم املستوى املالئم ملتطلبات كفاية رأس
املالِ يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىل حتليلِ حجم املخاطر الناجتة ىن حمفظة
املوارجودات األساسيَّة ،ةاإلضاّةِ إىل املخاطر خارج اائمةِ املركز املاليّ ونتائج ىملية املراارجعة
اإلشراّيَّة مع األخذِ يف احلسبانِ خماطر معدل العائد واملخاطر األخرى اليت اد ينتجُ ىنها خماطر
جتاريَّة منقولة .17يف حالةِ اشرتاط السلطات اإلشراّيَّة ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أن
تقومَ ةتخصيصِ رأس مالٍ إضايف يزيد ىن احلد األدن الطبيعيّ ،ىندئذ ينبغي ىل السلطات
اإلشراّيَّة حتديد العوامل اليت حتدِّد متطلب رأس املال اإلضايف (انظر الفقرة .18)52
يشتملُ املعيار املعدل لكفاية رأس املال (املعيار اخلامس ىشر) ىل احلدِّ األدن املعدل ملتطلبات
رأسِ املال النظاميّ الذي يعكسُ املتطلبات املقاةلة يف ةازل  2ةهدف توّري التغطية الكاّية جلميعِ
املخاطر داخل وخارج اائمة املركز املاليّ اليت تتعرضُ هلا مؤسساتُ اخلدماتُ املاليَّة اإلسالميَّة.
وجيب أن تشرتط السلطات اإلشراّيَّة ىل مجيع مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة إثبات أن رأسَ
املالِ اخلاص ةها متناسب مع املستوى اإلمجالي للمخاطرِ املعرضة هلا مبا يف ذلك املخاطر اليت
ض هلا املوارجودات مثل العقارات أو السلع اليت ليست ارجزتا من ىَملية الوساطة املاليَّة ،سوات اامت
تتعر ُ
مؤسساتُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةتلك األنشطة ةنفسها أو من خاللِ مؤسسات تاةعة هلا .كما
يتعنيُ ىل السلطاتِ اإلشراّيَّة تبين منهج يتسقُ مع طبيعة ووزن ودرارجة تعقيد أنشطة مؤسسات
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة.
يُغطي املعيارُ اخلامس ىشر املنهج القياسي

19

لقياس خماطر االئتمان ّقط؛ ولكن ميكن

للسلطات اإلشراّيَّة وّقًا لتقديرها السماح ةاستخدام مناهج أخرى (يُرارج الرارجوعُ إىل القسمِ
17

ملزيد من التفاصيلِ ىن خماطر معدلِ العائد ،يُرارج الرارجو ُع إىل املعيار األول واخلاص ةاملبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات (ىدا

املؤسسات التأمينية) اليت تقتصر ىل تقديم خدمات مالية إسالمية ،ديسمرب .3115يُرارج املالحظةُ أنه ميكن مقارنة خماطر معدل العائدِ
ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة مبخاطر معدل الفائدة يف السجالت البنكيَّة للبنوك التقليديَّة.
18

لذلك جيبُ أن تستندَ أي رسوم رأمسالية إضاّيّة ىل أسس مُعلنة ةوضوح وغري اىتباطية أوخاضعة ألي ايود اانونيَّة .إن الشروط

الضرورية للرااةة الفعالة تستلزم أال متثل القيود القانونية أي ىائق أمام اجلهات اإلشراّية الختاذ إارجراتات ّعالة.
19

إن املنهج القياسي يف املعيار  05يضع أوزان خماطر حمددة تتعلق ةأنواع حمددة من خماطر االئتمان .وجيبُ ىل مؤسسات اخلدمات

املا ليَّة اإلسالميَّة اليت تقرر تبين املنهج القياسيّ إما أن تعتمد ىل التصنيفات الصادرة ىن هيئات خارارجيَّة أو استخدام األوزان املعياريَّة
للمخاطر.
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الفرىيّ  )5- 0- 2ألغراض متطلبات رأس املال الرااةي .وىل أي حال ،حتتاجُ تلك السلطات أن
تعكسَ يف متطلبات كفاية رأس املال ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة طريقة ىمل تلك
املؤسسات يف دوهلا .وتشملُ العوامل املخاطر املختلفة اليت تتعرضُ هلا مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة يف خمتلفِ العقودِ ويف املراحلِ التعااديَّة املختلفة ،والطرق املختلفة اليت تدير ةها مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة املخاطر (يف ظل اِلة أساليب ختفيف املخاطر) وتقاسم املخاطر ةني
مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة وأصحاب احلساةاتِ االستثماريَّة (مع األخذ يف االىتبار املخاطر
التجاريَّة املنقولة ةوارجهٍ خاص).
يُشرتط ىل مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة يف ةعضِ الدول احلصول ىل مواّقة السلطات
اإلشراّيَّة أو اهليئة الشرىية املركزيةّ لتطوير أدوات ختفيفِ املخاطرِ .ويُمكن جتسيدُ اإلطار
العريض للعملِ لدراسةِ وتقييم أساليب التخفيفِ املالئمة يف شرطِ احلصولِ ىل مواّقةِ اهليئة
الشرىيةِ املركزية .ويف ةعض احلاالت ،سوف حتصل السُّلطة اإلشراّيَّة ىل نسخةٍ من تلك املواّقة.
ولغرض اإلشراف االحرتازيّ ،جيب ىل السُّلطةِ اإلشراّيَّة التأكد من مالتمة تلك األدوات لتخفيفِ
املخاطرِ يف احملفظة وذلك لالىرتاف ةتلك األدوات كمخففات للمخاطرِ يف متطلبات كفايةِ رأس
املالِ .ويتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تعيَ أن استخدام خمففات املخاطر اَد ال يكون ذا ّاىلية
كَاملة (حيث تتبق ةعضُ املخاطرِ) وأنها اد تتأثر أيضا ةاملخاطرِ التشغيليَّة.

 0- 0- 3مكونات رأس املال والتقديرات اإلشراّيَّة للهامش اإلضايف
ت اخلدمات
يف إطارِ اإلارجراتات اإلشراّيَّة ،يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّة التأكد من أن مؤسسا ِ
املاليَّة اإلسالميَّة تأخذ ةعني االىتبارِ املعايري املعنية واخلاصة مبكونات رأس املال املختلفة (خصوصًا
املكوناتِ خبالفِ رأسِ املال األساسي) ،ةاإلضاّةِ إىل التعديالت واخلصومات الرااةية احململة ىل
تلك املكونات كما هو وارد يف املعيارِ اخلامس ىشر.
يُقدمُ املعيارُ اخلامس ىشر الصادر ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تعريفًا لرأسِ املال
(الرااةي) املؤهل (أي جمموع رأس مال من املستوى األول واملستوى الثاني) ملؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة وهو التعريف الذي يتعنيُ ىليها الرارجوع إليه لتحديدِ ةسط النسبة املطلوب استخدامها يف
حسابِ نسبةِ كفاية رأس املالِ .ويتكونُ رأس املال من املستوى األول من رأسِ املال األساسي ورأس
املال اإلضايف .و يف هذا السياقِ ،يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من أن متطلبات رأسِ املال
املؤهل ملؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الوااعة يف دوهلا ةإطاريه األول والثاني ال تقل ىن  %2من
املوارجوداتِ املرارجحةِ ةأوزان خماطرها يف مجيعِ األواات (وةرأس مال أساسي يقدر مبا ال يقل ىن
 %2.5من املوارجودات املرارجحة ةأوزان خماطرها يف مجيعِ األحوال؛ وجيب أال يقل جمموع رأس املال
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(رأس املال األساسي مضاّا إليه رأس املال اإلضايف) ىن  %6من املوارجودات املرارجحة ةأوزان
خماطرها يف مجيع األواات) .20إضاّةً إىل ذلك ،سوف يكون مطلوةًا من مؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة اليت يتم تصنيفها من اِبَل السُّلطة اإلشراّيَّة ىل أنها مؤسسات ذات أهمية نظاميَّة
ىل النطاق احملليّ ،االحتفاظ ةرأسِ مال أساسي من املستوى األول .21وميكن للسلطات اإلشراّية
أن تراىي يف ىمليات املراارجعة اإلشراّية إضاّة إىل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ذات
األهمية النظامية ىل الصعيد احمللي ،مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ذات األهمية ىل
الصعيد اإلاليمي أو املؤسسات احملتمل ةروزها كمؤسسات خدمات مالية إسالمية ذات أهمية
ىاملية .ويف هذا الصددّ ،إن إطارات تقييم هذه املؤسسات واملتطلبات التنظيمية اإلضاّية ميكن أن
تبن ىل اإلطار املعمول ةه للمؤسسات ذات األهمية النظامية ىل الصعيد احمللي مع ضواةط
إضاّية.
ةاإلضاّةِ إىل رأس املال األساسي ،يتكون رأس املال اإلضايف من أدوات ماليَّة متواِّقة مع الشريعة
وةعض االحتياطيات املشار إليها يف املعيارِ اخلامس ىشر .ويف هذا الصدد يتعنيُ ىل السُّلطات
اإلشراّيَّة حتديد معايري دايقة (تشمل متطلبات التواّق مع الشريعة) اليت جيبُ أن تلتزمَ ةها
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف دوهلا .22وإىل ارجانب رأس املالِ األساسي يعترب رأس املال
اإلضايف رأس مال مستمر يعمل ىل امتصاص اخلسائر يف حالةِ استمرار ومالتة مؤسسة اخلدمات
املالية اإلسالمية ،ةينما يعمل رأس املال من املستوى الثاني ىل امتصاص اخلسائر اإلضاّيَّة يف حالةِ
ىدم ارجدوى استمرار مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وةذلك يساىد يف محاية أصحاب احلساةات
اجلارية والدائنني اآلخرين للمؤسسة.
يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّة أيضا اإلشراف ىل استخدام هامش رأسِ املالِ اإلضايف واهلامش
اإلضايف للتقلبات الدورية ونسبة الرّع املالي املتواّق مع الشريعة ملؤسساتِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة مع األخذِ يف االىتبارِ هياكل القوائم املاليَّة وخصوصيات تلك املؤسسات ّيما يتعلقُ ةهذه
الشروط .يتعنيُ ىل تلك السلطاتِ حتديد شروط احتياطيات رأس املال وتوّري اإلرشاد ،إذا ااتض
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جيبُ أن تعتمدَ املراارجعة اإلشراّيَّة ىل متطلبات ذات سقفٍ أىل وّقا للمدى الذي تتبن ّيه الدول متطلبات رأسِ مالِ أىل من

متطلبات املعيار اخلامس ىشر.
21

يُوّرُ املعيارُ اخلامس ىشر إطار ىمل للتقييم واملتطلبات اإلضاّيَّة للمصارف ذات األهمية النظاميَّة ىل النطاقِ احملليّ .وىن طريق تبين

منهج غري توارجيهي ،يُوّر إطار العمل خمططا متهيديّا شامال لعمل السلطات اإلشراّيّة الختيار املصارف ذات األهمية النظاميّة ىل النطاقِ
احملليّ ولتحديد املتطلبات اخلاصة ةالدرارجةِ العليا الستيعاب اخلسائر ةاإلضاّةِ إىل خططِ التعايف وإدارة األزمات يف البيئات املصرّيَّة
املزدوارجة ،يُمكن للسلطاتِ اإلشراّيَّة استخدام اخلطوط اإلرشاديَّة الواردة يف املعيار اخلامس ىشر خبصوص اختيار املصارف ذات
األهمية النظاميَّة ىل النطاقِ احمللي لتقييم وّرض سياسات و إارجراتات إضاّية جلميع املؤسسات املصرّية الوااعة يف نطاق اختصاصاتها
مبا ّيها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة.
22

يلقي املعيار اخلامس ىشر الضوت ىل أن أهليَّ ة األنواع املختلفة من األدوات املاليَّة للتضمني يف املستوى األول اإلضايف أو املستوى الثاني

ختضع لتقدير السلطات اإلشراّيَّة يف ضوت املعايري ذات الصلة وةاألخص اليت تتعلق ةالقدرة ىل استيعاب اخلسائر.
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األمر ،حول كيفية تطبيق شروط هامش إضايف لرأس املال 23وهامش التقلبات الدورية  ،24مبا يف
ذلك منهج حتديد األوزان املُرارجحة هلامش التقلبات الدورية للتعرضات العاةرة للحدود والعناصر
اخلاضعة للقيودِ ىل التوزيعات (مثل التوزيعات النقديَّة حلصص األرةاح والتوزيعات التقديريَّة
األخرى) والتأثري املتبادل ةني اهلوامش والعمليات اإلشراّيَّة األخرى (مثل احملور الثاني اخلاص
ةإارجراتات التقييم الداخليَّة لتقييم مدى كفاية رأس املال) .وجيبُ أن يكون تفعيل تطبيق تلك
اهلوامش اإلضاّية ونسبة الرّع املالي ممكنا ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف خمتلف
اطاىات الصناىة مبا يتواّق مع معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية اخلامس ىشر.

 4- 0- 3إرشادات خبصوصِ طريقة التصنيف االنتقائيّ
من املالحظ أن البعضَ يعترب متطلباتِ رأس املال الرااةي25املقرتحة من اِبَل جملسِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة يف إطارِ الطريقةِ البسيطة لقياسِ املخاطرِ واملعمول ةها يف ىقودِ التمويل اخلاصة
ةاملشاركةِ واملضارةةِ ىائقا أمامَ استخدام طرق التمويل هذه .ونظرًا ألن خطورة طرق التمويل هذه،
وليست أوزان املخاطرِ املقرتحة من اِبَل جملسِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة هي اليت تُعترب العائق
األكرب أمام استخدام تلكَ الطرق ةشكل أوسعّ ،لقد اارتحَ جملسُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة يف
إطارِ املعيارِ اخلامس ىشر استخدام طريقة أخرى تتميزُ حبساسية أكثر جتاه املخاطرِ ،وذلك يف
احلاالتِ اليت تستلزمُ ذلك ،وتُعرف تلك الطريقة ةاسمِ الطريقةِ اإلشراّيَّة للتصنيفِ االنتقائيّ اليت
تُستخدم لقياسِ أوزان أحجام تلك املخاطر .إال أن غياب اإلرشادات احملددة حولَ تلك الطريقة يُعترب
ىائقا حمتمال أمامَ مؤسساتِ اخلدماتِ املالَّية اإلسالميَّة اليت تواارجه تلك املخاطر.
وةناتً ىليه ،يتعنيُ ىل السُّلطاتِ اإلشراّيَّة يف حاالت العقود (التمويليَّة) للمشاركةِ واملضارةة توّري
إرشادات حمددة خبصوص طريقة التصنيف االنتقائيّ (ةديال ىن الطريقةِ البسيطة لقياس املخاطر)
للتمويل املتخصص ةناتً ىل خمتلف العوامل .26وةينما اد تكون تلك العقود مناسبة لصناىةِ
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يُعوَّل ىل اهلامش االحتياطي لرأس املال يف تشجيع تنميةِ ا حتياطات رأس املالِ من اِبَل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف الظروف

الطبيعية الستخدامها يف ّرتات الضغط.
24

اهلدف من هامش التقلبات الدورية هو محاية النظام املصريف ةرمته من املخاطر النظاميَّة اليت تظهر خِالل ّرتات الرواج االاتصاديّ ىند

زيادة النمو االئتمانيّ اإلمجاليّ ىن احلد املقبول.
25

أشار جملسُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ةوضوح يف املعيارِ اخلامس ىشر إىل تواّقِ املتطلبات األىل يف ظل الطريقةِ البسيطة لقياسِ

املخاطر مع منهجِ جلنة ةازل لإلشراف املصريف وسريانها ىل مقدار التعرض غري املغط ةأساليب ختفيف املخاطر .ولذلك السبب ّهي
معرضة ةالكامل ملخاطر تدهور رأس املال ةدون وارجود أي محاية للمستثمرِ أو الغري .لذلك ال ميكن مقارنة هذا التعرض "ةالقرضِ
التجاريّ".
26

يُرارج الرارجوعُ إىل املعايري احملددة يف املالحقِ (هـ) و (و) من املعيار املعدل لكفاية رأسِ املال ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية (ىدا
مؤسسات التكاّل) اليت تقتصر ىل تقديم خدمات ماليّة إسالميّة ،ديسمرب .3102
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خدمات التمويلِ اإلسالميِّ من وارجهة النظرِ التجاريَّة الصرّةّ ،إنَّ ةعضها اد يثريُ ةعضَ املخاوف
االحرتازيَّة .ولذلك ،يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تأخذَ يف ىني االىتبار يف إطار ىمليَّة املراارجعة
اليت تقوم ةها ارتباط تلك املخاوف مبؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة .وجيبُ أن تأخذَ تلك
املراارجعة أيضا يف ىنيِ االىتبار ىدة أمور ،من ةينها القيود (مثل القانونيَّة ،والضريبيَّة ،وحقوق محلة
األسهم ،وأصحاب حساةات االستثمار ،وأسعار العمالت األارجنبيَّة) والتعرض ألحجام خماطر
كبرية ،أو التأثري الناارجم ىن كون مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة شريكا يف ىقود
املشاركة واملضارةة.
إضاّة إىل ذلك ،ويف إطارِ اسرتشادها ةاألسس احملددة يف املالحق (هـ) و (و) من املعيار املعدل
لكفايةِ رأسِ املالِ  05-الصادر ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،جيبُ ىل السُّلطاتِ
اإلشراّيَّة توّري مبادئ إرشاديَّة توضح تلك األسس لتسهيلِ تطبيقها ىندما تُواارجه مؤسساتُ
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة خماطر التمويل املتَّصلة ةاملشاركةِ أو املضارةة .وجيوزُ للسُّلطاتِ
اإلشراّيَّة أيضا ،وّقًا لتقديرها ،أن توسعَ اائمة أساليب ختفيف املخاطر (الواردة يف املعيار املعدل
لكفايةِ رأس املال  05-الصادر ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة) اليت يُمكن ملؤسساتِ
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة أن تستخدمها .وكما هو مقرتح يف معيار جملس اخلدمات املالية ،05
يتعني ىل أي ارار رااةي يقرتح تطبيق وزن خماطر أال من ذلك املقرتح ةواسطة طريقة ترارجيح
املخاطر البسيطة أن خيضع ملراارجعة رااةية شديدة للعوامل مبا ّيها البنية التحتية وادرة مؤسسة
اخلدمات املالية اإلسالمية ىل مراابة األدات والعمليات يف الكيان املمول وارجودة الضمان املستخدم
وطبيعة أنشطة األىمال اليت ستتم مزاولتها ،والبيئة القانونية والتنظيمية ،وكفاية الضواةط املالية
ون ظم اإلةالغ لدى العميل ومؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ،وإارجراتات مشاركة املعلومات،
وطرق التقييم ،وإسرتاتيجيات اخلروج من االستثمارات.
 3- 0- 3سلطة التقدير لفرض أىبات رأمساليَّة إضاّيَّة ىل املخاطر التشغيليَّة
متتلكُ السُّلطاتُ اإلشراّيَّة حرية التقدير ّيما يتعلقُ ةفرضِ أىبات رأمساليَّة إضاّيَّة ىل املخاطر
التشغيليَّة وّقًا لتقديرها للتعاملِ مع خماطرِ ىدم التواّق مع الشريعة .27اد تُقرر السلطاتُ
اإلشراّيَّة أنه ةالرغم من أن املخاطر التشغيليَّة اد تُغطِّي أنواىًا مشاةهة من مَخاطر ىدم االلتزام مثل
خماطر ىدم االلتزام ةالقوانني التنظيميَّة أو املخاطر القانونيَّةّ ،إن انتهاج منهج غري مالئم مِن اِبَل
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ّيما يتعلقُ ةااللتزام ةالشريعة اد يهدِّد سُمعةَ تلك املؤسساتِ
مما اد يؤدي إىل سحبِ األموالِ .ويف حالة النظرِ إىل ىدمِ االلتزام ةالشريعةِ ىل أنه ميثل ادرًا
27

تبعا الستخدام جلنة ةازل للرااةة املصرّية ومعيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية األول ّإن املخاطر التشغيلية اد ىرّت أنها خماطر

اخلسارة الناجتة ىن ى دم كفاية أو ّشل اإلارجراتات الداخلية ،أو األشخاص واألنظمة أو األحداث اخلارارجية .هذا التعريف يشمل املخاطر
القانونية وخماطر الوكيل وخماطر ىدم االلتزام ةالشريعة ويستثن من ذلك املخاطر اإلسرتاتيجية وخماطر السمعة.
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كبريًا من املخاطر التشغيليَّة ،ىندئذ جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة تقييم التداةري املناسبة اليت اَد
تكون هناك حاارجة الختاذِها.
يف احلاالتِ الواردة أىاله ،يتعنيُ ىل السُّلطةِ اإلشراّيَّة أن حتددَ وتوّر وتشرح املنهجيَّة أي :العوامل
اليت تربرُ احلاارجة إىل رأسِ املال اإلضايف من منظور رااةيّ للمخاطر التشغيليَّة .واد تشتملُ تلك
العوامل ىل ةعضِ األمور ومن ةينِها( :أ) أي حاالت ارجوهريّة ساةقة لعدمِ االلتزام ةالشريعة ،و (ب)
متانة الضواةطِ الداخليَّة الشرىيَّة يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة للتحقق (املسبق) والرصد
(الالحق) للحاالت احملتملة لعدم االلتزام ةالشريعة ،و (ت) وارجود تدايق شرىيّ داخليّ وتطبيق معايري
التدايق الشرىيّ ذات الصلة ،و (ث) تواّر اِسم للمراارجعة الشرىيَّة ،مبا يف ذلك املراارجعون
الشرىيون املسئولون ىن تقييمِ تدّقات العمليَّات التجاريَّة املطاةقة للشريعة طبقًا ملا هو حمدد من
اِبَل اهليئة الشرىيَّة اخلاصة مبؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أو اهليئة الشرىيِّة املركزية يف
الدولة اليت تعمل ّيها املؤسسةُ .واد يتم استخدام هذا التقييم أساسا لتقدير متطلب رأس املال
املضاف من اِبَل السُّلطات اإلشراّيَّة ةاىتباره ارجزتا من ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأسِ املال.
كما حيق للسُّلطاتِ اإلشراّيَّة أن تسمحَ للمؤسسةِ ةاجلمعِ ةني املناهج الكميَّة والكيفيَّة اليت تدمج
اخلربة والتقديرات اإلداريَّة لتقييم خماطر ىدم االلتزام ةالشريعةِ ةطريقةٍ تتشاةه ةصورة إمجاليَّة
ىامة مع األوارجهِ األخرى للمخاطر التشغيليَّة.
وةينما ميكن َّرض ىبتٍ إضايف ىل رأسِ املالِ اىتمادًا ىل العوامل احملددة ،جيبُ أيضًا ىل
السُّلطاتِ اإلشراّيَّة أن تضعَ يف اىتبارها البِنية األساسيَّة وخماطر اإلدارة وىمليَّات الضبط يف
ختفيفِ أي خماطر حمتملة لعدمِ االلتزام ةالشريعة (املندرارجة حتت املخاطر التشغيليَّة) اليت اَد تلغي
احلاارجة إىل أي رأسِ ما ٍل إضايف من هذا القبيل.

ب حساةات االستثمارِ واملخاطر التجاريَّة املنقولة – دىم دّع األرةاح وىامل ألفا
- 2- 0- 3التعاملُ مع أصحا ِ
يُعتربُ التعاملُ مع أصحابِ حساةات االستثمار ،والسيما أصحاب حساةات االستثمار املطلقة من أهم
القضايا اليت تهم السُّلطاتِ اإلشراّيَّة ويف الواتِ احلالي ،يتباينُ التعامل مع أصحابِ حساةات
االستثمار املطلقة – مبوارجب ىقد املضارةة – من أارجل احتسابِ نسبة كفاية رأسِ املالِ وخيتلفُ من
سلطة إشراّية ألخرى( 28،واد تنطبقُ اىتبارات مماثلة يف حال إدارةِ موارجودات حساةات االستثمارِ
28

ىل سبيلِ املثال ،يف ةعضِ الدول يتم التعامل مع أصحاب حساةات االستثمار املطلقة ةاىتبارهم مستثمرين وةالتالي ىليهم حتمل ىدم

استقرار العوائد وخماطر اخلسارة الناجتة ىن استثمار حساةاتهم (يف حال ىدم وارجود تعد أو تقصري من ارجانب مؤسسة اخلدمات املالية
اإلسالمية) .ويف مثل هذه احلاالتّ ،إن (خماطر السوق وخماطر االئتمان املرارجحة) املوارجودات املمولة من أصحاب حساةات االستثمار
املطلقة يتم استبعادها من املقام ىند احتساب كفاية رأس املال .وىل نقيض ذلك ّفي ةعض الدول يتم معاملة أصحاب حساةات االستثمار
املطلقة ىل أنها التزامات ىل مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ،مما يعين حتملها ملخاطر املوارجودات املمولة من أصحاب حساةات
االستثمار (وهو يف نظر اهليئة الشرىية التاةعة للبنك اإلسالمي للتنمية غري متواّق مع الشريعة اإلسالمية) .ةينما يف دول أخرى ،تتحمل
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مبقتض ىقدِ الوكالة) .ويف العديد من احلاالت ،اَد يؤدي التَّعامل مع أصحابِ حساةات االستثمار
ىند احتسابِ املتطلبات الرااةية لرأسِ املال إىل ايام السُّلطة اإلشراّيَّة ةإصدار حكم مفاده ىدم
مالتمة االستبعادِ الكاملِ لنسب التعرض للمخاطر االئتمانيَّة والسوايَّة من املوارجودات املمولة من اِبَل
أصحابِ حساةات االستثمارِ ،وكذلك وارجود حاارجة إىل توّريِ رأسِ املالِ الرااةي ّيما يتعلقُ ةاجلزتِ
من تلك املخاطر احململ ىل رأسِ مال مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة نفسها (واملعروف ةاملخاطر
التجاريَّة املنقولة) .ويُتواع من مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تطبيق منهجيَّة اياس سليمة واوية
للمخاطر التجارية املنقولة ةنات ىل معلومات كاّية وموثواة .ومن أارجل اياس متطلبات كفاية رأسِ
املالِ تقوم السُّلطة اإلشراّيَّة ،ةناتً ىل ذلك ةتقييم ،وتقدير موثواية وداة النهج أساسا لقياس ذلك
اجلزت من املخاطرِ الذي تتحمله مؤسسةُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ّعليًّا يف صيغةِ املخاطر التجاريَّة
املنقولة (انظر الفقرتَيْن  61و .)60وحتتاجُ السُّلطة اإلشراّيَّة إىل االىتمادِ ىل تقديرها ّيما يتعلقُ
ةهذا اجلزتِ من املخاطر الذي تتحمله مؤسسةُ اخلدمَات املاليَّة اإلسالميَّة كاملخاطر التجاريَّة املنقولة
إما ملؤسسةٍ معينة أو جلميعِ مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف دوهلا.
تُوضح اإلرشادات الراةعة (اإلرشادات املتعلقةُ مبعيارِ كفايَةِ رأسِ املالِ :حتديدُ ىاملِ "ألفا" يف نسبةِ
حمَلة
كفايةِ رأسِ املالِ) كيفية اياس املخاطر التجاريَّة املنقولة أي املخاطر اإلضاّيَّة اليت يتحملها َ
أسهم املؤسسةِ من أارجلِ محايةِ العوائد املستحقة ألصحاب حساةات االستثمار ضد التغرياتِ يف ىوائد
امل وارجودات .كما تُوّر تلك اإلرشادات منهجيَّة لتقدير ايمة ىامِل ألفا املستخدمة يف صيغة التقدير
اإلشرايف الحتساب متطلبات كفاية رأس مال مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة .وتنص
اإلرشادات الراةعة ىل طريقة ارجربيَّة حلساب حجم املخاطر التجاريَّة املنقولة وىامِل ألفا اليت يُمكن
للسلطاتِ اإلشراّيَّة استخدامها الختاذ ارار ةشأن مستوى ألفا املناسب ىل نِطاق الصناىة .ويتعنيُ
ىل السلطات اإلشراّيَّة مراىاة أن هذا املنهج يتبع متطلبات خاصة ةالبيانات من أارجلِ التقييمِ الدايق
لكل من املخاطر التجاريَّة املنقولة وىامِل ألفا .ويتطلب ذلك ةدوره أن تقومَ السلطاتُ اإلشراّيَّة
ةتقييم أطر العمل احملاسبيَّة احلاليَّة ومتطلبات اإلةالغ للسلطات اإلشراّية يف نِطاقِ دوهلا.
يف دول مُعينة ،أو ظروف معينة ،اد تستطيعُ مؤسسةُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة إثبات ىدم وارجود
خماطر جتاريَّة منقولة ةسبب ىدم اخلضوع ألي ضغط للتخلي ىن األرةاح من أارجل "دىم" العوائد
اخلاصة ةأصحاب حساةات االستثمار .وميكن للسُّلطة اإلشراّيَّة أن توّرَ إرشادات ّيما يتعلق مبثلِ
هذه الظروف .ويف مثل هذه احلاالت ،اد يتم اىتبار أصحاب حساةات االستثمارِ مثل أصحاب
مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ارجزتا من ىدم استقرار العوائد الناجتة ىن املوارجودات املمولة من ابل أصحاب حساةات االستثمار
املقيدة ىن طريق تقديم الدىم غري املشروط .ويف مثل هذه احلالةّ ،إن مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية تتحمل هذا املقدار (املعروف ب:
معامل ألفا )) α( ،ملخاطر السوق وخماطر االئتمان املرارجحة للموارجودات املمولة من ابل حساةات أصحاب االستثمارات املطلقة يف مقام
نسبة كفاية رأس املال .ويف حالة أصحاب حساةات االستثمار املقيدةّ ،إن ممارسة الدىم هذه ال يتم تطبيقها ىادة ،إال أنه ينبغي معاملة
أصحاب حساةات االستثمار املقيدة ةشكل مماثل ألصحاب حساةات االستثمار املطلقة ّيما خيص أغراض كفاية رأس املال.
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حساةات استثمار مقيدة أو مستثمرين يف صندوق استثمار مشرتَك .ولذلك ىل السُّلطة اإلشراّيَّة
التأكد من امتالكِ املؤسسة إلارجراتات وضواةط كاّية حلماية مصاحل أصحاب حساةات االستثمار
يف ظروف مماثلة (انظر الفقرة .)21
يُنوه جملسُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الي وارجودِ العديدِ من ممارسات دىم دّعِ األرةاح ألصحابِ
حساةات االستثمار اليت يتم تطبيقها ةسببِ العديد من االىتبارات الداخليَّة والرااةية لتخفيفِ
خماطر سَحب األموال من اِبَل أصحاب حساةات االستثمار (خماطر السحب) .ويف حالة االىتبارات
الداخليَّة ،تواارجه مؤسسةُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ضغوطًا تناّسيَّة لسدادِ العائد ألصحابِ
حساةات االستثمار ةالسعرِ السوايِّ السائد لتفادي سحب األموال من اِبَلهم ،ةينما يف حالة
االىتبارات الرااةية ،إن كانت مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ترغب ىل سبيل التربع ةدىم
أرةاح حساةات االستثمار ّ ،إن ىليها ،انطالاًا من منظور االستقرار املاليّ ،االحتفاظ ةاحتياطات
ختصص للدىم و/أو استخدام طرق أخرى لسداد العوائد إىل أصحابِ حساةات االستثمار تأخذ يف
احلسبانِ املعدالت السائدة يف السوقِ .ويتعنيُ ىل

السلطاتِ اإلشراّيَّة خالل ىمليَّة املراارجعةِ

اإلشراّيَّة الرارجوع إىل اإلرشادات الثالثة (اإلرشادات املتعلقةُ مبمارساتِ دىمِ دّعِ األرةا ِح ألصحابِ
حساةات االستثمارِ) اليت توضحُ العديد من األمورِ (مثل كفاية رأس املال وضواةط إدارة املؤسسات
واإلّصاحات وما إىل ذلك) املرتبطة ةالدىم الناتج ىن األساليب املختلفة املستخدمة من ابل مؤسسة
اخلدمات املالية اإلسالمية  ،مبا يف ذلك التخلي ىن حِصة املضارب من األرةاح ،والتربع ةاألرةاحِ من
حمَلة األسهم لصاحلِ أصحابِ حساةات االستثمار ،واحتفاظ مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
اِبَل َ
ةاحتياطي معدل األرةاح لضمان انتظام ىائد أرةاح املستثمرين وحصة املؤسسة من األرةاح واالحتفاظ
ةاحتياطي خماطر االستثمار ّقط لتغطية خسائر املستثمرين ،وما إىل ذلك.
ىندما تعتمدُ السُّلطات اإلشراّيَّة خمتلف طرق الدىم داخل دوهلا ،ىندئذ يتعنيُ ىليها إمداد مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الوااعة يف نِطاق إشراّها ةسياسة (أو إرشادات كتاةية) ّيما يتعلقُ ةتلك
املمارسات مع اإلشارةِ ةشكلٍ خاص إىل املعايري أو اإلارجراتات املستخدمة لتقييمِ حجمِ املخاطرِ
كفَاية رأس
التجاريَّة املنقولة اليت تتعرضُ هلا مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف ىمليَّةِ تقييم ِ
ماهلا.
وّقًا للمعيارِ اخلامس ىشر يُعمل مبعادلة التقدير اإلشرايف ىندما يُطلب من مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة أن حتتفظَ ةرأسِ مال رااةي ّيما خيص املخاطر التجاريَّة املنقولة .وّقا هلذا املنهج ،ينظر
إىل املخاطر االئتمانيَّة والسوايَّة للموارجودات املمولة ىن طريقِ حساةات االستثمار املطلقة ىل أساسِ
املشاركة يف األرةاح ةالنسبة والتناسب ةني كل من أصحاب حساةات االستثمار املطلقة ومؤسسة
حمَلة األسهم) .ومن ثم ،جيبُ تضمني نسبة من املوارجودات (املرارجحة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (أي َ
ةأوزان املخاطر) واملمولة من خِاللِ حساةات االستثمار املطلقة املشاركة يف األرةاحِ واملشار إليها
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ةاحلرفِ اإلغريقي "ألفا" يف مقام نسبة كفاية رأسِ املالِ ،وختضع القيمة املسموح ةها لعاملِ ألفا
لتقديرِ السلطات اإلشراّيَّة .ويف هذا الصدد ،يتمثل التحدي األساسيّ الذي يُواارجه املؤسسة وسلطتها
اإلشراّية يف تقييمِ درارجة املشاركة يف املخاطرِ ةني رأسِ مال املؤسسة نفسها (أموال محلة األسهم)
ورأس مال أصحاب حساةات االستثمار واليت ينتج ىنها ىامِل ألفا ومستويات املخاطر التجاريَّة
املنقولة .وتعكس ايمة ىامِل ألفا -اليت تقرتبُ من الصفر وارجهة نظر أصحاب حساةات االستثمار
املماثلة للمستثمرين الذين يتحملون معظم املخاطر التجارية ،وىندما تقرتب ايمة ىامِل ألفا من 0
ّإنها تعكسُ حالة شبيهة ةاحلالة اإليداىية اليت ال يتحمل ّيها أصحاب حساةات االستثمار أي
خماطر جتاريَّة تقريبًا.

 5- 0- 3املناهج املتقدمة وسلطة التقدير اإلشرايف يف احلاالت ذات الصلة
يُمكن حساب مُكونات خماطر االئتمان يف مقامِ نسبة كفاية رأس املال ةثالثِ طُرق خمتلفة
تتفاوت يف درارجةِ التعقيد ،وهي (أ) املنهج القياسي (ب) املنهج القائم ىل التقديرات الداخليَّة
للمؤسسة (ت) املنهج املتقدم القائم ىل التقديرات الداخليَّة للمؤسسة29.وةصورة مماثلة ،ميكن
حساب ىناصر املخاطر السوايَّة والتشغيليَّة يف مقامِ كفاية رأسِ املالِ مبناهج خمتلفة .وجتدر
اإلشارة إىل أنَّ معيارَ كفاية رأس املالِ املعدّل (املعيار اخلامس ىشر) ال يغطي املناهج املتقدمة
حلساب متطلبات رأس املال املنهج القائم ىل التقديرات الداخليَّة للمؤسسة واملنهج املتقدم القائم
ىل التقديرات الداخليَّة للمؤسسةِ حلساب متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان ومنهج القياس
املتقدم حلساب متطلبات رأس مال املخاطر التشغيليَّة .ومع ذلك ،يوسع املعيار اخلامس ىشر نطاق:
(أ) تقييم واياس خماطر السوق من خاللِ استخدام منهجيَّات حتديد ايمة املراكز مبوارجبِ سعر
السوقِ وحتديد ايمة املراكز مبوارجبِ منوذج تقييم املراكز يف سجل التعامالت اخلاص مبؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وطريقة املدة حلساب رسوم رأس املال ملخاطر السوق العامة؛ (ب) نطاق
اياس املخاطر التشغيليَّة من خاللِ املنهج القياسي واملنهج القياسي البديل الذي جيب أن يؤخذ يف
االىتبار يف ىمليَّة املراارجعة اإلشراّيَّة.
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ي شريُ املنهج القائم ىل التقديراتِ الداخليَّة للمؤسسةِ إىل جمموىةِ من أساليب اياس خماطر االئتمان املقرتحة يف إطار ةازل  3لقواىد

كفاية رأس املال اليت يسمح مبوارجبها للمصارف ةتطوير مناذارجها التجريبية لتقدير احتمالية ىدم سداد العمالت األّراد أو جمموىة من
العمالت .ويف إطار هذه املنهج يطلب من املصارف استخدام احتمالية التعثر املقررة ةسبب التخلف ىن السداد ومعامِالت القياس املطلوةة
حلساب املوارجودات املرارجحة ةأوزان خماطرها .حينئذٍ يكون اد مت حساب إمجالي رأس املال املطلوب حسب النسبة املئوية الثاةتة واملقدرة
للموارجودات املرارج حة ةأوزان خماطرها .ويف إطار املنهج املتقدم القائم ىل التقديرات الداخلية للمؤسسة ،يُسمح للمصارف ةتطوير مناذارجها
الكميّة لتقديرِ احتمالية التعثر وتقدير اخلسارة يف حالة التعثر وحجم التعرّض يف حالة التعثر ومعامِالت القياس املطلوةة األخرى حلساب
املوارجودات املرارجحة ةأوزان خماطرها.
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يدرك جملسُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أنه يف ةعض الدول ،تسمحُ السلطات اإلشراّيَّة لبعض
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةاستخدامِ ةعض املناهج املتقدمة ،نظرًا لنموها املتزايد
وتعقيدات ممارسات إدارة املخاطر اخلاصة ةها .كما يدرك اجمللس ةوارجود خماوف من السماح
ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تعترب ارجزتا من جمموىة تضمُّ البنوك التقليديَّة ةاختيارِ
إطار لقياس املخاطر يتناسبُ مع الطريقة املستخدمة يف أىماهلم املصرّيَّة التقليديَّة ،ألنه ةدون
ذلك ،سيتعني ىل اجملموىة تطبيق نظاميْن خمتلفيْن لقياس خماطر االئتمان ،مما يؤدي إىل
تنااضات يف متطلبات رأسِ املال لنفسِ الطرف املُتعامل معه ،اليت إذا مل تعاجلْ اد تؤدي إىل حاالت
مراارجحة ىل رأس املال مع مرورِ الوات .ويف هذا الصدد ،يُمكن للسلطاتِ اإلشراّيَّة ةناتً ىل
تقديرها ،أن تسمح ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الوااعة يف دوهلا ةالتحول للطرقِ املتقدمة
ألغراض متطلبات رأس املال النظاميّ شريطة التأكد من ىدة ىوامل من ضمنها( :أ) متانة النماذج
الداخليَّة؛ (ب) تواّر ةيانات كاّية وموثوق ةها؛ و (ج) حتقيق املتطلبات األخرى ذات الصلة.
يف احلاالتِ اليت تستخدم ّيها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة املناهج املعتمدة من اِبَل
السلطات اإلشراّية ،جيبُ ىل هذه السلطات التأكد من التقدير الدايق ملخاطر مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة من خاللِ تلك املناهج .ويف هذا الصدد ،يُمكن للسُّلطات اإلشراّيَّة
التأكد من التقديرِ الدايق للمخاطرِ اليت تتعرضُ هلا مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة من خالل
ىدةِ طرق من ضمنها( :أ) توارجيه مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،السيما ةالنسبةِ للمعايري
املؤهلة

30

الستخدام الطرقِ اليت مت منااشتها أىاله؛ و (ب) وضع إارجراتات للتأكدِ من املناهج

املطَبَّقة مِن اِبَل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف الصناىةِ إمجالًا وذلك ألغراض االتساق.
ةاإلضاّةِ إىل ذلك ،سوف يتعنيُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة ألغراض املوثواية أن تتأكدَ من أن لَديْها
القُدرة واجملموىة الكاِّية من املهارات (مثل اخلربة يف النماذج الكميّة) لتقييمِ ومراارجعة للمناهج
الداخليَّة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةطريقة موضوىية.

