مجلس الخدمات املالية اإلسالمية

مسودة عرض املالحظة الفنية الرابعة
املالحظة الفنية بشأن تعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية

ُ
ترسل التعليقات على مسودة العرض هذه إلى األمين العام ملجلس الخدمات املالية
اإلسالمية قبل  29ديسمبر  2021على عنوان االيميل ifsb_sec@ifsb.org

نوفمبر 2020
تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ،وفي حالة اختالف النس خ خخخة العر ية عن النس خ خخخة اإلنجليزية ترة س خ خخخة اللغة
اإلنجليزية؛ باعتبارها اللغة الرسخ خ خخمية ملجلس الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية .ويرجى إرسخ خ خخاظ ت مالحعات تو حعليقات حوظ الن
املترجم إلى تمانة مجلس الخدمات املالية اإلسالمية عبر البريد اإللكترو يtranslation@ifsb.org :
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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 املعاييرالتي يعدها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية تتبع إجراءات
ّ
مفصلة ،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 ،و إقليمية ،ووطنية ذات صلة،
ومراكزأبحاث ،ومعاهد تعليمية ،ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.
يرجى زيارة موقع مجلس الخدمات املالية اإلسالمية :ملزيد من املعلومات www.ifsb.org
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اللجنة الفنية
الرئيس
معالي السيد /د .فهد بن إبراهيم الشثر  ،البنك املركز السعود
السيد /خالد الخرجي – البنك املركز  ،دولة اإلمارات العر ية املتحدة (حتى  15سبتمبر )2020
السيد /وليد العوض ي ،البنك املركز لدولة الكويت (حتى  4يونيو )2021

نائب الرئيس
السيد /سعود البوسعيد  ،البنك املركز العما ي
السيدة /مدلينا محمد ،بنك نيجارا – ماليزيا (حتى  2مايو )2021

األعضاء*
الدكتور /جعفر خالد

البنك اإلسالمي للتنمية

السيدة /شيرين السيد

البنك املركز البحريني

السيد /تبو فرح محمد ناصر (حتى  7فبراير 2019م)

بنك بنغالديش املركز

السيد /تمجد حسين (حتى 10ديسمبر 2019م)

بنك بنغالديش املركز

السيد /محمد رضاء اإلسالم (حتى  2مايو 2021م)

بنك بنغالديش املركز

السيد /محمد نذر اإلسالم (من  9يونيو 2021م)

بنك بنغالديش املركز

السيدة /رفيزة عبد الرحمن (حتى  2مايو 2021م)

بنك برونا دار السالم املركز

السيد /محمد شكر بن حاج تحمد

بنك برونا دار السالم املركز

السيد /محمد تبو موس ى (حتى  2مايو 2021م)

البنك املركز املصر

الدكتور /جاردين هوسمان

بنك إندونيسيا املركز

السيد /تحمد سويكرو تراتمونو (حتى  2مايو )2021

سلطة إندونيسيا للخدمات املالية

السيد /ديدن فيرمان هندرشاه (من  4يونيو )2020

سلطة إندونيسيا للخدمات املالية
منعمة البورصة واألوراق املالية ،إيران

الدكتور /جعفر جمالي
األستاذ الدكتور /محمود داغر (حتى  2يونيو 2020م)

البنك املركز العراقي

األستاذ الدكتور /عمار حمد خلف (حتى  2مايو 2021م)

البنك املركز العراقي

السيد /تحمد يوسف خادم (من  9يونيو 2021م)

البنك املركز العراقي
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السيد /عرفات الفيومي (حتى  2مايو 2021م)

البنك املركز األرد ي

السيد /عدنان ناجي (من  9يونيو 2021م)

البنك املركز األرد ي

السيد /علي بك نور يكوف (حتى  2مايو 2021م)

سلطة تستانا للخدمات املالية

السيد /تنور كالييف (من  9يونيو 2021م)

سلطة تستانا للخدمات املالية

الدكتور /علي تبو صالح املبروك

مصرف ليبيا املركزي

السيدة /مدلينا محمد

بنك نيجارا ،ماليزيا

السيد /نور العزة شيخ تحمد (حتى  2مايو 2021م)

هيئة األوراق املالية املاليزية

السيدة /شريفة الهنيزة سيد علي

هيئة األوراق املالية املاليزية
بنك املغرب

السيد /محمد تريكي (حتى  2مايو )2021
ُ
السيد /إبراهيم سا ي توكر

البنك املركز النيجير

الدكتور /ساليسو خميسو (حتى  2مايو 2021م)

املؤسسة النيجيرية للتأمين على الودائع

الدكتور /وزير محمد جاالديما (من  9يونيو 2021م)

املؤسسة النيجيرية للتأمين على الودائع

السيد /سعود البوسعيد (من  29تبريل 2019م)

البنك املركز العما ي

السيد /غالم محمد عباس ي (حتى  2مايو 2021م)

بنك الدولة الباكستا ي

السيد /هشام صال املناعي

البنك املركز القطر

الدكتور /سلطان الحربي (حتى  10ديسمبر 2019م)

مؤسسة النقد العربي السعود

السيد /تحمد عسير (حتى  2مايو 2021م)

مؤسسة النقد العربي السعود

السيد /محمد املاض ي (حتى  14مارس 2019م)

هيئة سوق املاظ ،اململكة العر ية السعودية

السيد /عبد الرحمن الحصين

هيئة سوق املاظ ،اململكة العر ية السعودية
بنك السودان

السيدة /سمية تمير عثمان إبراهيم (حتى  2مايو 2021م)

هيئة التنعيم والرقابة املصرفية التركية

السيد /عمر حشكين
السيد /ياووز يتر (حتى  10ديسمبر 2019م)

البنك املركز للجمهورية التركية

السيد /علي حشوفادار (حتى  2مايو 2021م)

البنك املركز للجمهورية التركية

السيد /يوسف بورا اهنوس (من  9يونيو 2021م)

البنك املركز للجمهورية التركية
مصرف اإلمارات العر ية املتحدة املركز

السيد /عبد العزيز سعود املال (من  9يونيو 2021م)
ً
ً
*وفقا للترتيب األلفبائي االنجليز للدولة التي يمثلها عضو املنعمة ،عدا املنعمات الدولية ،التي تدرجت في القائمة توال.
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مجموعة مهام املالحظة الفنية الرابعة بشأن تعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
الرئيس
السيد /أ.ك.م تمجد حسين ،بنك بنغالديش املركز (حتى  19سبتمبر )2019
الدكتور /علي تبو صالح املبروك ،مصرف ليبيا املركزي (من  8تبريل )2020
نائب الرئيس
السيد /بيتر لوهموس ،صندوق النقد الدولي (حتى  28يوليو )2021
السيد /سعود البوسعيد  ،البنك املركز العما ي (من  29يوليو )2021
األعضاء*
السيد /خالد جواهر

البنك اإلسالمي للتنمية

السيد /رمذيان مويتومو

االتحاد الدولي ملؤسسات التأمين على الودائع
بنك بنغالديش املركزي

السيدة /حسني أرا شيخة (حتى  18أكتوبر )2020

بنك بنغالديش املركزي

السيد /محمد شهريار صديقي (من  19أكتوبر )2020
السيدة /يوليا قدزورا ياسين

بنك برونا دار السالم املركز

السيدة /ميغا رمذانتي شليد

بنك برونا دار السالم املركز
بنك إندونيسيا املركزي

السيدة /مرياواتي عمر
السيد /سوهاردونو (حتى  15يونيو )2020

مؤسسة التأمين على الودائع ،إندونيسيا

السيد /سفيان بيهقي (من  16يونيو )2020

مؤسسة التأمين على الودائع ،إندونيسيا
البنك املركزي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

السيد /هيثم رياض جاسم

البنك املركزي العراقي

السيد /فلخان غوسمانوف

سلطة أستانا للخدمات املالية

الدكتور /علي شريف

مصرف لبنان
البنك املركزي املاليزي

السيدة /إلهام شيتسزان

السيدة /سيرة حنين بنت شهر الدين

السيدة /شهيرة زيرين بنت جوهان عريف جوثي (إلى  4مارس  )2021البنك املركزي املاليزي
البنك املركزي املاليزي
السيدة /عدن ناديا جباري (من  5مارس )2021
السيد /محمد أزهر محمد أشيرب
السيد /نابليون أوكوسو

مؤسسة التأمين على الودائع ،ماليزيا
بنك نيجيريا املركزي

الدكتور /محمد وزيري غالديما

مؤسسة التأمين على الودائع ،نيجيريا
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السيدة /آتي عريفة أ .آال

البنك املركزي العماني
بنك الفلبين املركزي

السيد /حمد أحمد املال

مصرف قطر املركزي

السيدة /كارول هورتشكي (من  5مارس )2021

هيئة تنظيم مركز قطر للمال
البنك املركزي السعودي

السيد /عمر مسيويا

بنك تنزانيا املركزي

السيد /عتيق علي

مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

السيد /محمد الخليل

سلطة دبي للخدمات املالية

الدكتور /معظم فاروق

السيد /محمد س .العتيق

سلطة دبي للخدمات املالية

السيدة /أنيتا ويجا كاروبا
ً
ً
*وفقا للترتيب األلفبائي للدولة التي يمثلها عضو املنعمة ،عدا املنعمات الدولية ،التي تدرجت في القائمة توال.
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الهيئة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية
الرئيس
سماحة الشيخ /محمد تقي العثما ي
نائب الرئيس
معالي الشيخ /عبد هللا بن سليمان آظ منيع
األعضاء*
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

فضيلة الدكتور /تسيد الكيال ي
فضيلة الدكتور /بشير علي عمر
معالي الدكتور /قطب مصطفى سانو
فضيلة الشيخ الدكتور /محمد الروكي
فضيلة الدكتور /محمد شافعي تنطونيو
* بالترتيب األلفبائي
أمانة مجلس الخدمات املالية اإلسالمية

األمين العام

الدكتور /بيلو الواظ دانباتا
الدكتور /جمشيد تنور شاتها (حتى  30تغسطس 2019م)

مساعد األمين العام

الدكتور /رفقي إسماظ (من  1يوليو 2020م)

