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املعياراملعدل لإلفصاحات الرامية إلى تعزيزالشفافية و انضباط السوق للمؤسسات
التي تقدم خدمات مالية إسالمية
]القطاع املصرفي[

ديسمبر2018
تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ،وفي حالة اختالف النسخة العربية عن النسخة اإلنجليزية ترجح نسخة
اللغة اإلنجليزية؛ باعتبارها اللغة الرسمية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.

نبذة موجزة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية تم افتتاحها رسميا في الثالث من نوفمبر عام  ،2002وبدأت أعمالها في
العاشر من مارس عام  .2003ويهدف املجلس إلى وضع معايير لتطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات املالية اإلسالمية
واستقرارها ،وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات املصرفية،
وأسواق رأس املال ،والتكافل (التأمين اإلسالمي) .إن املعايير التي يعدها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية تتبع إجراءات
م ّ
فصلة ،تم وصفها في وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد املعايير واملبادئ اإلرشادية" والتي تشمل من بين أشياء أخرى،
إصدار مسودة مشروع ،وعقد ورش عمل ،وفي حالة الضرورة ،عقد جلسات استماع .كما يعد مجلس الخدمات املالية
اإلسالمية أبحاثا تتعلق بهذه الصناعة ،وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب االهتمام بهذه
الصناعة .ولتحقيق ذلك ،يعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية مع مؤسسات دولية ،وإقليمية ،ووطنية ذات صلة،
ومراكز أبحاث ،ومعاهد تعليمية ،ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع مجلس الخدمات املالية اإلسالميةwww.ifsb.org :

i

املجلس األعلى ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية
الرئيس
معالي الدكتور /محمد يوسف الهاشل ،محافظ بنك الكويت املركزي

نائب الرئيس
معالي األستاذ /فزلي كبير ،محافظ بنك بنغالديش املركزي

األعضاء*
معالي الدكتور /بندر حجار

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

معالي األستاذ /رشيد محمد املعراج

محافظ مصرف البحرين املركزي

معالي األستاذ /يوسف عبد الرحمن

املدير العام سلطة نقد بروناي دار السالم
محافظ البنك املركزي الجيبوتي

معالي األستاذ /أحمد عثمان
معالي األستاذ /طارق حسن علي عامر

محافظ البنك املركزي املصري
محافظ بنك إندونيسيا املركزي

معالي الدكتور /بيري ورجيو
معالي الدكتور /علي محسن إسماعيل

محافظ البنك املركزي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
محافظ البنك املركزي العراقي

معالي الدكتور /زياد فارس

محافظ البنك املركزي األردني

معالي األستاذ /دانيار أكشيف

محافظ بنك كازاخستان املركزي

معالي األستاذ /عبد اللطيف الجوهري

والي بنك املغرب

معالي األستاذة /نور شمسية بنت محمد يونس

محافظ البنك املركزي املاليزي
محافظ البنك املركزي املوريتاني

معالي األستاذ /يندرادوث غوغولي

محافظ بنك موريشيوس املركزي
محافظ بنك نيجيريا املركزي

معالي الدكتور /عبد الناصر همتي

معالي األستاذ /عبد العزيز ولد الداهي
معالي األستاذ /جودوين إيميفيلي
معالي األستاذ /طارق باجوا

محافظ بنك باكستان املركزي
محافظ مصرف قطر املركزي

سمو الشيخ /عبد هللا سعود آل ثاني

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

معالي الدكتور /أحمد عبد الكريم الخليفي
معالي األستاذ /رافي مينون

محافظ سلطة نقد سنغافورة
محافظ بنك السودان املركزي

معالي الدكتور /محمد خير أحمد الزبير

هيئة التنظيم والرقابة املصرفية التركية

معالي األستاذ /محمت علي أكبين

محافظ مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

معالي األستاذ /مبارك راشد خميس املنصوري
* وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء ،حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية ،ما عدا املنظمات الدولية التي تم ذكرها أوال
ii

اللجنة الفنية
الرئيس
السيد /خالد عمر الخرجي ،مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي (من  3مايو )2018
املرحوم /معجب تركي التركي ،مصرف قطر املركزي (من  12أبريل  2016إلى  8فبراير )2018

نائب الرئيس
السيد /وليد العوض ي ،بنك الكويت املركزي (من  3مايو )2018
السيد /طارق فايد ،البنك املركزي املصري (حتى  30سبتمبر )2017

األعضاء*
البنك اإلسالمي للتنمية
البنك اإلسالمي للتنمية
مصرف البحرين املركزي
مصرف البحرين املركزي
بنك بنغالديش املركزي
سلطة نقد بروناي دار السالم
سلطة نقد بروناي دار السالم
البنك املركزي املصري
بنك إندونيسيا املركزي
بنك إندونيسيا املركزي
بنك إندونيسيا املركزي
سلطة إندونيسيا للخدمات املالية
سلطة إندونيسيا للخدمات املالية
البنك املركزي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
منظمة البورصة واألوراق املالية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
منظمة البورصة واألوراق املالية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
البنك املركزي العراقي
البنك املركزي األردني
سلطة أستانا للخدمات املالية
البنك املركزي املاليزي
هيئة األوراق املالية املاليزية
بنك املغرب
بنك املغرب

السيد /حسيب هللا صديقي (حتى  31مارس )2018
الدكتور /جعفر خالد (من  3مايو )2018
السيدة /ابتسام العريض (حتى  31مارس )2018
السيدة /شيرين السيد (من  3مايو )2018
السيد /أبو فرح محمد ناصر
السيدة /رشيدة سبتو (حتى  31مارس )2018
السيدة /رفيزة عبد الرحمن (من  3مايو )2018
السيد /محمد أبو موس ى (من  3مايو )2018
الدكتور /دادانغ مولجوان (حتى  8مارس )2017
السيدة /أرتاريني سافيتري (حتى  31مارس )2018
الدكتور /جردين هوسمان (من  3مايو )2018
السيد /أحمد بخاري (حتى  31مارس )2018
السيد /أحمد سوكرو تراتمونو (من  3مايو )2018
السيد /حميد رضا غاني آبادي (حتى  31مارس )2018
الدكتور /علي سعيدي (حتى  27أكتوبر )2017
الدكتور /جعفر جمالي (من  11ديسمبر )2017
األستاذ الدكتور /محمود داغر (من  3مايو )2018
السيد /عرفات الفيومي
السيد /علي بيك نور بيكوف (من  3مايو )2018
السيد /محمد زبيدي محمد نور (حتى  5سبتمبر )2018
داتؤ /زين العزالن زين العابدين
الدكتور /لحسن بنحليمة (حتى  29يونيو )2017
السيد /محمد التريكي (من  3مايو )2018
iii

بنك نيجيريا املركزي
السيد /محمد وادا معاذو ليري (حتى  13نوفمبر )2018
هيئة التأمين الوطنية ،نيجيريا
الدكتور /تلميذ عثمان (حتى  31مارس )2018
بنك باكستان املركزي
السيد /غالم محمد عباس ي
مصرف قطر املركزي
السيد /هشام صالح املناعي (من  3مايو )2018
مؤسسة النقد العربي السعودي
السيد /ثامر العيس ى (حتى  5ديسمبر )2017
مؤسسة النقد العربي السعودي
الدكتور /سلطان الحربي (من  11ديسمبر )2017
هيئة السوق املالية السعودية
السيد /محمد حمد املاض ي (من  3مايو )2018
سلطة نقد سنغافورة
السيد /ألن تيو (حتى  31مارس )2018
بنك السودان املركزي
السيد /محمود صالح محمود رشيد (حتى  2أبريل )2017
بنك السودان املركزي
السيدة /سمية عامر عثمان إبراهيم (من  6أبريل )2017
هيئة التنظيم والرقابة املصرفية التركية
السيد /عبد الرحمن شتين (حتى  31مارس )2018
هيئة التنظيم والرقابة املصرفية التركية
السيد /عمر تشكين (من  3مايو )2018
البنك املركزي للجمهورية التركية
السيد /أحمد بيجر (حتى  26ديسمبر )2016
البنك املركزي للجمهورية التركية
السيد /ياوز يتر (من  11ديسمبر )2017
مجلس أسواق رأس املال التركية
السيد /إيسر صكار (حتى  31مارس )2018
مجلس أسواق رأس املال التركية
السيدة /إيليج باشاك شاهين (من  3مايو )2018
* وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء ،حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية ،ما عدا املنظمات الدولية التي تم ذكرها أوال

iv

مجموعة عمل املعياراملعدل لإلفصاحات الرامية إلى تعزيزالشفافية و انضباط السوق للمؤسسات
التي تقدم خدمات مالية إسالمية (القطاع املصرفي)
الرئيس
السيد /طارق السيد فايد ،البنك املركزي املصري (حتى  30سبتمبر )2017
السيد /خالد عمر الخرجي ،مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي (من  27أكتوبر )2017

نائب الرئيس
السيد /خالد عمر الخرجي ،مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي (حتى  26أكتوبر )2017
السيدة /سمية عامر عثمان إبراهيم ،بنك السودان املركزي (من  26نوفمبر )2017

األعضاء*
البنك اإلسالمي للتنمية
الدكتور /حلمون إزهار
مصرف البحرين املركزي
السيدة /نور السعد
سلطة إندونيسيا للخدمات املالية
السيدة /شمسية
البنك املركزي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
السيد /مهدي عبد هللا
البنك املركزي لجمهورية قيرغستان
السيدة /باكتياكول بشيناليفا
البنك املركزي لجمهورية قيرغستان
السيد /أورماتابك رزاقوف
البنك املركزي املاليزي
الدكتور /هميم سياهروم أحمد موس ى
البنك املركزي النيجيري
السيد /محمد هاميسو موس ى
بنك باكستان املركزي
السيدة /نجات تنوير
بنك الفلبين املركزي
املحامي /نويل ب .تيانال
بنك السودان املركزي
السيدة /مشاعر محمد إبراهيم صابر
البنك املركزي للجمهورية التركية
السيد /محمت باياكارا
مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
السيد /شهاب عيس ى الزعبي
* وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء ،حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية ،ما عدا املنظمات الدولية التي تم ذكرها أوال
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نائب الرئيس
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األعضاء*
معالي الشيخ /عبد هللا بن سليمان املنيع
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فضيلة الشيخ /محمد علي التسخيري

عضو
عضو
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البنك املركزي املصري
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
القسم األول :اعتبارات عامة
 1.1مقدمة
 .1لقد عدت الهيئات الدولية الواضعة للمعايير والسلطات التنظيمية والرقابية منذ فترة طويلة انضباط السوق أحد
األهداف الرئيسة لتنظيم القطاع املالي .و ُي َعد تقديم معلومات مفيدة للمشاركين في السوق حول مقاييس املخاطر
الرئيسة مبدأ أساسا لنظام مصرفي سليم .ويقلل ذلك من التباين في املعلومات ،ويساعد على تعزيز إمكانية املقارنة بين
وضعية املخاطر وعروض املنتجات لدى املصارف داخل الدول وعبرها .ويهدف الركن الثالث من مقررات بازل إلى تعزيز
ُ
انضباط السوق من خالل متطلبات اإلفصاح التنظيمي .وتمكن هذه املتطلبات املشاركين في السوق من الوصول إلى
املعلومات الرئيسة املتعلقة برأس املال التنظيمي والتعرضات للمخاطر التي يواجهها املصرف ،وذلك من أجل زيادة
الشفافية حول تعرضات املصرف للمخاطر وكفاية رأس ماله التنظيمي بشكل مجمل.
 .2إن الحاجة إلى الشفافية هي اعتبار مهم قبل كل ش يء بالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي يجب أن تلتزم
بأحكام الشريعة ومبادئها ،حيث إن أي شكل من أشكال اإلخفاء أو الغش أو محاولة التمويه من األمور املخالفة ملبادئ
العدالة واإلنصاف في الشريعة كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.
 .3وافق املجلس األعلى ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية في عام  2007على تبني املعيار رقم  4املعنون بـ "اإلفصاحات
الرامية لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية (عدا مؤسسات
التأمين اإلسالمي (التكافل) والصناديق اإلسالمية املشتركة)" .وكان الغرض من املعيار رقم  4تحديد مجموعة من املبادئ
واملمارسات الرئيسة التي ُت ّ
كمل املعايير الدولية بشأن متطلبات اإلفصاح التي يتعين اتباعها من قبل مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية عند إجراء اإلفصاح ،وذلك بهدف تحقيق الشفافية وتعزيز انضباط السوق فيما يتعلق بهذه
املؤسسات .ومن أجل هذا الغرض ،تم وضع توصيات ملجموعة من اإلفصاحات املوجهة ألنواع مختلفة من أصحاب
املصالح تركز على وضعية املخاطر والسالمة املالية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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ُ .4
صممت املبادئ واملمارسات املنصوص عليها في املعيار رقم  4لتمكين املشاركين في السوق بشكل عام ،وأصحاب
الحسابات االستثمارية على وجه الخصوص من الحصول على معلومات رئيسة عما يأتي( :أ) نوع مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية وطبيعتها وحجمها (ب) هيكل رأس املال (ج) معاملة الحسابات االستثمارية (د) عملية إدارة املخاطر (هـ)
مؤشرات تقاسم املخاطر مع أصحاب الحسابات االستثمارية (و) الجوانب الرئيسة للضبط املؤسس ي العام والضوابط
الشرعية (ز) نطاق اإلفصاحات الصديقة للمستهلك فيما يتعلق باملخاطر والعوائد ،وااللتزام بأحكام الشريعة ومبادئها،
ومنتجات الحسابات االستثمارية و (ح) دور النوافذ اإلسالمية.
 .5منذ إصدار املعيار رقم  4عام  ،2007حدثت تغييرات واسعة في املشهد التنظيمي للقطاع املصرفي بسبب األزمة املالية
العاملية .وشهدت الصناعة املالية ،وخاصة القطاع املصرفي ،العديد من التطورات التنظيمية للتعامل مع املخاوف
االحترازية الناتجة عن األزمة املالية العاملية .واستجابة لتلك األزمة ،أصدرت لجنة بازل للرقابة املصرفية مقررات بازل
 5.2في عام  ،2009وإطار بازل  3في عام  .2010كما أصدرت اللجنة سلسلة من الوثائق األخرى التي تغطي التعديالت
ُ
املحسن في مارس 1.2017
املتعلقة باإلفصاح ،توجت بإصدار متطلبات إفصاحات الركن الثالث  -اإلطار املوحد و
 .6أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية في السنوات القليلة املاضية عددا من الوثائق املصممة الستكمال التطورات
التنظيمية العاملية الخاصة بالصناعة املالية التقليدية ،بما في ذلك املبادئ اإلرشادية إلدارة مخاطر السيولة واملبادئ
اإلرشادية الختبارات الضغط (املعيار رقم  12واملعيار رقم  )13وكذلك املعايير املعدلة بشأن كفاية رأس املال وعملية
املراجعة الرقابية (املعيار رقم  15واملعيار رقم  16على التوالي) .وقد استكمل إصدار هذه املعايير املعدلة الركنين األول
والثاني من إطار بازل  3بشكل فاعل .كما أصدر املجلس أيضا في عام  2015املبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي
الخاصة بالقطاع املصرفي (املعيار رقم  )17استكماال للمبادئ األساسية املعدلة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة
املصرفية ،ويتضمن املعيار مبادئ معينة لإلفصاح والشفافية.
 .7بناء علی االعتبارات املذكورة آنفا ،وتماشیا مع صالحيات مجلس الخدمات املالیة اإلسالمیة املوكلة إليه في تطویر
ُ
املعایير واإلرشادت االحترازية من أجل تعزیز سالمة صناعة الخدمات املالیة اإلسالمیة واستقرارها ،قرر خالل إعداد
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الركن الثالث متطلبات اإلفصاح – اإلطار املوحد واملحسن ،مارس  .2017يمكن الوصول إليه من خالل الرابط اآلتيhttp://www.bis.org/bcbs/publ/d400.pdf :
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خطة األداء اإلستراتيجي ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية للفترة  ،2015 - 2012أن يتم تعديل املعيار رقم  4بعد إصدار
املعيارين املعدلين لكفاية رأس املال (املعيار رقم  2واملعيار رقم  ،2)7فضال عن معيار عملية املراجعة الرقابية (املعيار
رقم  3)5حيث إن كل هذه التغييرات ستكون ذات أثر على نظام اإلفصاح لصناعة املصرفية اإلسالمية.
 2.1الغرض واألهداف
 .8إضافة إلى مواءمة املعايير واإلرشادات الخاصة بمجلس الخدمات املالية اإلسالمية مع املعايير التنظيمية العاملية ،يهدف
هذا املعيار إلى تحديد مجموعة من املبادئ واملمارسات الرئيسة التي يتعين اتباعها من قبل مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية في القطاع املصرفي عند إجراء اإلفصاحات ،وذلك بهدف تحقيق الشفافية وتعزيز انضباط السوق فيما
يتعلق بهذه املؤسسات .كما يتناول هذا املعيار بعض املجاالت اإلضافية املتعلقة باإلفصاح التي لم تغطها مسبقا معايير
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ومبادؤه اإلرشادية ،ويهدف أيضا إلى تعزيز االتساق وإمكانية املقارنة فيما يخص
اإلفصاحات بين مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من خالل إدخال قوالب متسقة لإلفصاح عن املعلومات الك ّمية
املتعلقة باملخاطر الرئيسة ذات الصلة بتلك املؤسسات.
 .9إن هذا املعيار موجه إلى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وسلطاتها الرقابية وغيرها من واضعي السياسات ذوي
الصلة .ولكي تكون اإلفصاحات فاعلة في تعزيز انضباط السوق ،فإنه يتعين استكمالها من خالل مراعاة املعايير الدولية
للضبط املؤسس ي الرشيد ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وتوفير مجموعة من مكونات البنية التحتية األخرى
لألسواق املالية جيدة األداء ،التي يمكن عدها شروطا ضرورية لنظام إفصاح يتسم بالفاعلية .وقد تم تحديد هذه
املكونات للبنية التحتية بشكل عام بوصفها شروطا ضرورية في امللحق أ من هذا املعيار.
 .10جذبت القضايا املتعلقة بالتباين في املعلومات وحماية املستهلك انتباه الحكومات والهيئات الدولية الواضعة للمعايير
في الفترة منذ اندالع األزمة املالية العاملية ،ال سيما أن املستهلكين يواجهون منتجات وأسواقا مالية أكثر تعقيدا .إن
اإلفصاح عن املعلومات بما فيها تلك املعلومات النمطية واملنصوص عليها ،يدعم عملية صنع القرار للمستهلكين املاليين
2
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أصبح اآلن :املعيار رقم  15املعنون بـ "املعيار املعدل لكفاية رأس املال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية (عدا مؤسسات التأمين اإلسالمي ]التكافل[ وبرامج
االستثمار الجماعي اإلسالمي)" ،ديسمبر .2013
أصبح اآلن :املعيار رقم  16املعنون بـ "اإلرشادات املعدلة للعناصر األساسية إلجراءات املراجعة الرقابية على املؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية (عدا
مؤسسات التكافل وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي)" ،مارس .2014
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ويسمح لهم بإجراء تقييمات مستنيرة للمنتجات والخدمات املالية املعروضة .ووفقا لذلك ،يهتم هذا املعيار بجوانب
اإلفصاح املتعلقة بحماية املستهلك ويحدد متطلبات اإلفصاح الرئيسة عند البيع التي تهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار
للمستهلكين املاليين.
 .11أهداف هذا املعيار هي كاآلتي:
(أ) تسهيل الحصول على معلومات ذات صلة وموثوقة وفي الوقت املالئم من قبل املشاركين في السوق عموما،
وأصحاب الحسابات االستثمارية على وجه الخصوص ،وبالتالي تعزيز إمكانياتهم على رصد أداء مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية وتقييمها.
(ب) تحسين إمكانية املقارنة واالتساق لجميع اإلفصاحات التي تقوم بها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ج) دعم الحماية املالية للمستهلك من خالل مساعدة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على تقديم إفصاحات
تشتمل على معلومات مفيدة عن منتجات املصرفية اإلسالمية.
(د) تمكين املشاركين في السوق من استكمال ودعم تطبيق معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية من خالل
نشاطاتهم في السوق.
 .12تعمل مبادئ وممارسات اإلفصاح هذه على توسعة نطاق املعيار رقم  ،4حيث تم تصميمها لتمكين املشاركين في
السوق عموما ،وأصحاب الحسابات االستثمارية على وجه الخصوص ،من تقييم املعلومات الرئيسة عما يأتي( :أ) نوع
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ونطاق طريقة التوحيد املستخدمة من قبل أعضاء مجموعة مالية إسالمية (ب)
هيكل رأس املال وملحة عامة عن كفاية رأس املال (ج) كيفية معالجة الحسابات االستثمارية ،بما في ذلك مخاطرها
وعوائدها (د) عملية إدارة املخاطر (ه) الروابط بين نطاقات التوحيد املحاسبية والتنظيمية (و) التعرضات للمخاطر
حسب أنواعها ،ومؤشرات تقاسم املخاطر مع أصحاب الحسابات االستثمارية (ز) الجوانب الرئيسة للضبط املؤسس ي
العام والضوابط الشرعية (ح) دور النوافذ اإلسالمية( 4ط) حماية املستهلك (ي) املبادرات ذات األثر االجتماعي .وعند
ضم هذه اإلفصاحات إلى بنى تحتية سوقية وقانونية كافية ،فإن من شأنها أن تحسن ممارسات حماية املستهلك بين

4

انظر تعريف النافذة اإلسالمية في الفقرة رقم .175
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مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،فضال عن تمكين قوى السوق من تعزيز استقرار التمويل اإلسالمي وسالمته،
وتعزيز معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية األخرى.
 3.1نطاق التطبيق
ُ .13يعد هذا املعيار املعدل تحديثا للمعيار رقم  4بما يتماش ى مع املطبوعات التالية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة
املصرفية( :أ) الركن الثالث الخاص بمتطلبات اإلفصاح :اإلطار املوحد واملحسن الصادر في مارس ( 2017ب) الركن
الثالث املعدل الخاص بمتطلبات اإلفصاح الصادرة في يناير ( 2015ج) الوثيقة االستشارية للركن الثالث الخاص
بمتطلبات اإلفصاح :اإلطار املحدث الصادر في فبراير ( 2018د) التعديل الفني للركن الثالث الخاص بمتطلبات
اإلفصاح :املعالجة التنظيمية للمخصصات املحاسبية الصادر في مارس ُ .2018يط َبق هذا املعيار على املصارف
اإلسالمية ،بما في ذلك الصناديق اإلسالمية التي تديرها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على شكل حسابات
استثمارية مقيدة وعمليات النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية (التي لديها تسهيالت على جانبي املوجودات
واملطلوبات) .وبإمكان الدول املنفردة اختيار تطبيق هذا املعيار على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى في
قطاعها املالي املحلي إن أ ُ
عتبر ذلك ذا صلة ومناسبا.
 .14يتم تطبيق هذا املعيار على أساس موحد بشكل كامل على مستوى الشركة القابضة ضمن مجموعة رئيسة أو
مجموعة فرعية تابعة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو حسبما كان ذلك مناسبا على أساس فردي وفقا لتقدير
السلطات التنظيمية والرقابية .بيد أن هذا املعيار ال ُيقصد تطبيقه على املستوى املوحد ملجموعة رئيسة أو مجموعة
فرعية تتألف من كيانات أخرى بخالف مؤسسات الخدمات املالیة اإلسالمیة.
 .15يكمل املعيار الحد األدنى من متطلبات رأس املال القائم على املخاطر واملتطلبات الكمية األخرى وفق ما هو مفصل
في املعايير املعدلة ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية بشأن كفاية رأس املال (املعيار رقم  )15وعملية املراجعة الرقابية
(املعيار رقم  )16ويهدف إلى تعزيز انضباط السوق من خالل توفير معلومات تنظيمية ذات فائدة و ُمتسقة وقابلة
للمقارنة من قبل املستثمرين واملستهلكين وأصحاب املصالح اآلخرين .وتجدر اإلشارة إلى أن املعيار ال يلغي العمل باملعيار
رقم  4بالنسبة للدول التي ال تطبق مقررات بازل  .3وقد تمت اإلشارة في هذا املعيار لألطر املقابلة الصادرة عن لجنة
5

بازل للرقابة املصرفية عندما ال تتاح متطلبات رأسمالية مكافئة في املعيار رقم  15أو غيره من املعايير واملبادئ اإلرشادية
ُ
الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وقت نشر هذا املعيار 5.و ُيتوقع من الدول التي تدخل تعديالت على األطر
ُ
الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية أن تدخل مثل هذه التعديالت فقط عندما يتم اعتبار تلك األطر غير متعارضة
مع أحكام الشريعة ومبادئها.
 4.1تاريخ التطبيق
 .16من املتوقع أن تبدأ السلطات الرقابية بتطبيق هذا املعيار في دولها اعتبارا من نهاية عام  ،2020باستثناء الجداول
والقوالب املذكورة في القائمة التالية التي تم تحديد تواريخ لتطبيقها مقابل كل منها
الجداول والقوالب
القالب رقم  15التعرضات حسب فئات املوجودات وأوزان املخاطر
القالب رقم  19تعرضات مخاطر االئتمان وآثار التخفيف من مخاطر االئتمان
القالب رقم  20الطريقة املعيارية – تعرضات مخاطر الطرف املقابل حسب
املحفظة التنظيمية واملخاطر
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 .17عندما تكون إحدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مرحلة ترتيبات انتقالية مسموح بها في معايير مجلس
الخدمات املالية اإلسالمية ،وال تلتزم حاليا باملتطلبات الكاملة ،فينبغي حينها اإلبالغ عن البيانات االنتقالية .وينبغي أن
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تجدر اإلشارة إلى أن اإلحاالت ،والتعاريف ،والقوالب ،والجداول في هذا املعيار خاضعة للتغيير في ضوء التعديالت والتحديثات املستقبلية للمعيار رقم .15
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ُ
تحدد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بوضوح ما إذا كانت األرقام الواردة في تقارير اإلبالغ تحسب على أساس انتقالي
أو على أساس كامل.
 5.1تحقيق مستويات مناسبة من اإلفصاح
 .18يجب أن تكون املعلومات ُامل َ
قدمة من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التزاما بهذا املعيار خاضعة بحد أدنى
ُ
للمستوى نفسه من إجراءات املراجعة والرقابة الداخلية للمعلومات املضمنة في تقاريرها املالية (أي إن مستوى موثوقية هذه
املعلومات يجب أن يكون على املستوى نفسه من موثوقية املعلومات املقدمة في الجزء الخاص باملناقشة والتحليل اإلداري
الوارد في التقرير املالي) .ويجب على مجالس إدارة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املوافقة على سياسة إفصاح رسمية
تحدد الرقابة الداخلية وإجراءات اإلفصاح عن املعلومات وفق ما جاء في هذا املعيار .كما يجب اإلفصاح عن العناصر
الرئيسة لهذه السياسات في وثيقة نهاية السنة الخاصة باإلفصاحات التنظيمية.
ُ .19يتوقع من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديم تعليقات سردية لشرح أي تغييرات مهمة في اإلفصاحات الكمية
بين الفترات املشمولة بالتقارير .وقد تحتوي هذه التعليقات أيضا على قضايا أخرى تعدها مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ذات أهمية للمستخدمين واملشاركين في السوق .ويكون عرض هذه التعليقات اإلضافية راجعا إلى تقدير كل
مؤسسة على حدة.
ُ
 .20يجب أن تنشر اإلفصاحات املقدمة لتحقيق االلتزام بهذا املعيار في وثيقة مستقلة يسهل الحصول عليها من قبل
املستخدمين .ومن املمكن أيضا اعتبار هذه الوثيقة ملحقا للتقرير املالي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو أن تشكل
قسما مستقال من التقرير املالي شريطة أن يسهل التعرف عليها من قبل املستخدمين .ويجب أن توفر مؤسسة الخدمات
ُ
املالية اإلسالمية أو السلطات التنظيمية والرقابية أرشيفا لإلفصاحات املقدمة بالتماش ي مع هذا املعيار ،مع تحديد فترة
احتفاظ مناسبة من قبل السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة.
 .21ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية (والنوافذ اإلسالمية) اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية التي قد يؤثر
حذفها ،أو تحريفها على املستخدم الذي يعتمد على تلك املعلومات لغرض إجراء تقييمات مشروعة حول الجانب
االقتصادي أو جانب املخاطر ،و/أو اتخاذ قرارات بشأن مدى االلتزام باملتطلبات الشرعية .ويعد الحكم النوعي (اختبار
7

االستخدام) املبني على احتياجات املستخدم للمعلومات ،واملتطلبات الشرعية معيارا مرجعيا مناسبا لتحديد األهمية
النسبية للمعلومات .ويجب أن يكون تحديد املعايير املرجعية لألهمية النسبية للمعلومات جزءا من سياسة اإلفصاح
الرسمية الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دون املساس بصالحيات السلطات التنظيمية والرقابية في وضع
الحدود الخاصة بها املتعلقة باألهمية النسبية ذات الصلة بأنظمتها املصرفية املحلية.
 6.1اإلحالة
 .22من املمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح في وثيقة منفصلة عن وثيقة اإلفصاح التنظيمية القائمة
بحد ذاتها املطلوبة بموجب هذا املعيار (مثل التقرير السنوي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية) عن الجداول املطلوبة
بموجب هذا املعيار ،عندما يتم استيفاء املعايير املذكورة في الفقرة التالية .وفي مثل هذه الظروف ،يجب على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية اإلحالة بشكل واضح في وثيقة اإلفصاح القائمة بحد ذاتها إلى مكان الوصول إلى متطلبات
اإلفصاح املنفصلة .وهذه اإلحالة يجب أن تتضمن اآلتي:
(أ) عنوان متطلب اإلفصاح ورقمه.
(ب) االسم الكامل للوثيقة املنفصلة التي تم فيها نشر متطلب اإلفصاح.
(ج) الرابط الشبكي ،حيثما كان ذلك ذا صلة.
(د) رقم الصفحة ،ورقم الفقرة التي تضمنت متطلبات اإلفصاح في الوثيقة املنفصلة.
 .23يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن القوالب املطلوبة في وثيقة منفصلة غير تلك املطلوبة بموجب
هذا املعيار ،شريطة أن تتم اإلحالة إلى الوثيقة بوضوح ،فضال عن استيفاء املعايير اآلتية:
ُ
(أ) أن تكون املعلومات املتضمنة في الوثيقة املحال إليها مساوية من ناحية العرض واملحتوى لتلك املعلومات املطلوبة
في القالب ،وتسمح للمستخدمين بعمل مقارنات ذات مغزى مع املعلومات املوفرة من خالل إفصاح مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية عن القوالب.
ُ
( ب) أن تكون املعلومات املتضمنة في الوثيقة املحال إليها مبنية على نطاق التوحيد نفسه لذلك املستخدم في
متطلب اإلفصاح.
ُ
(ج) أن يكون اإلفصاح في الوثيقة املحال إليها إلزاميا.
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(د) أن تكون السلطة الرقابية املسؤولة عن ضمان تطبيق معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية خاضعة لقيود
قانونية فيما يتعلق بقدرتها على فرض رفع تقارير باملعلومات املتكررة.
 .24بإمكان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام اإلحالة لوثيقة أخرى ،فقط في حالة ما إذا كان مستوى التأكيد
حول موثوقية البيانات في الوثيقة املنفصلة مساويا أو زائدا عن مستوى التأكيد الداخلي املفروض بالنسبة لوثيقة
اإلفصاح التنظيمي املطلوبة بموجب هذا املعيار.
 7.1دورية رفع التقاريروالتوقيت املالئم
 .25إن دورية رفع التقارير موضحة على حدة لكل متطلب إفصاح في القسم املقابل له في هذا املعيار .وتختلف دورية رفع
التقارير ما بين كونه ربع سنوي ،أو نصف سنوي ،أو سنويا وفقا لطبيعة متطلبات اإلفصاح املحددة.
 .26يتوجب نشر املعلومات التي تم اإلفصاح عنها التزاما بهذا املعيار ،باستثناء اإلفصاحات عند البيع واإلفصاحات املتعلقة بتوثيق
املنتجات ،بالتزامن مع التقرير املالي عن الفترة الزمنية املقابلة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وإن كان مطلوبا نشر متطلب
لإلفصاح وفق ما تم تحديده من قبل هذا املعيار لفترة زمنية ال تصدر خاللها املؤسسة أي تقرير مالي ،فيجب عندئذ نشر
اإلفصاح في أقرب وقت عملي ممكن .إال أن الفارق الزمني يجب أال يتجاوز ذلك املسموح به ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
بالنسبة لتقاريرها املالية املعتادة .وقد تمت اإلشارة إلى آخر فترة ُرفع بها تقرير في القوالب املتضمنة في هذا املعيار برمز (ن) ،في
حين تمت اإلشارة إلى الفترات التي ُرفعت بها تقارير سبقت الفترة األخيرة (ن) ،برمز (ن ،)1-و (ن ،)2-إلخ...
 8.1املعلومات الخاصة والسرية
 .27تشمل املعلومات الخاصة معلومات تنافسية حساسة ،و ُي ّ
عرض الكشف عنها الوضع التنافس ي ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية للخطر .وسيكون لذلك أثر على مستوى اإلفصاح الذي تقدمه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فيما
يخص قاعدة العمالء ،وتفاصيل الترتيبات أو املنهجيات الداخلية التي تعتمدها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
ويتبنى هذا املعيار وجهة نظر قائمة على الحاجة لتحقيق توازن مناسب بين الرغبة في تقديم إفصاحات ذات مغزى ال
تتعارض مع املتطلبات التنظيمية ،وحماية املعلومات الخاصة والسرية.
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 .28في الظروف التي قد يؤدي فيها إفصاح ُمفصل معين إلى تعريض وضع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى الخطر
بشكل كبير ،ينبغي حينها على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االعتماد على حسن تقديرها لتقديم إفصاح أكثر
عمومية ولكنه في الوقت نفسه مفيد على نحو كاف ،شريطة أن يخضع ذلك لتقدير السلطة الرقابية .وفي الحاالت التي
قد تؤدي فيها اإلفصاحات عن بيانات كمية محددة إلى تدني الوضع التنافس ي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كما
هو مشار إليه آنفا ،ينبغي تقديم اإلفصاحات النوعية املتعلقة بالجانب ذي الصلة لعمليات مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية لتوفير الوضوح واملعرفة الكافية للمستخدمين.
 9.1إرشادات عامة لإلفصاح
 .29تستند اإلرشادات املقدمة في هذا املعيار إلى املبادئ اإلرشادية التي اعتمدتها لجنة بازل للرقابة املصرفية واملحددة في
الركن الثالث املعدل ملتطلبات اإلفصاح ،يناير  .2015وتهدف مبادئ اإلفصاح املوجهة ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية إلى أن تتسم اإلفصاحات عن املخاطر بالشفافية ،والشمول ،واالتساق ،مما يمكن املستخدمين من فهم
عمليات األعمال واملخاطر املرتبطة بها في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ومقارنتها على نحو أفضل.
املبدأ رقم  :1ينبغي أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية سياسة إفصاح رسمية
 .30ينبغي أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية سياسة إفصاح رسمية ،موافق عليها من قبل مجلس إدارتها.
وستتناول سياسة اإلفصاح منهج املؤسسة الخاص بتحديد ماهية اإلفصاحات التي ستقدمها وعملية الضبط املؤسس ي
ُ
امل َ
حددة الخاصة بعملية اإلفصاح .ويمكن أن يساعد إنشاء لجنة ضبط مؤسس ي ،6بوصفها
الداخلي ،وآليات الرقابة
هيئة مسؤولة عن اإلشراف على قضايا الضبط املؤسس ي املتعلقة بالحسابات االستثمارية ،على تعزيز شفافية
العائدات ،واملخاطر ،والعوامل الرئيسة التي تؤثر عليهما.
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إن إنشاء لجنة ضبط مؤسس ي أمر موص ى به في املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية (عدا مؤسسات
التأمين اإلسالمي ]التكافل[ وصناديق االستثمار اإلسالمية).
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املبدأ رقم  :2ينبغي أن تكون اإلفصاحات واضحة
 .31ينبغي تقديم اإلفصاحات بشكل مفهوم ألصحاب املصلحة الرئيسين ،ويجب إيصال تلك اإلفصاحات من خالل
وسيلة متاحة لهم .وينبغي أن يكون العثور على الرسائل املهمة سهال ،وأن تبرز تلك الرسائل بوضوح ،في حين ينبغي
تفسير القضايا املعقدة بلغة بسيطة وشكل توضيحي (على سبيل املثال ،من خالل استخدام الرسوم البيانية
والتوضيحية ،وملخصات النقاط الرئيسة ،إلخ )...مع تعريف املصطلحات املهمة .وفضال عن ذلك ،ينبغي تقديم
املعلومات عن املخاطر ذات الصلة معها.
املبدأ رقم  :3ينبغي أن تكون اإلفصاحات شاملة
 .32ينبغي أن تصف اإلفصاحات األنشطة الرئيسة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وجميع املخاطر املهمة املرتبطة
بهذه األنشطة ،ودعمها بالبيانات واملعلومات ذات الصلة .وینبغي وصف االختالفات املھمة في التعرضات للمخاطر
املفصح عنھا خالل الفترات التي رفعت بها تقارير.
 .33ینبغي أن توفر اإلفصاحات معلومات كمية ونوعیة كافية عن سیاسات ،وعملیات ،وإجراءات مؤسسة الخدمات
املالیة اإلسالمیة لتحدید املخاطر املفصح عنها ،وقياسها ،وإدارتها ،ورصدها .وينبغي أن يتناسب مستوى تفصيل هذا
اإلفصاح مع حجم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وتعقيد أعمالها وهيكلها7.

 .34ينبغي أن تكون مناهج اإلفصاح مرنة بما فيه الكفاية لتعكس كيفية تقييم وإدارة املخاطر داخليا من قبل اإلدارة العليا
ومجلس اإلدارة ،مما يساعد املستخدمين على فهم أفضل ملدى تقبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للمخاطر ،ومدى
إقدامها عليها.
 .35ينبغي أن يكون نطاق اإلفصاح متناسبا ومتسقا مع أهداف تقييم املخاطر وإدارتها ،فضال عن السياسات واملمارسات
التي تتبعها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية8.

7

8

يتم تحديد املعايير واملناهج الخاصة بالتناسبية من قبل السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة .والجدير بالذكر أن اإلرشادات املتعلقة بقابلية تطبيق متطلبات
اإلفصاح على النوافذ اإلسالمية قد تم ذكرها في القسم رقم  8من هذا املعيار.
ستعكس ممارسات تقييم املخاطر ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمبة حجم عملياتها وطبيعتها.
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املبدأ رقم  :4ينبغي أن يكون اإلفصاح ذا مغزى للمستخدم
 .36ينبغي أن تسلط اإلفصاحات الضوء على أهم املخاطر الحالية والناشئة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وكيفية
إدارتها ،بما في ذلك املعلومات التي من املرجح أن تحظى باهتمام السوق .وعندما يكون ذلك ذا مغزى ،يجب توفير روابط إلى
البنود املدرجة في القوائم املالية .وينبغي تجنب اإلفصاحات التي ال تقدم معلومات مفيدة .وعلى نحو مشابه ،ينبغي إزالة
املعلومات التي ال تضيف قيمة إلى فهم املستخدمين أو التي لم تعد ذات مغزى أو ذات صلة باملستخدمين.
املبدأ رقم  :5ينبغي أن تكون اإلفصاحات متسقة على الدوام
 .37ينبغي أن تكون اإلفصاحات متسقة على الدوام للسماح ألصحاب املصلحة بتحديد اتجاهات وضعية املخاطر لدى
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عبر جميع الجوانب املهمة لعملياتها .وينبغي إبراز وشرح اإلضافات وحاالت الحذف
والتغييرات املهمة األخرى التي طرأت على اإلفصاحات من التقارير السابقة ،بغض النظر عن دوافع هذه التغييرات.
املبدأ رقم  :6ينبغي أن تكون اإلفصاحات قابلة للمقارنة عبر مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .38ينبغي أن ي َمكن مستوى تفصيل اإلفصاحات وصيغة عرضها أصحاب املصلحة الرئيسين من إجراء مقارنات ذات
مغزى بين مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فيما يتعلق بامللف املؤسس ي ،وأنشطة األعمال ،واملقاييس االحترازية،
والتعرضات للمخاطر ،وأدوات إدارة املخاطر ومنهجياتها ،وآليات الرقابة على املخاطر ،واملمارسات االستثمارية،
واملبادرات ذات األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي ،وجهود حماية املستهلك.
 .39يدرك مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وجود اختالفات في أطر اإلفصاح بين الدول ،ومستويات متباينة من
ممارسات اإلفصاح بين مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الدولة نفسها .وبغض النظر عن التزام مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية بااللتزام بإطارها التنظيمي الوطني ،فإن املقصود من هذا املعيار تعزيز مستوى الشفافية
من خالل اإلفصاحات استنادا إلى املعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق 9التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئها،
وبالتالي تضييق الفجوة بين ممارسات اإلفصاح والتمكين من إجراء مقارنات عبر الدول .وفي حالة وجود اختالفات أو
9

تشتمل املعايير املحاسبية املطبقة في دول مختلفة ،من بين أمور أخرى ،على املعايير املحاسبية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية (آيوفي) ،واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،واملبادئ املحاسبية املقبولة عموما.

12

تضارب بين اإلطار التنظيمي الوطني ومعايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،يتعين على السلطات الرقابية إيجاد
سبل إلحداث مواءمة بين هذه االختالفات أو العمل على حل التعارض بما ال يخالف أحكام الشريعة ومبادئها.
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القسم الثاني :مبادئ اإلفصاح املالي واإلفصاح عن املخاطر
 1.2محاور ومنهج املعيار
 .40تماشيا مع معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية األخرى ،واستكماال لها (مثل تلك املتعلقة بالضبط املؤسس ي،
والضوابط الشرعية ،وإدارة املخاطر) ،فإن هذا املعيار سيركز على اإلفصاحات املالية ،فضال عن اإلفصاحات املتعلقة
باملخاطر والضبط املؤسس ي لتمكين املشاركين في السوق من تقييم الفئات املختلفة للمخاطر واملستوى املجمل
للمخاطر في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ومدى تقاسم املخاطر ،واملخاطر التجارية املنقولة التي يتحملها
املساهمون ،وممارسات توزيع عائدات االستثمار ودعم األرباح املدفوعة للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة
في األرباح ،عندما تخلط مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أموال أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة بأموال
مساهميها .ويركز أيضا هذا املعيار على إفصاحات املخاطر الخاصة بمستثمري التجزئة ،فضال عن عوائد أصحاب
الحسابات االستثمارية.
 .41فيما يلي بيان باإلفصاحات املطلوب تضمينها ضمن نطاق اإلفصاحات الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية،
وهيكل رأسمالها ،وكفاية رأسمالها ،وحساباتها االستثمارية (بما في ذلك إفصاحات معينة عن الحسابات االستثمارية املطلقة
والحسابات االستثمارية املقيدة) والروابط بين نطاقات التوحيد املحاسبية والتنظيمية ،والتعرضات للمخاطر التنظيمية
حسب فئة املخاطر ،والترتيبات العامة للضبط املؤسس ي والضوابط الشرعية ،واإلفصاحات سهلة الفهم ألصحاب حسابات
التجزئة االستثمارية ،ومعالجة النوافذ اإلسالمية ،وحماية املستهلك ،واإلفصاحات عن األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي.
ُ
ويتم عرض جداول و/أو قوالب تظهر اإلفصاحات النوعية والكمية لكل فئة من الفئات ،وتسليط الضوء على العناصر
الرئيسة التي ينبغي اإلفصاح عنها .ويرد تعريف للنوافذ اإلسالمية ألغراض هذه املبادئ في القسم رقم  ،8مع بيان عام عن
كيفية التعامل مع إفصاحاتها ضمن نطاق هذه املبادئ.
 .42بالنظر إلى االختالفات في ممارسات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عبر الدول (مثل توافر منتجات الحسابات
االستثمارية ،وانتشار النوافذ اإلسالمية ،إلخ ،)...فإن بعض املحتويات الواردة فيما يلي قد ال تنطبق بالضرورة على
جميع الدول و/أو مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وينبغي استخدام الجداول والقوالب متى كانت قابلة للتطبيق،
مع إجراء التعديالت املناسبة من قبل السلطات الرقابية .وفضال عن ذلك ،في ضوء االختالفات بين الدول ومؤسسات
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الخدمات املالية اإلسالمية بشأن توافر البيانات التاريخية املتعلقة بالبنود الرئيسة في قوائم املراكز املالية وقوائم
الدخل ،فإن بعض اإلفصاحات املطلوبة للبيانات التاريخية يتعين أن يتم إدخالها تدريجيا خالل فترة انتقالية على
مراحل إلى أن يتم تكوين سجل بالبيانات املطلوبة.
 .43تماشيا مع ما ذكر آنفا ،املقصد من متطلبات اإلفصاح الواردة في الجداول التالية أن تطبق على أساس "االلتزام أو
التوضيح" .وبعبارة أخرى ،ينبغي شرح حاالت عدم مراعاة أي من مكونات متطلبات اإلفصاح هذه بصورة واضحة وكافية
(على سبيل املثال ،عندما تكون مراعاتها غير مجدية ألن املكون ال ينطبق على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو
بسبب عدم توفر البيانات الالزمة).
 2.2نطاق الشمول :املعلومات املؤسسية
 .44يرد في الجدول رقم  1فيما يلي موجز باملعلومات املؤسسية عن املؤسسة ،والقيود املفروضة على التحويالت
الرأسمالية التنظيمية داخل مجموعة الشركات ،واإلفصاحات الكمية عن امتالك حصص في شركة تكافل أو تأمين.
الجدول رقم  :1نطاق الشمول :املعلومات املؤسسية
اإلفصاحات النوعية :سنوية
اسم املؤسسة القابضة النهائية ،أو الكيان األم ،في املجموعة التي ينطبق عليها إطار اإلفصاح هذا ،مع
 .1اإلشارة إلى ما إذا كانت مؤسسة خدمات مالية إسالمية أو مؤسسة مالية تقليدية لديها عمليات نافذة
إسالمية ينطبق عليها اإلطار.
وصف موجز للكيانات داخل املجموعة (أ) املوحدة بالكامل؛ (ب) واملوحدة بالتناسب؛ (ج) واملستثناة من
التوحيد؛ (د) التي يتم االعتراف بفائض رأس املال منها (ه) وتلك التي ال تكون موحدة أو مستثناة( ،على سبيل
 .2املثال عندما يكون االستثمار مرجحا بحسب وزن مخاطره) .وينطبق هذا تحديدا على املصارف التابعة
ملؤسسات خدمات مالية إسالمية .وفي حالة عمليات النوافذ اإلسالمية ،يجب أن يتم اإلفصاح في
اإليضاحات عن مجموعة منفصلة من القوائم املالية.
سياسات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتعلقة بمعامالت التمويل داخل املجموعة نفسها ،باإلضافة
.3
إلى أي قيود أو معوقات أخرى على تحويل األموال أو رأس املال التنظيمي داخل املجموعة.
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اإلفصاحات الكمية :نصف سنوية
املبلغ اإلجمالي لفائض حقوق امللكية (التي تتجاوز الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية) ألي شركات تكافل
.4
(تأمين إسالمي) تابعة غير موحدة10.
املبلغ اإلجمالي للعجز في رأس املال (فيما يتعلق برأس املال التنظيمي) في جميع الشركات التابعة غير
.5
املشمولة بالتوحيد ،11وأسماء تلك الشركات التابعة.
 .6القيمة الدفترية الحالية اإلجمالية ملجمل الحصص في كيانات التأمين ،سواء أكانت موحدة أم ال.
 3.2هيكل رأس املال ونظرة عامة عن إدارة املخاطر ،واملقاييس االحترازية الرئيسة واملوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها
 .45ينبغي توفير إفصاحات عن رأس املال اإلجمالي ،ورأس املال األساس من قبل املؤسسة املوحدة األعلى ،فضال عن
حقوق امللكية ألصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة ،12وكذلك االحتياطيات االحترازية املرتبطة بأصحاب الحسابات
االستثمارية .ويوص ى بهذه اإلفصاحات في ضوء تحمل أصحاب الحسابات االستثمارية الخسائر وبالتالي فإنها تعد شكال
من حقوق امللكية .تم تحديد اإلفصاحات الكمية في القالب رقم  .1ويحتوي القسم رقم  4على إفصاحات أكثر تفصيال
عن أصحاب الحسابات االستثمارية.
 .46نظرا ملستوى التفصيل املطلوب لإلفصاح في هذا املعيار ،فإن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مطالبة بتقديم
ملحة عامة عن مقاييسها التنظيمية االحترازية الرئيسة .وهذه املقاييس ذات صلة برأس املال التنظيمي ،ونسبة الرافعة
املالية ،13والسيولة .ويتعين على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن ترفع تقارير عن هذه القيم على أساس ربع
سنوي ،وفي نهاية الفترة املشمولة بالتقرير ،إلى جانب القيم املقابلة لألرباع األربعة السابقة.