 4- 3ىمليةُ التقييم الداخليَّة لكفايةِ رأسِ املالِ
تعتربُ العمليَّة الشامِلة والكاملة للتقييم الداخليّ لكِفاية رأس املال ىنصرًا أساسيًّا من ىناصر
ةرنامج إدارة املخاطر الفعَّال ،حيث حتقق تلك العمليَّة مستوى كاف من رأسِ املالِ لدىم طبيعة
ومستوى أحجام املخاطر اليت تُواارجه مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ويتمثلُ دو ُر السُّلطاتِ
اإلشراّيَّة يف تقييم التقييمِ الداخليّ للمصرف والتدخل ىند االاتضات .وحيتوي القِسم  3.3.2أدناه

30

ةاإلشارةِ ملعايري التأهل ،وخصوصًا التأهل الستخدامِ املنهج القياسي واملنهج القياسي البديل كما هو حمدد يف املقياس اخلامس ىشر

جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية ،يتعنيُ اإلشارة للفقرات من  662- 661من منهجِ جلنة ةازل لإلشراف املصريف ،التقارةات الدوليَّة
لقياس رأس املال واملقاييس الرأمساليَّة ،يونيو 3116
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ىل املزيد من اإليضاحِ خبصوصِ إارجراتات الرِّاَاةة اإلشراّيَّة لعمليةِ التقييمِ الداخليّ لكفايةِ رأسِ
املالِ.
حيتوي احملورُ الثاني لبازل  3ىل أرةعة مبادئ متفق ىليها دوليًّا تشكل الدىامة األساسيَّة للمراارجعة
اإلشراّيَّة وهي مبادئ يُمكن تطبيقها ةاملعن العام ةالنسبةِ ملؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة.
وتلك املبادئ هي:
يتعنيُ ىل املؤسساتِ تطبيق إارجراتات لتقييم كفاية رأس املال الكليّ ةالنظرِ إىل طبيعةِ املخاطر

أ.

املعرضة هلا ةاإلضاّةِ إىل تفعيلِ إسرتاتيجيَّة للحفاظِ ىل مستويات رأس املالِ لديها؛
يتعنيُ ىل

ب.

املشرّنيَ مراارجعة وتقييم إسرتاتيجيات وتقييمات كفاية رأسِ املا ِل الداخليَّة

للمؤسساتِ وادرتها ىل املرااَبةِ الذاتيَّة وضمان االمتثال ةنسبِ رأس املال النظاميَّة .ويتعني ىل املشرّنيَ
اختاذ اإلارجراتات اإلشراّيَّة الالزمة يف حالة ىد ِم رضاهم ىن نتيجةِ تلك اإلارجراتات.
يتعنيُ ىل املشرّنيَ مطالبة املؤسسات ةأن تكون ّوق احلدِّ األدن من نسبِ رأس املالِ الرااةيّ

ت.

كما يتعنيُ ىليهم امتالك القدرةِ ىل الطلبِ من تلك املؤسسات االحتفاظ ةرأس مالٍ يزيدُ ىن احلدِّ
األدن ،
ويتعنيُ ىل املشرّنيَ السعي للتدخلِ يف مرحلةٍ مبكرة لتفادي اخنفاض رأسِ املالِ ىن املستويات

ث.

الدنيا املطلوةة لدىمِ خصائص املخاطر اليت تواارجهها أي مؤسسة ةعينها ،كما يتعنيُ ىليهم طلب اختاذ
تداةري ىالارجيَّة ىاارجلة يف حالةِ اإلخفاق يف احملاّظةِ ىل رأسِ املالِ أو استعادته.
إطار العملِ اخلاصِ ةإارجراتاتِ التقييم الداخليَّةِ لكفايةِ رأسِ املالِ ةالنسبةِ ُملؤَسَّساتِ اخلدماتِ

0- 4- 3
املاليَّة اإلسالميَّة

يتعنيُ القيامُ ةإارجراتاتِ التقييم الداخليَّةِ لكفايةِ رأسِ املالِ يف مُؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة
مِن خاللِ أسسٍ موحدةٍَ ،وىِنْدَمَا يستلزمُ األمر ذَلِكَ وّقًا ملا تراهُ السُّلطاتُ اإلشراّيَّةُ املَعَنيَّةُ ،ينبغي
أَنْ جتري تلك اإلارجراتَات ىِنْدَ مستوى الكِيانِ القانونيّ لكلِ مُؤَسَّسة تُقدِّمُ خَدماتٍ ماليَّة إسالميَّة
يف اجملموىةِ .ولكي يَتم تقييمُ كفايةِ رأسِ املالَِ ،يجِبُ أَنْ متتلكَ ُمؤَسَّسةُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّةِ
القُدرَةَ ىل إثباتِ أَنَّ النِّسبَ املستهدّةَ مِنْ رأسِ املا ِل الداخليّ اليت متَّ اختيارُها اائمة ىل أُسسٍ
ارجيدةٍ ،وتتسق تلك النِّسب املستهدّةِ مَعَ منظومةِ املخاطرِ اإلمجاليَّةِ اخلاصةِ ةها وةيئةِ التشغيلِ
احلاليَّةِ (وهو ما يَعين :الدورة احلاليَّةُ للنشاطِ التجاريَّ الذي تعملُ ِّيه املؤسسة) ،وتتمثلُ السمات
اخلمس الرئيسة لتلكَ العمليَّةِ الدايقةِ ِّيمَا يلي:
أ.
ب.

مراابةُ وإشرافُ جملسِ اإلدارة واإلدارةِ التنفيذية،
والتقييمُ الشاملُ للمخاطرِ،
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ج.

والتقييمُ السليمُ لرأسِ املالِ،

د.

والرصدُ واإلةالغُ،

ه.

ومراارجعةُ الرااةةِ الداخليَّةِ.

مراابةُ وإشرافُ جملسِ اإلدارة واإلدارةِ التنفيذية
يَ َتحَمَّلُ جملسُ اإلدارة مسئوليَّةَ وضعِ وإرساتِ حدود ادرةِ َتحَمُّل ُمؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليةِ اإلسالميّةِ
للمخاطر (أي املستوى املقبول من املخاطر املمكن حتملها) (انظر الفقرة  )012وإطار العملِ اخلاصِ
ةإدارةِ رأسِ املالِ (الذي َيجِبُ أَنْ يشملَ –أمورا من ةينها – األهداف الداخليَّةَ وإارجراتاتِ الرااةةِ
الداخليّةِ واإلارجراتاتِ والسياساتِ املكتوةةِ ،وطرق رصدِ مدى االمتثالِ وااللتزام ةالسياساتِ
ضمَانُ ايامِ اإلدارةِ التنفيذية مبسئولياتها
الداخليَّةِ) لتقييم املخاطرِ املتنوىةِ ،كما يتعنيُ ىل اجمللسِ َ
ِّيمَا يتعلقُ ةالتطويرِ والتنفيذِ الفاىلِ إلارجراتاتِ التقييم الداخليَّةِ لكفايةِ رأسِ املالِ ،وتَ َتحَمَّلُ اإلدارةُ
َملُها ُمؤَسَّساتُ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّةِ
التنفيذية مسئوليةَ ّهمِ طبيعةِ ومستوى املخاطر اليت تَ َتح َّ
ضمَان مُالتَمَة تعقيد ىملياتِ إدارةِ املخاطرِ يف ضَوتِ منظومةِ املخاطر وخطةِ
واالضطالعِ مبسئوليةِ َ
العملِ.
يُعَدُ حتليلُ متطلباتِ رأسِ املالِ احلاليّ واملستقبليّ ُملؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّةِ ِّيمَا يتعلقُ
ةأهداِّها اإلسرتاتيجيَّة ىنصرًا حيويًّا يف ىمليةِ التخطيطِ اإلسرتاتيجيّ ،حَيْثُ َيجِبُ أَنْ توضحَ اخلطةُ
اإلسرتاتيجيَّة متطلباتِ رأسِ املالِ ُملؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ةشكلٍ ارجَلي وأن توضح
املصروّاتِ الرأمساليَّةَ املتواعةَ ،ومستوى رأسِ املالِ املرغوب ِّيه ،ومصادر رأسِ املالِ اخلارارجيّ.
ويتعنيُ ىل اإلدارةِ التنفيذية وجملسِ اإلدارة النظرُ إىل ىنصر ختطيطِ رأسِ املالِ ةوصفه ىنصرا
مهما من ىناصر القدرةِ ىل حتقيقِ األهدافِ اإلسرتاتيجيَّة املرارجوةِ .وةاىتباره ارجزتا من التخطيطِ
الرأمساليَّ ،يجِبُ ىل اإلدارةِ التنفيذية أيضًا أَنْ تضمنَ إارجراتِ تقييمٍ شاملٍ ملدى كفايةِ رأسِ املالِ
ةشكلٍ منتظمٍ ةهدفِ حتديدِ مدى استمرارِ مالتَمةِ األهدافِ الداخليَّةِ لرأس املال.
التقييمُ الشاملُ للمخاطرِ
َيجِبُ أَنْ تتناول ىمليةِ تقييمِ رأسِ املالِ مجيع املخاطرِ اجلوهريَّة اليت تواارجِهُ ُمؤَسَّسةَ اخلدماتِ املاليَّة
اإلسالميّة .ويف هذا السياقِ ،يتعنيُ ىل ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة مراارجَعَةُ طبيعةِ أنشطتِها
األساسيَّةِ ،والبيئةِ اخلارارجيَّةِ اليت تعملُ ِّيها ،وذَلِكَ ةهدفِ (أ) حتديد حجم املخاطرِ اجلوهريَّة ذَاتِ
الصلةِ اليت تتعرضُ هلا أو مِنَ احملتملِ أَنْ تتعرضَ هلا ُمؤَسَّسةُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ،ىل
مستوى الوحدةِ التجاريةِ ،أومستوى مُؤَسَّسةِ اخلدمات املالية اإلسالمية ،و(ب) اياسُ ِتلْكَ املخاطر
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اليت ُي ْمكِنُ حتديدُ مقدارِها ىل حنوٍ موثوقٍ ةه  ،31و َيجِبُ وضعُ األنواعِ التالية من املخاطرِ يف
االىتبارِ  -ىل سبيل املثال ال احلصر:
أ .أنواعُ املخاطرِ املدرارجةِ َتحْتَ احملور األول – مثل خماطرِ االئتمان وخماطرِ السوقِ وخماطرِ
التشغيلِ
ب .أنواعُ املخاطرِ اليت مل يَتِّمُ إدراارجُهَا ةالكاملِ يف احملور األول – مثلُ املخاطرِ املتعلقةِ
ةالتصكيك (انظر القسم  )5- 2أو التقييمِ ةأال مِنَ القيمةِ احلقيقية للمخاط ِر احملسوةةِ
وِ ّْقَ احملور األول ،واد تتضمنُ خماطر النموذج (ةسببِ القيودِ ىل مُدخالتِ البيانات أو
ف يف هيَاكل النموذج وّقًا للمناهج املتقدِّمة).
نقاطِ الضع ِ
ت .أنواعٌ أخرى مِنَ املخاطرِ اليت مل يَتم تغطيتُها يف احملور األول – وتشملُ املخاطرُ اليت مل يَتِم
حتديدُها ىل وارجه التخصيصِ يف احملور األول ،مبا يف ذَلِكَ املخاطر التجاريَّة املنقولة
وخماطرُ السيولةِ وخماطرُ الرتكزِ االئتمانيّ وخماطرِ معَدل العائدِ يف السجالتِ املصرّيَّةِ
واألنواعِ األخرى من املخاطرِ ذَات طبيعةِ األكثرُ نوىيةٍ اليت ال يُمكنُ اياسُها ةالدِّاةِ التَّامةِ
(ىل سبيلِ املثالِ املخاطرُ التشريعيّةُ أو املخاطرُ القانونيّةُ أو خماط ُر ىدم االلتزام ةالشريعةِ أو
املخاطرُ املتعلقةُ ةالسمعَةِ أو خماطرُ األنشطةِ االسرتاتيجية).
ث .التغرياتُ اليت تطرأُ ىل العواملِ اخلارارجيّةِ (مثلَ البيئةِ التنظيميَّة أو االاتصاديّةِ أو التجاريّةِ)
واليت اد تؤث ُر ىل طبيعة املخاطرِ مبرور الواتِ.
وللتعاملِ مَعَ ةعضٍ املخاطرِ الرئيسةِ املشارِ إليها أىالهُّ ،إن املعيار األول الصادر ىن جملس اخلدمات

املالية اإلسالمية اخلاص ةاملبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات (ىدا املؤسسات التأمينية)
اليت تقتصر ىل تقديم خدمات مالية إسالمية  -يتضمن مبادئ إرشادية ةشأنِ إدارة املخاطر من
منظورِ ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة .واد تَمَّ تقسيمُ تلك املبادئ إىل ستِ ّئاتٍ طبقًا للمخاطر،
وَهيَ ىل وارجه التحديدِ خماطرُ االئتمان ،وخماطرُ االستثمار يف مشاركات رؤوس األموال،
وخماطرُ السوقِ ،وخماطرُ السيولةِ ،وخماطر معَدلُ العائدِ (وتشملُ املخاطرَ التجاريّة املنقولة)،
وخماطرُ التشغيلِ (مبا يف ذَلِكَ خماطرُ ىدمِ االلتزام ةالشريعةِ ،واملخاطر االئتمانيَّة للوكيل).32
ويوّرُ القسمُ  2- 2- 2املتعلقُ ةإدارةِ خماطرِ املشروىاتِ املزيد من التقييمِ لبعضِ املخاطرِ النوىيّةِ
املذكورةِ أىالهُ ،واخلصوصيات األخرى ملُؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة اليت ينبغي أخذُها يف
احلسبا ِن ىِنْدَ القيامِ ةعمليّةِ التقييمِ الداخليّ لكفايَ ِة رأسِ املالِ.
20

يَجِبُ ىل مُؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليّة اإلسالميّة األخذ يف ىني االىتبار ما إذا كان مستوى املخاطر لفئةٍ معَينة هو مستوى ارجوهريّ كافٍ

لتشكيل تهديد ىل املُؤَسَّسة ،ويَجِبُ ىل املُؤَسَّسة أن تأخذَ يف حسبانها املخاطر ىِندَ تنفيذ ىمليّة التقييم الداخليّ لكفايَة رأس املال
اخلاص ةها.
32

وستظل املخاطرُ االئتمانيّة للوكيل مستمرة ،وخصوصًا ،ةالنسبةِ حلملةِ حساةات االستثمار.
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ةالنسبةِ لكلِ نوع من املخاطر اجلوهريَّةٍ احملددة ،يتعنيُ ىل ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة
التأكد مِنْ دىمِ ىمليةِ تقييم املخاطرِ مبا يلي( :أ) مناهِج لتقييم األخطارِ تتميزُ ةالقوةِ والثَّبات (أي
كمّيّةٍ) تتناسبُ مَعَ حَجمِ وطبيعةِ نشاطِ ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ومدى
وارجودُ طرقٍ نوىيَّةٍ و َ
صعوةةِ وتعقيدِ األنشطةِ ،و(ب) ارجودةُ البياناتِ املستخدمةِ لقياسِ املخاطرِ يف ىمليةِ التقييمِ الداخليِّ
لكفايَةِ رأسِ املالِ .وجيب ىل هذا التقييم أن يشمل كفاية ومتانة الضواةط الداخلية ملؤسسة
اخلدمات املالية اإلسالمية وذلك من أارجل التخفيف من املخاطر.
التقييمُ السليمُ لرأسِ املالِ
وّقًا للمخاطرِ اجلوهريَّة اليت تَمَّ حتديدُها ،يتعنيُ ىل ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة تقييمُ
الكفايَةِ اإلمجاليةِ لرأسِ املالِ ،وتطوير إسرتاتيجية للحفاظِ ىل املستوياتِ الكاّيَّةِ من رأسِ املالِ
اليت تتناسب مَعَ منظومةِ املخاطرِ اليت تواارجهها مَعَ األخذ يف االىتبارِ التغرياتِ احلاليةِ واملتواعةِ اليت
مبؤَسَّساتِ
اد تطرأُ ىل تلك املنظومةِ .و َيجِبُ أَنْ ينعكس ذَلِكَ ىل ىمليةِ ختطيطِ رأسِ املالِ ُ
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ،وحتديد األهدافِ الرأمساليةِ الداخليةِ .وتتضمنُ العناصرُ األساسيةُ
للتقييمِ السليمِ لرأسِ املالِ ما يلي( :أ) السياسات واإلارجراتات املُصَممة لضمانِ ايامِ ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ
املاليَّة اإلسالميّة ةتحديدِ مجيعِ املخاطرِ اجلوهريَّة واياسِها واإلةالغِ ىنها  ،و(ب) وارجود إارجراتاتٍ
ترةطُ رأسَ املالِ مبستوى املخاطرِ ،و(ت) وارجود إارجراتاتٍ تقررُ أهدافَ كفايَةِ رأسِ املالِ ةالتناسبِ مع
املخاطرِ مَعَ األخذِ يف احلسبانِ التوارجه اإلسرتاتيجيّ ،وخطةُ النشاطِ التجاريِّ ُملؤَسَّساتِ اخلدماتِ
املاليَّة اإلسالميّة ،و(ث) وارجود إارجراتاتِ املراابة الداخليةِ واملراارجعةِ والتدايقِ الالزمة لضمانِ سالمةِ
ىمليةِ اإلدارةِ ةِرُمَتِهَا.
جيبُ أَنْ َتكُونَ ىمليةُ ختطيطِ رأسِ املالِ ديناميكية ،وذات نظرة مستقبليّة ِّيمَا يتعلقُ مبنظومةِ
املخاطرِ اليت تواارجه ُمؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ،ولذَلِكَ َيجِبُ أَنْ تُشَكِّلَ ىملي ُة اختباراتِ
الضغطِ الصارِمةِ وذات النظرة املستقبليّة ارجزتًا ال يتجزأُ من ىمليةِ التقييمِ الداخليِّ لكفايَةِ رأسِ
املالِ ُملؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ،مَعَ متكنيِ ِتلْكَ ا ُملؤَسَّساتِ من تقييمِ التأثريِ ىل كفايَةِ
رأسِ املالِ الناارجمِ ىن األحداثِ العكسية أو التغرياتِ اليت تطرأُ ىل أحوالِ السُّوقِ (يُرارج الرارجوعُ
إىل القسمِ  5 - 2ةشأنِ اختبارِات الضغطِ) .وينبغيّ مراىاةُ نتائجِ اختباراتِ الضغطِ تلك ىِنْدَ تقييمِ
ط رأسِ املالِ اليت تضعها ُمؤَسَّساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة واألهدافِ الرأمساليّةِ
مدى مالتمة خط ِ
الداخليّةِ وإارجراتات املَعَاجلةِ (مِثْلَ مراارجعةِ سياساتِ األرةاحِ احملتجزةِ؛ إلنشاتِ محايةٍ إضاّيةٍ لرأسِ
ح َملَةِ األسهُمِ) وَهيَ اإلارجراتاتُ اليت تَمَّ
املالِ ةشكلٍ تدرجييّ ،وضخِّ رأسِ مالٍ إضايف من اِبَلِ َ
حتديدُها للتعاملِ مَعَ ىجزٍ مُحتمل يف رأسِ املالِ.
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يف إطارِ تقييم مدى كفايَةِ رأسِ املالِ ،يتعنيُ َىَل ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة أن تقومَ أيضًا
ةتقييمِ ارجودةِ وادرةِ رأمساهلا ىََل استيعابِ اخلسائر ،كما يَجِبُ َىَل السلطاتِ اإلشراّيّة أن
تتأكد من أن ُمؤَسَّسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ستضع تعريفا واضحا لرأسِ املالِ املستخدم يف أيّ
ارجانب من ارجوانِب ىمليَّة التقييم الداخليَّة لكفايَةِ رأس املال اخلاصة ةها .ومبا أن مكونات رأس املال
ختتلف يف ادرتها َىَل استيعاب اخلسائر ،لذا يتعنيُ َىَل ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة إثبات
مدى ادرة رأس املالِ – حسبما هو حمدد يف ىمليَّة التقييم الداخليّ لكفايَة رأس املال اخلاصة ةها –
َىَل استيعاب اخلسائر ةصفة مستمرة (رأس املال األساسي من املستوى األول) أو غري مستمر (رأس
املال اإلضايف من املستوى الثاني)  ،والسيما ىندما تكون التعريفات الداخليَّة أوسع مما هو
مستخدم ألغراض رأس املالِ الرااةي (انظر القسم  ،)0- 0- 2و َيجِبُ أن يشتملَ ذلك األمرُ َىلَ
تفسريٍ لتلك االختالّات ،وحتليالت وأسباب لدىم استخدام أيّ أداة من أدوات رأس املال غري املعرتفِ
ةها لألغراض الرااةيَّة.
املتاةعة واإلةالغ
يتعنيُ َىَل ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن تؤسسَ نظامًا مناسبًا للمتاةعة املستمرة واإلةالغ ىن
التعرضِ للمخاطر ،وتقييم كيفيّة تأثري تغيري منظومةِ املخاطر َىَل احلاارجة إىل رأس املال ،و َيجِبُ أن
يشتملَ هذا النظام َىَل تنبيهات داخليّة للعمل كإشارات إنذارٍ مبكر ىن االحنراف ىن األهداف
الداخليَّة لرأس املالِ ،وخمالفة املتطلبات التنظيميَّة لرأس املالِ ،ويتعنيُ َىَل اإلدارة التنفيذية ُملؤَسَّسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أو جملس اإلدارة احلصولُ ةشكلٍ منتظم َىَل تقارير ةشأن منظومة
املخاطر اليت تُواارجه ا ُملؤَسَّسة ،واحتياارجات رأس املال ةاألسلوب املالئم الذي يُسَهل ىليهم ةشكلٍ
واضح القيام مبسئولياتهم ّيما يتعلقُ مبا يلي:
أ .تقييم مستوى واجتاه املخاطر اجلوهريَّة وأثرها َىلَ مستويات رأس املال،
ب .تقييم حساسية ومدى معقوليّة االّرتاضات الرئيسة املستخدمة يف ىمليّة تقييم املخاطر
اجلوهريَّة ورأس املال،
ت .حتديد ما إذا كان لدى ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة رأس مال كاف لتغطية املخاطر
املتنوىة والتزامها ةالسياسات املعتمدة (الداخليّة أو التنظيميَّة) إلدارة رأس املال،
ث .التقييم والتخطيط ملتطلبات رأس املال املستقبليّة ُملؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،مع إارجرات
التعديالت املناسبة َىَل خططها اإلسرتاتيجية ،حسبما يكون مالئمًا.
مراارجعةُ الرااةةِ الداخليّةِ
يُعترب هيكل الرااةة الداخليّة ملُؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ضروريًا لعمليّة تقييم رأس املال،
وتشتمل اإلدارة الفاىلة لعمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال َىَل وارجود مراارجعة مستقلة ويتم
يب الداخليّ أو اخلارارجيّ .و َيجِبُ أن يتم القيام
اللجوت – إذا ااتض األمر -إىل التدايق احملاس ّ
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ةاملراارجعات املستقلة من اِبل أشخاص أو وحدات مؤهلة َىَل النحو املناسب ،وجيب أال تكون
مشاركة ةشكلٍ مباشر يف تطوير أو مراابة ىمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال ،كما يتعنيُ
تنفيذ املراارجعات َىَل ّرتات منتظمة ،مع إةالغ اجمللس واإلدارة التنفيذية ُملؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة
ب َىلَ اجمللس التأكد ةاستمرار من كون نظامه اخلاص ةاملراارجعة
اإلسالميّة ةالنتائج ةانتظام ،و َيجِ ُ
الداخليّة كاّيًا لضمان سلوكيات ىمل احرتازيّة.
يتعني َىَل ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة إارجرات مراارجعات دوريّة إلارجراتات إدارة املخاطر ورأس
املال ّيما يتعلق ةعمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال لضمانِ مدى سالمة ومعقوليّة واتساق
تطبيق تلك اإلارجراتات .و َيجِبُ أن تغطي هذه املراارجعة َىَل األال تقييم األمور التالية:
أ.

مالتمة ىمليّة التقييم الداخليّ لكفايَة رأس املال يف ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة يف ضوت

طبيعة ونطاق ومدى تعقيد أنشطتها
ب.

حتديد التعرضات الكبرية وخماطر الرتكزات

ج.

ارجودة واكتمال مُدخالت البيانات لعملية التقييم الداخليّ لكفايَة رأس املال

د.

مدى معقوليّة وصالحية حاالت الضغط والفرضيات املستخدمة يف ىمليّةِ التقييم الداخليّ لكفايَة

رأس املال
مدى معقولية وصالحية املدخالت واملنهجيات (منهج  /منوذج لتحديد رأس مال لتغطية خماطر

ه.

حمددة)؛
و.

مدى متانة أنظمة رصد املخاطر واإلةالغ ىنها ّيما يتعلقُ ةعملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال

مبؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
اخلاصة ُ
ز.

كفاتة أدات ومدى مالتمة االستعانة ةالوكالت ومزودي اخلدمة واملنتجات واملعلومات الستخدامها يف

ىملية التقييم الداخلي لكفاية رأسِ املالِ.
 4- 4- 3املراارجعةُ اإلشراّيّة يف ىمليةِ التقييمِ الداخلي لكفايَ ِة رأسِ املالِ
لكي يتسن ملؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة حتقيق اإلدارة الفاىلة لرأس ماهلا مع األخذ يف
احلسبان املخاطر الفعليَّة واحملتملة ،يعد التكامل الناارجح للمحور الثاني من ةرامج ىملية التقييم
الداخليّ لكفاية رأس املال أمرًا مهمًا وحامسًا ،وينبغي َىَل مُؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
االستمرار يف تقييمِ مقدار رأس املالِ املطلوب لتغطية مجيع املخاطر اجلوهريَّة اليت تتعرضُ هلا (مبا
يف ذلك املخاطر احملددة) وإنشات تقديرات تستغل حاالت الضغطِ ذات النظرة املستقبليّة .ونظرًا
لتضمني احلفاظ َىَل رأسِ املال والتقلبات الدوريّة واالحتياطيات النظاميّة يف النظامِ اجلديد ،يتعني
َىَل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة التوّيق ةني استخدامها احلاليّ للهوامش الرأمساليّة مع
اهلوامش املوضَّحة يف املعيار اخلامسِ ىشر جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية ،كما يتعني َىلَ
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السلطات اإلشراّيّة االنتباه إىل أن ةعض املخاطر احملددة اليت يتم تقييمها ساةقًا كجزتٍ من احملور
الثاني وأصبحت اآلن جتتذب متطلبات حمددة لرأس املال ىن طريق استخدام هذه اهلوامش.

.33

يتعنيُ َىَل السلطات اإلشراّيّة أن تطلب من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اتباع ىملية التقييم
الداخليّ لكفاية رأس املال ةصفتها ارجزتا من ىملية احملور الثاني لضمان احتفاظ تلك املؤسسات
مبستوى مناسب من رأس املال لدىم ىملياتها يف مجيع األواات ،ويعين ذلك استيعاب اخلسائر غري
توثقَ ىمليةَ
املتواعة الناجتة ىن املخاطر الناجتة ىن أنشطة األىمال .كما َيجِبُ َىَل السلطات أن ِّ
التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال (أي تقديم مستند الصيغة املقرتحة) ،ويكون الغرض من توثيق
ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال هو إخطار السُّلطة اإلشراّيّة واجمللس ةالتقييم املستمر
للمخاطر اليت تواارجهها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،وخمططات تلك املؤسسات لتخفيف
تلك املخاطر ومقدار رأس املال احلاليّ واملستقبليّ الالزم ةعد وضع العوامل املخففة األخرى يف
االىتبار .ومن املمكن أن تشملَ وثيقة ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال ما يلي :امللخص
التنفيذيّ ،واخللفيّة التارخيية واملراكز املاليَّة احلاليّة واملتواعة ،وكفاية رأس املال وختطيط رأس
املال وختطيط السيولة والتجميع والتنويع والتحديات وتبين ىمليّة التقييم الداخليّ لكفايةِ رأس املال
واستخدام ىمليةِ التقييم الداخلي لكفاية رأس املال ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .وميكن
للسلطات اإلشراّية أن تتبن آلية للتأكد من أن املستندات اخلاصة ةالتقييم الداخلي لكفاية رأس
املال يتم حتديثها وتسليمها يف الوات املناسب يف أي وات تشرع ّيه مؤسسة اخلدمات املالية
اإلسالمية أو ختطط ةالشروع يف أىمال معينة من شأنها أن تؤثر ماديا ىل متطلبات رأس املال
اخلاصة ةها.
َيجِبُ أن تتناول متطلبات ىمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال -املنصوص ىليها من اِبل
السُّلطة اإلشراّيَّة -خصوصيات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،كما َيجِبُ أن يكونَ
تنفيذ تلك املتطلبات متالئمًا مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أنشطة ا ُملؤَسَّسة .وةاإلضاّة إىل ذلك ،ويف
إطارِ ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال ،تظهر احلاارجةُ لضمان ايام ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ةوضع وتأسيس ةيان إلطار ىمل مستوى ابول املخاطر (أنظر الفقرة  .)012كما سيكون
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طبقًا للجنة ةازل للرااةة املصرّيّة ،اإلرشادات اخلاصة ةالسلطات الرااةية املسئولة ىن تكوين هامش الزيادة اإلضاّية املقررة ملواارجهة

التقلبات الدوريّة ،ديسمرب  ، 3101يشتمل هذا اهلامش ىل رأس مال من املستوى األول والثاني وهو يشبه منهج احملور األول يف أنه إطار
ىمل مكون من جمموىة من القواىد اإللزاميّة ومتطلبات الشفاّية واإلّصاح .إال أن استخدامه للتقديرات اإلشراّية يف حتديد مستويات
اهلامش اإلضايف والتقديرات املتعلقة ةالكيفيّة اليت تقوم ةها السلطات ةتفسري أىمال اهلامش الزائد تكاد تكون أارب ملنهج احملور
الثاني .ويف ةعض الدول ،اد حيتاجُ تنفيذ اإلطار الثاني إىل التعديل واملواتمة؛ ليتماش مع وارجود هامش الزيادة املقرر ملواارجهة التقلبات
الدوريّة .وىَلَ وارجه التحديد ،اد يكون من املنطقيّ أن تقوم السلطات اإلشراّيّة ةضمان ألَّا تستلزم متطلبات احملور الثاني اخلاصة
ةاملصرف احتجاز رأس املال مرتني للمسائل اخلاصة ةالنظام املاليّ ةرمته إذا ما مت احتجازه ةالفعلِ ىن طريق هامش الزيادة اإلضاّية
املقررة ملواارجهة التقلبات الدوريّة ىندما يكون ذلك األخري أكرب من صفر .يُرارج الرارجوع إىل اإلرشادات اخلاصة ةالسلطات اإلشراّية
اخلاصة مبتطلبات هامش الزيادة اإلضاّية املقرر ملواارجهة التقلبات الدوريّة ،للجنة ةازل للرااةة املصرّيّة ديسمرب .3101

34

من املهم أيضًا أن تقوم السلطات اإلشراّيّة ةضمان إدراج ىملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال
يف إطار ىمل إدارة املخاطر الداخلية ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،وتفهم تلك العملية من
ابل مجيع اجلهات ذات الصلة ةا ُملؤَسَّسة ،مبا يف ذلك  -وىند الضرورة  -آليات لاللتزام والتواّق
مع الشريعة يف املؤسسات.
يتعني َىَل السُّلطة اإلشراّيّة أن متتلك إارجراتات منهجية إلدارة وإارجرات املراارجعات املنتظمة ملدى
سالمة ىملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،واليت
تأخذ يف االىتبار التواعات املوضحة يف اإلرشادات ذات الصلة ةصفتها ارجزتا من إطار العمل الرااةي
َىَل املخاطر .و َيجِبُ أن ترتكز املراارجعة َىَل جناح إدارة املخاطر والرااةة ىليها من ابل املؤسسات،
واد تتضمن املراارجعة الدورية ةعض اإلارجراتات مثل( :أ) إارجرات الفحوصات امليدانية واملكتبية (انظر
القسم  ،)2- 3و (ب) التباحث مع إدارة ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،و (ت) مراارجعة العمل
الذي مت إارجراؤُه من ابل مداقي احلساةات اخلارارجيني (ةشرط تركيز هذا العمل ةشكل كاف
َىَل اضايا رأس املال الضرورية) ،و (ث) اإلةالغ الدوري .و َيجِبُ أن تقيم تلك املراارجعة ادرة ُمؤَسَّسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة َىَل اإلةقات ىل مستوى أ َىلَ من احلد األدن املطلوب لنسب رأس املال
الرااةي يف كل األواات؛ ملواارجهة أحداث الضغط الشديدة احملتملة .ومتتلك السلطات اإلشراّيّة
العديد من الوسائل لضمان ىمل ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة الفردية ضمن مستويات كاّية
من رأس املال .من ةني الطرق األخرى ،يُمكِنُ للسلطات اإلشراّيّة وضع نسب آلليات التدخل ورأس
املال املستهدف ،أو حتديد ّئات أ َىَل من نسب احلد األدن (مثال الرمسلة اجليدة والرمسلة
الكاّية) لتحديد مستوى الرمسلة يف ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
ةناتا َىَل مراارجعة وتقييم السُّلطة اإلشراّيّة ،حيق للسلطة (يف حال ىدم ااتناىها ةعملية التقييم
مبؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة) أن تطلب من ا ُملؤَسَّسة
الداخلي لكفاية رأس املال اخلاصة ُ
القيام ةعدة أمور ،من ةينها اختاذ خطوات إصالحية لتحسني ىمليات إدارة رأس املال واملخاطر،
ويتعني َىَل السلطات اإلشراّيّة أن تسع للتدخل يف مرحلة مبكرة ملنع اخنفاض رأس املال إىل
مستوى أال من مستويات احلد األدن املطلوب لدىم سِمات املخاطر ُملؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ،كما يتعني ىليها اشرتاط القيام ةإارجرات إصالحي سريع يف حال ىدم احلفاظ َىَل رأس
املال أو استعادته ،و َيجِبُ َىَل السلطات اإلشراّيّة دراسة نطاق واسع من اخليارات يف حال ىدم
اطمئنانها ةقدرة ُمؤَسَّسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل الوّات ةاملتطلبات املضمنة يف ىملية التقييم
الداخلي لكفاية رأس املال .وميكن أن تشتمل تلك اإلارجراتات ىَلَ تشديد ىملية الرااةة َىلَ أىمال
ا ُملؤَسَّسة ووضع ايود ىل توزيع حصص الرةح ،34مع الطلب من ا ُملؤَسَّسة ةأن تعد وتنفذ خطة مقبولة
الستعادة كفاية رأس املال والعمل َىَل زيادة رأس املال ةشكل ّوري .ويتعني أن يكون لدى
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حيثما مت تطبيق هامش رأس املال اإلضايف يف دولة ما ّسيتم تقييد دّع األرةاح ةشكل تلقائي ىندما يصري رأس املال دون مستوى

اهلامش املطلوب.
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السلطات اإلشراّيّة احلرية يف استخدام أكثر األدوات مالتمة مبا يتناسب مع ظروف ُمؤَسَّسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وةيئة التشغيل اخلاصة ةها.