مساعد األمين العام
مستشار

السيد /برسانا سيشاشيلم
( السيد /جوردي كاشوغي نزارحتى)مارس 31 2021

عضو األمانة (الشؤون البحثية والفنية)

السيد /محمد عمر محمد األمين أباشر (من  1تبريل )2021

عضو األمانة (الشؤون البحثية والفنية)

الدكتور /شعبان بروار

عضو األمانة (الشؤون البحثية والفنية)

الدكتور /تحمد محمد املختار

عضو األمانة (الشؤون البحثية والفنية)
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لجنة صياغة النسخة العربية
رئيس اللجنة
السيد /محمد علي الشهر  ،البنك املركز السعود

السيد /الهاد النحو

األعضاء
البنك اإلسالمي للتنمية

الدكتور /محمد برهان تر ونا

مصرف السالم ،البحرين

السيد /عمار فحماو

البنك املركز األرد ي

الدكتور /تحمد محمد املختار

مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
القسم األول :املقدمة
 1.1الخلفية :الحاجة إلى مالحظة فنية حول تعافي أوحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1طور واض خخعو املعايير التنعيمية العاملية املبادئ األس خخاس خخية للطار الفعاظ حوظ حعافي وحل املؤس خس خخات املالية ذات األهمية
النعامية بوصخ خ خ خخف ذلك ً
جزءا من اسخ خ خ خختجاباتهم ل زمة املالية العاملية ،حيث إن الهدف الرئيس من إطار التعافي والحل هو
منع اسخ خختخدام املوارد العامة تو تمواظ دافعي الضخ خرائب إلنقاذ املؤسخ خسخ خخات املالية املخفقة ذات األهمية النعامية (العاملية
واملحلية على حد س خ خخواء) ،و التالي تجنب وقوع املخاطر األخالقية .وقد تكدت تجندة اإلص خ خخالح التنعيمي العاملي التي طورتها
مجموعة العشخ خ خ خخرين ومجلس االسخ خ خ خختقرار املالي تهمية تطوير تطر مناسخ خ خ خخبة لتعافي وحل املؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات املالية الواقعة تحت
الضغط ،وخاصة منها ذات األهمية النعامية.
 .2يعخخد التعخخافي والحخخل من القضخ خ خ خ خخايخخا التي تحتخخل صخ خ خ خ خخدارة تجنخخدة التنعيم العخخاملي ،حيخخث تطورت املعخخايير الخخدوليخخة لتعخخافي وحخخل
املؤسخسخات املالية منذ األزمة املالية العاملية ،و لغت ذروتها في "السخخمات الرئيسخخة ألنعمة الحل الفعاظ للمؤسخسخخات املالية"
(السخمات الرئيسخة ملجلس االسختقرار املالي تو السخمات الرئيسخة) .وتهدف السخمات الرئيسخة ملجلس االسختقرار املالي  -من بين
تمور تخرى  -إلى توفير إطخار حعخافي (تو) حخل املؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات املخاليخة الواقعخة تحخت ض خ خ خ خخغط وذات األهميخة النعخاميخة املحليخة تو
العخخامليخخة ،بحيخخث تتم العمليخخة بطريقخخة منعمخخة ودون تن تؤد الى حعطخخل نعخخامي شخ خ خ خ خخديخد تو حعرض تمواظ دافعي الض خ خ خ خرائخب
للخسارة نتيجة دعم املالءة ،مع الحفاظ على استمرارية الوظائف االقتصادية الحيوية .ولهذا طورت األطر الوطنية لتعافي
وحل املؤسسات املالية الواقعة تحت ضغط.
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معيارا ً
ً
مفيدا
 .3اس خ ُختخدمت الس خخمات الرئيس خخية ملجلس االس خختقرار املالي من قبل الجهات التنعيمية عبر دوظ عديدة بوص خخفها
لتحديد املتطلبات التنعيمية للتعافي والحل .حيث إن الهدف األس خخاس خ ي من التعافي والحل كما هو منص خخول عليه من قبل
مجلس االسخختقرار املالي هو تمكين املصخخارف واملؤسخسخخات املالية األخرى من اسخختعادة الجدوى من خالظ إجراءاتها الخاصخة،
وتفاد الحاجة إلى التدخل من قبل السخخلطات العامة التي ً
غالبا ما حسخختخدم تمواظ دافعي الضخرائب لفرض سخخلط ها بشخخأن
حعاف و/تو حل معين .تتض خ خخمن خطط التعافي :إعادة الرس خ خخملة ،وحعزيز الس خ خخيولة ،ومفاهيم إعادة التنعيم وإعادة الهيكلة
األخرى الس خختعادة الش خخركة قوتها املالية وقدرتها على االس خختمرار عند حعرض خها لض خخغوط ش خخديدة .يتمثل جانب الحل في اإلطار
بأن تكون الس خ خخلطات قادرة على تخطيط تفض خ خخل الس خ خخبل لحل املؤس خ خس خ خخات املالية دون حعطل نعامي ش خ خخديد ودون حعري
دافعي الضخ خ خرائب للخسخ خ خخارة ،مع حماية الوظائف االقتصخ خ خخادية الحيوية من خالظ ا ليات التي تمكن املسخ خ خخاهمين والدائنين
غير املضخخمونين وغير املؤمنين من اسخختيعاب الخسخخائر بطريقة تحترم التسخخلسخخل الهرمي للمطالبات في حالة التصخخفية بحيث
تدع املصارف واملؤسسات املالية األخرى تخفق ً
نعرا ملخاطر ممارسة األعماظ التجارية.1
 .4يعد غياب اإلطار الشرعي املشتمل على تدابير استباقية للتعامل مع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الواقعة تحت
الضغط من الفجوات الكبيرة في اإلطار التنعيمي لصناعة الخدمات املالية اإلسالمية .وفي إطار االستقرار املالي األوسع
للدوظ التي للمصرفية اإلسالمية فيها حضور جوهر  ،هناك حاجة ماسة للتعامل بطريقة احترازية مع ت مؤسسة خدمات
مالية إسالمية واقعة تحت الضغط دون املساس بأمواظ دافعي الضرائب بهدف الحفاظ على االستقرار االقتصاد واملالي
على حد سواء .و وجه خال من املهم مالحعة تن حجم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في العديد من الدوظ كبير بما
يكفي لتعد مصارف ذات تهمية نعامية محلية في دولها.
 .5بعد تن تمت ص خ خخياغة إطار التعافي والحل بوص خ خخفه عنص خ خ ًخرا حاس خ خ ًخما ً
مهما في تجندة اإلص خ خخالح التنعيمي ما بعد األزمة املالية
العاملية للتعامل مع املصخ خ خ خخارف املخفقة ذات األهمية النعامية املحلية والعاملية ،تصخ خ خ خخب ظهور املصخ خ خ خخارف اإلسخ خ خ خخالمية ذات
األهميخخة النعخخاميخخة املحليخخة يتطلخخب تطوير املعخخايير التنعيميخخة للتعخخافي والحخخل .إض خ خ خ خ خخافخخة إلى ذلخخكً ،
نعرا لتزايخخد حجم وحعقيخخد

 1راجع ورقة عمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم  :7قضايا حعافي وحل وإفالس مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية ،فتن تطوير هذه املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية
تمر بالغ األهمية لض خ خخمان التنفيذ الناة لتعافي وحل ت مؤس خ خس خ خخة خدمات مالية إس خ خخالمية واقعة تحت الض خ خخغط ،بما في
ذلك -على سخ خ خ خخبيل املثاظ ال الحصخ خ خ خخر -تلك الخاصخ خ خ خخة بمؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية منعدمة املالءة ،وعلى وجه
التحخديخد ،ملعخالجخة مختلف التحخديخات املتعلقخة بخأدوات تو تخدابير التعخافي والحخل املتفقخة مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا .على
س خ خخبيل املثاظُ ،يعد اس خ خختمرار نفاذ العقود اإلس خ خخالمية املختلفة مثل بيع املوجودات والتزامها بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها تثناء
خضخ خ خخوعها لتدابير التعافي والحلً ،
تمرا بالغ األهمية ملؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية .وفي مثل هذه الحاالت ،هناك
حاجة ملواءمة اإلطار القانو ي الواجب التطبيق (القانون العام والقانون املد ي) مع إطار الحوكمة الشرعية.

 1.2األهداف الرئيسة للمالحظة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .6إن الهدف األسخ خ خخاسخ خ خ ي من املالحعة الفنية الخاصخ خ خخة بتعافي وحل مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية هو حسخ خ خخهيل قيام
الس خخلطات التنعيمية والرقابية والس خخلطات األخرى ذات الص خخلة بت ش خخاء إطار فعاظ وتدوات مناس خخبة للتنفيذ الفعاظ لتعافي
وحل مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية بما يتفق ً
تماما مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها .إن الهدف األس خ خ خخاس خ خ خ ي املذكور
للمالحعة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية يتضمن األهداف التأسيسية التالية:
(ت) تحديد التدابير األساسية لتنفيذ التخطيط الفعاظ لتعافي وحل جميع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ب) دعم وتمكين عمليات تقييم القدرة على الحل الفعاظ التي حعد ضرورية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ج) ضمان الحوكمة الشرعية فيما يتعلق بتطار حعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.