10

11
12

13

يستثنى من هذا التوحيد الشركات التابعة التي ليست مؤسسات خدمات مالية إسالمية وليست كيانات تأمين ضمن مجموعة أو مجموعة فرعية تابعة ملؤسسة
خدمات مالية إسالمية .إال أنه ،يجب اإلفصاح عن أي حصة في حقوق ملكية هذه الشركات التابعة .كما يجب أيضا التمييز بوضوح عن أي فائض ناش ئ عن األنشطة
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لهذه الشركات التابعة ورفع تقرير عنه بوضوح.
ينبغي استثناء مثل هذا العجز عند حساب رأس املال التنظيمي للمجموعة.
مصطلح "حقوق امللكية ألصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة" ال يعني أن هذه املبالغ جزء من رأس مال (املساهمين) في املصرف .وبموجب عقد املضاربة،
يتقاسم أصحاب الحسابات االستثمارية األرباح املكتسبة من املوجودات املمولة بأموالهم مع املصرف بوصفه ُمضاربا ،إال أنهم عرضة للخسائر املترتبة على
املوجودات املمولة بأموالهم بوصفهم أربابا للمال .وبالتالي ،فهم من حيث املبدأ فئة من املستثمرين في حقوق امللكية ،وليسوا دائنين .غير أن بعض الجهات
الرقابية تملي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في دولها أو تسمح لها بمعاملة أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة بطريقة مشابهة ملعاملة املودعين
التقليديين ،من حيث إن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ال ينبغي عليها مطالبة أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة بتحمل الخسائر ،وينبغي عليها أن
تدفع لهم عائدا مدعوما يعكس أوضاع السوق الحالية ،وهذه املمارسة بشكل عام ال تعد متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
يعتزم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية إصدار متطلبات اإلفصاح الخاصة بنسبة الرافعة املالية عند االنتهاء من اإلطار الرئيس لنسبة الرافعة املالية وإصداره
باعتباره جزءا من املراجعة قيد اإلنجاز للمعيار رقم .15
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 .47يمكن ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تضيف أسطرا إلى القالب إذا كانت ترغب في توفير مقاييس تنظيمية
أو مالية إضافية .ويجب اإلفصاح عن أي مقاييس إضافية تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بشكل متسق
ومن خالل سياسة إفصاح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،ويجب أن تكون مصحوبة بتعريفات وشروح كاملة حول
كيفية حساب هذه املقاييس ونطاق/نطاقات التوحيد إن كانت قابلة للتطبيق .ويجب أن تكون املقاييس اإلضافية،
إضافة ال بديال عن املقاييس الحالية املتوفرة في القالب.
ُ
 .48يمكن ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم تعليقا ُمكمال للقالب لشرح التغييرات املهمة ،ودوافع هذه
التغييرات في قيمة كل مقياس على مدى األرباع السنوية (إن وجدت).
 .49يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تطبق ترتيبات انتقالية لتطبيق منهج "الخسائر االئتمانية
املتوقعة" فيما يتعلق باملخصصات وفق األطر املحاسبية املعمول بها ،أن تذكر العناصر الرئيسة في عملية االنتقال التي
تستخدمها من خالل إرفاقها بوصفها ملحقا لهذا القالب.
القالب رقم  :1املقاييس االحترازية التنظيمية الرئيسة :ربع سنوي

ن
.1

14

15
16

ن 1-

ن 2-

ن 3-

ن 4-

رأس املال املؤهل (املبالغ)
حقوق امللكية العادية

1أ

حقوق امللكية العادية بعد التطبيق الكامل للنموذج
املحاسبي لـ (الخسائر االئتمانية املتوقعة)14

.2

رأس املال األساس15

2أ

رأس املال األساس بعد التطبيق الكامل للنموذج
املحاسبي للخسائر االئتمانية املتوقعة

.3

إجمالي رأس املال16

يعد هذا واجب التطبيق على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الدول التي تطبق ترتيبا انتقاليا فيما يخص أثر حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة على
رأس املال التنظيمي .وينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مثل هذه الدول أن تفصح في هذا السطر عن نسبها الخاصة بحقوق امللكية العادية في
رأس املال األساس ،إذا ما كان الترتيب االنتقالي غير مطبق .وعلى نحو مشابه ،يشير السطران رقم  2أ ،ورقم  3أ إلى رأس املال األساس ،وإجمالي رأس مال مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية على التوالي إذا ما كان الترتيب االنتقالي غير مطبق.
يشير "رأس املال األساس" إلى مجموع حقوق امللكية العادية ،ورأس املال اإلضافي.
يشير "إجمالي رأس املال" إلى مجموع رأس املال األساس ،ورأس املال الثانوي.
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3أ

إجمالي رأس املال بعد التطبيق الكامل للنموذج
املحاسبي للخسائر االئتمانية املتوقعة
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها (املبالغ)

.4

إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
نسب رأس املال القائم على املخاطر ونسبتها املئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها

.5
5أ

نسبة حقوق امللكية العادية ()%
حقوق امللكية العادية بعد التطبيق الكامل للنموذج
املحاسبي للخسائر االئتمانية املتوقعة

.6

نسبة رأس املال األساس

6أ

نسبة رأس املال األساس بعد التطبيق الكامل للنموذج
املحاسبي للخسائر االئتمانية املتوقعة

.7

نسبة إجمالي رأس املال

7أ

.8
.9

.10
.11
.12

نسبة إجمالي رأس املال بعد التطبيق الكامل للنموذج
املحاسبي للخسائر االئتمانية املتوقعة
متطلبات الهامش اإلضافي لحقوق امللكية العادية ونسبتها املئوية من املوجودات املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها
متطلب الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال (%2.5
اعتبارا من )2019
متطلب الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية ()%
املتطلبات اإلضافية ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية ذات األهمية النظامية محليا ()%
إجمالي متطلبات الهامش اإلضافي الخاص بحقوق
امللكية العادية ([10+9+8] )%
حقوق امللكية العادية املتاحة بعد تلبية الحد األدنى من
متطلبات رأس املال ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية ()%
نسبة الر افعة املالية

.13

مقياس إجمالي التعرض لنسبة الرافعة املالية

.14

نسبة الرافعة املالية ([13/2] )%

14أ

نسبة الرافعة املالية وفقا للمعيار رقم  2] )%( 15أ[13/
بعد التطبيق الكامل للنموذج املحاسبي للخسائر
االئتمانية املتوقعة
نسبة تغطية السيولة
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.15

إجمالي املوجودات السائلة عالية الجودة

.16

إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة ( 30يوما)

.17

نسبة تغطية السيولة ()%
نسبة صافي التمويل املستقر

.18

إجمالي التمويل املستقر املتاح

.19

إجمالي التمويل املستقر املطلوب

.20

نسبة صافي التمويل املستقر
حقوق امللكية ألصحاب الحسابات االستثمارية

.21
.22
.23

.24

.25

إجمالي أموال الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة
على املشاركة في األرباح
إجمالي أموال الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة
على املشاركة في األرباح
رصيد احتياطي ُمعدل األرباح – حصة املساهمين
(الحسابات االستثمارية املطلقة واملقيدة القائمة على
املشاركة في األرباح)
رصيد احتياطي ُمعدل األرباح – حصة أصحاب
الحسابات االستثمارية (الحسابات االستثمارية املطلقة
واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح)
رصيد احتياطي مخاطر االستثمار (الحسابات
االستثمارية املطلقة واملقيدة القائمة على املشاركة في
األرباح)

 .50باإلضافة إلى اإلفصاحات املطلوبة في ال قالب رقم  ،1ينبغي أن تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
مناقشة موجزة عن م نهجها في تقييم كفاية رأس مالها لدعم األنشطة الحالية واملستقبلية ،ووصف ا لسياسة
تحديد املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة (إن وجدت).
ومن حيث املبدأ ،يتم استبعاد املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة من قبل ال حسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح أثناء حساب مقام نسبة رأس املال ،طاملا أن املخاطر التجارية لهذه
املوجودات ال تؤثر على رأس مال ُم ال ك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ولكن من الناحية العملية ،قد
تخضع نسبة من هذه املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ملتطلبات رأس املال ،وهذا يتوقف على حجم
املخاطر التي لن يتم ام تصاصها من قبل أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة .ووفق ا إلطار كفاية رأس املال
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املنصوص عليه في املعيار رقم  ،15فإن هذه النسبة من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها التي يتعين
إدراجها في مقام نسبة رأس املال محددة وفق نسبة ألفا (  17.)ومن الضروري اإلفصاح عن قيمة ألفا املطبقة
وكذلك عملية تحديد املوجودات التي تطبق عليها ألفا ،والسياسة املتعلقة بتطبيق ألفا لضمان االتساق في
التطبيق.
 .51يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم تفصيال إلجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
(املقام) ملتطلبات رأس املال التنظيمي القائم على املخاطر على أساس ربع سنوي ،وفي نهاية الفترة ،فضال عن القيم
املقابلة للربع السابق .ويجب أن يتم هذا اإلفصاح وفقا للقالب رقم  .2ويتضمن الجدول رقم  2نصوصا تفسيرية ذات
صلة بمحتوى القالب .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تبين وتشرح املسببات التي تكمن خلف
َ
التغييرات في أرقام املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها عبر الفترات الزمنية ن و ن 1-املُبلغ عنها ،عندما تكون
هذه االختالفات كبيرة.
 .52عندما تكون القيم في العمود (ج) ال تساوي نسبة  %8من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها في العمود (ب)،
يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم تفسيرات مالئمة ألي تعديالت تمت.

17

نسبة محددة (يشار إليها بـ "ألفا") من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح،
التي يتم إدراجها في املقام عند حساب نسبة كفاية رأس املال .إن األساس املنطقي وراء ذلك هو أن تعكس هذه النسبة حجم املخاطر (املعروفة باسم املخاطر التجارية
املنقولة) الناشئة عن إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح .وتعتمد نسبة "ألفا" على توجيهات السلطة
الرقابية في الدولة التي تعمل فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وفي حالة كانت ممارسة دعم مدفوعات األرباح ألصحاب الحسابات االستثمارية من قبل
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ال تقتصر فقط على الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،بل تمتد إلى الحسابات االستثمارية املقيدة
القائمة على املشاركة في األرباح ،فإن نسبة "ألفا" ستتكون من مكونين اثنين ،مكون متعلق بالحسابات اإلستثمارية املطلقة ،وآخر متعلق بالحسابات االستثمارية
املقيدة ،بحيث يعكس كل مكون املخاطر التجارية املنقولة لكل فئة من الحسابات اإلستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح.
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القالب رقم  :2نظرة عامة حول املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها :ربع سنوي

.1

مخاطر االئتمان وفقا للطريقة املعيارية ُ(يستثنى منها مخاطر
ائتمان الطرف املقابل ويضاف إليها الحسابات االستثمارية
املقيدة واملطلقة القائمة على املشاركة في األرباح)

.2

من ضمنها :طريقة التصنيف االنتقائي الرقابي

.3

مخاطر ائتمان الطرف املقابل وفقا للطريقة املعيارية

.4

تعديالت التقييم االئتماني

.5
.6
.7
.8
.9

مراكز حقوق امللكية وفق الطريقة البسيطة ألوزان املخاطر
(عقود املضاربة واملشاركة والوكالة للشركات التجارية الخاصة
ملزاولة أعمال تجارية ما عدا أنشطة التداول)
االستثمارات في حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي
اإلسالمي – طريقة تمحيص املوجودات
االستثمارات في حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي
اإلسالمي – طريقة تمحيص الصالحيات
االستثمارات في حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي
اإلسالمي – طريقة الرجوع إلى وزن املخاطر املنصوص عليه
مخاطر التسوية

التعرضات ملخاطر التصكيك في السجل املصرفي وفق الطريقة
.10
املعيارية
مخاطر السوق (بما في ذلك الحسابات االستثمارية املطلقة
.11
واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح) وفقا للطريقة املعيارية
أعباء رأس املال الناتجة عن التحويل من السجل املصرفي إلى
.12
سجل املتاجرة
 .13املخاطر التشغيلية
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ب
أ
املوجودات
املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها
ن1-
ن

ج
الحد األدنى
ملتطلبات رأس
املال
ن

املوجودات
املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها
ن1-
ن
.14

.15
.16
.17

.18

املبالغ دون الحد الخاص باالستثمارات في رأس مال الكيانات
املصرفية واملالية والتكافلية (وفقا للفقرة ( 31ي) البند األول من
املعيار رقم )15
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل
الحسابات االستثمارية (املطلقة واملقيدة) القائمة على املشاركة
في األرباح
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل
الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح
]مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل
الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ×
(-1ألفا)[
]مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل
احتياطي ُمعدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار للحسابات
االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح × (ألفا)[

 .19الحدد األدنى املطبق لرأس املال املجمع
 .20تعديالت الحد األدنى (قبل تطبيق الحد األقص ى االنتقالي)
 .21تعديالت الحد األدنى (بعد تطبيق الحد األقص ى االنتقالي)
اإلجمالي – املعادلة املعيارية وفقا للفقرة رقم ( 285أ) من املعيار
.22
رقم )21+15-14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+1( 15
اإلجمالي – معادلة التقدير الرقابي وفقا للفقرة رقم ( 285ب) من
 .23املعيار رقم -14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+1( 15
)21+18-17-16
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الحد األدنى
ملتطلبات رأس
املال
ن

الجدول رقم  :2تعاريف وتعليمات عن قالب النظرة العامة حول املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
الشرح
رقم السطر
مخاطر االئتمان وفقا للطريقة املعيارية ُ(يستثنى منها مخاطر ائتمان الطرف املقابل ويضاف إليها
الحسابات االستثمارية املقيدة واملطلقة القائمة على املشاركة في األرباح) :املوجودات املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس املال وفقا للقسم  1.3من املعيار رقم  ،15ويستثني ذلك جميع
.1
التعرضات ملخاطر التصكيك (التي يتم اإلبالغ عنها في السطر رقم  ،)10ومتطلبات رأس املال املتعلقة
بأعباء مخاطر ائتمان الطرف املقابل التي يتم اإلبالغ عنها في السطر رقم .3
من ضمنها :طريقة التصنيف االنتقائي الرقابي :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات
.2
رأس املال وفقا لطريقة التصنيف االنتقائي الرقابي.
مخاطر ائتمان الطرف املقابل وفقا للطريقة املعيارية :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
وأعباء رأس املال وفقا إلطار مخاطر ائتمان الطرف املقابل ،كما هو مبين في الجزء  4.5من هذا املعيار،
.3
ُ َ
باستثناء تعديالت التقييم االئتماني وفق ما هو مبلغ عنها في السطر رقم .4
تعديالت التقييم االئتماني :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات أعباء رأس املال
.4
وفقا إلطار بازل  3النهائي.
مراكز حقوق امللكية وفق الطريقة البسيطة ألوزان املخاطر (عقود املضاربة واملشاركة والوكالة
للشركات التجارية الخاصة ملزاولة أعمال تجارية ما عدا أنشطة التداول) :تمثل املبالغ الواردة في السطر
.5
رقم  5املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها عندما تطبق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
الطريقة القائمة على السوق (الطريقة البسيطة ألوزان املخاطر).
االستثمارات في حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي – طريقة تمحيص املوجودات:
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس املال املحسوبة وفقا للفقرة رقم ( 80ب) -
.6
إلى (هـ) من إطار بازل اعتبارا من  1يناير .2017
االستثمارات في حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي – طريقة تمحيص الصالحيات:
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس املال املحسوبة وفقا للفقرة رقم ( 80و) إلى
.7
(ز) من إطار بازل اعتبارا من  1يناير .2017
االستثمارات في حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي – طريقة الرجوع إلى وزن املخاطر
املنصوص عليه :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس املال املحسوبة وفقا
.8
للفقرة رقم ( 80ح) من إطار بازل اعتبارا من  1يناير .2017
مخاطر التسوية :تمثل املبالغ املتطلبات الواردة في امللحق رقم  3والنقطة الثالثة الرئيسة في الفقرة رقم
.9
 90من إطار بازل .3
التعرضات ملخاطر التصكيك في السجل املصرفي وفقا للطريقة املعيارية :تمثل املبالغ متطلبات رأس
املال املطبقة على التعرضات ملخاطر التصكيك في السجل املصرفي (القسم الخامس من املعيار رقم
.10
.)15
مخاطر السوق (بما في ذلك الحسابات االستثمارية املطلقة واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح)
.11
وفقا للطريقة املعيارية :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس املال وفقا للطريقة
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.12

.13
.14

.15

.16

.17

.18

املعيارية ملخاطر السوق (القسم  2.3من املعيار رقم  )15بما في ذلك متطلبات رأس املال ملراكز
التصكيك املسجلة في سجل املتاجرة.
أعباء رأس املال الناتجة عن التحويل من السجل املصرفي إلى سجل املتاجرة :األعباء اإلضافية
الرأسمالية املتراكمة املتبقية املفروضة على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عندما يقل إجمالي
عبء رأس املال (عبر السجل املصرفي وسجل املتاجرة) ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نتيجة
لتحويل األدوات بين السجل املصرفي وسجل املتاجرة بناء على تقدير املؤسسة وبعد التعيين األصلي
لتلك األدوات .والجدير بالذكر أن األعباء اإلضافية الرأسمالية املتراكمة املتبقية تأخذ في االعتبار أي
تعديل ناتج عن تسرب املراكز نظرا لبلوغ آجال استحقاقها أو انتهائها ،وفق الطريقة املتفق عليها مع
الجهة الرقابية.
املخاطر التشغيلية :تمثل املبالغ متطلبات الحد األدنى لرأس مال املخاطر التشغيلية في إطار بازل 3
النهائي.
املبالغ دون حد الحسم :تمثل املبالغ البنود الخاضعة ألطر مخاطر االئتمان ومخاطر السوق وفقا
للفقرة رقم ( 31ي) من املعيار رقم .15
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية (املطلقة
واملقيدة) القائمة على املشاركة في األرباح :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس
املال للموجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح وفقا ألطر
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق في املعيار رقم  .15وعندما يتم خلط األموال ،يتم احتساب املوجودات
املرجحة بحسب أوزان مخاطرها على أساس حصتها النسبية في املوجودات ذات الصلة .والجدير
بالذكر أن أرصدة الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح تشمل احتياطي ُمعدل األرباح
واحتياطي مخاطر االستثمار ،أو االحتياطيات املكافئة لهما.
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة
على املشاركة في األرباح :املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ومتطلبات رأس املال للموجودات
املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح وفقا ألطر مخاطر
االئتمان ومخاطر السوق في املعيار رقم .15
]مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة
على املشاركة في األرباح × (-1ألفا)[ :مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
مضروبة في ألفا التي تمثل نسبة تحمل أصحاب الحسابات االستثمارية للمخاطر التجارية لهذه
املوجودات.
ُ
]مخاطر االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املمولة من قبل احتياطي معدل األرباح واحتياطي
مخاطر االستثمار للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح × (ألفا)[ :مخاطر
االئتمان ومخاطر السوق للموجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة من قبل احتياطي ُمعدل
األرباح واحتياطي مخاطر اإلستثمار للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
مضروبة في ألفا التي تمثل نسبة تحمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للمخاطر التجارية لهذه
املوجودات.
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.19

.20

.21

الحد األدنى املطبق لرأس املال املجمع :الحد األدنى لرأس املال املجمع ُ(معبرا عنه بنسبة مئوية) ،املطبق
من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في حسابها لقيمة تعديل الحد األدنى في كل من السطر رقم
 ،20ورقم .21
تعديل الحد األدنى (قبل تطبيق الحد األقص ى االنتقالي) :أثر الحد األدنى لرأس املال قبل تطبيق الحد
األقص ى االنتقالي بناء على الحد األدنى لرأس املال املجمع املطبق في السطر رقم  ،19من حيث الزيادة
في املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها.
تعديل الحد األدنى (بعد تطبيق الحد األقص ى االنتقالي) :أثر الحد األدنى لرأس املال بعد تطبيق الحد
األقص ى االنتقالي بناء على الحد األدنى لرأس املال املجمع املطبق في السطر رقم  ،19من حيث الزيادة
في املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها .ويأخذ الرقم املفصح عنه في هذا السطر في االعتبار
الحد األقص ى االنتقالي (إن وجد) املطبق من قبل السلطة التنظيمية والرقابية ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية الذي سيحد من الزيادة في املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها بمقدار  %25من
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قبل تطبيق الحد
األدنى لرأس املال املجمع.

 4.2كفاية رأس املال
 .53يختلف تحديد كفاية رأس املال بالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عن املؤسسات املالية التقليدية من
حيث ما يأتي( :أ) ترتيبات تمويالتها إما تكون قائمة على املوجودات (من خالل استخدام عقود مثل املرابحة واالستصناع
وغيرها من العقود ) أو املشاركة في األرباح والخسائر (املشاركة) ،أو املشاركة في األرباح وتحمل رب املال الخسائر
(املضاربة) و (ب) وجزء من التمويل املمنوح للمصرف يتم الحصول عليه من خالل الحسابات االستثمارية املطلقة التي
تعد ،من حيث املبدأ ،شكال من أشكال حقوق امللكية .وبناء على هذا ،فإن املوجودات املعنية املمولة وفق عقود التمويل
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها قد تكون عرضة ملخاطر السوق (السعر) ،ومخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ
املستحق من الطرف املقابل .إن معالجة املوجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح (املقيدة واملطلقة) ألغراض احتساب كفاية رأس املال يجب أن تتبع القالب رقم  2والنص السابق له.
 .54تماشيا مع أحدث متطلبات إفصاحات الركن الثالث للجنة بازل للرقابة املصرفية ،يتعين على مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية أن تقدم ،على أساس نصف سنوي ،تفصيال للعناصر التي تشكل رأس مالها التنظيمي وفقا لنطاق
التوحيد التنظيمي ،ووفقا للقالب رقم  .3ويتضمن الجدول رقم  3نصوصا تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .3
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القالب رقم  :3تركيبة رأس املال التنظيمي :نصف سنوي
أ
املبالغ

ب
املصدرهو األرقام
املرجعية/األحرف في قائمة
املركزاملالي وفق النطاق
التنظيمي للتوحيد

تركيبة رأس املال التنظيمي
حقوق امللكية العادية :األدوات واالحتياطيات
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

18

19

رأس مال األسهم العادية املؤهلة الصادرة بشكل مباشر
(وما يعادلها للشركات غير املساهمة) فضال عن فائض
األسهم ذات الصلة18
األرباح املحتجزة
اإليرادات الشاملة األخرى املتراكمة (واالحتياطيات
األخرى)
رأس املال الصادر مباشرة الخاضع للتخلص التدريجي
من حقوق امللكية العادية (ينطبق فقط على الشركات
غير املساهمة)
رأس مال األسهم العادية الصادرة عن الشركات املوحدة
التابعة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،واملحتفظ
بها من قبل أطراف ثالثة (املبلغ املسموح به في حقوق
امللكية العادية على مستوى املجموعة)
حقوق امللكية العادية قبل التعديالت التنظيمية
حقوق امللكية العادية :التعديالت التنظيمية
التزامات الزكاة (الخاضعة ألحكام القوانين الوطنية
املطبقة ،واملتطلبات التنظيمية ،واملعايير املحاسبية
املطبقة)19
تعديالت التقييم االحترازي

(ج)

إن حقوق األقلية الناتجة عن إصدار أدوات رأسمالية من قبل شركة موحدة بالكامل تابعة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية يمكن التعامل معها بوصفها
حقوق ملكية عادية أو رأس مال إضافي في حالة استيفاء الشروط واملعايير املنصوص عليها في القسم  5.1.2من املعيار رقم .15
ينبغي مراعاة التزامات الزكاة فيما يخص التعديالت في هذا القالب فقط عندما يتم حساب األرباح املحتجزة قبل توزيع الزكاة.
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أ
املبالغ

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

.19
.20

الشهرة (محسوما منها املطلوبات الضريبية ذات الصلة)
املوجودات األخرى غير امللموسة (محسوما منها
املطلوبات الضريبية ذات الصلة)
املوجودات الضریبية املؤجلة التي تعتمد علی الربحیة
املستقبلیة باستثناء تلك الناتجة عن الفوارق املؤقتة
(محسوما منها املطلوبات الضریبیة ذات الصلة)
احتياطي تحوط التدفقات النقدية
مكاسب البيع الناتج عن التصكيك
املكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر
االئتمان الخاصة باملؤسسة على املطلوبات املقيمة على
أساس القيمة العادلة
صافي موجودات صناديق التقاعد
االستثمار في أسهم املؤسسة نفسها إن لم يكن مطروحا
أصال من رأس املال املدفوع في قائمة املركز املالي املعلنة
املساهمات املتبادلة في رؤوس أموال الكيانات املصرفية
واملالية والتكافلية
االستثمارات في رأس مال الكيانات املصرفية واملالية
والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي
عندما ال تمتلك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
أكثر من  ٪10من األسهم العادية الصادرة (املبلغ أعلى
من حد الـ )٪10
استثمارات كبيرة في األسهم العادية للكيانات املصرفية
واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي( ،املبلغ أعلى من حد الـ )٪10
حقوق خدمة التمويالت العقارية (املبلغ أعلى من حد الـ
)%10
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أ
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.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

.34

املوجودات الضريبية املؤجلة الناشئة عن فوارق مؤقتة
(املبلغ أعلى من حد الـ  ،٪10محسوما منه املطلوبات
الضریبیة ذات الصلة)
املبلغ الذي تجاوز حد الـ  %15وينقسم إلى:
أوال :استثمار كبير في األسهم العادية
للمؤسسات املالية
ثانيا :حقوق خدمة التمويالت العقارية
ثالثا :موجودات ضريبية مؤجلة ناشئة عن
فوارق مؤقتة
تعديالت تنظيمية محددة وطنيا
التعديالت التنظيمية املطبقة على حقوق امللكية
العادية بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي ورأس املال
الثانوي لتغطية الحسومات
إجمالي التعديالت التنظيمية على حقوق امللكية
العادية
حقوق امللكية العادية
رأس املال اإلضافي :األدوات
أدوات رأس املال اإلضافي املؤهلة الصادرة مباشرة فضال
عن فائض األسهم ذات الصلة وتنقسم الى:
أوال :مصنفة على أنها حقوق ملكية بموجب
املعايير املحاسبية املطبقة
ثانيا :مصنفة على أنها مطلوبات بموجب املعايير
املحاسبية املطبقة
أدوات رأس املال الصادرة مباشرة الخاضعة للتخلص
التدريجي من رأس املال اإلضافي
أدوات رأس املال اإلضافي (وأدوات حقوق امللكية العادية
غير املدرجة في السطر رقم  )5الصادرة عن الشركات
التابعة واملحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة (املبلغ
املسموح به في رأس املال اإلضافي على مستوى املجموعة)
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.35
.36
.37
.38

.39

.40
.41
.42
.43
.44
.45

.46
.47

من تلك األدوات :األدوات الصادرة عن الشركات
التابعة الخاضعة للتخلص التدريجي
رأس املال اإلضافي قبل التعديالت التنظيمية
رأس املال اإلضافي :التعديالت التنظيمية
االستثمار في أدوات رأس املال اإلضافي الخاصة
باملؤسسة نفسها
املساهمات املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي
االستثمارات في رأس مال الكيانات املصرفية واملالية
والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي
عندما ال تمتلك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
أكثر من  ٪10من األسهم العادية الصادرة الخاصة
بالكيانات (املبلغ أعلى من حد الـ )٪10
االستثمارات الكبيرة في رؤوس أموال الكيانات املصرفية
واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي
تعديالت تنظيمية محددة وطنيا
التعديالت التنظيمية املطبقة على رأس املال اإلضافي
لعدم وجود رأس مال ثانوي كاف لتغطية الحسومات
إجمالي التعديالت التنظيمية على رأس املال اإلضافي
رأس املال اإلضافي (بعد التعديالت التنظيمية)
رأس املال األساس (رأس املال األساس= حقوق
امللكية العادية  +رأس املال اإلضافي)
رأس املال الثانوي :األدوات واملخصصات
أدوات رأس املال الثانوي املؤهلة الصادرة مباشرة فضال
عن الفائض في األسهم ذات الصلة
األدوات الرأسمالية الصادرة مباشرة الخاضعة
للتخلص التدريجي من رأس املال الثانوي
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.48

.49
.50
.51
.52
.53

.54

.55
.56
.57
.58
.59
.60

أدوات رأس املال الثانوي (وأدوات حقوق امللكية العادية
ورأس املال اإلضافي غير املدرجة في األسطر  5أو )35
الصادرة عن الشركات التابعة واملحتفظ بها من قبل
أطراف أطراف ثالثة (املبلغ املسموح به في رأس املال
الثانوي على مستوى املجموعة)
من تلك األدوات :األدوات الصادرة عن الشركات التابعة
والخاضعة للتخلص التدريجي
املخصصات
رأس املال الثانوي قبل التعديالت التنظيمية
رأس املال الثانوي :التعديالت التنظيمية
االستثمارات في أدوات رأس املال الثانوي الخاصة
باملؤسسة نفسها
املساهمات املتبادلة في أدوات رأس املال الثانوي
واملطلوبات األخرى ذات القدرة الكاملة على امتصاص
الخسائر
االستثمار في رأس املال واملطلوبات األخرى ذات القدرة
الكاملة على امتصاص الخسائر للكيانات املصرفية
واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي ،عندما ال تمتلك مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أكثر من  %10من رأس مال األسهم العادية
الخاصة بالكيان (املبلغ أعلى من حد الـ )%10
استثمارات كبيرة في رأس مال املؤسسات املصرفية
واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي (محسوما منها املراكز قصيرة األجل املؤهلة)
تعديالت تنظيمية محددة وطنيا
إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس املال الثانوي
رأس املال الثانوي (بعد التعديالت التنظيمية)
إجمالي رأس املال التنظيمي
إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
النسب والهوامش اإلضافية الرأسمالية
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.61

.62
.63

.64

.65
.66
.67

.68

.69

نسبة رأس املال التي تمثلها حقوق امللكية العادية
(نسبتها املئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها)
نسبة رأس املال التي يمثلها رأس املال األساس (نسبته
املئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها)
إجمالي نسبة رأس املال (نسبته املئوية من املوجودات
املرجحة بحسب أوزان مخاطرها)
متطلبات الهامش اإلضافي الخاص بمؤسسة ما
(متطلبات الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال،
والهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية،
ومتطلب الهامش اإلضافي للمصارف ذات األهمية
ً
محليا ونسبها املئوية من املوجودات
النظامية
املرجحة بحسب أوزان مخاطرها)
أوال :متطلب الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس
املال
ثانيا :متطلب الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات
الدورية الخاص بمؤسسة ما
ثالثا :متطلب الهامش اإلضافي للمصارف ذات
األهمية النظامية محليا
حقوق امللكية العادية (ونسبتها املئوية من املوجودات
املرجحة بحسب أوزان مخاطرها) املتاحة بعد
استيفاء متطلبات الحد األدنى لرأس مال مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية
ً
ً
وطنيا (إذا كان مختلفا عما هو
الحد األدنى املحدد
مذكور في املعياررقم )15
الحد األدنى املحدد وطنيا لنسبة حقوق امللكية العادية
(إذا كان مختلفا عن الحد األدنى املذكور في املعيار رقم
)15
31

ب
املصدرهو األرقام
املرجعية/األحرف في قائمة
املركزاملالي وفق النطاق
التنظيمي للتوحيد
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20

ب
املصدرهو األرقام
املرجعية/األحرف في قائمة
املركزاملالي وفق النطاق
التنظيمي للتوحيد

الحد األدنى املحدد وطنيا لنسبة رأس املال األساس (إذا
كان مختلفا عن الحد األدنى املذكور في املعيار رقم )15
الحد األدنى املحدد وطنيا لنسبة إجمالي رأس املال (إذا
كان مختلفا عن الحد األدنى املذكور في املعيار رقم )15
املبالغ التي تقل عن حدود الحسم (قبل وزن املخاطر)
االستثمارات غير الكبيرة في رأس املال واملطلوبات األخرى
ذات القدرة الكاملة على امتصاص الخسائر للكيانات
املالية األخرى
االستثمارات الكبيرة في األسهم العادية للكيانات املالية
حقوق خدمة التمويالت العقارية (محسوما منها
املطلوبات الضریبیة ذات الصلة)
املوجودات الضريبية املؤجلة الناشئة عن فوارق مؤقتة
(محسوما منها املطلوبات الضریبیة ذات الصلة)
الحد األقص ى املطبق على إدراج املخصصات في رأس
املال الثانوي
املخصصات املؤهلة إلدراجها في رأس املال الثانوي فيما
يتعلق بالتعرضات الخاضعة للطريقة املعيارية (قبل
تطبيق الحد األقص ى)
الحد األقص ى املفروض على إدراج املخصصات في رأس
املال الثانوي وفق الطريقة املعيارية
أدوات رأس املال الخاضعة لترتيبات التخلص
التدريجي20
الحد األقص ى الحالي املفروض على أدوات حقوق امللكية
العادية الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي

شريطة الخضوع ألي ترتيبات للتخلص التدريجي أو ترتيبات انتقالية حسبما تقتضيه السلطات التنظيمية والرقابية املحلية.
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ب
املصدرهو األرقام
املرجعية/األحرف في قائمة
املركزاملالي وفق النطاق
التنظيمي للتوحيد

املبلغ املستبعد من حقوق امللكية العادية بسبب الحد
األقص ى املفروض (الزيادة عن الحد األقص ى املفروض
بعد االستردادات واالستحقاقات)
الحد األقص ى الحالي املفروض على أدوات رأس املال
اإلضافي الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي
املبلغ املستبعد من رأس املال اإلضافي بسبب الحد
األقص ى املفروض (الزيادة عن الحد األقص ى املفروض
بعد االستردادات واالستحقاقات)
الحد األقص ى الحالي املفروض على أدوات رأس املال
الثانوي الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي
املبلغ املستبعد من رأس املال الثانوي بسبب الحد
األقص ى املفروض (الزيادة عن الحد األقص ى املفروض
بعد االستردادات واالستحقاقات)
الجدول رقم  :3التعاريف والتعليمات الخاصة بقالب تركيبة رأس املال التنظيمي

التفسير
رقم السطر
األدوات الصادرة عن الشركة األم للمجموعة التي تستوفي جميع معايير األهلية الخاصة بحقوق امللكية
العادية املنصوص عليها في الفقرة رقم  25من املعيار رقم  .15وينبغي أن يكون ذلك مساويا ملجموع
األسهم العادية (والفائض املتصل بها فقط) ،واألدوات األخرى للشركات غير املساهمة ،التي يجب أن
تستوفي جميعها معايير األسهم العادية .وينبغي أن يكون هذا املبلغ محسوما منه أسهم الخزينة
.1
واالستثمارات األخرى في أسهم الشركة نفسها إلى الحد الذي يتم فيه إلغاء االعتراف بها في قائمة املركز
املالي وفقا للمعايير املحاسبية ذات الصلة .ويجب استبعاد العناصر الرأسمالية األخرى املدفوعة،
وجميع حقوق األقلية.
األرباح املحتجزة ،قبل جميع التعديالت التنظيمية .وفقا للفقرة رقم ( 24ج) من املعيار رقم  ،15وينبغي
أن يتضمن هذا السطر األرباح والخسائر املرحلية التي استوفت أي إجراءات للتدقيق أو التحقق أو
.2
املراجعة معمول بها من قبل السلطة الرقابية .وتتم إزالة توزيعات األرباح على األسهم وفقا للمعايير
املحاسبية املطبقة ،أي أنه ينبغي حذفها من هذا السطر عند إزالتها من قائمة املركز املالي للمصرف.
الدخل الشامل اآلخر املتراكم واالحتياطيات األخرى املفصح عنها ،قبل جميع التعديالت التنظيمية.
.3
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أدوات رأس املال الصادرة مباشرة الخاضعة للتخلص التدريجي من حقوق امللكية العادية وفقا
ملتطلبات الفقرة رقم  95من مقررات بازل  .3وهذا ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة .ويجب
على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املهيكلة بوصفها شركات مساهمة أن تضع صفرا في هذا
السطر.
رأس مال األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املحتفظ
بها من قبل أطراف ثالثة .وينبغي اإلبالغ هنا عن املبلغ املؤهل لإلدراج ضمن حقوق امللكية العادية على
مستوى املجموعة ،على النحو الذي يحدده تطبيق الفقرة رقم ( 31أ) من املعيار رقم .15
مجموع املبالغ الواردة في األسطر من  1إلى .5
يتم تقييم التزامات الزكاة عندما يكون قد مر على تشغيل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بوصفها
كيانا مدة  12شهرا على األقل .إال أن هذه املتطلبات تخضع ألحكام القوانين الوطنية املطبقة،
واملتطلبات التنظيمية ،واملعايير املحاسبية املطبقة.
تعديالت التقييم االحترازي وفقا ملتطلبات الفقرات رقم  701-698من مقررات بازل ( 2النسخة
الشاملة ،يونيو  ،)2006مع األخذ في االعتبار التوجيهات الواردة في التوجيهات الرقابية لتقييم
املمارسات املتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات املالية للمصارف ،أبريل ( 2009وال سيما املبدأ رقم .)10
الشهرة محسوما منها املطلوبات الضريبية ذات الصلة ،على النحو املبين في الفقرة رقم ( 31د) من
املعيار رقم .15
املوجودات غير امللموسة األخرى بخالف حقوق خدمة التمويالت العقارية (محسوما منها املطلوبات
الضريبية ذات الصلة) ،على النحو املبين في الفقرة رقم ( 31د) من املعيار رقم .15
املوجودات الضريبية املؤجلة التي تعتمد على الربحية املستقبلية على النحو املبين في الفقرة رقم 31
(و) من املعيار رقم .15
احتياطي تحوط التدفقات النقدية املنصوص عليه في الفقرة رقم ( 31ز) من املعيار رقم .15
مكاسب البيع الناتجة عن التصكيك ،على النحو املبين في الفقرة رقم ( 31ح) من املعيار رقم .15
املكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة باملؤسسة على املطلوبات املقيمة
على أساس القيمة العادلة كما هو موضح في الفقرة رقم ( 31ب) من املعيار رقم .15
صافي موجودات الصناديق التقاعدية :سيتم حسم املبلغ على النحو املبين في الفقرة رقم ( 31ه) من
املعيار رقم .15
استثمارات املؤسسة في أسهمها (إن لم يتم طرحها بالفعل من رأس املال املدفوع في قائمة املركز املالي
َُ
املبلغ عنها) ،على النحو املبين في الفقرة رقم ( 31ج) من املعيار رقم .15
املساهمات املتبادلة في حقوق امللكية على النحو املبين في الفقرة رقم ( 31ي) من املعيار رقم .15
االستثمارات في رأس مال الكيانات املصرفیة واملالیة والتکافلیة التي تقع خارج نطاق التوحید التنظیمي
عندما ال تمتلك مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أکثر من  ٪10من أس املال املُ َ
صدر ،محسوما منها
ر
املراكز قصيرة األجل املؤھلة واملبالغ التي تتجاوز حد الـ  .٪10املبلغ املطلوب حسمه من حقوق امللكية
العادية يتم حسابه وفقا للفقرة رقم ( 31ط) من املعيار رقم .15
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استثمارات كبيرة في األسهم العادية للكيانات املصرفية واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي ،محسوما منها املراكز قصيرة األجل املؤھلة واملبالغ التي تتجاوز حد الـ  .٪10املبلغ املطلوب
حسمه من حقوق امللكية العادية يتم حسابه وفقا للفقرة رقم ( 31ط) من املعيار رقم .15
حقوق خدمة التمويالت العقارية (املبالغ التي تتجاوز حد الـ  ،)%10وسيتم حسم املبلغ من حقوق
امللكية العادية وفقا للفقرات رقم  88-87من مقررات بازل .3
املوجودات الضريبية املؤجلة الناشئة عن فوارق مؤقتة (املبلغ الذي يتجاوز حد الـ  ،٪10بعد حسم
املطلوبات الضریبیة ذات الصلة) ،وسيتم حسم املبلغ من حقوق امللكية العادية وفقا للفقرات رقم
 88-87من مقررات بازل .3
َُ
املبلغ اإلجمالي الذي تتجاوز البنود الثالثة بمجموعها حد الـ ُ ،٪15مستثنى منه املبالغ املبلغ عنها في
األسطر  ،21-19واملحسوب وفقا للفقرات رقم  88-87من مقررات بازل .3
َُ
املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  22املتعلق باستثمارات كبيرة في األسهم العادية ملؤسسات مالية.
َُ
املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  22املتعلق بحقوق خدمة التمويالت العقارية.
َُ
املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  22املتعلق باملوجودات الضریبیة املؤجلة الناشئة عن الفوارق املؤقتة.
أي تعديالت تنظيمية محددة تستلزم السلطات الوطنية تطبيقها على حقوق امللكية العادية فضال عن
الحد األدنى من التعديالت املحددة في املعيار رقم  .15وينبغي التماس التوجيه من الجهات الرقابية
الوطنية.
التعديالت التنظيمية املطبقة على حقوق امللكية العادية بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي لتغطية
َُ
َُ
الحسومات .وإذا كان املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  43يتجاوز املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم ،36
فيتعين اإلبالغ عن الفرق الزائد هنا.
مجموع التعديالت التنظيمية على حقوق امللكية العادية التي يتم حسابها على أنها مجموع األسطر -7
 22باإلضافة إلى األسطر .27-26
حقوق امللكية العادية التي يتم حسابها على أنها السطر رقم  6ناقصا السطر رقم .28
األدوات الصادرة عن الشركة األم للمجموعة التي تستوفي جميع معايير رأس املال اإلضافي الواردة في
الفقرة رقم  27من املعيار رقم  15وأي فائض في األسهم ذات الصلة على النحو املبين في الفقرة رقم 26
من املعيار رقم  .15وأما جميع األدوات الصادرة عن الشركات التابعة للمجموعة املوحدة فينبغي
استبعادها من هذا السطر .وقد يشمل هذا السطر رأس املال اإلضافي الصادر عن شركة ذات غرض
خاص للشركة األم إذا استوفى املتطلبات املنصوص عليها في الفقرة رقم ( 31أ) من املعيار رقم .15
َُ
املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  30املصنف على أنه حقوق ملكية وفق املعايير املحاسبية املطبقة.
َُ
املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  30املصنف على أنه مطلوبات وفق املعايير املحاسبية املطبقة.
أدوات رأس املال الصادرة مباشرة الخاضعة للتخلص التدريجي من رأس املال اإلضافي وفقا ملتطلبات
الفقرة رقم ( 94ز) من مقررات بازل .3
أدوات رأس املال اإلضافي (وأدوات حقوق امللكية العادية غير املدرجة في السطر رقم  )5الصادرة عن
الشركات التابعة واملحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة ،وتمثل املبلغ املسموح به ضمن رأس املال اإلضافي
على مستوى املجموعة وفقا للفقرة رقم ( 31أ) من املعيار رقم .15
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َُ
املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  34املتعلق باألدوات الخاضعة للتخلص التدريجي من رأس املال اإلضافي
وفقا ملتطلبات الفقرة رقم ( 94ز) من مقررات بازل .3
مجموع املبالغ الواردة في األسطر  30و  33و .34
استثمارات املؤسسة في أدوات رأس مالها اإلضافي ،وتمثل املبلغ الذي يتم حسمه من رأس املال اإلضافي
وفقا للفقرة رقم ( 31ج) من املعيار رقم .15
املساهمات التبادلية في أدوات رأس املال اإلضافي ،وتمثل املبلغ الذي يتم حسمه من رأس املال اإلضافي
وفقا للفقرة رقم ( 31ي) من املعيار رقم .15
االستثمارات في رأس مال الكيانات املصرفية واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي ،عندما ال يمتلك املصرف أكثر من  ٪10من األسهم العادية الصادرة الخاصة بتلك الكيانات،
محسوما منها املراكز قصيرة األجل املؤهلة واملبلغ الذي يتجاوز حد الـ  .٪10املبلغ املطلوب حسمه من
رأس املال اإلضافي يتم حسابه وفقا للفقرة رقم ( 31ط) من املعيار رقم .15
االستثمارات الكبيرة في رأس مال الكيانات املصرفية واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد
التنظيمي ،محسوما منها املراكز قصيرة األجل املؤهلة .املبلغ املطلوب حسمه من رأس املال اإلضافي يتم
حسابه وفقا للفقرة رقم ( 31ط) من املعيار رقم .15
أي تعديالت تنظيمية محددة وطنيا تستلزم السلطات الوطنية تطبيقها على رأس املال اإلضافي ،فضال
عن الحد األدنى من التعديالت املحددة في املعيار رقم  .15وينبغي التماس التوجيه من الجهات الرقابية
الوطنية.
التعديالت التنظيمية املطبقة على رأس املال اإلضافي بسبب عدم كفاية رأس املال الثانوي لتغطية
َُ
َُ
الحسومات .وإذا كان املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم  57يتجاوز املبلغ املبلغ عنه في السطر رقم ،51
فيجب اإلبالغ عن الفرق الزائد هنا.
مجموع املبالغ الواردة في األسطر من  37إلى .42
رأس املال اإلضافي ،ويتم حسابه على أنه السطر رقم  36مطروحا منه السطر رقم .43
رأس املال األساس ،ويتم حسابه على أنه مجموع املبالغ الواردة في السطرين  29و .44
األدوات الصادرة عن الشركة األم للمجموعة التي تستوفي جميع معايير رأس املال الثانوي املنصوص
عليها في الفقرة رقم  28من املعيار رقم  15وأي فائض في األسهم ذات الصلة على النحو املبين في الفقرة
رقم ( 28ج) من املعيار رقم  .15وأما جميع األدوات الصادرة عن الشركات التابعة للمجموعة املوحدة
فينبغي استبعادها من هذا السطر .وقد يشمل هذا السطر رأس املال الثانوي الصادر عن شركة ذات
غرض خاص للشركة األم فقط إذا استوفت املتطلبات املنصوص عليها في الفقرة رقم ( 31أ) من املعيار
رقم .15
أدوات رأس املال الصادرة مباشرة الخاضعة للتخلص التدريجي من رأس املال الثانوي وفقا ملتطلبات
الفقرة رقم ( 94ز) من مقررات بازل .3
أدوات رأس املال الثانوي (وأدوات حقوق امللكية العادية ورأس املال اإلضافي غير املدرجة في السطر
رقم  5أو السطر رقم  )32الصادرة عن الشركات التابعة واملحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة (املبلغ
املسموح به لرأس املال الثانوي على مستوى املجموعة) وفقا للفقرة رقم ( 31أ) من املعيار رقم .15
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َ
املبلغ املُبلغ عنه في السطر رقم  48املتعلق باألدوات الخاضعة للتخلص التدريجي من رأس املال الثانوي
وفقا للشروط الواردة في الفقرة رقم ( 94ز) من مقررات بازل .3
املخصصات املدرجة في رأس املال الثانوي واملحسوبة وفقا للفقرة رقم ( 28ب) من املعيار رقم .15
مجموع األسطر  48-46والسطر رقم .50
استثمارات املؤسسة في أدوات رأس مالها الثانوي ،وهو املبلغ الذي يتم حسمه من رأس املال الثانوي
وفقا للفقرة رقم  78من مقررات بازل .3
املساهمات املتبادلة في أدوات رأس املال الثانوي واملطلوبات األخرى ذات القدرة الكاملة على امتصاص
الخسائر ،وتمثل املبلغ الذي يتم حسمه من رأس املال الثانوي وفقا للفقرة رقم ( 31ي) من املعيار رقم
.15
االستثمارات في األدوات الرأسمالية واملطلوبات األخرى ذات القدرة الكاملة على امتصاص الخسائر
للكيانات املصرفية واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي محسوما منها املراكز
قصيرة األجل ،عندما ال يمتلك املصرف أكثر من  ٪10من األسهم العادية الصادرة عن تلك الكيانات.
املبلغ الذي يزيد عن حد الـ  ٪10سيتم حسمه من رأس املال الثانوي وفقا للفقرات  83-80من مقررات
بازل ( 3كما تم تعديلها من قبل معيار املمتلكات ذات القدرة الكاملة على امتصاص الخسائر) .أي مبلغ
تم اإلبالغ عنه في هذا السطر سيعكس املطلوبات األخرى ذات القدرة الكاملة على امتصاص الخسائر
التي ال يغطيها حد الـ  ٪5وال يمكن امتصاصها من قبل حد الـ .٪10
االستثمارات الكبيرة في رأس املال واملطلوبات األخرى ذات القدرة الكاملة على امتصاص الخسائر
للمؤسسات املصرفية واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي (محسوما منها املراكز
قصيرة األجل) ،وتمثل املبلغ الذي يتم حسمه من رأس املال الثانوي وفقا للفقرة رقم ( 31ط) من املعيار
رقم .15
أي تعديالت تنظيمية محددة وطنيا تستلزم السلطات الوطنية تطبيقها على رأس املال الثانوي فضال
عن الحد األدنى من التعديالت املحددة في املعيار رقم  .15وينبغي التماس التوجيه من الجهات الرقابية
الوطنية.
مجموع املبالغ الواردة في األسطر .56-52
رأس املال الثانوي ،ويتم حسابه على أنه السطر رقم  51مطروحا منه السطر رقم .57
إجمالي رأس املال ،ويتم حسابه على أنه مجموع املبالغ الواردة في السطرين  45و .58
إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها الخاصة باملجموعة.
نسبة حقوق امللكية العادية (نسبتها املئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها) :يتم
حسابها بقسمة املبلغ الوارد في السطر رقم  29على املبلغ الوارد في السطر رقم ( .60معبر عنها بنسبة
مئوية).
نسبة رأس املال األساس (نسبتها املئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها) :يتم حسابها
بقسمة املبلغ الوارد في السطر رقم  45على املبلغ الوارد في السطر رقم ( .60معبر عنها بنسبة مئوية)
نسبة إجمالي رأس املال (نسبتها املئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها) :يتم حسابها
بقسمة املبلغ الوارد في السطر رقم  59على املبلغ الوارد في السطر رقم ( .60معبر عنها بنسبة مئوية)
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متطلبات الهامش اإلضافي الخاص باملؤسسة (متطلبات الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال
والهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية ،فضال عن متطلب االمتصاص األعلى للخسائر ،معبر عنها
بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها)
املبلغ الوارد في السطر رقم ( 64املعبر عنه بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها) املتعلق بالهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال .أي أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ستبلغ عن نسبة  ٪2.5هنا.
املبلغ الوارد في السطر رقم ( 64املعبر عنه بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها) املتعلق بمتطلب الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية الخاص باملؤسسة.
املبلغ الوارد في السطر رقم ( 64املعبر عنه بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها) املتعلق بمتطلب القدرة األعلى على امتصاص الخسائر للمؤسسة ،إذا كان منطبقا.
حقوق امللكية العادية (املعبر عنها بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها)
املتاحة بعد استيفاء الحد األدنى ملتطلبات رأس املال للمؤسسة .ويتم احتسابها على أنها نسبة حقوق
امللكية العادية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (املبلغ الوارد في السطر رقم  )61ناقصا نسبة
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ألي حقوق ملكية عادية مستخدمة الستيفاء متطلبات
حقوق امللكية العادية ،ورأس املال األساس ،وإجمالي الحد األدنى لرأس املال.
الحد األدنى الوطني لنسبة حقوق امللكية العادية (إذا اختلف عن الحد األدنى في املعيار رقم .)15
وينبغي التماس التوجيه من الجهات الرقابية الوطنية.
الحد األدنى الوطني لنسبة رأس املال األساس (إذا اختلف عن الحد األدنى في املعيار رقم  .)15وينبغي
التماس التوجيه من الجهات الرقابية الوطنية.
الحد األدنى الوطني لنسبة إجمالي رأس املال (إذا اختلف عن الحد األدنى في املعيار رقم  .)15وينبغي
التماس التوجيه من الجهات الرقابية الوطنية.
االستثمارات في األدوات الرأسمالية واملطلوبات األخرى ذات القدرة الكاملة على امتصاص الخسائر
للمؤسسات املصرفية واملالية والتكافلية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي ،عندما ال يمتلك
املصرف أكثر من  ٪10من األسهم العادية الصادرة الخاصة بالكيان (وفقا للفقرة رقم ( 31ي) من
املعيار رقم .)15
االستثمارات الكبيرة في األسهم العادية للكيانات املالية ،وتمثل املبلغ اإلجمالي لهذه املمتلكات الذي لم
ُيبلغ عنه في السطر رقم  19والسطر رقم .23
حقوق خدمة التمويالت العقارية ،وتمثل املبلغ اإلجمالي لهذه املمتلكات الذي لم ُيبلغ عنه في السطر
رقم  20والسطر رقم .24
املوجودات الضريبية املؤجلة الناشئة عن فوارق مؤقتة ،وتمثل املبلغ اإلجمالي لهذه املمتلكات الذي لم
ُيبلغ عنه في السطر رقم  21والسطر رقم .25
املخصصات املؤهلة إلدراجها ضمن رأس املال الثانوي فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة للطريقة
املعيارية ،واملحسوبة وفقا للفقرة رقم ( 28ب) من املعيار رقم  ،15قبل تطبيق الحد األقص ى.
الحد األقص ى املفروض على إدراج املخصصات ضمن رأس املال الثانوي وفق الطريقة املعيارية،
واملحسوبة وفقا للفقرة رقم ( 28ب) من املعيار رقم .15
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الحد األقص ى الحالي املفروض على أدوات حقوق امللكية العادية الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي.
انظر الفقرة رقم  95من مقررات بازل .3
املبلغ املستبعد من حقوق امللكية العادية بسبب الحد األقص ى (الزيادة عن الحد األقص ى بعد
االستردادات واالستحقاقات) .انظر الفقرة رقم  95من مقررات بازل .3
الحد األقص ى الحالي ألدوات رأس املال اإلضافي الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي .انظر الفقرة رقم
( 94ز) من مقررات بازل .3
املبلغ املستبعد من رأس املال اإلضافي بسبب الحد األقص ى (الزيادة عن الحد األقص ى بعد االستردادات
واالستحقاقات) .انظر الفقرة رقم ( 94ز) من مقررات بازل .3
الحد األقص ى الحالي ألدوات رأس املال الثانوي الخاضعة لترتيبات التخلص التدريجي .انظر الفقرة رقم
( 94ز) من مقررات بازل .3
املبلغ املستبعد من رأس املال الثانوي بسبب الحد األقص ى (الزيادة عن الحد األقص ى بعد االستردادات
واالستحقاقات) .انظر الفقرة رقم ( 94ز) من مقررات بازل .3