3- 3

ضواةطُ اإلدارةِ وإدارة املخاطرِ

0- 3- 3

ضواةطُ اإلدارة املؤسسيّة
تُعد ضواةطُ اإلدارة املؤسسيّة السليمة من العناصر الفاىلة لضمان إدارة مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ةشكل احرتازيّ وسليم مع التقيد ةالتزاماتها الرااةية ،ولذلك ّسيكون هناك تركيزٌ
مهم ىل هذا األمر حتقيقًا للمصلحة اإلشراّيّة ،ويتعامل هذا القسمُ مع ةعضٍ من مظاهر مراارجعة
إارجراتات اإلدارة املؤسسيّة اخلاصة مبؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة مع اإلشارة ّيما ةعد
لضواةط اإلدارة اخلاصة ةإطار ىمل إدارة املخاطر .إال أن هذا املعيارَ ال يقصد منه أن يُمثل معاجلة
شاملة للموضوع.35
تتناول املبادئ اإلرشادية لضواةط إدارة املؤسسات اليت تقتصر ىل تقديم خدمات مالية إسالمية
ىدا مؤسسات التأمني اإلسالمية (التكاّل) وصناديق االستثمار اإلسالمية 36ارجوانب ضواةط
اإلدارة املؤسسيّة من منظور مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .وتشتمل العناصر العامة لضواةط
اإلدارة يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل ما يلي:
أ .االلتزام ةأحكامِ الشريعةِ ومبادئها.
ب .دورُ هيئة الرااةة الشرىية يف وضع ضواةط إدارة املؤسسات ،ودور مداقي احلساةات ّيما
يتعلق ةاالستقالليّة وحتمل املسئوليّة وإىل أي مدى ميكن للسلطةِ اإلشراّيّة االىتماد ىل
أطراف أخرى.
ج .حقوق أصحاب حساةات االستثمار :العمليّات واألدوات اإلشراّيّة يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة (مثل جلنة ضواةط إدارة املؤسسات) حلماية حقوقِ أصحاب حساةات االستثمار.
د .الشفاّية يف اإلّصاح ىن التقارير املاليَّة ةالنسبة ّيما يتعلقُ حبساةات االستثمار.
ال يُوارجد يف ضواةط إدارة املؤسسات "منوذج موحد" ميكن تطبيقه ىل كل مؤسسة أو دولة،
وحتتاجُ السلطةُ اإلشراّيّة إىل مراارجعةِ أدواتها اإلشراّيّة وارجودة ضواةط إدارة املؤسسات الداخليّة
املعمول ةها لضمان أن تكونَ ةيئة الرااةة الداخلية ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة( :أ) متسقة مع
إطارِ العملِ العام ،و (ب) متناسبة مع حجم ومدى تعقيد وطبيعة األىمال ،ومن خالل منهج "االلتزام

35

للمزيد من املعاجلة التفصيليّة ،انظر -ىل وارجه اخلصوص -مبادئ تعزيز ضواةط إدارة املؤسسات ،أكتوةر  ،3101جلنة ةازل

للرااةة املصرّيّة ،املبادئ األساسيّة للرااةة املصرّيّة ،النسخة املعدلة ،سبتمرب .3103
36

انظر املعيار الثالث الصادر ىن جملس اخلدمات املاليّة اإلسالميّة ،اخلاص املبادئ اإلرشادية لضواةط إدارة املؤسسات اليت تقتصر ىل

تقديم خدمات مالية إسالمية ىدا مؤسسات التأمني اإلسالمية (التكاّل) وصناديق االستثمار اإلسالمية ،ديسمرب .3116
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أو التوضيح" ،حتتاجُ السلطةُ اإلشراّيّة إىل ختصيص إارجراتات املراارجعة اخلاصة ةها ةشكل مناسب
يتالتمُ مع كل مؤسسة تُقدم خدمات ماليّة إسالميّة منفردة وأن تشرتط ىل املؤسسةِ حتسني
ضواةط اإلدارة الداخليّة اخلاصة ةها ةالطريقةِ اليت تتسق مع األىمال.
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة مطالبة مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةأن يكون لديها آلية
مناسبة للحصولِ ىل األحكام من ّقهاتِ الشريعة وتطبيق الفتوى ومراابة االلتزام للشريعةِ يف مجيع
ارجوانب العمليّات اخلاصة ةأىماهلا ،وميثل تأسيس هيئة الرااةة الشرىيّة أو اهليئة املعادلة هلا يف
اهليكل اخلاص ةضواةط إدارة املؤسسات اخلُطوة املعتادة اليت يتم اختاذها من اِبل مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة لتحقيق هذه الغاية .وجيب أن تكونَ مؤهالت أىضات هيئة الرااةة
الشرىيّة خاضعة للمراارجعة من اِبل السلطة اإلشراّيّة املعنية .ويتطلبُ هذا األمر من السلطات
اإلشراّيّة التوضيح واإلىالن ىن معايري تقييم املؤهالت وإىداد التقارير ىن مسئوليات هيئة الرااةة
الشرىيّة.
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تقومَ ةانتظام ةإارجرات تقييمٍ شاملٍ لسياسات وممارسات الضواةط
العامة إلدارة مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة واالطمئنان إىل امتالك تلك املؤسسات لسياسات
اوية وسليمة لضواةط اإلدارة مبا يتناسب مع منظومة املخاطر واألهمية النظاميّة .ويف هذا الصدد،
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تطالبَ مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةاختاذ خطوات
تصحيحيّة ّاىلة يف الوات املناسب ملعاجلة أوارجه النقص اجلوهريَّة يف سياسات وممارسات ضواةط
اإلدارة اخلاصة ةها .كما يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تتأكدَ من أن جملس إدارة مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة يقوم ةاىتماد واإلشراف ىل تنفيذ االجتاه اإلسرتاتيجي للمؤسسة
وإسرتاتيجية مستوى ابول املخاطر.
ال يُقصد من املراارجعة اإلشراّيّة – ةأي شكل من األشكال– تكرار أدوار اإلدارة التنفيذية
وجملس إدارة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أو إىادة ىمليات املراارجعة الداخليّة واخلارارجيّة
اخلاصة ةااللتزام للشريعة ،أو تكرار دور هيئة الرااةة الشرىية .ويتحمل جملسُ اإلدارة واإلدارة
التنفيذية املسئولية النهائيّة لفهم الواارجبات االئتمانيّة ّيما يتعلق حبمَلة األسهم ىل اختالِّهم
واملخاطر والتهديدات اليت تواارجه مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،وحتتاج السلطات اإلشراّيّة
إىل االاتناع ةقدرة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل إثبات امتالكها لنظام مالئم لضواةط
إدارة املؤسسات ،مبا يف ذلك ةيان واضح ةأن جملس اإلدارة يتحمل مسئولية شئون مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة ةشكل كامل -مبا يف ذلك اإلارجراتات وّاىلية هيئة الرااةة الشرىية .ويُتواع من
السلطات اإلشراّيّة توّري إرشادات ىامة وشاملة تشمل اختبارات "مناسبة ومالئمة" وايام جملس
اإلدارة ةتوزيع املسئوليّات ىل خمتلف أىضات اإلدارة واألاسام القائمة ىل تفعيل ضواةط إدارة
املؤسسات (مثل جلنة التدايق والتدايق الداخليّ ،وكذلك اللجنة الشرىية) .واهلدف من ذلك هو
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ضمان التزام العمليات للمبادئ السليمة واالحرتازيّة ،ومبادئ الشريعة ووارجود خطوط معرّّة ارجيدًا
لتحديد املسئوليّة .ويتعني ىل

السلطات اإلشراّيّة

-ىل

وارجه اخلصوص – ضمان وضوح

مسئوليات جملس اإلدارة وهيئة الرااةة الشرىيّة مع اتباع هذا التوضيح ةاجلانب التطبيقيّ.
ىند إدارة االستثمارات اخلاصة ةأصحاب حساةات االستثمار ،تلتزم مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالمية ةصفتها مضارةا أو وكيال ةأن توضح -ةشكل ارجليّ -للسلطة اإلشراّيّة واألطراف
األخرى اخلارارجيّة ةأن لديها مستوى الكفاتة الالزم للقيام ةواارجباتها القائمة ىل الثقة ووارجود
السياسات واإلارجراتات املالئمة والكاّية وذلك لضمان محاية موارجودات أصحابِ حساةات
االستثمار ،وأن مؤسسةَ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةصفتها مضارةا أو وكيال تعملُ يف إطار
األهدافِ املتفق ىليها مع أصحاب حساةات االستثمار .ومن الطرق املتبعة من اِبل السلطات اإلشراّيّة
للتأكدِ من محاية أصحاب حساةات االستثمار الرارجوع إىل جلنةِ ضواةط إدارة املؤسسات اليت تعد
جلنة من جلان جملس اإلدارة حسبما هو موص ةه يف املعيار الثالث جمللس اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ،واملكلفة ىل وارجه التحديد حبمايةِ مصاحلِ أصحاب حساةات االستثمار .ويتعنيُ ىل
السلطات اإلشراّيّة أن تراىي أهمية أصحاب حساةات االستثمار ةاىتبارهم مصدرا نقديّا مهما
للمؤسسة ،وأن تراىي خصائص املخاطر املتعلقة ةتلك احلساةات والواارجبات االستئمانية الفريدة من
نو ىها اليت ترتتب ىل تلك احلساةات ةالنسبة ملؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةصفتها مضارةا أو
وكيال مبوارجب مبادئ املضارةة أو الوكالة -ىل الرتتيب  -اليت تنص ضمنيًّا ىل احلاارجة إىل
تدخل جلنة مثل جلنة ضواةط إدارة املؤسسات.37ومن األمور األخرى األساسية لضواةط إدارة
املؤسسات ،الشفاّية والتأكد من حصول أصحاب املصاحل ىل حقواهم يف املعلومات .ومن هذا
املنطلق ،اام جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف ديسمرب  3117ةإصدار املعيار  2اإلّصاحات
لتعزيز الشفاّية وانضباط .وينبغي ىل السلطات اإلشراّية أن تطالب مؤسسات اخلدمات املالية
اإلسالمية يف دوهلا ةتطبيق كل من متطلبات معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الثالث ّيما
خيص إنشات وتفعيل جلنة ضواةط اإلدارة (أو أي ترتيبات مماثلة) وكذلك متطلبات معيار جملس
اخلدمات املالية اإلسالمية الراةع ّيما خيص توّري املعلومات الالزمة ألصحاب حساةات االستثمار.
يتعنيُ ىل السلطاتِ اإلشراّيّة مراارجعة اهليكل التشغيليّ لقسم إدارة املخاطر وااللتزام ومقاييس
أدات العمل أو مؤشرات األدات اليت مت تطويرها من أارجل وظيفة الرااةة ومستندات التقييم اخلاصة
ةالعاملنيَ املختصنيَ ةوظائف األدات وسياسة التعويضات لضمانِ ىدم حتديد تعويضات العاملنيَ
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وةالرغمِ من أن تشكيل جلنة منفصلة ختتصُّ ةضواةط إدارة املؤسسات هو إارجرات موص ةه وحمبذ للغاية ،مع األخذ يف االىتبار إطار

العمل التنظيميّ لكل مؤسسة من مؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّةّ ،إن هذا الدور املقرتح ميكن تأديته من اِبل ةعض اللجان األخرى
املنبثقة ىن جملس اإلدارة شريطة أن يرأسَ ىضو مستقل من أىضات جملس اإلدارة تلك اللجان مع منحه التفويض الصريح ةرصد إطار
ىمل سياسة ضواةط إدارة املؤسسات ملؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة ومحاية مصاحل أصحاب حساةات االستثمار.
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املختصنيَ ةوظائف األدات من اِبل هؤالت العاملني أو ىن طريق األدات املاليّ جملال األىمال الذي
يشرّو َن ىليه.
وّيما يتعلقُ ةالتعويضات ،تعترب منهجيّة تقييم معايري ومبادئ التعويضات الصادرة ىن جلنة ةازل
للرااةة املصرّيّة وثيقة الصلة ومفيدة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة والسلطات اإلشراّيّة ذات
الصلة .وميكنُ للسلطاتِ اإلشراّيّة أن تضعَ هذه اإلرشادات املتعلقة ةالتعويضات واملكاّآت يف
اىتبارها وذلك ىن طريق ّرض الشروط التالية(38 :أ) يتعنيُ ىل جملس إدارة مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة أن يرصدَ ويراارجع نظام التعويضات لضمان ىمل النظام وّقًا للغرض املراد منه ،و
(ب) ةالنسبةِ لإلّصاح ىن املعلومات ،يتعنيُ ىل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن تكشفَ ىن
معلومات واضحة وشاملة ويف التوايت املناسب ةشأنِ ممارساتها اخلاصة ةالتعويضات لتسهيلِ
املشاركة البنَّاتة من اِبل مجيع أصحاب املصاحل ،و (ت) جيبُ أن حتظ السلطات اإلشراّية
ةفرصة الوصول إىل مجيع املعلوماتِ اليت حتتاارجها لتقييمِ مدى مالتمة تلك املمارسات وامتثاهلا
للمبادئ.

التدايقُ وااللتزام
يتعنيُ ىل السلطاتِ اإلشراّيّة حتديد ما إذا كانت مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة متتلكُ اسم
تدايق داخليّ ّاىل ودائم ومستقل ،يتحملُ مسئولية ما يلي( :أ) تقييم ما إذا كانت العمليات
والسياسات احلاليّة وإارجراتات املراابة الداخليّة (مبا يف ذلك إدارة املخاطر والعمليات اخلاصة
ةااللتزام وضواةط إدارة املؤسسات) ّاىلة ومناسبة وكاّية الستمرار نشاطِ املؤسسة ،و (ب) ضمان
االلتزام ةالسياسات والعمليات .39وجيب أن يتوّر لدى اسم التدايق الداخلي خطوط إةالغ جمللس
اإلدارة أو جلنة التدايق اخلاصة مبجلس اإلدارة ،وأن يكون له وزن معترب داخل مؤسسة اخلدمات
املالية اإلسالمية مما يؤكد أن اإلدارة التنفيذية تتجاوب وتعمل وّقا ملقرتحاتها .ويتحمل جملسُ إدارة
مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة املسئوليّة الكاملة ىن ضمان ايام اإلدارة التنفيذية ةتأسيس إطار
ىمل ّعال وكفت للرااةة الداخليّة واحلفاظ ىليه ،كما يتحمل اجمللس ضمان إنشات اسم التدايق
ي يف املؤسسةِ.
الداخل ّ
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة إصدار إرشادات ةشأن أىمال التدايق الداخليّة و/أو اخلارارجيّة املتفقة
مع الشريعةِ ،مع ضرورة السعي لتطبيق معايري التدايق املتفقة مع الشريعة ذات الصلة يف الدولة.
وةينما يتعنيُ ىل إدارة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن ترسلَ تقارير إىل السلطة اإلشراّيّة
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ملزيد من التفاصيل ،يُرارج الرارجوع إىل منهجيّة تقييم معايري ومبادئ التعويض اخلاصة ةلجنة ةازل للرااةة املصرّيّة ،يناير .3101
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توارجد إشارة للمبدأ رام  36من املبادئ األساسيّة للرااةة املصرّيّة اخلاص ةلجنة ةازل للرااةة املصرّيّة واملعدل يف سبتمرب .3103
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ةشأن أي حاالت ارجوهريّة من حاالت ىدم االلتزام ةالشريعة وأن توّرَ خطة ملعاجلة تلك احلاالت،
ّيمكن للسلطاتِ اإلشراّيّة أن تطلبَ أيضًا من املداقني اخلارارجيني اإلةالغ والتواصل ةشأن أي
حاالت ارجوهريّة من حاالت ىدم االلتزام ةالشريعة يتم حتديدها أثنات ىمليّة التدايق ىل املؤسسة.
وتتمثل اآلليات األخرى إلةالغ السلطةِ اإلشراّيّة ىن حاالت ىدم االلتزام ةالشريعة ّيما يلي( :أ) حيق
هليئة الرااةة الشرىيّة أن تقومَ ةإةالغ السلطة اإلشراّيّة ةشكل مباشر ةشأن أي حاالت ىدم االلتزام
ةالشريعة  ،و (ب) الشفاّية واإلّصاح من اِبل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىن تقرير هيئة
الرااةة الشرىيّة الوارد يف تقريرها السنويّ الذي يتناول التزام مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
ألحكام ومبادئ الشريعة  ،و (ت) ىن طريق املراارجعات اإلشراّيّة والتفتيش امليداني  ،و (ث) من
خالل البالغات املقدمة من املوظفني واألّراد اآلخرين ذوي الصلة ةاملوضوع ،مبا يف ذلك املداقون
اخلارارجيون لإلةالغ ىن أي حاالت ىدم التزام يف مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة  ،40و (ج)
شكاوى العمالت.
ىند تقييم مدى ّعالية الرااةة (مبا يف ذلك التدايق الداخليّ) ووظائف االلتزام اخلاصة مبؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة والتدايق اخلارارجيّ اخلاص ةها ،يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة أن تعقد
منااشات مع الوحدة املعنية ةاملؤسسة القائمة ىل تفعيل وظيفة االلتزام لتقييم دورها ونفوذها
وّعاليتها ،جيب ىل السلطة اإلشراّية أن تعقد منااشات مع مسئولي االلتزام لتقييم دورهم,
وصالحياتهم ,وّعاليتهم .وكذلك مع املداقني الداخليني واخلارارجيني وجلنة التدايق ّيما خيص
نطاق التدايق ونتائجه احلديثة .وستمنح هذه املنااشات السلطة اإلشراّية الفرصة لتقييم مالتمة
وظيفة الرااةة وااللتزام ونطاق ىمليات املراارجعة ودرارجة االىتماد ىليها ومدى االىتماد ىل نتائج
التدايق.
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تعقدَ منااشات سنويّة منتظمة يشرتك ّيها جملس اإلدارة وجلنة
التدايق وهيئة الرااةة الشرىيّة يف اارجتماىات مشرتكة مع كاّة األطراف احلاضرين يف الوات
نفسه .وجيب أيضًا أن تتضمن إارجراتات املراارجعة اإلشراّيّة استعراض التفاىل ةني التدايق الداخليّ
وإدارة املخاطر والتدايق اخلارارجيّ وجماالت اإلدارة التنفيذيّة األخرى والضمانات اليت توّرها .وةعد
تقييم التدايق ،يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة أن تكون مستعدةً الختاذ اخلطوات اإلشراّيّة املناسبة
ملطالبةِ اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة ةإصالح وتدارك أي أوارجه اصور تتعلق ةوظيفةِ التدايق
ي خالل إطار زمينّ حمدد مع تزويدها ةتقارير كتاةيّة دوريّة ةشأن مدى تقدم سريِ العمل.
الداخل ّ
4- 3- 3

40

الضواةطُ الشرىيّة

ىادة ما سيوّر التشريع محاية ألي من هؤالت األشخاص ضد خطر ّصلهم من العمل وسيُبطل ذلك التشريع التزام هؤالت األشخاص

ةاحلفاظ ىل سِريّة املعلومات جتاه مؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة.
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يتناولُ املعيار العاشر جمللس اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اخلاص ةاملبادئ اإلرشاديَّةُ لنظمِ الضواةط
الشرىية للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية مكونات النظام السليم للضواةط الشرىيّة،
والسيما ّيما يتعلق ةالكفاتة واالستقالليّة وسريّة املعلومات والتواّق مع جمالس الشريعة .ومع وضع
متطلبات الضواةط الشرىيّة واحتياارجات ومتطلبات األنواع املختلفة من مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة يف ىني االىتبار ،يقر املعيار العاشر ةوارجود مناذج وهياكل خمتلفة للضواةط الشرىيّة
اليت مت تبنيها يف دول خمتلفة اليت توارجد ّيها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،مما يُشري إىل
ى دم وارجود " منوذج موحدّ" أو "منهج يصلح لكل األغراض" .كما يتعني ىل السلطات اإلشراّيّة أن
تطلب من كل مؤسسة للخدمات املاليَّة اإلسالميّة أن متتلك نظاما ّعَّاال ومتفقا مع الشريعة لضواةط
إدارة املؤسسات يوضح جبالت ةعضَ األمور ومن ةينها( :أ) شروط مرارجعيَّة واضحة ّيما يتعلقُ ةتفويض
هيئة الرااةة الشرىيّة ونظام إةالغ التقارير وحتمل املسئولية ،و (ب) إارجراتات التشغيل املعرّة ارجيدًا
ونظام إةالغ التقارير.
يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة أن تتأكد من أن نظام الضواةط الشرىيّة اخلاص مبؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة يغطي العمليات الساةقة والالحقة ذات الصلة ،ةينما يغطي الشق األول ىمليات( :أ)
إصدار أحكام  /ارارات شرىيّة ،و (ب) اختبارات االلتزام اَبل ىرض املنتج ىل العمالت (املطاةقة
املسبقة) .و يغطي الشق الثاني املراارجعة الداخليّة املتفقة مع الشريعة وإةالغ التقارير ىن الضواةط
الشرىيّة (املطاةقة الالحقة).
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تتأكد من حصول هيئة الرااةة الشرىيّة أو اهليئة املشاةهة هلا ىل
املعلومات الشاملة والكاّية واآلنية ألي منتج أو معاملة يراد إصدار ةيان ةشأنها ،مبا يف ذلك لفت
نظرها إىل أي مناطق صعوةات مُحتملة يتم حتديدها ةالنسبة إلدارة مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة.
يتعنيُ أيضًا ىل السلطات اإلشراّيّة أن تتأكدَ من انعكاس العناصر التالية ىل آلية
الضواةط الشرىيّة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالمية:
أ .إارجراتات اإلصدار اخلاصة ةاألحكام  /القرارات الشرىيّة ذات الصلة وتوزيع املعلومات اخلاصة
ةتلك األحكام /القرارات الشرىيّة ىل

املوظفني الفاىلني مبؤسسة اخلدمات املاليَّة

اإلسالميّة الذين يقومون ةاملراابة اليومية لاللتزام ةاألحكام /القرارات الشرىيّة.
ب .املراارجعة /التدايق الداخلي الشرىي ةغرض التأكد من حتقيق االلتزام مببادئ الشريعة؛
ج .املراارجعة /التدايق السنوي الشرىي ةغرض التأكد من أن املراارجعة /التدايق الداخلي الشرىي
اد مت تنفيذها ةالشكل املالئم وأنه اد مت أخذ نتائجها يف احلسبان من ابل هيئة الرااةة
الشرىية ىل الوارجه املعترب.
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يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة – كحد أدن – تطبيق املعيار العاشر يف دوهلا واد ترغب يف
تزويد مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة مبزيد من اإلرشادات ةشأن الضواةط الشرىيّة لتسهيل
ّهمها وأدائها ألدوارها لتحقيق أهداف الضواةط الشرىيّة ،مما يعزز سالمة واستقرار مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.

 3- 3- 3إدارةُ املخاطرِ وإارجراتاتها
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة إسباغ أهمية خاصة ىل كفاية إدارة املخاطر لدى مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،مبا يف ذلك أنظمتها اإلشراّيّة ىند مراارجعة حالة املؤسسة .ويف ضوتِ
التأثري الواضح ألحكام الشريعة ومبادئها من خالل العمليات اخلاصة ةاملؤسسةّ ،إن إخفاق
املؤسسة يف حتديد ورصد ومراابة حاالت ىدم االلتزام ةالشريعةِ ةالشكلِ الكايف ىل كاّة
املعامالت يُمكن أن يعرض املؤسسة يف نهاية األمر خلسائر يف الدخل ةاإلضاّة إىل خماطر السمعة
واإلىسار احملتملة .وىند تقييم ارجودة أدوات الرااةة الداخليّة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة،
يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة مراىاة مراارجعة العناصر األساسية الواردة يف املبادئ اإلرشاديّة جمللس
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةشأن إدارة املخاطر (املعيار  )0وضواةط إدارة املؤسسات (املعيار )2
والضواةط الشرىيّة (املعيار .)01
تعترب ىمليات إدارة املخاطر مبثاةة أنظمة إلدارة خمتلف ّئات املخاطر ،جيب أن تتسق مع
ممارسات مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ومستوى ابوهلا للمخاطر (مبا يف ذلك أصحاب
حساةات االستثمار) .ويتعنيُ ىل املشرّنيَ حتديد ما إذا كانت املؤسسة لديها إطار ىملٍ سليم واوي
وشامل إلدارة املخاطر مبا يُمكِّنها من حتديد مدى ابوهلا للمخاطر وحتديد مجيع املخاطر
اجلوهريَّة ،مبا يف ذلك املخاطر الناجتة ىن الرتكزات والتصكيك والتعرض للمخاطر خارج اائمة
املركز املالي وممارسات التقييم واملخاطر األخرى ،وميكن ملؤسسة اخلدمات املاليَّة االسالمية أن
حتقق ذلك ىن طريق( :أ) حتديد واياس ورصد ومراابة وختفيف حدة هذه املخاطر ةالشكل
الكايف ،و (ب) التواصل ةوضوح ّيما خيص مدى وىمق هذه املخاطر ةطريقة ميكن ّهمها ةسهولة
 ولكن مع اتباع أسلوب يتسم ةالداة  -يف التقارير املرّوىة لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة،وكذلك يف التقارير املاليَّة املنشورة ،و (ت) إارجرات اختبارات الضغط ةشكل مستمر لتحديد
اخلسائر احملتملة واحتياارجات السيولة يف ظل الظروف غري املواتية ،و (ث) وضع معايري داخلية
كاّية حلدود اخلسائر املسموح ةها أو التزاماتها ورأس املال و خمصص متويل الطوارئ.
يتعني ىل السلطة اإلشراّيّة أن تقوم ةتقييم خماطر مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة يف ظل
ّئات املخاطر املختلفة يف خمتلف أنظمة التمويل واالستثمار ،وكذلك تركز مثل هذه املخاطر،
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كما يتعني ىليها تقييم مدى مالتمة وارجودة نظام إدارة املخاطر 41اخلاص ةاملؤسسة .وىند تقييم تلك
املخاطر ،يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة مطالبة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةاىتماد اختبار
الضغط ذي النظرة املستقبلية (حسبما هو موضح يف املعيار الثالث ىشر) الذي حيدد األحداث
احملتملة أو التغيريات يف ظروفِ السوق اليت اد يكون هلا تأثري ىكسيّ مناوئ ىل املركز املاليّ
واألدات املاليّ للمؤسسة .وجيب أن يتضمنَ التقييم أيضًا أدوات الرااةة املستخدمة لتخفيف تلك
املخاطر ةالشكل النوىي والكميّ .وسيمكن ذلك السلطة اإلشراّيّة من تعديل منهجها ليتناسبَ
مع كل مؤسسة من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةشكل ّرديّ ،ومطالبة املؤسسة -يف
حال وارجود أوارجه اصور -ةتحسني ىمليّة إدارة املخاطر اخلاصة ةها .وىند تقييم ممارسات اختبارات
الضغط ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة مراىاة مراارجعة املعيار
الثالث ىشرالصادر ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.
ةالنسبةِ لعملية املراارجعة اإلشراّيّة ،يتعنيُ تقييم ارجودة وادرة وّاىلية الوظائف اإلداريّة ملؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىن طريق األدوات اإلشراّيّة املختلفة ةاستخدام إطار العمل اإلشرايف
القائم ىل املخاطر .ويتعنيُ أن يتضمنَ ذلك التقييم -ىل وارجه اخلصوص -ما يلي( :أ) متانة
السياسات واإلارجراتات اليت تُسهل حتديد املخاطر املوارجودة والناشئة ومصادر نِقاط الضَّعف ،و (ب)
املنهجيّة املناسبة لقياس املخاطر (مثل منهجيّات اياس درارجة املخاطر والقيمة ىند التعرض للمخاطر
واختبارات الضغط) ،و (ت) كفاية اإلارجراتات اإلشراّيّة لتخفيفِ املخاطر (أي حمدودية اهليكل)،
و (ث) مشوليّة رصد املخاطر واإلةالغ ىنها (مثل :متانة وّاىلية اختبارات الضغط ووّرة وكفاية
املعلومات املتواصل ةشأنها مع اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة) .وسيتم شرح هذه العناصر يف القسم
الوارد أدناه (الفصل  )2.2.2اخلاص ةإطار ىمل إدارة خماطر املشاريع.
جيبُ أن يغطي التقييم كفاية رأس املال يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وأنظمتها
الداخليّة اخلاصة ةتحديد احتياارجاتها التنظيميَّة واحتياارجات ىمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس
املال .وخيتلف حتديد متطلبات كفاية رأس املال ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة – حسبما هو
موضح يف املعيار اخلامس ىشر – ةشكل ّين يف ةعض اجلوانب ىن حتديد تلك املتطلبات ةالنسبة
للمؤسسة التقليديّة .وىل الرغم من ذلكّ ،إن ىملية التقييم – من حيث املبدأ – هي نفسها املتبعة
يف املؤسسة التقليديّة ،ةاستثنات توارجيه االنتباه وةصفة خاصة إىل ةعض األمور مثل( :أ) االلتزام
ةالشريعة ،و (ب) خماطر املوارجودات العقاريّة ،و (ت) ةعض أوارجه املخاطر التشغيليّة اليت اد ال تنطبق
ىل املؤسسات التقليديّة.
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ىند تقييمِ وتقدير أنشطة إدارة املخاطر اخلاصة مبؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّةّ ،إن الفقرات  053- 022من املالحظة اإلرشادية

املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال  0-الصادرة ىن جملس اخلدمات املاليّة اإلسالميّة توّر اإلرشادات املتعلقة ةدور السلطة اإلشراّيّة ةشأن
ّئات املخاطر املختلفة.
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ارجرت العادة ىل ارتباط إدارة الصناديق ةشكل أساسيّ ةاللوائح املفروضة من اِبل منظمي
أسواق األوراق املاليَّة ،إال أنه يف التطبيق ميكن ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن تعرض ىل
املستثمرين – مبوارجب ىقود املضارةة أو املشاركة أو الوكالة – صناديق استثمارات ذات أغراض
حمددة ،مثل صناديق االستثمارات العقاريّة( ،وةالنسبة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،وةشكل
ىام يُطلق ىل هذا النوع من احلساةات اسم حساةات االستثمار املقيدة) .وتُعن السلطة اإلشراّيّة
ةتقييم املخاطر اليت تنشأ نتيجة لعدم تنفيذ ىمليات حساةات االستثمار املقيدة هذه ىن طريق كيان
اانونيّ مستقل (كما هو احلال يف اإلدارة التقليديّة للصناديق املالية) .ونظرًا للمخاطر اليت تنشأ ىن
تشغيل حساةات االستثمار املقيدة هذه ،يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة أن تشرتط ىل مؤسسةِ
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة امتالك أدوات مراابة داخليّة وممارسات إدارة خماطر كاّية واإلّصاح
ىن املخاطر ألصحاب حساةات االستثمار.42

إطارُ ىمل إدارة املخاطرِ ىل نطاقِ املؤسسة

2- 3- 3

 0- 2- 3- 3إطارُ العمل العام ملؤسس ِة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
إن األحداثَ األخرية اليت شهدها السوق تؤكد ىل أهمية تبين اإلدارة التنفيذية ملنظور
مؤسسيّ متكامل لدراسة تعرض مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة للمخاطر وذلك لدىم ادرتها
ىل حتديد ومواارجهة املخاطر الناشئة واملتنامية يف الوات املناسب وةاألسلوب املالئم .ويف اجملال
املصريفّ ،قد مت االىرتاف ةأن إدارة خماطر املشروىات أو إدارة املخاطر ىل مستوى املؤسسة تعد
ىنصرًا مهما يف ىملية احملاّظة ىل االستقرار االاتصاديّ ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وأداة
ضروريّة لتعزيز ّاىلية الرااةة املصرّيّة ،ويتسم إطار العمل السليم إلدارة خماطر املشروىات
ةالسمات الرئيسة التالية:
أ.

إشراف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ب .وارجود سياسات وإارجراتات وايود مناسبة.
ج .مشولية وحسن توايت إارجراتات حتديد واياس وختفيف حدة املخاطر والرااةة والرصد واإلةالغ
ىنها.
د .ووارجود أنظمة إدارة املعلومات املناسبة ىل مستوى األنشطة والشركات،
ه.

42

وارجود أدوات رااةة داخليّة شاملة.

انظر أيضًا- 2- 0- 2 :التعامل مع أصحاب حساةات االستثمار ،و  6- 2الشفاّية وانضباط السوق.
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ويف هذا السياق ،ارجرت العادة أن تقوم الشركات اليت تتمتع ةاإلدارة اجليّدة – إما صراحةً أو ضمنا –
ةتبين النموذج املسم ةالضمان املركب ،43الذي توّر من خالله اإلدارة واألنظمة الداخليّة واخلارارجيّة
خطوط دّاع متوالية للحماية ضد املخاطر.
إشرافُ جملسِ اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يتحملُ جملسُ اإلدارة واإلدارة التنفيذية مسئولية حتديد واىتماد املخاطر اليت ميكن ملؤسسة
اخلدمات املالية ابوهلا ،44وكذلك ضمان أن إطار ىمل إدارة املخاطر اخلاص ةاملؤسسة يشتمل
ىل سياسات تفصيليّة تضع سقوّا احرتازيّة حمددة ىل نطاق مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
ّيما يتعلقُ ةأنشطتها اليت تكون متسقة ومتماشية مع ادرتها وابوهلا للمخاطر .ومن أارجل تقييم
الدرارجة الكليَّة ملستوى ابول املخاطر  ،جيبُ ىل جملسِ اإلدارة واإلدارة التنفيذية أوالً أن يكون
لديهما َّهم للمخاطر اليت تتعرضُ هلا مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةرمتها واملعرّة الكاّية
جبميع خطوط النشاط الرئيسة.
يتعنيُ ىل اإلدارة التنفيذية تأسيس ةرنامج إدارة للمخاطر غري مقتصر ىل خماطر االئتمان
والسوق والسيولة واملخاطر التشغيليّة ،ةل تشمل مجيع املخاطر اجلوهريَّة .ويتضمن ذلك خماطر
السمعة واملخاطر القانونيّة واإلسرتاتيجيّة وكذلك املخاطر اليت اد ال تبدو كبرية يف صورة منفردة
إال أنها اد تؤدي إىل خسائر ارجوهريّة ىند اارتانها مع املخاطر األخرى.
من أارجل التوصل إىل إطار ىمل شامل إلدارة خماطر املؤسسات والتطبيق الصحيح لذلك
اإلطار ،حتتاج مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية إىل وظيفة داخلية إلدارة املخاطر ومدير هلا يتمتع
خبربات منها االستيعاب اجليد خلصوصيات املالية اإلسالمية أو منصب مكاّئ له .جيبُ أن يتمتعَ
القسم املكلف ةإدارة املخاطر يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ورئيس اسم إدارة املخاطر أو
املنصب املكاّئ له ةاالستقالليّة ىن خطوط األىمال الفرديّة ىند إةالغ التقارير إىل املدير
التنفيذيّ ،كما ينبغي أن يتوّر لديه إمكانية التواصل املباشر دون ىوائق مع جملس إدارة املؤسسة
وخاصة جلنة إدارة املخاطر التاةعة جمللس إدارة املؤسسة .45وةاإلضاّة إىل ذلك ،يتعني ىل القِسمِ
املكلف ةإدارة املخاطر يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة توضيح املسائل الرئيسة املتعلقة
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منهج مُنسق لضمان ارجودة سري مجيع األنشطة للتأكد من أن ضمان اجلودة الذي تقدمه اإلدارة وموّرو الضمان الداخليّ (مثل التدايق

الداخليّ) وموّرو الضمان اخلارارجيّ (مثل التدايق اخلارارجيّ) يتعامل ةالشكل الكايف مع املخاطر الكبرية اليت تواارجه مؤسسة اخلدمات
املاليّة اإلسالميّة ومع وارجود أدوات الرااةة املناسبة لتخفيف وتقليل آثار تلك املخاطر.
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يُشار إىل هذا التعريف أيضًا ىل أنه ةيان ةالتوارجه حيدد مستوى التعرض للمخاطر الذي تكون املنظمة ىل استعداد هلا يف ظروف

حمددة .وجيب أن يراىي ةيان ابول التعرض للمخاطر ةيانات املخاطر احلاليّة ومدى القدرة والرغبة يف التعرض للمخاطر ةالنسبة لكل
ارجزت منفصل من أارجزات مؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة.
45
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وةاإلضاّة إىل ذلك الةد أن تتوّر لديه إمكانية الوصول إىل جملس إدارة الشركة التاةعة.
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ةاملخاطر لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة ،مثل تركزات املخاطر وجتاوز سقوف املخاطر املقبولة أو
السقوف الداخليّة.
اد ميثل إنشات وظيفة داخلية إلدارة املخاطر وإحداث وظيفة مدير هلا إشكالية لبعض
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة والسيما مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة الصغرية والنواّذ
اإلسالميَّة املؤسسة حديثًا .وةناتً ىليه ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن توّرَ معايري لتحديد حجم
املؤسسات اليت حتتاج إىل مدير إلدارة املخاطر أو منصب مكاّئ له ،وحتديد ترتيبات ةديلة تكون
مقبولة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة الصغرية أو النواّذ.
السياسات واإلارجراتات والسقوف وأدوات الرااةة
جيبُ أن يشتملَ إطارُ ىمل إدارة خماطر املشاريع يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل
سياسات تفصيليّة تضع سقوّا معينة واحرتازيّة ىل املخاطر الرئيسة ذات الصلة ةأنشطة املؤسسة
وتشمل:46
أ.

وضع سقوف ملستوى حتمل املخاطر ضمن اإلطار العام لتحمل املخاطر مع األخذ ةعني االىتبار
مصلحة العمالت واملساهمني ،ةاإلضاّة إىل رأس املال واملتطلبات الرااةية األخرى ،يف احلاالت
اليت يتجاوز ّيها سقف املخاطر املستوى املقرر ويتم مالحظة هذه الزيادة ةشكل واضح.