 1.3نطاق املالحظة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ُ ُ
 .7تهدف املالحعة الفنية الخاصة بالتعافي والحل في قطاعات الخدمات املالية اإلسالمية في املقام األوظ إلى حسهيل إ شاء تطر
فعالة للتعافي والحل بوص خخف ذلك ً
جزءا من التنعيم على مس خختوى مؤس خس خخة الخدمات املص خخرفية اإلس خخالمية القائمة بذاتها
(ت املس خ خخجلة بش خ خخكل منفص خ خخل) ،بما في ذلك كل من املص خ خخارف ذات األهمية النعامية املحلية واملص خ خخارف التي ليس خ خخت ذات
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تهمية نعامية محلية .وحشخ خخمل هذه املؤسخ خسخ خخات -على سخ خخبيل املثاظ ال الحصخ خخر -املصخ خخارف التجارية واملصخ خخارف االسخ خختثمارية
وغيرها من مؤس خس خخات حعبئة األمواظ التي تقدم خدمات ً
وفقا ألحكام الش خخريعة ومبادئها ،على النحو الذ تحدده الس خخلطات
الرقابية والسلطات ذات الصلة.
 .8يش خ خ خخمل نطاق املالحعة الفنية الخاص خ خ خخة بتعافي وحل مؤسخ خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية تي ً
ضخ خ خ خا "النوافذ املص خ خ خخرفية
ً
ً
اإلسخالمية" ،والتي حعد قس ًخما من مؤسخسخة مالية تقليدية (إما ً
فرعا تو وحدة مخصخصخة) حيث تقدم الخدمات املالية بشخكل
كامل بطريقة متفقة مع تحكام الش خ خخريعة ومبادئها .وال حعد النوافذ كيانات قانونية منفص خ خخلة وليس لدزها ميزاني ها الخاص خ خخة
تو القدرة على امتالك موجوداتها تو تحمل مطلو اتها ،ويتم حسخجيل موجوداتها ومطلو اتها ضخمن حسخابات املؤسخسخة املالية
التقليدية التي حعد النوافذ اإلس خ خخالمية قس خ خ ًخما منها .2كما حعكس حغطية "نوافذ املص خ خخرفية اإلس خ خخالمية" في هذه املالحعة مبدت
"التناسبية" ،مع مراعاة طبيع ها وحجمها وعملياتها وشكلها القانو ي وحعقيدها.

 1.4منهج املالحظة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .9تتبنى هذه املالحعة الفنية الخاص خخة بتعافي وحل مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية م ً
ً
تكميليا من خالظ اس خختكماظ
نهجا
السخ خ خخمات األسخ خ خخاسخ خ خخية ملجلس االسخ خ خختقرار املالي لنعام الحل الفعاظ للمؤسخ خ خسخ خ خخات املالية .زهدف هذا املنهج إلى توفير معايير
ومعلومات تكميلية تتناوظ خص خ خخوص خ خخية التمويل اإلس خ خخالمي ومتطلبات االلتزام بالش خ خريعة املطبقة على كل س خ خخمة رئيس خ خخة من
هذه الس خ خ خخمات .كما تهدف هذه املالحعة الفنية الخاص خ خ خخة بتعافي وحل مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية إلى ُمعالجة
جميع تنواع مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية على النحو املحدد في القس خخم  1.3بش خخأن نطاق املالحعة الفنية الخاصخخة
بتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.

 2من املهم تن تكون نوافذ الخدمات املص خخرفية اإلس خخالمية منفص خخلة ً
تماما عن الش خخركة األم التقليدية من حيث متطلبات رتس املاظ وحس خخاب األر اح والخس خخائر ،من خالظ ض خخمان
ً
ً
ً
عدم حشخ خخابك عملياتها مع عمليات الشخ خخركة األم .ومع ذلك يمكن تحويل األر اح الناتجة عن النافذة اإلسخ خخالمية بصخ خخف ها مضخ خخار ا تو وكيال إلى الشخ خخركة األم التقليدية بصخ خخف ها مالكا
للنافذة اإلسالمية.
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 .10باإلضخخافة إلى توفير معلومات تكميلية للسخخمات الرئيسخخة ،تهدف املالحعة الفنية الخاصخخة بتعافي وحل مؤسخسخخات الخدمات
املالية اإلس خخالمية إلى تقديم إرش خخادات ومعايير تكميلية تتناوظ خص خخوص خخيات الش خخريعة فيما يتعلق بتطار التعافي والحل عالي
املس خختوى وكذلك عملية تخطيط التعافي ملؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية التي لم تتناولها الس خخمات األس خخاس خخية ملجلس
االستقرار املالي.

 1.5الشروط السابقة للتعافي والحل الفعال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .11من تجل تحقيق تنفيذ فعاظ إلطار التعافي والحل في ت دولة ،هناك حاجة إلى إ شخاء مجموعة من الشخروط السخابقة التي
تم توضيحها في منهجية مجلس االستقرار املالي لتقييم فعالية إطار التعافي والحل في ت دولة.
 .12قد تكون بع

هذه الشخروط السخابقة خارجة عن االختصخاصخات تو السخلطات املباشخرة للسخلطات التنعيمية والرقابية تو

س خ خ خ خلطخخات الحخخل في دولخة معينخخة ،ولخذلخك فختنخه من الض خ خ خ خخرور تن تقوم مختلف الس خ خ خ خخلطخخات بمخخا في ذلخك الهيئخخات الحكوميخة
بالتنسخ خخيق الكافي لضخ خخمان تلبية هذه الشخ خخروط املسخ خخبقة بطريقة فعالة لنجاح إطار التعافي والحل ،ولذلك فتن غياب بع
هذه الش خ خخروط املس خ خخبقة تو تنفيذها غير الكافي قد يؤد إلى إض خ خخعاف كبير لجودة وفعالية إطار التعافي والحل .وكذلك فتن
ً
لوجود الشروط املسبقة ً
إيجابيا ،كما سيكون لنقاط الضعف في هذه املجاالت تأثير سلبي على فعالية تنعمة الحل.
تأثيرا
ُ
 .13تنطبق الشخخروط املسخخبقة املحددة في السخخمات الرئيسخخية ملجلس االسخختقرار املالي بشخخكل تسخخاس خ ي على تطر التنعيم والرقابة
على حعافي وحل مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية ،تما الش خ خ خخروط املس خ خ خخبقة الخاص خ خ خخة بمؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية
اإلسالمية فمحددة في الفقرات التالية:
 1.5.1برامج حماية فعالة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للمستثمرين في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
وغيرهم من العمالء املحميين ،وقواعد واضحة في معالجة املوجودات
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 .14يجب تن تحافظ الدوظ تي ً
ضخا على ترتيبات لتعزيز مسخختو ًى عاظ من التنسخخيق والتعاون بين برامج الحماية والهيئات األخرى
التي حش خ خخكل "ش خ خخبكة األمان" لض خ خخمان التوزيع الواض خ خ للمس خ خخؤوليات واملس خ خخاءلة واإلدارة الفعالة ل زمات .يجب تن تض خ خخمن
الدوظ وجود قواعد واض خخحة متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها حوظ كيفية مش خخاركة خس خخائر مؤس خس خخات الخدمات املالية
اإلسالمية بين الفئات املختلفة من املستثمرين في حالة حلها عند حدوث نق

في وعاء موجوداتهم.

 .15س خ خ خخيس خ خ خخهل إطار العمل الش خ خ خخرعي القو في الدولة التنفيذ الفعاظ لبرامج تأمين الودائع (تو املس خ خ خختثمرين) املتفقة مع تحكام
الش خ خخريعة ومبادئها ُومعالجة املوجودات .ويجب تن تض خ خخمن معالجة الس خ خخلطات للمودعين املحميين تو تت خ خخحاب الحس خ خخابات
االس خ خ خختثمارية حماية العمالء حس خ خ خخب القوانين والس خ خ خخياس خ خ خخات املعموظ بها في الدولة .وقد حش خ خ خخمل حماية الودائع هذه حغطية
الحسابات الجارية لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حسب نطاق تأمين الودائع في الدولة املعنية.
 .16يجب تن يوفر اإلطار  -من بين تمور تخرى  -آليات لكيفية التعامل مع ا راء الش خ خ خخرعية املختلفة داخل الدولة لتعزيز قبوظ
تكبر ملمارسات التمويل اإلسالمي وتجنب االرتباك وسوء الفهم تثناء التنفيذ.
 1.5.2إطارقانوني متطوروحوكمة شرعية متينة
 .17حعد الحوكمة القانونية والشرعية املتينة من البنى التحتية األساسية لضمان التيقن والوضوح واالحساق من تجل تحقيق
نتائج ش خ خ خ خخفافة للتعافي والحل يمكن توقعها .فمن الض خ خ خ خخرور تن يش خ خ خ خخمل اإلطار القانو ي عناص خ خ خ خخر تمكن س خ خ خ خخلطة الحل من
التعاون مع السخ خ خخلطات األجنبية ذات الصخ خ خخلة والدخوظ في اتفاقيات حعاون عبر الحدود تتعلق باملؤسخ خ خسخ خ خخات بين السخ خ خخلطات
املحلية والس خخلطات املض خخيفة ذات الص خخلة .كما يجب تن يوفر اإلطار القانو ي للس خخلطات ذات الص خخلة جميع تدوات وخيارات
التعافي والحل املتفقة مع تحكام الشخريعة ومبادئها التخاذ قرارات مسختنيرة بأدوات حل مناسخبة بشخأن مؤسخسخات الخدمات
املالية اإلسالمية الواقعة تحت ضغط.
 .18فيما يتعلق بالخص خخائ

الش خخرعية ملؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،حعتبر الحوكمة الش خخرعية املتينة مهمة لض خخمان

اتفاق تدابير التعافي والحل واألدوات التي تم اختيارها لالسخ خ خ خختخدام من قبل السخ خ خ خخلطات ذات الصخ خ خ خخلة مع تحكام الشخ خ خ خخريعة
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ومبادئها .تحقق الحوكمة الشخ خخرعية وضخ خخوح وتوحيد التفسخ خخيرات الشخ خخرعية للمسخ خخائل الناشخ خخئة عن التعافي والحل املصخ خخممة
خصخ خ خخي ً
ص خ خ خا ملؤس خ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية .يتوقع تن تتناغم الحوكمة القانونية والشخ خ خخرعية عند وضخ خ خخع القوانين
واللوائ التي حعالج القضايا الشرعية في التعافي والحل في الدوظ املعنية.