 5.2السمات الرئيسة ألدوات رأس املال التنظيمي
 .55يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم وصفا بالسمات الرئيسة ألدوات رأس مالها التنظيمي التي يتم
اعتبارها جزءا من قاعدة رأس مالها.
 .56يجب نشر القالب رقم  4على املوقع اإللكتروني ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وتحديثه في كل مرة تصدر فيها
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أداة رأسمالية أو تستردها ،وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/شطب أو حدوث
ُ َ
تغيير جوهري آخر على طبيعة أداة حالية .وفضال عن ذلك ،تطالب مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بإتاحة
الشروط واألحكام الكاملة لألدوات جميعها املتضمنة في رأس املال التنظيمي على مواقعها في شبكة اإلنترنت.
 .57يعد الحد األدنى لدورية التحديث سنويا .وينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تتيح رابطا شبكيا في كل
تقرير إفصاح تنظيمي ُ(م َعد بناء على االلتزام بهذا املعيار) إلى اإلصدارات التي تمت خالل الفترة السابقة.
ُ َ
 .58تطالب مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ب إكمال القالب لكل أداة متبقية من رأس املال التنظيمي (يرجى
إدخال عبارة "غير منطبق" ،إذا كانت الفئة غير منطبقة) .ويجب اإلبالغ عن كل أداة بما في ذلك األسهم العادية
في عمود منفصل من القالب ،بحيث يوفر القالب الكامل "تقريرا بالسمات الرئيسة" ُي لخص جميع أدوات رأس
املال التنظيمي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وتمثل قائمة السمات الرئيسة الحد األدنى مللخص اإلفصاح
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املطلوب .وعند تطبيق متطلب الحد األدنى هذا ،فإن ه يتوخى من كل سلطة من السلطات التنظيمية والرقابية
أن تضيف إلى هذه القائمة السمات التي يعد اإلفصاح عنها مهم ا في سياق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
التي تراقبها.
القالب رقم  :4السمات الرئيسة ألدوات رأس املال التنظيمي :سنوي21

رقم السطر
الجهة املصدرة
.1
الرقم التعريفي املميز (على سبيل املثال ،رقم تعريف الورقة
املالية ،أو الرقم الدولي لتعريف الورقة املالية ،أو معرف
.2
بلومبيرغ لإلصدارات الخاصة)
القانون/القوانين الحاكمة لألداة
.3
قواعد املرحلة االنتقالية ملجلس الخدمات املالية
.4
اإلسالمية /مقررات بازل 3
قواعد ما بعد املرحلة االنتقالية ملجلس الخدمات املالية
.5
اإلسالمية /مقررات بازل 3
األداة مؤهلة على املستويات الفردي /املجموعة/املجموعة
.6
والفردي
ُ
نوع األداة (تحدد األنواع من قبل كل دولة)
.7
املبلغ املعترف به في رأس املال التنظيمي (العملة باملاليين،
.8
اعتبارا من أحدث تاريخ إبالغ)
القيمة االسمية لألداة
.9
التصنيف املحاسبي لألداة
.10
التاريخ األصلي لإلصدار
.11
دائمة أو ذات تاريخ إطفاء محدد
.12
التاريخ األصلي لالستحقاق
.13
استدعاء الجهة املصدرة لألداة خاضع ملوافقة رقابية
.14
مسبقة
تاريخ االستدعاء االختياري ،وتواريخ االستدعاء املشروط،
.15
واملبلغ املسترد
21

املعلومات الكمية/النوعية

ترى الهيئة الشرعية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أن آلية الشطب الجزئي أو الكلي ألي من األدوات الرأسمالية آلية مخالفة ألحكام الشريعة ومبادئها .والغرض
من وجودها في هذا القالب هو لإلفصاح عن مثل هذه املمارسات املخالفة ألحكام الشريعة ومبادئها .وأما التحويل فيجب إخضاعه لضوابط تجعله متفقا مع أحكام
الشريعة ومبادئها .وينطبق هذا الرأي على كل املواضع التي ذكر فيها الشطب والتحويل في هذا املعيار.
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تواريخ االستدعاء الالحقة ،إذا كانت مطبقة
معدل األرباح/توزيعات األرباح
معدل األرباح/توزيعات األرباح الثابتة أو العائمة
معدل األرباح وأي مؤشر ذي صلة
وجود مانع يحول دون دفع توزيعات األرباح على األسهم
تقديري بالكامل ،أو تقديري جزئيا ،أو إلزامي
وجود حافز تزايد العائد أو أي حوافز أخرى لالسترداد
تراكمية أو غير تراكمية
قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل
إذا كانت قابلة للتحويل ،مسبب/مسببات التحويل
إذا كانت قابلة للتحويل ،كامل أو جزئي
إذا كانت قابلة للتحويل ،معدل التحويل
إذا كانت قابلة للتحويل ،تحويل إلزامي أو اختياري
إذا كانت قابلة للتحويل ،تحديد نوع األداة التي ستحول إليها
إذا كانت قابلة للتحويل ،تحديد الجهة املصدرة لألداة التي
ستحول إليها
سمة الشطب
إذا كان الشطب موجودا ،مسبب/مسببات الشطب
إذا كان الشطب موجودا ،شطب كامل أو جزئي
إذا كان الشطب موجودا ،شطب دائم أو مؤقت
إذا كان الشطب مؤقتا ،وصف آلية االسترجاع
نوع التبعية
مرتبة األداة في أولوية السداد عند التصفية (تحديد نوع
األداة التي تعلو مرتبتها مباشرة في تراتبية الدائنين عند عدم
مالءة الكيان القانوني املعني)22
السمات االنتقالية املنافية لاللتزام
إذا كان الجواب بنعم ،تحديد السمات املنافية لاللتزام

 .59يقدم الجدول التالي (الجدول رقم  )4شرحا أكثر تفصيال عما يتعين على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
اإلبالغ عنه في كل سطر من األسطر ،وعندما يكون ذلك ذا صلة ،قائمة االختيارات التي ينبغي على مؤسسات

22

األولوية في السداد املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها هي أولوية الدائنين املرتهنين بقدر قيمة رهونهم وأصحاب الحسابات االستثمارية بقدر قيمة املوجودات
املمولة بأموالهم ألنها أمانة وليست ديونا .وأما فيما عدا ذلك فليس هناك أولوية بين الدائنين وإنما قسمة غرماء بنسبة ديونهم .وهذا ينطبق على جميع املواضع
التي ذكرت فيها األولوية أو التبعية في هذا املعيار.
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الخدمات املالية اإلسالمية استخدامها مللء كل سطر من القالب رقم  4باستخدام أرقام األسطر املذكورة في
العمود الواقع في الجزء األيمن من القالب رقم  4املذكور آنفا.
الجدول رقم  :4التعريفات والتعليمات الخاصة بقالب السمات الرئيسة ألدوات رأس املال التنظيمي
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الشرح

.1

تحديد الكيان القانوني للجهة املصدرة
الرقم التعريفي املميز (على سبيل املثال ،رقم تعريف الورقة
املالية ،أو الرقم الدولي لتعريف الورقة املالية ،أو معرف
بلومبيرغ لإلصدارات الخاصة)
تحديد القوانين الحاكمة لألداة
تحديد معالجة رأس املال التنظيمي خالل املرحلة االنتقالية
ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية/مقررات بازل ( 3أي
مكون رأس املال الذي توجد فيه األداة الخاضعة للتخلص
التدريجي)
تحديد معالجة رأس املال التنظيمي وفق قواعد مجلس
الخدمات املالية اإلسالمية/مقررات بازل  3دون األخذ في
االعتبار املعالجة االنتقالية
تحديد املستوى/املستويات داخل املجموعة التي يتم بناء
عليها تضمين األداة في رأس املال
تحديد نوع األداة باختالف الدولة .يساعد ذلك على توفير
فهم أكثر عمقا للسمات ،وخصوصا خالل املرحلة االنتقالية
تحديد املبلغ املعترف به في رأس املال التنظيمي
القيمة االسمية لألداة

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

الصيغة/قائمة االختيارات
(عندما يكون ذلك ذا صلة)
صيغة متروكة للتقدير
صيغة متروكة للتقدير
صيغة متروكة للتقدير
]حقوق امللكية العادية[ ]رأس املال
اإلضافي[ ]رأس املال الثانوي[
]حقوق امللكية العادية[ ]رأس املال
اإلضافي[ ]رأس املال الثانوي[ ]غير
مؤهل[
]فردي[ ]مجموعة[ ]فردي
ومجموعة[

صيغة متروكة للتقدير
صيغة متروكة للتقدير
]حقوق املساهمين[ ]مطلوبات-
تحديد التصنيف املحاسبي .يساعد ذلك على تقييم القابلية التكلفة املطفأة[ ]مطلوبات-اختيار
القيمة العادلة[ ]حصة غير
على امتصاص الخسائر
مسيطرة في شركة موحدة تابعة[
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الشرح

.11

تحديد تاريخ اإلصدار
تحديد ما إذا كانت األداة دائمة أو ذات تاريخ استحقاق
محدد
بالنسبة لألداة ذات تاريخ االستحقاق املحدد ،تحديد التاريخ
األصلي لالستحقاق (اليوم ،الشهر ،السنة) .وبالنسبة لألداة
الدائمة استخدام عبارة "دون أجل استحقاق"
تحديد ما إذا كان هناك اختيار استدعاء من قبل الجهة
املصدرة
بالنسبة لألداة املتضمنة لخيار استدعاء من قبل الجهة
املصدرة ،تحديد (أ) التاريخ األول لالستدعاء إذا كانت األداة
متضمنة لخيار استدعاء في تاريخ محدد (اليوم ،الشهر،
السنة)( ،ب) إذا كانت األداة متضمنة ملسوغ استدعاء
ضريبي و/أو تنظيمي ،و (ج) سعر االسترداد
تحديد وجود تواريخ استدعاء الحقة ودوريتها ،إذا كان ذلك
مطبقا
تحديد ما إذا كان معدل األرباح/توزيعات األرباح ثابتة أو
عائمة على مدى عمر األداة ،أو أنها ثابتة حاليا ،إال أنها
ستنتقل إلى معدل عائم في املستقبل ،أو أنها عائمة حاليا ،إال
أنها ستنتقل إلى معدل ثابت في املستقبل
تحديد معدل األرباح لألداة ،وأي مؤشر ذي صلة يرتبط به
معدل األرباح/توزيعات األرباح
تحديد ما إذا كان عدم دفع األرباح أو عدم دفع توزيعات
األرباح على األداة يمنع من دفع توزيعات األرباح على األسهم
العادية (أي ما إذا كان هناك مانع يحول دون دفع توزيعات
األرباح على األسهم)

.12
.13
.14

.15

.16

.17

.18

.19
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الصيغة/قائمة االختيارات
(عندما يكون ذلك ذا صلة)
صيغة متروكة للتقدير
]دائمة[ ]ذات تاريخ[
صيغة متروكة للتقدير
]نعم[ ]ال[

صيغة متروكة للتقدير

صيغة متروكة للتقدير
]ثابت[ ]عائم[ ]ثابت إلى عائم[
]عائم إلى ثابت[
صيغة متروكة للتقدير

]نعم[ ]ال[

رقم السطر

.20

.21
.22
.23

.24

.25

الصيغة/قائمة االختيارات
(عندما يكون ذلك ذا صلة)

الشرح
تحديد ما إذا كانت الجهة املصدرة لديها سلطة تقديرية
كاملة أو جزئية ،أو ليس لديها سلطة تقديرية بشأن ما إذا
كان سيتم دفع أرباح/توزيعات أرباح .وإذا كان لدى املصرف
سلطة تقديرية كاملة إللغاء مدفوعات األرباح/توزيعات
األرباح في جميع الظروف ،يجب عليه اختيار "سلطة تقديرية
كاملة" (بما في ذلك عندما يكون هناك مانع يحول دون دفع
توزيعات األرباح على األسهم ال يترتب عليه التأثير على
املصرف بمنعه من إلغاء املدفوعات على األداة) .وإذا كان
هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل
املثال ،أن يكون رأس املال أقل من حد معين) ،يجب حينها
على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تختار "سلطة
تقديرية جزئية" .وأما إذا كانت مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية غير قادرة على إلغاء الدفع خارج نطاق عدم
املالءة ،فيجب حينها على مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أن تختار "إلزامي"
تحديد ما إذا كانت هناك حوافز لتزايد العائد أو حوافز
أخرى لالسترداد
تحديد ما إذا كانت توزيعات األرباح/األرباح تراكمية أو غير
تراكمية
تحديد ما إذا كانت األداة قابلة للتحويل أو ال

]تقديري بالكامل[] ،تقديري
جزئيا[] ،إلزامي[

]نعم[ ]ال[
]غير تراكمية[ ]تراكمية[
]قابلة للتحويل[ ]غير قابلة
للتحويل[

تحديد الشروط التي يتم بموجبها تحويل األداة ،بما في ذلك
نقطة عدم القدرة على االستمرار .وعندما يكون لدى سلطة
واحدة أو أكثر من سلطة القدرة على إحداث التحويل ،ينبغي
حينها ذكر هذه السلطات .وينبغي بالنسبة لكل سلطة من
صيغة متروكة للتقدير
هذه السلطات ذكر ما إذا كان األساس القانوني الذي يخول
السلطة إحداث التحويل قد تم النص عليه في أحكام عقد
األداة (الطريقة التعاقدية) ،أو من خالل أساليب تشريعية
(الطريقة التشريعية)
بالنسبة لحدث التحويل ،ينبغي التحديد بشكل منفصل ما
صيغة متروكة للتقدير تشير إلى
إذا كانت األداة (أ) ستحول دائما بشكل كامل( ،ب) قد تحول
أحد هذه االختيارات املذكورة آنفا
بشكل كامل أو جزئي ،أو (ج) ستحول دائما بشكل جزئي
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.26
.27
.28
.29
.30

.31

.32
.33
.34
34أ

.35

.36

الصيغة/قائمة االختيارات
(عندما يكون ذلك ذا صلة)
صيغة متروكة للتقدير

الشرح

تحديد معدل التحويل إلى األداة األكثر امتصاصا للخسائر
بالنسبة لألدوات القابلة للتحويل ،تحديد ما إذا كان
]إلزامي[ ]اختياري[ ]غير منطبق[
التحويل إلزاميا أو اختياريا
بالنسبة لألدوات القابلة للتحويل ،تحديد نوع األداة التي
صيغة متروكة للتقدير
ستتحول إليها
إذا كانت األداة قابلة للتحويل ،تحديد الجهة املصدرة لألداة
صيغة متروكة للتقدير
التي ستتحول إليها
]نعم[ ]ال[
تحديد ما إذا كان هناك سمة شطب
تحديد الحدث الذي يؤدي إلى إحداث الشطب ،بما في ذلك
نقطة عدم القدرة على االستمرار .وعندما يكون لدى سلطة
واحدة أو أكثر من سلطة القدرة على إحداث الشطب ،ينبغي
حينها ذكر هذه السلطات .وينبغي بالنسبة لكل سلطة من
صيغة متروكة للتقدير
هذه السلطات ذكر ما إذا كان األساس القانوني الذي يخول
السلطة إحداث الشطب قد تم النص عليه في أحكام عقد
األداة (الطريقة التعاقدية) ،أو من خالل أساليب تشريعية
(الطريقة التشريعية)
بالنسبة لكل حدث شطب ،ينبغي التحديد بشكل منفصل ما
صيغة متروكة للتقدير تشير إلى
إذا كانت األداة (أ) تشطب دائما بشكل كامل ،أو (ب) قد
أحد هذه االختيارات املذكورة آنفا
تشطب بشكل جزئي ،أو (ج) تشطب دائما بشكل جزئي
بالنسبة لألداة املشطوبة ،تحديد ما إذا كان الشطب دائما
]دائم[ ]مؤقت[ ]غير منطبق[
أو مؤقتا
صيغة متروكة للتقدير
بالنسبة لألداة ذات الشطب املؤقت ،وصف آلية االسترجاع
]هيكلية[ ]تشريعية[ ]تعاقدية[
نوع التبعية
]االستثناء من التبعية[
تحديد األداة التي تتبعها مباشرة .وعندما يكون ذلك منطبقا
ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تحدد
صيغة متروكة للتقدير
أرقام األسطر الخاصة باألدوات التي تتبعها األداة مباشرة في
القالب املعبء للسمات الرئيسة .وفي حالة التبعية الهيكلية،
ينبغي إدخال عبارة "غير منطبق"
]نعم[ ]ال[
تحديد ما إذا كانت هناك سمات منافية لاللتزام
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الشرح

الصيغة/قائمة االختيارات
(عندما يكون ذلك ذا صلة)

.37

إذا كانت هناك سمات منافية لاللتزام ،ينبغي مطالبة
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بتحديد هذه السمات

صيغة متروكة للتقدير

 6.2الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية
 .60يسعى الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية إلى تحقيق الهدف االحترازي الكلي املتمثل في تقليل املخاطر
النظامية ،وذلك من خالل حماية القطاع املصرفي من فترات النمو املفرط إلجمالي االئتمان عبر ضمان امتالك القطاع
املصرفي ملستويات رأسمالية كافية للحفاظ على إمدادات غير منقطعة من االئتمان للقطاعات االقتصادية املتنوعة
خالل فترات الضغط .واملقصد من هذا ،ضمان أن القطاع الحقيقي لن يتعرض لضيق جراء اإلتاحة املنخفضة لالئتمان
أثناء فترات الهبوط ،وأن رأس املال في القطاع املصرفي لديه مصد ُيمك ُنه من امتصاص املخصصات اإلضافية والخسائر
االئتمانية خالل أوضاع ضغط السوق .وفضال عن ذلك ،فإن الغرض من الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية
تعزيز االستقرار املالي عن طريق منع استفحال فقاعات أسعار املوجودات في فترات التوسع االقتصادي (من خالل فرض
قدر أكبر من املتطلبات الرأسمالية خالل تلك الفترات) ،وما ينتج عن ذلك من اختالالت في النظام املالي .وبعبارة أخرى،
خالل فترة العرض املفرط لالئتمان في املرحلة األولية للدورة االقتصادية ،سيؤدي تراكم الهامش اإلضافي ملواجهة
التقلبات الدورية إلى زيادة تكلفة االئتمان ،وبالتالي سيقلل هذا من الطلب على االئتمان .لذا ،يهدف الهامش اإلضافي
ملواجهة التقلبات الدورية للتوفيق بين السياسات االحترازية الجزئية وهدف الحفاظ على سالمة النظام املالي بأكمله.
 .61ينبغي على السلطات الرقابية تحديد متطلبات الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية في دولها بناء على اإلرشادات
املذكورة في القسم الفرعي  3.2من املعيار رقم .15
ُ .62يطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تقديم ملحة عامة عن التوزيع الجغرافي (حسب الدولة) للتعرضات
االئتمانية للقطاع الخاص (بما في ذلك التمويل القائم على عقود تقاسم األرباح مثل املضاربة واملشارکة) ذات الصلة
بحساب الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية .وينطبق هذا فقط على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي
تخضع ملتطلبات الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية في الدول التي تكون فيها التعرضات االئتمانية للقطاع
الخاص خاضعة ملتطلبات الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية وفقا ملا جاء في املعيار رقم  .15إن اإلفصاح مطلوب
46

فقط بالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي لديها تعرضات في دول يكون فيها معدل الهامش اإلضافي ملواجهة
التقلبات الدورية أعلى من الصفر.
 .63ينبغي أن تقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،إن أمكن ،بتخصيص التعرضات جغرافيا وفقا للدولة التي ُيقيم
فيها ضامن التعرض ،بدال من املكان الذي تم فيه تسجيل التعرض ،أي أن يتم ذلك على أساس املخاطر النهائية .ويجب
على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تصف املنهجيات املستخدمة في التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتمانية،
خاصة إذا كانت هذه املنهجيات تختلف عن طريقة املخاطر النهائية .ويجب اإلفصاح عن التغيرات في مبالغ التعرضات
واملسببات لهذه التغيرات من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،إلى جانب معدالت الهامش اإلضافي ملواجهة
التقلبات الدورية الخاصة بالدولة ذات الصلة.
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القالب رقم  :5التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتمانية للقطاع الخاص املستخدمة في الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية :نصف سنوي
أ

ب

التوزيع الجغرافي

معدل الهامش اإلضافي ملواجهة
التقلبات الدورية

د

ج

قيم التعرضات و/أو املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
املستخدمة في احتساب الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية
املوجودات املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها

قيم التعرضات

الدولة ( 1الدولة األم)
الدولة 2
الدولة 3
...
الدولة ن
املجموع
اإلجمالي
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ه

و

معدل الهامش اإلضافي
ملواجهة التقلبات الدورية
الخاص بمؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية

مبلغ الهامش اإلضافي
ملواجهة التقلبات
الدورية

 7.2معوقات توزيع رأس املال23

َُ
 .64يفرض القسم  2.2من املعيار رقم  15على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تكون هامشا إضافيا للحفاظ
على رأس املال يبلغ مقداره  %2.5من حقوق امللكية العادية خالل الفترات املعتدلة ،ويمكن استخدامه المتصاص
الخسائر خالل فترات الضغط املالي واالقتصادي .والجدير بالذكر أن نسبة الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس
املال قد تم تحديدها بنسبة  %2.5من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،وتتكون من حقوق امللكية
العادية فقط ،وقد تم اعتمادها بوصفها زيادة إلى جانب متطلب الحد األدنى لرأس املال التنظيمي (أي بعد استيفاء
متطلبات الحد األدنى البالغ مقداره  %4.5من حقوق امللكية العادية و  %8من إجمالي رأس املال) .كما يفرض
املعيار رقم  15أيضا قيودا على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية خاصة بتوزيع رأس املال ،عندما ينخفض رأس
مالها إلى مستوى الهامش اإلضافي لرأس املال بطريقة تزيد من مثل هذه القيود بالتوازي مع تناقص نسبة حقوق
امللكية العادية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .65بالتماش ي مع إطار الركن الثالث املحدث الصادر عن لجنة بازل للرقابة املصرفية في فبراير  2018بوصفه وثيقة
استشارية ،فإن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية َي ُ
عد تقديم املعلومات من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
الرامية إلى مقارنة النسب الفعلية لرأس مالها بتلك النسب التي إن تم اإلخالل بها سينتج عن ذلك فرض قيود على توزيع
رأس املال من قبل السلطة التنظيمية والرقابية ذات الصلة ،أمرا مجديا ومفيدا ملشاركي السوق كي يقيموا احتمالية أن
تصبح توزيعات رأس املال مقيدة.

23

ينبغي قراءة متطلبات اإلفصاح عن معوقات توزيع رأس املال بالتماش ي مع األحكام ذات الصلة في املعيار رقم  15الصادر في ديسمبر  ،2013وتعديالته الالحقة.
ُ
وتبرز هذه األحكام أن السلطات الرقابية بمقدروها فرض قيود على بعض البنود التالية أو جميعها بالنسبة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي انخفض
رأس مالها عن متطلبات الحد األدنى املشروطة( :أ) مدفوعات توزيعات األرباح على أصحاب حقوق امللكية العادية( ،ب) إعادة شراء األسهم( ،ج) التوزيعات
التقديرية لألرباح على أصحاب األدوات األخرى لحقوق امللكية العادية ،و/أو (د) املدفوعات التقديرية للعالوات الخاصة باملوظفين شريطة أال تكون هذه الخطوة
متعارضة مع أي التزامات تعاقدية أو قانونية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
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ُ
 .66يفرض القالب رقم  6على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح عن نسبتين اثنتين لحقوق امللكية العادية
تؤديان إلى تفعيل قيود على توزيع رأس املال( :أ) األولى تأخذ في االعتبار حقوق امللكية العادية املستخدمة فقط للحفاظ
على الحد األدنى لنسبة حقوق امللكية العادية ،ومتطلبات الهامش اإلضافي القائم على املخاطر الواجبة التطبيق (أي
الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال ،والهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية ،واملتطلبات اإلضافية لرأس املال
الخاصة باملصارف ذات األهمية النظامية محليا) وأي حقوق ملكية عادية تستلزمها معايير عملية املراجعة الرقابية
الواجبة التطبيق ،و (ب) الثانية عندما يتم استخدام حقوق امللكية العادية الستيفاء نسب الحد األدنى لرأس املال
التنظيمي (على سبيل املثال ،حقوق امللكية العادية املستخدمة الستيفاء الحد األدنى لرأس املال األساس و/أو متطلبات
إجمالي رأس املال) ،فضال عن متطلبات الهوامش اإلضافية القائمة على املخاطر وأي حقوق ملكية عادية تستلزمها
معايير عملية املراجعة الرقابية الواجبة التطبيق .وعندما يكون ذلك ذا صلة ،من املمكن إضافة أسطر إضافية للتكيف
مع املتطلبات الوطنية التي قد تؤدي إلى تفعيل معوقات توزيع رأس املال .ويتضمن الجدول رقم  5نصوصا تفسيرية ذات
صلة بالقالب رقم .6
 .67ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم تعليقا مصاحبا يصف معوقات توزيع رأس املال عندما تكون
مثل هذه املعوقات قد تم فرضها .وفضال عن ذلك ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تتيح رابطا ملوقع
السلطة التنظيمية والرقابية (أو ترفق الوثائق ذات الصلة الصادرة عن السلطة التنظيمية والرقابية) عندما تكون
خصائص املتطلبات الوطنية الخاصة بالدولة ذات الصلة بشأن معوقات توزيع رأس املال منصوصا عليها (على سبيل
املثال ،التراتبية الهرمية للهوامش اإلضافية ،واإلطار الزمني ذي الصلة بين اإلخالل بالهوامش اإلضافية وتطبيق
املعوقات ،وتعريف اإليرادات واألرباح القابلة للتوزيع املستخدمة في حساب القيود) .ومن املمكن ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية أن تقدم معلومات إضافية تعدها ذات صلة لفهم األرقام املبلغ عنها.
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القالب رقم  :6معوقات توزيع رأس املال :سنوي
(أ)
نسبة حقوق امللكية
العادية التي ستؤدي
إلى تفعيل معوقات
توزيع رأس املال ()%
.1

.2

الحد األدنى لحقوق امللكية العادية مضافا إليها الهوامش
اإلضافية الواردة في املعيار رقم ( 15باستثناء حقوق
امللكية العادية املستخدمة الستيفاء املتطلبات األخرى
لرأس املال التنظيمي)
الحد األدنى لحقوق امللكية العادية مضافا إليها الهوامش
اإلضافية الواردة في املعيار رقم ( 15بما في ذلك حقوق
امللكية العادية املستخدمة الستيفاء املتطلبات األخرى
لرأس املال التنظيمي)
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(ب)
النسبة الحالية
لحقوق امللكية
العادية ()%

الجدول رقم  :5قالب التعريفات الخاصة بمعوقات توزيع رأس املال
الشرح
رقم السطر
الحد األدنى لحقوق امللكية العادية مضافا إليه الهوامش اإلضافية الواردة في املعيار رقم ( 15باستثناء
حقوق امللكية العادية املستخدمة الستيفاء املتطلبات األخرى لرأس املال التنظيمي) :نسبة حقوق
امللكية العادية التي ستؤدي إلى تفعيل معوقات توزيع رأس املال إذا ما انخفضت نسبة حقوق امللكية
العادية عن هذا املستوى .وتأخذ هذه النسبة في االعتبار حقوق امللكية العادية املستخدمة فقط
للحفاظ على الحد األدنى لنسبة حقوق امللكية العادية البالغ مقدارها  ،%4.5ومتطلبات الهوامش
اإلضافية الواجبة التطبيق القائمة على املخاطر (أي الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال ،والهامش
.1
اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية ،وأي أعباء إضافية مفروضة على املصارف ذات األهمية النظامية
محليا) ،فضال عن أي متطلبات رأسمالية مفروضة من قبل معايير عملية املراجعة الرقابية الواجبة
التطبيق .وهذه النسبة التأخذ في االعتبار الحاالت التي استخدمت فيها مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية حقوق امللكية العادية الستيفاء نسب الحد األدنى التنظيمية األخرى (أي رأس املال األساس،
ومجموع رأس املال) األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة نسبة حقوق امللكية العادية التي يتعين على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية استيفاؤها من أجل منع تفعيل معوقات توزيع رأس املال.
الحد األدنى لحقوق امللكية العادية مضافا إليها الهوامش اإلضافية الواردة في املعيار رقم ( 15بما في
ذلك حقوق امللكية العادية املستخدمة الستيفاء املتطلبات األخرى للحد األدنى لرأس املال التنظيمي):
نسبة حقوق امللكية العادية التي ستؤدي إلى تفعيل معوقات توزيع رأس املال إذا ما انخفضت نسبة
حقوق امللكية العادية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن هذا املستوى .وتأخذ هذه النسبة في
االعتبار حقوق امللكية العادية التي يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املحافظة عليها
.2
الستيفاء نسب الحد األدنى لرأس املال التنظيمي (أي متطلبات حقوق امللكية العادية ،ورأس املال
األساس ،ومجموع رأس املال) ،ومتطلبات الهوامش اإلضافية الواجبة التطبيق القائمة على املخاطر
(أي الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال البالغ مقداره  ،%2.5والهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات
الدورية) ،وأي حقوق ملكية عادية مستلزمة من قبل معايير عملية املراجعة الرقابية الواجبة التطبيق.
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 .68فيما يلي توضيح رقمي لكيفية إفصاح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن نسب حقوق امللكية العادية بموجب هذا
املتطلب .يفترض هذا التوضيح أن مؤسسة خدمات مالية إسالمية لديها نسبة حقوق ملكية عادية يبلغ مقدارها  ،%12وهي
بذلك مستوفية ملتطلبات نسبة الحد األدنى لحقوق امللكية العادية الواردة في املعيار رقم  15والبالغ مقدارها  ،%4.5وأن لديها
هامش إضافي للحفاظ على رأس املال يبلغ مقداره  %2.5من حقوق امللكية العادية ،وهامش إضافي ملواجهة التقلبات الدورية يبلغ
مقداره  ،%2وأنها تستخدم حقوق ملكية عادية يبلغ مقدارها  %1من موجوداتها املرجحة بحسب أوزان مخاطرها الستيفاء الحد
األدنى لنسبة رأس مالها األساس البالغ مقدارها  .%6وبموجب هذا السيناريو يتعين على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
اإلفصاح عن نسبة تفعيل معوقات توزيع رأس املال يبلغ مقدارها ( %9الناتجة عن جمع  )%2 + %2.5 + %4.5في السطر رقم 1
الذي ال يأخذ في االعتبار حقوق امللكية العادية التي استخدمتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الستيفاء املتطلبات األخرى
للحد األدنى لرأس املال التنظيمي (رأس املال األساس) .وأما نسبة تفعيل معوقات توزيع رأس املال املفصح عنها في السطر رقم ،2
فستكون  ،)%1 + %2 + %2.5 + %4.5( %10مما يعكس نسبة التفعيل الحقيقي من خالل إدراج حقوق امللكية العادية التي
استخدمتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الستيفاء متطلب الحد األدنى لرأس املال األساس .وبما أن النسبة املفصح عنها
في العمود رقم (ب) أعلى من متطلبات الحد األدنى في العمود (أ) ،فإن مستخدمي البيانات املفصح عنها في هذا القالب سيعرفون
أن معوقات توزيع رأس املال لم يتم تفعيلها بالنسبة لهذه املؤسسة للخدمات املالية اإلسالمية.
توضيح رقمي لقالب اإلفصاح عن معوقات توزيع رأس املال
(أ)
نسبة حقوق امللكية
العادية التي ستؤدي
إلى تفعيل معوقات
توزيع رأس املال ()%
.1

.2

الحد األدنى لحقوق امللكية العادية مضافا إليها الهوامش
اإلضافية الواردة في املعيار رقم ( 15باستثناء حقوق
امللكية العادية املستخدمة الستيفاء املتطلبات األخرى
لرأس املال التنظيمي)
الحد األدنى لحقوق امللكية العادية مضافا إليها الهوامش
اإلضافية الواردة في املعيار رقم ( 15بما في ذلك حقوق
امللكية العادية املستخدمة الستيفاء املتطلبات األخرى
لرأس املال التنظيمي)
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(ب)
النسبة الحالية
لحقوق امللكية
العادية ()%

%9
%12
%10

القسم الثالث :الرو ابط بين القوائم املالية ورأس املال التنظيمي
َ
 .69تماشيا مع إرشادات الركن الثالث من مقررات لجنة بازل للرقابة املصرفيةُ ،يطلب من مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية أن تبين الرابط بين األرقام في قوائم مراكزها املالية التي تظهر في قوائمها املالية املنشورة ،واألرقام املفصح
ُ
عنها في القالب رقم  3من هذا املعيار باستخدام طريقة من ثالث خطوات .وبالنظر إلی األطر املحاسبیة املختلفة املطبقة
في الدول املختلفة ،ینبغي أن يعد القالب رقم  7الوارد في ھذا املعيار توضيحيا أكثر من كونه توجیھیا ،ویجب علی
مؤسسات الخدمات املالیة اإلسالمیة ضمان أن یکون اإلفصاح عن ھذا املجال متوائما مع عرض قوائم املراكز املالية
في القوائم املالیة املنشورة الخاصة بها.
 .70الخطوة رقم  :1بالنسبة لكل بند من البنود (الواردة في السطور) في هذا القالب ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية
ُ
اإلسالمية أن تبلغ عن األرقام الواردة في العمود (أ) لهذا القالب من قوائم مراكزها املالية املنشورة في قوائمها املالية،
ُ
لتعكس بذلك نطاق التوحيد املحاسبي الخاص بها .كما ينبغي أيضا على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تبلغ
عن األرقام لكل من البنود (السطور) ذات الصلة في هذا القالب وفقا لنطاقها التنظيمي للتوحيد في العمود (ب) .وفي
حالة تطابق النطاقين التنظيمي واملحاسبي للتوحيد ،يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تذكر أنه ال يوجد
فرق بين هذين النطاقين .وفي حالة اختالف النطاقين ،ینبغي علی مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة اإلفصاح عن
قائمة بالکیانات القانونیة املدرجة في النطاق املحاسبي للتوحيد ،إال أنها ُمستثناة من النطاق التنظيمي للتوحيد ،وكذلك
اإلفصاح عن الکیانات القانونیة املدرجة في النطاق التنظيمي للتوحید ،إال أنها ُمستثناة من النطاق املحاسبي للتوحيد.
وإذا كانت إحدى الكيانات أو مجموعة من الكيانات ُمدرجة في كل من نطاقي التوحيد ،ولكن تم ذلك باتباع طريقة
مختلفة للتوحيد في كل من النطاقين ،فينبغي حينها على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إدراج الكيانات محل النظر
وشرح الفروق في طرق التوحيد .وبالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب اإلفصاح عنه بموجب هذه الخطوة ،يجب على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيضا اإلفصاح عن إجمالي املوجودات وحقوق امللكية التي تظهر في قوائم املراكز
املالية لهذه الكيانات ،إلى جانب وصف للنشاط الرئيس الذي تمارسه.
 .71الخطوة رقم  :2ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تفصيل بنود قائمة املركز املالي وفق النطاق
التنظيمي للتوحيد من الخطوة رقم  1إلظهار جميع العناصر الواردة في القالب رقم  3من هذا املعيار .والسبب في ذلك
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أن العديد من العناصر املستخدمة في حساب رأس املال التنظيمي ال يمكن التعرف عليها بسهولة من ظاهر قائمة املركز
املالي .وتجدر اإلشارة إلى أن تفصيل هذه العناصر في قائمة املركز املالي من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ال
يحتاج إلى تجاوز العناصر املستخدمة في القالب رقم  3من هذا املعيار .وبالتالي من املتوقع أن يكون مستوى اإلفصاح
عن هذا املجال متناسبا مع تعقيد قائمة املركز املالي وهيكل رأس املال ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وعالوة على
ذلك ،يجب إعطاء كل عنصر من العناصر املفصلة حرفا أو رقما مرجعيا.
ُ
 .72الخطوة رقم  :3ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل استخدام الحروف/األرقام املرجعية املعينة
في الخطوة رقم  2ربط كل عنصر تم اإلفصاح عنه في الخطوة رقم  2بالقالب رقم  3في هذا املعيار ،وذلك من خالل إظهار
كيفية استخدام هذه العناصر في قائمة املركز املالي وفق النطاق التنظيمي للتوحيد (من الخطوة رقم  )2لحساب البنود
املقابلة لها في القالب رقم  3من هذا املعيار.
القالب رقم  :7مطابقة رأس املال التنظيمي مع قائمة املركز املالي :سنوي
ب
أ
قائمة املركزاملالي كما في القوائم وفق النطاق التنظيمي
للتوحيد
املالية املنشورة
عند نهاية الفترة
عند نهاية الفترة
املوجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية
الودائع واإليداعات املالية لدى
املصارف واملؤسسات املالية األخرى
حسابات استثمارية مستحقة من
مؤسسات مالية أخرى
األوراق املالية املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها املحتفظ بها
للمتاجرة
األدوات املالية للتحوط املتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها
األوراق املالية املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها املتاحة للبيع
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ج
اإلشارة