ب .وضع سقوف خلطوط األىمال ،والكيانات القانونية ىند االاتضات ورةطها مبستوى اإليرادات
أو رأس املال أو السيولة أو أي معايري أخرى ذات صلة( ،مثل النمو وىدم االستقرار).
ج .أن تشمل السقوف تركزات املخاطر اجلوهرية ىل مستوى املؤسسة أو اجملموىة أو خط
األىمال أو والكيان القانوني ىند االاتضات( ،مثل الطرف املقاةل ،والصناىة ،والبلد /
املنطقة ،ونوع الضمان ،واملنتج).
د .ينبغي ىل السقوف أن تستند إىل أّضل املمارسات واملعايري يف السوق ،دون أن تستند ةشكل
صارم ىل املقارنة ةنظرياتها أو إىل احلدود التنظيمية االّرتاضية.
ه.

جيب أن تتخطي التعقيد والغموض وىدم املوضوىية.

و .جيب أن يتم مراابتها دوريا
جيب أن تقوم املؤسسة ةتوثيق سياسات واسرتاتيجيات املخاطر اخلاصة ةها ةشكل واضح يف
إطار ىمل إدارة املخاطر مبا يالئم طبيعةَ وحجم أنشطتها .كما جيبُ أن تقدم سياسات وإارجراتات
املؤسسة إرشادات حمددة لتنفيذ األهداف واألغراض واالسرتاتيجيات العامة املعلنة ملؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وأن تضعَ سقوّا داخليّة – إن لزم األمر – (ّيما يتعلق ةرأس مال املؤسسة
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أو إمجالي املوارجودات أو العائد) ّيما يتصل مبختلف أنواع املخاطر اليت اد تتعرض هلا مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
يف هذا الصدد ،جيبُ أن تشتملَ السياسات واإلارجراتات والسقوف اخلاصة مبؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة – من ةني أشيات أخرى – ىل ( :أ) ضمان التحديد والقياس والرصد واملراابة
للمخاطر التمويليّة واالستثماريّة والتجاريّة وخماطر التصكيك واألنشطة خارج اائمة املركز املالي
واألنشطة االستئمانيّة واألنشطة املهمة األخرى ىل خمتلف مستويات أىمال املؤسسة التجاريّة وىل
نطاق مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،وختفيفها – ةالشكل الكايف ويف الوات املناسب و (ب)
التخطيط الواضح للمسئوليات وخطوط السلطة ىرب األنشطة التشغيلية املتعددة للمؤسسة ،مع
ض مان وارجود ّصل واضح ةني خطوط النشاط التجاريّ والقسم املكلف ةإدارة املخاطر ،و(ج) وارجود
ارجدول زمينّ وىمليّة مراارجعة للسياساتِ واإلارجراتات واحلدود مع التحديثِ ىند اللزوم.
حتديدُ واياسُ ورصدُ املخاطر واإلةالغ ىنها
إن حتديدَ املخاطر هي ىملية نوىيّة تقوم من خالهلا مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةدراسة
وتسجيل (ىن طريق سجل املخاطر) مجيع املخاطر اجلوهرية واألحداث اليت يُمكن التنبؤ ةها واليت
ميكن أن يؤثر حدوثها ىل حالة املؤسسة املاليَّة .ويعقب حتديد املخاطر اياسها ةالشكلِ املالئم
ىن طريق استخدام األدوات املناسبة لقياس املخاطر (مثل منهجيّات حتديد درارجة املخاطر وخماطر
القيمة واختبارات الضغط) ويتعنيُ ىل إدارة جملس مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن تتفهمَ
االّرتاضات اليت تقوم ىليها تلك املخاطر والقيود املتأصلة يف التداةري اخلاصة ةاملخاطر.
ىند تنفيذ ىمليّة إدارة خماطر املشاريع ،يتعنيُ ىل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ملؤسسةِ
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ضمان أن مجيعَ املخاطر اخلاصة ةاملؤسسة مثل خماطر االستثمار يف
حقوق امللكية يف السجل املصريف وخماطر معدل العائد واملخاطر التجاريّة املنقولة ،وكذلك
خماطر ىدم االلتزام ةالشريعة وخماطر االستئمان (انظر الفقرات رام  )030- 002اد مت إدراارجها
وتضمينها يف إطار ىملِ إدارة خماطر املشاريع .ويتعني أن يغطي إطار العمل أيضًا "حتول املخاطر"
(انظر الفقرة 002أدناه) يف خمتلف مراحل دورات االستثمار ةداخل املخاطر احملددة اخلاصة
مبؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،47وتنتج خماطر معدل العائد واملخاطر التجاريّة املنقولة ىن
ىدد من العوامل التشغيليّة للمؤسسة .واد تؤثر ةعض املخاطر مثل خماطر السيولة وخماطر السوق
واالئتمان ىل
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االستثمار ،48ويتعني ىل مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة تضمني تلك املخاطر وىوامل أخرى يف
إدارة خماطر املشاريع اخلاصة ةها.
ميثل حتول املخاطر أحد خصائص مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .وحيدث حتول املخاطر
يف العديد من املراحل التعااديّة اخلاصة ةأدوات متويليّة إسالميَّة ةعينها .ويف هذا السياق ،اد
تتعرضُ مؤسسةُ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ملخاطر السوق يف مرحلة تعااديّة معينة واد تتعرض
ملخاطر االئتمان يف مراحل الحقةّ .عل سبيل املثال ،يف صفقات املراحبة تتحول خماطر السوق إىل
خماطر ائتمان مبعن أن التعرضَ ملخاطر السوق ةالنسبة ملوضوع التعااد واملعمول ةه ىند احتفاظ
مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةالسلعة ابل البيع تتحول ةعد البيع إىل خماطر ائتمانيّة من اِبل
الطرف املقاةل يف حال كان السداد اائمًا ىل شروط مؤارجلة.

تعد خماطر ىدم االلتزام ةالشريعة خماطر خاصة توارجد ّقط يف مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ،ووّقًا للمعيارِ األول يتم التعامل مع خماطر ىدم االلتزام ةالشريعة ىل أنها ىنصر من
ىناصر خماطر التشغيل يف مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .ومن املستجدات الرئيسة يف الصناىة
إصدار الفتاوى يف اخلالّات املرتبطة مبخاطر ىدم االلتزام ةالشريعة ،ولقد أظهرت تلك األحداث
األهمية املتزايدة لضمان االلتزام ةالشريعة يف ىمليات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .وال
يقتصر ظهور خماطر ىدم االلتزام ةالشريعةِ ىل اجلانب اخلاص ةاملوارجودات ّقط يف القوائم املاليَّة
ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة (ّيما يتعلق مبنتجات التمويل) ،ولكنه اد ينشأ أيضًا ىل
اجلانب اخلاص ةاملطلوةات (منتجات الصناديق ،وخاصة احلساةات القائمة ىل أساس ىمليات
املراحبة يف السلع) وّيما يتعلقُ جبميع أنشطة املؤسسة (مبا يف ذلك التصكيك) .ويف هذا السياق،
يُمكن إلدارة خماطر املشاريع أن حتسن ىملية حتديد املخاطر وتقييمها ىن طريق اإلارجراتات
الساةقة والالحقة (القسم  )3- 2- 2لتحديد مستوي التعرض ملخاطر ىدم االلتزام ةالشريعةِ يف
مجيع اجلوانب التشغيليَّة ملؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
يُوارجد من حيث املبدأ وارجهانِ ملخاطر ىدم االلتزام ةالشريعة .الوارجه األول هو خطر ىدم االلتزام
الناتج ىن خلل يف أنظمة تفعيل آليات الضواةط الشرىيّة اخلاصة مبؤسسةِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة (أنظمة التطبيق واملوظفني) يف ضمان التزامها ةأحكام ومبادئ الشريعة وّقًا ملا حتدده
هيئةُ الرااةة الشرىيّة أو أي هيئة أخرى ذات صلة يف الدولة املعنية .وميكن أن تؤدي هذه املخاطر
إىل ىدمِ االىرتاف ةبنود الدخل ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وما يتبع ذلك من خسائر .واد
ينعكس ذلك ىل خماطر السمعة ،مما يؤدي إىل خسارة جتاريّة مستقبليّة أو سحب االستثمارات
املودىة لدى مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .ةينما يتمثل الوارجه الثاني يف خَطر أن تصبح
48
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األحكام الصادرة ىن هيئة الرااةة الشرىيّة يف مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أو أي هيئة أخرى
ىُرضة لالنتقادِ وىدم القبول ةشكلٍ ىام مما يؤدي أيضا إىل خَسارة النشاط التجاريّ احلاليّ أو
املستقبليّ .ويكون ختفيفُ هذه املخاطر أمر ًا أكثر صعوةةً (انظر ما يلي).
يف نطاقِ خماطر التشغيلِ ،ميكن تقليل خماطر ىدم االلتزام ةالشريعة واملخاطر االستئمانيَّة
إىل أال حد ممكن ىن طريقِ تنفيذ إطار ىمل خاص ةالضواةط الشرىيّة (يُرارج الرارجوع إىل القسم
 .)3- 2- 2ويتعنيُ ىل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أيضًا أن تتبعَ مجيع املتطلبات وّقًا ملا
هو مدون يف االتفاايّة التعااديّة املربمة ةني املؤسسة ةصفتها مضارةا أو وكيال وأصحاب حساةات
االستثمار ،مبا يف ذلك أي سياسات مُعلنة الستخدام آليات الدَّىم مثل احتياطيّ معدل توزيع األرةاح
أو احتياطيّ خماطر االستثمار .ويف هذا الصدد ،ستعمل إدارة خماطر املشاريع ىل ( :أ) ضمان رصد
أي احنراف ىن مسار التعاادات ةسهولة ،حيث تكون مجيع األنشطة موثقة ارجيدًا ويتم التواصل
خبصوصِها ىرب األاسام املنفصلة ،و (ب) تعزيز مهمة اِسم إدارة املخاطر ىن طريق مراابة املخاطر
من منظورٍ أمشل وىل أسسٍ موحدة.
ومن أارجلِ تشجيع التنفيذِ الفاىل إلطار ىمل إدارة خماطر املشروىات مبا يُغطي خصوصيات
مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،جيبُ تضمني آلية الضواةط الشرىيّة يف إطارِ العمل ،ويُمكن
لألاسام املهمة ةداخل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة مثل هيئة الرااةة الشرىيّة وجلنة ضواةط
إدارة املؤسسات والوحدة الداخليَّة لاللتزام ةالشريعةِ والوحدة الداخليَّة للمراارجعة الشرىيّة إن أمكن
أن توّرَ مدخالت لعملية إدارة خماطر املشروىات.
وتعتربُ املخاطر القانونيَّة من ىناصر املخاطر التشغيليَّة األخرى اليت جيبُ وضعها يف ىنيِ
االىتبار يف إدارة خماطر املشاريع .ونظر ًا ألن معظم مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة تعمل داخل
ةيئات اانونيّة تقليديّةّ ،إن ةعضَ مظاهر خصوصيات املؤسسة واجلوانب التشغيليّة اد ال حتظ
ةالغطات القانونيّ الكايف ،ويؤثر هذا املواف ةشكل مباشر ىل املخاطر اليت تتعرضُ هلا مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،والسيما املخاطر القانونيّة 49اليت تواارجهها .50وتصبح للمخاطر القانونيّة
أهمية خاصة ّيما يتعلق ةهياكل الصكوك (أي املخاطر القانونيّة الناجتة ىن التفاىل ةني التعااد
49
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اإلشراّيّة ،وكذلك التسويات اخلاصة .واد تنشأ هذه املخاطر إما ىن (أ) ىمليات مؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة ،أي :املخاطر
القانونيّة اليت ىادة ما تكون مرتبطة ةالوسطات املاليني ،أو (ب) امل شاكل اليت تتعلق ةغموض القوانني اليت تفسر وإنفاذ التعاادات ةناتً
ىل أحكام الشريعة ومبادئها .كما تتضمن املخاطر القانونيّة املخاطر املتعلقة ةإخفاق هيكل الصكوك – الذي متارس ّيه مؤسسة
اخلدمات املاليّة اإلسالميّة دور املنشئ أو الراىي أو املدير أو املستثمر – يف أدات الدور املتواع منها ،وذلك ةسبب أي اصور يف القوانني.
50

ميكن تصنيف أمثلة ىديدة للقضايا اإلشراّية يف العقد املاضي يف مؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة ةشكل أساسي ىل النحو

التالي( :أ) تعارض االختصاص اإلشرايف يف القانون املدني أو احملاكم العامة للقانون العام ةاملقارنة مع حماكم الشريعة( ،ب) إمكانية
تطبيق مبادئ القانون املدنيّ الختاذ ارار ةشأن النزاىات يف التعامالت املاليّة اإلسالميّة( ،ج) االىرتاف القانونيّ ةدور ىلمات الشريعة( ،د)
تعثر الصكوك يف السداد وإطار العمل القانونيّ يف محاية املستثمرين.
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الشرىيّ والقانون املدنيّ ،وخاصةً ّيما يتعلق ةإصدار صكوك معينة اد ينتج ىنها تعرض خمتلف
األطراف ذوي الصلة ةإصدار الصكوك للمخاطر القانونيّة).
يتعنيُ ىل مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن ترصدَ حالةَ املخاطر اليت اامت ةتحديدها ىن
طريقِ نظام إدارة املعلومات املناسب .وجيبُ أن يزودَ نظامُ إدارة املعلومات اخلاص ةاملؤسسة جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ةاملعلومات ذات الصلة -يف الواتِ املناسب وةطريقةٍ واضحة وموارجزة ةشأن
منظومة املخاطر الكليّة للمؤسسةِ ،وكذلك االّرتاضات األساسيّة املستخدمة لتجميع املخاطر.
كما جيبُ أن ميتلكَ نظام إدارة املعلومات أيضًا القدرة ىل رصدِ انتهاكات القيود وإالةالغ الفوري
لالدارة التنفيذية لتلك االنتهاكات .وىند رصد أي انتهاكات للسياسات أو اإلارجراتات أو السقوف،
يتعنيُ ىل مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة دراسة احلاارجة ملراارجعة هذه السياسات واإلارجراتات
والسقوف.
جيبُ أن تكون لدى مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة نظام شامل لإلارجراتات الالزمة إلةالغ
التقارير ىن مجيعِ املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة .وجيب أن تغطي ىمليةُ اإلةالغ مجيعَ متطلبات
اإلةالغ ىن املخاطر الداخليّة واخلارارجيّة ،مبا يف ذلك رصد معلومات موثواة ومفصلة لكل مستوي
من املخاطر جلميع مستويات املستخدمني ،مبا يف ذلك اإلدارة التشغيليّة وجلنة إدارة املخاطر أو
اهليئة املماثلة هلا وهيئة الرااةة الشرىيّة وجملس االدارة وأي إةالغ ىام أو تنظيميّ مطلوب.

أدواتُ الرااةةِ الداخليّة
جيبُ مراابة واختبار ىمليّات إدارة املخاطر اخلاصة مبؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
ةشكلٍ متكرر ىن طريقِ مراكز مراابة مستقلة ومداقني داخليني وخارارجيني .ويتمثلُ اهلدفُ من
ذلك يف ضمانِ داة املعلومات اليت تعتمدُ ىليها القرارات لكي تعكس اإلارجراتات سياسات اإلدارة
ةالشكل الكامل وكذلك كفاتة ىمليّة إةالغ التقارير ،مبا يف ذلك التقارير اخلاصة ةانتهاكات
السقوف والتقارير األخرى اخلاصة ةاالستثناتات .وجيب أن تكون مهمة اِسم إدارة املخاطر يف
املؤسسة مستقلة ىن خطوط األنشطة التشغيلية من أارجل ضمان الفصل الكايف ةني الواارجبات
واحليلولة دون تضارب املصاحل

.51

 4- 2- 3- 3إارجراتات املراارجعة اإلشراّيّة اخلاصة ةإطار ىم ِل إدارة خماطر املشروىات يف
مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
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أصبحت إدارة املخاطر يف ضوتِ التطورات األخرية ،والسيما األزمة املاليَّة ،من اجملاالت الرئيسة
اليت حتتاج للتوسع .ولقد أدت النماذج املختلفة لنشاط االىمال يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة واملنتجات اليت ظهرت حديثًا وخمففات املخاطر املستخدمة من اِبل املؤسسة إىل خلق
مستويات ارجديدة من املخاطر والتعقيدات اليت اد تؤدي إىل ىدم االستقرار املاليّ وىوااب ااتصاديّة
أخرى غري مقصودة .ولقد أدت تلك الظاهرة يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة إىل زيادةِ دور
السلطات اإلشراّيّة يف ضمان سالمة النظام املصريف .ويف هذا الصدد ،يتعنيُ ىل تلك السلطاتِ أن
حتدد ما إذا كانت املؤسسة لديها إطار ىمل سليم إلدارة املشاريع (حسبما هو مبني أىاله) مبا
ميكنها من حتديد مستوي ابول املخاطر واإلادام ىليها ورصد مجيع املخاطر اجلوهريَّة ،مبا يف
ذلك املخاطر النامجة ىن الرتكزات والتصكيك والتعرض للمخاطر خارج اائمة املركز املالي
والتعرض للمخاطر األخرى .وىندما تكون مؤسسة اخلدمات املاليَّة االسالمية ارجزتًا من جمموىة،
يكون تطبيق إدارة خماطر املشاريع ىل مستوى اجملموىة أمرًا طبيعيًّا ومتواعًا .إال أنه اد يكون
من املناسب أيضًا امتالك املؤسسة إلدارة خماطر املشاريع ىل املستوى الفرديّ.
من أارجلِ ضمان ّاىلية إطار ىمل إدارة خماطر املشاريع واخلاص مبؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن( :أ) تتأكدَ أن إطار العمل كاف ويوّر نظرة شاملة
"ىل نطاقِ االىمال" للمخاطر ويغطي مجيع أنواع املخاطر اجلوهريَّة مع األخذ يف احلسبان منظومة
املخاطر واألهمية النظامية ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،و (ب) تقييم املخاطر الناجتة ىن ةيئة
االات صاد الكلي اليت تؤثر ىل األسواق اليت تعمل ّيها مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة مع
تضمني تقييمات السلطات اإلشراّيّة ذات الصلة يف تقييمها لعملية إدارة املخاطر اخلاصة ةاملؤسسة.
وحيثما كان ذلك مناسبا ،يتعني ىل السلطات االشراّية التحقق وإثبات أن هنالك دورا جمللس
اإلدارة يف مستوى ابول املؤسسة للمخاطر .وىل سبيل املثال يتم ذلك من خالل مراارجعة حماضر
اارجتماىات جملس االدارة او منااشة أىضات اجمللس واإلدارة التنفيذية للتأكد من أن اجمللس مل يقر
توصيات اإلدارة التنفيذية دون دراسة وحتقق .ويتعني ىل اجلهات اإلشراّية البحث ىن أدلة يف
مستندات وحماضر اارجتماىات جملس اإلدارة لبيان مستوى ابول املخاطر ،واملصفوّات والتقارير
واالنشطة األخرى .وإن جملس االدارة يدرك كيفية ّهم اإلدارة التنفيذية وتطبيقها ملستوى ابول
التعرض للمخاطر وسقوّها .ومن املناسب أن تقوم اجلهات اإلشراّية مبراارجعة ارجوانب أخرى مثل
وثائق اإلسرتاتيجيات والتخطيط وتقارير جملس اإلدارة للتأكد من االتساق الفعلي ملستوي ابول
املخاطر مع ما مت اىتماده من ابل اجمللس.
وملراارجعة تنفيذ ىملية إدارة خماطر املشروىات يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،يتعني
ىل السلطات اإلشراّيّة ّهم اهليكل الكلي للمجموىة املصرّية والتعرف ىل مجيع األنشطة
اجلوهريَّة (مبا يف ذلك األنشطة غري املصرّية) املنفذة من ابل الكيانات كجزت من جمموىة أوسع
ىل الصعيدين احمللي والدولي ىل حد سوات .كما يتعني أيضًا ىل السلطات اإلشراّيّة أن تتفهم
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وتقيم كيفية إدارة خماطر اجملموىة مع اختاذ االارجراتات املناسبة ىند احتمال تهديد املخاطر
الناجتة ىن اجملموىة املصرّية والكيانات األخرى يف اجملموىة األوسع ،والسيما املخاطر املنقولة
وخماطر السمعة واليت اد تهدد سالمة ومتانة مواف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة نفسها
والنظام املصريف ةرمته .كما يتعني ىل السلطات اإلشراّيّة ّهم أسس جتميع البيانات واملخاطر
ىرب اجملموىة.52
لكي يتم اإلشرافُ ىل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اليت تكون ارجزت ًا من جمموىة
موحدة ،حتتاج السلطة اإلشراّيّة إىل النظر إىل املؤسسة وطبيعة املخاطر اخلاصة ةها من أكثر من
منظور واحد  ,وهي( :أ) ىل أساس منفرد (ولكن من منظور ارجزئيّ وكليّ)( ،ب) وىل أساس
موحد (مبعن اإلشراف ىل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةصفتها وحدة من كيانات أخرى
داخل "اجملموىة املصرّيّة")( ،ج) وىل أساس اائم ىل نطاق اجملموىة (مع األخذ يف احلسبان
املخاطر احملتملة اليت تتعرض هلا املؤسسة واملخاطر الناجتة ىن جمموىة من الكيانات األخرى
خارج اجملموىة املصرّيّة).53
يتعنيُ ىل السلطاتِ اإلشراّيّة أيضًا التأكد من أن مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اد
اامت ةتضمني املخاطر احملددة (مبا يف ذلك آثار أي من أنشطة املؤسسة املتعلقة ةسوق رأسِ املال مثل
التعرض ألخطار التصكيك أو الكيانات ذات األغراض اخلاصة اليت تؤدي إىل التعرض ملخاطر
خارج اائمة املركز املالي) يف إطار ىملِ إدارة خماطر املشاريع والتحليل الشامل للمخاطر -ليس
ضمن كل نوع من أنواع املخاطر (التحليل ّيما ةني املخاطر) ّحسب ،ولكن أيضًا ىرب أنواع
املخاطر (التحليل داخل املخاطر) .كما يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تطمئن ىل ادرة إدارة
خماطر املشروىات ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل حتديد كاّة أنواع املخاطر يف ىمليات
املؤسسة ومتاةعة حتول املخاطر يف كل مرحلة تعااديّة ىل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
جيب أن تغطي ىملية اإلشراف أنظمة نشاط االىمال وتوحيد العقود ،وخماطر املنتجات ،حيث
إن لكل منتج من منتجات مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية خماطر ذات مسات خاصة ةها ،مما
يوارجب ىل السلطات اإلشراّية مراىاة ةعض القضايا مثل أسلوب حتديد الرةح أو اخلسارة،
والتقييم ،وإىادة التمويل وخماطر ىدم االلتزام ةالشريعةِ واملخاطر القانونيّة وخماطر التحول .وىالوة
ىل ذلك ،ىندما تستخدم آليات التخفيف من خماطر ىدم االلتزام ةالشريعة من ابل مؤسسة
اخلدمات املالية اإلسالميةّ ،إنه ينبغي ىل السلطات اإلشراّية التأكد من ّهم املؤسسة الكامل
خلصائصها اليت من املرارجح أن ختتلف ىن مثيالتها التقليدية.
52

يعترب هذا األمر مهماً ىل وارجه اخلصوص يف التمويل اإلسالمي ةسبب احتمالية اىتماد التجميع الكلي ىل التفسريات اخلاصة ىل

سبيل املثال وضع أصحاب حساةات االستثمار اليت اد ختتلف ىن تلك التفسريات السائدة يف نطاق دوهلا.
53
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يتعنيُ أيضًا ىل السلطات اإلشراّيَّة أن تتأكدَ من كفاية إطار ىمل إدارة املشاريع اخلاصة
مبخاطر مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وسالمة تنفيذه من حيث ضمان االلتزام ةأحكام
ومبادئ الشريعة (أي آلية الضواةط الشرىيّة) .وةاإلضاّة إىل ذلك ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة
أن تطمئن إىل وارجود آلية تعاون واتصال مناسبة ةني وحدة إدارة املخاطر اخلاصة مبؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة ونظام الضواةط الشرىيّة (أي هيئة الرااةة الشرىيّة والوحدة الداخليّة للتقيد
ةالشريعة ووحدة املراارجعة الشرىيّة الداخليّة) لتعزيز ّاىلية إدارة خماطر املشاريع وتقليل تداخل
العمل ةني األطراف إىل احلد األدن  .وجيوز لعضو الوحدة الداخليّة ملراابة االلتزام ةالشريعة أو وحدة
املراارجعة الشرىيّة الداخليّة إذا كان ذلك ضرورياً ومالئمًا أن يشارك أيضاً يف وحدة إدارة املخاطر
اخلاصة مبؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةهدف احلد من تكرارِ العمل ةني الوحدات.
ةالنسبةِ ملخاطرِ ىدم االلتزام ةالشريعة ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة – ّيما يتعلق ةعملية
املراارجعة اإلشراّيّة  -االستعانة ةدليل إرشاديّ للفحص (أو اسم من دليل إرشاديّ يتكون من اوائم
ّحص حمددة) لتحديد كيفية تقييم تعرض مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ملخاطر ىدم االلتزام
ةالشريعة وإدارتها لتلك املخاطر .كما يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة استخدام األدوات التصحيحية
املتاحة وأدوات التنفيذ ىند الضرورة ،للتعاملِ مع اإلدارةِ غري السليمة ملخاطر ىدم االلتزام ةالشريعة
من اِبل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة التأكد من امتالك مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة لنظام
إدارة معلومات مناسب وكاف (يف الظروف العادية وأثنات ّرتات الضغط) لقياسِ وتقييم وإىداد
التقارير ىن حجم ومكونات ونوىية املخاطر اليت تواارجه مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة كلها،
وةالنسبةِ جلميع أنواع املخاطر واملنتجات واألطراف املقاةلة .كما يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن
تتأكدَ من أن تلك التقارير تعكسُ منظومة املخاطر واحتياارجات السيولة ورأس املال للمؤسسةِ ،مع
تقدميِها جمللسِ إدارة املؤسسة واإلدارة التنفيذية يف الوات املناسب وةالشكل الذي يالئم
استخدامها .املخاطر املغطاة من خالل نظام ادارة خماطر املؤسسات ،تتضمن ةطبيعتها تلك املخاطر
اليت مت اخذها يف االىتبار ضمن املتطلبات الداخلية لراس املال ،وىل السلطات االشراّية التاكد
من اتساق النظامني.
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تعامالتُ األطراف ذوي العالاة
يُعرفُ الطرف ذو العالاة ةانه شخص أو كيان ذو صلة ةالكيان (مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة) طبقًا ملا هو موضح أدناه:
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ّ .iرد أو ىضو اريب من ىائلة الشخص املرتبط ةالكيانِ ،يف حال كان هذا الشخص:
(أ)

يسيطرُ ىل الكيان (وتشمل السيطرة املشرتكة)،

(ب)

أو يؤثر تأثري ًا واضحاً ىل الكيان،

(ارجـ)

ني يف الكيان أو مؤسسا من مؤسسيه.
أو كان ىضو ًا من املوظفنيَ اإلدارينيَ األساسي َ

 .iiكيان آخر مرتبط ةالكيا ِن يف حالة توّر أي من الشروط التالية:
أ .إذا كان كل منهما ىضوًا يف اجملموىة نفسِها
إذا كان أحد الكيانني تاةعًا للكيانِ اآلخر أو شريكا له أو ىضوًا يف جمموىة يكون

ب.

الكيان اآلخر ىضوًا ّيها
ج .إذا كان كل من الكيانني شريكا للطرف الثالث نفسِه أو كان أحدهما شريكا مع كيان آخر،
ةينما كان الكيان الثاني تاةعًا للكيان اآلخر
ت سيطرة أو حتت السيطرة اجلزئية للشخص احملدد يف البند ( )0أىاله
(د) إذا كان الكيان حت َ
(هـ) إذا كان للشخصِ احملدد يف البند (،0أ) تأثري واضح ىل الكيان أو كان من املوظفني
اإلداريني األساسيني يف الكيان أو املؤسسة األم.
إن أّرادَ األسرةِ الذين ترةطهم صلة اراةة اويّة ةالشخصِ هم أّراد األسرة الذين اد يُتواع منهم
أن يؤثروا يف الشخصِ أو أن يتأثروا ةه يف تعامالتهم مع الكيانِ ،ويشمل هؤالت ةال حصر:
أ.

والدي ذلك الشخص أو أوالده أو زوارجه

ب .أوالد زوج ذلك الشخص
ج .األّراد الذين يعوهلم ذلك الشخص أو زوارجه أو من يعيش معه.
د .أشقات وشقيقات ذلك الشخص
ةناتً ىليه تشملُ األطراف ذات الصلة أىضات جملس إدارة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أو
اإلدارة التنفيذية أو هيئة الرااةة الشرىيّة اخلاصة ةاملؤسسة ،وكذلك مداق احلساةات اخلارارجيّ
حمَلة األسهم الرئيسيني للمؤسسةِ وأّراد أسرهم من الدرارجةِ القريبة طبقًا ملا هو حمدد
للمؤسسة و َ
يف الفقرة الساةقة.
تُعرف تعامالت الطرف ذي العالاة ىل أنها انتقال للموارد أو اخلدمات وااللتزامات ةني
الكيان (مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة) والطرف ذي العالاة ،ةصرفِ النظر ىن اشرتاط سداد
الثمن .وتشتمل تعامالت الطرف ذي العالاة ىل التعرضات للمخاطر واملطالبات االئتمانية داخل
وخارج املركز املالي  ،وكذلك املطلوةات والتعامالت يف ىقود اخلدمات ،ومبيعات ومشرتيات
املوارجودات وىقود اإلنشاتات وىقود اإلجيار (اإلارجارة) والتمويل واالارتاض (ىرب القرض احلسن).
كما تتضمن التعامالت املربمة يف موااف يصبح ّيها الطرف الذي ليس له ىالاة طرًّا ذا ىالاة
ىندما يوارجد ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة تعرض اائم معه.54
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مت الرارجوع إىل املبدأ  31من املبادئ األساسية للرااةة املصرّية اخلاصة ةلجنة ةازل للرااةة املصرّية ،تعديل سبتمرب .3103
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ةينما تتشاةه هذه التعريفات اخلاصة ةاألطراف ذوي العالاة وتعامالتهم مع التعريفات الواردة يف
املعايري الدولية للمحاسبة الصادرة ىن جلنة ةازل للرااةة املصرّيةّ ،55إنه ميكن للسلطات
اإلشراّية األخذ يف ىني االىتبار اخلصوصيات احمللية يف حتديد ما ميثل الطرف ذا العالاة أو
معاملة الطرف ذي العالاة.
يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة التأكد من امتالكِ مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة لسياسات
وىمليات لتحديد التعرضات الفرديّة والتعامالت مع األطرافِ ذات العالاة ،وكذلك املقدار
اإلمجاليّ للتعرضات والتأكد أيضا من رصدها واإلةالغ ىنها من خالل ىملية مراارجعة ائتمانيّة أو
تدايق مستقلة .كما يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيّة االطمئنان ىل أن تعامالت الطرف ذي العالاة
التاةع للمؤسسة تُجرى ىل أساس ىادل وىل اختاذ املؤسسة اخلطوات املناسبة للرااةة ىليها
وختفيف املخاطر ذات العالاة .ويف هذا السياق ،حتتاج السلطة اإلشراّيّة – يف إطار ىملية املراارجعة
إىل التأكد ىن طريق مداقي احلساةات أو التفتيش امليداني ةاألدلة احملاسبية املناسبة لإلّصاحىن أي تعامالت ارجوهريّة مع األطراف ذات العالاة.
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خماطرُ التصكيك والتعرض للمخاطر املرتبطة ةالبنود خارج املركز املالي
إطار ىمل إدارة خماطر التصكيك
يف حالةِ ايام مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةعملياتِ التصكيك أو اخنراطها ّيها ،ىندئذ
جيبُ أن يكون تقييمها للمخاطر اائمًا ىل الفَهم الشامل هليكلِ املعاملة .وجيبُ ىليها أن حتدد
األنواع العديدة من املسببات واألحداث االئتمانيّة واألحكام القانونيّة األخرى اليت اد تؤثر ىل أدات
التعرض للمخاطر خارج وداخل اائمة املركز املاليّ وأن تدمج تلك املسببات واألحكام يف التمويل/
السيولة واالئتمان وإدارة اوائم املركز املاليّ اخلاصة ةها .وجيبُ التعامل مع مجيع املخاطر الناجتة
ىن التصكيك والسيما تلك الواردة يف املعيار اخلامس ىشر يف إطار ىملية التقييم الداخليّ لكفاية
رأس املال ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة .وتشتمل تلك املخاطر ىل ( :أ) خماطر االئتمان
والسوق والسيولة والسمعة لكل تعرض ،و (ب) االحنراّات واخلسائر احملتملة ىل التعرضات
املصككة ،و (ج) التعرض للمخاطر نتيجة احلدود االئتمانيّة أو تسهيالت السيولة للكيانات ذات
األغراض اخلاصة ،و (د) التعرض للمخاطر الناجتة ىن الضمانات املتوّرة ىن طريق اخلطوط
الفردية للتمويل وأي طرف ثالث آخر.
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ىل سبيل املثالّ ،إن املعيار الدوليّ للمحاسبة املطبق حاليًا هو املعيار  32لتعامالت األطراف ذات العالاة تعديل ديسمرب .3112
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يتعنيُ ىل جملس إدارة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أن يؤدي دورًا مركزيًّا رئيسا يف
اإلشراف ىل التصكيك وخماطر البنود خارج اائمة املركز املاليّ وأن يتفهم وحيدد اجملال
والغرض من مشاركة املؤسسة يف تلك األنشطة ،وأن يكون ىل دراية ةاملخاطر واآلثار احملتملة
األخرى املصاحِبة ألنشطة التصكيك اليت متارسها املؤسسة.
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املراارجعةُ اإلشراّيّة ىل التصكيك وخصوصيات مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة

يتناولُ كل من املعيار الساةع (اخلاص مبتطلبات كِفايَة رأس املال للصكوكِ والتصكيك
واالستثمارات العقاريّة) 56واملعيار اخلامس ىشر متطلبات احلد األدن لكفاية رأس املال ّيما يتعلق
مبا يلي( :أ) موارجودات مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة من الصكوك ،و (ب) تعرض املؤسسة
للمخاطر ىندما تتصرف ةصفتها املنشئ أو القائم ةاإلصدار أو مقدِّم اخلدمة أو موّر الدىم
االئتمانيّ إلصدار الصكوك .ويف سياق تلك املتطلبات ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن ترصدَ
ىند االاتضات ما إذا كانت مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اد أخذت يف حسبانها اجلوهر
االاتصاديّ لتعامالت التصكيك يف حتديد متطلبات رأس املال .وحيقُّ للسلطات اإلشراّيّة القيام من
ةني أشيات أخرى مبراارجعة التقييم الذي أارجرته مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةنفسها ىل
احتياارجاتها من رأس املال وكيفيَّة انعكاس ذلك ىل حساب رأسِ املال ،وكذلك مسألة توثيق
تعامالت جتاريّة ةعينها لتحديدِ ما إذا كانت متطلبات رأس املال متفقة ومتطاةقة مع منظومة
املخاطر اخلاصة ةاملؤسسة.
ىندما تكونُ مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة من حَملة الصكوك ،يتعنيُ ىل السلطات
اإلشراّيّة التحقق من اختاذ املؤسسة للخطواتِ الكاّية للتأكد من وارجودِ اخلصائص االاتصاديّة
والقانونيّة الكاملة للصكوك اليت استثمر ّيها .ويشهد اآلن سوق الصكوك الذي ةدأ ةإصدار
صكوك ىادية (ةاستخدام ىقد أو هيكل واحد) إصدارات معقدة ومركَّبة يف صيغة صكوك
ااةلة للتحويل وخمتلطة (تتكون من أكثر من هيكل  /ىقد واحد) .وستحتاج مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة اليت تستثمرُ يف تلك الصكوك إىل تقييم املخاطر املرتبطة ةتلك الصكوك وطبيعة
التعاادات املندجمة يف اهليكل ،وكذلك أي خماطر اانونيّة مرتبطة ةهياكل الصكوك يف دوهلا.
وىل وارجه اخلصوص ،تعد املخاطر القانونيّة النامجة ىن التفاىل ةني العقد الشرىيّ والقانون املدنيّ
من املخاطر ذات الصلة .ومن األمور األخرى ذات الصلة ما يلي( :أ) ما إذا كانت املوارجودات املرتبطة
ةتلك الصكوك متماشية مع مبادئ الشريعة( ،ب) وحق محلة الصكوك يف الرارجوع ىل املوارجودات
اليت تغطي اإلصدار أو ىل املتعهد مثل املصدر أو الضامن املنشئ( ،ج) وحتديد القيمة واملخصص
املطلوب (ىند الضرورة) لشرائح الصكوك احملتفظ ةها لدى مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
56

سيتم استبداله ةاملعيار اخلامس ىشر.
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واد يقدمُ التصكيك الذي تتعهد ةه مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة أحد املزايا التالية( :أ)
زيادة السيولة ،حيث يتم حتويل األصل غري السائل نسبيًّا إىل أصل نقديّ مسدد من ابل املستثمرين
يف الصكوك ،و (ب) خفض متطلبات رأس املال شريطة أن يليب التصكيك الشروط اليت مبوارجبها
ميكن استبعاد األصول ألغراض كفاية رأس املال .ولكي يتم تعويض رأس املال للمؤسسة مبوارجب
امليزة الثانية ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة ضمان أن يكون التعامل مع املوارجودات من اِبل
املؤسسة حيقق معايري ىدم االىرتاف املعمول ةها (أي االىرتاف ةتحويلِ املخاطر) املوضحة يف املعيار
اخلامس ىشر.
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة مراىاة أحقية مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة يف التصرفِ
مبوارجب صالحيات ىديدة يف تصكيك املوارجودات (حسبما هو موضح أىاله) وأن تعرضها للمخاطر
اد يكون مماثالً لتعرضها يف التصكيك التقليديّ .ولكن اد تضيف أحكام ومبادئ الشريعة
ةعدًا إضاّيًّا للتعرضِ ملخاطر التصكيك ،خاصة وأن احتمال الدىم الضمينّ (أو غري التعااديّ)
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ىل خالف الدىم االئتمانيّ التعااديّ (أي :التعزيز االئتمانيّ) ،يثريُ العديد من املخاوف اإلشراّيّة
والشرىيّة ،اليت جيبُ أن تأخذها السلطات اإلشراّيّة يف حسبانها ىند القيام ةعملياتِ املراارجعة.
ميكنُ للسلطاتِ اإلشراّيّة أن تصدرَ مبادئ توارجيهيّة ةشأن كيفية اكتتاب مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة يف التصكيك املتفق مع الشريعة .وجيبُ أن توّرَ تلك املبادئ إرشادات ملؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةشأن أسلوب ومدى تعرضها للمخاطر يف ىمليات التصكيك ،ةاإلضاّة
إىل املسائل االحرتازيّة اليت تشمل املخاطر اخلاصة اليت اد ترتبط ةالصكوكِ ونسب التعرض
للمخاطر .وىالوة ىل ذلك ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة ىند االىتماد ىل تصنيفات ىمليات
كفاية رأس املال ،الصادرة من اِبل مؤسسات التقييم االئتمانيّ اخلارارجيّة (املعروّة ةاسم وكاالت
التصنيف) اخلاصة ةاألدوات املاليَّة املطاةقة للشريعة ،التأكد من أن تلك التصنيفات تغطي
خصائص الصكوك ةالشكلِ املالئم .ويف هذا الصدد ،ميكنُ الرارجوع إىل املالحظات اإلرشاديّة
األوىل الصادرة ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اليت تلقي الضوت ىل املعايري املستخدمة من
اِبل مؤسسات التقييم االئتمانيّ اخلارارجيَّة.