 1.6نطاقات إطار التعافي والحل ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية:
 .19يجب تن تخض خخع مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،التي يمكن تن حعدها الس خخلطات التنعيمية والرقابية ذات الص خخلة
تو الس خخلطات األخرى مثل هيئة مراقبة االس خختقرار املالي والبنك املركز ذات تهمية منهجية ،إلطار التعافي والحل الذ يلبي
العناصر األساسية والسمات املوضحة في هذه املالحعة الفنية الخاصة بتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
ً
يجب تن يكون إطار التعافي والحل الذ وض خ خخعته الس خ خخلطة التنعيمية والرقابية واض خ خ ًخحا وش خ خخفافا فيما يتعلق بمؤس خ خس خ خخات
الخدمات املالية اإلسالمية التي تخضع لسلط ها ،وتن يمتد إلى:
(ت) الشركات القابضة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ب) الكيخخانخات التش خ خ خ خخغيليخخة غير الخخخاض خ خ خ خعخخة للتنعيم داخخل مجموعخة (تكتالت) مخاليخخة ،والتي حعخخد مهمخخة لعمخخل املجموعخة تو
التكتل.
(ج) فروع املصارف التقليدية تو مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األجنبية ،باستثناء الفروع التي تخضع إللزام بتنفيذ
خطة حعاف وحل تفرضها القوانين املحلية في تلك الدولة.
 .20ينبغي لنعام التعافي والحل الذ ت شخأته السخلطة التنعيمية والرقابية تن يطلب من مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية
إعداد خطط حعاف تلتزم بخطط الحل التي حعدها السلطات التنعيمية والرقابية:
(ت) وضع خطة التعافي والحل ،بما في ذلك خطة حل املجموعة حسبما يقتضيه الحاظ.
(ب) تخضع التفاقيات حعاون محددة عبر الحدود بين السلطات املحلية والسلطات املضيفة.
(ج) املراجعة الدورية من قبل الجهات املعنية التي لها السلطة في مجاظ حعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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 .21يقدم الرسخم البيا ي في الشخكل  1-2وص ًخفا إلطار رفيع املسختوى لتطوير وتنفيذ نعام حعافي وحل مؤسخسخات الخدمات املالية
اإلس خ خ خ خخالميخة .يتكون تطوير وتنفيخذ إطخار التعخافي والحخل من مرحلتين ،همخا عمليخات التحليخل األولي للتعخافي والحخل ،وعمليخات
خطة التعافي والحل .يناقش املرفق ت التفاصيل التشغيلية إلطار حعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.

رسم توضيحي  1حوظ مسار إطار مفاهيم عمليات التعافي والحل في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
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القسم الثاني :تخطيط تعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 2.1مقدمة
 .22تتمثل األهداف األسخخاسخخية لتخطيط التعافي في ضخخمان اسخختعداد املؤسخسخخات املالية لالسخختجابة السخخريعة للضخخغط الشخخديد
ً
والتعافي منه من خالظ تنفيذ استراتيجيات مخططة مسبقا ومناسبة لحجم وطبيعة وهيكل الضغط.
 .23ينبغي تن يركز تخطيط التعافي على مسخ خ خ خخارات العمل املمكنة التي قد تتخذها مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية في
ُ
نطاق من حاالت الضخغط من تجل اسختعادة قوتها املالية وقدرتها على البقاء .وتفصخل خطط التعافي اإلجراءات الالزمة التي
تتخذها مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية السخ خختعادة رتسخ خخمالها وسخ خخيول ها إلى املسخ خختويات املطلو ة للعمليات السخ خخليمة
ً
وتلبية املتطلبات التنعيمية .ويعني ذلك اس خختعادة رتس املاظ والس خخيولة إلى املس خختويات املقبولة وتن تبقى ممولة بش خخكل جيد
في السناريوهات والحاالت السلبية.
 .24يجب تن تتضخمن خطة حعافي مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية -على األقل -معلومات حوظ ت شخطة األعماظ األسخاسخية
ملؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة ،ووظخائفهخا الحرجخة ،وهيخاكخل مجموعخات األعمخاظ والعالقخات املتبخادلخة مع كيخانخات
املجموعة األخرى (بما في ذلك -على س خ خخبيل املثاظ ال الحص خ خر -املؤس خ خس خ خخات املالية في املجموعة) ،ومؤش خ خرات اإلنذار املبكر،
ومس خ خ خخببات خطة التعافي .يجب على مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية تطوير مجموعة متنوعة من إجراءات تمويل
ً
الطوارئ وإجراءات حعافي رتس املاظ لض خخمان قدرتها على تنفيذ إجراءات التعافي املناس خخبة محافعة على الس خخيولة طواظ تفق
األزمة .تتكون خيارات التعافي -على سبيل املثاظ ال الحصر -من استعادة رتس املاظ وحعزيز السيولة و يع املوجودات.
 .25عنخد اقتراح خيخارات التعخافي ،يجخب على مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة تن تنعر في املخخاطر التي ينطو عليهخا
تنفيذها ،حيث ال تنحص خ خخر هذه املخاطر في التنفيذ الناة في ظروف الس خ خخوق الس خ خخلبية فحس خ خخب ،بل تي ً
ض خ خا في تأثير كل من
تدوات وخيارات التعافي املحتملة على األعماظ التجارية ووضخخعية املخاطر ملؤس خسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية ،باإلضخخافة
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إلى تأثير ذلك على قدرتها على الحفاظ على جدوى امتيازها التجار واالستمرار في تنفيذ استراتيجية تعمالها ضمن وضعية
املخاطر املعلنة .اإلرشادات التفصيلية لتخطيط حعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية موضحة في امللحق ب.

 2.2إطارالحوكمة الشرعية
 .26يجب تن يضخخمن إطار خطة التعافي والحل االلتزام بمبادئ الشخخريعة وتحكامها في جميع جوانب إطار حعافي وحل مؤسخسخخات
الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية بما في ذلك -على س خ خ خ خخبيل املثاظ ال الحص خ خ خ خخر -تص خ خ خ خخميمه وإجراءاته وعملياته ،مع آليات مراقبة
مستمرة لهذا االلتزام.
 .27يجب على الهيئة الشخ خ خخرعية في مؤس خ خ خسخ خ خخة الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية تن تكون مس خ خ خختقلة في ت شخ خ خخط ها ،وتن حسخ خ خخهل عملية
املداوالت الفعالة والفتاوى الش خ خ خ خخرعية في إعداد خطة التعافي وتفعيلها .كما يجب تن تكون الهيئة الش خ خ خ خخرعية مس خ خ خ خختقلة عن
إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في حلولها وقراراتها بشأن املسائل الشرعية املتعلقة بتخطيط التعافي.
 .28يجخب على الهيئخة الش خ خ خ خخرعيخة إرش خ خ خ خخاد وتوجيخه اإلدارة العليخا املس خ خ خ خخؤولخة عن إعخداد ومراجعخة وتحخديخث خطخة التعخافي من تجل
ضخخمان التزام خطة التعافي بمبادئ الشخريعة وتحكامها .باإلضخخافة إلى ذلك ،يجب على اإلدارة العليا والهيئة الشخخرعية التأكد
من تخ خ خخحة جميع العقود الشخ خ خخرعية التي حسخ خ خختخدمها مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية فيما يتعلق بخيارات التعافي
املحددة كجزء من خطة التعافي للتعامل مع س خخيناريوهات الض خخغط .كما يجب على الهيئة الش خخرعية القيام بما يلي لض خخمان
استيفاء خطة التعافي ملتطلبات الشريعة اإلسالمية:
(ت) تقديم املشخ خ خ خخورة والتوجيه بشخ خ خ خخأن تطبيق املتطلبات الشخ خ خ خخرعية املتعلقة بخيارات التعافي ومكونات خطة التعافي األخرى
ذات الصلة.
(ب) تقديم املش خخورة والتوض خخي بش خخأن تحكام الش خخريعة ومبادئها ذات الص خخلة ،تو بش خخأن وثائق الس خخياس خة املتعلقة باملس خخائل
ً
الشخرعية التي تصخدرها مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية ،وتقديم املشخورة تيضخا بشخأن ت سخلطات تخرى تؤثر تو
ً
مناسبا.
قد تؤثر على تطوير وتنفيذ خطة التعافي إذا كان ذلك
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(ج) التحديد االس خ خ خ خختباقي لتدابير العقود اإلس خ خ خ خخالمية املختلفة التي تتطلب تنفيذ خيار التعافي املتفق مع تحكام الش خ خ خ خخريعة
ومبادئها.
(د) إبداء الرت واملوافقة الشرعية عند الضرورة.