األوراق املالية املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها املحتفظ بها حتى
أجل االستحقاق
التمويالت طويلة األجل وقصيرة األجل
موجودات أخرى
املوجودات الثابتة
املوجودات غير امللموسة ،وتتضمن:
أوال :الشهرة
ثانيا :املوجودات غير امللموسة
األخرى
ثالثا :حقوق خدمة التمويالت
العقارية
املوجودات الضریبیة الحالیة واملؤجلة
إجمالي املوجودات
املطلوبات
الودائع من العمالء24
الحسابات االستثمارية للعمالء
الودائع واإليداعات املالية من املصارف
واملؤسسات املالية األخرى
األدوات املالية للتحوط املتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها
املستحقات واإليرادات املؤجلة
واملطلوبات األخرى
املوجودات الضریبیة الحالیة
واملؤجلة ،وتتضمن:
أوال :املوجودات الضریبیة املؤجلة
املتعلقة بالشهرة
ثانيا :املوجودات الضریبیة املؤجلة
املتعلقة باملوجودات غير امللموسة
ثالثا :املوجودات الضریبیة املؤجلة
املتعلقة بحقوق خدمة التمويالت
العقارية

24

(أ)
(ب)
(ج)

(د)
(ه)

(و)

املقصود بالودائع من العمالء الودائع تحت الطلب املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي ليست حسابات استثمارية قائمة على املشاركة في األرباح (حسابات
االدخار والحسابات الجارية).
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الصكوك وغيرها من األوراق املالية
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
املخصصات
إجمالي املطلوبات
حقوق املساهمين
رأس املال املدفوع ،ويتضمن:
أوال :املبلغ املؤهل لحقوق امللكية
العادية
ثانيا :املبلغ املؤهل لرأس املال
اإلضافي
األرباح املحتجزة
تراكمات الدخل الشامل اآلخر
إجمالي حقوق املساهمين

(ز)
(ح)

 .73باإلضافة إلی القالب رقم  7آنفا ،یجب علی مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة ربط تصنيفات قوائمها املالیة مع
تصنيفات املخاطر التنظیمیة کما هو مبين في القالب رقم  8الحقا .وكما هو الحال في القالب رقم  ،7يجب أن تطابق
األسطر في هذا القالب عرض قائمة املركز املالي التي تظهر في القوائم املالية املنشورة ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية .ويجب أن تتطابق املبالغ في العمودين (أ) و (ب) في هذا القالب مع األعمدة (أ) و (ب) في القالب رقم  ،7األمر
ُ
الذي سيحدد االختالفات (إن وجدت) بين النطاقين املحاسبي والتنظيمي للتوحيد .وتجمع األعمدة من (ج) إلى (ز) األرقام
التي تظهر في القوائم املالية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في تصنيفات املخاطر التنظيمية املقابلة لها .ومن املهم
مالحظة أن بعض البنود قد تخضع ملتطلبات أعباء رأس املال التنظيمي في أكثر من فئة من تصنيفات املخاطر
التنظيمية .وينبغي اإلبالغ عن مثل هذه البنود في جميع تصنيفات املخاطر التنظيمية التي تخضع فيها ألعباء رأسمالية.
وبناء على ذلك ،فإن املجموع األفقي للمبالغ في األعمدة من (ج) إلى (ز) قد ال يساوي املبالغ الواردة في العمود (ب).
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القالب رقم  :8االختالفات بين النطاقين املحاسبي والتنظيمي للتوحید وربط فئات القوائم املالیة بفئات املخاطرالتنظیمیة :سنوي
أ
القيم الدفترية
الواردة في القوائم
املالية املنشورة

ب

ج

خاضعة ألعباء
القيم الدفترية
رأس املال ملخاطر
وفق نطاق
االئتمان
التوحيد التنظيمي

د

ه

و

القيمة الدفترية للبنود:
خاضعة ألعباء رأس خاضعة ألعباء خاضعة ألعباء
رأس املال ملخاطر
رأس املال
املال ملخاطر ائتمان
السوق
للتصكيك
الطرف املقابل

املوجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك
املركزية
الودائع واإليداعات املالية لدى
املصارف واملؤسسات املالية
األخرى
حسابات استثمارية مستحقة من
مؤسسات مالية أخرى
األوراق املالية املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها املحتفظ بها
للمتاجرة
األدوات املالية للتحوط املتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها
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ز
غيرخاضعة ملتطلبات
رأس املال أو خاضعة
للحسم من رأس املال

األوراق املالية املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها املتاحة للبيع
....
إجمالي املوجودات
املطلوبات
الودائع من العمالء
الحسابات االستثمارية للعمالء
الودائع واإليداعات املالية من
املصارف واملؤسسات املالية
األخرى
األدوات املالية للتحوط املتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها
....
إجمالي املطلوبات
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ُ .74يطالب القالب رقم  9مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بتقديم معلومات عن مصادر االختالف الرئيسة
(عدا تلك التي تكون ناتجة عن نطاقات مختلفة للتوحيد املبينة في القالب رقم  )8بين مبالغ القيمة الدفترية
في القوائم املالية ،ومبالغ التعرضات املستخدمة ألغراض تنظيمية .وينبغي أن تمثل األرقام املفصح عنها القيم
الدفترية املقابلة للقيم الواردة في القوائم املالية ،ولكن وفقا لنطاق التوحيد التنظيمي (األسطر  ،)3-1واملبالغ
املأخوذة في االعتبار ألغراض التعرضات التنظيمية (السطر رقم .)10
 .75يمكن تكييف عناوين األسطر املبينة في القالب من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لوصف
املسببات األكثر داللة لالختالفات بين القيم الدفترية الوادرة في قائمتها املالية ،واملبالغ املأخوذة في االعتبار
ألغراض تنظيمية.
 .76املبالغ الواردة في السطرين رقم  1ورقم  ،2األعمدة (ب) إلى (هـ) تقابل املبالغ الواردة في األعمدة (ج) إلى (و)
في القالب رقم  .8وتشمل املبالغ املسجلة خارج قائمة املركز املالي التعرضات األصلية املسجلة خارج قائمة
املركز املالي في العمود (أ) ،واملبالغ الخاضعة لإلطار التنظيمي بعد تطبيق ُمعامالت التحويل االئتماني ،عندما
يكون ذلك ذا صلة في األعمدة من (ب) إلى (هـ).
 .77يقابل تقسيم األعمدة الخاصة بتصنيفات املخاطر التنظيمية من (ب) إلى (هـ) ،التقسيم املنصوص عليه في
بقية هذا املعيار ،أي أن العمود (ب) ملخاطر االئتمان يقابل التعرضات الواردة في القسم  2.5الحقا ،وأما
العمود (ج) ،فيقابل التعرضات الواردة في القسم  5.5الحقا ،وأما العمود (د) ،فيقابل التعرضات الواردة في
القسم  4.5الحقا ،وأخيرا ،فإن العمود (هـ) يقابل التعرضات الواردة في القسم  7.5الحقا.
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القالب رقم  :9املصادرالرئيسة لالختالفات بين مبالغ التعرضات التنظيمية والقيم الدفترية في القوائم املالية :سنوي
(هـ)

(د)
(ج)
(ب)
البنود خاضعة لـ:
إطارمخاطراالئتمان إطارالتصكيك إطار مخاطر ائتمان إطارمخاطرالسوق
الطرف املقابل

(أ)
اإلجمالي
مبالغ القيم الدفترية للموجودات بموجب نطاق التوحيد التنظيمي
.1
(وفق القالب رقم )8
مبالغ القيم الدفترية للمطلوبات بموجب نطاق التوحيد التنظيمي
.2
(وفق القالب رقم )8
 .3إجمالي صافي املبلغ بموجب نطاق التوحيد التنظيمي
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

املبالغ املسجلة خارج قائمة املركز املالي
االختالفات في التقييمات
االختالفات الناتجة عن قواعد املقاصة املختلفة ،عدا تلك املدرجة
بالفعل في السطر رقم 2
االختالفات الناتجة عن األخذ في االعتبار املخصصات
االختالفات الناتجة عن املصفيات االحترازية
....
مبالغ التعرضات املأخوذة في االعتبارألغراض تنظيمية
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ُ َ
 .78وفضال عن ذلك ،تطالب مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بتقديم شروح توضيحية بشأن االختالفات
الظاهرة بين القيم الدفترية املحاسبية واملبالغ املأخوذة في االعتبار ألغراض تنظيمية وفق كل إطار ،وذلك من
خالل شرح أصل االختالفات بين املبالغ املحاسبية الواردة في القوائم املالية ،ومبالغ التعرضات التنظيمية،
كما هي مبينة في القالبين رقم  8ورقم  .9وينبغي أن يتماش ى مثل هذا اإلفصاح مع الجدول رقم .6
الجدول رقم  :6تفسير االختالفات بين املبالغ املحاسبية ومبالغ التعرضات التنظيمية
اإلفصاحات النوعية :سنوي
يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تفسير سبب أي اختالفات كبيرة بين املبالغ املذكورة في
.1
العمود (أ) و (ب) في القالب رقم .8
يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تفسير سبب أي اختالفات بين القيم الدفترية واملبالغ
.2
املأخوذة في االعتبار ألغراض تنظيمية املبينة في القالب رقم .9
تماشيا مع تطبيق اإلرشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية بشأن التقييم االحترازي ،يجب
أن تصف املصارف األنظمة وآليات الرقابة الهادفة إلى ضمان حصافة تقديرات التقييمات وموثوقيتها.
ويجب أن يتضمن اإلفصاح ما يأتي:
(أ) منهجيات التقييم ،بما في ذلك شرح مدى استخدام منهجيات التقييم حسب السوق،
.3
والتقييم حسب النموذج.
(ب) وصف للعملية املستقلة للتحقق من السعر.
(ج) اإلجراءات الخاصة بتعديل التقييمات أو االحتياطيات (بما في ذلك وصف العملية ومنهجية
تقييم مراكز التداول حسب نوع األداة).
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القسم الرابع :اإلفصاحات املوجهة ألصحاب الحسابات االستثمارية
 .79يوفر أصحاب الحسابات االستثمارية تمويال لنشاطات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على أساس
تقاسم األرباح وتحملهم الخسارة بوصفهم أرباب املال بموجب عقد املضاربة .ويتطلب عقد املضاربة الذي يحكم
العالقة بين أصحاب الحسابات ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إفصاحات محددة تتعلق بحقوقهم في
األرباح املكتسبة من األنشطة املمولة من قبلهم واملخاطر املرتبطة بها .إن اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة
بالسياسات ،واإلجراءات ،وتصميم/نوع املنتج ،وأساس تخصيص األرباح ،واالختالفات بين أصحاب الحسابات
االستثمارية املقيدة واملطلقة ذات أهمية من أجل توفير الوضوح والشفافية فيما يتعلق بمعدالت العوائد
واملخاطر املرتبطة املنطبقة على الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح .وعالوة على ذلك ،تؤثر
أيضا السياسات الخاصة بالصناعة بأكملها أو تلك الخاصة بكل مؤسسة من مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية بشأن االحتفاظ باحتياطيات مناسبة إلدارة عوائد أصحاب الحسابات االستثمارية على مزيج املخاطر
والعوائد الذي يواجهه أصحاب الحسابات االستثمارية.
 .80وفضال عن ذلك ،يشير املعيار رقم  15إلى أنه استنادا إلى املمارسات السائدة في العديد من الدول ،فإن
املبادئ الخاصة بالحد األدنى من متطلبات رأس املال املتعلقة بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة
في األرباح تنطبق على األشكال األخرى لعقود االستثمار ،مثل املشاركة .كما يدعو املعيار رقم  15السلطات
الرقابية إلى استخدام مقاييس أهلية صارمة إلدراج الحسابات القائمة على عقد املشاركة في تعريف الحسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح .وبناء على ذلك ،وتماشيا مع متطلبات املعيار رقم  15ينطبق هذا
القسم على الحسابات القائمة على عقد املشاركة عندما ال يتم تقديم أي عنصر حماية 25فعلي أو حكمي لرأس
املال ،أو ال يتم تقديم وعد بالعوائد من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملقدمي األموال.
 .81إذا تم االحتفاظ باحتياطي ُمعدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار بشكل منفصل للحسابات االستثمارية
املطلقة واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح ،فيجب اإلفصاح عن التحركات في كل من هذه االحتياطيات بشكل

25

تعادل "الحماية" في هذا السياق ضمانات الودائع في املصرفية التقليدية.
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منفصل في الجدول املعني .أما إذا تم االحتفاظ باحتياطي ُمعدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار لكل من
الحسابات االستثمارية املطلقة واملقيدة بدون فصل ،فيجب حينها إجراء عمليات التحويل من وإلى هذه
االحتياطيات حسب فئة الحساب.
 .82ينبغي أن تقدم اإلفصاحات املبينة على أساس ربع سنوي بوصفها جزءا من عملية إعداد التقاريراملالية الخارجية
الدورية (التي تحمل عالمة "ف" في الجداول رقم  ،7ورقم  ،8ورقم  )9أو بوصفها جزءا من معلومات املنتج التي يتم
نشرها فيما يتعلق باملنتجات الجديدة أو التغييرات الحاصلة في املنتجات الحالية .على سبيل املثال ،نشرات اإلصدار،
ووثائق العرض ،ووثيقة اإلفصاح عن املنتج ،ووثيقة سمات املنتج ،ووثائق املعلومات الخاصة باملستثمرين الرئيسين
(التي تحمل العالمة "ب" في الجداول رقم  ،7ورقم  ،8ورقم  .)9وقد يكون من املمكن إجراء بعض اإلفصاحات تحت
كال العنوانين .وأما اإلفصاحات الكمية املنطبقة على كل من الحسابات االستثمارية املطلقة واملقيدة القائمة على
املشاركة في األرباح فقد تم النص عليها في القالب رقم .10
الجدول رقم  :7الحسابات االستثمارية (املطلقة واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح)
اإلفصاحات النوعية
السياسات واإلجراءات املكتوبة املطبقة على الحسابات االستثمارية ،بما في ذلك ملخص ملا يأتي:

ف ب

• مجموعة الحسابات االستثمارية املتاحة لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
• خصائص املستثمرين الذين تستهدفهم الحسابات االستثمارية املختلفة ،أو تعد مالئمة
ُ
لهم من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعدة للتقرير.
• إجراءات الشراء واالسترداد والتوزيع.
.1

• السيرة الذاتية املهنية املشتملة ،على سبيل املثال ال الحصر ،على املؤهالت والخبرة التي
يمتلكها مديرو املحافظ ومستشارو االستثمار واألمناء.

√ √

• ترتيبات الضبط املؤسس ي لصناديق أصحاب الحسابات االستثمارية.
• إجراءات التداول وإنشاء املوجودات.
• سیاسات وإجراءات تقییم موجودات الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح.
إفادة تؤكد أن أموال أصحاب الحسابات االستثمارية يتم استثمارها وإدارتها وفقا ملتطلبات
.2
√ √
أحكام الشريعة ومبادئها.
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.3

.4
.5

.6

.6
.7

معلومات عن منتجات الحسابات االستثمارية مثل اسم الصندوق/املحفظة/املنتج ،والعقود
األساسية املستخدمة والطريقة التي يتم بها إتاحة املنتجات للمستثمرين .وينبغي أن يشتمل هذا
على األهداف االستثمارية ،وطبيعة عقود املضاربة املبنية على تقاسم األرباح وتحمل رب املال
الخسائر ،وخصائص عقود املشاركة املبنية على تقاسم األرباح والخسائر ،عندما يكون ذلك
منطبقا.
إفادة بشأن مسؤولية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن تقديم معلومات دقيقة ومتسقة
بشأن تقلبات العوائد واملخاطر التي يتحملها أصحاب الحسابات االستثمارية (بما في ذلك إمكانية
الخسارة الكاملة أو الجزئية لرأس املال).
أسس تخصيص املوجودات واملصاريف واألرباح فيما يتعلق بأموال أصحاب الحسابات
االستثمارية.
اإلفصاح عن السياسات الحاكمة إلدارة أموال أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة
واملقيدة ،التي تغطي الطرق املتبعة في إدارة املحفظة االستثمارية؛ وإنشاء احتياطيات احترازية؛
وتقنيات دعم األرباح املستخدمة (إن وجدت)؛ وحساب األرباح ،وتخصيصها وتوزيعها؛ وأنواع
األجور املحملة على أصحاب الحسابات االستثمارية ،والطريقة التي تسهل بها مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية رصد أداء االستثمار لصالح أصحاب الحسابات االستثمارية.
تفاصيل عن إدارة أي طرف ثالث تم تعهيد (أو سوف يتم تعهيد) إدارة الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح له من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
أي تغیيرات تطرأ علی إستراتیجیات االستثمار من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو من
قبل مدیر االستثمار التي یمکن أن تؤثر علی استثمار أصحاب الحسابات االستثمارية.

√

√

√

√ √

√ √
√

القالب رقم  :10اإلفصاحات الکمیة املطبقة علی کل من الحسابات اإلستثمارية املطلقة واملقيدة القائمة
على املشاركة في األرباح :نصف سنوي
إفصاحات الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
املبلغ الكامل ألموال أصحاب الحسابات االستثمارية
نسبة احتياطي ُمعدل األرباح إلى الحسابات االستثمارية القائمة على
املشاركة في األرباح
نسبة احتياطي مخاطر اإلستثمار إلى الحسابات االستثمارية القائمة
على املشاركة في األرباح
العائد على املوجودات26
العائد على حقوق امللكية27

26

27

ن

ن1 -

ن2 -

ن3 -

ن4 -

مبلغ إجمالي صافي الدخل (قبل توزیع األرباح علی أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة) مقسوما على إجمالي مبلغ املوجودات املمولة من قبل
حقوق ملكية املساهمين وحقوق األقلية ،وأصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة ،والحسابات الجارية واملطلوبات األخرى.
مبلغ إجمالي صافي الدخل (بعد توزيع األرباح على أصحاب الحسابات االستثمارية) مقسوما على مبلغ حقوق ملكية املساهمين.
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نسبة األرباح املوزعة للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح ألصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة28
نسبة األرباح املوزعة للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح ألصحاب الحسابات االستثمارية املقيدة
 .83ينبغي أن تتم إفصاحات القالب رقم  11في قالبين اثنين منفصلين ،واحد لكل من الحسابات
االستثمارية املطلقة واملقيدة (عندما يكون ذلك واجب التطبيق) .وستكون هذه املعالجة واجبة التطبيق
أيضا بالنسبة للقالب رقم  .12والجدير بالذكر أن األسطر في القالبين رقم  11ورقم  12ثابتة ،ويجب
تعبئتها .وبإمكان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إضافة أسطر للقالب رقم  11إذا رغبت في توفير بنود
موجودات/تمويالت إضافية بالتماش ي مع أنشطة أعمالها .إال أن األسطر اإلضافية يجب أال تستبدل
البنود الحالية املذكورة في القالب.
القالب رقم  :11إفصاحات کمیة إضافیة للحسابات االستثمارية املطلقة واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح:
(حسب العقد) :ربع سنوي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

28

املوجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية
املطلقة/املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح
إجمالي التمويل ،ويشمل:
تمويل املرابحة
تمويل املرابحة في السلع/التورق
تمويل السلم
تمويل االستصناع
تمويل اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
تمويل املضاربة
تمويل املشاركة
تمويل املشاركة املتناقصة
تمويل الوكالة باالستثمار
تمويل القرض دون فائدة
تمويالت أخرى بصيغ متفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها

ن

ن1 -

يجب أيضا اإلفصاح عن ذلك إلى جانب معلومات املنتج األخرى التي تحمل عالمة "ب" في الجدول رقم .7
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ن2 -

ن3 -

ن4 -

.13
.14
.15
.16
.17

إجمالي االستثمارات ،وتشمل:
ممتلكات الصكوك
األوراق املالية األخرى املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها
املوجودات األخرى املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها
إجمالي أموال أصحاب الحسابات االستثمارية
املطلقة/املقيدة ()16 + 13 + 1
القالب رقم  :12إفصاحات كمية إضافية للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في
األرباح (التمويل حسب النشاط االقتصادي :)29ربع سنوي

املوجودات املمولة من قبل أصحاب الحسابات
االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
 .1إجمالي التمويل ،ويشمل:
الزراعة ،والغابات ،وصيد األسماك
.2
التعدين واستغالل املحاجر
.3
التصنيع
.4
 .5توريد الكهرباء ،والغاز ،والبخار ،والتكييف
توريد املياه ،وإدارة الصرف الصحي والنفايات،
.6
واألنشطة العالجية
اإلنشاءات
.7
التجارة بالجملة وبالتجزئة ،وإصالح املركبات
.8
والدراجات النارية
 .9النقل والتخزين
 .10خدمات التسكين واإلعاشة
29

ن

ن1 -

ن2 -

ن3 -

ن4 -

حدود التركيز

باستثناء البنود الواردة في السطر رقم  22ورقم  ، 24فإن هذا املعيار يستخدم تصنيفات األنشطة االقتصادية املتبناة من قبل املعيار الدولي
للتصنيف الصناعي لألنشطة االقتصادية جميعها ،النسخة الرابعة ،ودون انتهاك املتطلبات التنظيمية املحلية ،وينبغي على مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية تجميع بياناتها بما يتوافق مع املنهجيات املنصوص عليها في املعيار الدولي للتصنيف الصناعي لألنشطة االقتصادية جميعها،
النسخة الرابعة ،املتاح في عدة لغات من خالل الرابط اآلتي .https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396 :تم تبني
البندين رقم  22ورقم  24في هذا القالب من تكملة دليل التجميع الخاص باملؤشرات املالية اإلسالمية االحترازية والهيكلية ملجلس الخدمات املالية
اإلسالمية الصادر في مايو  ،2015وترى بعض الدول أن هذين البندين مفيدان في اإلبالغ عن بيانات التمويل الشخص ي ،والتمويل لغير املقيمين.
ووفقا لذلك ،قد تستخدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هذين البندين إذا دعت الحاجة لذلك .والجدير بالذكر أن تكملة دليل التجميع متاحة
من خالل الرابط اآلتي https://www.ifsb.org/psifi_08.php :وتشمل الفئات التالية ضمن البند رقم  :22التمويل لألسر من أجل االستهالك ،والتمويل
الشخص ي ،وشراء السيارات ،والحج ،والتعليم ،والرعاية ،أو غير ذلك من األغراض التي ال صلة لها باألعمال ،إلخ ...في حين أبرزت التكملة أن التمويل
لألسر الخاص بالعقارات ينبغي أن يتم اإلبالغ عنه ضمن "األنشطة العقارية" .ويجب أن تكون جميع األنشطة الواردة في القالب متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها.
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

.21
.22
.23
.24

املعلومات واالتصاالت
األنشطة املالية والتأمينية
األنشطة العقارية
األنشطة املهنية والعلمية والفنية
األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم
اإلدارة العامة ،والدفاع ،واألمن املجتمعي اإللزامي
التعليم
الصحة البشرية وأنشطة العمل املجتمعي
الفنون والترفيه واالستجمام
األنشطة الخدمية األخرى
التمويالت املمولة من قبل الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
ُ
األنشطة املنزلية املوفرة لفرص عمل ،واألنشطة
املنزلية غير املصنفة املنتجة للسلع والخدمات
لالستخدام الخاص
التمويالت األخرى لألسر
أنشطة املنظمات والهيئات العابرة للحدود
ُ
التمويل لغير املقيمين
الجدول رقم  :8الحسابات االستثمارية املطلقة
ف ب

إفصاحات نوعية إضافية
.1
.2

األهداف والسياسات العامة لالستثمار التي يتم تقديمها ألصحاب الحسابات االستثمارية
املطلقة بناء على السياسات العامة إلستراتيجية األعمال وتقاسم املخاطر ملؤسسة الخدمات √
املالية اإلسالمية (بما في ذلك خلط األموال وسياسة تنويع املحفظة).
اإلفصاح عن التغيرات الرئيسة في إستراتيجيات االستثمار التي تؤثر على الحسابات
√
االستثمارية (بما في ذلك خلط األموال).

.3

املخاطر املرتبطة باملوجودات املعنية لالستثمار .

.4

طريقة حساب األرباح وتوزيعها.

√

√

√

ف ب
√
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.5

.6
.7
.8

السياسات والقواعد الحاكمة لتحويل األموال من أو إلى احتياطي ُمعدل األرباح واحتياطي
مخاطر االستثمار .ويشمل ذلك اإلفصاح عن معالجة أموال احتياطي ُمعدل األرباح،
واحتياطي مخاطر االستثمار عندما ينهي أصحاب الحسابات االستثمارية عالقتهم التعاقدية
مع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية30.
القواعد املطبقة واملنهجية املستخدمة إلضافة املصاريف على أصحاب الحسابات
االستثمارية املطلقة
اإلفصاح عما إذا كانت األموال من الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
سيتم خلطها بأموال من الحسابات االستثمارية األخرى القائمة على املشاركة في األرباح،
واالسم ،والوضع التنظيمي ،والتفاصيل ألي ترتيبات من هذا القبيل.
وصف إلجمالي املصاريف اإلدارية املضافة على الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على
املشاركة في األرباح ،بما في ذلك األجور املدفوعة ملقدمي الخدمات من الطرف الثالث.

√

√

√

√

√

√

√

إفصاحات كمية إضافية

.9

.10
.11
.12
.13
.14

إجمالي مبلغ أموال أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة ،واملجاميع الفرعية حسب فئة
املوجودات املمولة من قبل أموال أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة.
تقسيم موجودات الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح عبر فئات
العقود املختلفة ،أي العقود املستخدمة في إنشاء املوجودات( ،وليس العقد املستخدم
إلنشاء املطلوبات الذي من األرجح أن يكون عقد مضاربة).
حصة األرباح املكتسبة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في
األرباح ،قبل آثار دعم األرباح (املبلغ وكذلك نسبتة املئوية من األموال املستثمرة).
حصة األرباح املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة ،بعد دعم األرباح (املبلغ
وكذلك نسبته املئوية من األموال املستثمرة).
التحركات في احتياطي ُمعدل األرباح خالل السنة ،إذا كان ذلك مطبقا.
التحركات في احتياطي مخاطر االستثمار خالل السنة ،إذا كان ذلك مطبقا.
اإلفصاح عن التحویالت إلی أرباح الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
الناتجة عن تعديل حصة املضارب من األرباح.

√

√
√
√
√
√

اإلفصاح عن التحويالت إلى أرباح الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح من
.15
أموال املساهمين.
اإلفصاح عن استخدام الحسابات االستثمارية املطلقة الحتياطي ُمعدل األرباح و/أو إحتياطي
.16
√
مخاطر االستثمار خالل الفترة.
√

30

تشير الفقرة رقم  28من املبادئ اإلرشادية رقم  3املعنونة بـ "اإلرشادات املتعلقة بدعم دفع األرباح ألصحاب الحسابات االستثمارية" (ديسمبر )2010
إلى أنه في حالة موافقة أصحاب الحسابات االستثمارية منذ البداية على نسبة دخلهم التي قد يتم تخصيصها الحتياطي ُمعدل األرباح ،واحتياطي
مخاطر االستثمار ،فإنهم يوافقون أيضا في العقد نفسه على التخلي عن أي حق لديهم فيما يخص هذه االحتياطيات عندما ينهون عالقتهم التعاقدية
مع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،كما أن أصحاب الحسابات االستثمارية لن يتحملوا أي خسائر غير محققة قد يتم تسجيلها بعد إنهاء
عالقتهم التعاقدية مع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أساس مبدأ املبارأة .ويجب أن توضح مثل هذه السياسات ألصحاب الحسابات
االستثمارية عند وقت فتح الحساب.
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.17
.18
.19
.20
.21
.22

األرباح املكتسبة واألرباح املدفوعة على مدى ثالث إلى خمس سنوات ماضية (املبالغ وكذلك
نسبها املئوية من األموال املستثمرة).
مبلغ إجمالي املصاريف اإلدارية املضافة على أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة.
متوسط املعدل الفعلي للعائد أو معدل ربح الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على
املشاركة في األرباح حسب أجل االستحقاق ( 3أشهر 6 ،أشهر 12 ،شهرا 36 ،شهرا).
هيكل تخصيص املوجودات والتغيرات الطارئة عليه في الربع األخير.
التعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي الناتجة عن التمويالت وقرارات االستثمار مثل
االلتزامات والنفقات الطارئة.
اإلفصاح عن الحدود املفروضة على املبلغ الذي يمكن استثماره في أي نوع من املوجودات.

√
√
√
√
√
√

√

 .84اإلفصاحات عن الربحية والتعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي للحسابات االستثمارية املطلقة
واملقيدة القائمة على املشاركة في األرباح مبينة في القالب رقم  13ورقم  14على التوالي .والجدير بالذكر أن
األسطر واألعمدة في كال القالبين ثابتة ويجب تعبئتها.
القالب رقم  :13الربحية والتعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي للحسابات االستثمارية املطلقة
القائمة على املشاركة في األرباح
ن
اإلفصاح ربع السنوي
األرباح املستحقة للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة
.1
على املشاركة في األرباح قبل التحويالت من/إلى االحتياطيات
نسبة األرباح املستحقة للحسابات االستثمارية املطلقة
 .2القائمة على املشاركة في األرباح قبل التحويالت من/إلى
االحتياطيات ونسبتها املئوية من األموال املستثمرة
األرباح املدفوعة للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على
.3
املشاركة في األرباح ،بعد التحويالت من/إلى االحتياطيات
نسبة األرباح املدفوعة للحسابات االستثمارية املطلقة
 .4القائمة على املشاركة في األرباح ،بعد التحويالت من/إلى
االحتياطيات ونسبتها املئوية من األموال املستثمرة
 .5معدالت السوق املرجعية
مبلغ إجمالي املصاريف اإلدارية املضافة إلى الحسابات
.6
االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
اإلفصاح السنوي
70

ن1-

ن2-

ن3-

ن4-

.7
.8
.9
.10
.11

مقدار األرباح املكتسبة
األرباح املكتسبة ونسبتها املئوية من األموال املستثمرة
الخاصة بأصحاب الحسابات االستثمارية
مبالغ األرباح املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية
مبالغ األرباح املدفوعة ونسبتها املئوية من األموال املستثمرة
الخاصة بأصحاب الحسابات االستثمارية
أي تعرضات مسجلة خارج قائمة املركز املالي ناشئة عن
القرارات االستثمارية ،مثل االلتزامات والنفقات الطارئة
الجدول رقم  :9الحسابات االستثمارية املقيدة

إفصاحات نوعية إضافية
السیاسات املكتوبة حول الواجبات االستئمانیة ملؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمية في
.1
إدارة أموال أصحاب الحسابات االستثمارية.
أهداف وسياسات االستثمار املطبقة على الحسابات االستثمارية املقيدة بناء على
.2
محافظها االستثمارية املحددة.
اإلفصاح عن واجبات والتزامات مديري الحسابات االستثمارية في إدارة أموال أصحاب
.3
الحسابات االستثمارية.
السياسات واإلجراءات املكتوبة لرصد الواجبات االستئمانية وااللتزامات التنظيمية
.4
ملديري الحسابات االستثمارية.
 .5طريقة حساب األرباح وتوزيعها.
إذا كان ذلك منطبقا ،قواعد تحويل املبالغ من وإلى احتياطي ُمعدل األرباح واحتياطي
مخاطر االستثمار ،بما في ذلك الحدود التعاقدية أو التنظيمية املقيدة لتقدير اإلدارة
 .6في املسألة ،فضال عن معالجة أموال احتياطي ُمعدل األرباح ،واحتياطي مخاطر
االستثمار ،عندما ينهي أصحاب الحسابات االستثمارية عالقتهم التعاقدية مع مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية31.
إفصاحات كمية إضافية
 .7مبلغ أموال أصحاب الحسابات االستثمارية املقيدة لكل فئة من فئات املوجودات.
حصة األرباح املكتسبة من قبل أصحاب الحسابات االستثمارية املقيدة ،قبل
.8
التحويالت من أو إلى االحتياطيات (املبلغ ونسبته املئوية من األموال املستثمرة).
حصة األرباح املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية املقيدة ،بعد التحويالت من
.9
أو إلى االحتياطيات (املبلغ ونسبته املئوية من األموال املستثمرة).
31

ف

ب
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

يمكن من الناحية النظرية تطبيق دعم دفع األرباح على الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح والحسابات
االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح .إال أنه من الناحية العملية ،فإن دعم دفع األرباح عادة ما يكون مقصور ا على
الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح.
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

التحركات في احتياطي ُمعدل األرباح خالل السنة ،إذا كان ذلك منطبقا.
التحركات في احتياطي مخاطر االستثمار خالل السنة ،إذا كان ذلك منطبقا.
اإلفصاح عن حساب احتياطي ُمعدل األرباح و/أو احتياطي مخاطر اإلستثمار ،إذا كان
ذلك منطبقا.
اإلفصاح عن التحویالت إلی أرباح الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح الناتجة عن تعديل حصة املضارب من األرباح.
اإلفصاح عن التحويالت إلى أرباح الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح من أموال املساهمين.
اإلفصاح عن استخدام احتياطي ُمعدل األرباح و/أو احتياطي مخاطر االستثمار ،إذا
كان ذلك منطبقا
عائدات الفترة الحالية (النسبة املئوية)
العائدات التاريخية على مدى السنوات الثالث إلى الخمس املاضية (النسبة املئوية)32.
متوسط املعدل الفعلي للعائد أو معدل ربح الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على
املشاركة في األرباح حسب أجل االستحقاق ( 3أشهر 6 ،أشهر 12 ،شهرا 36 ،شهرا).
التعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي الناتجة عن التمويالت ،وقرارات االستثمار
مثل االلتزامات والنفقات الطارئة.
هيكل تخصيص املوجودات والتغيرات الطارئة عليه في الربع األخير.
اإلفصاح عن الحدود املفروضة على املبلغ الذي يمكن استثماره في أي نوع من
املوجودات.

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

القالب رقم  :14الربحية والتعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي للحسابات االستثمارية املقيدة
القائمة على املشاركة في األرباح
ن ن 1-ن 2-ن 3-ن4-
اإلفصاح ربع السنوي
األرباح املستحقة للحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في
.1
األرباح قبل التحويالت من/إلى االحتياطيات
نسبة األرباح املستحقة للحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على
 .2املشاركة في األرباح قبل التحويالت من/إلى االحتياطيات ونسبتها املئوية
من األموال املستثمرة
األرباح املدفوعة إلى الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة
.3
في األرباح ،بعد التحويالت من/إلى االحتياطيات

32

يعني عدم توفر بيانات تاريخية عن البنود الرئيسة في قائمة املركز املالي وبيانات قائمة الدخل أن بعض اإلفصاحات املطلوبة عن البيانات السابقة
يجب أن تطبق تدريجيا خالل فترة انتقالية (على سبيل املثال ثالث سنوات) حتى ُيبنى سجل من البيانات الرئيسة ،انظر الفقرة رقم .42
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نسبة األرباح املدفوعة إلى الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على
 .4املشاركة في األرباح ،بعد التحويالت من/إلى االحتياطيات ونسبتها املئوية
من األموال املستثمرة
اإلفصاح السنوي
 .5مبلغ األرباح املكتسبة
األرباح املكتسبة ونسبتها املئوية من األموال املستثمرة الخاصة بأصحاب
.6
الحسابات االستثمارية
 .7مبالغ األرباح املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية
األرباح املدفوعة ونسبتها املئوية من األموال املستثمرة الخاصة بأصحاب
.8
الحسابات االستثمارية
أي تعرضات مسجلة خارج قائمة املركز املالي ناشئة عن القرارات
.9
االستثمارية ،مثل االلتزامات والنفقات الطارئة
 1.4اإلفصاحات املوجهة ملستثمري التجزئة الخاصة بأصحاب الحسابات االستثمارية
 .85تنشر بعض املؤسسات املالية نسخة من تقاريرها السنوية يقصد بها خصيصا مستثمرو التجزئة ،حيث
تقدم ملخصا ملعلومات األداء الرئيسة ،فضال عن استخدام العروض البيانية (مثل الرسوم البيانية الدائرية،
والجداول ،واملخططات البيانية لتوضيح األداء الحالي والسابق) بدال عن ذكر كميات كبيرة من البيانات املالية
العددية التي قد يكون من الصعب فهمها ملستثمر التجزئة .ويقترح هذا املعيار أن تعتمد مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية مثل هذه املمارسات على النحو املبين الحقا ،استنادا إلى اإلفصاحات املبينة في الجداول رقم
 ،7ورقم  ،8ورقم  9من هذا املعيار.
 .86ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم إفصاحات مبسطة بلغة سلسة في استمارات فتح
الحسابات ،أو وثيقة اإلفصاح عن املنتج ،أو وثيقة سمات املنتج ،أو وثائق املعلومات الخاصة باملستثمرين
الرئيسين ،وتقارير أصحاب املصلحة بحيث يتم تزويد املستثمرين بمعلومات شاملة ومتوازنة تستند إليها
قراراتهم االستثمارية .وينبغي أن تصمم هذه اإلفصاحات املوجهة ملستثمري التجزئة لتكون سهلة املنال وسهلة
الفهم بشكل معقول من قبل املستثمرين الذين ليسوا من املهنيين املاليين .وسيمكنهم هذا من رصد أداء
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وكذلك أداء مديري الصناديق ،مما يسهم في انضباط السوق.
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 .87ستهتم بعض هذه اإلفصاحات تحديدا بشرح خصائص املخاطر والعائد للمنتجات مثل الحسابات
االستثمارية املقيدة واملطلقة القائمة على املشاركة في األرباح على نحو شامل ،ولكن بلغة غير فنية ،ويتضمن
ذلك ما يأتي:
(أ) املساءلة واملسؤولية امللقاة على عاتق مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمية بشأن اإلفصاح عن معلومات
دقیقة وذات صلة وفي الوقت املالئم إلی أصحاب الحسابات االستثمارية بشأن استثمار أموالھم ،بما في
ذلك أداؤها ،وسیاسات االستثمار الخاصة بها ،وتقییمھا ،ومعدل تكرار تقییم املوجودات املمولة من
قبل أصحاب الحسابات االستثمارية.
(ب) نوع ،وغرض ،وشروط العقد ومدته ،والنسبة التعاقدية لتقاسم األرباح املخصصة لألموال
املستثمرة واملتفق عليها بداية من قبل األطراف املتعاقدة.
(ج) بالنسبة للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،مدى التزام مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية بسياساتها 33للحفاظ على سالمة رأس مال املستثمرين الخاص بأصحاب الحسابات
االستثمارية ،ودفع معدل عائد تنافس ي من خالل قبول املخاطر التجارية املنقولة.
(د) حصة املضارب ونسبتها املئوية من إجمالي ربح االستثمار ،ومدى خضوعها للتنازل الجزئي أو الكلي
من أجل دفع معدل عائد تنافس ي ألصحاب الحسابات االستثمارية.
(ه) التغييرات الالحقة في نسب تقاسم األرباح واألوزان املخصصة لفئة الحسابات االستثمارية ذات الصلة.
وينبغي أن تقدم هذه اإلفصاحات ألصحاب الحسابات االستثمارية في الوقت املالئم باستخدام وسائل
اإلعالم املتاحة ،بما في ذلك العرض في الفروع ،والنشر على مواقع الشبكة العنكبوتية ،أو إبالغ أصحاب
الحسابات االستثمارية مباشرة عن طريق البريد أو عبر البريد اإللكتروني34.

(و) حقوق أصحاب الحسابات االستثمارية في سحب األموال خالل فترة عقد املضاربة ،وأي غرامات،
إذا كان فرضها مسموحا به ،مثل التنازل عن حصص في األرباح سيتم تكبدها عند القيام بذلك.
(ز) مدى حق اإلدارة في االستقطاع من حصة األرباح االستثمارية الخاصة بأصحاب الحسابات
االستثمارية من أجل بناء احتياطي ُمعدل األرباح و/أو احتياطي مخاطر االستثمار ،كي يتم

33
34

ال ينبغي أن يفسر االلتزام على أنه التزام تعاقدي ،ألن ذلك ال يتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
الجدير بالذكر أن التغييرات التي تطرأ على الشروط أو األحكام ،أو األجور ،أو معدالت الربح ينبغي أن تسري فقط وفق عقد جديد في الفترة التالية.
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استخدامها لدعم دفع األرباح إلى أصحاب الحسابات االستثمارية ،والتخلص من األرصدة غير
املستخدمة في هذه الحسابات عند نهاية عقد املضاربة ذي الصلة.
(ح) سياسات االستثمار وتخصيص املوجودات لألموال الخاصة بأصحاب الحسابات االستثمارية ،مع
اإلشارة بوجه خاص إلى خلط أموال أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة مع أموال أخرى تديرها
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،واملوازنة بين مصالح املساهمين وأصحاب الحسابات
االستثمارية من حيث تخصيص أموال االستثمار ،وخصائص املخاطر والعائد لالستثمارات.
(ط) بالنسبة ألصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة ،مدى تقاسم األرباح الناتجة عن توفير الخدمات
املصرفية ذات األجور وغير القائمة على أساس التمويل املصرفي التي تقدمها مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية.
(ي) مدى توفر الخدمات املصرفية الشخصية ،واالستشارات االستثمارية ،وخدمات التخطيط املالي لصالح
أصحاب الحسابات االستثمارية ،ودرجة االستقاللية للنصائح املتعلقة بالتوصية بمنتجات.
(ك) ما إذا كان الحساب االستثماري مؤهال للتغطية التأمينية على الودائع (انظر القسم  1.9من هذا
املعيار الخاص بمتطلبات اإلفصاح عن تأمين الودائع).
(ل) إجراءات الشكاوى املتاحة ألصحاب الحسابات االستثمارية الذين يشعرون بعدم الرضا.
(م) حقوق أصحاب الحسابات االستثمارية في حالة إخفاق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بأداء
التزاماتها االستئمانية وفقا للعقد املطبق للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،أي
في حالة إثبات اإلهمال أو التقصير من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حيث يتعين عليها
أن تعوض أصحاب الحسابات االستثمارية عن أي خسارة.
 .88ينبغي أن تتم اإلفصاحات املوجهة ملستثمري التجزئة ألصحاب الحسابات االستثمارية عند فتح الحساب،
وکذلك بشکل دوري 35بما یتماش ى مع الجداول رقم  ،7ورقم  ،8ورقم  9من هذا املعیار .وينبغي أن تتضمن
هذه اإلفصاحات بيانات صحيحة وواقعية ومتوازنة ،وليس توقعات أو تقديرات لألداء املستقبلي لألموال.
وينبغي أن تتضمن هذه اإلفصاحات جميع الشروح والتقييدات والقيود وغيرها من اإلفادات الضرورية ملنع
35

على أساس ربع سنوي ،وسنوي وفقا للقوالب في القسم الرابع من هذا املعيار.
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املعلومات الخاصة باألداء من تضليل املستثمرين .وفي هذا السياق ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أن تتأكد من دراية أصحاب الحسابات االستثمارية باحتمالية التدني الكلي أو الجزئي لرأس مالهم،
وتقلبات معدل الربح.
 .89ينبغي أن تتضمن إفصاحات أصحاب الحسابات االستثمارية معلومات تعكس ،على مستوى مناسب من
التفصيل ،األجور املباشرة وغير املباشرة ،واملصاريف ،والضرائب املحسومة وصافي املبلغ املستحق من قبل
أصحاب الحسابات االستثمارية بناء على الطرق املعتمدة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لحساب
الربح وتخصيصه.
 .90ينبغي أن تتضمن اإلفصاحات ،باإلضافة إلى املعلومات عن أداء الفترة الحالية ،معلومات عن العوائد
التاريخية ألصحاب الحسابات االستثمارية واملساهمين مقارنة بعوائد السوق العامة ،والطريقة (الطرق)
األساسية لحساب الربح وتخصيصه التي ينبغي أن تكون متسقة خالل فترة زمنية معقولة للمقارنة ،وذلك
لتمكين أصحاب الحسابات االستثمارية من إجراء مقارنات لألداء وتقييم للمخاطر.
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القسم الخامس :إدارة املخاطروتعرضات املخاطروالتخفيف منها
 1.5اإلفصاحات العامة :التعرضات للمخاطروتقييمها
 .91املخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية والتقنيات التي تستخدمها لتحديد تلك
املخاطر ،وقياسها ،ورصدها ،والتحكم بها تعد من العوامل املهمة التي يرتكز عليها املشاركون في السوق عند
تقييمهم ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .92سيتم األخذ في االعتبار في هذا القسم العديد من مخاطر التمويل األساسية ومنها :مخاطر االئتمان،
ومخاطر ائتمان الطرف املقابل ،والتصكيك ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر معدل العائد ،ومخاطر السوق،
واملخاطر التشغيلية .وفضال عن ذلك تم النص على اإلفصاحات الخاصة باملكافآت .وتجدر اإلشارة إلى أن
بعض اإلفصاحات حول تخفيف مخاطر االئتمان ،واملخاطر التجارية املنقولة ،واملخاطر الخاصة بالتسهيالت
تعد إفصاحات مختصة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .93ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تحدد أهداف ،وسياسات ،وممارسات إدارة املخاطر ،وهيكل
وتنظيم أنظمة اإلبالغ عن املخاطر وقياسها ذات الصلة ،فضال عن مقاييس ومؤشرات تعرضات املخاطر ،والسياسات
املتبعة للتحوط و/أو التخفيف من املخاطر ،وبيان اإلستراتيجيات والعمليات الالزمة لرصد استمرارية فاعلية أدوات
وتقنيات إدارة املخاطر مثل التحوط ،وغير ذلك من مخففات املخاطر تماشيا مع الجدول رقم .10
الجدول رقم  :10اإلفصاحات العامة
اإلفصاحات النوعية :سنوي
وصف أهداف وإستراتيجيات وسياسات وإجراءات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حسب فئة
.1
املخاطر أو بصورة مجمعة.
 .2الهيكل والتنظيم املساند إلطار ووظائف إدارة املخاطر ذات الصلة.
 .3نطاق وطبيعة قياس املخاطر ونظام اإلبالغ عنها.
السياسات واملمارسات املتعلقة بالتخفيف من املخاطر ،بما فيها الرصد املستمر لفاعلية مخففات
.4
املخاطر.
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اإلفصاحات الكمية :سنوي
اإلفصاح عن نطاق ومقاييس املخاطر التي تواجه كل صندوق من صناديق أصحاب الحسابات
.5
االستثمارية املقيدة بناء على سياساته االستثمارية الخاصة به.
اإلفصاح عن معالجة املوجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املقيدة عند حساب
.6
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ألغراض كفاية رأس املال.
اإلفصاح عن معالجة املوجودات املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة عند حساب
.7
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ألغراض كفاية رأس املال.
تركيبة التمويل حسب نوع العقد ،وفئة املوجودات ،والغرض االقتصادي ،وحساسية معدل
.8
األرباح ،والتوزيع الجغرافي.
النسبة املئوية للتمويل لكل فئة من األطراف املقابلة 36إلى إجمالي التمويل ،أي :مبلغ التمويل املمنوح
.9
لفئة من األطراف املقابلة (املستحق) مقسوما على مبلغ التمويل اإلجمالي (املستحق) × .%100
اإلفصاح عن القيمة الدفترية ألي موجودات مرهونة بوصفها رهونات (باستثناء املبالغ املرهونة
 .10للبنك املركزي أو السلطات النقدية) واألحكام والشروط املتعلقة بكل رهن.
.11

مبلغ أي ضمانات أو رهونات مقدمة من قبل مؤسسة الخدمات املالية االسالمية والشروط املرتبطة
بهذه الضمانات والرهونات.