57

ىل النقيضِ من التعرض للمخاطر االئتمانية التعااديّة  -مثل الضمانات ،يعد الدىم الضمين من أكثر األشكال اليت يصعبُ

رصدها من ةني أشكال التعرض للمخاطر ،وينشأ الدىم الضمينّ ىندما تقوم مؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة ةتوّري دىم ما ةعد البيع
ملعاملة التصكيك مبا يزيد ىن االلتزام التعااديّ ،ووّقًا ألحكام ومبادئ الشريعة  -طبقًا ملا هو مفهوم ىل وارجه العموم ّ -ليس
مسموحًا للمضارب (مدير االستثمار) أو الشريك أو وكيل االستثمار ةأن يتعهد مقدمًا ةإىادة شرات األصول ىند االستحقاق من محلة
الصكوك أو من حيتفظ ةالصكوك من أارجل ايمتها اإلمسيَّة أو االىتباريَّة  ،ةاستثنات ما يكون ىل أساس صايف ايمة األصول والقيمة
السوايَّة وات الشرات.
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يتعنيُ أيضًا ىل السلطات اإلشراّيّة أن تضمنَ مطاةقة األنشطة اليت تقومُ ةها مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة يف ىمليات التصكيك مع اللوائح اإلشراّيّة املعمول ةها والشروط
االحرتازيّة ،مبا يف ذلك األحكام التنظيميَّة لألوراق املاليَّة ،مثل متطلبات النشرات التمهيديَّة
لالكتتابِ .كما يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة التأكد من وارجود ترتيبات الضواةط الشرىيّة
لوثائق العرض (اليت ينبغي أن تكون مكتوةة ةوضوح وداة الستبعاد أو تقليل خماطر الغرر (أي
الغموض التعااديّ) ةهدف إدارة خماطر ىدم االلتزام ةالشريعة ،58حيثُ من املمكن أن يكونَ ذلك
األمرُ حامسًا ومهمًا يف حالة اإلىسار أو إارجراتات تسوية النزاىات .ويف هذا السياق ،يتعنيُ الرارجوع
إىل املعيارِ العاشر اخلاص ةالضواةط الشرىيّة.
ّيما يتعلقُ ةعملية املراارجعة اإلشراّيّة ىل أنشطة التصكيك ونسب التعرض للمخاطر ،يتعنيُ
ىل السلطات اإلشراّيّة أن تضعَ يف ىني االىتبار التعاون مع السلطات أو الوكاالت اإلشراّيّة
األخرى يف الدول نفسها ّيما خيص متطلبات التصكيك ذات الصلة اليت اد تصدرها السلطات أو
الوكاالت اإلشراّيّة األخرىّ .عل سبيل املثال اد ختضعُ أنشطة مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة اليت تكون هي املنشئ أو املصدر (املوزع) للصكوكِ واألدوات املرتبطة ةها للوائح
الصادرة ىن سُلطة إشراّيَّة غري السلطة اإلشراّية املصرّية مثل جلنة األوراق املاليَّة أو هيئة سوق
ص اإلشراف
رأس املالِ .ومن ثم ّإن هذا النوع من املوااف اد يؤدي إىل ظهور خماوف خبصو ِ
والتنسيق ىرب القطاىات وجيب أخذه يف احلسبان خالل ىمليّة املراارجعة اإلشراّيّة.
ومن التطوراتِ احلديثة إصدار صكوك من اِبل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة لزيادة رأس
املال الذي يكون وّقًا لشروط الصكوك مؤهالً لإلدراج يف املوارد الرأمساليّة للوّات مبعدالت
كفاية رأس املال الواردة يف املعيار اخلامس ىشر .وستسري العديد من االىتبارات املوضحة أىاله
ّيما يتعلق ةالتصكيك من اِبل املؤسسةِ ىل تلك اإلصدارات ،ولكن ستحتاج السلطاتُ اإلشراّيّة
إىل الرتكيز ةشكلٍ خاص ىل ما إذا كانت الصكوك متتلك السمات الضروريَّة الستيعابِ
اخلسارة لتعامل معاملة رأس املالِ من املستويني األول والثاني حسبما يقتضي احلالُ.
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الكيانات ذات األغراض اخلاصة واالىتبارات األساسيَّة يف ىملية املراارجعة اإلشراّيّة
يعتربُ استخدام الكيانات ذات األغراض اخلاصة لغرض إصدار الصكوك ىل وارجهِ التحديد
أحد االىتبارات املهمة للسلطاتِ اإلشراّيّة ّيما خيصُّ التصكيك .ويثري اإلارجرات العادي ملؤسسة
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جيبُ أن تشارك هيئة الرااةة الشرىية يف مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف ىملية منح املواّقة ىندما تعتزم املؤسسة أن تكون

راىيًا و /أو منشئا للتصكيك لكي تتمكن من إدارة ىمليّة التعرض ملخاطر ىدم االلتزام ةالشريعةِ ،ويتعنيُ ىل هيئة الرااةة الشرىيَّة أن
تتفهم من حيث املبدأ أهداف نسبة التعرض للمخاطر هذه وأن تكون ىل دراية مبدى التعقيد واحتمال التعرض للمخاطر الذي ينطوي ىليه
هذا األمر.
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اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة يف تأسيسِ كيانٍ ذي أغراض خاصة إلصدار أدوات التصكيك ،ىددًا
من املسائل املتعلقة ةالرااةة .وةالنسبة هلياكل الصكوك املدىومة ةاملوارجودات ،يكون الكيان ذو
األغراض اخلاصة مؤسسًا ىل أنه شركة أو احتاد شركات إدارة أموال أو كيان مستقل "مبعزل
ىن إارجراتات اإلّالس" ،حبيث ال ميكن للمصفي اخلاص ةاملنشئ اسرتداد املوارجودات يف حال
تصفيتها59ىقب "البيع احلقيقيّ "

60

للموارجودات احملولة إىل أوراق ماليّة للكيان ذي األغراض

اخلاصة .وجيوزُ أيضًا تأسيس الكيانات ذات األغراض اخلاصة ألسباب أخرى حت ىندما تكون
تلك الكيانات من حيث املبدأ مبعزل ىن إارجراتات اإلّالسّ ،قد تُوارجد إما تعهدات لدىمها (مثالً
ىن طريق توّري السيولة) أو أسباب أخرى لذلك الدىم غري رمسيَّة متعلقة أساسًا ةالسمعة.
يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تولي اهتماما مبدى التعقيد واملخاطر االاتصاديّة اخلاصة
ةالكيانات ذات األغراض اخلاصة ،ةاإلضاّةِ إىل هياكل ضواةط اإلدارة اخلاصة ةها حلماية
املشاركني يف السوق ،وّيما يلي ةعض اجلهود اليت ميكن أن تبذهلا السلطات اإلشراّيّة:61
أ .تقديم اإلرشادات ومناذج إارجراتات اإلةالغ واإلشعار الواارجب تطبيقها من اِبل مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة ّيما يتعلقُ ةتأسيس وتفعيل الكيانات ذات األغراض اخلاصة،
ب .تقييمُ املخاطرِ املصاحبة للتعهدات جتاه الكيانات ذات األغراض اخلاصة خارج اائمة املركز
املالي واحتماليّة احلاارجة إىل إدراج أصول والتزامات تلك الكيانات يف ميزانية مؤسسة اخلدمات
املاليَّة ألسباب تتعلق ةالسمعة ،62أو ألسباب أخرى،
ج .التأكد من معرّة املتعاملني يف السوق وىلمهم جبميع املخاطر االاتصاديَّة املُعرض هلا الكيان
ذو األغراض اخلاصة واألغراض التجاريّة له،
د .التأكدُ من أن ىملية ضواةط اإلدارة للكيان ذي األغراض اخلاصة تتماش مع درارجة التدخل
الفاىل وتقدير األطراف املشاركة يف ذلك الكيان،
هّ .حصُ املسائل وأوارجه القصورِ احملتملة يف إدارةِ املخاطر واستكشاف الطرق اليت ميكن من
خالهلا حدوث مغاالة أو استخفاف يف تقديرِ حتول املخاطر من ابل كل من املنشئني
واملستثمرين،
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من وارجهة النظر الشرىيّة ،حسبما يفسره الفقهات يف دوهلم ،توارجد أرةع معايري رئيسة الىتبار املعاملة التجاريّة موضع الدراسة "ةيع حقيقيّ

" ينقل حق امللكية القانونيّ إىل الكيان ذي األغراض اخلاصة لصاحل مستثمري الصكوك .وللتعرف ىل خواص "البيع احلقيقيّ " يُرارج
الرارجوع إىل القسم  2- 3- 5من املعيار اخلامس ىشر.
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يف ىمليات التصكيك التقليديَّة ،يكون الكيان ذو األغراض اخلاصة ىبارة ىن شركة أو احتاد شركات إدارة أموال أو كيان

اانوني آخر ليس له أنشطة جتاريّة أخرى .وىل النقيض من ذلكّ ،في ىملية تصكيك الصكوك ،ميكن تأسيس الكيان ذي
األغراض اخلاصة ىل أساس املشاركة أو املضارةة أو الوكالة.
61

متَّ الرارجوع إىل تقريرِ املنتدى املشرتك للمنظمة ا لدوليَّة هليئات األوراق املاليَّة وجلنة ةازل للرااةة املصرّيَّة واجلمعية الدوليَّة هليئات

اإلشراف ىل التأمني ةشأن الكيانات ذات األغراض اخلاصة ،سبتمرب .3112
62

ميكن هلذه املراارجعة أن تراىي وتأخذ يف احلسبان تقييم حجم وسالمة الكيان ذي األغراض اخلاصة ةالنظرِ إىل أوضاىه املاليَّة

والسيولة ورأس املال التنظيميّ ،وميكن أن تتضمنَ هذه املراارجعة أيضًا أمورًا هيكليَّة وأمورا تتعلق ةاملالتة املاليَّة والسيولة واضايا
املخاطراألخرى ،مبا يف ذلك شروط التعهدات واملسببات.
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و .املراابةُ والرصدُ املنتظمان الستخدامِ مجيع أنشطة الكيان ذي األغراض اخلاصة وتقييم تبعات
تلك األنشطة ىل مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة اخلاضعة للرااةة من أارجلِ حتديد
التطورات اليت يُمكن أن تؤدي إىل ضعف نظاميّ والتأثريات املنقولة أو اليت يُمكن أن تؤدي
إىل تفاام التقلبات الدورية االاتصاديّة.
ةاإلضاّةِ إىل اجلوانبِ املذكورة أىاله ،ميكن للسلطاتِ اإلشراّيّة أن تراارجعَ اجلوانب
اإلضاّيّة املرتبطة ةعمليات الكيان ذي األغراض اخلاصة مثل تدّق املعلومات وإنشات ىمليات
ضواةط اإلدارة ودرارجة استيعاب رأس املال واخلسائر واإلّصاحات الرئيسة .وإذا كان هناك أية
شكوك حتت أي ظرف ةأن الكيان ذا الغرض اخلاص منفصل ىن املؤسسة ّيفرتض تضمينه يف
احلساةات اجملمعة ملؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ألغراض كفاية رأس املال.
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الشفاّيةُ وانضباطُ السوقِ
ّيما يتعلقُ ةالشفاّيةِ ،63يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة أن تتأكدَ من ايامِ مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالمية واجملموىات املصرّيَّة ةنشرِ املعلومات النوىية والكميّة ةانتظام اىتمادًا ىل أساس
موحد ،وإن لزم األمرّ ،رديّ ميكنُ الوصول إليها ةسهولة وتعكسُ ةصورة ىادلة وضعها املاليّ
وأداتها ونسب التعرض للمخاطر وإسرتاتيجيّات إدارة املخاطرة وىمليات وسياسات ضواةط اإلدارة
املؤسسيّة.64
يف هذا الصدد ،اد حتتاجُ السلطة اإلشراّيّة إىل التأكدِ من ايامِ مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة ةاإلّصاح ىن املعلوماتِ احملاسبيّة الرئيسة واالحرتازيّة طبقًا ملا هو مقرتح يف املعيارِ الراةع
يف اجلزت اخلاص اإلّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق للمؤسسات اليت تقتصر ىل تقديم
خدمات مالية إسالمية ىدا مؤسسات التأمني اإلسالمية/التكاّل وأن يكون لديها ضواةط إدارة
مناسبة لسياسات اإلّصاح والعمليات .ومن املهم التمييز ةني نطاقِ ونوع املعلومات اليت يتم اإلّصاح
حمَلة
ىنها مع األخذِ يف احلسبان الفئات املختلفة للمستخدمنيَ ،مبا يف ذلك اجلهات اإلشراّيّة ،و َ
األسهمِ احلالينيَ واحملتملنيَ ،وأصحاب حساةات االستثمار ،واألطراف األخرى اليت تتعاملُ مع
مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة.
ةاإلضاّةِ إىل اإلّصاحات املقرتحة يف املعيارِ الراةع الصادر ىن جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية ،اد ترى السلطات اإلشراّيّة توسيعِ نطاق تلك اإلّصاحات لتعزيزِ نظام اإلّصاحِ وّقاً
للتطورات األخرية .وةشكلٍ خاص ،ومن منظور إطار العمل اخلاص ةرأسِ املالِ ،ينااشُ املعيارُ
اخلامس ىشر أمورًا إضاّيَّة (مثل تعريف رأس املال والتصكيك وغريها) اليت مل تكن ارجزتًا من
متطلباتِ اإلّصاح الواردة يف املعيار الراةع.
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املعيارُ الراةع ،معيار اإلّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق للمؤسسات اليت تقتصر ىل تقديم خدمات مالية إسالمية ىدا

مؤسسات التأمني اإلسالمية/التكاّل ،ديسمرب .3117
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مت الرارجوع إىل املبدأ رام  32من املبادئ األساسيّة للرااةة املصرّيّة للجنة ةازل للرااةة املصرّيّة ،املعدل يف سبتمرب .3103
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تعملُ اإلّصاحات ىل تعزيزِ (أ) االنضباط ،و (ب) الواارجبات االستئمانية جتاه أصحاب املصاحل
ىل اختالِّهم ،والسيما أصحاب حساةات االستثمارّ ،يما يتعلقُ ةأمور تشتمل ىل سبيل املثال ال
احلصر التزام مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةأحكام ومبادئ الشريعة .وةقدر حتمل أصحاب
حساةات االستثمار املخاطر اخلاصة ةهمّ ،من املهم أن تشتمل التقارير املاليَّة ملؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة ىل معلومات ةشأنِ أدائها االستثماريّ ةصفتها مديراً لصناديق أصحاب حساةات
االستثمار ةصيغة تسهل ىل أصحاب حساةات االستثمار ّهمها .وتعترب تلك املعلومات ،يف حالة
تقدميها ةداة وموثواية ويف الوات املناسب -يف غاية األهمية ليس ّقط حلماية مصاحل أصحاب
حساةات االستثمار ،ولكن أيضًا من أارجل تعزيزِ االستقرار النظاميّ .ومن املرارجح أن تؤدي تلك
املعلومات إىل زيادةِ حتفيز مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةوصفها مضارةا أو وكيال للعمل
ةشكلٍ احرتازيّ للحفاظ ىل ثقة أصحاب حساةات االستثمار.
ليس لدى معظم أصحاب حساةات االستثمار القدرة يف الوات احلاليّ ىموما ىل مراابة
مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ةشكلٍ منتظمٍ ،إضاّة إىل ذلك ،ال ميتلك أصحاب حساةات
االستثمار الصالحية لفرض أية شروط ىليها أو املطالبة ةاختاذ أي إارجرات تصحيحيّ ،إال ىن طريق
سحب استثماراتهم من املؤسسة .ومن ثمّ ،إن من األدوار املهمة للسلطات اإلشراّية التأكد من
وارجود العمليات املناسبة واألنظمة الكاّية حلمايةِ مصاحل أصحاب حساةات االستثمار.
ىالوة ىل ذلك ،يُمكن للسلطةِ اإلشراّيّة أن تتعاونَ مع صناىة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة
ومجعيات املستهلكنيَ للدّاعِ ىن وضع ونشر أّضل املمارسات ّيما خيصُّ أنظمة مراابة إدارة
املخاطر .وةينما اد ينصب اهتمام كل جمموىة ىل حتقيقِ مصاحل أىضائها يف املقام األولّ ،إن
امليزة اليت يقدمها هذا االارتاح تتمث ُل يف إجياد منهج يشجعُ ىل االلتزام من خِالل" الضغط املعنويّ".
إىل احلد الذي يتحملُ ّيه أصحاب حساةات االستثمار املخاطر اخلاصة ةهم ،يتعنيُ ىل
السلطة اإلشراّيّة أن تتأكدَ يف هذا الصدد من مالتمة وحسن توايت اإلّصاح ىن املعلومات املتعلقة
ةاملخاطر والعوائد ،وىند اإلاتضات إصدار تقارير دورية من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة مبا
يوّر من ةني أمور أخرى إنذارات مبكرة ىندَ الضرورةِ.
يتعنيُ ىل السلطاتِ اإلشراّيّة أيضًا أن تتأكدَ من معرّة وّهم جملس إدارة مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميّة وإدارتها التنفيذية للهيكلِ التشغيليّ للمؤسسةِ واجملموىة املصرّيّة واملخاطر
املُعرضة هلا ،مبا يف ذلك تلك النامجة ىن استخدامِ اهلياكل اليت تعيقُ الشفاّية (مثل الكيانات
ذات األغراض اخلاصة أو اهلياكل ذات الصلة).
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7- 3

اإلشرافُ املوحدُ للدولة األم واملضيفةِ
إن املبدأ املعمول ةه وملدة طويلة
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أن مجيع اجملموىات املصرّية الدولية واملصارف الدولية

جيب أن تشرف ىليها السلطات يف الدول األم واليت تنفذ ةااتدار ىمليات اإلشراف املوحدة ،وينبغي
ىل املشرّني يف الدول األم تواع إمكانية الوصول إىل املعلومات ّيما خيص كل املؤسسات املنشأة
من ابل املصارف اليت يشرّون ىليها .وينبغي ىل السلطات اإلشراّية ىل وارجه العموم أال تسمح
ةإنشات مؤسسات مصرّية ال ميكن اإلشراف ىليها ةشكل صحيح حتت هذه املبادئ .إن أّضل
املمارسات الدوليَّة حديثا ال تزال تؤكد ىل الرتتيبات اخلاصة ةتحسني تبادل املعلومات والتنسيق
ةني السلطات اإلشراّية من أارجلِ تطوير اإلشرافِ االحرتازيّ وإدارة األزمات .إن اإلطار الذي من
خالله يقوم هذا التناسق ،من ةني أمورٍ أخرى ،ميكن أن يشمل تطبيقِ خمتلفِ متطلبات السِّريَّة،
والتعهدات املتبادلة ّيما يتعلقُ ةتبادلِ املعلوماتِ واالتصاالت املناسبة واألشخاص املؤهلني واملساىدة
ّيما خيصُّ اللغةَ وتفسريَ املصطلحات.

يف سياقِ العالاات ةني الدولة األم واملضيفة ملؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،يُتواعُ من
السلطاتِ اإلشراّيّة أن تأخذَ يف االىتبارِ اآلثار املتعلقة ةالضغوطِ التناّسيّة داخل القطاىات املاليَّة،
وحتقيق أاص منفعة للدولِ اليت تنتمي إليها السلطة اإلشراّيَّة ،والتفسريات الشرىيّة الصادرة ىن
اهليئات الشرىيّة الوطنيَّة ،واألنظمة القانونيَّة والضريبيَّة ،وإدارة األزمات ،ومناّع التعاون الدوليّ.
ت اخلدمات
ّمن ناحية ،يتعنيُ ىل السلطات اإلشراّيّة توّري البيئة الرااةيّة اليت ُتمَكِّن مؤسسا ِ
املاليَّة اإلسالميّة من العملِ ةشكلٍ متناسقٍ ىرب النظم القانونيَّة املختلفة ،ومن ناحيةِ أخرى ،يُمكن
ين لتشمل التعامل مع ّئات املوارجودات ةطريقةٍ
االضطالع مبهمةِ إدارة األزمات ىل املستوى الوط ّ
منفصلة .ونظرا إىل أن ةرامج تأمني الودائعِ ليست مُتاحة يف مجيع الدول (السيما الربامج املتّفقة مع
الشريعة) ،لذا يلزم أن تدرسَ السلطاتُ اإلشراّيّةُ ادرة مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل
القيامِ ةأنشطة تنطوي ىل خماطر أىل وذلك اىتمادا ىل ما يتاح ألصحابِ حساةات االستثمار من
محايةٍ كامل ٍة أو كبرية ضد املخاطر.

 0- 7- 3اإلشرافُ املوحدُ واإلشرافُ ةني القطاىات
تكونُ حاالت التعرّض ةني القطاىات داخل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة وثيقة الصلة
ىل وارجه اخلصوص وةالتالي تثري خماوف لدى السلطاتِ اإلشراّيّة اليت تُشرفُ ىل مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ىل أساسِ "منفرد" .ويف هذا الصدد ،اد متارسُ مؤسسات اخلدمات
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انظر املعايري الدنيا لإلشراف ىل جمموىات املصارف العاملية وإنشات مؤسساتها ىرب احلدود ،يوليو  0223جلنة ةازل للرااةة املصرّية.
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املاليَّة اإلسالميّة ىددًا من األنشطة اليت تتجاوزُ احلدود اإلشراّيّة .وحتتاجُ السلطةُ اإلشراّيّة إىل
تقييمِ املخاطرِ ىل أساسٍ موحّدٍّ .حساةات االستثمار املقيدة ىل سبيلِ املثال مشاةهة إلدارة
صناديق االستثمار ،اليت يتم اإلشرافُ ىليها ىادة ةواسطةِ اجلهة املشرّة ىل سوقِ األوراقِ املاليَّة.
ومن األمثلةِ األخرى ما يتعلقُ ةالتكاّلِ ةصفته خط نشاط منفصل ضمن مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة كأن يكون شركة تاةعة هلا .ويف الدول اليت تكون ّيها هذه األنشطة خاضعة إلشراف
هيئة رااةيَّة منفصلة ،يكونُ من الضروريّ وارجود تعاون وثيق مع السلطاتِ اإلشراّيّة األخرى.
ولتسهيل التنسيقِ ةني السلطات اإلشراّيّة ،اد تكونُ هناك حاارجة (انظر الفقرة  )073إلارجراتِ
حوارات دوريَّة ومتكررة وتوايع مذكرات تفاهم ةغرض التحديدِ الواضح ألدوار ومسؤوليات كل
سلطة إشراّيَّة ،وإلنشات نقطة اتصالٍ مركزيَّة.
تعتربُ نقطة االتصال املركزيَّة هذه أساسية لتحقيق هدف اإلشرافِ الذي يركِّز ىل املخاطر.
وجيب أن تكون نقطة االتصال املركزيَّة ىل دراية ةأنشطة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة،
وأن تبق ىل اطالع ىل أحدث املستجدات ،وأن تتبادل املعلوماتِ املتعلقةَ مبؤسسةِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة مع أي سلط ٍة إشراّيِّة ذات مصلحة يف ذلك إن لزم األمر.
ّيما يتعلقُ ةالكيانات غري اخلاضعة للرااةة واإلشراف و/أو الكيانات غري املاليَّة اليت تكونُ
تاةعة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،اد تقومُ السلطة املشْرّة ىل مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميّة األم ةتقييم ما إذا كانت املخاطر منقولة من الكيانات اخلاضعة للرااةةِ إىل الكيانات
غري اخلاضعة للرااةة ،أو العكس .ويف احلاالت اليت تكون ّيها مؤسسة اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة
اخلاضعة للرااةةِ ذات نفوذٍ كبريٍ ىل

تلك الكيانات التاةعة وتكون ىرضة ملخاطر تلك

الكيانات ،يُمكنُ أن تطبقَ السلطةُ اإلشراّيّة ىل االستثمارات يف الكيانات التاةعة ،مثل ما هو
مسجل يف اائمة املركز املاليّ املوحّد ،األساليب نفسها ّيما يتعلق ةكفايةِ رأس املال واإلّصاح
اليت تسري ىل األنشطة املشاةهة اليت تقومُ ةها أيّ منشأة خاضِعة للرااةة .وةاإلضاّة إىل ذلك،
يُمكن أن حتتاج السلطة اإلشراّيّة إىل االطمئنانِ ىل اىتمادِ األنظمةِ املناسبةِ لاللتزامِ ةأحكام
ومبادئ الشريعةِ اإلسالميَّة يف مجيعِ أارجزات اجملموىة.
يف ىمليةِ املراارجعةِ اإلشراّيّة اخلاصة ةها ،من حيث االلتزام ةالشريعة ىل املستوى املوّحد،66
وىل وارجهِ اخلصوصِ ،يف احلاالت اليت يتم ّيها تفسريُ الشريعةَ ةشكلٍ خمتلفٍ ىرب الدول ،جيبُ
ىل السلطات اإلشراّيّة تعزيز ما يلي( :أ) االنسجام ةني أطر االلتزام القانونيّة والشرىيّة( :ب) تعزيز
التعاونِ ةني اهليئاتِ الرااةيّة الشرىيّة يف خمتلفِ الدولِ؛ (ج) تبادل األحكامِ وأسس األحكام
الشرىيّة.
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ىادةً ما يستندُ اإلشراف املوحّد ،ىل األال ارجزئيًّا ،ىل التوحيدِ احملاسيبّ الكليّ أو اجلزئيّ
ت اخلدماتِ
ىل مستوى اجملموىة .وهذا اد يثريُ مشاكل خاصة ّيما يتعلقُ ةاإلشرافِ ىل مؤسسا ِ
املاليَّة اإلسالميّة ،حيث اد تتفاوتُ معاجلةُ املوارجودات واملطلوةات املختلفة واملعامالت ةني الدول .ومن
األمثلة ما إذا كانت حساةات االستثمار غري املقيدة القائمة ىل املشاركة يف األرةاح تُعامل ةصفتها
ودائع ،وةالتالي تدرج ةالكامل يف املركز املالي املوحد للمجموىةِ ،أو تعامل ةطريقةٍ أخرى .وجيبُ
ىل السلطاتِ اإلشراّيّة التأكد من ّهمها للطريقةِ املتَّبعة وآثارها ىل املؤسساتِ اليت تُشرفُ
ىليها ،سواتً أكانت تلك السلطات أم مل تكن هي نفسها املشرف املوحّد .اىتمادًا ىل هياكل
التعاونِ املطبقة ،اد حتتاجُ تلك السلطاتُ أن تثري مع السلطاتِ األخرى املسائل اليت حتدث.

 4- 7- 3التعاونُ ةني السلطةِ اإلشراّيّةِ للدولةِ األم واملضيفةِ
هناك طرقٌ متنوىةٌ تتعلقُ ةالرااةةِ واإلشرافِ ىل املسائلِ الشرىيّةِ يف الدولِ املختلفةِ .ويف ةعضِ
احلاالت ،ميكنُ أن تكون هناك هيئة شرىيَّة مركزية يف الدولة ،ةينما تشرتط دولةٌ أخرى
ةشكل رئيس وضع نظامٍ شرىي والعمل مبوارجبه .ويف ةعض الرتتيبات ،ميكن أن تشكل املواّقة
املسبقة للسلطة اإلشراّيّة للدولة األم ارجزتا ال يتجزأُ من إارجراتات السماح ةاملنتجاتِ واخلدماتِ .ويف
حاالت أخرى ،يُمكن أن يشرتطَ جمرد تقديم إشعارٍ أو أال يشرتط احلصول ىل تصريحٍ رمسي أو
مواّقة .ولكن مهما كانت الطرق املتبعة ،تتوىل السلطةُ اإلشراّيّة يف الدولةِ املضيفةِ اخلاضعة
إلشراِّها املسئوليةَ األساسيةَ للتأكدِ من التزامِ مؤسسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ةقوانينها
وأنظمتِها الوطنيَّة املعمول ةها يف الدولةِ املضيفةِ مبا يف ذلك املسائِل الشرىيّة.
ّيما يتعلقُ ةاإلشرافِ املوحدِ ،يُتواع من السلطة اإلشراّيّة األم احلاارجة إىل احلصولِ ىل
معلوماتٍ معينةٍ تتعلقُ ةالفروعِ األارجنبيَّة والشركات التاةعة ملؤسسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة
اخلاضعة إلشراِّها .وحتتاج السلطةُ اإلشراّيّة األم إىل تقييمِ تأثري أي تطور ىل هيكلة جمموىة
مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميّة ،كما حتتاجُ إىل إدخالِ التعديالت املناسبة ىل طريقةِ إشراّها.
ولتسهيلِ ىملية الرااةة ،جيبُ ىل السلطةِ اإلشراّيّة األم أن تطلبَ املعلوماتِ من جمموىات
مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة اخلاضعة إلشراِّها حول أهداِّها وأنشطة ىملِها ،وممارسات
إدارة املخاطر اليت تنطبقُ ىل ّروىها األارجنبيَّة والشركات التاةعة ،وكذلك القضايا األخرى ذات
األهميَّة اإلشراّيّة.67
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جيبُ أن يعكسَ هيكل التعاون املختار مثل التعاون اإلشرايف ،سواتً الثنائيّ أو متعدد األطراف
من خالل مذكرات التفاهم أو االتفاايات ،كُالً من هيكل اجملموىة واملتطلبات اإلشراّية .إن
احلصولَ ىل /أو تبادل معلومات حمددة ةني السلطةِ اإلشراّيّة األم واملضيفة تتعلقُ مبجموىاتِ
مؤسسات خدمات ماليَّة متارسُ نشاطها يف أكثرِ من دولةِ ويف أكثر من اطاع ،ميكنُ أن تشملَ
من ةني أمورٍ أخرى وحيثُما ينطبقُ ،شروط الرتخيص حبيث يتم تبادل املعلومات حول خلفيّة
املؤسسات األارجنبيّة واملعلومات "املطاةقة واملالتمة" ،واملسائل ذات األهميَّة اإلشراّيّة ،مثل التحقُّق من
صحةِ مناهج إدارة املخاطر وإدارة خماطر االئتمان للطرف املقاةل ،والتعرضات الرئيسة له ومدى
ب ىل ىدم االلتزام ةالشريعة.
صحة االلتزام ةالشريعةِ وأيّ نتيجة ترتت ُ

 3- 7- 3التعاون اإلشرايف واملسائل اخلاصة مبؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة
نظر ٌة شاملةٌ ىل التعاون اإلشرايف
يشريُ مصطلح “التعاون اإلشرايف " إىل تعاون جمموىةٍ من السلطات اإلشراّيّة جمتمعة من أارجل
حتقيق هدفٍ مشرتك لتبادل املعلومات ولتنسيق األنشطة اليت تتم يف أكثر من دولةٍ .ولقد أصدرت

جلنةُ ةازل للرااةةِ املصرّيَّة دليال مفصال ىن التعاون اإلشرايف حتتَ ىنوان مبادئ املمارسات اجليَّدة
حول التعاون اإلشرايف (أكتوةر  68.)3101وطبقًا للجن ِة ةازل للرااةة املصرّيَّة ّإن اهلدفَ الرئيس من
التعاون اإلشرايف هو مساىدة أىضائِها ىل تطويرِ ّهم أّضل لطبيعةِ املخاطرِ اليت تتعرضُ هلا
اجملموىة املصرّيَّة وتعزيز الرااةة ىل العناصر الفرديَّة للمجموىة املصرّيَّة ىرب تباد ِل املعلومات
والتعاون ةني املشرّني.
ىل مستوى التعاون اإلشرايف ،تعتربُ شفاّية وحتمل املسئولية املشرّنيَ جتاه الغري ىناصر
هامة ،وذلك لتعزيزِ التنسيق ةني السلطاتِ اإلشراّيّة وتقديمِ معلومات إىل اجلهات اخلاضعة
لإلشراف ىن هيكلةِ ومتطلبات اإلشراف ةني الدولِ والقطاىات69.وجيبُ ىل السلطاتِ اإلشراّيّة
تبادل املعلوماتِ حولَ العوااب احملتملة واملخاطر اليت اد تتعرضُ هلا املؤسساتُ اليت تقومُ ةاإلشرافِ
ىليها ،السيما املخاطر اليت اد يكون هلا تأثري نظاميّ .ومن ناحيةٍ أخرى ،وةالنسبة لتبادلِ هذه
املعلومات ،جيبُ أن تكونَ للسريَّة االىتبار الرئيس.