 2.3الخصائص والتحديات التي تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ً
 .29نعرا لحاج ها إلى االلتزام الدائم والكامل بالش خ خ خ خريعة ،فتن عملية التخطيط للتعافي واالختيارات املحددة في ص خ خ خ خخياغة خطة
التعافي تخذ كثير من القضايا والتحديات الفريدة بطبيع ها في االعتبار .ومن تلك التحديات ما يلي:
(ت) التحديات في اسختخدام خيارات التعافي من خالظ بيع موجودات مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية (كما هو موضخ
في القسمين  2.4.1و:)2.4.2
• االلتزام الشخ خخرعي عند بيع  /تحويل العقود القائمة على الدين مثل املرابحة بحسخ خخم (تقل من القيمة االسخ خخمية)،
بالنعر إلى غلبة عقود املداينة على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
ً
• قبوظ ش خ خ خ خراء املؤس خ خ خ خس خ خ خ خات املالية التقليدية املوجودات القائمة على الديون .وإذا لم يكن ذلك مقبوال بس خ خ خ خخبب
الحاجة إلى الحفخاظ على التزام هذه املوجودات بالش خ خ خ خخريعخة ،فينبغي تحخديد الش خ خ خ خخروط التي يمكن فرض خ خ خ خهخا على
املشتر لتسهيل استمرار االلتزام بالشريعة.
• يجب تن يكون عقد بيع املوجودات ً
متفقا مع تحكام الشريعة ومبادئها ،ويجب اختباره في ظل سيناريو ضغط.
• ال يمكن بيع و  /تو تحويل املوجودات إلى الكيانات التقليدية إال مع ض خ خ خخمان اس خ خ خختمرار االلتزام بالش خ خ خخريعة فيما
يتعلق بتدارة املوجودات املبيعة  /املحولة.
(ب) التحديات املتعلقة بقدرة املش خختر من املؤس خس خخات التقليدية على االس خختمرار في ض خخمان االلتزام بالش خخريعة ت الحفاظ
على ا لية الشرعية لعقود وموجودات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية (كما هو موض في القسم .)2.4.2
(ج) التحديات املتعلقة بتحويل برامج حسخ خ خخاب االسخ خ خختثمار القائم على املشخ خ خخاركة في األر اح إلى مؤس خ خ خسخ خ خخات خدمات مالية
إسالمية تخرى كمضارب جديد (كما هو موض في القسم .)2.4.2
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(د) تحديد مدى اس خ خختيعاب تت خ خخحاب الحس خ خخابات االس خ خختثمارية للخس خ خخارة في برامج حس خ خخاب االس خ خختثمار املطلق القائم على
املش خ خ خخاركة في األر اح ،مع مراعاة س خ خ خخياس خ خ خخة الحكومة ذات الصخ خ خخلة لتوفير ش خ خ خخبكة تمان مالي لحماية اس خ خ خختثمارات برامج
حس خ خخاب االس خ خختثمار املطلق القائم على املش خ خخاركة في األر اح .توفر توجيهات لس خ خخياس خ خخة حكومية محددة بش خ خخأن التعافي
تدعم استثمارات حساب االستثمار املطلق القائم على املشاركة في األر اح (كما هو موض في القسم .)2.4.2
(ه) في حالة سخعي مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية للحصخوظ على دعم من املجموعة كخيار حعاف من الشخركة األم،
فتن تنواع هياكل وعقود الدعم املسموح بها (موضحة في القسم .)2.4.3
(و) تحديات الحوافز املالية الناتجة عن اس خ خختخدام القرض الحس خ خخن كأداة حعاف في تقديم دعم الس خ خخيولة لش خ خخركة تابعة،
حيث ال تجوز الزيادة على مبلغ القرض ،األمر الذ ينتج عنه عدم دفع عائد للمزود (كما هو موض في القسم 2.4.3
و.)4 .2.4
 .30يحدد وجود مخاطر عدم االلتزام بالش خ خ خ خخريعة بناء على العقود األس خ خ خ خخاس خ خ خ خخية املطبقة ،وذلك على الرغم من تن حاالت عدم
االلتزام بالش خ خ خ خخريعة قد تحدث في مناس خ خ خ خخبات مختلفة و أش خ خ خ خخكاظ مختلفةُ .يعتبر العقد املتفق مع تحكام الش خ خ خ خخريعة ومبادئها
ً
صخ خ ً
خالحا وفعاال إذا تم اس خ خختيفاء جميع العناص خ خخر األس خ خخاس خ خخية ومتطلبات العقد بالكامل .و ص خ خخفة عامة ،هناك خمس خ خخة تركان
تسخ خخاسخ خخية في العقد املتفق مع تحكام الشخ خخريعة ومبادئها ،وهي الطرفان املتعاقدان ،واملعقود عليه (املوضخ خخوع ت املوجودات
والسعر) ،والصيغة (اإليجاب والقبوظ) ،حيث يتطلب كل ركن تلبية عدة شروط.3
 .31يمكن تن تؤد مخاطر عدم االلتزام بالش خ خريعة اإلس خ خخالمية إلى عدم االعتراف بدخل مؤس خ خس خ خخة الخدمات املالية اإلس خ خخالمية
والخس خ خ خخائر الناتجة عنها مما يؤد إلى تأثير س خ خ خخلبي على ر حية مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية .واألهم من ذلك تن
مخاطر عدم االلتزام بالش خ خ خ خريعة الناش خ خ خ خخئة عن الفش خ خ خ خخل في ض خ خ خ خخمان االلتزام بالش خ خ خ خريعة قد تؤد إلى انخفاض قيمة امتياز
مؤسخ خ خسخ خ خخة الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية املعنية والثقة التي تتمتع بها مع عمالئها ،وكالهما من عوامل النجاح الحاسخ خ خخمة أل
مؤس خس خخة خدمات مالية إس خخالمية .يمكن تن تتخذ مخاطر عدم االلتزام بالش خريعة ش خخكلين واس خخعين في مؤس خس خخات الخدمات

 3راجع ورقة عمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم  :5مخاطر عدم االلتزام بالشريعة في القطاع املصرفي :التأثير على إطار كفاية رتس املاظ للمصارف اإلسالمية.
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املالية اإلسخ خخالمية( :ت) املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام املحتمل بمبادئ الشخ خخريعة وتحكامها في عمليات مؤس خ خسخ خخات الخدمات
املالية اإلسخ خخالمية( .ب) املخاطر املرتبطة بمسخ خخؤوليات مؤسخ خسخ خخة الخدمات املالية اإلسخ خخالمية بصخ خخف ها ً
تمينا مثل املضخ خخارب تو
الوكيخل تو املشخ خ خ خ خارك ملقخدمي التمويخل بموجخب عقود املضخ خ خ خ خخار خة تو الوكخالخة تو املشخ خ خ خ خخاركخة ،والتي بموج هخا -في حخاظ حعخدزهخا تو
تقصخ خخيرها -فتن املؤس خ خسخ خخة تصخ خخب ضخ خ ً
خامنا ألمواظ مقدمي التمويل .وقد تكون هياكل الصخ خخكوك معرضخ خخة تي ً
ض خ خا ملخاطر عدم
االلتزام بالشريعة مما قد يؤثر ً
سلبا على سيول ها وحسويقها وقيم ها نتيجة لذلك.
 .32قاعدة بيانات املؤشخ خرات االحترازية والهيكلية للمؤسخ خس خخات املالية اإلس خخالمية ،قد تكون مفيدة في تحديد املؤشخ خرات الكمية
للمحفزات ورصد تقدم التعافي.
 .33من املؤشرات الكمية التي يمكن تن تكون مفيدة في مرحلة التعافي ما يلي:
(ت) سبة كفاية رتس ماظ مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.4
ُ
(ب) الدخل املوزع على ص خخاحب حس خخاب االس خختثمار من إجمالي دخل املوجودات املمولة من الحس خخابات االس خختثمارية القائمة
على املشاركة في الر .
ُ
(ج) "آلفا" وحعرف بأنها سخ خ خخبة تمواظ تتخ خ خخحاب الحسخ خ خخابات االسخ خ خختثمارية املسخ خ خختخدمة لتمويل جانب موجودات مؤسخ خ خسخ خ خخات
الخدمات املالية اإلسالمية التي تتعرض ملخاطر السوق ومخاطر االئتمان.5
 .34بالنسبة للعوامل النوعية ،فقد تم التأكيد على جوانب الحوكمة الشرعية ألهمي ها ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية،
وفيما يلي املؤشرات النوعية التي يمكن تن تكون مفيدة:
(ت) ُمعالجة محاسبية حعترف بالجوانب الفريدة ملنتجات وخدمات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ب) نوع مطالبات املوجودات وحيازتها.

 4على الرغم من عدم تطبيق جميع تعض خ خخاء مجلس الخدمات املالية اإلس خ خخالمية س خ خخبة كفاية تس املاظ ً
وفقا ملعيار مجلس الخدمات املالية اإلس خ خخالمية ،إال تن هناك حاجة ملحة
ر
لتنفيذ تقدير كفاية رتس املاظ بسبب معامل  αالناش ئ عن وجود عقد تقاسم مخاطر الر الذ له تأثيرات على عملية احتساب سبة كفاية رتس املاظ.
 5يرجى االطالع على املالحعة اإلرش خ خ خخادية رقم  4من مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية :تحديد آلفا في س خ خ خخبة كفاية رتس ماظ مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية فقط (غير
مؤسسات التأمين) .

25

(ج) الش خ خخروط والتعهدات التعاقدية ألت خ خخحاب الحس خ خخابات االس خ خختثمارية املطلقة القائمة على املش خ خخاركة في األر اح وعمليات
االطفاء املبكرة املحتملة.

 2.4خيارات التعافي:
 .35يجب تقييم خطة التعافي ضخخمن سخخيناريوهات ضخخغط مناسخخبة تأخذ بعين االعتبار الوفاء بأحكام الشخخريعة ومبادئها حسخخب
ً
مدخال ً
هاما في تقييم مصخ خ خخداقية خطة حعافي
اإلطار الشخ خ خخرعي في الدولة املعنية ،حيث يجب تن حشخ خ خخكل مثل هذه التقييمات
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 2.4.1بيع املوجودات
 .36يس خ خ خ خخاعخد بيع املوجودات في اس خ خ خ خختعخادة كفخايخة رتس املخاظ من خالظ تخفي

املوجودات مرةحخة املخخاطر حس خ خ خ خخب توزانهخا في

ُ
مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية ،ويعزز مركز الس خ خخيولة من خالظ التدفقات النقدية املتحققة من بيع املوجودات.
تب خخاع املوجودات مع فهم وقبوظ وجوب حس خ خ خ خخم جزء من قيم ه خخا الس خ خ خ خخوقي خخة .ل خخذل خخك يج خخب تن تح خخاوظ خطط التع خخافي تقييم
وتوض خ خخي س خ خخبة الحس خ خخم املتوقعة على قيمة املوجودات املحددة لهذا الخيار ،ويمكن إجراء مثل هذه التقييمات من خالظ
تحليل البيانات التاريخية للموجودات القابلة للتسويق ذات الصلة من حيث تحجام التداوظ واتجاهات األسعار.
 .37بالنعر إلى تن الغالبية الععمى من موجودات مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية هي ديون مرابحة (ائتمانات) ،فتن بيع
املوجودات تحد تسخ خ خخهل الخيارات بالنسخ خ خخبة ملؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية التي حعا ي من ضخ خ خخغوط ،و ً
نعرا للقيود
الش خخرعية التي ال تجيز بيع عقود االئتمان بحس خخم تو عالوة تو بيع الدين بالنقود ،فتن مؤس خس خخة الخدمات املالية اإلس خخالمية
التي تحاوظ تن تتعافى في مركز رتس خ خ خ خخمالها من خالظ بيع املوجودات الواقعة تحت ض خ خ خ خخغط ،لن تتمكن من بيع ديونها إال عن
طريق الحوالة بالقيمة االسخ خ خ خخمية (التحويل) .ولن يكون هناك مشخ خ خ خخترون مهتمون بها بالقيمة االسخ خ خ خخمية الكاملة ،مما يجعل
تحوي خخل ال خخديون خي خ ًخارا غير ق خخاب خخل للتطبيق .ول خخذل خخك تحت خخاج الس خ خ خ خخلط خخات التنعيمي خخة والرق خخابي خة إلى النعر في آث خخار ه خخذه القيود
الشرعية على جدوى بيع املوجودات كأداة حعاف.
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 .38العقد ا خر هو العقد املبني على الحسخم السخلعي 6،حيث يجوز للبنك في ظل سخيناريو ضخغط تو حالة ضخرورة ،بيع الديون
ً
(املوجودات االئتمانية) بسخ خخلع .من األرة تن يكون هذا الخيار تكثر قبوال من الناحية الشخ خخرعية ،شخ خخريطة تال يكون التبادظ
ً
ً
السلعي مشروطا مسبقا .يجب دعم هذه املعاملة بتحديد التدفق النقد الذ تقدره مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
من بيع السخ خخلعة املسخ خختبدلة بموجوداتها القائمة على الديون في السخ خخوق املفتوحة وذلك ألن السخ خخلعة قد تكون تي ً
ضخ خا عرض خخة
لعروف نق

سعر املوجودات في حالة الضغط.