 2.5مخاطر االئتمان
ُ
 .94تعرف مخاطر االئتمان بشكل عام بأنها التعرض الحتمالية إخفاق طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته حسب
شروط العقد املتفق عليها .وتنشأ التعرضات ملخاطر االئتمان في التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بحسابات الذمم
املدينة في عقود املرابحة ،ومخاطر الطرف املقابل في عقود السلم ،وحسابات الذمم املدينة ومخاطر الطرف
املقابل في عقود االستصناع ،ومدفوعات الذمم املدينة في عقود اإلجارة ،والصكوك 37املحتفظ بها في السجل
املصرفي ،وغيرها38.

 .95كما ترتبط مخاطر االئتمان أيضا بأدوات حقوق امللكية غير املتداولة ،مثل تلك القائمة على عقود املضاربة
وعقود املشاركة ،واملحتفظ بها ألغراض االستثمار وليس ألغراض التداول .ويمكن استخدام رأس املال

36
37

38

يمكن أن تشمل فئات األطراف املقابلة الحكومة ،والوسطاء املاليين ،والكيانات الخاصة غير املالية ،والشركات العامة غير املالية ،واألسر.
تجدر اإلشارة إلى أن الصكوك التي يترتب عليها أعباء رأس مال خاصة بمخاطر االئتمان تتضمن فئات معينة من صكوك املضاربة واملشاركة حسب
املقصد من االستثمارات املعنية .وقد تم تحديد هذه الفئات وأوزان املخاطر املرتبطة بها في القسم  4.9.5والقسم  5.9.5من املعيار رقم .15
حسب التعريف الوارد في املعيار رقم  1املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات (عدا املؤسسات التأمينية التي تقتصر على تقديم
خدمات مالية إسالمية" ،ديسمبر .2005
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املستثمر من خالل عقدي املضاربة واملشاركة لشراء أسهم في شركات مساهمة أو حقوق ملكية مملوكة ملكية
خاصة أو استثمار في محفظة مشروع معين أو من خالل كيان الستثمار مجمع .وعلى أي حال ،فإن كال
العقدين عبارة عن تمويالت قائمة على املشاركة في األرباح ،ال يحصل بموجبها رأس املال املُ َ
ستثمر من قبل
مانح التمويل على ربح ثابت ،بل إنه يكون معرضا صراحة لتدني رأس املال في حالة الخسارة .وعليه فإن مخاطر
تدني رأس املال في هذه املحتفظات من حقوق امللكية تم عدها جزءا من مخاطر االئتمان.
 .96ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم إفصاحات عن املعلومات التي تعكس طريقتها
وهيكلها املجمل في إدارة مخاطر االئتمان ،وتعرضات االئتمان الخاصة بها ،وتوزيع أو نسبة تعرضات مخاطر
االئتمان حسب تقسيمات متنوعة ،ومن بين هذه التقسيمات :العقود ،واألطراف املقابلة ،والتوزيع الجغرافي،
والصناعة ،فضال عن جودة املوجودات بشكل مجمل وحسب القطاعات ،من بين أمور أخرى.
الجدول رقم  :11مخاطر االئتمان
اإلفصاحات النوعية :سنوي
مسببات مخاطر االئتمان في نموذج أعمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وكيفية ترجمته إلى
.1
مكونات وضعية مخاطر االئتمان لديها.
نقاش عميق حول خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بكل عقد من العقود املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها ،والتسهيالت املستخدمة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملنح
.2
تمويالت لعمالئها ،فضال عن أثر تلك العقود على أداء مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فيما
يتعلق بمخاطر االئتمان.
املعايير والطريقة املستخدمة لتحديد سياسة إدارة مخاطر االئتمان ،وتحديد حدود ملخاطر
.3
االئتمان.
 .4وصف سياسات وأهداف املؤسسة إلدارة مخاطر االئتمان.
 .5هيكل وتنظيم إدارة مخاطر االئتمان والرقابة عليها.
 .6العالقة بين وظائف إدارة مخاطر االئتمان ،والرقابة على املخاطر ،وااللتزام ،والتدقيق الداخلي.
 .7اإلفصاح عن نطاق تقرير اإلبالغ عن تعرضات مخاطر االئتمان ومحتواه الرئيس.
اإلفصاح عن تعاريف الذمم املدينة املستحقة املتأخرة واملوجودات املالية متدنية القيمة ،فضال
.8
عن السياسات واملمارسات املتبعة في بناء مخصصات للخسائر مرتبطة باملوجودات املالية.
أسماء مؤسسات التصنيف االئتماني الخارجي ووكاالت ائتمان الصادرات املستخدمة من قبل
.9
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وبيان أسباب أي تغيير يطرأ خالل الفترة املشمولة بالتقرير.
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فئات املوجودات التي استخدمت من أجلها مؤسسات التصنيف االئتماني الخارجي أو وكاالت ائتمان
.10
الصادرات.
وصف العملية املستخدمة لتحويل التصنيفات االئتمانية للجهة املصدرة أو اإلصدارات إلى نظام
 .11التصنيف االئتماني الداخلي املستخدم من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للموجودات
ذات الصلة في السجل املصرفي.
مواءمة الترتيب الهجائي الرقمي املستخدم من قبل كل وكالة تصنيف ائتماني مع أوعية املخاطر
( .12باستثناء الحالة التي تكون فيها الجهة الرقابية ذات الصلة قد أصدرت خارطة معيارية بذلك
يتوجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية االلتزام بها).
اإلفصاحات الكمية :نصف سنوي
مجموع إجمالي التعرضات االئتمانية 39ومتوسط إجمالي التعرضات االئتمانية 40خالل الفترة
الزمنية من حيث املنطقة الجغرافية ،واألطراف املقابلة ،والصناعة ،وآجال االستحقاق التعاقدية
 .13املتبقية 41لكل فئة من موجودات التمويل ،مع توضيح نسبة التمويل املمنوح من رأس مال مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،والحسابات الجارية ،والحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح ،على التوالي.
مجموع إجمالي التعرضات االئتمانية ومتوسط التعرضات االئتمانية خالل الفترة الزمنية حسب
.14
فئات التصنيف ،إن كان ذلك منطبقا.
مجموع إجمالي التعرضات االئتمانية ومتوسط التعرضات االئتمانية الناشئة من هياكل التمويالت
.15
القائمة على أساس حقوق امللكية حسب نوع عقد التمويل.
اإلفصاح عن مبلغ مخصصات الخسائر 42والتغييرات التي تطرأ عليه خالل الفترة املشمولة
.16
بالتقرير.
اإلفصاح عن أي غرامات تفرض على العمالء بسبب التعثر ،والتصرف في أي أموال يتم الحصول
.17
عليها بوصفها غرامات.
 .97يجب أيضا أن تقدم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تفصيال عن تعرضات مخاطر االئتمان حسب
فئات املوجودات وأوزان املخاطر كما تم النص عليه في القالب رقم  .15وبإمكان الدول أن تضيف أسطرا
وأعمدة لعكس أي اختالفات في تطبيقها للطريقة املعيارية .إال أن ترقيم األسطر املنصوص عليها يجب أال ُي َ
غير،
39

40

41

42

أي بعد املقاصة املحاسبية املعمول بها وفقا للنظام املحاسبي املطبق ،ودون األخذ في االعتبار آثار تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان مثل
الرهونات.
عندما يكون مركز نهاية الفترة ممثال ملراكز املخاطر لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية خالل الفترة ،فإنه ال يتعين حينها اإلفصاح عن
متوسط إجمالي التعرضات.
قد تكون تلك املسألة تم تغطيتها بالفعل من قبل املعايير املحاسبية ،وفي هذه الحالة قد ترغب مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في استخدام
مجموعات آجال االستحقاق نفسها املستخدمة وفقا لتلك املعايير.
يمكن أن تكون مخصصات الخسائر خاصة أو عامة ،ويتم بناؤها فيما يتعلق بالذمم املدينة ،والتمويالت ،وموجودات االستثمار .ويمكن تحديد
املخصصات (الخاصة) على أنها تلك التي تغطي الخسائر املتوقعة لتدني قيمة موجودات محددة ،بما في ذلك الذمم املدينة املشكوك في تحصيلها .وأما
املخصصات (العامة) فهي جزء من االحتياطيات االحترازية من حيث إنها ال تتعلق بأي خسائر متوقعة لتدني قيمة موجودات محددة ،إال أنها توفر وقاية
ضدالخسائر غير املتوقعة.
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ُ
وفضال عن ذلك ،فإن األسطر واألعمدة الحالية في القالب يجب أال تحذف .ويتضمن الجدول رقم  12نصوصا
تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .15
 .98يتوقع من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تستكمل هذا القالب بتعليق توضيحي يشرح التغييرات
املهمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،فضال عن مسببات تلك التغييرات.
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القالب رقم  :15التعرضات حسب فئات املوجودات وأوزان املخاطر :نصف سنوي43
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املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد
أخرى استخدام معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطر االئتمان)

 .1الكيانات السيادية وبنوكها املركزية ،ومنها:
املمولة من قبل أموال الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
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 .2كيانات القطاع العام الحكومية الالمركزية ،ومنها:
املمولة من قبل أموال الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
43

يجب أن تكون التمويالت املمنوحة لهذه الفئات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها وأال تؤدي إلى تمويل لنشاط محرم.
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%150

أخرى

املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد
استخدام معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

%0

%20

%30

%50

%100

%150

أخرى املبلغ اإلجمالي للتعرضات
االئتمانية (بعد استخدام
معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

 .3بنوك التنمية متعددة األطراف ،ومنها:
املمولة من قبل أموال الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها

%100 %75 %50 %40 %30 %20

%150

املبلغ اإلجمالي للتعرضات
االئتمانية (بعد استخدام
أخرى
معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

 .4املصارف ،ومنها:
املمولة من قبل أموال الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
شركات األوراق املالية واملؤسسات املالية األخرى44
44

يمكن معالجة التعرضات لشركات األوراق املالية واملؤسسات املالية األخرى بوصفها تعرضات ملصارف في حالة ما إذا بينت السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة أن هذه الشركات تخضع ملعايير احترازية ومستوى من الرقابة مساويين ملا يتم تطبيقه
على املصارف .وأما التعرضات لجميع شركات األوراق املالية واملؤسسات املالية األخرى ،فسيتم معالجتها على أنها تعرضات لشركات.
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املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
شركات األوراق املالية واملؤسسات املالية األخرى

%35 %25 %20 %15 %10

%50

%100

املبلغ اإلجمالي للتعرضات
االئتمانية (بعد استخدام
أخرى
معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

 .5الصكوك ،ومنها:
املمولة من قبل أموال الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها

%100 %85 %80 %75 %65 %50 %20
 .6الشركات ،ومنها:
84

%130

املبلغ اإلجمالي للتعرضات
االئتمانية (بعد استخدام
 %150أخرى
معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

املمولة من قبل أموال الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
شركات األوراق املالية واملؤسسات املالية األخرى
شركات التمويل املتخصص
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
شركات األوراق املالية واملؤسسات املالية األخرى
شركات التمويل املتخصص

%100

%150

%250

تعرضات حقوق امللكية الناشئة وفق عقود
.7
املشاركة في األرباح ،ورؤوس األموال األخرى ،ومنها:
املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة
القائمة على املشاركة في األرباح
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%400

أخرى

املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد
استخدام معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها

%45

%100

%75

 .8التجزئة ،ومنها:
املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة
القائمة على املشاركة في األرباح
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها

86

أخرى

املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد
استخدام معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)
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%100

%105

%110

%150
أخرى

%40

 .9العقارات ،ومنها:
العقارات السكنية العامة
غير املطبق فيها تقسيم التعرضات
املطبق فيها تقسيم التعرضات (املضمونة)
املطبق فيها تقسيم التعرضات (غير املضمونة)
العقارات السكنية الدارة للدخل
العقارات التجارية العامة
غير املطبق فيها تقسيم التعرضات
املطبق فيها تقسيم التعرضات (املضمونة)
املطبق فيها تقسيم التعرضات (غير املضمونة)
العقارات التجارية الدارة للدخل
حيازة األراض ي وتطويرها وتشييدها

املبلغ اإلجمالي للتعرضات
االئتمانية (بعد استخدام
معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

%50

%100

%150

أخرى

املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد
استخدام معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

 .10التعرضات املتعثرة
من بينها :املمولة من قبل الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
من بينها :املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع
أحكام الشريعة ومبادئها

%0

%100

%20

 .11املوجودات األخرى ،ومنها:
املمولة من قبل الحسابات االستثمارية املطلقة
القائمة على املشاركة في األرباح
املمولة من قبل أموال أخرى متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
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%1250

أخرى

املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد
استخدام معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

وزن املخاطر

إجمالي التعرضات املسجلة في
قائمة املركزاملالي

إجمالي التعرضات املسجلة
خارج قائمة املركزاملالي
(قبل استخدام معامالت
التحويل االئتماني)

أقل من %40
%70-40
%75
%85
%100-90
%130-105
%150
%250
%400
%1250
إجمالي التعرضات
* الترجيح مبني على التعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي (قبل استخدام ُمعامالت التحويل االئتماني).
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املتوسط املرجح ملعامالت
التحويل االئتماني*

التعرضات (بعد استخدام
معامالت التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان)

الجدول رقم  :12التعريفات الخاصة بقالب التعرضات حسب فئات املوجودات وأوزان املخاطر
األسطر
استثمارات حقوق امللكية في برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي

العقارات السكنية العامة
تقسيم التعرضات
العقارات السكنية الدارة للدخل
العقارات التجارية العامة
العقارات التجارية الدارة للدخل
حيازة األراض ي ،وتطويرها وتشييدها
التعرضات املتعثرة

عند النص على إرشادات إضافية بالنسبة الستثمارات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
في برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي من قبل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية في تعديالت
ُ
املعيار رقم  ،15فإن متطلبات اإلفصاح املقابلة لتلك التعديالت يجب أال تذكر في هذا
ُ
القالب ،وإنما تذكر فقط في القالب رقم  2لهذا املعيار.
التعرضات املضمونة من قبل العقارات السكنية ،عندما يكون السداد غير معتمد بشكل
جوهري على التدفقات النقدية التي تولدها العقارات الضامنة للتمويل.
يشير إلى الطرق املنصوص عليها في الفقرتين رقم  65ورقم  71من إطار بازل  3النهائي.
التعرضات املضمونة من قبل العقارات السكنية ،عندما يكون السداد معتمدا بشكل
جوهري على التدفقات النقدية التي تولدها العقارات الضامنة للتمويل.
التعرضات املضمونة من قبل العقارات التجارية ،عندما يكون السداد غير معتمد بشكل
جوهري على التدفقات النقدية التي تولدها العقارات الضامنة للتمويل.
التعرضات املضمونة من قبل العقارات التجارية ،عندما يكون السداد غير معتمد بشكل
جوهري على التدفقات النقدية التي تولدها العقارات الضامنة للتمويل.
تعد التعرضات خاضعة لوزن مخاطر محدد ،وفق ما نصت عليه الفقرتين رقم  74ورقم
 75من إطار بازل  3النهائي.
الجزء غير املضمون من أي تمويل مستحق مض ى على استحقاقه أكثر من  90يوما ،أو تمثل
تعرضا ملتلقي تمويل متعثر ،وفق التعريف الظاهر في الفقرة رقم  90من إطار بازل  3النهائي.
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تشير إلى املوجودات الخاضعة لوزن مخاطر محدد وفق ما نصت عليه الفقرات  97-95من
املوجودات األخرى
إطار بازل  3النهائي.
املبلغ املستخدم لحساب متطلبات رأس املال (لكل من املبالغ املسجلة في قائمة املركز املالي،
املبلغ اإلجمالي للتعرضات االئتمانية (بعد استخدام ُمعامالت التحويل االئتماني ومخففات وتلك املسجلة خارج قائمة املركز املالي) ،ولهذا سيكون صافي املبلغ محسوما منه مخصصات
محددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) ،وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان
ُومعامالت التحويل االئتماني ،ولكن قبل تطبيق أوزان املخاطر ذات الصلة.
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 .99فضال عن ذلك ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم اإلفصاحات التالية ذات الصلة
بالجودة االئتمانية للموجودات.
الجدول رقم  :13مخاطر االئتمان :إفصاحات إضافية ذات عالقة بالجودة االئتمانية للموجودات
إفصاحات نوعية إضافية :سنوي
نطاق التعرضات (املستحقة املتأخرة) و (متدنية القيمة) 45وتعريفاتها املستخدمة لألغراض
املحاسبية والفروق -إن وجدت -بين تعريف املستحقات املتأخرة والتعثر ،وذلك لألغراض املحاسبية
.1
والتنظيمية.
مدى حجم التعرضات املستحقة املتأخرة (أكثر من  90يوما) التي لم يتم عدها متدنية القيمة
.2
وأسباب ذلك.
توصيف الطرق املستخدمة لتحديد املخصصات املحاسبية .وفضال عن ذلك ،يجب على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن توفر األساس املنطقي لتصنيف املخصصات املحاسبية املحسوبة
.3
وفق طريقة الخسائر االئتمانية املتوقعة إلى كل من فئات عامة وخاصة.
تعريف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للتعرض الذي تمت إعادة هيكلته.
.4
إفصاحات كمية إضافية :سنوي
تفاصيل التعرضات حسب املناطق الجغرافية والقطاع 46وأجل االستحقاق املتبقي.
.5
مبلغ التعرضات التمويلية متدنية القيمة (حسب تعريفها من قبل مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ألغراض محاسبية) فضال عن املخصصات املحاسبية ذات العالقة املصنفة حسب
.6
الصناعة ،واملناطق الجغرافية.
التحليل العمري للتعرضات املستحقة املتأخرة.
.7
تفاصيل التعرضات املعاد هيكلتها ما بين كونها تعرضات متدنية القيمة أو غير متدنية القيمة.
.8
 .100يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية رفع تقرير تفصيلي عن الجودة االئتمانية للموجودات باستخدام
كل من القالبين رقم  14ورقم  16املوضحين الحقا .ويشير "إجمالي القيم الدفترية" إلى البنود املسجلة داخل وخارج
قائمة املركز املالي التي تتسبب في نشوء تعرضات ملخاطر االئتمان وفقا لإلرشادات الواردة في معايير مجلس الخدمات
املالية اإلسالمية ،وعلى وجه الخصوص املعيار رقم  ،15فضال عن اللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة .ويجب
قياس إجمالي الضمانات املسجلة خارج قائمة املركز املالي املقدمة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دون
45

46

عندما يبدأ تطبيق املعيار رقم  9من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الخاص باألدوات املالية ،فإن التعرضات متدنية القيمة ستكون تلك التي
تعد "موجودات مالية متدنية القيمة االئتمانية" حسب التعريف الوارد في امللحق رقم أ للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم .9
دون اإلخالل باملتطلبات التنظيمية املحلية ،ينبغي أن يتبع التصنيف القطاعي فئات األنشطة االقتصادية ومنهجيات الحساب املنصوص عليها من
قبل املعيار الدولي للتصنيف الصناعي لألنشطة االقتصادية جميعها.
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األخذ في االعتبار أي ُمعامل للتحويل االئتماني أو تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان ،ويقصد بذلك الحد األقص ى
للمبلغ الذي يتحتم على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دفعه إذا تم اللجوء للضمانات .ويتم قياس االلتزامات
االئتمانية غير القابلة لإللغاء باملبلغ اإلجمالي الذي التزمت املؤسسة بدفعه دون األخذ في االعتبار أي ُمعامل للتحويل
االئتماني أو تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان .ويجب عدم تضمين االلتزامات االئتمانية القابلة لإللغاء .وتعد
القیمة اإلجمالیة هي القیمة املحاسبیة بعد األخذ في االعتبار الشطوبات ،ولکن قبل أي مخصص أو تدني في القیمة47.

ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أال تأخذ في االعتبار أي تقنيات للتخفيف من مخاطر االئتمان.
الجدول رقم  :14إفصاحات إضافية ذات عالقة باملعالجة االحترازية للموجودات الرديئة
إفصاحات نوعية :سنوي
التعريف الخاص بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للتعرضات غير املنتظمة .ينبغي على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن تحدد ما إذا كانت تستخدم تعريف التعرضات غير املنتظمة املنصوص
عليه في اإلرشادات حول املعالجة االحترازية للموجودات الرديئة الصادر عن لجنة بازل للرقابة
املصرفية (أبريل  ،)2017وأن تورد نقاشا حول تطبيق مثل هذا التعريف ،بما في ذلك حد األهمية
.1
النسبية املستخدم لتصنيف التعرضات على أنها مستحقة ومتأخرة ،ومعايير اإلخراج من فئة عدم
االنتظام( ،وتوفير معلومات عن أي فترة مراقبة) ،فضال عن معلومات مفيدة لفهم املستخدمين لهذا
التصنيف ،بما في ذلك أي نقاش حول االختالفات أو العمليات الفريدة الخاصة بتصنيف تمويل
التجزئة والشركات.
ُ
التعريف الخاص بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للتعرضات امل َ
مهلة 48.وينبغي على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن تحدد ما إذا كانت تستخدم تعريف التعرضات املُ َ
مهلة املنصوص عليه
في اإلرشادات حول املعالجة االحترازية للموجودات الرديئة الصادر عن لجنة بازل للرقابة املصرفية
( .2أبريل  ،)2017وأن تورد نقاشا حول تطبيق مثل هذا التعريف ،ومعايير اإلخراج من فئة إعادة الهيكلة
أو اإلمهال (وتوفير معلومات عن أي فترة مراقبة) ،فضال عن معلومات مفيدة لفهم املستخدمين لهذا
التصنيف ،بما في ذلك أي نقاش حول االختالفات أو العمليات الفريدة الخاصة بتصنيف تمويل
التجزئة والشركات.
إفصاحات كمية :سنوي
القيمة الدفترية اإلجمالية ملجموع التعرضات املنتظمة وغير املنتظمة ،على أن يتم تقسيمها أوال إلى
أوراق مالية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ال تمثل حقوق ملكية  ،وتمويالت ،وتعرضات مسجلة
.3
خارج قائمة املركز املالي .وأما التمويالت فيتم تقسيمها إلى تعرضات التجزئة ،وتعرضات الشركات،
وبإمكان السلطات التنظيمية والرقابية أن تفرض تقسيمات إضافية للتعرضات غير املنتظمة كي تتيح
47
48

يتعين أن تتم املعالجة الرأسمالية للتعرضات املسجلة خارج قائمة املركز املالي وفقا للقسم  2.1.3من املعيار رقم .15
ال تجوز إعادة الهيكلة بزيادة في الدين حسب أحكام الشريعة ومبادئها.
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فهم أي اختالفات جوهرية في مستويات املخاطر وتغطية املخصصات بين املحافظ املختلفة (على
سبيل املثال ،تعرضات التجزئة املضمونة بعقارات ،والشركات الصغيرة واملتوسطة ،والتعرضات
املدورة ،وغير ذلك من تعرضات التجزئة) .وفضال عن ذلك ،ينبغي تصنيف التعرضات غير املنتظمة
إلى اآلتي( :أ) التعرضات املتعثرة و/أو التعرضات متدنية القيمة ،49و (ب) التعرضات غير املصنفة على
أنها متعثرة/متدنية القيمة ،إال أنها مستحقة ومتأخرة أكثر من  90يوما ،و (ج) التعرضات عند وجود
دليل أن السداد الكامل غير مرجح دون تسييل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للرهن (حتى وإن
ُ
كان التعرض لم تدنى قيمته/يتعثر بالكامل ،وليس مستحقا ُومتأخرا أكثر من  90يوما).
كما ينبغي أيضا اإلفصاح عن أي تعديالت على قيمة ومخصصات التعرضات غير املنتظمة.
يجب أن ُتقسم القيمة الدفترية اإلجمالية للتعرضات املهيكلة/املُ َ
مهلة إلى أوراق مالية متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها ال تمثل حقوق ملكية ،وتمويالت ،وتعرضات مسجلة خارج قائمة املركز املالي .وأما
التمويالت فيتعين تقسيمها إلى تعرضات التجزئة ،وتعرضات الشركات ،وبإمكان السلطات التنظيمية
 .4والرقابية أن تفرض تقسيمات إضافية كي تتيح فهم أي اختالفات جوهرية في مستويات املخاطر بين
املحافظ املختلفة (على سبيل املثال ،تعرضات التجزئة املضمونة بعقارات ،والشركات الصغيرة
واملتوسطة ،والتعرضات املدورة ،وغير ذلك من تعرضات التجزئة) .وفضال عن ذلك ،ينبغي تقسيم
التعرضات إلى منتظمة وغير منتظمة ،ومتدنية القيمة وغير متدنية القيمة.
 .101تعد الشطوبات ألغراض القالب رقم  16ذات عالقة بتقليل مباشر للقيمة الدفترية عندما ال يكون لدى
مؤسسة الخدمات املالية االسالمية أي توقعات معقولة للسداد .وبالنسبة للتعرضات املتعثرة ،ينبغي على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تعريف التعثر الذي تستخدمه أيضا ألغراض تنظيمية ،ويجب
أن يكون مثل هذا التعريف مذكورا في الشرح املرفق.
 .102تشير "املخصصات املحاسبية" إلى إجمالي مبلغ املخصصات الذي تم تكوينه من خالل مخصص ضد
التعرضات متدنية القيمة وغير متدنية القيمة (وقد تقابل االحتياطيات العامة في دول معينة أو قد يتم تكوينها
من خالل حساب ملخصص الخسائر أو التقليل املباشر -الشطب املباشر -في بعض الدول) ،وفق اإلطار
املحاسبي الواجب التطبيق.
 .103يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تعبئة العمودين (د) ،و (هـ) وفقا لتصنيف املخصصات
املحاسبية ،وذلك بتمييز تلك املستوفية لشروط تصنيفها على أنها مخصصات عامة ،حسب تعريفها في

49

انظر الهامش رقم .41
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الهامش رقم  42من هذا املعيار في دولتها ،وتلك املصنفة على أنها مخصصات خاصة .ويجب أن يكون هذا
التصنيف متسقا مع املعلومات املذكورة في الجدول رقم .13
القالب رقم  :16الجودة االئتمانية للموجودات :نصف سنوي
و
هـ
د
ج
ب
أ
القيم
من بينها :املخصصات املحاسبية
إجمالي القيم الدفترية املخصصات أو
الصافية
لتعرضات الطريقة املعيارية
التدني في
مخصصة بوصفها مخصصة بوصفها (أ+ب-ج)
التعرضات التعرضات
القيمة
مخصصات خاصة مخصصات عامة
املتعثرة غيراملتعثرة
.1

.2

.3
.4

التمويالت
األوراق املالية
املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
(باستثناء حقوق
امللكية واألوراق
األخرى
املالية
في
املتضمنة
حقوق امللكية
ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية)
التعرضات
املسجلة خارج
قائمة املركز املالي
اإلجمالي
 .104يجب أيضا على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تحدد وتفصح عن التغييرات في مخزونها من
التعرضات املتعثرة ،والتدفقات بين فئات التعرضات املتعثرة وغير املتعثرة ،وعمليات الشطب التي تؤدي إلى
تخفيضات في مخزون التعرضات املتعثرة.
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القالب رقم  :17التغيرات في مخزون التمويالت املتعثرة واألوراق املالية القائمة على الدين :نصف سنوي
أ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التمویالت املتعثرة واألوراق املالیة املتفقة مع أحكام الشریعة ومبادئها التي ال تمثل
حقوق ملكية في نهاية فترة التقریر السابقة
التمویالت واألوراق املالیة املتفقة مع أحكام الشریعة ومبادئها التي ال تمثل حقوق ملكية
التي تعثرت منذ فترة التقریر األخيرة
تمت إعادتها إلى وضع غير متعثر
املبالغ املشطوبة
تغييرات أخرى
التمویالت املتعثرة واألوراق املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي ال تمثل حقوق
ملكية في نهاية فترة التقریر ()5±4-3-2+1

 3.5التخفيف من مخاطر االئتمان
 .105يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تقديم معلومات نوعية وكمية تتعلق بالتخفيف من
مخاطر االئتمان .كما يجب أن تتضمن هذه اإلفصاحات مدى تطبيق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
لتقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان للتقليل من متطلبات رأس املال.
الجدول رقم  :15التخفيف من مخاطر االئتمان
اإلفصاحات النوعية :سنوي
اإلفصاح عن استخدام الرهونات ،والتقنيات األخرى املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للتخفيف
.1
من املخاطر ،باإلضافة إلى السياسات املتعلقة باملوجودات املؤجرة وفق عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك.
وصف لألنواع الرئیسة من الرهونات وغيرها من طرق التخفيف من مخاطر االئتمان التي تتخذها
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مثل هامش الجدية ،50والعربون ،51وحقوق امللكية املتفقة مع
 .2أحکام الشریعة ومبادئها ،فضال عن الوحدات االستثمارية في برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي،
واملوجودات املرهونة ،والصکوك (املصنفة أو غير املصنفة من قبل مؤسسات التصنيف االئتماني
الخارجي) 52والضمانات من قبل أطراف ثالثة.

50
51

52

وديعة ضمان مستردة محتفظ بها بوصفها رهنا من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قبل إبرام العقد ،وتنطوي على حق الرجوع املحدود.
العربون هو ما تم االحتفاظ به بوصفه رهن ا (مأخوذ ا من املشتري أو املستأجر) لضمان تنفيذ العقد بعد إبرامه .انظر القسم  7.1.3من
املعيار رقم .15
وفقا للفقرة رقم  186من املعيار رقم .15
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اإلفصاح عن السياسات والعمليات لتقييم الرهونات وضمان سريانها ،إلى جانب السياسات
والعمليات ذات الصلة باملوجودات املؤجرة وفق اإلجارة املنتهية بالتمليك .وعندما ال يتم تحويل
 .3املوجودات بسهولة إلى نقد من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ينبغي اإلفصاح عن
سياسات التخلص من املوجودات أو عن استخدامها في عمليات مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية.
اإلفصاحات الكمية :نصف سنوي
اإلفصاح عن إجمالي القيمة الدفترية حسب نوع الرهونات للموجودات املحتفظ بها بوصفها رهونات
 .4من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (بما في ذلك أي حسومات) 53والشروط واألحكام املتعلقة
بالتعهدات.
عندما يتم أخذ ضمان طرف ثالث بوصفه مخففا للمخاطر ،ينبغي حينها أن يتم اإلفصاح عن وزن
.5
املخاطر املطبق على الضامن.
 .6اإلفصاح عن القيمة الدفترية للموجودات اململوكة واملؤجرة وفق اإلجارة املنتهية بالتمليك.
معلومات عن تركزات مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان بناء على األدوات املستخدمة للتخفيف من
 .7مخاطر االئتمان (أي ،حسب نوع الضامن ،والرهونات ،وأدوات التحوط املتفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها إن وجدت).
 .106ينبغي أن تفصح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن مدى استخدامها لتقنيات التخفيف من مخاطر
االئتمان في القالب رقم  .18وينبغي أن تذكر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية جميع تقنيات التخفيف من
مخاطر االئتمان املستخدمة للتقليل من متطلبات رأس املال ،واإلفصاح عن جميع التعرضات املضمونة .ومن
املتوقع أن تستكمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية القالب رقم  18مع تعليق توضيحي يشرح أي تغييرات
مهمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واملسببات الرئيسة وراء هذه التغييرات .وتجدر اإلشارة إلى أن األسطر
في هذا القالب ثابتة ويجب تعبئتها .وقد تستلزم الدول إضافة أسطر فرعیة لبيان تفاصیل کل سطر ،ويجب
أال تستبدل األسطر اإلضافية البنود املوجودة في القالب .وفي حالة عدم قدرة مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية على تصنيف التعرضات إلى "تمويالت" و "أوراق مالية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ال تمثل
حقوق ملكية " ،فيمكنها إما دمج السطرين أو تصنيف املبلغ وفق الوزن التناسبي للقيمة الدفترية اإلجمالية.
ويجب أن تشرح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الطرق التي استخدمتها.

53

يشير مصطلح "الحسم" إلى الحسم من القيمة الكاملة ملوجود بوصفه رهنا ،بعد األخذ في االعتبار بعض املخاطر الكامنة التي تؤثر على تقلب السعر
السوقي للموجود أو قيمته .ويعبر عنه عادة بالنسبة املئوية التي يتم بموجبها تخفيض قيمة املوجود بوصفه رهنا.
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القالب رقم  :18التخفيف من مخاطر االئتمان-نظرة عامة :نصف سنوي
أ
التعرضات غير
املضمونة :القيمة
الدفترية
.1
.2
.3
.4

ج
ب
التعرضات املضمونة
التعرضات
برهونات :املبلغ
املضمونة برهونات
املضمون

د
التعرضات املضمونة
بضمانات مالية

ز
و
ه
التعرضات املضمونة
التعرضات املضمونة التعرضات املضمونة
بأدوات تحوط متفق مع
بأدوات تحوط
بضمانات مالية :املبلغ
املضمون
متفق مع أحكام أحكام الشريعة ومبادئها:
املبلغ املضمون
الشريعة ومبادئها

التمويالت
األوراق املالية املتفقة
مع أحكام الشريعة
ومبادئها التي ال تمثل
حقوق ملكية
اإلجمالي
املتعثر منها
 .107يجب أن تبين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تأثير التخفيف من مخاطر االئتمان (وفق الطريقة الشاملة والطريقة البسيطة) على حسابات متطلبات رأس املال الخاصة بها وفق
الطريقة املعيارية ملخاطر االئتمان .وتوفر كثافة املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها مقياسا مصطنعا عن مدى خطورة كل محفظة .ويجب أن يتم مثل هذا التوضيح حسب
القالب رقم  ،19وبإمكان الدول إضافة أو حذف أسطر لعكس االختالفات في تطبيقها للطريقة املعيارية ،إن وجدت .إال أن ترقيم األسطر في القالب يجب أال ُيغير .ويقدم الجدول رقم 16
نصوصا تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .19
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القالب رقم  :19التعرضات ملخاطر االئتمان وآثارالتخفيف من مخاطر االئتمان :نصف سنوي54

أ

فئات املوجودات
.1
.2
.3
.4

.5
.6

54

ج

ب

د

ه

و

التعرضات ما قبل معامل التحويل االئتماني
ومخففات مخاطراالئتمان

التعرضات ما بعد معامل التحويل االئتماني املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
وكثافة هذه املوجودات
ومخففات مخاطراالئتمان

املبلغ املسجل خارج
قائمة املركزاملالي

كثافة املوجودات
املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها

املبلغ املسجل في
قائمة املركزاملالي

الكيانات السيادية واملصارف
املركزية
كيانات القطاع العام الحكومية
الالمركزية
بنوك التنمية متعددة األطراف
املصارف
من بينها :شركات األوراق املالية
واملؤسسات املالية األخرى
الصكوك
الشركات ،ومنها:

انظر الهامش رقم .43
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املبلغ املسجل في املبلغ املسجل خارج
قائمة املركزاملالي قائمة املركزاملالي

املوجودات
املرحجة بحسب
أوزان مخاطرها

.7
.8
.9

.10
.11
.12

شركات األوراق املالية واملؤسسات
املالية األخرى
التمويل املتخصص
تعرضات حقوق امللكية وفق
عقود املشاركة في األرباح ورأس
املال اآلخر
التجزئة
العقارات ،ومنها:
العقارات السكنية العامة
العقارات السكنية الدارة للدخل
العقارات التجارية
العقارات التجارية الدارة للدخل
حيازة األراض ي وتطويرها
وتشييدها
التعرضات املتعثرة
موجودات أخرى
اإلجمالي
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الجدول رقم  :16تعريفات قالب تعرضات مخاطراالئتمان وآثار مخففات مخاطر االئتمان
األعمدة
يتعين على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن مبلغ التعرضات التنظيمية
التعرضات قبل استخدام ُمعامالت التحويل االئتماني ومخففات مخاطر االئتمان – املبلغ
(محسوما منه املخصصات الخاصة ،بما في ذلك الشطوبات الجزئية) وفق النطاق
املسجل في قائمة املركز املالي
التنظيمي للتوحيد دون األخذ في االعتبار تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان.
يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن قيمة التعرضات ،دون األخذ في
التعرضات قبل استخدام ُمعامالت التحويل االئتماني ومخففات مخاطر االئتمان – املبلغ
ُ
االعتبار معامالت التحويل االئتماني ،وتأثير تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمان وفق
املسجل خارج قائمة املركز املالي
النطاق التنظيمي للتوحيد.
هذا هو املبلغ الذي ستطبق عليه متطلبات رأس املالُ .ويعد مبلغا مساويا لصافي االئتمان
التعرضات بعد استخدام ُمعامالت التحويل االئتماني ومخففات مخاطر االئتمان
بعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر االئتمانُ ،ومعامالت التحويل االئتماني.
إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها÷التعرضات بعد استخدام ُمعامالت
التحويل االئتماني ،ومخففات مخاطر االئتمان ،معبرا عنها بنسبة مئوية ]العمود (هـ)÷
كثافة املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
(العمود (ج)  +العمود (د))[.
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 4.5مخاطر ائتمان الطرف املقابل
 .108يعرف املعيار رقم  15مخاطر ائتمان الطرف املقابل على أنها املخاطر املحتملة لتعثر الطرف املقابل في معاملة قبل
التسوية النهائية لتدفقاتها النقدية .وفي سياق التمويل اإلسالمي ،يتعلق ذلك بعقود التحوط املتفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها (إن وجدت) التي يتم تداولها خارج البورصة .ويتمثل الفرق الرئيس بين مخاطر ائتمان الطرف املقابل ومخاطر
االئتمان في أن مخاطر االئتمان تواجهها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية منفردة (من طرف واحد) بوصفها مانحا
للتمويل ،في حين أن مخاطر ائتمان الطرف املقابل هي مخاطر ثنائية يواجه الطرفان فيها مخاطر الخسارة بناء على
التقلبات في أسعار السوق للمتغيرات األساسية.
 .109يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تصف الخصائص الرئيسة إلدارة مخاطر ائتمان الطرف املقابل بما
في ذلك الحدود التشغيلية ،واستخدام الضمانات وغيرها من التقنيات ذات الصلة.
الجدول رقم  :17مخاطر ائتمان الطرف املقابل
اإلفصاحات النوعية :سنوي
أهداف وسياسات إدارة املخاطر املتعلقة بمخاطر ائتمان الطرف املقابل .ويجب أن يشمل ذلك ما يأتي:

.1

• الطريقة املستخدمة لتعيين الحدود التشغيلية ملخاطر ائتمان الطرف املقابل.
• السياسات ذات الصلة بالضمانات ومخففات املخاطر األخرى (انظر القسم  3.5آنفا) والتقييمات
املتعلقة بمخاطر الطراف املقابل.

• السياسات ذات الصلة بالتعرضات الخاطئة (إن وجدت).
ُ َ
سيطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديمه بناء على
• األثر على مبلغ الرهونات الذي
تخفيض تصنيفها االئتماني.
اإلفصاحات الكمية :نصف سنوي
اإلفصاح الشامل عن الطرق املستخدمة لحساب املتطلبات التنظيمية ملخاطر ائتمان الطرف املقابل ،أي
.2
التعرضات التنظيمية واملخاطر املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،والضوابط املستخدمة لجميع التعرضات.
 .110ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم تقسيما لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف املقابل املحسوبة
وفقا للطريقة املعيارية حسب املحفظة (نوع األطراف املقابلة) ،وحسب وزن املخاطر (الخطورة املنسوبة إليها وفق
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الطريقة املعيارية) بناء على القالب رقم  .20وإذا عدت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعلومات املطلوبة في هذا
القالب ليست ذات مغزى للمستخدمين ،وذلك ألن التعرضات واملوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها جديرة
باإلهمال ،فبإمكان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تختار عدم اإلفصاح عن القالب .إال أن مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية مطالبة بشرح السبب الذي دعاها إلى عد املعلومات ليست ذات مغزى للمستخدمين في تعليق توضيحي،
بما في ذلك وصف التعرضات في املحافظ املعنية ،واملبلغ اإلجمالي املجمع للموجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
من مثل تلك التعرضات.
 .111من املمكن تعديل األسطر واألعمدة في هذا القالب على مستوى الدولة لعكس فئات التعرضات املختلفة املطلوبة
نتيجة للتطبيق املحلي للطريقة املعياريةُ .ويتوقع من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تستكمل القالب بتعليق
توضيحي لشرح أي تغييرات مهمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واملسببات الرئيسة ملثل هذه التغييرات.
القالب رقم  :20الطريقة املعيارية–تعرضات مخاطر ائتمان الطرف املقابل حسب املحفظة التنظيمية
واملخاطر :نصف سنوي55

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

55

%0

%50

%75

%10
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%100

%20

انظر الهامش رقم .43

%150

وزن املخاطر
املحفظة التنظيمية
الكيانات السيادية وبنوكها املركزية
كيانات القطاع العام الحكومية الالمركزية
بنوك التنمية متعددة األطراف
املصارف
الصكوك
الشركات
حقوق امللكية ،والتعرضات في االستثمارات وفق
عقود املشاركة في األرباح ورأس املال اآلخر
التجزئة

ب

أخرى

أ

ج

د

ه

و

ز

ح

ط
املبلغ اإلجمالي
للتعرضات االئتمانية

 .9العقارات
 10املوجودات األخرى
 .11اإلجمالي
 .112تماشيا مع القالب رقم  ،21يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن توفر تفصيال عن جميع أنواع
الرهونات املمنوحة أو املتسلمة من أجل دعم أو تقليل تعرضات مخاطر ائتمان الطرف املقابل ذات العالقة بأدوات
التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (إن وجدت) ،أو البدائل الشرعية (إن وجدت) ملعامالت التمويل القائم
على رهن األوراق املالية .ومن املمكن إضافة أسطر إلى القالب ،إال أن األعمدة يجب أال تتغيرُ .ويتوقع من مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن تستكمل القالب بتعليق توضيحي ل شرح أي تغييرات مهمة خالل الفترة املشمولة
بالتقرير  ،واملسببات الرئيسة ملثل هذه التغييرات.
القالب رقم  :21تركيبة الرهونات لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف املقابل :نصف سنوي
ب

أ

الرهونات املستخدمة في معامالت التحوط
املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها
القيمة العادلة
للرهونات املتسلمة

القيمة العادلة
للرهونات املسلمة

النقد– (العملة املحلية)
النقد (العمالت األخرى)
األدوات املحلية السيادية التي
ال تمثل حقوق ملكية
األدوات األخرى السيادية التي
ال تمثل حقوق ملكية
األدوات الحكومية التي ال
تمثل حقوق ملكية
أدوات الشركات التي ال تمثل
حقوق ملكية
104

د
ج
الرهونات املستخدمة في البدائل
الشرعية (إن وجدت) ملعامالت التمويل
القائم على رهن األوراق املالية
القيمة العادلة
القيمة العادلة
للرهونات املتسلمة للرهونات املسلمة

األوراق املالية لحقوق امللكية
الرهونات األخرى
اإلجمالي
 .113ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية توضيح حجم تعرضاتها ألدوات التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها
(إن وجدت) مقسما بين األدوات املشتراة أو املبيعة وفقا للقالب رقم  .22ومن املمكن إضافة أسطر إلى القالب ،إال أن األعمدة
يجب أال تتغيرُ .ويتوقع من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تستكمل القالب بتعليق توضيحي يشرح أي تغييرات مهمة
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واملسببات الرئيسة ملثل هذه التغييرات.
القالب رقم  :22التعرضات ألدوات التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها :نصف سنوي
أ
الحماية املشتراة
القيم االسمية
مبادالت معدل األرباح املتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
مبادالت العمالت األجنبية املتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
العقود األخرى للتحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها
إجمالي القيم االسمية
القيم العادلة
القيمة العادلة اإليجابية (املوجودات)
القيمة العادلة السلبية (املطلوبات)
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ب
الحماية املبيعة

 5.5التصكيك56

 .114يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تصف سياساتها وأهداف إدارة املخاطر املتعلقة بأنشطة التصكيك
والسمات الرئيسة لهذه األنشطة .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تحتفظ بمراكز تصكيك في كل من
السجل املصرفي التنظيمي وسجل املتاجرة التنظيمي وصف كل من النقاط التالية من خالل التمييز بين األنشطة في كل
من السجلين التنظيميين.
الجدول رقم  :18متطلبات اإلفصاحات النوعية ذات الصلة بتعرضات التصكيك
اإلفصاحات النوعية :سنوي
أهداف مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة فیما یتعلق بأنشطة التصكيك ،بما في ذلك املدى الذي تحول به
 .1هذه األنشطة مخاطر االئتمان املتعلقة بالتعرضات املصككة املعنية من مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة
إلی الکیانات األخرى ،ونوع املخاطر التي تم تحويلها ،وأنواع املخاطر املحتفظ بھا.
يجب أن تقدم مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة قائمة بما يأتي:
• الكيانات ذات الغرض الخاص عندما تتصرف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بوصفها جهة
راعية ،مع بيان ما إذا كانت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تجمع هذه الكيانات ذات األغراض
الخاصة ضمن نطاق التجميع التنظيمي الخاص بها.
.2

.3
.4

56

• الكيانات التابعة (أ) التي تديرها مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أو تسدي املشورة لها ،و (ب)
التي تستثمر إما في تعرضات التصكيك التي صككتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو في
الكيانات ذات األغراض الخاصة التي ترعاها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
• قائمة بالكيانات التي توفر لها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دعما ضمنيا واألثر املرافق لهذا
الدعم على رأس املال لكل كيان من هذه الكيانات.
ملخص السياسات املحاسبية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتعلقة بأنشطة التصكيك.
أسماء مؤسسات التصنيف االئتماني الخارجي املستخدمة في عمليات التصكيك وأنواع تعرضات التصكيك
ُ
َ
ستخدم كل مؤسسة لها.
التي ت

الجدير بالذكر أن التعرضات املصككة تنقسم إلى نوعين اثنين( :أ) التعرضات املصككة القائمة على املوجودات امللموسة أو املنافع وهي القابلة للتداول ،و (ب)
التعرضات املصككة القائمة على املوجودات املالية (النقود والذمم املدينة) وهي غير القابلة للتداول.
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 .115يجب على مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن توضح بالتفصيل في السجل املصرفي القيم الدفترية لتعرضات
التصكيك الخاصة بها ،إن وجدت ،وفقا للقالب رقم  .23وتشمل تعرضات التصكيك التعرضات للصكوك واألدوات
األخرى لسوق رأس املال اإلسالمي وسوق النقد .ويمكن ملؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تعدل تفصيل السطور
وترتيبها في القالب إذا ارتأت أن تفصيال مختلفا لعكس أنشطتها سيكون أكثر مناسبة .ويمكن ذكر أنشطة اإلنشاء والرعاية
معا .وينبغي على مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تستكمل القالب بتعليق توضيحي يشرح أي تغييرات مهمة خالل
الفترة املشمولة بالتقرير واملسببات الرئيسة لهذه التغييرات.
القالب رقم  :23تعرضات التصكيك 57في السجل املصرفي :نصف سنوي58