68

ي وجلنةِ ةازل لإلشرافِ
من املهم التنويه إىل أن مبادرة التعاون اإل شرايف تتلق الدىم أيضًا من املنتدى املشرتك وجملس االستقرار املال ّ

املصريفّ واملنظمة الدوليّة هليئات األوراق املاليّة واجلمعيّة الدوليّة هليئات اإلشراف ىل التأمني حيث أارت تلك الكيانات أن التعاون
اإلشرايف يعترب أداة مهمة لتعزيز التنسيق والتعاون اإلشرايف.
69

ىل سبيل املثال ،جيب ىل مشرف الدولة األم إخطار املشرّني واملشاركني ةأي تطورات يف اهلياكل اإلشراّية وأنشطتها ،مبا يف

ذلك متغريات وخصائص اهلياكل الفرىية اليت ميكن أن تستخدم ألغراض حمددة.
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 .يعتربُ احلوارُ اإلشرايف ىنصرا هاما لتعزيزِ الشفاّيةِ واملسئوليةِ جتاه الغري يف هيكل التعاون
اإلشرايف ةاإلضاّة إىل التعاونِ ةني السلطات اإلشراّيّةِ للدولةِ األم واملضيفةِ .وجيبُ تنظيمُ احلوار
ىل أساسٍ دوري يشملُ مجيعَ ارجوانب خماطرِ األىمالِ والضواةط الداخليّة مبا ّيها الرااةة ىل
املخاطرِ وااللتزام والتدايق الداخليّ70.جيبُ ىل مجيعِ السلطاتِ اإلشراّيّةِ أن تكفلَ مسؤوليةَ
وشفاّيةَ واتساقَ احلوارِ وأن تدىمَ زمالتها اآلخرينَ غري املدرارجنيَ يف اهليكلةِ ةالفرصِ للمشاركةِ
يف هذا احلوارِ لتقديمِ معلوماتٍ ةشكلٍ مناسبٍ .وجيبُ أيضًا أن يعملَ هذا احلوارُ ىل تعزيزِ تقارب
املمارساتِ اإلشراّيّة.
ةاإلضاّةِ إىل احلوارِ اإلشرايف ،يعدُّ اإلّصاحُ اإلشرايف ىامالً هامًا يف هيكلِ التعاون اإلشرايف
ويف اإلشرافِ املوحدِ ةني السلطات اإلشراّيّة للدولةِ األم واملضيفةِ .ويُنصحُ ةاإلّصا ِح اإلشرايف
املتبادل املناسب من اِبل السلطاتِ اإلشراّيّة لضمانِ التحمل املناسب للمسئوليةِ ،وهذا ةدوره يساىدُ
ىل تعزيزِ ممارسات ضواةط صحيحة من ارجانبِ املشرّني أنفسهم.
يف ضوتِ التوسعِ يف اجملموىات املاليَّة احملليَّة ىرب الدول ،ةاإلضاّة إىل تزايدِ وارجود املؤسساتِ
املاليَّة األارجنبيَّة (السيما مؤسسات اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة) العاملة يف ةعضِ الدول ،يشريُ جملسُ
اخلدمات املاليَّة االسالمية إىل أن ةعض السلطاتِ اإلشراّيّة اد شرىت يف تبين مناهجَ أكثر تنظيما
ت ىل دورِ
للتعاونِ مع السلطاتِ اإلشراّيّة األخرى .وىل وارجهِ اخلصوصِ ،اىتمدت تلك السلطا ُ
التعاون اإلشرايفّ يف التوىيةِ ةالتقييماتِ اإلشراّيّةِ ،وتنسيق األنشطةِ اإلشراّيّةِ ،وتعزيزِ األطرِ
اإلشراّيّةِ لعملياتِ املؤسساتِ املاليَّةِ ةني الدولِ ةشكلٍ ىام ومرتاةطٍ ةطريقةٍ منطقية .واد مكنت
املنااشاتُ داخل التعاون اإلشرايف السلطاتِ اإلشراّيّة من تشكيلِ وارجهةِ نظرٍ أكثرَ مشولًا ىن
التحققِ من صحة تقييمها للمدى الذي يشكلُ
ُّ
اجملموىاتِ املاليَّة ،ومكنت أيضًا تلك السلطات من
ّيه تعرض املؤسسات األم ملشاكل الشركاتِ التاةعة (أو يف الوااع العكس ةالعكس) ومركزيّة
املهام الرئيسة اليت متثل خماطر حالية ىل املؤسسات اخلاضعة للتنظيمِ يف تلك الدول.
وةينما يعد التعاون اإلشرايف من املسائل املهمة ةالنسبةِ للصناىةِ املصرّيّة التقليديّة إال أن
أهميتَه اد تكون أال إحلاحا ةالنسبةِ لصناىةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة ،ألن ّوائد التعاون
اإلشرايفّ تتصلُ ةشكلٍ خاص ةاجملموىاتِ املصرّيَّة النشطة دوليًّا .ويف هذا الصددِ ،يشريُ جملسُ
اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة إىل أن مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة اد ال تكون مُعرضَّة لذلك
النوع من أحجامِ املخاطرِ الذي يستلزمُ إرشادات مفصلة ىن التعاون اإلشرايفّ ّيما يتعلقُ
خبصوصياته71.لذا ال يغطي هذا املعيار مجيعَ اجلوانبِ املتعلقة ةالتعاون اإلشرايف .وتُغط تلك
70

مت ىمل هذا املرارجع وّق اخلطوط اإلرشاديّة اخلاصة ةاللجنة األورةيّة للمشرّني املصرّينيَ حول إارجراتات الرااةة اإلشراّيّة ،يناير .3116

71

وةينما يهدفُ التعاون اإلشرايف إىل تعزيزِ التعاون ةني السلطاتِ اإلشراّيّة من أارجل اإلشرافِ الدوليّ ىل اجملموىات املصرّيّة اليت تعمل

يف دول خمتلفةّ ،من املعلوم أن ةعضَ أىضات تلك اجملموىات اد ال تكون من مؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة.
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اجلوانب ةشكل وافٍ يف مبادئ املمارسات اجليدة للتعاون اإلشرايفّ الصادرة ىن جلنة ةازل للرااةةِ
املصرّيّة اليت ينبغي الرارجوع إليها من اِبل السلطاتِ اإلشراّيّةِ ملزيد من املعلومات.
ةشكلٍ ىام ،سوفَ ميكنُ االسرتشاد مببادئ املمارساتِ اجليِّدة للتعاون اإلشرايف الصادرة ىن
جلنةِ ةازل للرااةة املصرّيَّة ّيما يتعلقُ ةنطاقِ املشاركةِ واهليكلةِ املناسبةِ للتعاون اإلشرايفّ ،
ولكن ،وىل وارجه اخلصوصِ ،ينبغي إدراج املسائل املتعلقة ةنطاقِ التعاون اإلشرايفّ يف ما يلي( :أ)
اإلطارُ التنظيميّ والقانونيّ ملؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة( ،ب) التباينُ يف املمارساتِ اليت
تتواّقُ مع الشريعةِ و تكامل اهليئات الشرىبة اإلشراّيّة املركزية( ،ج) اإلّصاحاتُ الرئيسة ىن
ىملياتِ مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة وّقًا لشروطِ سِريَّة املعلوماتِ يف املعيارِ الراةعِ (د)
اإلىسارُ املنتقل ىرب احلدود ةني مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميّة اليت تكونُ ارجزتا من
جمموىاتٍ تعم ُل يف أكثر من دولة.
ةينما يعترب التعاون اإلشرايف الفعَّال والناارجح ذا أهمية ،ليسَ ّقط لغرضِ اإلشرافِ املوحد ىل
ي ىل املستوى االحرتازيّ الكليّّ .ال
املستوى االحرتازيّ اجلزئيّ ةل أيضا ،لتعزيز االستقرار املال ّ
يعين ذلك أن حيل ذلك التعاون حمل التعاون الثنائيّ واملتعدد اجلوانب ةني املشرّنيَ ،أو تقويض
الرتتيبات الوطنيّة أو الثنائيّة أو املتعددة اجلوانب القائمة .ويف هذا الصدد ال ينبغي النظر إىل التعاون
اإلشرايفَّ ةديال ىن اإلشراف الوطينّ الفعّال أو مقلال من املسئوليات القانونيَّة واالحرتازيَّة للمشرّنيَ
املختصنيَ.
إىسارُ مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ىربَ احلدودِ يف سياقِ التعاون اإلشرايفَّ
يعتربُ التعاونُ الوثيقُ ةني السُّلطات اإلشراّيَّة وّ َق املبادئ الدوليَّة واملمارسات اجليدة من أكثر
األدواتِ كفاتةً يف التعاملِ مع إىسارِ مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىربَ احلدودِ ةاىتبارها
ارجزتا من جمموىةٍ تعملُ يف أكثر من دولة .وةالرغمِ من ذلكَّ ،إن ارجزتا من التعاون اإلشرايفَّّ ،يما
يتعلقُ ةالتنسيقِ اإلشرايف يف حالةِ إىسارِ مؤسساتِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ىربَ احلدودِ ،يستدىي
ايام السُّلطات اإلشراّيَّة املتأثرة ةتشكيلِ ّرق ىمل إدارة أزمات الختاذِ اإلارجراتاتِ التالية( :أ)
حتديدُ مجيع الرواةطِ واالىتمادات املتبادلة ةني مؤسسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة أىضات اجملموىة
يف الدول األخرى؛ (ب) حتديدُ املوانع القانونيَّة ّيما يتعلق ةإىسارِ مؤسسات اخلدماتِ املاليَّة
اإلسالميَّة ىربَ احلدودِ ؛ (د) تفهُّم أطر احللول الوطنيّة املتنوىة املتعلقة ةاإلىسار واإلارجراتات ذات
الصلة ،وكذلك الرتتيبات القانونيَّة املتعلقة ةها .ةاإلضاّة إىل ذلك ،جيبُ استكمال اإلارجراتاتِ
أىاله من خاللِ التبادُل املستمر للمعلوماتِ ةني السُّلطات اإلشراّيَّة.
لتطبيقِ اإلارجراتات املذكورة أىاله املتعلقة ةالتنسيقِ اإلشرايف يف حالةِ إىسارِ مؤسسات
اخلدماتِ املاليَّةِ اإلسالميَّة ىربَ احلدودِ ،جيبُ مراىاة التوصيات التالية( :أ) جيبُ توايع مذكرة
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تفاهمٍ ةني السُّلطات اإلشراّيَّة تتضمنَ تلك املذكرةُ ّصالً ىن اإلارجراتات اليت سيتمُّ اختاذها من
اِبل كل طرف يف حالةِ إىسارِ مؤسسات اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ىرب احلدودِ؛ (ب) الرارجوعُ إىل
اإلارجراتاتِ املعتمدة مسبقًا يف حالِة إىسارِ املصرفِ األم.
وىل وارجهِ اخلصوصِ ،يُمكن رؤية التداةري املتخذة ّيما يتعلقُ ةإىسارِ مؤسسات خدمات ماليَّة
إسالميَّة ىرب احلدودِ من منظوريْنِ( :أ) التداةري اليت جيبُ اختاذها من اِبل اهليئة اإلشراّيَّة
والسُّلطات األخرى (مبا ّيها تطوير خطط القرارات .أما ةالنسبةِ لتبادلِ املعلومات والتنسيق مع
السُّلطات األخرى حمليًّا وةني الدولِ ّيجبُ تنسيق إىادة اهليكلةِ أو حلِّ مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة املتعسرة ىل حنوٍ نظاميّ)؛ (ب) التداةري اليت جيبُ أن تتخذها مؤسسات اخلدماتِ املاليَّة
اإلسالميَّة (مبا يف ذلك خطط التمويل يف حاالت الطوارئ وخطط التعايف) اليت جيبُ أن ختضعَ إىل
التقييمِ الدايق من اِبل املشرّنيَ ةاىتبارها ارجزتا من العمليَّة اإلشراّيَّة املستمرة .ويتطلبُ ذلك أن
تغطي إارجراتات الرَّااةة اإلشراّيَّة املتخذة من اِبل السُّلطات اإلشراّيَّة وارجود إطارِ ىملٍ مؤسسيّ
سليم إلدارة األزمة وحل مؤسسةِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ،ووضوح أدوار ومهام الوكاالت ذات
الصلة والتفويضات املمنوحة هلا.

 8- 3ىملياتُ الناّذةِ اإلسالميَّة ("نواّذ")
 0- 8- 3نظرة شاملة ىل ىملياتِ النواّذِ اإلسالميَّة
تُوارجدُ النواّذُ اإلسالميَّة يف معظمِ الدولِ األىضات يف جملسِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة72اليت
يُمارس ّيها التمويل اإلسالميّ .إال أن املمارسات اإلشراّيَّة لتنظيم تلك النواّذ ختتلف ةشكل كبري
من دولة ألخرى خاصة ّيما يتعلقُ مبتطلباتِ رأسِ املال .ويطرحُ هذا التنوع يف ىملياتِ النواّذِ ىددا
من املسائل املتعلقة ةاإلشرافِ واليت تشبه إىل حدٍ كبري املسائل اليت تطرحها مؤسسات تقتصرُ
خدماتها ىل ىمليات ماليَّة إسالميَّة.

73

ولذلك ينبغي مراارجعة ىملياتِ النواّذِ من اِبل السُّلطات

اإلشراّيَّة ضِمن إارجراتات الرَّااةة العادية لتلك السُّلطات ،وةاستخدام أدوات اإلشراف املتاحة حاليًا
اليت متَّت منااشاتها يف القِسم .2- 3

72

تبيّن من خالل املعاينة اليت أارجرتها جمموىة ىمل إارجراتات املراارجعة اإلشراّيَّة املعدلة أن هناك  061ناّذة إسالميَّة (منها  51ناّذة يف

دولة واحدة و 32يف دولة أخرى) .معظم تلك النواّذ اإلسالميَّة تعمل ىل مدى اخلمس ىشرة سنة املاضية يف الدول املعنية.
73

يف ةعضِ احلاالت ،يسبب غياب اإلدارة املناسبة للمخاطر وآلية التواّق مع الشريعة إغالق ةعض ىمليات الناّذة .واد يثريُ هذا املواف أو

أي مواف مشاةه تداىيات تتعلق ةسمعة املؤسسة األم ةشكلٍ خاص وىوااب نظاميَّة حمتملة لصناىة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىمومًا.
ويدل ذلك ىل احلاارجة جلدار ّاصل واضح يفصل ةني ىملية الناّذة وأنشطة املؤسسة األم ةاإلضاّة إىل ترتيبات مقبولة تتعلق ةالضواةط
الشرىية للناّذة.
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ألغراضِ هذا املعيار ،تُعرَّف ىملياتُ النواّذِ اإلسالميَّة ىل أنها ارجزت من مؤسسة اخلدماتِ
املاليَّة التقليديَّة (واليت اد تكون ّرىًا لتلك املؤسسة أو وحدة متخصصة تاةعة هلا وليست كيانا
اانونيّا مستقال ىنها) واليت توّرُ كال من خدمات إدارة الصناديق (حساةات االستثمار) والتمويل
واالستثمار املتَّفقة مع أحكامِ ومبادئ الشَّريعة .ومن حيث املبدأ ،تكونُ تلك النواّذ مستقلة ةذاتها
(أو نواّذ كاملة) من حيث الوساطة املاليَّة املتَّفقة مع أحكامِ ومبادئ الشَّريعة حبيث أن األموال
املدارة ستستثمر يف موارجودات متفقة مع الشريعة ،وتفصل املوارجودات (يف حساب منفصل لألرةاح
واخلسائر) ،ومدار ةطريقة مناسبة ةني الناّذة اإلسالمية والصندوق األم .وةالتالي تطرح هذه النواّذ
ىددا من املسائلِ املتعلقة ةاإلشرافِ واليت تشبهُ إىل حدٍ كبري املسائل اليت تطرحها مؤسساتٌ تقتصر
خدماتها ىل العملياتِ املاليَّة اإلسالمية.
يُمكنُ أيضًا استخدام مصطلح "ناّذة" ىل أيّ ىملية تقومُ ّيها مؤسسة ما ةاستثمارِ أموالٍ يف
موارجودات متَّفقة مع أحكامِ الشَّريعة (مثل خطط شرات ىقار ةنات ىل اإلارجارة املنتهية ةالتمليكِ
واملشاركة املتنااصة أو املراةَحة) دونَ أن يتم مجع تلك األموال ىل أسسٍ متفقة مع الشَّريعة أو
خصيصًا ألغراض االستثمار املتَّفق مع أحكامِ الشَّريعة .ويف هذه احلالةِ ،ال تتناسبُ تلك العمليات
مع تعريفِ الناّذة الوارد يف ّقرة  025أىاله ،ولكن يُشار إليها يف هذا املعيار ةوصفها " نواّذ ذات
ارجانب مقتصر ىل املوارجودات ّقط" .ويُمكنُ تنفيذ هذه العمليات من خالل الفروع اليت تقدم
تسهيالت احلساةات اجلارية أو من خاللِ وحدات أخرى .وختتلف املسائل اإلشراّيَّة الناشئة ىن تلكَ
العمليات كثريًا ىن املسائل اإلشراّيَّة اليت تطرحها مؤسساتٌ تقتصر خدماتها ىل ىمليات ماليَّة
إسالميَّة ،ولكنها تشملُ مسائل إدارة املخاطر ّيما يتعلق ةاملوارجودات املتَّفقة مع أحكام الشَّريعة
ومبادئها ،وتطبيق أوزان املخاطر الرتارجيحيَّة املالئمة ىل تلكَ املوارجودات ألغراضِ كفاية رأس املال.
وجيب ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تسرتشدَ مبعايري جملس اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة األول اخلاص
ةإدارة املخاطر واخلامس ىشر اخلاص ةكفاية رأس املال يف إشراِّها ىل تلك العملياتِ.
جيبُ أن يكون لدى املؤسسة نظام يسمحُ ةالشفاّيةِ يف الفصلِ ةني املوارجودات ومصادر التمويل
اإلسالميَّة من ارجهة ،واملوارجودات ومصادر التمويل غري املتّفقة مع أحكامِ الشَّريعة اإلسالميَّة ومبادئها
من ارجهة أخرى74 .وينبغي ىل النظام العمل ىل منع الناّذة ليس ّقط من االستثمار يف املوارجودات
غري امللتزمة مببادئ الشريعة ،ولكن أيضا من حتويل أموال املستثمرين إىل الكيان التقليدي
األم.
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إال أن نسب أرةاح هذه النواّذ من إدارة هذه األموال ميكن أن توارجه إىل الشركة األم.

وةالتالي جيبُ أن يتم متييز النواّذ ىن كلّ من (أ) صناديق االستثمار املتّفقة مع أحكام الشَّريعة
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جيب ىل السلطةُ اإلشراّيَّة أن تطلب من املؤسسةِ نشر جمموىة كاملة منفصلة من القوائم املاليَّة اإلضاّيَّة لعمليات نواّذها يف اوائمها

املاليَّة (انظر معيار جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الراةع اخلاص ةاإلّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق).
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إال إذا كان لدى هذا الكيان أنظمة ميكن التحقق ةواسطتها من ّصل تلك املوارجودات وتطويرها ّقط يف الطرق املتواّقة مع الشريعة

اإلسالمية.
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اإلسالميَّة ومبادئها اليت هلا كيانات اانونيّة منفصلة؛ (ب) مقدمي املنتجات التمويليّة املتّفقة مع
أحكامِ الشَّريعة اإلسالميَّة ومبادئها (ىل سبيل املثال لشرات منزل) اليت ال تؤدي إىل مجع األموالِ
مع التأكي ِد ىل استثماراتها يف موارجودات متّفقة مع أحكام الشَّريعة اإلسالميَّة ومبادئها.
حتتاجُ السُّلطات اإلشراّيَّة يف الدول اليت تتواارجد ّيها النواّذ إىل التأكد من أن املؤسسات
اليت تقدم ىمليات النواّذ متتلكُ أنظمة داخليَّة وإارجراتات ووسائل رَااةيَّة تُوّر ضماناتٍ مقبولةً،
حول( :أ ) تواّق معامالت وصفقات النواّذ معَ أحكامِ الشَّريعة اإلسالميَّة ومبادئها؛ و (ب) اتباع
السياسات واإلارجراتات املناسبة إلدارةِ املخاطر.
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يف إطارِ إشراّها ىل ىمليات الناّذة ،جيبُ ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تأخذَ يف ىنيِ االىتبار
اخلصائص احملددة للتواّق مع أحكامِ الشَّريعة ومبادئها ةاإلضاّة إىل أن الناّذة هي يف الوااع ارجزت
من مؤسسة تقليدية .وينطبق ذلك أيضا ىل كفاية رأس املال وضواةط إدارة املؤسسات وإدارة
املخاطر واإلّصاح .وجيبُ أن تتمَّ معاملة ىملياتِ الناّذة يف املقامِ األولِ ةشكلٍ منفصلٍ ةصفتها
ّرىا للكيانِ الذي تشكل ارجزتا منه ،ثم معاملة هذا األخري "الكيان" ىل أساسٍ موّحد.

 4- 8- 3املراابةُ الداخليَّة
جيبُ ىل النواّذ أن تطبقَ املعيار العاشر الصادر ىن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية اخلاص
ةالضواةطِ الشرىيَّة .ويف حالة ىدم حدوث ذلك ،يتعنيُ ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تطلبَ مربرات
ألسبابِ ىدم ايامِ املؤسسةِ ةذلك .يف مثل هذه احلاالت ،جيبُ ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تتأكدَ من
التزام إدارة املؤسسة املاليَّة ةالفتاوى والقرارات الشرىيَّة ذات الصلة ،يف إطارِ تنفيذها للخدمات
املاليَّة اإلسالميَّة اليت تقدمها.

 3- 8- 3متطلباتُ رأسِ املال الرااةي
حتتاجُ السلطةُ اإلشراّيَّة يف تقييمها لكفايةِ رأسِ مال املؤسسة املاليَّة التقليديَّة املعنية إىل أن
تأخذَ يف ىني االىتبار املوارجودات املتّفقة مع أحكامِ ومبادئ الشَّريعة اليت تقدمها "الناّذة" وأيضًا
طبيعة املخاطرِ اليت تتحملها األموالُ املتّفقة معَ أحكام الشَّريعة اإلسالميَّة اليت يتم استثمارها يف
تلك املوارجودات .ويبنيُ املعيارُ املعدَّل اخلاص ةكفايةِ رأس املال الصادر ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة طريقة القياس اليت يُمكنُ استخدامها هلذا الغرض ،مع العلمِ ،وةشكلٍ ىامّ ،إن
املتطلبات الرااةيّة لرأسِ املال ىل املستوى الكليّ يتجسد يف املتطلبات الرَّااةيّة ىل املستوى
76

يُرارج الرارجوع إىل اإلّصاحات اخلاصة ةاملستثمرين األّراد الواردة يف املعيار الراةع.
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املؤسسي الرئيس (املستوى 77املوّحد أو املؤسسة األم) ،وةصرفِ النظر ىما إذا كانت املؤسسة األم
يف نفس الدولةِ أو يف دولةٍ أخرى .ويف ةعضِ الدول ،يتم التحديد الواضح لرأسِ املال النظاميّ املتعلق
ةالكيان واملطلوب لتوّريِ كفاية رأس املال لعمليات الناّذة ،ويتم ّصله ىن رأسِ املالِ النظاميّ
املتاح للعملياتِ التقليديَّة .وخيضع استخدامُ هذه الطريقةِ يف ىمليةِ الناّذةِ الىتبارات ارجوهريَّة.
ّيما يتعلق ةتعريفِ ىمليةِ الناّذة يف الفقرةِ  ،025ميكن أن يتمَّ حساب متطلبات رأمساهلا أوالً
حبساب معدل مقام نسبة كفاية رأس املال (وّقًا للشرحِ الوارد يف امللحق (أ) من املعيار اخلامس
ىشر) ،ثم ةعد ذلك حبسابِ مبلغ رأس املالِ املطلوب يف ةسطِ نسبة كفاية رأس املالِ من أارجلِ
استيفات متطلبات رأس املالِ النظاميّ .وميكن ةعد ذلك أن يتمَّ خصم ذلك املقدار من رأس املال
األساسيّ للمؤسسة األم يف ةسطِ نسبة كفاية رأس ماهلا .78إال أنه ميكن للسلطةِ اإلشراّيَّة ةناتً
ىل تقديرها اىتماد طريقة خمتلفة يكون هلا نفس التأثري االاتصاديّ .ةاإلضاّة إىل ذلك ،واىتمادًا
ىل كيفيّة التعامل مع أصحابِ حساةات االستثمار يف الدولة (انظر القسم  ،)2- 0- 2جيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة تقديم دليل إرشاديّ للناّذة خيضعُ لكفاية رأس املال أو موارجوداته حسبما
يتطلب أي تعديلٍ يف حساب مقام نسبة كفاية رأس املال وذلك لألخذِ يف احلسبان أي خصائص
لتفادي املخاطر حلساةات االستثمار غري املقيدة ىل أساسِ املشاركة يف األرةاحِ إذا مت تقدميها من
خاللِ النواّذ.
ةالن سبةِ لتعريفِ " النواّذ اليت تتعامل يف املوارجودات ّقط " الوارد يف الفقرة ّ ،026كل ما هو
مطلوب هو حساب أوزان املخاطر املناسبة ملوارجوداتها املتّفقة مع أحكام ومبادئ الشَّريعة استنادا إىل
اإلرشاداتِ الواردة يف املعيارِ اخلامس ىشر.
يف احلاالتِ اليت ال تطالب ّيها السُّلطات اإلشراّيَّة النواّذ "الكاملة" ةاالحتفاظِ ةرأس مال
نظاميّ منفصل (ةغض النظرِ ىما إذا كانت املؤسسة األم يف نفسِ الدولة أو يف دولة أخرى) ميكنُ
للسلطاتِ اإلشراّيَّة أن تأخذَ يف اىتبارها تطبيق متطلبات منفصلة للحد األدن لرأسِ املال وّقاً
للمعايريِ الواردة يف القسم  ،5- 2- 2وةالتالي ميكنُ للمشرفِ أن يطلبَ من الناّذة احلفاظ ىل
احلد األدن من التوازنِ يف " حسابِ خاص ةاملركز الرئيس" ،أو أي حساب ميثل االستثمار الصايف
للمركز األم يف الفرع .يُعد هذا املطلب ىل وارجه اخلصوصِ وثيق الصلة ةاملوضوع ىندما يكون
الكيانُ األم يف دولةٍ أخرى ،أو ةديال ىن ذلك ،ىندما تكون الناّذة ّرىا أارجنبياّ (أي ىندما
يكون ّرىها األم يف دولة أخرى) ،ميكن للسلطة اإلشراّيَّة املضيفة أن تطلب ضمانا من الكيان
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ّيما يتعلقُ ةالغرض من هذا القسم الفرىيّ حول النواّذ اإلسالميّة ،املصطلح "موحد" يشريُ إىل توحد الناّذةِ مع املصرف التقليديّ األم

والذي تعد الناّذة ّرىا أو اسما تاةعا له .جيبُ ىدم خلط هذا املصطلح مع توّحد جمموىة الشركة األم والشركات التاةعة هلا ىل
مستوى اجملموىة املصرّيّة.
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للمزيد من التفاصيل انظر املعيار اخلامس ىشر اخلاص مبتطلبات رأس املال اخلاصة ةالناّذة.
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األم ،ةدلًا من اشرتاط احلد األدن لرأس املال النظاميّ للفرع للتأكد من أن ىمليات الفرع تتلق
دىما رأمساليّا مناسبا من الكيانِ األم يف مجيعِ األواات .من ناحيةٍ أخرى ،جيبُ ىل السُّلطات
اإلشراّيَّة مالحظة أن ذلك يطرح املسألة املتعلقة مبدى إمكانية االىتماد ىل هذا الضمان يف
حاالت الضغط.
ةالتطاةقِ مع املعايري الواردة يف القِسم  5- 2- 2ميكنُ للسلطات اإلشراّيَّة أيضًا أن تفرضَ
متطلبات أخرى ةناتً ىل تقديرها (مثل إدارة رأس املالِ واملخاطر) ىل هذه النواّذ ،أو ميكنُ هلا
أن تطالبَ ةتحويلها إىل مؤسسة تقتصر ىل خدمات ماليَّة إسالميَّة ،إذا مل تقتنع ةشكل كامل
ةطبيعةِ املخاطر واألنظمة الداخليَّة وإارجراتات ووسائل الرَّااةة ىل هذه النواّذ .ويف ةعضِ الدولِ،
تطلب السُّلطات اإلشراّيَّة حتويل النواّذ اإلسالميَّة إىل شركات مصرّيّة إسالميّة تاةعة وذلك ىند
تضخم حجمها ةعد سنوات ىديدة من العمليات .وميكن للسلطةِ اإلشراّيَّة أن تضعَ ةعض املعايري
(ىل سبيل املثال من ناحية حجم موارجودات النواّذ اإلسالميَّة ةضواةط معينة أو ةنسبة مئوية من
املركز املالي للكيانِ األم) هلذا التحويل القائم ىل أساس اانونيّ شامل ونظاميّ يف الدولة،
ةاإلضاّة إىل اخلطة اإلسرتاتيجية احملليّة الشاملة للصناىة املصرّيّة اإلسالميَّة ،إن وارجدت.

 2- 8- 3متطلباتُ اإلّصاحِ
ةاإلضاّةِ إىل ةعضِ متطلبات اإلّصاح املقرتحة املشار إليها يف الفقرة  ،056ميكن للسلطةِ
ب من املؤسسةِ اإلّصاح للجمهورِ ىن أمور من ةينها:
اإلشراّيَّة أن تطل َ
أ.

مصادر األموال املوارجهة لتغطيةِ العجزِ يف سيولةِ النواّذ ،إن وارجدت؛

ب.

اإلّصاحات املتعلقة ةكفاية رأس املال؛

ج.

إدارة املخاطر وضواةط اإلدارة؛

د.

تعيني مستشار شرىيّ خمتص أو هيئة رااةة شرىية؛ و

ه.

تقرير االلتزام ةالشَّريعة يغطي من ةني أمور أخرى آلية مناسبة للمراابةِ الشرىيَّة ألنشطة الناّذة
اإلسالميَّة.
جيبُ أن تتناسب منهجيّة اإلّصاحّ ،يما يتعلقُ ةاإلّصاحات املقرتحة أىاله ،مع املعيارِ الراةع
جمللس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .وجيبُ أن يقدم اإلّصاح من خالل وسائل مالئمة معتمدة من
السلطة اإلشراّيَّة (ىل سبيل املثال ىرب شبكة اإلنرتنت) أو تقدم إىل السُّلطات اإلشراّيَّة لإلّصاح
ىنها الحقا من اِبل تلك السُّلطات .ومن الطبيعيّ أن تشكل هذه اإلّصاحات ارجزتا من متطلبات
اإلّصاح املرتبطة ةإصدارِ التقارير املاليَّة ةشكلٍ دوريّ (مثل اجملموىة الكاملة من القوائم املاليَّة
اخلاصة ةالناّذة اإلسالميَّة وذلك ةاىتبارها ارجزتا من اإليضاحات اخلاصة ةالقوائم املاليَّة للمؤسسة
املاليَّة التقليديَّة اليت تكون الناّذة ارجزتا منها).
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 5- 8- 3العواملُ اإلرشاديَّة لتطبيقِ معايري جملسِ اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة ىل النواّذ اإلسالميَّة
أغلبُ املعايري واملالحظات اإلرشاديَّة الصادرة ىن جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ال تنطبق
ةشكلٍ خاص ىل ىمليات النواّذ اإلسالميَّة ،وتنص تلك املعايري واملالحظات اإلرشاديَّة ةشكلٍ
ىام ىل أنه ميكن للسلطةِ اإلشراّيَّة ةناتً ىل تقديرها أن تتوسعَ يف تطبيقِ تلك املعايري لتشمل
ض السُّلطات
ىمليات الناّذة اليت تعد مستقلة ةذاتها (نواّذ "كاملة") .ويف هذا الصددِ ىبّرت ةع ُ
اإلشراّيَّة ىن رغبتها يف احلصول ىل توارجيهات ّيما يتعلق ةهذه املسألة .وسوف يتنوع تطبيق املعايري
ىل النواّذ ةناتً ىل موضوع املعيار .ىل سبيلِ املثال ميكنُ تطبيق معايري إدارة السوق ةسهولة ىل
مجيع النواّذ تقريبًا ،ةينما سيحتاج تطبيق معايري ضواةط اإلدارة إىل مراىاة أن الناّذةَ ليست
كيانا اانونيّا مستقال ميكن أن يكون لديه ،ىل سبيل املثال ،جملس إدارة خاص ةه .وةالرغم من
ذلكّ ،إن املقاييس الواردة أدناه تعطي ةعض املؤشرات ىن الظروف اليت اد يكون يف ظِلها تطبيق
معايري جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىل ىملياتِ النواّذ اإلسالميَّة مناسبًا:
أ .إذا تزايد احلجمُ اإلمجاليّ للموارجوداتِ (أي التمويل واالستثمارات) اخلاص ةالنواّذِ اإلسالميَّة
التاةعة للكيان األصلي ،وةصرفِ النظرِ ىن العددِ اإلمجاليّ للنواّذ ،ةصورة كبريةٍ ضمنَ
ىمليات الكيان األم؛
ب .احتماليّة تسبب النواّذ اإلسالميَّة يف خماطر منهجيّة ىل الصناىة؛
ج .ىندما تكتسبُ الناّذةُ اإلسالميَّة حصة سوايّة كبرية من إمجالي املوارجودات املصرّيّة
اإلسالميَّة يف الدولة79؛
د .ىندما يكون وارجود الكيانِ األصلي للناّذةِ يف دولة أارجنبيّة.

القسم الراةع :مسائل حمددة إضاّية جيب معاجلتها يف إطار إارجراتات الرَّااةة اإلشراّيَّة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة
ينااشُ هذا القسم ةعضَ املسائل احملددة اإلضاّية اليت تتعلق ةاملخاطر املصرّية ،اليت جيبُ
ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تركزَ ىليها ةشكلٍ خاص ىند تنفيذ إارجراتات الرَّااةة اإلشراّيَّة ،مبا
يف ذلك تركز املخاطر (كذلك تغطية تركز االستثمار العقاريّ) وتقييم خماطر معدل العائد يف
السجل املصريف ،وإدارة خماطر السيولة واإلشراف ،وممارسات اختبارات الضغطِ ملؤسساتِ
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أظهرَت االستبانة أنه يف ةعضِ الدول يوارجد ىدد اليل من النواّذ اإلسالميّة أكرب من ةعض املؤسسات اليت تقتصر ىل اخلدمات املاليّة

اإلسالميّة من حيث إمجالي املوارجودات .ويف ةعضِ احلاالت األخرى ،جتاوزت حصة املوارجودات التمويليّة اململوكة للنواّذ اإلسالميّة ثلث
إمجالي املوارجودات يف اائمة املركز املالي للمؤسسة األم.
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اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،والسُّلطات اإلشراّيَّة ،وخماطر السُّمعة ،وأساليب التحوط املتواّقة مع
الشَّريعة ،وممارسات التقييم ،وشفاّية اإلشراف ،واملسئولية جتاه الغري.

 0- 2تركزُ املخاطر
يُعرفُ تركزُ املخاطرِ ىل أنه " أي تعرض واحد للمخاطر أو جمموىة من التعرضات املتشاةهة
(أي التعرض إىل العميل نفسه أو الطرف املتعامل معه مبا يف ذلك مقدمي احلماية واملنطقة
اجلغراّيّة والصناىة وىوامل املخاطر األخرى) الذي اد يؤدي إىل( )0خسائر كبرية (ةاملقارنة
ةإيرادات ورأس املال وإمجالي املوارجودات واملستوى اإلمجاليّ للمخاطر اليت تتعرض هلا مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة) تشكل تهديدًا لألهلية االئتمانيَّة ملؤسسة اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة أو
ادرتها ىل احملاّظة ىل ىملياتها األساسيّة أو ( )3أي تغيري ارجوهريّ يف طبيعة خماطر مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة".

تشريُ اإلرشادات الثانية الصادرة ىن جملسِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (اإلرشادات املتعلقةُ
ةإدارةِ املخاطر ومعيارِ كفايةِ رأسِ املالِ :معامالتُ املراحبةُ يف السلعِ) إىل وارجودِ تركزات ىالية يف
خمتلف مَحاّظ مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .وتعترب التعرّضات املُركزة يف معامالت
املراةَحة يف السلع ويف األنشطة العقاريَّة (انظر القسم  2.0.3و 2.0.2ىن االستثمار العقاريّ) من األمور
الشائعة يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،وميكنُ أن تعرضَ مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة ملخاطر احرتازيَّة ومسائل إشراّيَّة خمتلفة حتتاج إىل تغطيةِ يف إارجراتات الرَّااةة اإلشراّيَّة،
خصوصًا ىندما يكونُ التحوط املتفق مع الشَّريعة اإلسالميَّة غري متاح وتكون هناك صعوةة يف
إجناز حتويل املخاطر من خاللِ التصكيك املتفق مع أحكام ومبادئ الشَّريعة .لذا جيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة تقييم مدى تركزات خماطر الطرف اآلخر وخماطر االئتمان اخلاصة مبؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالمية وكيفيّة إدارتها وإىل أي مدى يُمكن أن تقومَ مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة ةدراستِها يف التقييم الداخليّ لكفايةِ رأس املال وّقًا للمحورِ الثاني .جيبُ أن تتضمنَ هذه
التقييمات مراارجعة نتائج اختبارات الضغط ملؤسسة اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة( .ةالنسبةِ الختبارات
الضغط املتعلقة مبخاطر الرتكز ،يتعنيُ ىل كل من مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة والسُّلطات
اإلشراّيَّة االسرتشاد ةاملعيار الثالث ىشر).
جيبُ أن متتلكَ مؤسساتُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة سياسات وأنظمة ووسائل رااةة داخليَّة
ّعّالة للتحديد والقياس واملتاةعة والتحكم يف تركزاتِ املخاطر االئتمانيَّة اخلاصة ةها يف الوات
املناسبِ .ولتقليلِ خماطر الرتكز ،جيبُ ىل مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وضع سقوف
ألحجامِ املخاطر اليت تتعرض هلا .ويف العديد من الدول ،توّر وحتدد السُّلطات اإلشراّيَّة حدًّا معينًا
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ألي طرف واحد متعامل معه أو أي جمموىة من األطراف املتعامل معهم واملرتبطة ةبعضها .ويُشار إىل
هذا احلد ىادةً ةوصف "احلد األاص للتعرّض ".
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وةاإلضاّة إىل هذا احلد ،يُمكن ملؤسسات

اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة أن ترسي حدًّا جممعًا إلدارة ومراابةِ مجيع أحجام التعرّض الكبرية
كمجموىة؛ ومع ذلك جيب حتديد تلك السقوف ةالتناسب مع رأس مال مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة وإمجالي املوارجودات أو يف حالة وارجود إارجراتات كاّية مع املستوى اإلمجاليّ للمخاطر.
جيبُ ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أن تأخذَ يف اىتبارها ةشكلٍ واضحٍ مدى
تركز خماطر االئتمان يف تقييمها لكفاية رأس املال مبوارجبِ احملور الثاني .ومن املهم أيضًا
ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أن حتدد تهديدات املخاطر متعددة األةعاد املوارجهة للمؤسسة
ةرمتها .وةناتً ىليه ،جيبُ اياس الرتكزات اليت مت حتديدها ةعدةِ طرق (ىل سبيل املثال املقارنة ةني
التعرّضات اإلمجاليّة والصاّية واستخدام القيم االمسيّة) من خالل توظيفِ ىدد من األساليب (مثل
اختبارات الضغط ّيما يتعلق ةالصدمات اليت تنطوي ىل ىوامل املخاطر املختلفة؛ استخدام مستوى
األىمال واحلاالت املؤثرة يف املؤسسة كلها؛ واستخدام اختبارات الضغط اجملمعة والنماذج
االاتصاديَّة لرأس املال) حسب االاتضات لقياس األثر احملتمل لرتكزات املخاطر.81

 0- 0- 2الرَّااةة اإلشراّيَّة ىل خماطر تركزات االئتمان
ميكنُ للسلطات اإلشراّيَّة أخذ اجلوانب التالية يف ىني االىتبار ّيما يتعلق ةإارجراتات الرَّااةة
اإلشراّيَّة ىل تركز املخاطر يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة( :أ) حتليل تركزات املخاطر
ىل مستوى الكيان القانونيّ ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة و/أو ىل أساس موّحد؛ (ب)
النظر إىل تركزات املخاطر يف سياق متصل واحد أو كمجموىة من املتغريات املرتبطة ارتباطًا
وثيقًا ميكن أن يكونَ هلا تأثريات خمتلفة ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة؛ (ج) التزام
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةالسقوفِ احملددة حلاالت التعرّض الفرديّة الكبرية
والتعرضات للمخاطر إمجاالً؛ (د) إطار ىمل إلدارة تركزات املخاطر االئتمانيَّة يوثق ةوضوح
ويتضمن تعريفًا لرتكزات املخاطر االئتمانيَّة املتصلة مبؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة؛ و (هـ)
األشكال املختلفة من تركزات خماطر االئتمان اليت اد تتعرض هلا مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة مثل:
أ.
ب.
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التعرض لطرف واحد متعامل معه؛
التعرّض جملموىة مرتاةطة من األطرافِ املتعامل معهم أو العمالت؛

حل جمموىة ىمل إارجراتات املراارجعة اإلشراّيّة املعدلة إىل االختالّات يف تعريف السلطات
تشريُ الدراسةُ اليت أُارجريت سنة  3103لـصا ِ

اإلشراّيّة حلدود التعرض لعميل واحد و/أو التعرض الكبري الواحد .ويف معظم احلاالت ّان نطاق احلد احملدد يرتاوح ةني  %01و  %25من
ااىدة رأس املال األساسي ملؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة.
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ال جيبُ ّقط أخذ ظروف السوق العادية يف ىني االىتبار ةل أيضًا دراسة احتمال تراكم الرتكزات يف ظل ظروف السوق غري املواتية

والركود االاتصاديّ وّرتات شح السيولة العامة يف السوق.
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ج.

ادر كبري من التعرض الكليّ لعددٍ اليل من األطراف املتعامل معهم أو العمالت؛

د.