 .39قد يحدث حعقيد إضخافي مع خيار التعافي هذا بسخبب مشختر موجودات  /وحدات األعماظ الخاصخة باملؤسخسخة الذين يمكن
تحديدهم (وقد يكون املشترون مؤسسات تقليدية) .و ً
وفقا لبيانات املؤشرات املالية اإلسالمية االحترازية ولهيكلية الصادرة
عن مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية تتركز موجودات مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية بش خ خ خ خخكل كبير في ثالثة
قطاعات اقتص خ خ خ خخادية هي التمويل العقار  ،وت ش خ خ خ خخطة تمويل املركبات ،والتمويالت األس خ خ خ خخرية األخرى .لذلك من املعقوظ تن
حدوث ضخ خ خخغط شخ خ خخامل للسخ خ خخوق قد يؤثر بنفس درجة الخطورة على جميع مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية في دولة
معينخة .إذا كخان هخذا هو الحخاظ ،قخد تحخاوظ جميع مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة بيع موجوداتهخا في نفس الوقخت
السختعادة مراكزها الرتسخمالية ،وحينئذ سخيكون على السخلطات التنعيمية والرقابية دور في مراعاة قضخايا تركز املخاطر من
هذا النوع عند تطوير إطار التعافي والحل لهذه الصناعة.
 2.4.2تدابيرالتموضع املسبق لبيع املوجودات
 .40لكي يعتبر بيع املوجودات تداة حل ممكنة ،يجب تن تتخذ مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية تدابير لتحديد موجوداتها
التي يمكن بيعها ألطراف خارجية مع االلتزام التام بمبادئ الش خ خ خ خخريعة وتحكامها كما تقرتها الهيئة الش خ خ خ خخرعية .باإلض خ خ خ خخافة إلى
ذلك ،يجب تن تضخ خ خخمن التدابير تن املشخ خ خختر املحتمل في وضخ خ خخع يمكنه من الحفاظ على اتفاق املوجودات املبيعة مع تحكام
ً
حعاقديا على التخلي عن هذا الش خ خخرط .ويتمثل دور الس خ خخلطة
الش خ خخريعة ومبادئها ،ما لم يوافق املقترض األص خ خخلي لهذا األص خ خخل

 6ال تزاظ األحكام الشرعية لهذا العقد محل نقاش بين علماء املذاهب في الدوظ املختلفة.
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التنعيمية والرقابية في تقييم ما إذا كانت هذه التدابير قابلة للتنفيذ واختبار االلتزام بأحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها ،بص خ خ خخرف
النعر عن مسألة تحقيق قيمة املوجود في سيناريوهات الضغط.
 .41من الض خ خخرور تن تقدم الهيئات الش خ خخرعية ذات الص خ خخلة ،س خ خ ً
خواء كانت مركزية تو على مس خ خختوى مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية
اإلسالمية ،قرارها في جواز بيع املوجودات وتحت ت شروط وتحكام ،ألنها بذلك تمكن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
من تقييم هخذه األدوات كجزء من خطط حعخافيهخا .كمخا تن اإلتمخام النخاة لهخذا التقييم واإلجراءات املس خ خ خ خخبقخة لتجهيز جميع
عقود االئتمان لبيع املوجودات املحتمل ،سيجعل بيعها تداة مجدية لخطط التعافي.
 .42سخوف تحتاج السخخلطات التنعيمية والرقابية إلى النعر في إمكانية بيع مؤسخسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية موجوداتها تو
ً
نقلها إلى مشخ خ خ خختر تقليد تو طرف مقابل في الحاالت الصخ خ خ خخعبة ،خاصخ خ خ خخة إذا لم يتوفر مشخ خ خ خخترون ملتزمون بأحكام الشخ خ خ خخريعة
ُ
ومبادئها .تكتسب هذه املسألة تهمية ً
نعرا النتقاظ عالقة عميل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى الجهة املستحوذة،
ولخذلخك يجخب التخأكخد من قخدرتهخا في املحخافعخة على االلتزام بخأحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا في ذلخك التمويخل تو املعخاملخة .كمخا يجخب
ُ
إحالة هذه املعامالت إلى الهيئات الش خ خخرعية ذات الص خ خخلة للحص خ خخوظ على رتزها املس خ خخبق ،بحيث يمكن بوض خ خخوح تحديد وتقييم
جدوى مثل هذه األدوات كجزء من خطة التعافي والحل.
 .43فيما يتعلق ُبمعالجة حسخ خ خ خخاب االسخ خ خ خختثمار القائم على املشخ خ خ خخاركة في الر  ،فتن هناك تحديات في تحويل هذا الحسخ خ خ خخاب إلى
مؤسسة خدمات مالية إسالمية تخرى تحل محل املضارب األوظ ل سباب التالية:
• القخدرة على تقس خ خ خ خخيم املوجودات املختلطخة املمولخة من حس خ خ خ خخاب االس خ خ خ خختثمخار املطلق القخائم على املش خ خ خ خخاركخة في األر خاح
وتحديد الجزء الخال بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لتسعيره.
• ض خ خخرورة الحص خ خخوظ على موافقة ص خ خخاحب الحس خ خخاب االس خ خختثمار على حس خ خخعير الحس خ خخاب باإلض خ خخافة الى البنود األخرى
املتعلقة بتحويل الحساب إلى املضارب الجديد.
• تداء العناية الواجبة تجاه املشتر املحتمل كمضارب جديد ،سواء من الناحية املالية تو السلوكية؛ فتذا كان هناك
مجموعة كبيرة من تت خخحاب الحس خخابات االس خختثمارية املعنية ،فتن عملية تحديد املوافقة تتم من خالظ -على س خخبيل
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املثاظ -االجتماع العام ألت خ خ خ خخحاب الحس خ خ خ خخابات االس خ خ خ خختثمارية تو قرار اللجنة االس خ خ خ خختش خ خ خ خخارية لالس خ خ خ خختثمار للحس خ خ خ خخابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في الر .
• إمكانية حغطية تو تهلية اس خ خختثمارات الحس خ خخابات االس خ خختثمارية القائمة على املش خ خخاركة في الر أل نوع من تنواع دعم
املجموعة تو الحل.
 .44وإلى جانب ذلك ،ينبغي تحديد مدى اسخ خ خختيعاب تتخ خ خخحاب الحسخ خ خخابات االسخ خ خختثمارية للخسخ خ خخائر في برامج حسخ خ خخاب االسخ خ خختثمار
املطلق القخائم على املشخ خ خ خ خخاركخة في األر خاح ،مع مراعخاة س خ خ خ خيخاسخ خ خ خ خخة الحكومخة ذات الص خ خ خ خلخة لتوفير ش خ خ خ خخبكخة تمخان مخاليخة لحمخايخة
االس خ خ خختثمارات في حس خ خ خخاب االس خ خ خختثمار املطلق القائم على املش خ خ خخاركة في األر اح ،حيث يجب ص خ خ خخياغة س خ خ خخياس خ خ خخات محددة من
الحكومة بشأن دعم االستثمارات في حساب االستثمار املطلق القائم على املشاركة في األر اح خالظ مرحلة التعافي.
 2.4.3دعم املجموعة لرأس املال
 .45في املجموع خخات امل خخالي خخة من املحتم خخل تن يؤد فش خ خ خ خ خخل جزء من املجموع خخة تو وجود إخف خخاق في جزء واح خخد من املجموع خخة إلى
عدوى في بقية تعض خخاء املجموعة ،حيث إن هناك نماذج مختلفة لكيفية إدارة املجموعات املص خخرفية للس خخيولة ورتس املاظ؛
ً
ً
مركزيا (كل شخركة تابعة مسخؤولة عن رتس املاظ والسخيولة الخاصخة
مركزيا (ت في الشخركة األم) تو ال
يمكن تن يكون هذا إما
بها ً
وفقا لسوقها املحلي) ،وفي األوضاع الصعبة قد تلجأ إحدى الشركات التابعة في املجموعة إلى الشركة األم للحصوظ على
الدعم.
 .46هناك جانبان ش خ خخرعيان يجب تن تبحثهما مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية )1( ،طبيعة ونوع هياكل الدعم والعقود
املسموح بها وآثارها ،و( )2التعقيدات املرتبطة بوجود فرع إسالمي كجزء من مجموعة مصرفية تقليدية.
 .47فيما يتعلق بالهياكل والعقود التي يمكن تن تدعم عضخ خ خ خخو مجموعة تو شخ خ خ خخركة فرعية ،هناك مجموعة متنوعة من العقود
التي يمكن هيكل ها من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالميةً ،
وفقا للتنعيمات الشرعية في الدوظ املعنية كما يلي:
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(ت) القرض الحس خ خخن :تقوم هذه التس خ خخهيالت على تدفق الس خ خخيولة إلى الش خ خخركة التابعة دون دفع ت فوائد تو حعوي  .يمكن
تي ً
ضخا اسخختخدام القرض الحسخخن لتوفير السخخيولة الداعمة لعضخخو املجموعة في الحاالت الصخخعبة .و النسخخبة للسخخلطات
التنعيمية والرقابية ،يجب تن يكون هناك وعي باملخاطر التي يتعرض لها مزود القرض الحسن ،وتقييم ت آثار عدوى
جماعية محتملة .مع مراعاة األحكام الش خخرعية والتنعيمية ،تجعل التبعية خيار التعافي تش خخبه باالس خختثمار الرتس خخمالي،
ً
ً
بينما تجعل مخصخ خص خخات القرض العاد املزود دائنا عاديا غير مض خخمون ،وينعر إليه على تنه نوع من التمويل املرحلي
حسب تجل االستحقاق.
(ب) التورق (مرابحخة الس خ خ خ خخلع) :اعتم ًخادا على الخدولخة التي توجخد فيهخا الهيئخة الش خ خ خ خخرعيخة ،يمكن اس خ خ خ خختخخدامخه كخلليخة يخدعم بهخا
املصخ خ خخرف األم سخ خ خخيولة املصخ خ خخرف التابع له من خالظ ترتيبات البيع الثالثي لسخ خ خخلعة ،مثل زيت النخيل تو املعدن التي قد
ً
ً
س خخات املتعارف عليها في البلد املعني .يمكن تن يوفر هذا العقد -إذا تم االتفاق عليه مس خ ً
خبقا مش خخروطا
تتنوع تبعا للممار
ً
بحدوث مسببات معينةً -
تمويليا لكيان يعا ي من ضغط ومساعدته على استعادة وضع السيولة على األقل.
دعما
(ج) املسخخاهمة من خالظ عقد املشخخاركة تو املضخخار ة :هذه ا لية هي الشخخكل األكثر فاعلية ومتانة للدعم داخل املجموعة من
خالظ ض خ خخمل رتس املاظ من املص خ خخرف األم ألغراض االس خ خختثمار املحدد في مؤس خ خس خ خخاتها الفرعية .وللقيام بذلك ،يجب على
املصرف األم تن يحدد في خطة التعافي ما يتعلق بضمل رتس املاظ كخيار حعاف مع شروط وتحكام واضحة.
 2.4.4التدابير الشرعية املسبقة لدعم املجموعة لرأس املال
 .48تحتاج الس خ خ خ خخلطات التنعيمية والرقابية إلى التركيز على اعتبارات دقيقة عند وض خ خ خ خخع خطة التعافي الخاص خ خ خ خخة بها مع الحلوظ
املمكنة التي تقدمها الهيئة الشخرعية املعنية إذا لجأ املصخرف األم في النهاية إلى طرق التمويل التقليدية خصخي ً
صخا للمسخاعدة
في إنقاذ كيان في املواقف العس خ خ خخيرة باس خ خ خختخدام مبادئ الض خ خ خخرورة .عندما تكون لدى الش خ خ خخركة األم التقليدية ش خ خ خخركة فرعية
إسخ خ خ خخالمية ،فتنه ُيحتاج إلى التفكير في اسخ خ خ خختخدام طرق الدعم للفروع التابعة املتفقة مع تحكام الشخ خ خ خخريعة ومبادئها .لن يتم
اسخختخدام مثل هذه الهياكل في ظروف العمل املعتادة من قبل ت كيان تقليد  ،ومع ذلك ،قد ترغب السخخلطات التنعيمية
والرقابية في بحث إمكانية وجود هذه الهياكل كللية حعاف "احتياطية" في إطار خطة التعافي والحل.
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 .49بالنسبة للقرض الحسن ،يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تن تنسق مع الهيئة الشرعية على تساس استباقي
لحخخل املسخ خ خ خ خخائخخل الش خ خ خ خخرعيخخة املتعلقخخة بتوافق العقخخد فيمخخا يتعلق بتبعيخخة األمواظ املقخخدمخخة في اس خ خ خ خختيعخخاب الخسخ خ خ خ خخائر إذا خكخانخخت
مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية سخ خ خ خختنتقل في النهاية إلى مرحلة الحل ،وهذا تمر ضخ خ خ خرور بالنعر إلى طبيعة عقد
القرض الحس خخن الذ ال يلقي مس خخؤولية على مؤس خس خخات الخدمات املالية الواقعة تحت ض خخغط لتعوي