ج
ب
أ
مؤسسة الخدمات مؤسسة الخدمات مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية املالية اإلسالمية املالية اإلسالمية
ً
بوصفها ً
ً
مستثمرا
بوصفها
راعيا
منشئا
بوصفها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

57

58

إجمالي تعرضات التصكيك ،وتشمل:
أدوات اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
أدوات االستصناع
أدوات املضاربة
أدوات املرابحة
أدوات املشاركة
أدوات السلم
أدوات الوكالة باالستثمار
األدوات الهجينة ]تحديد العقود
الرئيسة املستخدمة في هيكل
األداة/األدوات[

يتم تصنيف التوريق التقليدي على أنه إما أن يكون توريقا معهودا أو مصطنعا .وبالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فإن تعرضاتها ستقتصر عموما على
التصكيك املعهود (إن وجد).
أدوات املرابحة والسلم غير قابلة للتداول.
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ُ
 .116يجب على مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تفصل في سجل املتاجرة القيم الدفترية لتعرضات التصكيك الخاصة
بها ،إن وجدت ،وفقا للقالب رقم  .24ويمكن ملؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تعدل تقسيمات السطور وترتيبها في
القالب إذا ارتأت أن تقسيما مختلفا سيكون أكثر مناسبة لعكس أنشطتها .ويمكن ذكر أنشطة اإلنشاء والرعاية معا.
وينبغي على مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تستكمل القالب بتعليق توضيحي يشرح أي تغييرات مهمة خالل الفترة
املشمولة بالتقرير واملسببات الرئيسة لهذه التغييرات.
القالب رقم  :24تعرضات التصكيك في سجل املتاجرة :نصف سنوي
ج
ب
أ
مؤسسة الخدمات مؤسسة الخدمات مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية املالية اإلسالمية املالية اإلسالمية
ً
بوصفها ً
ً
مستثمرا
بوصفها
راعيا
منشئا
بوصفها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إجمالي تعرضات التصكيك ،وتشمل:
أدوات اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
أدوات االستصناع
أدوات املضاربة
أدوات املرابحة
أدوات املشاركة
أدوات السلم
أدوات الوكالة باالستثمار
األدوات الهجينة ]تحديد العقود
الرئيسة املستخدمة في هيكل
األداة/األدوات[

 .117ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تذكر قيم التعرضات ،واملوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
واألعباء الرأسمالية الخاصة بتعرضات التصكيك في السجل املصرفي عندما تتصرف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
بوصفها ُمنشئا أو راعيا وفقا للقالب رقم  .25وتجدر اإلشارة إلى أن األسطر واألعمدة في هذا القالب ثابتة .وينبغي على
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مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تستكمل القالب بتعليق توضيحي يشرح أي تغييرات مهمة خالل الفترة املشمولة
بالتقرير واملسببات الرئيسة لهذه التغييرات.
القالب رقم  :25تعرضات التصكيك في السجل املصرفي ومتطلبات رأس املال التنظيمي املرتبطة بھا  -مؤسسة
ً
منشئا أو ً
راعيا :نصف سنوي
الخدمات املالیة اإلسالمیة بوصفها

أقل أو
يساوي
%20
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

قيم التعرضات (حسب مستويات أوزان املخاطر)
املوجودات
أكبرمن
أكبرمن
أكبرمن
أعباء رأس
أكبرمن
املرجحة بحسب
 %400و أقل
%50
%20
املال
%1250
 %100و أقل
أوزان مخاطرها
من %1250
و أقل من و أقل من
من %400
%100
%50

التعرضات

إجمالي
وتشمل:
أدوات اإلجارة واإلجارة
املنتهية بالتمليك
أدوات االستصناع
أدوات املضاربة
أدوات املرابحة
أدوات املشاركة
أدوات السلم
الوكالة
أدوات
باالستثمار
الهجينة
األدوات
العقود
]تحديد
الرئيسة املستخدمة في
هيكل األداة/األدوات[
 .118ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تذكر قيم التعرضات ،واملوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
واألعباء الرأسمالية الخاصة بتعرضات التصكيك في السجل املصرفي عندما تتصرف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
بوصفها مستثمرا وفقا للقالب رقم  .26وتجدر اإلشارة إلى أن األسطر واألعمدة في هذا القالب ثابتة .وينبغي على مؤسسة
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الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تستكمل القالب بتعليق توضيحي يشرح أي تغييرات مهمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير
واملسببات الرئيسة لهذه التغييرات.
القالب رقم  :26تعرضات التصكيك في السجل املصرفي ومتطلبات رأس املال املرتبطة بھا  -مؤسسة الخدمات املالیة
ً
مستثمرا :نصف سنوي
اإلسالمیة بوصفها

أقل أو
يساوي
%20
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

قيم التعرضات (حسب مستويات أوزان املخاطر)
املوجودات
أكبرمن
أكبرمن
أكبرمن
أعباء رأس
أكبرمن
املرجحة بحسب
 %400و أقل
%50
%20
املال
%1250
 %100و أقل
أوزان مخاطرها
من %1250
و أقل من و أقل من
من %400
%100
%50

التعرضات

إجمالي
وتشمل:
أدوات اإلجارة واإلجارة
املنتهية بالتمليك
أدوات االستصناع
أدوات املضاربة
أدوات املرابحة
أدوات املشاركة
أدوات السلم
الوكالة
أدوات
باالستثمار
الهجينة
األدوات
العقود
]تحديد
الرئيسة املستخدمة في
هيكل األداة/األدوات[
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 6.5مخاطر السيولة
 .119مخاطر السيولة هي الخسارة املحتملة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو
تمويل الزيادات في املوجودات عند استحقاقها دون تكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة 59.ويمكن تصنيف مخاطر السيولة إلى
نوعين رئيسين :مخاطر سيولة التمويل ومخاطر سيولة السوق .إن مخاطر سيولة التمويل هي مخاطر عدم قدرة مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية على الوفاء بكفاءة بالتدفقات النقدية الحالية واملستقبلية املتوقعة وغير املتوقعة واالحتياجات
للرهونات دون التأثير على العمليات اليومية أو الوضع املالي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وأما مخاطر سيولة السوق فهي
مخاطر عدم قدرة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على تعويض أو إلغاء مركز بسعر السوق بسبب عدم كفاية عمق السوق
أو اضطرابه .ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة بسبب مخاطر التمويل أو مخاطر السوق أو عوامل مختلفة ناتجة عن مزيج من
هذه املخاطر التي قد تكون مرتبطة بالتغيرات في السلوك املؤسس ي أو النظامي.
 .120أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املعيار رقم  12املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية إلدارة مخاطر السيولة
للمؤسسات (عدا مؤسسات التكافل وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي) التي تقدم خدمات مالية إسالمية" في مارس
 .2012ويوفر املعيار مجموعة من  23مبدأ لإلدارة الفعالة ملخاطر السيولة من جانب مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية ،والرقابة والرصد الفاعلين من جانب السلطات الرقابية .باإلضافة إلى تقديم اإلرشادات بشأن الجوانب
االحترازية املتعلقة بإدارة مخاطر السيولة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .كما حدد املعيار رقم  12العناصر
الضرورية لإلدارة الفعالة ملخاطر السيولة في صناعة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .121استكماال للمعيار رقم  ،12أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املبادئ اإلرشادية رقم  6املعنونة بـ "اإلرشادات
املتعلقة باملعايير الكمية إلدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية (عدا مؤسسات التأمين
اإلسالمي ]التكافل[ وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي)" في أبريل  ،2015لتحديد الحد األدنى من السيولة ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية بما في ذلك مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الكاملة والنوافذ اإلسالمية للمصارف
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انظر الفقرة رقم  81من املعيار رقم .1
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التقليدية واملصارف اإلسالمية التابعة ملصارف تقليدية على أساس فردي ومجمع .كما أن هذه املبادئ اإلرشادية ُت ّ
كمل
القواعد النهائية لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل املستقر الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية في يناير
 2013وأكتوبر  2014على التوالي.
 .122لتحقيق هذه األهداف ،تعرض املبادئ اإلرشادية رقم  ،6إلى جانب أمور أخرى ،قوالب اإلفصاح الخاصة بـنسبة تغطية
َ
السيولة ،ونسبة صافي التمويل املستقر ،وستر ُد في هذا املعيار إلى جانب التعليمات والشروح الالزمة.
 1.6.5متطلبات اإلفصاح الخاصة بنسبة تغطية السيولة
ُ
 .123يجب حساب إفصاحات نسبة تغطية السيولة على أساس موحد ،60وأن تعرض بعملة واحدة .ويجب أن تعرض
البيانات املفصح عنها بوصفها متوسطات بسيطة للبيانات اليومية للربع السابق (أي إن املعدل يتم حسابه على مدى فترة
تمتد في العادة لتسعين يوما).
 .124ينبغي اإلفصاح عن كل من القيم غير املرجحة وامل رجحة ملكونات نسبة تغطية السيولة وفقا للقالب رقم .27
ويتم حساب القيم غير املرجحة للتدفقات الواردة والصادرة على أنها األرصدة املستحقة ملختلف الفئات أو أنواع
املطلوبات ،والبنود املسجلة خارج قائمة املركز املالي ،والذمم املدينة التعاقدية .وأما القيمة "املرجحة" للموجودات
السائلة عالية الجودة ،فيتم حسابها على أنها القيمة بعد تطبيق الحسومات .وأما القيم "املرجحة" للتدفقات الواردة
والصادرة ،فيتم حسابها على أنها القيم بعد تطبيق معدالت التدفقات الواردة والصادرة .وتجدر اإلشارة إلى أن قيم
مجموع املوجودات السائلة عالية الجودة ،ومجموع صافي التدفقات النقدية الصادرة التي يفصح عنها هي القيم
املعدلة ،بحيث تكون القيمة "املعدلة" للموجودات السائلة عالية الجودة ،هي قيمة مجموع املوجودات السائلة
عالية الجودة بعد تطبيق الحسومات ،وأي حدود قصوى تسري على املوجودات من املستوى  2ب واملستوى  .2وأما
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ملزيد من اإلرشاد املفصل حول نطاق التجميع ،يرجى الرجوع إلى الفقرات رقم  ،166-164بازل  :3نسبة تغطية السيولة وأدوات رصد مخاطر السيولة ،يناير .2013
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القيمة املعدلة لصافي التدفقات النقدية الصادرة ،ف يتم حسابها بعد تطبيق الحد األقص ى املحدد على التدفقات
الواردة ،إن كان ذلك قابال للتطبيق.
 .125يجب أيضا على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن توفر روابط ،فضال عن مراجع متعلقة بأساليب السيولة
البديلة أو أي افتراضات أخرى لقواعد أو إرشادات الجهات الرقابية ذات الصلة عن التطبيق املحلي لنسبة تغطية
السيولة .وفضال عن البيانات الكمية ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تسهم في إثارة نقاش نوعي كاف
ُ
حول نسبة تغطية السيولة من أجل تيسير فهم أكبر للنتائج والبيانات املقدمة .على سبيل املثال ،عندما تكون مهمة لنسبة
تغطية السيولة ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مناقشة ما يأتي:
(أ) املسببات الرئيسة لنتائج نسبة تغطية السيولة الخاصة بها ،وتطور إسهام املدخالت في حساب نسبة تغطية السيولة مع
مرور الوقت.
(ب) التغيرات بين الفترات الزمنية ،فضال عن التغيرات مع مرور الوقت.
(ج) مكونات املوجودات السائلة عالية الجودة.
(د) تركيز مصادر التمويل.
(ه) فجوات عدم توافق العمالت في نسبة تغطية السيولة.
(و ) وصف لدرجة املركزية في إدارة السيولة ،والتفاعل بين الوحدات املختلفة في مجموعة مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية.
(ز) التدفقات النقدية األخرى الواردة والصادرة ،الداخلة في حساب نسبة تغطية السيولة التي لم يتم عدها في القالب
العام لنسبة تغطية السيولة ،إال أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تعدها ذات صلة بالنسبة لوضعية
السيولة لديها.
 .126يمكن أن تحدد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نطاق إفصاحاتها وعمقه ،فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة مع
األخذ في االعتبار نماذج أعمالها ،ووضعية مخاطر السيولة الخاصة بها ،ووضعية التمويل ،واالعتماد على مصادر تمويل
مركزة ،ومستوى التنويع في سبل التمويل ،فضال عن طبيعة وظائف إدارة مخاطر السيولة الخاصة باملؤسسة وتنظيمها.
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ومن شأن هذه اإلفصاحات النوعية تمكين املشاركين في السوق من فهم اإلدارة الداخلية ملخاطر السيولة ومراكزها،
وخصوصا املرتبطة منها بتلك املؤسسة املحددة .وينبغي أن تتضمن املعلومات ما يأتي:
(أ) الضبط املؤسس ي إلدارة مخاطر السيولة ،بما في ذلك :مستوى تقبل املخاطر وهيكل إدارة مخاطر السيولة
واملسؤوليات املرتبطة به ،وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة ،واإلعالم عن إستراتيجية مخاطر السيولة،
والسياسات واملمارسات عبر خطوط األعمال ومجلس اإلدارة حول هذا الشأن.
(ب) إستراتيجية التمويل ،بما في ذلك السياسات املتعلقة بالتنويع في املصادر ،وآجال التمويل ،وما إذا كانت إستراتيجية
التمويل مركزية أو غير مركزية.
(ج) تقنيات التخفيف من مخاطر السيولة.
(د) شرح لكيفية استخدام اختبارات الضغط.
(ه) موجز بخطط التمويل الطارئ.
 .127املعلومات الكمية التي ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفكر في إدخالها ضمن إفصاحاتها املتعلقة
بإدارة مخاطر السيولة ،ينبغي أن تتضمن أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل قائمة املركز املالي ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،فضال عن مقاييس تتنبأ بالتدفقات النقدية ،ومراكز السيولة املستقبلية ،مع األخذ في االعتبار
تعرضات املخاطر املسجلة خارج قائمة املركز املالي التي تكون خاصة بتلك املؤسسة .وقد تتضمن املعلومات الكمية األخرى
مقاييس رئيسة تقوم اإلدارة برصدها ،بما في ذلك:
(أ) حدود التركزات املفروضة على أوعية الرهونات ،ومصادر التمويل (لكل من املنتجات واألطراف املقابلة).
(ب) تعرضات السيولة ،واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية املنفردة ،والفروع والكيانات التابعة
األجنبية ،مع األخذ في االعتبار القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية املفروضة على انتقال السيولة.
ُ
(ج) البنود املسجلة داخل وخارج قائمة املركز املالي املقسمة إلى أوعية آجال استحقاق ،وفجوات السيولة الناتجة.
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القالب رقم  :27نسبة تغطية السيولة :ربع سنوي
إجمالي القيمة غير
املرجحة( 61متوسط)

(بالعملة املحلية)

إجمالي القيمة
املرجحة( 62متوسط)

املوجودات السائلة عالية الجودة
 .1إجمالي املوجودات السائلة عالية الجودة*
التدفقات النقدية الصادرة
ودائع التجزئة/الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
 .2األرباح والودائع/الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح من الشركات الصغيرة ،وتشمل:
الودائع/الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
.3
املستقرة
الودائع/الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
.4
األقل استقرارا
 .5التمويل بالجملة غير املضمون ،ويشمل:
الحسابات التشغيلية (جميع األطراف املقابلة) ،والودائع في
.6
شبكات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التعاونية.
 .7الحسابات غير التشغيلية (جميع األطراف املقابلة)
 .8التمويل بالجملة غير املضمون
 .9التمويل بالجملة املضمون*
 .10املتطلبات اإلضافية ،وتشمل:
التدفقات الصادرة املرتبطة بتعرضات ألدوات التحوط املتفق
 .11مع أحكام الشريعة ومبادئها ،ومتطلبات أخرى متعلقة
بالرهونات
التدفقات الصادرة املرتبطة بفقدان التمويل على املنتجات
.12
التمويلية
 .13التسهيالت االئتمانية وتسهيالت السيولة
 .14التزامات التمويل التعاقدية األخرى
 .15التزامات التمويل الطارئ األخرى
61
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يجب حساب القيم غير املرجحة على أنها األرصدة املستحقة التي يحل أجل استحقاقها أو يمكن استدعاؤها خالل  30يوما (بالنسبة للتدفقات الواردة والصادرة).
يجب حساب القيم املرجحة بعد تطبيق الحسومات ذات الصلة (بالنسبة للموجودات السائلة عالية الجودة) أو معدالت التدفقات الواردة والصادرة (بالنسبة
للتدفقات الواردة والصادرة).
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 .16إجمالي التدفقات النقدية الصادرة*
التدفقات النقدية الواردة
 .17التمويل املضمون املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .18التدفقات الواردة من التعرضات ذات األداء املنتظم
 .19التدفقات النقدية الواردة األخرى
 .20إجمالي التدفقات النقدية الواردة
إجمالي القيمة املعدلة63

.21
.22

إجمالي املوجودات السائلة عالية الجودة*
إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة*

.23

نسبة تغطية السيولة (*)%

مالحظة :لن تتطابق جميع األرقام التي ترفع بها التقارير بشكل دقيق ،وخصوصا فيما يتعلق بمقام نسبة تغطية السيولة .على سبيل املثال "إجمالي صافي التدفقات النقدية
الصادرة" (سطر  )22لن يكون مساويا تماما لـ "إجمالي التدفقات النقدية الصادرة" ناقصا "إجمالي التدفقات النقدية الواردة" (سطر  16ناقصا سطر  )20في حالة ما إذا كان
الحد األقص ى املفروض على التدفقات الواردة ملزما .وعلى نحو مشابه ،فإن نسبة تغطية السيولة املفصح عنها قد ال تكون مساوية لنسبة تغطية السيولة املحسوبة على
أساس متوسط القيم ملجموعة البنود املفصح عنها في القالب.
64
* ال ينبغي إدخال أي بيانات في خانات "إجمالي القيم غير املرجحة (املتوسط)".

 .128األرقام املدخلة في القالب املذكور آنفا يجب أن تكون متوسطات بيانات كل بند من البنود في األسطر املفردة خالل فترة
إعداد التقارير املالية (أي ،متوسط املكونات ،ومتوسط نسبة تغطية السيولة خالل أحدث فترة ثالثة أشهر للمراكز
اليومية ،بغض النظر عن موعد رفع التقارير املالية) .ويتم حساب املتوسطات بعد تطبيق أي حسومات ،ومعدالت
التدفقات الواردة والصادرة ،والحدود القصوى عندما يكون ذلك قابال للتطبيق.
على سبيل املثال:
𝑇

1
إجمالي الودائع املستقرة غير املرجحة = 𝑡)إجمالي الودائع املستقرة غير املرجحة(∑ ×
Qi
𝑇
𝑇

𝑡=1

1
إجمالي الودائع املستقرة املرجحة = 𝑡)إجمالي الودائع املستقرة املرجحة(∑ ×
Qi
𝑇
𝑡=1

حيث :تساوي  Tعدد البيانات في الفترة Qi

63
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يجب حساب القيم املعدلة بعد تطبيق كل من (أ) الحسومات ومعدالت التدفقات الواردة والصادرة ،و (ب) أي حدود قصوى قابلة للتطبيق (أي الحد األقص ى على
املوجودات من املستوى 2ب واملستوى  2بالنسبة للموجودات السائلة عالية الجودة والحد األقص ى على التدفقات الواردة).
يجب احتساب القيم غير املرجحة بوصفها أرصدة مستحقة يحل أجل استحقاقها أو يمكن استدعاؤها خالل  30يوما (للتدفقات الواردة والصادرة).
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 .129يجب أن يتم حساب األرقام املرجحة للموجودات السائلة عالية الجودة في السطر رقم  1بعد تطبيق الحسومات ذات
الصلة ،ولكن قبل تطبيق أي حدود قصوى على موجودات املستوى 2ب واملستوى .2
 .130يجب أن يتم حساب التدفقات الواردة والصادرة غير املرجحة (األسطر  ،15-11 ،8-2و  ،21-17العمود الثاني) على
أنها أرصدة مستحقة ،وأما التدفقات الواردة والصادرة املرجحة (األسطر ،21-2العمود الثالث) فيجب حسابها بعد تطبيق
معدالت التدفقات الواردة والصادرة.
 .131يجب حساب األرقام املعدلة للموجودات السائلة عالية الجودة في السطر  22بعد تطبيق كل من الحسومات وأي حدود
قصوى واجبة التطبيق (أي الحد األقص ى على موجودات املستوى 2ب واملستوى .)2
 .132يجب حساب نسبة تغطية السيولة (سطر  )23على أنها متوسط بيانات نسبة تغطية السيولة.
𝑇

1
نسبة تغطية السيولة = 𝑡)نسبة تغطية السيولة(∑ ×
Qi
𝑇
𝑡=1

 2.6.5متطلبات اإلفصاح الخاصة بنسبة صافي التمويل املستقر
 .133تنطبق متطلبات اإلفصاح الخاصة بنسبة صافي التمويل املستقر على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أساس
موحد ،إال أنه يمكن استخدامها ملؤسسة خدمات مالية إسالمية محددة ضمن مجموعة أو على أي مجموعة فرعية
لكيانات مؤسسة خدمات مالية إسالمية تابعة ملصارف عاملية نشطة من أجل ضمان اتساق أكبر وتوفير أرضية متكافئة
بين املصارف املحلية واملصارف املتواجدة عبر الحدود.
 .134يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تنشر هذا اإلفصاح بالدورية نفسها الخاصة بنشر قوائمها املالية،
وبالتزامن معها( ،أي غالبا ،ربع سنوي أو نصف سنوي) بغض النظر عما إذا كانت القوائم املالية مدققة أم ال.
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ُ
 .135ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى القالب رقم  28الذي ُيطالب بإفصاحات كمية ،أن تضمن
نقاشا نوعيا حول نسبة صافي التمويل املستقر الخاصة بها ،لتسهيل فهم مستخدميها وأصحاب املصلحة إلفصاحات نسبة
صافي التمويل املستقر والبيانات ذات الصلة املستخدمة لهذه اإلفصاحات .وينبغي أن تشتمل هذه اإلفصاحات  -دون أن يكون
هناك ضرورة القتصارها  -على ما يأتي:
(أ) املسببات املؤثرة في نتائج نسبة صافي التمويل املستقر الخاصة بها ،وأسباب التغيرات داخل الفترة الزمنية،
وكذلك التغيرات مع مرور الوقت (التغيرات في إستراتيجيات األعمال ،وهيكل التمويل ،وإستراتيجيات توليد
املوجودات ،إلخ)...
(ب) تركيبة املوجودات واملطلوبات املترابطة الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وإلى أي مدى تترابط
هذه املعامالت.
القالب رقم  :28نسبة صافي التمويل املستقر :نصف سنوي

(املبلغ بالعملة)

.1
.2
.3

.4

.5

القيمة غيراملرجحة
من  6أشهر
أقل من 6
دون أجل
لسنة
أشهر
استحقاق
بنود التمويل املستقر املتاح

رأس املال
رأس املال التنظيمي
أدوات رأس املال األخرى
التجزئة/الحسابات
ودائع
االستثمارية القائمة على
األرباح
في
املشاركة
والودائع/الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح
من الشركات الصغيرة
الودائع/الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح
املستقرة
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أكثرمن
سنة

القيمة املرجحة

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

.16

.17

.18

الودائع/الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح
األقل استقرارا
التمويل بالجملة
الحسابات التشغيلية
التمويالت بالجملة األخرى
املطلوبات ذات موجودات
متطابقة ومترابطة
املطلوبات األخرى
صافي املطلوبات لعقود التحوط
املتفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها
جميع املطلوبات األخرى وحقوق
امللكية غير املندرجة في الفئات
املذكورة آنفا
مجموع التمويل املستقر املتاح
مجموع املوجودات السائلة
عالية الجودة
الودائع/الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح
املحتفظ بها في املؤسسات املالية
األخرى ألغراض تشغيلية
التمويالت املنتظمة واألوراق
املالية املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها
التمويالت املنتظمة املمنوحة
للمؤسسات املالية املضمونة
بموجودات سائلة عالية الجودة
من املستوى 1
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.19

.20

.21
.22
.23

.24

.25
.26
.27
.28

التمويالت املنتظمة املمنوحة
للمؤسسات املالية املضمونة
بموجودات سائلة عالية الجودة
ليست من املستوى  1والتمويالت
املنتظمة غير املضمونة املمنوحة
للمؤسسات املالية
التمويالت املنتظمة املمنوحة
املالية،
غير
للمؤسسات
والتمويالت املمنوحة لعمالء
التجزئة والشركات الصغيرة،
والتمويالت املمنوحة للكيانات
السيادية واملصارف املركزية
وكيانات القطاع العام ،وتشمل:
التمويالت التي تحمل أوزان
مخاطر أقل أو مساوية لـ %35
وفق املعيار رقم 15
التمويالت املنتظمة لحيازة
عقارات سكنية ،وتشمل:
التمويالت التي تحمل أوزان
مخاطر أقل أو مساوية لـ %35
وفق املعيار رقم 15
األوراق املالية غير املتعثرة ،وغير
املؤهلة ألن تكون موجودات سائلة
عالية الجودة ،بما في ذلك حقوق
امللكية املتداولة في البورصة.
املوجودات ذات مطلوبات
متطابقة ومترابطة
املوجودات األخرى
السلع املادية املتداولة ،بما فيها
الذهب
صافي املوجودات لعقود التحوط
املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها
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جميع املوجودات األخرى غير
.29
املندرجة في الفئات املذكورة آنفا
البنود املسجلة خارج قائمة املركز
.30
املالي
 .31مجموع التمويل املستقر املطلوب
 .32نسبة صافي التمويل املستقر %
 7.5مخاطر السوق
 .136تعرف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في املراكز املسجلة داخل وخارج قائمة املركز املالي الناشئة عن التحركات
في أسعار السوق ،أي التقلبات في قيم األدوات القابلة للتداول والقابلة للتسويق (بما في ذلك الصكوك) ،وفي املحافظ
الفردية املسجلة خارج قائمة املركز املالي ،وفي املوجودات أو املراكز التي تم تحديدها على أنها معرضة ملخاطر
السعر/السوق وفق املعيار رقم  .15وتنشأ هذه املخاطر نتيجة لتقلب القيم السوقية ملوجودات معينة وأسعار صرف
العمالت األجنبية.
 .137يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تصف أهداف وسياسات إدارة املخاطر الخاصة بها فيما يتعلق
بمخاطر السوق وفقا لإلطار املبين في الجدول رقم .19
الجدول رقم  :19مخاطر السوق
اإلفصاحات النوعية :سنوي
إستراتيجيات وعمليات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي يجب أن تتضمن شرحا و/أو وصفا ملا يأتي:
• األهداف اإلستراتيجية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في مزاولة أنشطة التداول (إن وجدت)،
فضال عن اإلجراءات املطبقة لتحديد مخاطر السوق الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية،
.1
وقياسها ،ورصدها ،والتحكم بها ،بما في ذلك سياسات التحوط من املخاطر
واإلستراتيجيات/العمليات الخاصة برصد الفاعلية املستمرة ألي تحوطات متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها (إن وجدت)؛
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• السياسات املتبعة لتحديد أن مركزا ما مخصص للتداول 65.وفضال عن ذلك ،ينبغي على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن تبين بصورة تفصيلية الضبط املؤسس ي املتعلق بسجل املتاجرة،
وآليات الرقابة على إحالة املراكز إلى سجل املتاجرة ،وأي تحوالت بين سجل املتاجرة والسجل
املصرفي ،والتعديالت ملتطلبات رأس املال الناتجة عن هذه التحوالت .كما يجب على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن تصف الحاالت التي يتم فيها إحالة األدوات إلى سجل املتاجرة أو
السجل املصرفي خالفا لالفتراضات العامة لهذه الفئة من األدوات.
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة مخاطر السوق ،بما في ذلك وصف لهيكل الضبط املؤسس ي ملخاطر السوق الذي
.2
تم وضعه لتطبيق إستراتيجيات وعمليات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املبينة في ( )1آنفا.
 .3نطاق وطبيعة اإلبالغ عن مخاطر السوق و/أو أنظمة القياس.
 .138يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن تفاصيل املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
ومكونات أعباء رأس املال وفق الطريقة املعيارية ملخاطر السوق وفقا للقالب رقم  .29وتعد األسطر في هذا القالب ثابتة
ويجب ملؤها .ويمكن إضافة سطور إضافية من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لعرض تفاصيل التعرضات
األخرى .و ُيتوقع من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تشرح أي تغييرات في نطاق املراكز التي ُيحتسب لها متطلبات
رأس املال.
القالب رقم  :29مخاطر السوق وفق الطريقة املعيارية :نصف سنوي66

أعباء رأس املال
.1
.2
.3
.4
.5

65

66

67

مخاطر معدل العائد السوقي ملراكز املتاجرة في الصكوك
مخاطر مراكز حقوق امللكية في سجل املتاجرة
مخاطر السلع واملخزون
مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر هامش االئتمان - 67غير التصكيك

بإمكان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي ال تدير سجال للمتاجرة أن تشرح سبب عدم انطباق هذا اإلفصاح على عملياتها ،وذلك ألنها لن تكون معرضة
ملخاطر السوق الناشئة من أنشطة سجل املتاجرة.
ملزيد من التفصيل والشروحات حول البنود في األسطر  ،11-5بإمكان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن ترجع إلى القسم ب من متطلبات الحد األدنى لرأس
املال ملخاطر السوق الصادر عن لجنة بازل للرقابة املصرفية ،يناير .2016
سيتم النظر بشكل أكبر حول مدى انطباق مخاطر هامش االئتمان على األدوات اإلسالمية لحقوق امللكية وتلك التي ال تمثل حقوق ملكية أثناء مراجعة املعيار رقم .15
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.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

مخاطر هامش االئتمان  -التصكيك (محفظة التداول غير املترابطة)68

مخاطر هامش االئتمان  -التصكيك (محفظة التداول املترابطة)
مخاطر التعثر  -غير التصكيك
مخاطر التعثر  -التصكيك (محفظة التداول غير املترابطة)
مخاطر التعثر  -التصكيك (محفظة التداول املترابطة)
املخاطر املتبقية اإلضافية69
اإلجمالي

 8.5املخاطر التشغيلية70

 .139يعرف املعيار رقم  7115املخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات
واملوظفين واألنظمة الداخلية ،أو الناتج عن أحداث خارجية ،وتشمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،املخاطر القانونية
ومخاطر عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها 72.وقد يؤثر اإلخفاق في آليات الرقابة تلك على سالمة عمليات مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية وموثوقية تقاريرها.
 .140ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عمل إفصاحات تصف العناصر الرئيسة إلطارها الخاص بإدارة
املخاطر التشغيلية وخصائصه ،فضال عن اآلليات املعمول بها لديها لحماية مصالح جميع مقدمي األموال ،وذلك سعيا
منها إلى مواءمة إفصاحات املخاطر التشغيلية الخاصة بها بالطريقة املعيارية لحساب متطلبات الحد األدنى لرأس املال
للمخاطر التشغيلية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية في ديسمبر  .2017ومن املمكن عمل مثل هذه اإلفصاحات

68

69

70

71
72

تم تعريف مصطلحي "محفظة التداول املترابطة" و "محفظة التداول غير املترابطة" في الفقرة رقم  61من متطلبات الحد األدنى ملخاطر السوق الصادرة عن لجنة
بازل للرقابة املصرفية في يناير  ،2016املتاحة على الرابط اآلتي .https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf :ليست كل أنواع محافظ التداول املترابطة وغير
املترابطة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وبالتالي يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اتباع اإلرشادات الصادرة عن الهيئات الشرعية املركزية في
دولها عندما تكون متاحة ،أو الحصول على موافقة من هيئاتها الشرعية بشأن هذا األمر.
تم تعريف مصطلح "املخاطر املتبقية اإلضافية" في الفقرة رقم  58من متطلبات الحد األدنى ملخاطر السوق الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية في يناير
 ،2016املتاحة على الرابط اآلتي.https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf :
ستكون اإلفصاحات الكمية عن املخاطر التشغيلية في هذا املعيار ،بما في ذلك الحدود املستخدمة ،خاضعة للتغيير بالتماش ي مع التعديالت التي ستطرأ على املعيار
رقم .15
يستبعد هذا التعريف املخاطر اإلستراتيجية ،ومخاطر السمعة.
تمت تغطية إفصاحات الضوابط الشرعية في القسم رقم  7من هذ املعيار.
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النوعية املبينة في الجدول رقم  20وفق صيغة مرنة حسبما هو مناسب ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعدة للتقرير،
ويجب أن يصف اإلفصاح اآلتي:
الجدول رقم  :20املخاطر التشغيلية
اإلفصاحات النوعية :سنوي
 .1السياسات واإلرشادات واألطر املتبعة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلدارة املخاطر التشغيلية.
.2

هيكل وتنظيم وظيفة إدارة املخاطر التشغيلية والرقابة عليها.

.3

نظام قياس املخاطر التشغيلية.

.4

النطاق والسياق الرئيس إلطار اإلبالغ عن املخاطر التشغيلية إلى اإلدارة التنفيذية العليا ومجلس اإلدارة.

.5

الوسائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للتخفيف من املخاطر ،بما في ذلك نقل املخاطر ،املستخدمة في
إدارة املخاطر التشغيلية.

 .141يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح عن الخسائر التشغيلية املجمعة املتكبدة على مدى السنوات
العشر املاضية بدءا من تاريخ تطبيق القالب رقم  30واستنادا إليه ،وبناء على تاريخها املحاسبي (أي من تاريخ البدء
بالتطبيق فصاعدا ،سيكون اإلفصاح عن الفترات السابقة إلزاميا) .وبإمكان السلطات التنظيمية والرقابية أن تعطي إذنا
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بأن تستخدم سنوات أقل في حساب رأس املال على أساس انتقالي .وفي مثل هذه
الحاالت ينبغي أن يقابل اإلفصاح عدد السنوات التي تم السماح بها من قبل الجهات الرقابية .وينبغي اإلبالغ عن مبالغ
الخسائر واملبالغ املستردة أو املعوض عنها املرتبطة بها في السنة التي تم فيها تسجيلها في القوائم املالية .ويقدم الجدول رقم
 21نصوصا تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .30
 .142ينطبق القالب رقم  30على كل من( :أ) مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي لديها أرقام خاصة بمؤشر األعمال73

تزيد عن مليار يورو و (ب) مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي لديها أرقام خاصة بمؤشر األعمال أقل من أو تساوي

73

يعد مؤشر األعمال وسيطا قائما على القوائم املالية للمخاطر التشغيلية .والجدير بالذكر أن عناصره ومعادلته مذكورة في الجدول رقم .22
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مبلغ مليار يورو ،والتي حصلت على إذن من سلطتها التنظيمية والرقابية لتضمين بيانات الخسائر الداخلية في حساب
متطلبات رأس املال الخاصة بمخاطرها التشغيلية.
ُ َ
 .143تطالب مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باستكمال القالب بتعليق توضيحي لشرح األساس املنطقي ألي
استثناءات للخسائر الجديدة منذ اإلفصاح السابق .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيضا أن تبين وتصف
الخسائر الكبيرة األخيرة الناجمة عن املخاطر التشغيلية ،والسياق الذي حدثت فيه ،والطريقة التي تمت من خاللها
إدارتها .وينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم إفصاحات إضافية حول املبالغ املستردة واملعوض عنها
الجوهرية جنبا إلى جنب مع املعلومات الجوهرية األخرى التي تساعد على إعالم املستخدمين عن الخسائر التاريخية
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
القالب رقم  :30الخسائر التاريخية الناجمة عن املخاطرالتشغيلية :سنوي
ح ط ي
ز
و
هـ
د
أ ب ج
ن ن 1-ن 2-ن 3-ن 4-ن 5-ن 6-ن 7-ن 8-ن9-
استخدام حد الـ  20000ألف يورو
إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية
( .1محسوما منها املبالغ املستردة
واملعوض عنها ،ودون االستثناءات)
إجمالي مبلغ خسائر املخاطر
.2
التشغيلية املستثناة
إجمالي عدد خسائر املخاطر
.3
التشغيلية
إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية
 .4محسوما منها املبالغ املستردة واملعوض
عنها ،ومحسوما منها الخسائر املستثناة
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ك
متوسط العشر
سنوات

استخدام حد الـ  100000ألف يورو
إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية
( .5محسوما منها املبالغ املستردة
واملعوض عنها ،ودون االستثناءات)
إجمالي مبلغ خسائر املخاطر
.6
التشغيلية املستثناة
إجمالي عدد خسائر املخاطر
.7
التشغيلية
إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية
محسوما منها املبالغ املستردة
.8
واملعوض عنها ،ومحسوما منها
الخسائر املستثناة
تفاصيل حساب رأس مال املخاطر التشغيلية
هل تم استخدام الخسائر لحساب
ُ .9م َ
ضاعف الخسائر الداخلية؟
(نعم/ال)
إذا كانت اإلجابة بـ "ال" في السطر
رقم  ،9فهل كان سبب استثناء
 .10بيانات الخسارة الداخلية راجعا إلى
عدم االلتزام بمعايير بيانات الحد
األدنى للخسارة؟ (نعم/ال).
حد حدث الخسارة املستخدم
لحساب رأس مال املخاطر
.11
التشغيلية( :إذا كان قابال للتطبيق)
 20000أو  100000ألف يورو
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الجدول رقم  21التعاريف الخاصة بقالب الخسائر التاريخية للمخاطرالتشغيلية
الشرح
رقم السطر
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  20000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي للخسارة (محسوما منه
املبالغ املستردة واملعوض عنها) الناتجة عن أحداث خسارة تجاوزت حد حدث الخسارة لكل فترة تقرير
.1
على مدى السنوات العشر املاضية .ويجب أن تبقى الخسائر املستثناة من حساب رأس مال املخاطر
التشغيلية ضمن هذا السطر.
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  20000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي لصافي الخسارة املستثناة
.2
املتجاوز حد الخسارة لكل فترة تقرير على مدى السنوات العشر املاضية.
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  20000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي لخسائر املخاطر التشغيلية.
.3
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  20000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي لخسائر املخاطر التشغيلية
.4
محسوما منه املبالغ املستردة واملعوض عنها والخسائر املستثناة.
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  100000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي للخسارة (محسوما منه
املبالغ املستردة واملعوض عنها) الناتجة عن أحداث خسارة تجاوزت حد حدث الخسارة لكل فترة تقرير
.5
على مدى السنوات العشر املاضية .ويجب أن تبقى الخسائر املستثناة من حساب رأس مال املخاطر
التشغيلية ضمن هذا السطر.
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  100000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي لصافي الخسارة املستثناة
.6
التي تجاوزت حد حدث الخسارة لكل فترة تقرير على مدى السنوات العشر املاضية.
استخدام حد حدث خسارة يبلغ مقدارها  100000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي لخسائر املخاطر
.7
التشغيلية.
استخدام حد لحدث خسارة يبلغ مقدارها  100000ألف يورو .املبلغ اإلجمالي لخسائر املخاطر
.8
التشغيلية محسوما منه املبالغ املستردة واملعوض عنها والخسائر املستثناة.
اإلشارة إلى ما إذا كانت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تستخدم الخسائر التاريخية للمخاطر
التشغيلية لحساب ُم َ
ضاعف الخسارة الداخلية .وينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في
.9
الدول التي حددت فيها السلطات التنظيمية والرقابية قيمة ُم َ
ضاعف الخسارة الداخلية بالرقم ( )1أن
يجيبوا بـ (ال).
اإلشارة إلى ما إذا لم يتم استخدام بيانات الخسائر الداخلية في حساب ُم َ
ضاعف الخسارة الداخلية
ُ
نتيجة لعدم االلتزام بمعايير بيانات الحد األدنى للخسائر (حسبما نص عليها في الفقرات رقم 31-19
.10
ملتطلبات الحد األدنى لرأس املال الخاص باملخاطر التشغيلية ،مقررات بازل  :3الصيغة النهائية
إصالحات ما بعد األزمة).
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حد حدث الخسارة املستخدم في الحساب الفعلي لرأس مال املخاطر التشغيلية ( 20000أو ،)100000
.11
إذا كان ذلك قابال للتطبيق.
األعمدة :يشير الزمن (ن) في األسطر من رقم  1إلى رقم  8إلى نهاية الفترة السنوية للتقرير ،وأما ن 1-فيشير إلى نهاية الفترة
السنوية السابقة ...إلخ وأما العمود (ي) فيشير إلى متوسط الخسائر السنوية محسوما منها املبالغ املستردة واملعوض عنها
والخسائر املستثناة على مدى عشر سنوات.
 .144يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح أيضا عن مؤشر األعمال ،ومكوناته الفرعية
وفقا للقالب رقم  .31ويلزم اإلفصاح عن جميع الفترات السابقة منذ تاريخ تطبيق هذا القالبُ .ويتوقع من مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم تعليقا توضيحيا يستكمل هذا القالب لشرح أي تغييرات على مدى الفترة املشمولة
بالتقرير ،ومسبباتها الرئيسة .ويلزم أن يكون هناك تعليق إضافي بالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي
حصلت على إذن من سلطتها التنظيمية والرقابية باستثناء األنشطة املتخارج عنها من حساب مؤشر األعمال .ويقدم
الجدول رقم  22نصوصا تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .31
القالب رقم  31مؤشراألعمال ومكوناته الفرعية :سنوي

.1
1أ
1ب
1ج
1د
.2
2أ
2ب
2جـ

مؤشر األعمال ومكوناته الفرعية
مكون األرباح ،وأقساط اإلجارة ،وتوزيعات األرباح
الدخل من اإليداعات لدى كيانات أخرى ،والتمويالت طويلة األجل وقصيرة
األجل ،واألدوات التي ال تمثل حقوق ملكية ،وتمويالت اإلجارة
األرباح املستحقة و/أو املدفوعة على الودائع ،وأموال الحسابات االستثمارية،
وإصدارات األدوات التي ال تمثل حقوق ملكية ،ومصاريف اإلجارة
املوجودات املدرة لألرباح
دخل توزيعات األرباح
مكون الخدمات
دخل األجور والعموالت
مصاريف األجور والعموالت
الدخل التشغيلي اآلخر
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أ
ن

ب
ن1-

ج
ن2-

2د املصاريف التشغيلية األخرى
 .3املكون املالي
3أ صافي الربح والخسارة في سجل املتاجرة
3ب صافي الربح والخسارة في السجل املصرفي
 .4مؤشر األعمال
 .5مكونات مؤشر األعمال
اإلفصاح عن مؤشراألعمال
أ مؤشر األعمال بما في ذلك األنشطة املتخارج منها املستثناة
6ب النقص في مؤشر األعمال نتيجة لألنشطة املتخارج منها املستثناة
الجدول رقم  :22تعاريف قالب مؤشر األعمال ومكوناته الفرعية
الشرح
رقم السطر
مكون األرباح ،وأقساط اإلجارة ،وتوزيعات األرباح = الحد األدنى ] (الدخل من األرباح املحققة وأقساط اإلجارة
– األرباح وأقساط اإلجارة املدفوعة) *%2.25 ،املوجودات الدارة لألرباح[  +دخل توزيعات األرباح .جميع
املبالغ في املعادلة تم حسابها على أنها متوسط ثالث سنوات :ن ،ن ،1-ن.2-
.1
املوجودات الدارة لألرباح هي إجمالي التمويالت طويلة األجل وقصيرة األجل املستحقة ،واألدوات الدارة للدخل
التي ال تمثل حقوق ملكية (بما في ذلك الصكوك السيادية وصكوك الشركات) ،وموجودات اإلجارة حسبما يتم
قياسها عند نهاية كل سنة مالية.
األرباح املحققة من جميع املوجودات املالية واملوجودات األخرى (بما في ذلك األرباح املحققة من خالل اإلجارة
1أ
التشغيلية ،واإلجارة املنتهية بالتمليك).
املصاريف من جميع املطلوبات املالية (بما في ذلك املصاريف من اإلجارة املنتهية بالتمليك ،واإلجارة التشغيلية،
1ب
والخسائر ،واإلهالك ،وتدني قيمة موجودات اإلجارة التشغيلية)74.
إجمالي مجموع التمويالت طويلة األجل وقصيرة األجل املستحقة ،واألدوات الدارة للدخل التي ال تمثل حقوق
ملكية (بما في ذلك الصكوك السيادية وصكوك الشركات) ،وموجودات اإلجارة حسبما يتم قياسها عند نهاية
1ج
كل سنة مالية.