التعرضات اخلاصة ةالصناىة أو القطاىات االاتصاديَّة ،مبا يف ذلك التعرض للمؤسسات
املاليَّة اخلاضعة وغري اخلاضعة لالشراف مثل شركات األسهم اخلاصة؛

ه.

األااليم اجلغراّيّة؛

و.

التعرّض الناشئ ىن أساليب ختفيف املخاطر االئتمانيَّة؛

ز.

التعرّض إىل األطرافِ املقاةلة من خالل تنفيذ أو إارجرات املعامالت مثل معامالت املراةَحة
يف السلع؛

ح.

املوارجودات احملتفظ ةها يف السجل املصريف أو الدّاتر التجاريَّة ،مثل التمويل وصكوك
التحوط املتفقة مع الشَّريعة ومبادئها واملنتجات املهيكلة (مثل معامالت املراحبة يف
السلع)؛

ط.

والتعرّض خارج اائمة املركز املالي ،مبا يف ذلك خطاةات الضمان وخطوط السيولة
وغريها من االلتزامات.

يف إارجراتات الرَّااةة اإلشراّيَّة ،جيب مراارجعة إدارة خماطر الرتكزات االئتمانيَّة من اِبل
السُّلطات اإلشراّيَّة .وجيب أن تغطي هذه املراارجعة ىل األال السياسات والعمليات واإلارجراتات
الداخليَّة ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة املتعلقة ةالتحديد والقياس واملراابة والتحكم يف (أو
ختفيف) خماطر الرتكز االئتمانيّ .يف ظروف معينة ،اد يتطلب حتديد تركزات املخاطر ّحص
هياكل املعامالت لتحديد املوارجودات األساسية وتقييم أي " تركزات خفية" اد تظهر .ويف هذا
الصدد ،ميكن للسلطات اإلشراّيَّة أن تنظرَ إىل النماذج ،وةطااات األدات ،وغري ذلك مما يستخدم
يف التقييم الداخليّ لكفايةِ رأس املال ّيما يتعلق ةرأس املال املضاف ،وكذلك كيفيّة ىمل مناذج
األدات ةوصفها أدوات للتنبؤ ةاإلخفااات .ولتسهيل ىملية الرَّااةة اإلشراّيَّة اخلاصة ةالتقييمِ الداخليّ
لكفايةِ رأس املال ملؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة تبين منهجيّة
لرأس املال الداخليّ املضاف ّيما خيصُّ خماطر تركز االئتمانِ الستخدامها لغرض اختبار معقوليّة
حساب رأس املال للمخاطر.
يف حالةِ وارجود مؤشرات أو نتائج تشري إىل وارجود تركزات خماطر كبرية أو ىدم التزام
ةاحلدود /السقوف يف اطاع  /منطقة معينة ،ىندئذ جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة اختاذ اإلارجراتات
الرَّااةيّة املناسبة مثل (أ) حتذير مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة للحد من الرتكيز يف ذلك
القطاع /املنطقة املعنية وتنويع استثماراتها يف خمتلف القطاىات /املناطق؛ (ب) ختصيص مستوى
مناسب من رأس املال اإلضايف لرتكزات املخاطر يف تقييم رأس املال الداخليّ ملؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة (انظر القسم الفرىي )0- 3- 2؛ و (ج) خصم املبلغ الزائد من ااىدة رأس املال
األساسي ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة.
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جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أيضًا تقييم تركزات املخاطر ملؤسسات رأس املا ِل يف سياق
اجملموىات املصرّيّة احملليّة والدوليَّة .وهلذا الغرض ،جيب أن تكون هناك منااشات مناسبة ةني
ني يف الدولة األم واملضيفة للتأكدِ من تنسيق األنشطة اإلشراّيَّة ّيما يتعلق مبخاطر الرتكز.
املشرّ َ
وجيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أيضًا أن تتأكد من أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لديها
رأس املال الكايف وهوامش السيولة الكاّية ّيما يتعلقُ ةرتكزات املخاطر اليت تتعرض هلا تلكَ
املؤسسات.

 4- 0- 2حدودُ الرتكزاتِ لالستثمارِ العقاريّ
االستثمارُ العقاريّ (يف مقاةل صيغة التمويل العقاريّ) يشري إىل استثمار مؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة أمواهلا و/أو أموال ىمالئها مباشرةً يف املوارجودات العقاريَّة أو يف املشاريع العقاريَّة
(أو يف املشاركات يف القطاع العقاريّ أو مشاريع ىقاريَّة) ألغراض جتاريَّة لتحقيقِ أرةاح من التطوير
العقاريّ أو لالستفادة من ارتفاع أسعار املوارجودات العقاريَّة .82واد شهدت االستثمارات العقاريَّة من
ابل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تزايدًا يف العديد من الدول .وتتصرف مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة ةصفتها مطورة ىقارات و/أو ةعد ذلك مالكة ىقارات وهو الدور الذي يقوم ةه ىادة
املتخصصونَ العقاريونَ .وتطرح هذه االستثمارات مسائل إشراّيّة خصوصًا ّيما يتعلق ةإدارة املخاطر
وكفاية رأس املال .حيددُ املعيار اخلامس ىشر ثالث ّئات رئيسة لالستثمار العقاريّ ومعاجلة رأس
ني ىل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الرارجوع إليها.
املال النظاميّ املتصلة ةه يتع ُ
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جيبُ أن تتم املواّقة ىل السياسات الداخليَّة لالستثمار العقاريّ من ابل جملس اإلدارة ،وىل
األال جيبُ أن تتناول تلك السياسات ما يلي( :أ) جمموىة من املعايري حتدد نسب التعرّض املسموح
ةها (أي حدود املخاطر) يف اطاع العقارات ةنات ىل االسرتاتيجيّات التجاريَّة ملؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة؛ (ب) ضمان أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لن تنخرطَ يف أنشطة
املضارةات ىل املمتلكات العقاريَّة؛ (ج) حدود داخليَّة ألي مطور ّردي وحدود االستثمار املسموح
ةها وأنواع العقارات والتعرض القطاىي الشامل؛ (د) التوارجيه الكايف لعمليات صنع القرار ،والرَّااةة
والتقييم لضمان تواّق األنشطة العقاريَّة مع أحكام ومبادئ الشَّريعة .كما جيب ىل السياسات
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إن املعيارَ الرئيسي يف التمييز ةني االستثمار العقاريّ والتمويل هو وارجود تدّق نقدي منتظم ىبارة ىن مستحقات ىل العميل ّيما يتعلق

ةاألصل العقاري .ويشري وارجود مثل هذا التدّق النقدي اىل أن مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية تقدم متويال للعميلِ هلذا األصل ةينما
ي إىل أن مؤسسة اخلدمات املاليّة اإلسالميّة اد استثمرت يف املوارجودات ىل حساةها اخلاص (أو ةنفسها
يشريُ ىدم وارجود ذلك التدّق النقد ّ
وةأصحاب حساةات االستثمار املطلقة)( .يُرارج الرارجوع إىل املعيار اخلامس ىشر ملزيد من التفاصيل ىن األنشطة العقاريّة).
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يُ رارج العلم أن التمويل العقاريّ سوف يعرض مؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة أيضًا للمخاطر اليت تنشأ من السوق العقاريّ يف

الدولة ،وجيب أخذ هذه املخاطر يف االىتبار كجزت من التقييم العام لرتكزات املخاطر املوضحة أىاله؛ وال يعفي التقييم املنفصل
لالستثمار املباشر املشار إليه هنا مؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة والسلطات اإلشراّيّة من التزاماتها لتقييم املخاطر األكثر ىموميّة.
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أيضًا وضع اإلارجراتات املناسبة للتعامل مع احتماالت ىدم االلتزام ملتطلبات الشَّريعة؛ و(ه) حتديد
مسؤولية التدايق الداخليّ ةوضوح ّيما يتصل ةتقييم ّعاليّة نظم الرَّااةة الداخليَّة اليت وضعت
للسيطرة ىل املخاطر.
يف الدولِ اليت تسمحُ ةاالستثمارِ العقاريّ ،تتبن ةعضُ السُّلطات اإلشراّيَّة نهجًا مشرتكًا يف
احلد من املخاطر اليت تتعرضُ هلا مؤسسات اخلدماتِ املاليَّة اإلسالميَّة أو أصحاب حساةات
االستثمار التاةعونَ هلا من خالل وضع ايود ىل أحجام املخاطر يف القطاع العقاريّ ،وتقييد
استخدام حساةات االستثمار املطلقة أو حتديد أوزان خماطر معينة هلذا االستثمار.
وةشكلٍ رئيس ،جيبُ ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تتأكدَ من أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة تليب املتطلبات االحرتازيَّة اليت تتيحُ هلا املشاركة يف أنشطةِ االستثمار العقاريّ يف اائمة
املركز املالي اخلاصة ةها أو ةطريقة غري مباشرة من خاللِ شركة تاةعة هلا كليًا أو متتلك ّيها
حصة غالبة .وميكن للسلطة ،من ةني أمور أخرى ،أن حتددَ نوع النشاط ومستوى االستثمار العقاريّ
املناسب ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ومستوى تركز املخاطر .كما ميكن لتلك السُّلطات
أن حتدد الشروط املاليَّة واملوارد اإلدارية اخلاصة مبؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لضمان ادرة
تلك املؤسسات ىل دىم أنشطة االستثمار العقاريّ ،وتقرير ما إذا كانت مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة حممية ةشكلٍ كافٍ من خماطر التقاضي ،وإرسات ىمليات إدارة خماطر واختبارات
ضغط وتقييم اوية وممارسات مالئمة ّيما يتعلق مبؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة اليت ختلط
ةني أمواهلا وأموال أصحاب حساةات االستثمار املطلقة.
يف هذا السياق وةالتطاةق مع الفقرة  ،312ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تتبن ايودا أو حدودا
احرتازيَّة من ةينها القيود واحلدود التالية:
أ.

وضع حد ىل أحجام خماطر االستثمارات العقاريّ اإلمجالية ّيما خيص رأس املال النظاميّ،
مع وضع حد أدن ةكثري ىل خماطر االستثمار العقاريّ املفرد .إذا جتاوزت مؤسسة اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة احلد املقرر من اِبل املشرف ،جيبُ ىليها إةالغ السلطة اإلشراّيَّة وتقديم
اإلارجراتات التصحيحيّة للحد من التعرّض الكليّ للمخاطر ليصل إىل مقدار ضمن هذا احلد.
ةديال للحد الفرديّ القائم ىل رأس املال النظاميّ املبني يف الفقرة (أ) أىاله ،ميكن للسلطة
اإلشراّيَّة ةناتً ىل تقديرها أن تطبقَ حدودا منفصلة الستثمار أموال مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة وحساةاتها اجلارية من ناحية وأموال أصحاب حساةات االستثمارات املطلقة من ناحية
أخرى.

ب.

جيبُ أن يكون احلد الساةق (احلد الكلي) نسبة مئوية من رأس املال النظاميّ الذي هو أال
ةكثري من احلد الكليّ املذكور يف الفقرة (أ) أىاله ،ةينما يف احلد األخري ستكون النسبة
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املئوية من أموال أصحاب حساةات االستثمار املطلقة أكرب من احلد احملدد ضمنيًّا ةالسقف
اإلمجاليّ ةاىتباره نسبة مئوية من رأس املال النظاميّ املذكور يف الفقرة (أ) أىاله لكنه أال
ةشكلٍ كافٍ ليحد من تعرض أصحاب حساةات االستثمار املطلقة ةشكل مناسب إىل خماطر
العقارات (ىل سبيل املثال  % 05من أموال أصحاب حساةات االستثمار املطلقة).
ج.

يف حالةِ حساةات االستثمار املقيدة ،واملخصصة ةشكل واضح لغرض االستثمار العقاريّ ،ال
يوارجد حد مقرتح ىن النسبةِ املئوية لتلك األموال اليت يُمكن استثمارها يف العقارات .من ناحية
أخرى ،ميكن للسلطاتِ اإلشراّيَّة تطبيق حد حلاالت التعرض الفرديّة للمخاطر ةناتً ىل
تقديرها.
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وةغض النظر ىن التوصية أىاله حول احلدود االحرتازيَّة ،ومبا أن ةعض الدول اد يكون هلا
أهداف احرتازيَّة وااتصادية اارجتماىية وااتصادية كليّة ،ميكن للسلطة اإلشراّيَّة ةناتً ىل
تقديرها أن تضع حدودًا احرتازيَّة مناسبة ومتطلبات رأس مال ارجزائية (مثل اخلصم من رأس املالِ)
ىل الرتكز املفرط يف االستثمار والتمويل العقاريّ.

 3- 0- 2إارجراتاتُ الرَّااةة اإلشراّيَّة حلدودِ تركزاتِ االستثمار العقاريّ
ةصورة ىامةّ ،إن إارجراتات املراارجعة اإلشراّيَّة ملخاطر تركز االئتمان اليت متَّ منااشتها يف
القسم  0- 0- 2أىاله تنطبق أيضًا ىل حدودِ الرتكزات اخلاصة ةاالستثمار العقاريّ .ةناتً ىل
املتطلبات املوضحة يف الفقرة  312أىاله ،جيب ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تتأكد من (أ) ايام جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ةالرَّااةة الفعّالة ىل أحجام خماطر األنشطة العقاريَّة اليت يتعرض هلا البنك
(ب) امتالك مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لسياسات وإارجراتات داخليَّة واضحة ملواارجهة أحجام
خماطر األىمال العقاريَّة اليت تتناسب مع اسرتاتيجيات أىمال املؤسسة ،ومستوى خرباتها
وإمكانيات إدارة املخاطر لديها.
جيب ىل السُّلطات اإلشراّيَّة مراارجعة ىمليات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة للتأكدِ أن
لديها اإلمكانات واملوارد الكاّية للقيام ةأنشطة االستثمار العقاريّ .كما جيبُ ىليها أن تتأكدَ
من املقاييس املستخدمة من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الختيارِ مشروىات مشرتكة
ةغرضِ القيام ةأنشطة االستثمار العقاريّ .ةاإلضاّةِ إىل ذلك ،جيبُ ىليها أن تتأكدَ من كفاية أطر
ىمل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة إلدارة املخاطر ّيما يتعلق ةاالستثمار العقاريّ والتمويل.
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يف حالةِ حساةات االستثمار املقيَّدة ،يتم إةالغ املستثمرين ةشأنِ ختصيص املوارجودات من أمواهلم.
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لتقييم االستثمارات العقاريَّة ،جيبُ ىل

السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من أن مؤسسات

اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة النشطة داخل دوهلا تقَيم استثماراتها العقاريَّة وّقًا ألساس ثاةت .كما
جيبُ ىل السلطة اإلشراّيَّة أن تتأكدَ من مالتمة التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة الدّرتيّة
لألصلِ العقاريّ اليت يتم وّقًا هلا نقل وحتويل املوارجودات من استثمار إىل متويل والعكس ةالعكس.
(يف حالة موارجودات املراحبة لألمر ةالشرات أو معامالت اإلارجارة).
ّيما يتعلق ةاإلّصاح ،جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تطالبَ مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة ةاإلّصاحِ ىن مجيع املعلومات األساسيَّة ةشكل وافٍ ّيما يتعلقُ ةأحجام خماطر
االستثمارات العقاريّة وأن تشتمل ىل اآلتي( :أ) إمجالي أحجام املخاطر وأي تغيريات ارجوهريَّة يف
طبيعة املخاطر؛ (ب) أساس القياس املستخدم يف حتديد تقييم املمتلكات؛ (ج) أساس منهجيات
االستهالك وسياسة إدراك ضعف ايمة املمتلكات.

 4- 2تقييمُ خماطر معدل العائد يف السِّجل املصريف
ةالنسبةِ ملؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّةّ ،إن خماطر معدل العائد يف السِّجل املصريف
(املناظرة ملخاطر معدل الفائدة يف السِّجل املصريف يف البنوكِ التقليديَّة وّقًا لتعريف جلنة ةازل
للرااةة املصرّيَّة) تنشأ ىن التأثري احملتمل لصايف دخل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الناجتة
ىن التغريات يف معدالت السوق ومؤشرات معدالت سعر السوق ذات الصلة ىل ىائد املوارجودات
وىل العوائد املستحقة ىل مصادر األموال .وختتلف تلك ىن خماطر معدل الفائدة من حيث إن
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تهتم ةالعوائد ىل أنشطتها االستثماريَّة يف نهاية ّرتة االحتفاظ
ةاالستثمارِ وةالتأثري ىل صايف الدخل ةعد املشاركة يف العوائد مع أصحاب حساةات االستثمار.
وتؤدي خماطر معدل العائد إىل خماطر جتاريَّة منقولة إذا استوىبت مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة كل أو ارجزتا من أي اخنفاض يف العوائد املستحقة ألصحابِ حساةات االستثمار من خاللِ
تقليل أرةاح املضارب أو التربع من أرةاح محلة أسهم مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية.
من اجلديرِ ةالذكر أيضًا أن خماطر معدل العائد تنشأ ةسببِ معدل العائد الثاةت ىل ةعض
ّئات املوارجودات القائمة ىل ىقودِ البيع مثل املراةَحة (مبوارجب أحكام ومبادئ الشَّريعة) ،ةينما
مقياس معدل العائد ةالسوق يرتفع وينخفض .وةالتالي إذا زادت مصادر أموال مؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة من خالل حساةات االستثمار املطلقة ىل أساس املشاركة يف األرةاح أو من خاللِ
الودائع القائمة ىل أساسِ املراةَحة يف السلع ذات االستحقااات األاصر أارجال من آارجال ىمليات
التمويل ةاملراحبة يف املوارجوداتّ ،ستكون معرّضة ملخاطر معدل العائد (ةاإلضاّة إىل خماطر
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السُّيولة الناجتة ىن تباين آارجال االستحقاق ىند استخدام الودائع القائمة ىل معامالت املراةَحة يف
السلع).
خماطر معدل العائد هي من ةني العناصر املهمة يف إدارة املخاطر املصرّيَّة ومتَّ التعامل معها يف
احملور الثاني ةدال من احملور األول .يُمكن أن تشكلَ خماطر معدل العائد تهديدًا كبريًا ألرةاح
وأساس رأس مال مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .وةالتالي ىملية إدارة املخاطر الفعَّالة تغطي
منظور األرةاح ومنظور القيمة االاتصاديَّة اليت حتاّظُ ىل معدالت مقياس املخاطر ضمن املستويات
االحرتازيَّة وهو الذي يعد أمرا أساسيًّا ألمنِ وسالمة مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .يركز
منظور األرةاح ىل تأثري مقياس التغريات يف خماطر معدل أرةاح مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
ىل املدى القريب  ،ةينما منظور القيمة االاتصاديَّة يأخذ يف اىتباره التأثري احملتمل ملقياسِ التغريات
يف خماطر معدل الرةح ىل القيمة احلاليَّة جلميع التدّقات النقديَّة املستقبليَّة ويقدم وارجهة نظر
أكثر مشوالً ىن التأثريات احملتملة طويلة األارجل للتغريات يف مقياس املعدالت مما مت تقدميه من
خالل منظور األرةاح.
ّيما يتعلقُ مبؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّةّ ،إن املقياس الصحيح إلدارة خماطر معدالت
العائد يتضمن تطبيق أرةعة ىناصر أساسية يف إدارة املوارجودات واملطلوةات( :أ) إشراف مناسب من
جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛ (ب) سياسات وإارجراتات كاّية إلدارة املخاطر؛ (ج) اياس ورصد
ووظائف حتكم مناسبة للمخاطر؛ و (د) وسائل رااةة داخليَّة شاملة وتدايق مستقل .وسوف تعتمدُ
الطريقة احملددة اليت تطبقُ ّيها مؤسسةُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة هذه العناصر يف إدارة خماطر
مقياس معدل العائد ىل مدى الصعوةة وطبيعة أنشطتها ،ةاإلضاّة إىل مستوى التعرّض ملخاطر
مقياس معدل العائد. .
من الضروريّ أن يكون لدى مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أنظمة لقياس خماطر معدل
العائد .وهنالك جمموىة من األساليب متاحة (مثل حتليل الفجوة85وحتليل ّجوات املدة 86وأساليب
صوريّة ثاةتة ومتحركة )87ومقبولة ةشكل ىام لقياس التعرض ملخاطر معدالت العائد يف كل من
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ميكنُ استخدام ارجداول االستحقاق البسيطة إلنشات مؤشرات ةسيطة لقياس حساسية خماطر املعدالت القياسية االسرتشادية يف كل

من األرةاح والقيمة االاتصاديّة لتغيري املعدالت القياسية االسرتشادية .وىندما تستخدم هذه الطريقة لتقييم معدالت األرةاح احلاليّة املعدالت
القياسية االسرتشاديةّ ،إنه يشار ىادة إىل حتليل الفجوة.
86

ميكنُ أن يستخدم ارجدول االستحقاق أيضًا لتقييم تأثريات تغري خماطر املعدالت القياسية االسرتشادية ىل القيمة االاتصاديّة ملؤسسة

اخلدمات املاليّة اإلسالميّة من خالل تطبيق أوزان احلساسية لكل معدل زمينّ .وتستند ىادة هذه األوزان ىل تقديرات مدة املوارجودات
وامل طلوةات اليت تدخل يف كل معدل زمين.وتعرف املدة ةانها مقياس تغري النسبة املئويّة يف القيمة االاتصاديّة للحالة اليت حيدث ّيها تغري
ةسيط يف مستوى املعدالت القياسية االسرتشادية
87

يف مناذج احملاكاة الثاةتة ،تنشأ التدّقات النقدية ّقط داخل وخارج اائمة املركز املاليّ احلاليّ املقيّمة ملؤسسات اخلدمات املاليّة

اإلسالميّة .ولتقييم التعرّض لتقلبات األرةاحِ وتقدير حماكاة التدّقات النقديّة وتدّقات األرةاح الناجتة ىن ّرتة معينة جترى ةناتً ىل
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األرةاح والقيمة االاتصاديَّة .القياس ،جيب ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةصرفِ النظر
ىن نظام القياس مالحظة االستفادة من كل أسلوب يعتمدُ ىل صحة االّرتاضات الضمنيّة وداة
املنهجيَّات األساسيَّة املستخدمة يف منوذج التعرض ملخاطر معدل الفائدة.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن حتصلَ ىل معلومات كاّية ويف الوات املناسب من
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وذلك لتقييم مستوى مؤشر معدل العائد اخلاص ةها .جيبُ أن
تأخذَ هذه املعلومات يف ىني االىتبار نطاق االستحقااات والعمالت يف كل حمفظة من حماّظ
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة مبا يف ذلك ةنود خارج املركز املاليّ ،ةاإلضاّة إىل العوامل
األخرى ذات الصلة ،مثل التمييز ةني املعدل الثاةت واملعدل املتغري املتّفق مع الشَّريعة .وميكن
للسُّلطات اإلشراّيَّة مجع معلومات إضاّية من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىن تلك
املراكز املاليَّة اليت خيتلف ّيها االستحقاق الفعلي ىن االستحقاق التعااديّ.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تقيّم ىل وارجه اخلصوص( :أ) ما إذا كانت أنظمة القياس
الداخليَّة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تغطي ةشكل كاف خماطر اياس معدالت العائد يف
سجلهم املصريف .وىل وارجه اخلصوص ،جيبُ أن تكون النظم الداخليَّة اادرة ىل اياس املخاطر
ةاستخدامِ كل من طريقة األرةاح والقيمة االاتصاديَّة؛ (ب) معدالت املقياس املعياريَّة املفاارجئة (ويعبّر
ىنها ةنسبة مئوية تعكس ةيئة معدل الضغط) ىل النحو الذي حتدده88السُّلطة اإلشراّيَّة املعنية
اليت أدرارجته ةشكل مناسب يف األنظمة.
ال ينوي جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة حاليًا ّرض أىبات رأمسالية خصوصًا ىل خماطر
مقياس معدل العائد (أو خماطر معدل العائد) يف السجل املصريف؛ ىل الرغم من أن مجيعَ
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ينبغي أن يكون لديها رأس مال كاف لدىم املخاطر اليت
تتكبدها ،مبا يف ذلك املخاطر الناشئة ىن خماطر مقياس معدل العائد وّقًا ملتطلبات التقييم
الداخليّ لكفاية رأس املال .وإذا اررت السُّلطات اإلشراّيَّة أن مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
ليس لديها رأس مال كاف لدىم خماطر معدل العائد اخلاصة ةهاّ ،يجبُ ىليها أن تأخذ يف
اىتبارها اختاذ إارجراتات تصحيحيَّة مما يتطلب من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة إما أن تتخذ
إارجرات ما للتقليل من املخاطر أو أن حتتفظ ةكمية إضاّيَّة من رأس املال أو االثنني معًا .وجيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة أن تكون منتبهة لكفاية رأس املال لدى مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
واحد أو أكثر من حدث للمعدالت القياسية االسرتشادية .ةينما يف طريقة احملاكاة الديناميكيّة ،تنشأ احملاكاة يف أكثر من اّرتاضات
مفصلة ىن الدورة املستقبليّة للمعدالت القياسية االسرتشادية والتغريات املتواعة يف نشاط ىمل البنك خالل تلك الفرتة.
88

ىل الرغمِ من ان جلنة ةازل للرااةة املصرّيّة توصي ةـ  311نقطة كأساس موازي ملعدل الصدمة  ،ميكن للسلطات اإلشراّيّة حتديد

أو إارجرات تعديالت يف الصدمة مع األخذ يف االىتبار احلالة املاليّة احملليّة اليت تعمل ّيها مؤسسات اخلدمات املاليّة اإلسالميّة والبنوك
التقليديّة.
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اخلارارجة ىن املمارسات املألوّة اليت تؤدي خماطر معدل العائد يف السجل املصريف لديها إىل
اخنفاض القيمة االاتصاديَّة ألكثر من  %31من جمموع رأس املال من املستوى االول واملستوى الثاني
التاةع ملعدل املقياس املعياريّ املفاارجئ أو ما يعادله.

 3- 2خماطرُ ائتمانِ الطرف املقاةل
خماطرُ ائتمان الطرف املقاةل ،هي خماطر تنشأ من ىدمِ متكن طرف مقاةل من إارجرات معاملة
ما ابل التسوية النهائيَّة للتدّقات النقديَّة لتلك املعاملة ،وتشكل ىنصرًا مهمًا يف سياقِ إارجراتات
الرَّااةة اإلشراّيَّة حتت احملور الثاني .ويف هذا الصدد ،جيبُ أن يكون لدى مؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة سياسات إلدارة خماطر ائتمان الطرف املقاةل وىمليات ونظم سليمة تنفذ ةنزاهة متناسبة
مع تطور وتعقيد التعرضات للمخاطر اليت حتتفظ ةها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة اليت
تنشأ من خماطر ائتمان الطرف املقاةل.
ّيما يتعلقُ ةإدارة خماطر ائتمان الطرف املقاةل من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة،
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة مالحظة ما يلي( :أ) املعاجلات اإلشراّيَّة ملخاطر ائتمان الطرف
املقاةل ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة اليت تقومُ حبساب كفاية رأس ماهلا ةاستخدام طريقة
معياريّة وطرق متقدمة خمتلفة (مثل أسلوب التصنيف الداخليّ األساسيّ)( ،انظر القسم  2.0.5ملزيد
من التفاصيل ىن الطرق املتقدمة)؛ (ب) ليست كل املسائل تتعلق مبخاطر ائتمان الطرف املقاةل
اليت تبدو ذات صلة مبؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة نظرًا الستخدامها احملدود ألدوات التحوط
املتّفقة مع الشَّريعة اإلسالميَّة واستخدامها احملدود للطرق املتقدمة لكفاية رأس املال .ومع ذلك اد
تكون املمارسات احلالية ملعامالت املراةَحة يف السلع من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
ىمليات خارج السوق املنظمة أو من خالل األسواق املنظمة ،واد تكون هلا آثار مهمة للسُّلطات
اإلشراّيَّة إلدارة خماطر ائتمان الطرف املقاةل وجيبُ أن تؤخذ يف إارجراتات الرَّااةة اإلشراّيَّة.
نااشت الوثيقة اإلرشاديَّة الثانية خماطر ائتمان الطرف املقاةل من وارجهة نظر مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ينبغي أن يؤخذ يف االىتبار معامالت املراةَحة يف السلعِ اليت تنطوي ىل
حاالت تعرض كبرية ملخاطر ائتمان الطرف املقاةل ،سوات املتعلقة ةاملشرتي النهائيّ يف املعامالت يف
ي يف معامالت املراحبة يف ارجانيب املوارجودات واملطلوةات.
ارجانب املوارجودات ،أو املتعلقة ةالوسيط التجار ّ
وسوف تكون خماطر ائتمان الطرف املقاةل ذات صلة ةاملراحبة يف السلع لألموال السائلة89ومتويل

89

تقوم معامالت املراةَحة يف السلع لعمليات ما ةني البنوك إلدارة ّائض أو ىجز السيولة اصرية األارجل (أي ةيع وشرات السلع املتّفقة مع

أحكام الشريعة اإلسالميّة من خالل معامالت املراةَحة ،أو إذا كان الطرف املقاةل هو البنك املركزيّ أو سلطة النقد اد ادمت دىم
السيولة املتفق مع أحكام الشريعة و/أو منشأة دائمة إلدارة السيولة الفعّالة واملشار إليها ةاسم "املراةَحة يف السلع لألموال السائلة).
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املراةَحة يف السلع90ىل ارجانبِ املوارجودات.و يف كل من حاالت املراحبة يف السلع لألموال السائلة
ومتويل املراةَحة يف السلع ىل ارجانب املطلوةاتّ ،إن مدى خماطر ائتمان الطرف املقاةل يعتمدُ ىل
حجم املركز املاليّ ونوع الطرف املقاةل وىوامل املخاطر املتاحة.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من أن أطر إدارة خماطر ائتمان الطرفِ املقاةل ملؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تتضمنُ حتديدا واياسا وإدارة واىتمادا وتقريرا داخليّا ىن خماطر ائتمان
الطرف املقاةل مع األخذِ يف االىتبار خماطر السوق والسيولة واملخاطر التشغيليّة ومن ضمنها خماطر
ىدم االلتزام ةالشريعة واملخاطر القانونيَّة اليت اد يكون هلا ىالاة مبخاطر ائتمان الطرف املقاةل
وأدائه والعالاات املتبادلة ةني تلك املخاطر .كما جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من أن هذه
املخاطر هلا ىالاة مبخاطر ائتمان الطرف املقاةل إذا كانت املعامالت اليت تتم خارج السوق تقيّم
وتدار ةشكلٍ صحيح من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .وجيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة
أن تتأكد من أن مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لديها ةرنامج صارم الختبار الضغط يف وضع
مناسب ومكتمل لتحليل خماطر ائتمان الطرف املقاةل استنادًا إىل الناتج اليومي من منوذج اياس
ب ىليها أيضًا أن تتأكد من
املخاطر يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ةاإلضاّة إىل ذلك ،جي ُ
أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تدير خماطر ائتمان الطرف املقاةل من خالل وضع سياسات
ائتمانيّة مناسبة وتغطية خماطرها ىرب التكاّل وتأمني الضمانات الالزمة ووضع حدود مرخص ةها
ابل البدت يف معامالت املراةَحة يف السلع.

 2- 2إدارةُ خماطر السيولة واإلشراف ىليها
خماطرُ السيولة هي اخلسارة احملتملة اليت يُمكن أن تتعرّض هلا مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّ ة الناشئة ىن ىدم ادرتها إما ىل الوّات ةالتزاماتها أو ةتمويلِ الزيادة يف موارجوداتها ىند
استحقااها دون أن ترتتب ىليها تكاليف أو خسائر غري مقبولة .واد أكدت األزمة املاليَّة
واالاتصاديَّة يف ىام  3112ىل أهمية تقييم التأثري احملتمل ملخاطر السيولة حول كفاية رأس املال
يف التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ويُمكن أن تؤثر خماطر
السيولة ىل كفاية رأس املال ىل سبيل املثال من خالل التخلص اإلارجباريّ من املوارجودات ةأسعار
أال من ايمتها الدّرتيّة ،وةالتالي ينخفضُ رأس مال البنك.
جيبُ ىل مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أن تدير ةاستمرار خماطر السيولة اخلاصة ةها
وأن حتاّظ أيضا ىل سيولة كاّية لتحمل جمموىة من أحداث الضغط .ومثّة ىنصر رئيس يف إدارة
خماطر السيولة هو احلاارجة إىل ضواةط اوية ملخاطر السيولة ،مبا يف ذلك حتديد مستوى معتمد
90

معامالت املراةَحة يف السلع لتوّري التمويل للطرف املقاةل من خالل املراةَحة يف السلع طويلة األارجل ،حيث يبيعُ الطرف املقاةل ىل الفور

السلع يف السوق ويشار إليها ةاسم " متويل املراةَحة يف السلع".
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لتحم ل خماطر السيولة من اِبل جملس اإلدارة .ومن املتواع أن تكون مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة اادرة ىل حتديد هيكل ىملية إدارة خماطر السيولة ةداة والقياس والرصد واملراابة
والتخفيف واإلةالغ ىن خماطر السيولة وّق أحكام الشَّريعة ومبادئها وضمن سياق متاح ألسواق
وأدوات متفقة مع الشَّريعة .وجيبُ أن تشملَ هذه العملية القدرة ىل تقدير التدّقاتِ النقديّة الناشئة
ىن املوارجودات والبنود خارج املركز املالي ىل مدى آّاق زمنية خمتلفة ،كما جيب أن تتضمن
التنويع يف كل من مدة السريان ومصادر التمويل.
يف مارس  ،3103نشرَ جملسُ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة املعيار الثاني ىشر اخلاص املبادئ
اإلرشاديَّةُ إلدارةِ خماطر السيولة للمؤَسَّساتِ (ىدا مؤسسات التكاّل وةرامج االستثمار اجلماىي
اإلسالمي) اليت تقدم خدمات مالية إسالمية اليت توضحُ جمموىة من املبادئ اإلرشاديَّة ىن اإلدارة
الصارمة ملخاطر السيولة من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة واإلشراف والرااةة ىليها من
اِبل السُّلطات اإلشراّيَّة آخذةً يف االىتبار مواصفات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،ويف
الوات نفسه تنفذ املعايري الدوليَّة ذات الصلة وأّضل املمارسات .ةصرفِ النظر ىن إرشا ِد مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة يف ىدد من القضايا املهمة يف جمال إدارتهم ملخاطر السيولةّ ،ان املعيار
يؤكد ىل اهمية ان تقوم السلطات االشراّية ةتقييم كفاية اطارىمل الدارة خماطر السيولة يف
مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ،واارتاح اخلطوات املناسبة يف حالة ىدم كفاية هذا االطار.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة ومبا يتفق معَ املبادئ اإلرشاديَّة الثانية ىشرة إلدارة خماطر
السيولة ،التأكد من أن مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وضعت إطار ىمل شامال وسليما إلدارة
خماطر السيولة (منها ،ىمل ضواةط مناسبة ،تشملُ مراابة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية) يكون
متكامال مع خماطر املؤسسة من أارجل احلفاظِ ىل سيولةٍ كاّية تليب احتياارجاتها اليوميَّة وتغطي
كال من االحنراّات املتواعة وغري املتواعة من العمليات العادية يف وات معقول .ويف هذا الصدد،
جيبُ أن يكون لدى السُّلطات اإلشراّيَّة إارجراتات صارمة لتقييم مراكز السيولة ةشكلٍ كامل
وإطار ىمل إلدارة خماطر السيولة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ّيما يتعلقُ ةالتأكد من أنها
حتتفظ مبستوى كاف للسيولةِ يف مجيعِ األواات ،وميكنها أن تصمدَ يف اواات ضغط السيولة يف
ظل أحداث معينة.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن توضحَ أيضًا ىناصر مهمة ىن اإلطار اإلشرايف املتعلق مبراابة
مراكز السيولة وإطار إدارة خماطر السيولة ملؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،من ضمنها
مبادرات ىن تطوير ةنية حتتية صلبة للسيولة الوطنية ،وخطة املشرّني الطارئة ملؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة ،وإارجراتات تصحيحية يف وات مناسب ودور املشرّني ةصفتهم مزودي دىم السيولة
املتفقة مع أحكام الشَّريعة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة.
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ادم إطار السيولة الكميّة يف جلنة ةازل  2مفهومني ارجديدين هما نسبة تغطية السيولة ونسبة
صايف التمويل املستقر .وتؤكد نسبة تغطية السيولة ما إذا كان لدى البنوك موارد سيولة ىالية
اجلودة كاّية لصمود املؤسسة حتت الضغط احلاد ملدة شهر .هذا املفهوم اصري األارجل يكمله
مفهوم نسبة صايف التمويل املستقر وهي نسبة هيكلية مصممة ملعاجلة ّجوات االستحقاق خالل
مدى زمين طويل مع تعزيز القدرة ىل الصمود يف اآلارجال الطويلة املدى من خالل إجياد حواّز
للبنوك لتمويل أنشطتها ةاالىتماد ىل مصادر متويل أكثر استقرارًا ةشكل مستمر .كما يعمل
جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىل إىداد دليل توارجيهات تكميلية للمبادئ اإلرشاديَّة ىن إدارة
خماطر السيولة حول العناصر الكميّة من جلنة ةازل  ،2أي نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف
التمويل املستقر يف شكل مذكرة إرشادية منفصلة.91ويف هذا الصدد ،يوارجه االنتباه إىل شرط
وارجود اإلشراف ىل ىملية مراارجعة السيولة ةالتزامن مع ىملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة اليت
يتعني ىل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية القيام ةها.