األمواظ ،وبس خخبب

هذا القيد قد يتحوظ الدعم املقدم من خالظ القرض الحس خ خخن من دعم تمويل قص خ خخير األجل إلى اس خ خختثمار رتس خ خخمالي يتحمل
الخسائر.
 .50إذا كانت الش خ خخركة األم في دولة مختلفة عن الش خ خخركات التابعة ،فيجب على الس خ خخلطات املحلية والس خ خخلطات املض خ خخيفة ،بما في
ذلك هيئة الرقابة الشخ خخرعية ،التنسخ خخيق للتوصخ خخل إلى اتفاق ملزم لحل إجراءات دعم املجموعة لرتس املاظ املتفق مع تحكام
الشريعة ومبادئها.
 .51إن هذا التدبير املسخ خ خخبق متعلق على حد سخ خ خخواء بأدوات التعافي املقترحة لتوظيف عقود التورق ،حيث إنها حعا ي تي ً
ضخ خ خا من
نفس التض خ خ خ خ خخارب بين اله خخدف املقص خ خ خ خخود من العق خخد والنتيج خخة املتوقع خخة .وفي ه خخذه الح خخاالت ،يج خخب تن توافق هيئ خخة الرق خخاب خخة
الشخخرعية مسخ ً
خبقا على وثائق العقد َّ
املحدثة املتضخخمنة للتدابير املسخخبقة الضخخرورية (تو) البنود .وعند الحصخخوظ على املوافقة
الشخ خخرعية ،يجب اسخ خختخدام وثائق العقد لتحديث جميع االئتمانات املقدمة من تلك املؤسخ خسخ خخة على تسخ خخاس التورق .إذا لم
تكتمل هذه التدابير املسبقة ،فال يمكن عد استخدام تداة التعافي هذه ً
جزءا من خطة التعافي املعتمدة.

 2.5تدابيرالتعاون التنظيمي
 .52يمكن تن ينطبق املحتوى الكامل للس خ خ خخمة الرئيس خ خ خخة الثانية عش خ خ خخرة ملجلس االس خ خ خختقرار املالي التي تحدد املعايير والتوجيهات
التفص خ خ خ خخيليخة فيمخا يتعلق بتخدابير التعخاون التنعيمي ،على تنعيم مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة والرقخابخة عليهخا،
وكذلك على تطرها الخاصة بخطة التعافي والحل.
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القسم الثالث :تخطيط وتنفيذ الحل
 3.1مقدمة
 .53املقص خ خ خخد من عملية تخطيط الحل حس خ خ خخهيل إعداد خطط حل فعالة وذات مص خ خ خخداقية تحدد بوض خ خ خخوح اس خ خ خختخدام تدوات
واس خ خ خختراتيجيات حل مختارة من قبل الس خ خ خخلطات املختص خ خ خخة في وقت الحاجة وعلى قدرها .يش خ خ خخمل تخطيط الحل الس خ خ خخلطات
التنعيمية والرقابية وس خخلطات الحل ذات الص خخلة التي تض خخع اس خختراتيجية عالية املس خختوى لحل مؤسخ خس خخات الخدمات املالية
اإلس خ خخالمية التي س خ خخيتم تحويلها ً
الحقا إلى خطة حش خ خخغيلية للحل .تتطلب هذه العملية بيانات خاص خ خخة بمؤس خ خس خ خخات الخدمات
املالية اإلس خ خخالمية من مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية ذات الص خ خخلة والس خ خخلطات التنعيمية والرقابية حوظ عواملها
املختلفة ،وذلك من تجل تزويد سلطة الحل باملعلومات الالزمة لوضع استراتيجية حل مناسبة ومخصصة.
 .54ال يمكن تنفيذ خطة الحل واألدوات املكونة لها إال من قبل السخ خ خخلطات املخولة بالقيام بذلك ،والتي لها تهداف السخ خ خخياسخ خ خخة
املتمثلة في منع اسخ خختخدام تمواظ دافعي الضخ خرائب والحفاظ على االسخ خختقرار املالي .يجب تن تحتو خطة الحل املوثوق بها -
على األقخخل -على معلومخخات تفص خ خ خ خخيليخخة عن إس خ خ خ خختراتيجيخخة الحخخل املختخخارة ،ونقطخخة عخخدم الجخخدوى كمس خ خ خ خبخخب للحخخل ومتطلبخخات
التموضع املسبق ،وتدوات الحل املختارة لتنفيذ عملية تصفية ُمحكمة.
 .55قد تتض خخمن خطة الحل تي ً
ض خا معلومات يجب اعتبارها ومعايير يجب اس خختخدامها في اتخاذ القرار بش خخأن اختيار تدوات حل
محددة في س خ خخياق جوانب ش خ خخرعية مختلفة تتعلق بمؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية املعنية .يجب على س خ خخلطة الحل
ذات الص خ خ خ خلخة تن تقرر مجموعخة من تدوات الحخل لتنفيخذ خطخة الحخل اعتم ًخادا على الجوانخب املختلفخة ملؤس خ خ خ خس خ خ خ خخة الخخدمخات
املالية اإلس خخالمية من حيث اس خختراتيجي ها ،ووظائفها ،ووض خخعية املخاطر املقبولة .يجب كذلك إبالغ قرار خطة الحل بوض خخوح
إلى الهيئة الشخرعية الوطنية تو الهيئة الشخرعية في الدولة املعنية من تجل ضخمان االلتزام بأحكام الشخريعة ومبادئها .يناقش
املرفق (ج) اإلرشادات التفصيلية لتخطيط وتنفيذ حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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 3.2إطارالحوكمة
ُ .56يحدد املحتوى الكامل للس خ خخمات الرئيس خ خخة ملجلس االس خ خختقرار املالي (امللحق  )4املعايير واإلرش خ خخادات التفص خ خخيلية فيما يتعلق
بتطار الحوكمة للس خخلطات التنعيمية والرقابية تو س خخلطات الحل ،ومؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،والتنس خخيق عبر
الحدود الذ يمكن تطبيقه عند حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.