74

ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اتباع اإلطار املحاسبي الواجب التطبيق في دولتها للمعالجة املناسبة للمصاريف الناتجة عن الخسائر ،واإلهالك ،وتدني
قيمة موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك.
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1د

.2
2أ

2ب

2ج
2د
.3

3أ

3ب

.4

دخل توزيعات األرباح من االستثمارات في األسهم والصناديق غير املوحدة في القوائم املالية ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ،بما في ذلك دخل توزيعات األرباح املتحصلة من الشركات التابعة غير املوحدة ،والشركات
الزميلة غير املوحدة ،واملشاريع املشتركة غير املوحدة.
مكون الخدمات = الحد األقص ى (دخل األجور والعموالت ،ومصاريف األجور والعموالت)  +الحد األقص ى
(الدخل التشغيلي اآلخر ،واملصاريف التشغيلية األخرى) .جميع عناصر املعادلة تم حسابها على أنها متوسط
ثالث سنوات :ن ،ن ،1-ن.2-
الدخل املتحصل من تقديم االستشارات والخدمات .ويشمل ذلك الدخل املتحصل من قبل مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية بوصفها متعهدا خارجيا للخدمات املالية اإلسالمية.
املصاريف املتحملة نتيجة الحصول على استشارات وخدمات .ويشمل ذلك أجور التعهيد الخارجي املدفوعة
من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لخدمات مالية إسالمية (ولكن باستثناء أجور التعهيد الخارجي
املتحملة جراء الحصول على خدمات غير مالية ،مثل الخدمات اللوجستية ،وتقنية املعلومات ،واملوارد
البشرية).
الدخل من العمليات املصرفية العادية التي لم يتم تضمينها في البنود األخرى ملؤشر األعمال ،إال أنها ذات طبيعة
مشابهة.
املصاريف والخسائر من العمليات املصرفية العادية التي لم يتم تضمينها في البنود األخرى ملؤشر األعمال ،إال
أنها ذات طبيعة مشابهة ،فضال عن تلك الناتجة من أحداث خسائر تشغيلية (ينبغي استثناء املصاريف
الناجمة عن اإلجارة التشغيلية).
املكون املالي = (صافي الربح والخسارة في سجل املتاجرة) ( +صافي الربح والخسارة في السجل املصرفي) .جميع
عناصر املعادلة تم حسابها على أنها متوسط ثالث سنوات :ن ،ن ،1-ن.2-
يشتمل ذلك على اآلتي( :أ) صافي الربح/الخسارة ملوجودات ومطلوبات املتاجرة (أدوات التحوط املتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها ،إن وجدت ،واألدوات التي ال تمثل حقوق ملكية ،وأدوات حقوق امللكية ،والتمويالت
طويلة األجل وقصيرة األجل ،واملوجودات واملطلوبات األخرى)( ،ب) صافي الربح/الخسارة من حساب التحوط
املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (إن وجد) ،و (ج) صافي الربح/الخسارة من اختالفات سعر الصرف األجنبي.
يشتمل ذلك على اآلتي( :أ) صافي الربح/الخسارة على املوجودات واملطلوبات املالية املقيسة بناء على القيمة
العادلة من خالل الربح والخسارة( ،ب) املكاسب/الخسائر املحققة على املوجودات واملطلوبات املالية غير
املقيسة بناء على القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة (التمويالت طويلة األجل وقصيرة األجل،
واملوجودات املتاحة للبيع ،واملوجودات املحتفظ بها حتى أجل االستحقاق ،واملطلوبات املالية املقيسة بناء على
التكلفة املطفأة)( ،ج) صافي الربح/الخسارة من حساب التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (إن وجد)،
و (د) صافي الربح/الخسارة من اختالفات سعر الصرف األجنبي.
مؤشر األعمال هو مجموع املكونات الثالثة :مكون األرباح وعوائد اإلجارة ودخل توزيعات األرباح ،ومكون
الخدمات ،واملكون املالي.
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ُ
يتم حساب مكونات مؤشر االعمال بضرب مؤشر األعمال بمجموعة من املعامالت الهامشية املحددة من قبل
الجهة التنظيمية .حسبما نصت عليه الفقرة رقم  8ملتطلبات الحد األدنى لرأس املال للمخاطر التشغيلية،
ُ
مقررات بازل  :3الصيغة النهائية إلصالحات ما بعد األزمة ،تزداد املعامالت الهامشية ( )αiبازدياد حجم مؤشر
.5
األعمال %12 :ملؤشر األعمال الذي يساوي أو يقل عن مليار يورو ،و  %15ملؤشر األعمال الذي يزيد عن مليار
يورو ،ويقل أو يساوي  30مليار يورو ،و  %18ملؤشر األعمال الذي يزيد عن  30مليار يورو.
ينبغي اإلبالغ عن اإلفصاح الخاص بمؤشر األعمال من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي حصلت على موافقة
رقابية باستثناء األنشطة املتخارج منها من حساب مؤشر األعمال.
يشتمل مؤشر األعمال املذكور في هذا السطر على األنشطة املتخارج منها.
6أ
الفرق بين مؤشر األعمال مع اعتبار األنشطة املتخارج منها (السطر رقم 6أ) ،ومؤشر األعمال محسوما منه
6ب
األنشطة املتخارج منها (السطر رقم .)4
األعمدة :يشير حرف (ن) إلى نهاية فترة التقرير السنوي ،وحرف (ن )1-إلى نهاية الفترة السنوية السابقة ...إلخ...
 .145يتعين على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن متطلبات رأس املال التنظيمي للمخاطر التشغيلية وفق
القالب رقم  .32ويقدم الجدول رقم  23نصوصا تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .32
القالب رقم  :32الحد األدنى املطلوب لرأس مال املخاطرالتشغيلية
.1
.2
.3
.4

مكون مؤشر األعمال75

ُم َ
ضاعف الخسائر الداخلية76
الحد األدنى املطلوب لرأس مال املخاطر التشغيلية
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها للمخاطر التشغيلية
الجدول رقم  :23تعاريف قالب الحد األدنى املطلوب لرأس مال املخاطرالتشغيلية

الشرح
رقم السطر
مكون مؤشر األعمال املستخدم لحساب متطلبات الحد األدنى لرأس املال التنظيمي للمخاطر
.1
التشغيلية.

75
76

يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم  8من إصالحات مقررات بازل  3النهائية ،الصادرة في ديسمبر .2017
يرجى الرجوع إلى الفقرتين  10-9من إصالحات مقررات بازل  3النهائية الصادرة في ديسمبر .2017
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.2

.3

.4

ُم َ
ضاعف الخسائر الداخلية املستخدم لحساب متطلبات الحد األدنى لرأس املال التنظيمي للمخاطر
التشغيلية .وعندما تختار الدول استثناء الخسائر من حساب املخاطر التشغيلية ،فإن ُم َ
ضاعف
الخسائر الداخلية سيكون مساويا للرقم (.)1
متطلبات الحد األدنى لرأس املال للمخاطر التشغيلية .بالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
التي تستخدم خسائر املخاطر التشغيلية لحساب ُم َ
ضاعف الخسائر الداخلية ،ينبغي أن يكون هذا
مطابقا لحاصل ضرب مكون مؤشر األعمال ُبم َ
ضاعف الخسائر الداخلية .وأما بالنسبة ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية التي ال تستخدم خسائر املخاطر التشغيلية لحساب ُم َ
ضاعف الخسائر
الداخلية ،فإن هذا سيكون مطابقا ملكون مؤشر األعمال.
تحويل متطلبات الحد األدنى لرأس املال للمخاطر التشغيلية إلى املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها.

 9.5مخاطر معدل العائد
 .146إن "مخاطر معدل العائد" في السجل املصرفي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (التي تعد نظيرا ملخاطر معدل الفائدة في
السجل املصرفي للمصارف التقليدية حسب تعريفها وفق لجنة بازل للرقابة املصرفية) تنشأ من األثر املحتمل على صافي دخل
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الناش ئ عن أثر التغيرات في معدالت السوق واملعدالت املرجعية ذات الصلة على العائد على
املوجودات ،وعلى العائدات الواجبة الدفع للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح .وتختلف مخاطر معدل العائد
عن مخاطر معدل الفائدة من حيث إن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية معنية بعوائدها على األنشطة االستثمارية عند نهاية
فترة االستثمار ،واألثر على صافي الدخل بعد تقاسم العوائد مع أصحاب الحسابات االستثمارية.
 .147وبقدر ما يتقاسم أصحاب الحسابات االستثمارية األرباح ويتحملون خسائر االستثمارات وعمليات مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ذات الصلة ،فإن أي أثر على العائد على املوجودات يمكن تعويضه ،جزئيا على األقل ،عن طريق التعديالت املقابلة في
العوائد واجبة الدفع ألصحاب الحسابات االستثمارية .إن مدى تقاسم أصحاب الحسابات االستثمارية املخاطر سيعتمد على
سياسات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتعلقة بامتصاص جزء من املخاطر التي عادة ما يتحملها أصحاب الحسابات
االستثمارية بموجب عقد املضاربة .وبالتالي كلما زاد امتصاص املخاطر من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
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(املعروف باسم املخاطر التجارية املنقولة) ،زاد الحجم املحتمل ملخاطر معدل العائد التي تواجهها مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية77.

 .148ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم إفصاحات نوعية وكمية حسبما هو مبين في الجدول رقم 24
والقالب رقم  33عن كيفية تعريفها ملخاطر معدل العائد ،والعوامل التي تتسبب في مخاطر معدل العائد ،واإلستراتيجيات
التي تتبناها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلدارة هذه املخاطر وتخفيفها .ومن املهم أن توفر مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية مستويات كافية من اإلفصاح لوصف مؤشرات مخاطر معدل العائد ،بما في ذلك البيانات املتعلقة بفجوات
آجال االستحقاق ،وكذلك املتعلقة بالحساسية للتغيرات في معدالت السوق للعائدات على مختلف عقود التمويل املتفقة
مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وللعائدات الواجبة الدفع ملختلف مصادر التمويل .إن اإلفصاحات عن مخاطر وعوائد
الحسابات االستثمارية واإلفصاحات عن العائدات على املوجودات أو العقود املمولة من قبل الحسابات االستثمارية،
وكذلك نسبة املوجودات ذات العائد الثابت إلى املتغير ،وتقسيم املوجودات عبر كامل اآلفاق الزمنية إلعادة التسعير
واإلفصاحات ذات الصلة عن املخاطر التجارية املنقولة (انظر القسم  ،)11.5تعد كلها أيضا ذات صلة عند تقييم مخاطر
معدل العائد78.

77

78

األصل شرع ا أن أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة واملقيدة يتحملون مخا طر الخسائر ،وليس على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تعوضهم
عن ذل ك ولكن يمكن لها أن تتنازل عن بعض أرباحها ألصحاب الحسابات االستثمارية عن طريق دعم غير مشروط وهو من الناحية الشرعية تبرع محض
غير ملزم.
إعادة التسعير في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية يكون عن طريق ربط األجرة في عقد اإلجارة بمؤشر معروف .وأما بقية العقود فالسعر فيها ثابت وبالتالي ال
يمكن إعادة تسعيرها.
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الجدول رقم  :24مخاطر معدل العائد
اإلفصاحات النوعية :سنوي
وصف لكيفية تعريف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر معدل العائد ألغراض الرقابة
.1
والقياس.
مناقشة العوامل املؤثرة في معدالت العائد واملعدالت املرجعية ،وآثارها على تسعير العقود ،فضال عن
تغطية طبيعة ومدى مخاطر معدل العائد التي تنطوي عليها أنشطة مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية الناجمة عن هيكل قائمة املركز املالي الخاص بها .وكذلك كيفية تضمين مؤسسة الخدمات
.2
املالية اإلسالمية قياس مخاطر معدل العائد في صياغة إستراتيجيتها الرامية إلى استقطاب أموال
الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح وفي صياغة إستراتيجيات لتوليد املوجودات
التي يتم تمويلها من خالل الحسابات االستثمارية هذه.
وصف اإلطار املجمل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلدارة مخاطر معدل العائد ،بما في ذلك
السياسات ،واإلجراءات ،وأدوات القياس ،والضبط املؤسس ي وإستراتيجيات التخفيف .ويمكن أن
يشمل ذلك رصد القيمة االقتصادية لحقوق امللكية ،وصافي الدخل من التمويل والصكوك 79مقارنة
 .3بالحدود املحددة ،وممارسات التحوط (إن وجدت) ،واختبارات الضغط ،ودور التدقيق املستقل،
ودور وممارسات لجنة املوجودات واملطلوبات ،وممارسات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
لضمان التحقق املناسب من النموذج ،والتحديثات في الوقت املالئم استجابة لظروف السوق
املتغيرة.
دورية عملية حساب مقاييس مخاطر معدل العائد ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ووصف
 .4للمقاييس املحددة التي تستخدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لقياس مدى حساسيتها
ملخاطر معدل العائد.
وصف لصدمة معدل العائد وسيناريوهات الضغط التي تستخدمها مؤسسة الخدمات املالية
.5
اإلسالمية لتقدير التغيرات في األرباح والقيمة االقتصادية.

79

يتضمن صافي الدخل من التمويل والصكوك عدة أمور ،منها الدخل من إيداع األموال لدى البنوك املركزية ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى (سواء
أكان ذلك على أساس املشاركة في األرباح أم عقود أخرى متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها) ،وجميع أنواع التمويل ،بما في ذلك التمويل املمنوح على أساس عقود
املشاركة في األرباح.
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وصف رفيع املستوى للنمذجة الرئيسة واالفتراضات املبنية على الحدود املستخدمة في حساب
التغيرات في القيمة االقتصادية لحقوق امللكية ،وصافي الدخل من التمويل والصكوك ،واملؤشرات
األخرى التي تستخدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في قياس مخاطر معدل العائد .ويشمل
ذلك:
• كيفية تحديد متوسط آجال استحقاق إعادة تسعير منتجات التمويل املمنوح للمؤسسة
أو املطلوبات التي ليس لها آجال استحقاق (بما في ذلك أي خصائص فريدة للمنتج تؤثر على
تقييم سلوك إعادة التسعير).
• املنهجية املستخدمة لتقدير معدالت الدفع املسبق لتمويل العمالء و/أو معدالت السحب
املبكر للودائع ،وأي افتراضات مهمة أخرى.

.6
• مناقشة دمج االفتراضات السلوکیة بشأن استرداد/سحب األموال من قبل أصحاب
الحسابات االستثمارية أو غيرھم من مقدمي األموال ملؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة،
وذلك لكي يتم تحديد األثر املمكن ملثل هذه االفتراضات على آجال االستحقاق التعاقدية
ومقاييس مخاطر معدل العائد.
• أي افتراضات أخرى لها تأثير جوهري على التغيير املفصح عنه في القيمة االقتصادية لحقوق
امللكية ،وصافي الدخل من التمويل والصكوك ،وغير ذلك من املقاييس ملخاطر معدل
العائد ،مع شرح سبب جوهرية هذه التغييرات.
• أي طرق تستخدم للتجمیع بين العمالت ،ومناقشة أي ارتباطات مهمة بين معدالت العائد
لعمالت مختلفة علی قائمة املركز املالي الخاصة بمؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة.
اإلفصاحات الكمية :سنوي
مؤشرات التعرضات ملخاطر معدل العائد ،على سبيل املثال ،البيانات املتعلقة
باملدفوعات/املقبوضات املتوقعة للتمويل ،ومصادر األموال على امتداد فترة قائمة املركز املالي
 .7ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،فضال عن البيانات املتعلقة بتكلفة األموال وفق أوعية آجال
استحقاق مختلفة وفقا ألجل استحقاق املوجودات أو املطلوبات ذات السعر الثابت ووفقا لوقت
إعادة تسعير املوجودات أو املطلوبات ذات املعدالت املتغيرة.
قيمة املوجودات واملطلوبات ذات الحساسية ملعدل الربح ،التي يتم تصنيفها إما بنودا ملعدل ربح ثابت
.8
أو متغير ،وهامش الربح املكتسب ،واملدة ،ومعدل الربح الفعلي لكل منها.
 .9متوسط وأطول أجل استحقاق إلعادة التسعير ملصادر األموال التي ليس لها أجل استحقاق.
 .10متوسط وأطول أجل استحقاق إلعادة التسعير ملصادر األموال ذات أجل استحقاق محدد.
 .11متوسط وأطول أجل استحقاق إلعادة تسعير املوجودات املمولة.
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 .149وفضال عن ذلك ،یجب علی مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أن تقدم تفاصيل عن التغیيرات في قيمتها االقتصادية
لحقوق امللكية ،وصافي الدخل من التمويل والصكوك وفق كل سیناریو صدمة مرتبط باملعدل املرجعي ،کما هو مبين في
القالب رقم  .33وينبغي أن تقدم مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمية تعليقا توضيحيا عن أهمیة القیم املبلغ عنھا ،وشروح
ألي تغیيرات جوهریة خالل الفترة املشمولة بالتقریر.
القالب رقم  :33معلومات كمية عن مخاطر معدل العائد :سنوي80

وفق عملة التقارير
الفترة
صعود املنحنى بالتوازي
انخفاض املنحنى بالتوازي
ازدياد انحدار املنحنى
ازدياد تسطح املنحنى
ارتفاع املعدل املرجعي قصير األجل
انخفاض املعدل املرجعي قصير األجل
الحد األقص ى
الفترة
رأس املال األساس

80

القيمة االقتصادية لحقوق امللكيةΔ
ن1-
ن

صافي الدخل من التمويل والصكوكΔ
ن1-
ن

ن

ن1-

ملزيد من التفصيل حول السيناريوهات املعيارية لصدمة املعدالت املرجعية ،انظر امللحق رقم  2مخاطر معدل الفائدة في السجل املصرفي الصادر عن لجنة بازل
للرقابة املصرفية ،أبريل .2016

136

 10.5املكافآت
 .150بعد حدوث األزمة املالية العاملية التي بدأت في عام  ،2007نشرت عدة منظمات دولية واضعة للمعايير إرشادات
للمؤسسات بشأن اإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة بممارساتها املتعلقة باملكافآت من أجل تسهيل إمكانية املقارنة،
ومن ثم ،إشراك أصحاب املصالح 81.ويبني هذا املعيار على املعايير الدولية ذات الصلة بشأن املكافآت في مطالبة مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية بوصف سياسات املكافآت والعناصر األساسية لنظام املكافآت الخاص بها .وعندما يكون ذلك
ذا صلة ،ينبغي عمل اإلفصاحات عن العناصر املبينة في الجدول رقم .25
الجدول رقم  :25املكافآت
اإلفصاحات الكمية :سنوي
املعلومات املتعلقة بالهيئات التي تشرف على املكافآت .ويجب أن تتضمن اإلفصاحات ما يأتي:

.1

• اسم الهيئة الرئيسة التي تشرف على املكافآت ،وتركيبتها ،والصالحيات املوكلة لها على
مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
• االستشاريون الخارجيون الذين ُ
التمست مشورتهم ،والهيئة التي كلفتهم بإسداء املشورة،
وفي أي مجاالت من العملية املتعلقة باملكافآت.
• وصف لنطاق سياسة املكافآت ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (على سبيل املثال
حسب املناطق ،وخطوط األعمال ،بما في ذلك مدى قابلية تطبيقها على الشركات التابعة
والفروع األجنبية).
• وصف ألنواع املوظفين الذين يعدون من كبار املديرين واملتعاملين مع املخاطر الجوهرية.

81

أصدرت لجنة بازل للرقابة املصرفية في يوليو  2009إرشادات مكملة للركن الثاني من مقررات بازل  2تضمنت مقترحات بشأن املبادئ الخاصة ملمارسات املكافأة
السليمة الصادرة عن مجلس االستقرار املالي في أبريل عام  .2009وقد تضمنت اإلرشادات املكملة متطلبا خاصا بالشركات "لإلفصاح عن معلومات واضحة،
وشاملة ،وفي الوقت املالئم عن ممارسات املكافأة لديهم من أجل تسهيل املشاركة البناءة من قبل جميع أصحاب املصلحة ،بما في ذلك على وجه الخصوص حملة
األسهم" .كما أصدر مجلس االستقرار املالي في مارس  ،2010تقريرا الستعراض النظراء بشأن املكافآت أشار إلى وجود اختالفات في ممارسات اإلفصاح عبر الدول
بشأن املكافآت ،األمر الذي يؤثر سلبا على قابلية املقارنة ،ويقوض فاعلية اإلفصاح .وبناء عليه أوص ى مجلس االستقرار املالي أن تدمج لجنة بازل للرقابة املصرفية
موضوع املكافآت في الركن الثالث ،ومن ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة املصرفية متطلبات اإلفصاح األولى الخاصة بالركن الثالث فيما يتعلق باملكافآت في يوليو
 ،2011وأنهت الصيغة النهائية لهذه املتطلبات ضمن اإلطار املوحد واملحسن ملتطلبات اإلفصاح الخاصة بالركن الثالث في مارس .2017
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معلومات متعلقة بتصميم وهيكلة عمليات املكافآت .ويجب أن تتضمن اإلفصاحات ما يأتي:
• نظرة عامة عن السمات واألهداف الرئيسة لسياسة املكافآت.
.2

.3

• ما إذا كانت لجنة املكافآت قد راجعت سياسة املكافآت للمؤسسة خالل العام املاض ي،
وإذا كان األمر كذلك ،ينبغي تقديم نظرة عامة عن أي تغييرات تم إجراؤها ،وأسباب تلك
التغييرات ،وأثرها على املكافآت.
• مناقشة حول كيفية ضمان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مكافأة موظفي املخاطر
وااللتزام بشكل مستقل عن األعمال التي يشرفون عليها.
وصف الطرق التي تأخذ في االعتبار املخاطر الحالية واملستقبلية في عمليات املكافآت .وينبغي أن
تتضمن اإلفصاحات نظرة عامة عن املخاطر الرئيسة ،وقياسها ،وكيفية تأثير هذه املقاييس على
املكافآت.
وصف الطرق التي تسعى من خاللها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ربط األداء خالل فترة قياس
األداء بمستويات املكافآت .وينبغي أن تتضمن اإلفصاحات مايأتي:
• نظرة عامة عن مقاييس األداء الرئيسة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وخطوط
األعمال العليا ،واألفراد.

.4

• مناقشة لكيفية ارتباط مبالغ املكافآت الفردية بأداء مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
بأكملها ،ومستوى األداء الفردي.
• مناقشة التدابير التي ستطبقها مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة بشكل عام لتعديل
املكافآت في حال ضعف مقاییس األداء ،بما في ذلك معایير مؤسسة الخدمات املالیة
اإلسالمیة لتحدید مقاييس األداء "الضعیف".
وصف الطرق التي تسعى من خاللها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى تعديل املكافآت لألخذ في
االعتبار األداء األطول أجال .وينبغي أن تتضمن اإلفصاحات ما يأتي:

.5

• مناقشة سياسة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بشأن تأجيل واستحقاق املكافآت
املتغيرة ،وما إذا كان الجزء املؤجل من املكافآت املتغيرة يختلف بين املوظفين أو مجموعات
من املوظفين ،وكذلك وصف العوامل التي تحدد مقدار الجزء املؤجل ،واألهمية النسبية
لتلك العوامل.
• مناقشة سياسة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ومعاييرها لتعديل املكافآت املؤجلة
قبل استحقاقها و (إذا سمح بذلك القانون الوطني) بعد االستحقاق من خالل ترتيبات
االسترداد.
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وصف األشكال املختلفة للمكافآت املتغيرة التي تستخدمھا مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمية
وعرض مسوغات استخدامها .وينبغي أن تتضمن اإلفصاحات ما يأتي:
.6

• نظرة عامة عن أشكال املكافآت املتغيرة املقدمة (مثال النقدية ،واألسهم ،واألدوات
املرتبطة باألسهم ،واألشكال األخرى).
• مناقشة استخدام األشكال املختلفة من املكافآت املتغيرة ،وما إذا كان املزيج من األشكال
املختلفة للمكافآت املتغيرة يختلف عبر املوظفين أو مجموعات من املوظفين ،وكذلك
وصف العوامل التي تحدد املزيج ،وأهميتها النسبية.

 .151يجب تقديم إفصاحات كمية بشأن املكافآت ،وفقا للقالب رقم  ،34ويمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تستكمل
القالب بشرح توضيحي يشرح أي تغييرات مهمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير واملسببات األساسية لهذه التغييرات.
القالب رقم  :34املكافآت :سنوي
قيمة املكافأة
.1
.2
.3
.4

املكافأة الثابتة

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

املكافآت املتغيرة

اإلدارة العليا
عدد األفراد
مجموع املكافأة الثابتة ( ،)7 + 5 + 3وتشمل
اآلتي:
أوال :النقدية
ومنها :املؤجلة
ثانيا :األسهم أو األدوات األخرى املرتبطة
باألسهم
ومنها :املؤجلة
ثالثا :األشكال األخرى
ومنها :املؤجلة
عدد األفراد
مجموع املكافآت املتغيرة (،)15 + 13 + 11
وتشمل اآلتي:
أوال :النقدية
ومنها :املؤجلة
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متعاملون آخرون مع
املخاطر الجوهرية

.13
.14
.15
.16
 .17إجمالي املكافآت ()10 + 2

ثانيا :األسهم أو األدوات األخرى املرتبطة
باألسهم
ومنها :املؤجلة
ثالثا :األشكال األخرى
ومنها :املؤجلة

 .152يجب أيضا على مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمية أن تفصح ،على أساس تجميعي ،عن مكافآت أعضاء الهيئة
الشرعية الخاصة بها خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،وأن تفصح على أساس سنوي عن سياسة املكافآت الخاصة
بهيئتها الشرعية.
ُ .153يتوقع من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تقديم معلومات كمية عن املدفوعات الخاصة للسنة املالية وفقا
للقالب رقم  .35وعندما ال يكون من املمكن اإلفصاح عن القالب بصحبة القوائم املالية السنوية ،يجب حينها أن يتم
اإلفصاح عنها في أقرب وقت ممكن بعد ذلك .ويجب أن تستكمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية القالب بتعليق
توضيحي يشرح أي تحركات مهمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واملسببات الرئيسة ملثل هذه التحركات .ويقدم الجدول
رقم  26نصوصا تفسيرية ذات صلة بالقالب رقم .35
القالب رقم  :35املدفوعات الخاصة
العالوات املضمونة
إجمالي
عدد
املوظفين املبلغ

املدفوعات الخاصة
اإلدارة العليا
متعاملون آخرون
املخاطر الجوهرية

مع
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مكافآت االلتحاق
إجمالي
عدد
املبلغ
املوظفين

مدفوعات إنهاء الخدمة
إجمالي
عدد
املبلغ
املوظفين

الجدول رقم  :26تعاريف قالب املدفوعات الخاصة
يجب أن تتماثل فئتا اإلدارة العليا واملتعاملون اآلخرون مع املخاطر الجوهرية الواردة في السطرين رقم  1ورقم
 2مع نوعي املوظفين املوصوفين في الجدول رقم .25
مدفوعات العالوات املضمونة خالل السنة املالية
العالوات املضمونة
املدفوعات املخصصة للموظفين عند استقطابهم
مكافآت االلتحاق
خالل السنة املالية
املدفوعات املخصصة للموظفين الذين تم فصلهم
مدفوعات إنهاء الخدمة
خالل السنة املالية
 .154يجب أيضا أن تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معلومات كمية عن املكافآت املؤجلة واملحتجزة وفق القالب
رقم  .36وعندما ال يمكن اإلفصاح عن القالب إلى جانب القوائم املالية السنوية ،فيجب حينها اإلفصاح عنها في أقرب وقت
ممكن بعد ذلك .ويجب أن تستكمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية القالب بتعليق توضيحي يشرح أي تحركات مهمة
خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واملسببات الرئيسة ملثل هذه التحركات .ويقدم الجدول رقم  27نصوصا تفسيرية ذات
صلة بالقالب رقم .36
القالب رقم  :36املكافآت املؤجلة
(ب)
(أ)
اإلجمالي ومنها :املبلغ اإلجمالي
املؤجلة املبلغ
املكافآت
للمكافآت املستحقة للمكافآت املستحقة
واملحتفظ بها
واملحتجزة
املؤجلة
املؤجلة
املعرضة للتعديل الالحق
الصريح و/أو الضمني
اإلدارة العليا
النقد
األسهم
األدوات املتصلة بالنقد
املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
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(ج)
اإلجمالي
املبلغ
خالل
للتغيير
السنة الناجم عن
التعديالت الالحقة
الصريحة

(د)
اإلجمالي
املبلغ
خالل
للتغيير
السنة الناجم عن
التعديالت الالحقة
الضمنية

(هـ)
اإلجمالي
املبلغ
للمكافآت املؤجلة
املدفوعة في السنة
املالية

أخرى
متعاملون آخرون مع
املخاطر الجوهرية
النقد
األسهم
األدوات املتصلة بالنقد
املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها
أخرى
اإلجمالي
الجدول رقم  :27تعريفات قالب املكافآت املؤجلة
الجزء من املكافآت املؤجلة واملحتجزة الخاضع لبنود
تعديل مباشر (على سبيل املثال ،بنود الحوافز
املكافآت املستحقة املعرضة لتعديل الحق صريح
والعقوبات ،أو االستردادت ،أو ما شابه ذلك من إلغاء
املكافآت أو تخفيضها بعد إعادة تقييمها).
الجزء من املكافآت املؤجلة واملحتجزة الخاضع لبنود
تعديل من املمكن أن تغير منها ،وذلك بسبب حقيقة
املكافآت املستحقة املعرضة لتعديل الحق ضمني مفادها أنها مرتبطة بأداء مؤشرات أخرى (على سبيل
املثال ،التقلبات في أداء أسعار األسهم ،أو وحدات
األداء).
ُيتوقع أن يبين العمودان (أ) و (ب) املبالغ في تاريخ رفع التقرير (املتراكمة على مدار السنوات املاضية).
ُيتوقع أن ُيبين العمودان (ج) و (هـ) التحركات خالل السنة املالية.
ُيتوقع أن ُيبين العمودان (ج) و (د) التحركات املتعلقة بشكل خاص بالعمود (ب) ،في حين يبين العمود (هـ)
املدفوعات التي أثرت على العمود (أ).
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 11.5املخاطرالتجارية املنقولة
 .155تشير "املخاطر التجارية املنقولة" إلى حجم املخاطر التي يتم نقلها إلى املساهمين من أجل حماية أصحاب الحسابات االستثمارية
من تحمل بعض أو كل املخاطر التي يتعرضون لها تعاقديا في عقود املضاربة .وبموجب عقد املضاربة (تقاسم األرباح وتحمل رب
املال الخسائر) ،يتعرض أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة إلى األثر املجمع للمخاطر الناشئة عن املوجودات التي تم استثمار
أموالهم فيها ،ولكنهم يستفيدون من املخاطر التجارية املنقولة التي تتحملها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ويتحقق تقاسم
املخاطر هذا من خالل إنشاء واستخدام احتياطيات مختلفة مثل احتياطي م ُُعدل األرباح ،فضال عن التعديل غير املشروط82

لحصة ربح املضارب ،وذلك من أجل دعم األرباح الواجبة الدفع ألصحاب الحسابات االستثمارية من التعرض لتقلبات في العائد
الكلي الناجمة عن املخاطر املصرفية ،مما ُي َمكن ذلك من دفع عوائد تنافسية في السوق .ويتطلب نقل املخاطر من أصحاب
الحسابات االستثمارية إلى املساهمين إدراج نسبة من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة من قبل أصحاب
الحسابات االستثمارية في مقام نسبة كفاية رأس املال83.

 .156يشير مصطلح "احتياطي ُمعدل األرباح" إلى االحتياطيات املقتطعة من أرباح املضاربة قبل تطبيق توزيع األرباح؛ وبالتالي فإن
جزءا من احتياطي ُمعدل األرباح يعد مكونا من مكونات حقوق امللكية للمساهمين والباقي يعد مكونا من مكونات حقوق امللكية
ألصحاب الحسابات االستثمارية .وقد يساعد استخدام احتياطي ُمعدل األرباح على دعم معدالت العائد املدفوعة ألصحاب
الحسابات االستثمارية و (توزيعات األرباح) املدفوعة للمساهمين .وعلى وجه الخصوص ،يمكن الجمع بين استخدام احتياطي
ُمعدل األرباح وتنازل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن جزء من حصتها أو كامل حصتها في الربح بوصفها مضاربا من أجل
دعم األرباح املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية بحيث تتناسب مع عوائد السوق الحالية .وينبغي تمييز مثل هذه األرباح
املدفوعة إلى أصحاب الحسابات االستثمارية عن النتيجة النهائية غير املعدلة للمضاربة التي يتم من خاللها تقاسم األرباح وفقا
للنسب التعاقدية املتفق عليها ،دون أن يكون هناك دعم للعوائد املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية.

82

83

يجب أن يكون مثل هذا التعديل غير املشروط لحصة ربح املضارب مستندا إلى قرار متخذ من قبل املساهمين من خالل آلية التبرع دون أي طلب من أصحاب الحسابات
االستثمارية .ويجب اإلفصاح عن هذا القرار واآللية املستخدمة لتعديل حصة ربح املضارب من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
كما هو محدد في املعيار رقم  .15وانظر أيضا الهامش رقم .77
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 .157إن احتياطي مخاطر االستثمار هو احتياطي مقتطع من األرباح املخصصة ألصحاب الحسابات االستثمارية (بعد
اقتطاع حصة املضارب) بناء على حصة الربح املطبقة .إن هذا االحتياطي يرجع إلى ملكية أصحاب الحسابات
االستثمارية ويمكن استخدامه فقط المتصاص الخسائر (بخالف تلك الناجمة عن التقصير أو اإلهمال) خالل الفترة
املالية .وعلى أي حال ،فإن املعلومات عن تقلب األرباح املجمعة للمضاربة  ،وحجم واستخدام احتياطي ُم عدل األرباح
واحتياطي مخاطر االستثمار واألرباح املوزعة بعد استخدام هذين االحتياطيين ،لها أهمية قصوى في تحديد مزيج
املخاطر والعائد الذي يواجه أصحاب الحسابات االستثمارية ،وحجم املخاطر التجارية املنقولة الذي تتحمله
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .158يعد احتياطي ُمعدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار بمثابة أساليب للتخفيف من املخاطر التجاربة املنقولة.
ويمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيضا أن تدعم العوائد املدفوعة ألصحاب الحسابات االستثمارية
باستخدام األساليب التي تشمل املخاطر التجارية املنقولة دون تخفيف .وتشمل هذه األساليب التخفيض املؤقت
لحصة املضارب الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى ما دون الحصة التعاقدية (التي غالبا ما يتم تحديدها،
من الناحية العملية ،وفق حد أقص ى) و/أو تخصيص حصة أقل من األرباح للمساهمين حتى لو لم تكن مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ملزمة تعاقديا لفعل ذلك .ویمکن استخدام ھذه اآللیة فقط لدعم الدخل في حالة عدم
وجود خسائر ،حیث إن خسائر االستثمار علی أموال الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح يتعين أن
يتحملھا أصحاب الحسابات االستثمارية أنفسھم ،في حين ال تحصل مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة علی حصة من
الربح بوصفها مضاربا.
 .159قد تتبرع إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (بموافقة املساهمين) بجزء من دخل املساهمين إلى أصحاب الحسابات
االستثمارية على أساس هبة ،وذلك لتقديم مستوى من العائدات ألصحاب الحسابات االستثمارية أقرب إلى املعدل املرجعي
للسوق ،عندما تكون مجمل العائدات االستثمارية الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أقل من املعدل املرجعي.
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 .160ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح ،على أساس سنوي ،عن سياساتها املتعلقة باملخاطر التجارية
املنقولة ،بما في ذلك إطار إدارة توقعات مساهميها وأصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة ،وتقاسم املخاطر بين مختلف
أصحاب املصلحة ،ونطاق ومقاييس املخاطر التي يواجهها أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة أو املقيدة (حسب
مقتض ى الحال) بناء على إستراتيجيات األعمال العامة وسياسات االستثمار الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلفصاحات الكمية ذات الصلة بتقييم املخاطر التجارية املنقولة قد تم إدراجها في القسم الرابع
من هذا املعيار.
 12.5املخاطرالخاصة بالعقود
 .161يتعرض كل نوع من أنواع املوجودات التمويلية إلى مزيج متفاوت من مخاطر االئتمان والسوق .وبناء على ذلك ،من املناسب
رصد إجمالي التعرضات للمخاطر في كل نوع من أنواع املوجودات التمويلية وأعباء رأس املال املقابلة لكل نوع منها وفق ما هو
مبين في الجدول رقم .28
الجدول رقم  :28املخاطر الخاصة بالعقد
اإلفصاحات النوعية :سنوي
السياسة املتعلقة بالحصص النسبية ملختلف عقود التمويل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وتخصيص
.1
رأس املال ملختلف أنواع عقود التمويل املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
اإلفصاحات الكمية :نصف سنوي
إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها حسب نوع عقد التمويل املتفق مع أحكام الشريعة
.2
ومبادئها.
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القسم السادس :إثقال املوجودات
 .162يقدم اإلفصاح عن املعلومات بشأن تقسيمات املوجودات املثقلة وغير املثقلة من قبل املصارف نظرة عامة عن مدى
بقاء موجودات املصرف متاحة للدائنين في حالة عدم املالءة ،وبناء على هذا فإن اإلفصاح عن هذه املعلومات يعد ذا
مغزى ملستخدمي بيانات الركن الثالث الصادر عن لجنة بازل للرقابة املصرفية .ويتبنى مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
الرؤية نفسها ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ويفرض اإلفصاح عن املوجودات املثقلة وغير املثقلة املسجلة في
قائمة املركز املالي باستخدام القيم كما في نهاية الفترة وفقا للقالب رقم .37
ُ
ُ .163ت َ
عرف املوجودات املثقلة ألغراض اإلفصاح في هذا القالب على أنها املوجودات التي قيدت مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أو ُمنعت من تسييلها ،أو بيعها ،أو نقلها ،أو التنازل عنها ،نظرا لقيود قانونية أو تنظيمية ،أو تعاقدية ،أو غير
ذلك من القيود .وتعد املوجودات املسجلة في قائمة املركز املالي املمولة من قبل أموال أصحاب الحسابات االستثمارية إلى
جانب حصة أصحاب الحسابات االستثمارية في أي أرباح غير موزعة (محسوما منها أي خسائر) ،إلى جانب حصصهم
التناسبية في املوجودات املمولة من قبل األموال املختلطة ،موجودات مقيدة ،وينبغي اإلبالغ عنها بوصفها "موجودات
ممولة من قبل أصحاب الحسابات االستثمارية" في القالب .وباملقابل ،فإن املوجودات غير املثقلة هي تلك التي ال تستوفي
تعريف املوجودات املثقلة املذكور آنفا .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تستخدم هذه التعريفات في
تقديم إفصاحات عن هذا املجال .وينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تستخدم النطاق التنظيمي للتوحيد
ُ
ألغراض متطلب اإلفصاح هذا ،وأن تضمن تعرضات التصكيك الخاصة بها( 84إن وجدت).
 .164ينبغي دائما ملء األعمدة (د) ،و (ح) ،و (ط) من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وتتضمن عناوين األعمدة
(أ) ،و (ب) ،و (ج) أمثلة على التقسيمات الخاصة بالعمود (د) .وبإمكان السلطات التنظيمية والرقابية أن تفرض بشكل
منفصل تقسيمات إضافية لهذا العمود حسب نوع املعاملة و/أو تفرض تقسيم العمود (ح) إلى فئات من املوجودات
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غير املثقلة التي تم إيضاحها بواسطة أمثلة في األعمدة (هـ) ،و (و) ،و (ز) .وباإلمكان تقديم إرشادات إضافية بشأن معالجة بعض
املوجودات على اعتبار أنها إما موجودات مثقلة أو غير مثقلة من قبل السلطات التنظيمية والرقابية.
 .165من املمكن فرض عمود من قبل السلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة يمثل املوجودات الداعمة لتسهيالت البنك
املركزي املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لإلفصاح عنها ،بغض النظر عما إذا كانت تقسيمات مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية للموجودات املثقلة وغير املثقلة حسب نوع املعاملة والفئة مفروضة أو ال .وتعد املوجودات الداعمة لتسهيالت البنك
املركزي املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها هي تلك التي يتم استخدامها لضمان املعامالت أو التي تبقى متاحة لضمان املعامالت
في أي تسهيل متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ممنوح من البنك املركزي ،بما في ذلك التسهيالت املستخدمة للسياسة النقدية،
ومساعدة السيولة ،أو أي تسهيالت تمويل آنية .ويمكن أن يكون اإلفصاح عن مثل هذه املوجودات أمرا حساسا ،ولهذا ُجعل
اختياريا (وفق السلطة التقديرية للسلطات التنظيمية والرقابية ذات الصلة) .وعندما يتم استخدام عمود منفصل لتسهيالت
البنك املركزي املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،ينبغي حينها على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وصف أنواع املوجودات
والتسهيالت املتضمنة في هذا العمود .وعندما تقرر السلطات التنظيمية والرقابية عدم إدخال العمود االختياري في متطلبات
اإلفصاح ،يتعين حينها على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تجميع املوجودات املستخدمة في تسهيالت البنك املركزي
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها إلى جانب املوجودات املثقلة وغير املثقلة حسبما هو مناسب.
َ
ُ .166يتوقع من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إكمال هذا القالب بتعليق توضيحي يوضح اآلتي( :أ) أي تغيرات جوهرية في
مبالغ املوجودات املثقلة وغير املثقلة منذ اإلفصاح السابق ،و (ب) أي تعريف ملبالغ املوجودات املثقلة و/أو غير املثقلة املقسمة
حسب أنواع املعاملة /الفئة ،و (ج) أي معلومات أخرى ذات صلة تعد ضرورية لفهم سياق املبالغ املفصح عنها.
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القالب رقم  :37املوجودات املثقلة :نصف سنوي
أ

ب

ج

د

املوجودات املثقلة

نوع املعاملة 1
(الصكوك
املصدرة)

هـ
]اختياري[
تسهيالت البنك
املركزي املتفقة
مع أحكام
الشريعة
ومبادئها

نوع املعاملة  2نوع املعاملة  3اإلجمالي
(املوجودات
(البدائل
املمولة من
الشرعية
قبل أصحاب
ملعامالت
الحسابات
إعادة الشراء
االستثمارية)

و

املوجودات غيراملثقلة

الفئة 2
الفئة 1
(املوجودات (املوجودات
املتاحة فورا األخرى التي من
لإلثقال) املمكن إثقالها)

تقسيم
يتم
املوجودات املسجلة
في قائمة املركز املالي،
ومن املمكن أن يكون
هناك تقسيمات
بقدر ما هو مرغوب
به
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ز

ح

الفئة 3
(املوجودات
التي ال يمكن
إثقالها)

ط

اإلجمالي

اإلجمالي

القسم السابع :إفصاحات الضبط املؤسس ي العام والضوابط الشرعية
 .167تم تصميم اإلفصاحات املعنية بالضبط املؤسس ي العام والضوابط الشرعية بهدف توفير معلومات عن هيكل وعمليات وأداء
كل منهما في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .ويتمثل أحد األهداف املهمة لهذه اإلفصاحات في ضمان الشفافية فيما يتعلق
بمجمل الضبط املؤسس ي في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وكذلك تدابيرها لضمان االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
 .168إن املعايير الدولية واملواثيق وأفضل املمارسات في مجال الضبط املؤسس ي ،مثل مبادئ الضبط املؤسس ي ملجموعة
العشرين ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية املصدرة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ومبادئ الضبط
املؤسس ي للمصارف الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية ،ومعايير أخرى للضبط املؤسس ي ذات الصلة ،تتفق مع هذه
األهداف ،وهي أيضا ،حيثما كان ذلك ذا صلة ،مكملة لها من حيث اإلرشاد إلجراء إفصاحات مناسبة.
 .169يتناول معيار الضبط املؤسس ي الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أربعة مجاالت وهي( :أ) منهج الضبط
املؤسس ي العام ،و (ب) حقوق أصحاب الحسابات االستثمارية ،و (ج) االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها ،و (د) شفافية
إعداد التقارير املالية فيما يتعلق بالحسابات االستثمارية.
ُ .170يعرف معيار الضوابط الشرعية رقم  10الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية
لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية" "نظام الضوابط الشرعية" بأنه مجموعة من
الترتيبات املؤسساتية والتنظيمية التي يتم من خاللها ضمان مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وجود رقابة فعالة
ومستقلة على االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها من خالل عدد من الهياكل والعمليات بما في ذلك إصدار الفتاوى/القرارات
الشرعية ذات الصلة ،وتعميم املعلومات عن مثل هذه الفتاوى/القرارات الشرعية على املوظفين التشغيليين ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية الذين يرصدون االلتزام بهذه الفتاوى/القرارات الشرعية ،واملراجعة/التدقيق الشرعي
الداخلي ،واملراجعة/التدقيق السنوي لاللتزام بأحكام الشريعة ومبادئها للتثبت من التطبيق املناسب للمراجعة/التدقيق
الشرعي الداخلي لاللتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
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 .171تم تبني ممارسات متنوعة للضبط املؤسس ي والضوابط الشرعية من قبل مختلف مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في
مختلف الدول .وعلى وجه الخصوص ،هناك بعض الدول التي لديها سلطة شرعية مركزية تصدر أو توافق على الفتوى/القرار
الشرعي الواجب التطبيق الذي يتعين تبنيه من قبل الهيئات الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في تلك الدول ،في حين
يكون القرار/الفتوى الشرعية في دول أخرى لكل مؤسسة من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية صادرا عن الهيئة الشرعية85

لتلك املؤسسة .وبالتماش ي مع الجدولين رقم  29ورقم  ،30ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقدم إفصاحات
عن هيكل ،وعمليات ،وأداء الضبط املؤسس ي العام والضوابط الشرعية الخاصة بها .وينبغي أن تتضمن هذه اإلفصاحات حقوق
أصحاب الحسابات االستثمارية ،وااللتزام بأحكام الشريعة ومبادئها ،وشفافية إعداد التقارير املالية فيما يتعلق بالحسابات
االستثمارية 86.وفضال عن ذلك ،يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام القالب رقم  38في تقديم إفصاحات كمية
ذات صلة بعدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
الجدول رقم  :29الضبط املؤسس ي العام

.1
.2

.3

85

86

87

اإلفصاحات النوعية :سنوي
تقديم إفصاح وشرح ألي خروج عن االلتزام بمعايير إعداد التقارير املالية الواجبة التطبيق87.
اإلفصاح عن ترتيبات وممارسات الضبط املؤسس ي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،بما في ذلك ما إذا كانت
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تلتزم بالكامل بمعايير الضبط املؤسس ي الوطنية أو الدولية بما في ذلك معيار
الضبط املؤسس ي الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية .وفي حالة وجود التزام أقل من الكامل ،أن تقدم
شرحا عن الجانب غير امللتزم به.
اإلفصاح عن جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة ومعالجة األحداث الجوهرية من قبل مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية.