5- 2

املمارسات السليمة الختبار الضغط
اختبار الضغط هو أداة أساسية إلدارة املخاطر داخل املؤسسات املاليَّة ويعد ارجزتًا مهماً يف
التقييم اإلشرايف حتت احملور الثاني .يف مارس  3103أصدر جملس اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة مبادئ
إرشادية حول اختبار الضغط ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة اليت تقدم إطارا شامال الختبار
الضغط لكل من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة والسُّلطات اإلشراّيَّة .وتهدف املبادئ
اإلرشاديَّة إىل تقديم جمموىة من اإلرشادات اليت تهدف إىل استكمال اإلطار الدولي احلالي
الختبارات الضغط 92مع األخذ يف االىتبار خصوصيات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
والدروس املستفادة من األزمة املاليَّة وذلك للمساهمة يف سالمة واستقرار مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة ىل وارجه اخلصوص ،ةاإلضاّة إىل صناىة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة كلها.
ختلُص وثيقة املبادئ اإلرشاديَّة الثالثة ىشرة اخلاصة ةاختبار الضغط ملؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة إىل أن اختبار الضغط جيب أن يشكل ارجزتًا ال يتجزأ من الضواةط العامة ملؤسسات
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يعترب كل من تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل املستقر من األدوات الصعبة التطبيق ةالنسبة للبنوك التقليدية .وتتمثل ملشكلة نسبة

تغطية السيولة يف تعريف املوارجودات السائلة ىالية اجلودة اليت تشكل ةسط النسبة :حيث إنها حاليا ضيقة للغاية ،وتفتقد للمرونة املطلوةة
يف معايري األهلية املطبقة ىل األصول للحصول ىل مركز ىالي اجلودة ،سوف يتم مراارجعة هذا املعيار يف يناير  .3102أما مشكلة نسبة
صايف التمويل املستقر ّتتمثل ّيما تفرضه من ايود ىل البنوك التقليدية ' حيث تشري إىل القدرة ىل كسب الفارق ةني اخنفاض العوائد
ىل اخلصوم اصرية االارجل ،وىائدات مرتفعة ىل املوارجودات طويلة االارجل.
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ىل وارجهِ اخلصوص ،نُشرت وثيقتان للتعامل مع اختبار الضغط استجاةة لألزمة املاليّة اليت ةدأت يف ىام  .3117يف مايو  3112نشرت

جلنة ةازل للرااةة املصرّيّة مبادئها ّيما يتعلق مبمارسات اختبارات الضغط السليم واإلشراف ،ويف أغسطس  3101أصدرت جلنة
املصارف املركزية األورةية للرااةة املصرّيّة مبادئها اإلرشاديَّة حول اختبار الضغط .اوضحت وثيقة جلنة ةازل للرااةة املصرّيَّة " 05مبدأ"
للبنوك و 6للمشرّنيَ ،ةينما حتتوي وثيقة جلنة املصارف املركزية االورةية للرااةة املصرّيَّة ىل " 07مبدأ إرشادي" للبنوك و 5للمشرّني.
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اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .وىل وارجه اخلصوص ،توّر املبادئ اإلرشاديَّة إطار ىمل ملؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةهدفِ إرشادهم يف التقييم ورصد نقاط الضعف يف إطار خمتلف أحداث
اختبار الضغط مبا يف ذلك الصدمات احلادة املتواعة من أارجل حتقيق ىدة امور من ةينها:
أ .حتديد كيفيّة اختالف احملاّظ يف استجاةتها للتغيّرات يف املتقلبات االاتصاديَّة الرئيسة
(ىل سبيل املثال معدالت مؤشر العائد وأسعار الصرف األارجنيبّ وارجودة االئتمان)؛
ب .تقييم ارجودة املوارجودات لتحديد التعرّض للخسارة القائمة واحملتملة؛
ج .تقييم التهديدات احملتملة لقدرة مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىل الوّات ةالتزاماتها
املاليَّة يف أي وات والتهديدات النامجة إما ىن التمويل أو حاالت التعرّض ملخاطر السيولة يف
السوق؛
د .تقدير تأثري أحداث الضغط ىل األرةاح األساسيَّة (األرةاح تشكل خط الدّاع األول
الطبيعيّ ابل أن ينخفض رأس املال)؛ و
ه .حتليل ادرة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىل تلبية متطلبات رأس املال ةشكل معقول
يف مجيع األواات طوال ّرتة الركود االاتصاديّ احلادة.
يؤكدُ املعيارُ أيضًا ىل أهمية اختبارات الضغط للسُّلطات اإلشراّيَّة ،حيث إنه( :أ) أداة
مراابة الختبار سالمة وصحة النظام املاليّ ةشكل دوريّ (مبا يف ذلك صناىة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة)؛ (ب) حيدد من وارجهة نظر االستقرار املاليّ "نقاط ضعف" النظام املاليّ وارجوانب الضعف
اهليكليّة "النظاميّة" الناشئة ىن طبيعة املخاطر احملددة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةشكل
ّرديّ ومجاىيّ؛ و (ج) أداة إشراّيَّة لوضع سياسات احرتازيَّة كليّة.
تعتربُ املراارجعة اإلشراّيَّة املنتظمة والتقييم الشامل ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة حامسة.
وجيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة تقييم التزام مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةاملمارسات
السليمة الختبار الضغط ،والسيما اجلوانب املوضحة يف البند  .2.0إىل  2.33من املبادئ اإلرشاديَّة
الثالثة ىشرة اخلاصة ةاختبار الضغط يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،مع األخذِ يف
االىتبارِ مبادئ "النسبيَّة" والعالاة الوثيقة .ىند البدت يف التقييم املنتظم ،جيبُ ىل السُّلطات
اإلشراّيَّة تقييم مدى اختبار الضغط املتمثل يف إطار إدارة املخاطر ملؤسسة اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة (أي التحقق من أن اختبار الضغط يشكل ارجزتًا ال يتجزأ من إطار إدارة املخاطر يف
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة) .كما جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من أن اختبار
الضغط يدار من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وّقا خلصائص معينة ،خصوصًا ّيما
يتعلقُ خبصوصية املخاطر وكفاية رأس املال واملركز املاليّ ألصحاب حساةات االستثمار كمخفف
ملتطلبات رأس املال.
إن املسئولية النهائية لالشراف ىل كاّة ةرامج اختبارات الضغط ملؤسسة اخلدمات املالية
االسالمية تقع ىل ىاتق جملس االدارة .ان مشاركة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف ةرامج
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اختبارات الضغط ضرورية لفعالية العمليات .جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تأخذَ يف اىتبارها ان
مشاركة جملس االدارة واالدارة التنفيذية يف ةرنامج اختبار الضغط يتفق مع التواعات املنصوص
ىليها يف املعيار الثالث ىشرالصادر ىن جملس اخلدمات االسالميةي .كما جيبُ ىليها التحقق من
أدوار جلنة ضواةط اإلدارة (أو جلنة معادلة هلا) ومن تشكيل هيئة الرَّااةة الشرىيَّة ةشكل ّعَّال
لكي يُشاركوا يف ةرنامج اختبار الضغط أو ىل األال ليكونوا ىل ىلم ةنتائج اختبار الضغط
و/أو االلتزام ةاإلارجراتات الواائيَّة املتّفقة مع أحكام الشَّريعة استنادًا إىل نتائج اختبار الضغط.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تشرتكَ يف االتصاالت املنتظمة (أي احلوارات اجلارية) مع
اإلدارة التنفيذية ملنااشة آرائهم حولَ نقاط ضعف االاتصاد الكليّ الرئيس والسوق املاليَّة ،ةاإلضاّة
إىل التهديدات احملددة لعمليات مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ومنوذج العمل اجلاري .وسوف
تعاجل هذه املنااشات أيضًا مدى انعكاس اختبار الضغط املستخدم ةاىتباره أداة إلدارة املخاطر.
وىند مراارجعتهم ،جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تأخذَ يف االىتبار مجيع مصادر املعلومات ىن
ةرامج ومنهجيَّات اختبار الضغط مبا يف ذلك التقييمات الداخليَّة ملؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة وإثبات هذه املعلومات ةاإلضاّة إىل املراارجعات اليت أُارجريت من خالل وظائف الرَّااةة
املستقلة.
ىند إارجرات الرَّااةة اإلشراّيَّة ،جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة ّحص نتائج اختبار الضغط
ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةصفتها ارجزتا من إارجراتات اإلشراف لكل من إارجراتات التقييم
الداخليّ لكفاية رأس املال93وإدارة خماطر السيولة اخلاصة ةها .94وىل وارجه اخلصوص ،جيبُ
ىليهم األخذ يف االىتبار مراارجعة خمرارجات اختبار الضغط من أارجل تقييم ادرة مؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة الفرديَّة ىل الصمود يف الظروف االاتصاديَّة املعاكسة وما إذا كانت اادرة ىل
احلفاظ ىل رأس املال والسيولة الكاّية .ويتطلب هذا التقييم أن تطلب السلطات اإلشراّية من
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تقديم نتائج اختبار ضغط شاملة ىل أساس منتظم ،وأن
تساىدهم لتقييم مدى تكامل خمرارجات اختبار الضغط يف ىمليةِ صنعِ القرار يف مجيع أحنات
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جيب ىل السلطات اإلشراّية أن تتأكد من أن لدى مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية دليل إلارجراتات اختبارات الضغط وأنها تأخذ

يف االىتبار تأثري سيناريوهات الضغط الشاملة ىل خطط رأس املال وجمموع رأس املال واحتياارجات رأس املال .و ينبغي للسلطات الرااةية
أن توّر إمكانية الوصول إىل تفاصيل من االّرتاضات الرئيسة والعوامل احملركة الحتياارجات رأس املال .كما ينبغي التأكد من أن رأس
املال متوّر لتغطية اخلسائر ىند زيادة متطلبات رأس املال الرااةي.
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ينبغي للسلطات الرااةية الوصول إىل املعلومات اليت تسمح ةدراسة احتياارجات السيولة من مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف ظل

السيناريوهات السلبية والنظر يف مدى كفاية هوامش السيولة يف ظل ظروف الضغط الشديد .وأنها ينبغي أن تكون يف وضع ميكنها من
النظر يف استخدام نتائج اختبار الضغط لضمان أن التأثري احملتمل ىل السيولة ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية هو مواع نظر ةشكل
كامل ومتت منااشته ىل مستوى اإلدارة العليا .أما إذا لوحظ أي اصور ّينبغي ىل السلطات الرااةية التأكد من أن اإلدارة العليا تتخذ
اإلارجراتات املناسبة ،من حيث زيادة هوامش السيولة ملؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية وتعزيز خطط التمويل الطارئ.

81

مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،مبا يف ذلك القرارات التجاريَّة االسرتاتيجية جمللس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وتقييم رأس مال مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة واحتياارجات السيولة.
ةصرفِ النظر ىن مراارجعة منهجيَّات اختبار الضغط ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،جيبُ
ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أيضًا التأكيد ىل تقييم املدخالت ىل االختبارات اليت أارجريت ضمن
هذه املنهجياتّ .عل سبيلِ املثال ،ميكن تقييم الفرتة الزمنية ةعدَ أخذ ىينة البيانات (يف الوضع
العادي مقاةل أوضاع األزمات) وحجم العينة والبيانات ذات الداللة (أمام حجم العينة الكبرية
املرتاكمة للمنتج اجلديد) وحماكاة البيانات واملؤشرات املستخدمة للمحاكاة ،إخل .وجيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة السؤال ىن منهجيّة مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ىندما يبدو تأثري
اختبارات الضغط منخفضا ةشكلٍ غري وااعيّ أو ىندما تكون إارجراتات التخفيف غري وااعيّة .ويف
هذه احلالة ،يعترب التقييمُ اإلشرايف ملدى شدة منهجيَّة اختبار الضغط أمرا ةالغ األهمية ةصفته ارجزتا
من التخطيط الرأمساليّ ،حيث إنه من املتواع أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة تقيّم مدى
مالتمة األهداف الرأمسالية مبوارجب إارجراتات التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أيضًا مراارجعة ما إذا كانت مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
تستخدم النتائج املتحصل ىليها من اختبار الضغط (املتحصل ىليها من خالل منهجيَّات اختبار
الضغط مثل احلساسية وحتليل األحداث) ةشكل مناسب ،ومشاركة النتائج داخل املؤسسة (ىل
سبيل املثال مع مديري املخاطر واإلدارة التنفيذية) والتعامل معها ةشكل مناسب (ىل سبيل املثال
من خالل اختاذ اإلارجراتات التصحيحيَّة إذا أظهرت اختبارات احلساسية نتائج سلبية كبرية أو
كشفت ىن نقاط ضعف منوذارجيَّة).
جيبُ ىل

السُّلطات اإلشراّيَّة تقييم ارجدوى اإلارجراتات املقرتحة إلدارة احلاالت الصعبة

واالىرتاض ىل مصداايتها إذا لزم األمر ،وتتطلب اختبارات الضغط إىادة تشغيلها مبجموىة من
اإلارجراتات املختلفة لتخفيف املخاطر .ويف احلاالتِ اليت يتم ّيها حتديد أوارجه القصورِ املاديَّة يف
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ّيما يتعلق مبعاجلة خمرارجات اختبارات الضغط ،جيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة أن تطالبَ مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةاختاذِ مزيدٍ من اإلارجراتات
التصحيحيَّة للتأكد من استيفائها أثنات ّرتة الضغط .وّيما يتعلقُ مبراارجعة اإلارجراتات الواائيَّة
املقرتحة من اِبل مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة استجاةةً لنتائج اختبار الضغط ،جيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة توخي احلذر واختاذ وارجهة نظر أكثر مشوليَّة جلميع اإلارجراتات الواائيَّة
وتأثريها ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،حيثُ إن اإلارجراتات التصحيحيَّة ىل أساس غري
خمطط له ميكن أن تؤدي إىل احنراف املراارجعة الشاملة ألمن وسالمة مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة.
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 6- 2خماطرُ السُّمعة
خماطر السُّمعة هي خماطر تنشأ ىن النظرة السلبيَّة من ارجانب العمالت أو األطراف املقاةلة أو
املساهمنيَ أو املستثمرينَ أو املنظمنيَ مبا يؤثر سلبًا ىل ادرةِ مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
للحفاظِ ىل ةقائها أو إنشات ىالاات جتاريَّة ارجديدة واستمرار احلصول ىل مصادر التمويل (ىل
سبيل املثال من خالل ما ةني البنوك أو أسواق التصكيك) .اد تنشأ خماطرُ السُّمعة من ىدم االلتزام
خبد مة الصناىة واملعايري التنظيميَّة وىدم الوّات ةااللتزامات ونقص ممارسات السوق السائدة (مثل
التكاليف العالية ةشكل غري معقول ،وهو أسلوب خدمة ال يتناسبُ مع مقاييس السوق أو تواعات
العمالت) ،والسلوك التجاريّ غري املالئم (انظر املعيار التاسع واخلاص ةسلوك العمل ملزيد من
التفاصيل) وإخفااات كبرية يف التواّق مع أحكام ومبادئ الشَّريعة ،وتعد خماطر السُّمعة خماطر
متعددة األةعاد وموارجودة يف كل مكان داخل نشاطات املؤسسة.
جيبُ ىل السلطات اإلشراّية أن تتواع من مؤسسةِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة حتديد املصادر
احملتملة ملخاطر السُّمعة اليت تتعرض هلا ووضع سياسات مناسبة للتحكم يف هذه املخاطر .تتضمنُ
هذه املصادر خطوط ىمل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة واملطلوةات والعمليات التاةعة وىدم
تطبيق إارجراتات صارمة لقبول العمالت (مثال ،خلل يف ىمليات االستعالم ىن العمالت وابول ىمالت
ذو ي خماطر ىالية والتوثيقات غري الكاملة) ،والعمليات خارج اائمة املركز املالي (ىل وارجه
اخلصوص ،إىادة شرات تعهدات مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية ةقيم أخرى غري القيمة
السواية ألصول الصكوك يف وات الشرات ،انظر اهلامش  ،)57واألسواق اليت تباشر ّيها العمل.
اما ّيما يتعلقُ ةاملصادر احملتملةّ ،يُمكن أن تنشأ خماطر السُّمعة أيضًا من خالل حاالت التعرّض
ةني القطاىات
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,ىل سبيل املثال ىندما ترى مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أنشطة مثل

الصناديق اإلسالميَّة املشرتكة أو ةرامج االستثمار اجلماىي اإلسالمي ويف األموال املودىة
وشركات االستثمار العقاريَّة .ويف هذه احلاالت ،ميكن ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أن تقررَ
دىم ايمة األسهم/الوحدات اململوكة للمستثمرين ىل الرغمِ من أنه غري مطلوب تعااديًّا تقديم
الدىم .ويف مثل هذه احلاالت سوف تُرتارجم خماطر السُّمعة إىل تأثري ماليّ مباشر.
مبجرد أن حتددَ مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة حاالت التعرض احملتملة النامجة ىن
خماوف السُّمعة ،جيبُ ىليها اياس اخلسائر اليت تتكبدها يف ظل ظروف السوق السلبيَّة.
وةاإلضاّةِ إىل التأثريات املاليَّة املذكورة يف الفقرة الساةقة ،ميكن أن تؤدي خماطر السُّمعة إىل
خسائر ملؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةالطرقِ التالية( :أ) خسارة ااىدة العمالت احلاليّة أو
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كما هو مشار إليه يف القسم ّ 0.7.2إن حاالت التعرّض ّيما ةني القطاىات هي مسة خاصة ةصناىة اخلدمات املالية اإلسالمية ،مما

يثري خماوف السلطات اليت تشرف ىل مؤسسات اخلدمات املالية ىل أساس "منعزل" .وينبغي إيالت االىتبار املناسب يف اإلشراف الفعال
ملؤ سسات اخلدمات املالية اإلسالمية ،ألن ّشل مؤسسة خدمات مالية إسالمية ميكن أن يكون له آثار نظامية.
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املستقبليّة مما يؤدي إىل اخنفاض يف اإليرادات املستقبليّة املتواعة؛ (ب) خسارة املوظفنيَ داخل
املنظمة وزيادة يف تكاليف التوظيف؛ و (ج) زيادة تكاليف ( )0التمويل املالي من خالل األسواق
االئتمانيَّة أو األسهم؛ ( )3القيود اإلشراّيَّة أو الغرامات أو العقوةات األخرى؛ ( )2اإلارجراتات
القضائية؛ و ( )2التعويض أو دّع تعويضات للعمالت.
جيبُ ىل السلطات اإلشراّية إدراج خماطر السمعة اليت تنشأ يف ىمليات إدارة املخاطر يف
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ،وتعاجل ةشكل مناسب يف إارجراتات التقييم الداخليّ لكفايةِ
رأس املال اخلاص ةها ويف خطط السيولة الطارئة .وىل وارجه اخلصوصِ ،جيبُ ىل مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وضع منهجيَّات لقياس تأثري خماطر السُّمعة من حيث أنواع املخاطر
األخرى( ،ىل سبيلِ املثال خماطر االئتمان أو السيولة 96أو األسواق أو املخاطر التشغيليَّة) اليت اد
تكون مُعرضة هلا .ويُمكن القيام ةذلك من خالل تضمني أحداث خماطر السُّمعة يف اختبارات
الضغط العادية ىل سبيل املثال ،مبا يف ذلك حاالت التعرّض من البنود خارج اائمة املركز املالي يف
اختبارات الضغط لتحديد التأثري ىل طبيعة خماطر االئتمان والسوق والسيولة.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة مالحظة ةعض املخالفات الساةقة اليت مورست ىل ةعضِ العقود
املتواّقة مع الشَّريعة اإلسالميَّة ،حيث إن العقود غري املتواّقة مع أحكام الشَّريعة تؤدي إىل خماطر
اانونية وخماطر متعلقة ةالسُّمعة .وهذا يظهر مدى اخلطورة املتزايدة من خماطر السُّمعة لعمليات
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة" .وجيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة التأكد من أن مؤسسة
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وضعت سياسات مناسبة لتحديد املصادر احملتملة ملخاطر السُّمعة اليت اد
تتعرّض هلا وسياسات مناسبة ومنهجيَّات للتحكمِ يف هذه املخاطر .وميكن للسُّلطات اإلشراّيَّة
التحقق من العوامل املؤثرة يف التعرضلمخاطر السُّمعة ،ةأن تدرج املؤشرات التالية يف إارجراتات
الرَّااةة اإلشراّيَّة( :أ) التصنيف االئتمانيّ من خالل مؤسسة تصنيف ائتمان خارارجيَّة مؤهلة ومعرتف
ةها من اِبل السلطة اإلشراّيَّة املعنيّة ،ال سيما العوامل اليت أدت إىل ذلك التصنيف؛ (ب) ثبوت
ىمليات االحتيال الداخليّ يف مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الفرديّة؛ (ج) وارجود دليل ىل ىدم
االلتزام النظاميّ ،وىدم الوّات ةااللتزامات والعقوةات والرأي العام السليبّ ىن أدات مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة واضايا اانونية مرّوىة من ابل أطراف خارارجيَّة.

 7- 2أساليبُ التحوّط املتواّقة مع الشَّريعة اإلسالميَّة
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ىل مؤسسات اخلدمات املالية إيالت اهتمام خاص آلثار خماطر السمعة ىل الوضع العام للسيولة ،مع مراىاة كل الزيادات احملتملة يف

ارجانب املوارجودات من اائمة املركز املا لي والقيود احملتملة ىل التمويل ،ألن من احملتمل أن تؤدي خسارة السمعة إىل خسارة الثقة من ابل
األطراف املقاةلة.
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ةشكلٍ ىام ،استخدام أدوات التحوّط املتواّقة مع الشَّريعة اإلسالميَّة املسماة ةالبدائل
الشرىيَّة ىن العقود الثانويَّة ال تشكل ممارسة شائعة ةني مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة،
ةسبب احملظورات الشرىيَّة الصارمة؛ ولكن هناك أدلة ىل أن ةعض مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة توظف ةعض أدوات التحوط ىل أساس كونها متواّقة مع الشَّريعة خارج السوق97يف
ىملياتهم إلدارة املخاطر.
تقدمُ املبادئ اإلرشاديَّة اخلامسة ىشرة إرشادات حول متطلبات رأس املال النظاميّ ألدوات
التحوط ،وجيبُ اإلشارة إليها من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ويف هذه احلالة ،جيبُ ىل
السُّلطات اإلشراّيَّة أن تلزم مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةإارجرات حتليل للمخاطر اإلمجاليَّة وإدارة
املخاطر )مثل خماطر ائتمان الطرف املقاةل من خالل العمليات اليت تُجرى خارج السوق)
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من خالل

استخدام هذه األدوات يف ىملياتها والتأكد من أنها تلتزم مبتطلبات رأس املال النظاميّ ىل النحو
املنصوص يف املبادئ اإلرشاديَّة اخلامسة ىشرة .وجيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة رصد التعرض وتركزات
املخاطر من خالل استخدام أدوات التحوط املتواّقة مع الشَّريعة والتأكد من أن مؤسسات اخلدمات
اإلسالميَّة تطبق ترتيبات اويَّة إلدارة املخاطر االئتمانيَّة ،مبا يف ذلك متطلبات مجيع األطراف املقاةلة
املهمة لوضع ضمانات مؤهلة لتأمني التزاماتهم.
ميكنُ للسلطاتِ اإلشراّيَّة ىرض التقارير املختلفة ومتطلبات اإلّصاح الستخدام أدوات
التحوط املتفقة مع الشَّريعة من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة لتحديدِ مصادر املخاطر
احلاليّة أو احملتملة .وسوف يشجع هذا ىل مزيد من الشفاّية ّيما يتعلق ةأدوات التحوط املتفقة مع
الشَّريعة ألن هذه املسألة اد تدخل ضِمن اإلشراف ّيما ةني ىدد من اجلهات االشراّية (ىل سبيل
املثال ،األدوات اليت اد تصدر من اِبل صناديق التحوط اليت ال يتم اإلشراف ىليها من اِبل مراايب
البنوك) ،لتعزيز التعاون وتشجيع تبادل املعلومات ةني كاّة اجلهات الرااةية والدول .وةهذه
الطريقةّ ،إن مصدري ومستخدمي أدوات التحوط املتفقة مع الشَّريعة (أي مؤسسات اخلدمات
املاليَّة اإلسالميَّة) سيطالبون ةتقديم تقارير دوريّة يف الوات املناسب للسلطات اإلشراّيَّة وهذا من
شأنه أن يتيح لتلك السُّلطات الرااةة ىل متطلبات رأس املال املناسب وآثار إدارة املخاطر ذات الصلة
ىل أساس مستمر.
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أارجريت دراسة يف  3103جملموىة ىمل اإلارجراتات اإلشراّية املعدلة وأظهرت أن أدوات التحوط املتواّقة مع الشريعة (مثل مبادالت

معدالت األرةاح ،مبادالت العمالت) اد استخدمت ىل نطاق واسع من ابل مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية يف العديد من الدول.
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جيب مالحظة أن العقود اليت تقوم ىليها هذه األدوات تتنوع من مؤسسة خدمات مالية إىل أخرى حيث تتنوع من معامالت املراحبة يف

السلع وىد الشرات أو أي مزيج من العقودات االخرى.
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 8- 2ممارساتُ التقييم
تشكل سياسات وإارجراتات التقييم االحرتازيَّة األساس الذي جيبُ أن يبن ىليه أي تقييم اويّ
ملخاطر السوق اخلاصة ةكفاية رأمسال سواي ملؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ومن املتواع أن
يكون لدى مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة هياكل ضواةط اإلدارة وإارجراتات رااةة كاّية
حلاالت التعرض ملخاطر القيمةِ العادلة (مبا يف ذلك الصكوك و/أو األدوات األخرى املتواّقة مع
أحكام الشَّريعة اإلسالميَّة) ألغراض إدارةِ املخاطر وإىداد التقارير املاليَّة .وجيبُ أن تكون هذه
اإلارجراتات ارجزتًا ال يتجزأ من هيكلة ضواةط اإلدارة العامة للبنوكِ اليت تتناول دور جملس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية .كما جيبُ ىل جملس اإلدارة استالم تقارير من اإلدارة التنفيذية حول مراابة
التقييم ومسائل األدات النموذارجيّ للتقييم الذي يقدم إىل اإلدارة التنفيذية الختاذ القرار ،ةاإلضاّةِ إىل
مجيع التغريات املهمة لسياسات التقييم.
جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تتأكد أيضًا من أن مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة
لديها وسائل مراابة وأنظمة كاّية ةاإلضاّة إىل اإلارجراتات والسياسات املوثقة لعملية التقييم،
ولتنفيذ تقييم املراكز املاليَّة يف سجل املتاارجرة ،جيب دمج هذه األنظمة ووسائل املراابة مع إارجراتات
إدارة تقييم خماطر مشروع مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (انظر القسم  )2.2.2وجيبُ أن
يكون لديها القدرة ىل كسب ثقة السلطات اإلشراّيَّة واإلدارة العليا ّيما يتعلق ةداة التقييمات.
كما جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تتأكد من أن اىتماد مجيع منهجيات التقييم موثقة حسب
األصول من مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (مُرّق طيه البيانات اخلاصة ةها.)99
يقدمُ املعيارُ اخلامس ىشر إرشادات حولَ طرق التقييم املختلفة مثل حتديد ايمة املراكز ةسعرِ
السوق وحتديد السعر النموذارجي لألدوات اليت تتعرض إىل املخاطر السوايّة ،واليت جيبُ أن يتم
الرارجوع اليها من اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .ويتطلب تقييم حتديد ايمة املراكز ةسعر
السوق تقييم املراكز يوميًّا ىل أساس أسعار السوق احلالية ةشكلٍ مستقل من مصدرها .ويتم
استخدام حتديد سعر النموذج يف احلالة اليت تكون ّيها مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة غري
اادرة ىل حتديدِ ايمة املراكز ةسعرِ السوق نتيجة لبعضِ القيود ىل مصداايّة تقديرات األسعار
ةسببِ اخنفاض حجم وىدد املعامالت أو ةسبب ظروف السوق املتغيّرة .وميكن أن تكون هذه
مسألة خاصة ةالنسبة ألدوات مالية مثل الصكوك اليت يتم تداوهلا ةشكل غري منتظم نسبيًّا وغالبًا
99

يف حالة ىدم وارجود شفاّية يف أسعار السيولة و  /أو السوق غري السائلةّ ،إن مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية سوف تلجأ إىل

االىتماد ىل مناذج تسعري الوكيل أو املنهجيات ،وكذلك ىل آرات اخلربات .وينبغي للسلطات اإلشراّية مالحظة النتائج املستخرارجة من
هذا املنهج وأن هذه النماذج حساسة للغاية للمدخالت ومعامل القياس االّرتاضي املعتمد ،واد تكون ىرضة للخطأ التقديري واضية ىدم
اليقني اليت مت تناوهلا يف جملس معايري احملاسبة الدولية (معيار احملاسبة الدولية رام  )02اخلاص ةقياس القيمة العادلة ،الذي حيتوي ىل
"التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة" من تقنيات تقدير القيمة العادلة حسب املوثواية.
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خارج السوق .ومن ناحية أخرى ،اد يؤدي حتديد سعر النموذج إىل تقييمات غري موثوق ّيها (انظر
اهلامش  .)99وىل أي حال ،جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة أن تُدرج هذه األساليب واملمارسات يف
تقييم ىملية املراارجعة اإلشراّيَّة اخلاصة ةاملؤسسة .وةاإلضاّة إىل ذلك ،ىندما يتم تقييم التعرّض من
اِبل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةاستخدام حتديد ايمة النموذج ،جيبُ أن ختضعَ القيم
الناجتة إىل اختبار ضغط ألغراض إدارة املخاطر.

 9- 2شفاّيةُ اإلشرافِ واملسئولية جتاه الغري
تعتربُ الشفاّيةُ اإلشراّيَّة واملسئولية جتاه الغري ىناصر مهمة لتعزيز العالاات القويّة ةني
السلطات اإلشراّية للبنوك وأصحاب املصاحل ،وتعزز من إمكانيَّة تنبؤ السلطة اإلشراّيَّة ،وهو أمر
مفيد يف تعزيز التزام مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة ةاألنظمة القائمة .وجيبُ أن يوضع يف
االىتبار أن العناصر التقديريَّة يف اإلشراف ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة أمر حتميّ .ويف
هذا الصدد ،جيبُ ىل السُّلطات اإلشراّيَّة تنفيذ التزاماتها ةطريقة شفاّة وخاضعة للمساتلة.
وجيبُ ىليها أن تعرض للجمهور املقاييس املستخدمة يف مراارجعة التقييم الداخلي لرأس مال
مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة (أي ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس املال) والقرارات
املتعلقة مبعاجلة األمور اإلشراّية ىل مؤسساتِ اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة.
إذا اختارت السلطةُ اإلشراّيَّة أن تضعَ وّقا للمسببات نسبا مستهدّة أو أن تضع ّئات من
حدود رأس املال تزيد ىن احلد األدن الرااةيّ ،ينبغي أن تفصح ىن العوامل اليت ميكن أن تؤخذ
يف االىتبار يف تقرير هذه األمور للجمهور ةعد دراستها ،وىندما تفرض السلطة اإلشراّية ىل إحدى
املؤسسات املالية اإلسالمية متطلبات رأس مال أىل من تلك املقررة كحد أدن  ،ينبغي ىل السلطة
اإلشراّيَّة أن تشرح للمؤسسة املالية خصائص املخاطر احملددة اليت أدت إىل ضرورة اختاذ مثل هذا
اإلارجرات (مبا يف ذلك اخللفيّة واملعايري األساسيّة).
من وارجهة نظر تشغيليّة ،هناك ىدد من األدوات اليت ميكن استخدامها من اِبل السُّلطات
اإلشراّيَّة لتعزيز الشفاّية واملساتلة .ومن أمثلة هذه املبادرات مراارجعة االستقرار املاليّ ،وهي املبادرة
اليت ةاشرتها السلطات اإلشراّية للمصارف يف دول خمتلفة .كما يُمكن للسلطات اإلشراّيَّة أيضًا
إصدار املنشورات الدوريّة واإلّصاحات من خالل آليات مناسبة (مثل املواع اإللكرتوني للسلطة
اإلشراّية أو النشرات اإلخباريّة ،إخل) لتوّري املعلومات حول اإلارجراتات اإلشراّيَّة ذات الصلة.
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تعريفات:
إنّ الغرضَ من اائمة التعريفات التالية هو مساىدة القرّات ىل َّهم املصطلحات الواردة يف هذا املعيار ،وهي ال
تشكل ةأيّ حال من األحوال اائمة كاملة.
ىامل ألفا مقياس لنسبة االئتمان الفعلية وخماطر السوق ىل األصول املمولة من
أموال أصحاب حساةات االستثمار اليت يتم نقلها إىل أصحاب األسهم – وهي
خماطر جتاريَّة منقولة .يعتمد مؤشر "ألفا" ىل توارجيهات السُّلطة اإلشراّيَّة يف
ىامِل ألفا

الدولة اليت تعمل ّيها مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة .تتفاوت ايمة "ألفا" من
 1إىل  0وتوّر الوثيقة اإلرشاديَّة الراةعة منهجيَّة لتقدير ايمة "ألفا" الستخدامها ىند
تطبيق الطريقة اإلشراّيَّة يف حساب كفاية رأس مال مؤسسات اخلدمات املاليَّة
اإلسالميَّة.
مصطلح "معامالت املراةَحة يف السلع" كأداة إلدارة السيولة" يعين مراةَحة اائمة

املراةَحة يف السلع

ىل معاملة ةيع وشرات السلع وّق أحكام الشَّريعة اإلسالميَّة سوات أكانت نقدًا
ةشروط الدّع اآلارجل.
املؤسسات اليت تعمل ةصفتها مضارب الموال أصحاب االستثمار اد تتربع ةبعض

املخاطر التجاريَّة املنقولة

حصتها من األرةاح إىل أصحاب االستثمار ،وحينما تأخذ يف حسبانها إمكانية هذا
التربع ّإن ذلك يعرب ىنه ةاملخاطر التجارية املنقولة ألنها كانت يف األصل خماطر
أرةاب األموال ،ولكنها نقلت إىل املساهمني لقيامهم ةالتربع تطوىاً.
جلنةُ ضواةط اإلدارة هي جلنة جملس إدارة أخرى ىل النحو املوص ةه يف معيار

جلنة ضواةط اإلدارة

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الثالث تنشأ من اِبل جملس اإلدارة وتكفل
حبماية مصاحل أصحاب حساةات االستثمار.
هامش اجلديَّة يتيحُ حق رارجوع حمدود ىل مدى األضرار اليت تكبدتها مؤسسات
اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة إذا مل يتمكن اآلمر ةالشرات من الوّات ةالتزام الشرات أو

هامش اجلديَّة

اإلجيار .جيبُ ىل مؤسسات اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة الرارجوع إىل العمالت يف
االلتزام ةالشرات/اإلجيار إذا كان هامش اجلديَّة غري كاف لتغطية األضرار .وإذا
كان أكثر من الضرر ّيعاد الفرق للعميل .وإذا مل يكن هنالك ضرر ّريارجع إىل
العميل.
احتياطي خماطر االستثمار هو املبلغ الذي ختصصه مؤسسة اخلدمات املاليَّة

احتياطي خماطر االستثمار

اإلسالميَّة من دخل أصحاب حساةات االستثمار ةعد ااتطاع حصة املضارب من أارجل
توّري الوااية من خسائر االستثمار املستقبليَّة اليت ميكن أن يتعرض هلا أصحاب
حساةات االستثمار.
ىقد مشاركة يف الرةح ةني مقدم رأس املال (رب املال) ومقدم العمل (املضارب)

املضارةة

يقوم ّيه رب املال ةاملساهمةِ ةرأس مال يف نشاط يديره املضارب (أو مقدم العمل).
ويتم توزيع األرةاح اليت حيققها النشاط أو مؤسسة اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة وّق
النسبة املئويّة احملددة يف العقد ،ويتحمل رب املال اخلسارة وحده ما مل تكن تلك
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اخلسائر ةسببِ سوت سلوك املضارب ،أو إهماله أو إخالله ةالشروط املتعااد ىليها.
وتنظم منتجات إيداع (االستثمار) ةاستخدام هذا املفهوم.
ىقد تتفق ّيه األطراف (الشركات مفرد شريك) ىل املساهمة ةرأس املال لتلك
املؤسسة ،اائمة أو ارجديدة ،أو يف ملكيّة أو موارجود ىل أساس مؤات أو دائم .ويتم
املشاركة

املشاركة يف األرةاح اليت حتققها تلك املؤسسة أو املوارجود وّق النسبة املئويّة
احملددة يف ىقد املشاركة ،ةينما يتم املشاركة يف اخلسائر وّقًا لنسبةِ كل
مساهم يف رأس املال .وميكن تنظيم املنتجات املختلفة مثل الصادرات والواردات
التمويليَّة ورأس املال العامل ومتويل املشروع ةاستخدام هذا املفهوم.
احتياطي معدل األرةاح هو رصيد املبالغ اليت تقوم مؤسسة اخلدمات املاليَّة

احتياطي معدل األرةاح

اإلسالميَّة ةتخصيصها من إمجالي دخل املضارةة ،ابل ااتطاع حصة املضارب من
أارجل احملاّظة ىل مستوى معيّن من العائد ىل االستثمار ألصحاب حساةات
االستثمار.

الصكوك

متثل شهادات حق ملكية نسبية غري مقسمة يف املوارجودات املادية أو جمموىة من
املوارجودات املتّفقة مع أحكام الشَّريعة اإلسالميَّة ومبادئها.

توريق الصكوك وّق

إصدار صكوك أو شهادات متثل حصة شائعة يف ملك موارجودات اد تصدرها ارجهة

أحكام التصكيك يف

مالكة تبيعها إىل محلة الصكوك ،أو ارجهة أمينة متثلها شركة ذات غرض خاص.

الشَّريعة اإلسالميَّة
اجمللس اإلشرايف الشرىيّ

هيئة معنية ةالتأسيس أو ةاملشاركة من اِبل مؤسسة تقدم خدمات ماليَّة إسالميَّة
لتطبيق وتنفيذ نظام الضواةط الشَّريعة اخلاص ةها.
ىقد تقوم مبوارجبه جمموىة من املشاركني (املشرتكني) االتفاق ىل دىم ةعضهم

التكاّل

البعض ىن طريق املساهمة مببلغ من املال يف صندوقٍ مشرتك يتم استخدامه
للحصول ىل املساىدة املتبادلة لألىضات ضد اخلسارة أو ضرر حمدد.

العرةون

مبلغ يؤخذ ىند إةرام العقد ،ويعترب ارجزتا من الثمن ىند تنفيذ العقد ،وتعويضا إذا
ّسخ العقد.
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