يستخدم هذا املعيار مصطلح "الهيئة الشرعية" ،ويالحظ أن بعض الدول تستخدم مصطلحات مختلفة ،مثل "اللجنة الشرعية"" ،وهيئة الرقابة الشرعية"" ،ولجنة
الخبراء االستشارية" من بين مصطلحات أخرى لإلشارة إلى لجنة/هيئة/مجلس ذي وظائف مماثلة ذات صلة باملسائل الشرعية.
تختلف أيضا ترتيبات رصد االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وباإلشارة على وجه الخصوص إلى االلتزام بأحكام الشريعة
ومبادئها ،فإن الجداول الواردة في هذا املعيار -جنبا إلى جنب مع معايير الضبط املؤسس ي األخرى ذات الصلة -تتضمن متطلبات لإلفصاح مصممة لكي تسمح ألصحاب
املصلحة بالحكم على ما إذا كانت ترتيبات الضبط املؤسس ي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي على نحو معقول لضمان االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
انظر املعيار رقم  3املعنون بـ "املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية (عدا مؤسسات التأمين اإلسالمي ]التكافل[
وصناديق االستثمار اإلسالمي).
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الجدول رقم  :30الضوابط الشرعية
اإلفصاحات النوعية :سنوي
إفادة حول ترتيبات الضبط املؤسس ي ،ونظمه ،وآليات الرقابة عليه التي تستخدمها مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية لضمان االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وكيفية تلبية ما سبق للمعايير الوطنية أو الدولية الواجبة
 .1التطبيق .وفي حالة عدم االلتزام الكامل باملعايير املرغوبة ،يتم تقديم شرح ألسباب عدم االلتزام .وفي الدول التي
يطبق فيها املعيار رقم  ،10أو عندما توجد مبادئ إرشادية وطنية بشأن الضوابط الشرعية في مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية ،ينبغي تقديم إفادة بااللتزام بهذه املعايير (وأسباب أي عدم التزام بها).
بيان يبلور بوضوح مسؤولية مجلس اإلدارة وخضوعه للمساءلة بشأن االلتزام بالضوابط الشرعية من قبل
.2
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
إفادة عن استقاللية أعضاء الهيئة الشرعية أو املؤسسة االستشارية املعينة من قبل مؤسسة الخدمات املالية
 .3اإلسالمية للعمل بوصفها هيئة شرعية .وينبغي إعداد مثل هذه اإلفادة وفقا للمعايير املنصوص عليها في الفقرات
 43-42من املعيار رقم  10أو غيرها من إرشادات الضوابط الشرعية الواجبة التطبيق.
 .4مؤهالت ومجاالت خبرة كل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية.
 .5التعيينات والتغييرات التي تطرأ على عضوية الهيئة الشرعية خالل السنة املالية.
 .6رأي الهيئة الشرعية حول وضع االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
اإلفصاح عن أحداث عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها 88التي ال تترتب عليها تبعات مالية على مؤسسة
 .7الخدمات املالية اإلسالمية وعمالئها (مثل الهفوات اإلجرائية في اتباع اإلجراءات الشرعية املناسبة) ،وكيف تم
معالجتها ،بما في ذلك تدابير الرقابة املتخذة لتجنب حصول مثل هذه األحداث مرة أخرى.
توص ى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية باإلفصاح عن الفتاوى/القرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية
الخاصة بها خالل األشهر االثني عشر املاضية ،فضال عن املسوغات الداعمة لهذه الفتاوى/القرارات الشرعية
.8
والعملية التي اتبعتها الهيئة الشرعية في الوصول إلى قراراتها .ويوص ى بأن تتم كتابة هذه الفتاوى/القرارات الشرعية
واملسوغات الداعمة لها على شكل عبارات دقيقة ،وبلغة وصياغة واضحة وبسيطة وسهلة الفهم.
يوص ى أيضا بأن تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إفصاحا مناسبا عندما ترجع هيئتها الشرعية عن أي
 .9من فتاواها/قراراتها الشرعية ،أو عندما تراجع أيا من فتاواها/قراراتها الشرعية ،والسبب الذي دعاها للرجوع عن
رأيها أو مراجعته.
اإلفصاحات الكمية :سنوي

88

يشير "عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها" إلى إخفاق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها أو تطبيقها ،وفق ما حددته الهيئة
الشرعية الخاصة بها أو الهيئة ذات الصلة في الدولة التي تعمل فيها املؤسسة.
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.10

.11

اإلفصاح عن أحداث عدم االلتزام أحكام الشريعة ومبادئها التي تترتب عليها تبعات مالية على مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية وعمالئها .ويجب أن يتضمن اإلفصاح عن هذا املجال مبلغ الدخل غير املتفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها (إن وجد) ،وكيفية حصول األرباح واملصاريف غير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،وعملية التصحيح
املرتبطة بها.
اإلفصاح عن العدد اإلجمالي لالنتهاكات التي نتجت عن عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها خالل العام .ويجب
تصنيف عدد االنتهاكات إلى تمويل املوجودات/األنشطة غير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،والهفوات
اإلجرائية في تنفيذ املعامالت.
القالب رقم  :38عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها :سنوي

عدد األحداث

الدخل غيراملتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها
(العملة)

ن
عدد األحداث

ن1-
الدخل غيراملتفق مع
أحكام الشريعة ومبادئها
(العملة)

تمويل املوجودات/األنشطة غير
املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها
الهفوات اإلجرائية في تنفيذ
املعامالت
الحاالت األخرى89
املجموع
 .172بناء على القالب رقم  ،39يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح عن األرصدة ،والتخصيصات،
واستخدامات األموال في الحسابات الخيرية التي لديها .كما يجب أيضا على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح
ُ
عن مصادر األموال في الحسابات الخيرية املبلغ عنها التي يمكن أن تتضمن دخال غير متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها،
وغرامات ،من بين أمور أخرى.

89

يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تصف طبيعة "األحداث األخرى" إذا عد مبلغ الدخل غير املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها املقابل لها جوهريا.
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القالب رقم  :39الحركة في الحساب الخيري :سنوي
ن
.1
.2
.3
.4
.5

ن1-

الرصيد االفتتاحي لألموال الخيرية غير املوزعة
التخصيصات للحساب الخيري خالل فترة إعداد التقرير
استخدامات األموال الخيرية خالل فترة إعداد التقرير (حسب الفئة) ،ومنها:
التوزيعات لألطراف ذات العالقة
الرصيد الختامي لألموال الخيرية غير املوزعة ()3 - 2 + 1

 .173األسطر في القالب رقم  38والقالب رقم  39ثابتة ويجب تعبئتها .وقد تضيف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أسطرا
تعكس طبيعة عدم االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها والتحركات في الحساب الخيري التي لم تتضمنها هذه القوالب .ويجب
أال تكون األسطر اإلضافية بديال عن البنود املوجودة في القالب.
 .174يمكن أن تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إفصاحات حول تفاصيل مساهمات الزكاة السنوية ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ،والطريقة/الطرق املستخدمة في تحديد قاعدة الزكاة ومتلقي أموالها ،وذلك ضمن إفصاحات االلتزام بأحكام
الشريعة ومبادئها ،وبالتماش ي مع املتطلبات الوطنية .وتجدر اإلشارة إلى أن متطلبات اإلفصاح عن الزكاة في هذا املعيار تنطبق فقط
على التزامات الزكاة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية الوطنية الواجبة التطبيق.
الجدول رقم  :33الزكاة
اإلفصاحات النوعية :سنوي
 .1الطريقة املستخدمة في حساب قاعدة الزكاة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،عندما يكون ذلك ذا صلة.
 .2قنوات مصارف أموال الزكاة التي تستخدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
إذا لم يتم دفع الزكاة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية الوطنية الواجبة
 .3التطبيق ،فيجب اإلفصاح عن معلومات كافية في هذا الصدد من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كي يتمكن
املساهمون واملستثمرون اآلخرون من حساب زكواتهم.
اإلفصاحات الكمية :سنوي
اإلفصاح عن مساهمات الزكاة السنوية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (حيثما كان ذلك ذا صلة) وفقا للدستور أو
.4
البرملان أو املتطلبات الوطنية.
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القسم الثامن :معالجة النو افذ اإلسالمية
 .175ألغراض هذا املعيار ،تعرف عملية النافذة اإلسالمية بأنها جزء من مؤسسة مالية تقليدية (قد تكون فرعا أو وحدة
مخصصة لتلك املؤسسة ،إال أنها ليست كيانا قانونيا مستقال) توفر كال من إدارة الصناديق (الحسابات االستثمارية)
والتمويل واالستثمار املتفقين مع أحكام الشريعة ومبادئها .ومن حيث املبدأ ،فإن هذه النوافذ يجب أن تكون مستقلة
بذاتها من ناحية اقتصارها على الوساطة املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،حيث يتم استثمار األموال املدارة في
موجودات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .وال يستخدم مصطلح "النافذة" في جميع الدول ،في حين أنه قد يستخدم
في دول أخرى لإلشارة إلى العمليات التي ال تفي بالتعريف الوارد آنفا ،إال أنها موصوفة إلى جانب متطلبات اإلفصاح الواجبة
التطبيق في الفقرة رقم  179من هذا املعيار90.

 .176إن متطلبات اإلفصاح املرتبطة بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،ودعم األرباح ،والضوابط
الشرعية ،وعدم االلتزام أحكام الشريعة ومبادئها ،وخلط األموال (سواء أكانت خاصة بالحسابات االستثمارية القائمة
على املشاركة في األرباح أم حسابات الودائع األخرى) والسيولة ،91وفقا لهذا املعيار ،ينبغي انطباقها على أي نافذة إسالمية
بالطريقة نفسها التي تنطبق بها على أي مؤسسة كاملة للخدمات املالية اإلسالمية.
 .177وفقا ملعايير األهمية النسبية ،كما هو مبين في الفقرة رقم  21من هذا املعيار ،فإنه ينبغي تقديم مجموعة كاملة من
القوائم املالية مع إيضاحات خاصة بالنافذة اإلسالمية ضمن إيضاحات القوائم املالية للمؤسسة املالية التقليدية التي
تكون النافذة جزءا منها .و ُيطالب هذا املعيار باتباع هذه املمارسة أو ممارسة أخرى مماثلة لها من قبل جميع املؤسسات
التي لديها عمليات نافذة إسالمية وفق تعريفها الخاص بأغراض هذا املعيار.

90

91

الجدير بالذكر أنه ينبغي أن تكون النوافذ منفصلة تماما عن مصارفها التقليدية األم من حيث متطلبات رأس مالها ،وحساباتها لألرباح والخسائر ،وذلك من خالل ضمان
عدم تداخل عملياتها مع عمليات املصرف التقليدي األم .إال أنه يمكن نقل أرباح النافذة اإلسالمية بوصفها مضاربا أو وكيال إلى املصرف التقليدي األم بوصفه مالكا للنافذة
اإلسالمية.
ُ َ
تماشيا مع الفقرة رقم ( 33د) من املبادئ اإلرشادية رقم  ،6تطالب النافذة اإلسالمية بإفصاحات سيولة منفصلة فقط عندما تكون النافذة واملؤسسة األم
(التقليدية) تقعان في دولتين مختلفتين.
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 .178يشترط هذا املعيار أن يتم عد النافذة اإلسالمية كما هي معرفة هنا على أنها فرع افتراض ي للمؤسسة التي هي جزء
منها .وإذا لم يتم تصميم النظام املحاسبي للمؤسسة لتوفير هذه املعلومات ،فإنه يتعين إجراء التغييرات الالزمة في
النظام املحاسبي92.

 .179يستخدم مصطلح "النافذة" في بعض الدول لإلشارة إلى العمليات التي تقوم بموجبها مؤسسة مالية تقليدية باستثمار
األموال في موجودات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها( ،مثل خطط شراء املنازل على أساس اإلجارة املنتهية بالتمليك،
أو املشاركة املتناقصة ،أو املرابحة) ،دون أن يتم حشد هذه األموال على أساس متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،أو
خصيصا ألغراض استثمارية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .ويمكن تنفيذ هذه العمليات إما عن طريق فروع تقدم
تسهيالت للحساب الجاري أو وحدات أخرى من املؤسسة .والجدير بالذكر أن مثل هذه العمليات ال تفي بتعريف النافذة
اإلسالمية الوارد في الفقرة رقم  175آنفا .وعلى الرغم من ذلك ،حينما تكون مثل هذه األنشطة قد تم البدء بها ،ينبغي على
املؤسسة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح املتعلقة بإدارة مخاطر املوجودات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها وأوزان
املخاطر املناسبة لتلك املوجودات ألغراض كفاية رأس املال.
ُ
 .180باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باآللية املناسبة التي أنشئت لتوفير الرقابة الشرعية على
أنشطة النافذة اإلسالمية ،على النحو املوص ى به في املعيار رقم .10

92

ينبغي أن تظهر القوائم املالية لعملية النافذة اإلسالمية بشكل منفصل بوصفها جزءا من اإليضاحات على القوائم املالية للكيان الذي تكون النافذة اإلسالمية جزءا
منه .وإذا لم ينشر هذا الكيان قوائم مالية خاصة به ،ينبغي حينها إدراج القوائم املالية لعملية النافذة اإلسالمية بشكل منفصل في اإليضاحات الخاصة بالقوائم املالية
املوحدة الخاصة بالكيان األم للمؤسسة.
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القسم التاسع :حماية العمالء
 .181ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تتيح لعمالئها املعلومات املناسبة حول حسابات الودائع أو
الحسابات االستثمارية أو املنتجات التمويلية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ذات الصلة بهم ،بما في ذلك الحسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،وأن يتم ذلك في الوقت املالئم وباستخدام وسيط مناسب يمكن الوصول
إليه بسهولة ،وبلغة سهلة الفهم وبشكل واضح وشامل.
 .182املقصد من اإلفصاحات في مجال حماية العمالء 93أن تشتمل على أهم املعلومات املتعلقة باملنتج ،والشروط واألحكام،
والوساطة ،ومعالجة الشكاوى ،فضال عن أجور االستخدام ،واألجور والعموالت .وفي حين أن تفاصيل هذه اإلفصاحات
يمكن أن تختلف من منتج إلى آخر ،إال أن الجدول رقم  32يتناول الحد األدنى للمعلومات املطلوبة.
الجدول رقم  :32حماية العمالء

عند البيع
اإلفصاحات النوعية
صفات املنتج ،مع توضيح الوظيفة التي يحققها املنتج ،وذلك
 .1ملساعدة املستهلكين في تقييم ما إذا كان املنتج يتالءم مع
احتياجاتهم.
شروط وأحكام العقد املعني لجميع منتجات التمويل،
.2
واالستثمار ،واإليداع ،ومعالجة الحسابات الخاملة.

93

✓
✓

انظر القسم  1.4بخصوص اإلفصاحات املوجهة نحو مستثمري التجزئة ذات الصلة بأصحاب الحسابات االستثمارية.
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خالل فترة زمنية
معقولة (قبل أن
تصبح سارية)

سنوي

عند البيع

.3

.4

.5

.6

التغييرات في أي شرط أو حكم من شروط االتفاقية وأحكامها،
واألجور املتعلقة بها و/أو أي تغيير جوهري في معدل الربح،
وخاصة إذا كان ذلك في غير مصلحة العميل .ومن املمكن
إرسال إشعارات بهذه التغييرات إلى العمالء املتضررين،
وخصوصا أولئك الذين أبرموا عقودا تتضمن شروطا للتجديد
التلقائي ،باستخدام وسيط/وسائط مناسبة قبل سريان
التغيير وفق عقد جديد أو الحق ،مع األخذ في االعتبار أي فترة
إشعار يطلبها العميل إللغاء اتفاقه إذا رغب في ذلك.
ينبغي )بداية( اإلفصاح عن األداء السابق للحسابات
االستثمارية وحسابات املرابحة في السلع ،وينبغي أن تكون
هناك إفصاحات إضافية عن أداء تلك الحسابات تتم دوريا
(على أساس ربع سنوي للحسابات االستثمارية).
معلومات عن مكاتب الوساطة واملكاتب االستشارية
للمستثمرين والعمالء التي أنشأتها مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ،بما في ذلك إجراءات مكتوبة بوضوح بشأن تقديم
الشكاوى.
اإلفصاحات عن البرامج التعليمية للمستثمرين والعمالء
بغرض التعريف باملنتجات والخدمات الجديدة.

اإلفصاحات الكمية

.7

يجب أن تفصح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن
الرسوم واألجور والعموالت املتفقة مع أحكام الشريعة
ومبادئها املدفوعة ملرة واحدة واملتكررة واملعتمدة على
االستخدام ،عند إبرام العقد ،وقبل طروء أي تغييرات الحقة
على ما سبق ذكره.
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خالل فترة زمنية
معقولة (قبل أن
تصبح سارية)

سنوي

✓

✓

✓

✓

✓

 1.9التأمين على الودائع
 .183يعد هذا املعيار اإلفصاحات الخاصة بالتأمين على الودائع ذات أهمية في تمكين املستهلكين املاليين من تقييم مستوى
املخاطر الكامنة في املنتجات املالية التي تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ومدى اتفاق أنظمة التأمين على
الودائع مع أحكام الشريعة ومبادئها .ويعد هذا األمر ذا صلة في ظل املنتجات اآلخذة بالتطور وذات الطابع االبتكاري في
مجال املصرفية اإلسالمية ،عندما ال يكون املستهلكون بالضرورة على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم.
 .184تماشيا مع الجدول رقم ُ ،33يطالب هذا املعيار مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بتقديم إفصاحات ذات الصلة
بالحسابات االستثمارية وغيرها من الحسابات الخاصة بها عند فتح الحساب من قبل العمالء .ويجب أن يتم اإلفصاح
بلغة واضحة ،وموجزة ،وسهلة الفهم للمستهلك.
الجدول رقم  :33التأمين على الودائع94

ً
وسنويا
اإلفصاحات النوعية :عند فتح الحساب
اإلفصاح عن نوع الودائع و/أو الحسابات االستثمارية التي تقدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي ال
يغطيها نظام للتأمين على الودائع ،وكذلك الودائع والحسابات االستثمارية التي يغطيها نظام للتأمين على
.1
الودائع ،وما إذا كان كل نظام محدد للتأمين على الودائع متفقا مع أحكام الشريعة ومبادئها أم ال.
الحدود املوجبة للبدء باإلجراءات الخاصة بالنظم املحددة للتأمين على الودائع ،والتوقيت املتوقع للمدفوعات
.2
لكل منها.
ُ
يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تعلم املستهلكين في أقرب وقت ممكن عمليا في حالة ما إذا
.3
طرأت أي تغييرات على الشروط واألحكام املتعلقة بالتأمين على الودائع.
ً
وسنويا
اإلفصاحات الكمية :عند فتح الحساب
الحد األقص ى للمبلغ املغطى لكل نوع من أنواع الحسابات املقدمة من قبل مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ،أو في حالة استخدام التأمين املشترك ،أن يتم االفصاح عن النسبة القصوى املغطاة من رصيد كل
.4
حساب.

94

أشارت الدراسة املسحية التي أجريت خالل عملية تطوير هذا املعيار إلى أن العديد من الدول تطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تأمين ودائع العمالء
والحسابات االستثمارية حتى في غياب نظام للتأمين على الودائع متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
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.5

إذا كانت الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح مغطاة بنظام للتأمين على الودائع ،فيجب
حينها أن يتم اإلفصاح عن تفاصيل املدفوعات (على سبيل املثال ،ما إذا كانت التغطية تشمل املبالغ املستثمرة
الخاصة بأصحاب الحسابات االستثمارية فقط ،أم أنها تشمل األرباح أيضا).
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القسم العاشر :اإلفصاحات عن األثراالجتماعي واالقتصادي والبيئي
 .185املقصد من اإلفصاحات عن األثر االجتماعي ،واالقتصادي والبيئي في هذا املعيار تغطية جوانب اإلفصاح ذات الصلة
بإسهامات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نحو مجتمع واقتصاد وبيئة مستدامة من خالل أنشطتها 95.وبالتماش ي مع
الجدول رقم  ،34وحيثما كان ذلك ذا صلة ،يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح ،على أساس سنوي،
عن مبادراتها وسياساتها الرامية إلى ضمان أن تكون أنشطتها ذات أثر إيجابي ،ومنشئة لقيمة للمجتمع واالقتصاد والبيئة.
وينبغي أن تتضمن اإلفصاحات الكيفية التي تم من خاللها إدراج هذه املبادرات والسياسات في أنشطتها اليومية ،بما في
ذلك املمارسات التمويلية واالستثمارية ،فضال عن أي جهود بذلتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية خالل العام فيما
يتعلق بإشراك أصحاب املصلحة96.

الجدول رقم :34

اإلفصاحات عن األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي97

اإلفصاحات النوعية والكمية :سنوي
ما إذا كانت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قد أدمجت معايير االستدامة أو املعايير البيئية واالجتماعية
والضبط املؤسس ي في اإلطار العام للضبط املؤسس ي الخاص بها ،وإستراتيجيات وسياسات وإجراءات التمويل
واالستثمار .ومن األمثلة التي تشملها هذه اإلفصاحات ،ولكن ال تقتصر عليها ،ما يأتي:
• السياسات الرسمية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في مجال املمارسات املتعلقة باالستدامة.
.1

• الربط بين املعايير البيئية ،واالجتماعية والضبط املؤسس ي من جهة ،وممارسات الضبط املؤسس ي
وممارسات األعمال ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من جهة أخرى.
• األنشطة التي باشرتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للتقليل من بصمتها الكربونية واألنشطة الرامية
إلى تقييم األثر البيئي للمشاريع املمولة.
• العوامل التي تؤخذ في االعتبار في عمليات االستقطاب.
• األنشطة ذات الصلة بشراء السلع والخدمات املنتجة على نحو مستدام.
• االستثمارات املسؤولة اجتماعيا أو القائمة على أثر في املشاريع وصناديق االستثمار املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها.

95
96

97

األنشطة التي تضطلع بها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وعلى وجه الخصوص األنشطة املتعلقة باألعمال واملسؤولية االجتماعية للشركات.
كما تمت اإلشارة أيضا إلى الورقة اإلستراتيجية الصادرة عن البنك املركزي املاليزي بشأن الوساطة القائمة على القيم ،الصادرة في يوليو  ،2017املتاحة من خالل
الرابط اآلتي.https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=137&ac=612&bb=file :
تشمل اإلفصاحات الكمية عن األثر االجتماعي والبيئي توزيعات أخرى غير أموال الزكاة واألموال الخيرية.
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اإلسهام واألثر الذي أنشئته مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نحو مجتمع واقتصاد وبيئة مستدامة من خالل
 .2تنظيم أنشطة االعمال الخاصة بها ،والتدابير املتخذة استجابة ألنشطة إشراك أصحاب املصلحة ،وبرامج التثقيف
املالي ،واملساهمات الخيرية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل املشاركة والرعاية للمشاريع/األحداث
االجتماعية98.

98

يقدم هذا الجدول أمثلة ،بدال عن قائمة كاملة/نهائية ملا يمكن اإلفصاح عنه من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بشأن اإلفصاحات عن األثر االجتماعي
واالقتصادي والبيئي.
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امللحق أ
البيئة التصورية واملؤسسية النضباط السوق من خالل اإلفصاح
 .1يعد مفهوم الشفافية واسع النطاق ويغطي مفاهيم املساءلة فضال عن البنى التحتية القانونية واملحاسبية
للقرارات االقتصادية .ومع ذلك ،من منظور تشغيلي للبنك املركزي أو السلطة الرقابية ،تشير "شفافية مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية" إلى بيئة تتاح فيها املعلومات الجوهرية واملوثوقة عن مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية في الوقت املالئم وبطريقة يسهل الوصول إليها من السوق برمته وجميع أصحاب املصلحة .ويمكن أن
تؤدي هذه الشفافية إلى التقليل من التباين في املعلومات وعدم التيقن في األسواق املالية.
 .2يشير "انضباط السوق" إلى تلك السمات البيئية التي تستدعي -استجابة لإلفصاح عن املعلومات الجوهرية-
إجراء تعديالت عاجلة في أسعار أو كميات املراكز املالية في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ومن ثم
توفير حوافز ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية للحد من اتخاذ املخاطر املفرطة ،ومواصلة الضبط
املؤسس ي الرشيد .لذا ،يتطلب انضباط السوق ،بهذا املعنى ،مجموعة من اآلليات يمكن من خاللها لألسواق
ُ
أن تعاقب على اإلفراط في املخاطرة أو عدم كفاية الشفافية.
 .3ومع ذلك ،فإن آلية النقل التي يمكن من خاللها أن يكون اإلفصاح عن املعلومات بمثابة ُمحفز لتحسين إدارة
املخاطر وتحسين الضبط املؤسس ي من جانب مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تعتمد على توفر عناصر
معينة من البنية التحتية التي يمكن أن تسهل كفاية املعلومات وموثوقيتها ،فضال عن التأثير على الحوافز
وقدرة مختلف أصحاب املصلحة على معالجة املعلومات واتخاذ إجراءات بناء عليها .وتشمل مكونات البنية
التحتية هذه ما يأتي:
(أ) معايير املحاسبة والتدقيق والبيئة التي تحكم موثوقية املعلومات املفصح عنها.
ُ
(ب) وجود األسواق التي تصدر فيها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أدواتها.
(ج) هيكلة جزئية للسوق تتسم بالفاعلية تعمل على تحديد اكتشاف األسعار ،والكفاءة التي تترجم بها
املعلومات املتاحة إلى أسعار للموجودات
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(د) إطار ضبط مؤسس ي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية يوفر حوافز لكل من أصحاب املصلحة
واإلدارة للعمل بموجب املعلومات.
(ه) وجود مؤسسات التصنيف االئتماني الخارجي أو وكاالت التصنيف وغيرها من شركات خدمات
املعلومات التي تساعد على معالجة املعلومات املتاحة وتحليلها.
(و ) برامج تثقيف املستثمرين لتسهيل اتخاذ القرارات االستثمارية املالئمة ،ولتكون أداة إضافية
لحماية املستثمرين.
(ز) الترتيبات القانونية واملؤسساتية لحقوق املستثمرين وحمايتهم ،وشفافية هذه الترتيبات.
 .4كما أن العديد من عناصر البنية التحتية هذه تشكل أيضا شروطا ضرورية للرقابة الفعالة بشكل عام ،وليس
فقط لتعزيز انضباط السوق ،وبالتالي فإن لها صالت وثيقة بالركن رقم  2من مقررات بازل  ،3ومعيار مجلس
الخدمات املالية اإلسالمية ذي الصلة 99.وسيرد الحقا شرح مفصل لعناصر البنية التحتية.
 1.1إن معايير املحاسبة والتدقيق املعترف بها ً
دوليا ،واملعايير املحاسبية الصادرة عن آيوفي ،والترتيبات
املؤسساتية الفعالة إلنفاذ أطرالتدقيق واملحاسبة الرشيدة ستسهم في ضمان دقة املعلومات املفصح عنها
عبر املؤسسات ،وموثوقيتها ،ومالءمة توقيتها ،وقابليتها للمقارنة.
 .5تعتمد مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،من الناحية العملية ،في معظم الدول على معايير محاسبية
ُ
محلية ،تكملها املعايير املحاسبية الدولية واملعايير املحاسبية آليوفي وغيرها من املعايير الواجبة التطبيق .إال
ُ
أن التقدم املحرز مؤخرا في قياس املخاطر والطرق املتبعة للتخفيف من املخاطر أدى إلى إجراء مراجعات مهمة
للمعايير املحاسبية الدولية .وال تزال هناك العديد من املعايير الوطنية التي يجري تكييفها ،لتعكس
اإلفصاحات عن املخاطر الالزمة الستخالص ممارسات أشمل لقياس املخاطر والتخفيف منها .وتهدف هذه
املراجعات إلى تعزيز اإلفصاح عن تعرضات الكيانات (بما في ذلك مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية)
للمخاطر وكيفية إدارة هذه التعرضات .وستكون هذه املعلومات مفيدة بالنسبة للتقييم الذي يجريه
99

املعيار رقم  16الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املعنون بـ "اإلرشادات املعدلة للعناصر األساسية إلجراءات املراجعة الرقابية
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية (عدا مؤسسات التأمين اإلسالمي ]التكافل[ وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي) ،مارس .2014
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املستخدمون من أجل إصدار أحكام مستنيرة بشأن املخاطر والعوائد .ويعتمد مدى هذا اإلفصاح على مدى
استخدام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لألدوات املالية ،ومدى تعرضها للمخاطر.
 .6إن تطوير إرشادات إضافية بشأن اإلفصاحات االحترازية بما في ذلك اإلفصاحات عن املخاطر التي ينطوي عليها
هذا املعيار ،ينبغي أن تكون منسقة بشكل وثيق ومتوائمة مع التطورات الجارية في املعايير العامة للمحاسبة وإعداد
التقارير املالية ،وذلك من أجل تفادي أي تضارب ،فضال عن تعزيز اإلفصاحات عن املخاطر.
 2.1هناك حاجة إلى بيئة تنظيمية وتشغيلية فعالة ألسواق رأس املال والنقد ،وإلى هياكل جزئية فعالة
لتشغيل هذه األسواق ،وذلك من أجل تشجيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على إصدارأدوات قابلة
للتداول في األسواق ،وضمان إتاحة إشارات سعرية كافية ،وأن تضم أسعار السوق على الفور املعلومات
املفصح عنها.
 .7إن تطوير أسواق رأس املال وتعزيزها مع التركيز على التصكيك اإلسالمي للموجودات سيسهل على مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية إصدار أدوات قابلة للتداول لزيادة رأس املال ،والحصول على التمويل ،وإدارة
السيولة واملخاطر .ومع ذلك ،تتطلب أسواق رأس املال العاملة بشكل جيد هيكال جزئيا فعاال للسوق .ويشير
مصطلح "الهيكل الجزئي للسوق" إلى أنواع من أنظمة التداول املستخدمة ملطابقة األوامر بالشراء والبيع (على
سبيل املثال ،أسواق املزاد ،وأسواق املتاجرة ،إلخ ،)...وقواعد تنفيذ الصفقات (بما في ذلك شفافية املعلومات
السابقة للصفقة واملعلومات ما بعد الصفقة) ،وأدوار مختلف وسطاء السوق املشاركين في آليات األسواق
وأدائها .وتضطلع هذه املكونات املؤسساتية بدور رئيس في تحديد سيولة السوق (ما إذا كان يمكن تنفيذ
الصفقات بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة مع حد أدنى من األثر على األسعار) ،وكفاءة اكتشاف األسعار (ما إذا
كانت األسعار تتكيف مع مستويات توازن السوق بطريقة منظمة).
 .8باإلضافة إلى آليات التداول ،فإن جودة األسواق ووسطاء السوق سوف تؤثر أيضا على اكتشاف األسعار
والسيولة .وعلى وجه الخصوص ،فإن جودة وظيفة البحث التي يؤديها املحللون املاليون ،ومتانة نظام تسوية
املدفوعات ،وفاعلية تنظيم وسطاء السوق ،كلها تؤثر على مستوى الثقة والسيولة في األسواق.
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 .9عندما تنعکس على الفور املعلومات املتعلقة بسالمة مؤسسات الخدمات املالیة اإلسالمیة وأطرافها املقابلة في
أسعار األوراق املالیة ملؤسسات الخدمات املالیة اإلسالمیة التي یتم تداولھا (علی سبیل املثال ،حقوق امللكية
الصادرة عن مؤسسة الخدمات املالیة اإلسالمیة أو الصکوك) ،أو في أسعار املطالبات علی األطراف املقابلة
الرئیسة ملؤسسات الخدمات املالیة اإلسالمیة ،فإن معلومات األسعار هذه يمكن لها أن توفر إشارات تسمح
ألصحاب هذه األدوات بالتدخل واملطالبة بتغييرات إدارية .وحيث إن أحد جوانب هذا الشكل من أشكال
انضباط السوق وجود سوق جيدة األداء فيما يخص الرقابة املؤسسية ،األمر الذي من شأنه أن ُيسهل من
عمليات االستحواذ على الشركات املالية ألغراض إعادة الهيكلة .ويمكن إلشارات سعر السوق االستشرافية أن
ُ
تكمل أيضا املعلومات املتعلقة بوضعية املخاطر لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وسالمتها التي تعتمد
عليها الجهات الرقابية ومن شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات في الوقت املالئم للتقليل من املخاطر أو زيادة رأس
ُ
ُ
املال .وبالتالي ،يمكن لتطورات أسعار السوق أن تكمل وتسهل الرقابة الفعالة.
 .10حتى وإن كانت األسواق توفر إشارات جيدة ،فإن تأثيرها على سلوك مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ُ
يعتمد على هياكل الحوافز وآليات الضبط املؤسس ي التي تمكن أصحاب املصلحة من ممارسة الضغط على
مجلس اإلدارة ،مما يؤدي بدوره إلى اتخاذ إجراءات من جانب اإلدارة للتصرف بحصافة .وبالتالي ،فإن آليات
ُ
ُ
الضبط املؤسس ي املصممة تصميما جيدا الخاصة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تشكل عوامل رئيسة
في جعل انضباط السوق فعاال.
 3.1يمكن ملؤسسات التصنيف االئتماني الخارجي وغيرها من شركات خدمات املعلومات (مستشاري
االستثمار ،وشركات أبحاث االستثمار ،ومكاتب االئتمان ،إلخ )...أن تسهل تقديم إفصاحات فعالة وتعزيز
انضباط السوق.
ُ .11يمكن ملثل هذه املؤسسات أن تساعد على استيعاب اإلفصاحات املتاحة وتجميعها من أجل تقديم
تصنيفات للملتزمين واألدوات ،واإلشارة إلى التغيرات التي تطرأ على التصنيفات بسبب املعلومات الجديدة،
وتلخيص وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر والعوائد ملنفعة املستثمرين .كما أن توفر مؤسسات التصنيف
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ُ
اإلئتماني الخارجي التي ُيمكنها أن تأخذ في االعتبار السمات التشغيلية املحددة ألدوات التمويل اإلسالمي هو
أيضا متطلب مهم لتطبيق الطريقة املعيارية لكفاية رأس املال وفق املعيار رقم .15
ُ .12يمكن تحقيق القياس واإلفصاح املالئمين ملخاطر االئتمان ومخاطر حقوق امللكية في مختلف تسهيالت
التمويل اإلسالمي من خالل الترتيبات املؤسساتية لجمع البيانات بصورة منتظمة ،بما في ذلك إنشاء سجالت
ائتمان (وحقوق ملكية) .ويمكن تطوير هذه السجالت لتسهيالت التمويل اإلسالمي من خالل إدراج عقود
التمويل املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها في سجالت االئتمان القائمة أو من خالل تطوير سجالت خاصة
بالعقود املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
ً
برنامجا يخصص لتثقيف املستثمرين وأصحاب املصلحة ،وتثقيف املستهلكين على نطاق أوسع،
 4.1إن
سيسهم في حماية املستثمرين ،وتوعية أصحاب املصلحة ،ويعزز انضباط السوق من خالل اتخاذ قرارات
مستنيرة بشأن االستثماروالتمويل.
ُ .13يمكن اعتبار تثقيف املستثمرين (واملستهلكين) أداة لتمكين املستثمرين من فهم أفضل للعوائد واملخاطر الناجمة
عن مختلف املنتجات املالية ،واملساعدة في اتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية التي تناسب ظروفهم واحتياجات
األطراف املقابلة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على نحو أفضل .إن تثقيف املستثمر ليس ببديل عن الرقابة
الفعالة ،أو تخصيص اإلفصاحات بشكل مالئم لتتناسب مع نوع الطرف املقابل.
 5.1تعد الترتيبات القانونية واملؤسساتية املتينة لعدم املالءة ،وحقوق املستثمرين وحمايتهم (حقوق
املساهمين وأصحاب الحسابات االستثمارية) ،وحقوق الدائنين ،وحماية املودعين ،وشفافية هذه
السياسات ضرورية لتعزيز انضباط السوق.
 .14يمكن للترتيبات القانونية واملؤسساتية املصممة على نحو مالئم للتعامل مع حاالت عدم املالءة ،وحقوق
ُ
الدائنين ،واملساهمين ،وأصحاب الحسابات االستثمارية ،بما في ذلك آليات التحكيم ،أن تمكن أصحاب
املصلحة من اتخاذ إجراءات بناء على املعلومات املتاحة ،وبالتالي ممارسة انضباط السوق .وتتطلب األسواق
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وانضباط السوق وجود آليات قانونية ملصادرة املوجودات غير منتظمة األداء ،وإذا اقتضت الضرورة ،إجبار
امللتزمين على اإلفالس أو إعادة التنظيم عندما يمكن زيادة القيمة املتاحة للمودعين واملستثمرين إلى أقص ى
حد .أي أن انضباط السوق يتطلب أن يكون عقد التمويل املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها قابال لإلنفاذ
وفق النظام القانوني في الدولة ذات الصلة .ويتطلب هذا االعتبار اعتماد مبادئ سليمة وممارسات رشيدة
لعدم املالءة ونظام لحقوق الدائنين ،مع إجراء التعديالت املناسبة الستيعاب خصائص عقود التمويل املتفق
مع أحكام الشريعة ومبادئها (التي ال يعد املستثمرون فيها دائنين ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية).
 .15من الناحية العملية ،قد ال تكون الترتيبات القانونية واملؤسساتية لحقوق املستثمرين واملودعين في
املؤسسات املالية التقليدية كافية للتعامل مع الدور الخاص ألصحاب الحسابات االستثمارية ،الذين يفتقرون
عادة إلى الضمانات الالزمة لحماية مصالحهم .وقد توجد مثل هذه الضمانات على املستوى الكلي من حيث
النظام القانوني لعدم املالءة وحماية املستثمرين ،وعلى املستوى الجزئي من حيث النظم املالية ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية وترتيبات الضبط املؤسس ي الخاصة بها .وقد تم تناول هذه القضية األخيرة في
املبادئ اإلرشادية للضبط املؤسس ي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تقترح إنشاء لجنة ضبط
مؤسس ي تمثل مصالح أصحاب الحسابات االستثمارية من بين أمور أخرى.
 .16يمكن للجنة الضبط املؤسس ي أن تضطلع بدور في تعزيز وعي املستثمرين وتعزيز اإلفصاحات الصديقة
للمستهلك ،في الوقت الذي تعمل فيه أيضا بوصفها قناة ألصحاب الحسابات االستثمارية للعمل بناء على
املعلومات املفصح عنها .ومع ذلك ،ما زالت هناك حاجة للقيام بمزيد من العمل من أجل تطوير بنية تحتية
قانونية مناسبة لحقوق املستثمرين في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .17غير أن الحوافز للعمل على انضباط السوق ستتأثر بمدى إتاحة ضمانات ضمنية أو صريحة لحماية
املودعين وأصحاب الحسابات االستثمارية ،على النحو املبين في الفقرة رقم  19الحقا.
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 .18الشفافية الكافية للسياسات واإلطار املؤسساتي لعدم املالءة ،وحقوق املستثمرين ،وحماية املستثمرين،
بما في ذلك ترتيب مطالبات أصحاب الحسابات االستثمارية في حالة عدم مالءة مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية ،يمكن أن يؤثر على قوة انضباط السوق.
 6.1يمكن أن تصير فاعلية اإلفصاحات ضعيفة من خالل الحماية املقدمة ألصحاب الحسابات
واملستثمرين ،وردود الفعل املبالغة من قبل األسواق ،واألحداث على نطاق النظام بأكمله التي تكون ذات
أثرعلى مؤشرات أداء جميع املصارف.
 .19قد تضعف عدة عوامل فاعلية اإلفصاحات العامة من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في التأثير
على انضباط السوق .أوال ،سوف تتأثر الحوافز للعمل استجابة إلشارات السوق بمدى إتاحة أنظمة حماية
ضمنية أو صريحة (مثل حماية الودائع) ألصحاب الحسابات الجارية وأصحاب الحسابات االستثمارية .علی
سبیل املثال ،قد یؤدي تصور وجود حماية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لرأس املال والعائد علی أموال
أصحاب الحسابات االستثمارية ،عن طریق تشكيل واستخدام احتیاطیات مختلفة مثل احتیاطي ُمعدل
األرباح واحتیاطي مخاطر االستثمار ،إلی تقلیل حوافز أصحاب الحسابات االستثمارية لرصد أداء مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمیة .وبالتالي ،فإن الترتيبات التي تحد بشكل كبير من تعرض أصحاب املصلحة
للمخاطر ،مثل تأمين الودائع أو ترتيبات املسعف األخير ،سوف تقلل من فاعلية انضباط السوق.
 .20ثانيا ،عندما يصبح السوق على دراية بأن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في وضع ضعيف ،فإنه قد يبالغ
في رد الفعل ،أي أن يتفاعل بشكل أشد مبالغة مما هو مرغوب ،مما يؤدي إلى عدم املالءة .ويمكن أن يؤدي ذلك
أيضا إلى رد فعل أوسع نطاقا من خالل الروابط بين املصارف ،ومن ثم انتشار العدوى .ويمكن التقليل من هذه
اآلثار من خالل إتاحة شبكات األمان املالي وتسهيالت السيولة ،وبيئة شفافة عموما من اإلفصاح املستمر بحيث
يمكن التمييز بشكل أفضل بين مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تدار بشكل جيد عن مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية األضعف ،وعندئذ يمكن تصحيح املشكالت في مرحلة مبكرة.
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 .21ثالثا ،في حاالت التعميم املفرط للمخاطر بسبب وجود عوامل على نطاق النظام بأكمله تؤثر على جميع
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وكذلك املصارف التقليدية ،فإن انضباط السوق لن يعمل ،حيث إن
إشارات األسعار ال تحدد سوى األداء النسبي للمصرف ،وليس التأثيرات على نطاق النظام بأكمله .وتتطلب
هذه القضية استجابة سياسية أوسع نطاقا تتجاوز آليات الرقابة االحترازية على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية الفردية.
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امللحق ب
 .1يلخص الجدول التالي أوجه الشبه واالختالف بين متطلبات اإلفصاح في هذا املعيار وإفصاحات الركن الثالث
من مقررات بازل  3حتى سبتمبر  .2018وتنشأ االختالفات نتيجة لتكييف متطلبات لجنة بازل للرقابة
املصرفية مع خصوصيات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .2يقدم هذا الجدول مقارنة بين متطلبات اإلفصاح الخاصة بالركن الثالث ملقررات بازل  3وجداول وقوالب
اإلفصاحات ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الواردة في هذا املعيار ،وبذلك يستثني هذا الجدول األقسام
من  1إلى .1.2
ً
مقارنة بمتطلبات إفصاح الركن
الثالث ملقررات بازل 3
ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

القسم
2.2

نطاق الشمول :املعلومات املؤسسية

3.2

هيكل رأس املال ونظرة عامة عن إدارة املخاطر ،واملقاييس
االحترازية الرئيسة واملوجودات املرجحة بحسب أوزان يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة
مخاطرها

4.2

كفاية رأس املال

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

5.2

السمات الرئيسة ألدوات رأس املال التنظيمي

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

6.2

الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

7.2

معوقات توزيع رأس املال

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

3

الروابط بين القوائم املالية ورأس املال التنظيمي

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

4
1.4

اإلفصاحات املوجهة ألصحاب الحسابات االستثمارية
اإلفصاحات املوجهة نحو مستثمري التجزئة الخاصة
ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3
بأصحاب الحسابات االستثمارية
يوجد مكافء مع تعديالت
اإلفصاحات العامة :التعرضات للمخاطر وتقييمها

2.5

مخاطر االئتمان

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

3.5

التخفيف من مخاطر االئتمان

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

4.5

مخاطر ائتمان الطرف املقابل

يوجد مكافء مع تعديالت

5.5

التصكيك

يوجد مكافء مع تعديالت

6.5

مخاطر السيولة

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

1.5

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3
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7.5

مخاطر السوق

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

8.5

املخاطر التشغيلية

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

9.5

مخاطر معدل العائد

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

10.5

املكافآت

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

11.5

املخاطر التجارية املنقولة

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

12.5

املخاطر الخاصة بالعقود

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

6

إثقال املوجودات

يوجد مكافء مع تعديالت طفيفة

7

إفصاحات الضبط املؤسس ي العام والضوابط الشرعية

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

8

معالجة النوافذ اإلسالمية

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

9

حماية العمالء

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

1.9

التأمين على الودائع

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

10

اإلفصاحات عن األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي

ال يوجد مكافء في مقررات بازل 3

171

التعريفات
الغرض من التعريفات التالية هو مساعدة القارئ في فهم املصطلحات املستخدمة في هذا املعيار .وننوه إلى أن
هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من األحوال.
شكل من أشكال الشراكة يقدم فيه أحد الشريكين وعدا بشراء نصيب الشريك اآلخر
ملدة من الزمن إلى أن تنتقل امللكية بالكامل للطرف املشتري .وتبدأ املعاملة بتكوين
شراكة ،وبعدها يحدث بيع وشراء األسهم بالقيمة السوقية أو بالسعر املتفق عليه في
املشاركة
وقت الدخول في عقد الشراء .ويكون "البيع والشراء" مستقال عن عقد الشراكة وال
املتناقصة
ينبغي أن ُينص عليه في عقد الشراكة ،ألن الشريك املشتري مسموح له فقط بالوعد
بالشراء .ومن غير املسموح به أيضا الدخول في عقد كشرط إلتمام عقد آخر.
مبلغ يقدمه اآلمر بالشراء ضمانا للوفاء بوعده بالشراء ،ويحق للبائع الرجوع عليه
هامش الجدية
بمقدار الضرر الفعلي املتمثل في نقص قيمة البيع للغير عن التكلفة.
عقد يتم لتأجير/استئجار منفعة موجودات محددة ملدة متفق عليها مقابل أجرة
محددة .وقد يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين ،وأما عقد اإلجارة فهو ملزم
اإلجارة
للطرفين.
عقد إيجار مقترن بوعد منفصل من املؤجر يمنح فيه املستأجر وعدا ملزما بتمليكه
اإلجارة املنتهية
املوجودات في نهاية مدة اإليجار إما من خالل شرائها بمبلغ رمزي أو بمبلغ متفق عليه
بالتمليك
أو بالقيمة السوقية وذلك من خالل وعد بالبيع أو بالهبة أو عقد هبة معلقة.
املبلغ الذي يخصص من أرباح أصحاب الحسابات االستثمارية بعد اقتطاع حصة
احتياطي مخاطر
املضارب من أجل توفير الوقاية من خسائر االستثمار املستقبلية التي يمكن أن
االستثمار
يتعرض لها أصحاب الحسابات االستثمارية.
بيع موجود محدد املواصفات يلتزم البائع بتصنيعه/إنشائه بمواد من عنده ،وتسليمه
االستصناع
في موعد معين مقابل ثمن محدد يدفع دفعة واحدة أو على أقساط معلومة.
عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس املال (رب املال) ومقدم العمل (املضارب) يقوم
فيه رب املال باملساهمة برأس مال في نشاط يديره املضارب (أو مقدم العمل) .ويتم
توزيع األرباح التي يحققها النشاط أو تحققها املؤسسة وفق النسبة املئوية املحددة في
املضاربة
العقد ،ويتحمل رب املال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب التعدي أو
التقصير أو إخالله بالشروط املتعاقد عليها.
املرابحة/املرابحة عقد بيع تبيع بموجبه املؤسسة شيئا بالتكلفة وهامش ربح متفق عليه للعميل ،وقد
يسبق عقد املرابحة وعد من العميل بالشراء.
لآلمر بالشراء
عقد تتفق فيه األطراف على املساهمة برأس املال في مؤسسة قائمة أو جديدة .ويتم
املشاركة
املشاركة في األرباح التي تحققها تلك املؤسسة وفق النسبة املئوية املحددة في عقد
املشاركة ،بينما يتم املشاركة في الخسائر وفقا لنسبة كل مساهم في رأس املال.
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احتياطي معدل
األرباح
القرض
الحسابات
االستثمارية
املقيدة
السلم
الصكوك
الحسابات
االستثمارية
املطلقة
العربون
الوكالة

املبلغ الذي يخصص من إجمالي أرباح املضاربة ،من أجل املحافظة على مستوى معين
من العائد على االستثمار للمضارب وألصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة.
ُ
دفع مال ملن ينتفع به على أن يرد بديل مساو له وهو حال وإن أجل.
حسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادا إلى عقود املضاربة أو الوكالة مع
قيود معينة حول املكان والكيفية والغرض الذي يجب استثمار هذه األموال فيه.
بيع سلعة موصوفة في الذمة معلومة النوع واملقدار والصفة بثمن معلوم يدفع عند
التعاقد وتسلم السلعة في املستقبل دفعة واحدة أو على دفعات.
ُ
مستندات (شهادات) تمثل ملكية نسبة شائعة في موجودات عينية ،أو مجموعة
مختلطة من املوجودات العينية وغيرها ،وقد تكون املوجودات في مشروع محدد أو
نشاط استثماري معين وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها.
حسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادا إلى عقود املضاربة دون فرض أية
قيود .ويمكن للمضارب خلط أمواله بها واستثمارها جميعا في محفظة مجمعة.
مبلغ يؤخذ عند إبرام العقد ،ويعد جزءا من الثمن عند تنفيذ العقد ،وتعويضا إذا
فسخ العقد.
ُ
عقد يعين بموجبه العميل (املوكل) املؤسسة بوصفها وكيال لتنفيذ األعمال نيابة عنه،
وقد تكون بأجر أو بدون أجر.
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