 3.3إطارالحوكمة الشرعية لتخطيط الحل
 .57يجب تن يتضخ خ خخمن إطار تخطيط الحل متطلبات مجموعات إدارة األزمات في مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية التي
حغطيهخا ،حيخث يجخب التنس خ خ خ خخيق مع الهيئخة الش خ خ خ خخرعيخة الوطنيخة املعنيخة من تجخل التخأكخد من تن خطخة الحخل وتنفيخذهخا يلتزمخان
بالكامل بالقانون الوطني ذ الصخلة وتحكام الشخريعة ومبادئها وال يتعارضخان .يجب تن تكون عملية صخنع القرار ملجموعات
إدارة األزمات لتنفيذ الحل واضخ خ خخحة ومتسخ خ خخقة مع تلك التي تتبعها الهيئة الشخ خ خخرعية الوطنية املعنية في دمج ا راء الشخ خ خخرعية
كجزء من عملية تخطيط حعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .58في س خ خ خخياق النعام املص خ خ خخرفي املزدوج ،يجب تن تنس خ خ خخجم األطر القانونية القائمة للخدمات املص خ خ خخرفية واملالية التقليدية مع
الش خخريعة اإلس خخالمية لتعترف باملعامالت املالية اإلس خخالميةً ،
نعرا لطبيع ها كأدوات تجارية واس خختثمارية .على الرغم من القيود
العديدة املتوقعة في حاظ تطبيق الدولة القوانين العامة بش خ خ خخكل مباش خ خ خخر على املعامالت املالية اإلس خ خ خخالمية مما قد يؤد إلى
حعخخارض محتمخخل وآثخخار قخخانونيخخة س خ خ خ خخلبيخخة ،يجخخب تن تكون هنخخاك جهود من قبخخل الس خ خ خ خخلطخخات للتوفيق بين الش خ خ خ خخريعخخة والنعخخام
القانو ي السائد من خالظ حعديل وإدارة التعارض بين املبادئ القانونية التقليدية وتحكام الشريعة ومبادئها.
 .59في حخالخة عخدم إدارة حخل التعخارض بين الس خ خ خ خخلطخات ،قخد يكون هنخاك تضخ خ خ خ خخارب محتمخل بين تحخد النعخامين القخانونيين العخام
وامل خخد ي والش خ خ خ خخريع خخة ،7األمر ال خخذ ق خخد يؤثر على تنفي خخذ العقود امللتزم خخة ب خخأحك خخام الش خ خ خ خخريع خخة ومب خخادئه خخا في ال خدول خخة .على وج خخه

 7يعهر كل من القانون العام اإلنجليز والقانون املد ي مشخ خ خخاكل مميزة عندما يتعارضخ خ خخان مع تحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها .اسخ خ خختخدام التمويل امللتزم بأحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها ،في
دولة حعتمد القانون العام يؤد إلى ش خ خخوء حعارض بينهما ،ي َّ
دائما على الش خ خخريعة عند وجود حعارض .ونتيجة لذلكُ ،يفس خ خخر العقد ً
قدم القانون الوطني  /القانون العام ً
بناء على ما
ً
هو مكتوب فيه فيما يتعلق بأنعمة الشريعة .من جانب القانون املد ي ،يرى املرء نقصا في القدرة على التوقع والشفافية واالحساق ،حيث ال يتم تطبيق التقنين الكامل للقانون،
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الخص خ خ خخول ،تنتهي املفارقة بين تحكام الش خ خ خريعة ومبادئها والقانون العلما ي الذ يش خ خ خخمل القانون العام والقانون املد ي،
حيخث يقخدم القخانون العلمخا ي على تحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا ،ولخذلخك حعخد قخابليخة تنفيخذ العقود امللتزمخة بخأحكخام الش خ خ خ خخريعخة
ومبادئها مهمة لحل مؤس خ خ خس خ خ خخة الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية منعدمة املالءة ،خاص خ خ خخة في حالة وجود نزاع بين القانونين تثناء
التسوية إما ببيع املوجودات و  /تو تصفية استثمارات تتحاب الحسابات االستثمارية املتعلقة بمصلحة املساهمين.
 .60يجب تن تضخمن الحوكمة السخائدة تن عملية تخطيط الحل ملزمة لضخمان التزام خطط الحل التز ًاما ً
تاما بأحكام الشخريعة
ومبادئها فيما يتعلق بالجوانب التالية:
(ت) اس خ خ خ خختخخدام تدوات الحخل :يجخب تن تكون عمليخات اإلنقخاذ الخداخلي وتحويخل املوجودات واملص خ خ خ خخرف الجس خ خ خ خخر وغيرهخا من
ً
ُ
األدوات متفقة مع تحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها ما يعني التدابير املحددة مسخ خ خخبقا واملطلوب اسخ خ خختكمالها لضخ خ خخمان امتثالها
للشريعة عند تطبيقها.
ُ
(ب) التعامل مع املوجودات املمولة من الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األر اح وحقوق تتحاب الحسابات
االستثمارية.
(ج) التعامل مع صناديق احتياطي ُمعدظ األر اح واحتياطي مخاطر االستثمار.
(د) املراجعة الش خ خخرعية للعقود اإلس خ خخالمية التي حس خ خختخدمها مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية كجزء من تقييم قابلية
الحل وما يترتب على ذلك من تدابير الحل املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(ه) الحوكمة القانونية وإنفاذ عقود الشريعة في نعام الحل.

 3.4املقاصة والتصفية والرهون والفصل بين موجودات العميل
 .61يمكن اعتماد املحتوى الكامل للسخ خخمة الرئيسخ خخة الرابعة ملجلس االسخ خختقرار املالي التي تحدد املعايير والتوجيهات التفصخ خخيلية
فيما يتعلق بقيام مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية باملقاص خ خخة والض خ خخمانات والفص خ خخل بين موجودات العمالء وإطارها

وهو تمر ض خ خ خ خخرور إلمكانية التوقع في الدوظ بموجب تنعمة القانون املد ي .بناء على ما س خ خ خ خخبق ،يجب على الس خ خ خ خخلطات التنعيمية والرقابية تن تراعي التنازع بين القانون العلما ي
والشريعة بتقديم الشريعة على القانون عند حعارضهما.
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لتخطيط الحل .باإلضخ خ خخافة إلى ذلك ،يتم توفير إرشخ خ خخادات تكميلية في هذا القسخ خ خخم ملعالجة القضخ خ خخايا الناشخ خ خخئة عن الجوانب
الشرعية للتصفية ،والضمانات والفصل بين موجودات العميل فيما يتعلق بمعالج ها في حالة الحل.
 .62وض خ خ خخع إرش خ خ خخادات إض خ خ خخافية للتعرف على خصخ خ خخوص خ خ خخيات مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية؛ حيث يمكن تن حش خ خ خخارك
مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية في كثير من األحيان في ت ش خ خ خخطة خدمات مالية تقوم فيها باالحتفاظ تو التحكم تو
ُ
إدارة املوجودات تو اس خختثمارات عمالئها .على س خخبيل املثاظ ،قد تدير مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية املوجودات التي
تنتمي إلى مجموعة من الحس خ خخابات االس خ خختثمارية املقيدة القائمة على املش خ خخاركة في األر اح بوص خ خخفها مض خ خخارً ا .وفي مععم هذه
الحاالت ،تحتفظ املؤس خ خس خ خخات بهذه املوجودات تو االس خ خختثمارات املعنية بص خ خخف ها ً
تمينا وال تملكها بل يملكها عمالؤها .لذلك
يتعين الحفخخاظ على الفصخ خ خ خ خخل بين موجودات العمالء خالظ عمليخخة الحخخل وال يمكن إدراج هخخذه املوجودات ض خ خ خ خخمن ترتيبخخات
الحل.

 3.5اإلجراءات الوقائية
ُ
 .63يمكن تطبيق املحتوى الكامل للسخخمة الرئيسخخة الخامسخخة ملجلس االسخختقرار املالي التي تحدد املعايير والتوجيهات التفصخخيلية
ُ
املتعلقة باإلجراءات الوقائية على مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية وإطار تخطيط الحل .وحشخ خ خ خخمل تلك اإلجراءات
ً
ُ
األمور املتعلقة بالتسخ خ خخلسخ خ خخل الهرمي للدائنين 8ومبدت "عدم وجود دائنين تسخ خ خخوت حاال" ،وسخ خ خخبل املعالجات القانونية وجوانب
ً
اإلجراءات القضخ خخائية .فيما يتعلق بمبدت "عدم وجود دائنين تسخ خخوت حاال" بالنسخ خخبة ملؤس خ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية،
توجد آلية حسخلسخل هرمي لدائنيها لاللتزام بأحكام الشخريعة ومبادئها كما ناقشخها القسخم  3.11.2بشخأن تحويالت املوجودات
واملطلو ات واملصرف الجسر.

 3.6تمويل الشركات خالل عملية الحل
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ُ
 .64يمكن تن يكون املحتوى الكخامخل للس خ خ خ خمخة الرئيسخ خ خ خ خخة السخ خ خ خ خخادسخ خ خ خ خخة ملجلس االس خ خ خ خختقرار املخالي التي تحخدد املعخايير والتوجيهخات
ُ
ً
التفصخيلية املتعلقة بتمويل الشخركات خالظ عملية الحل قابال للتطبيق على مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية وتمويلها
خالظ عملية الحل .باإلض خخافة إلى ذلك ،يوفر هذا القس خخم إرش خخادات تكميلية ملعالجة قض خخايا االلتزام بالش خريعة الناش خخئة عن
تمويل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية خالظ عملية الحل.
 .65من تجل حس خخهيل التمويل املؤقت لحل مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،يجب اس خختكماظ تطر تخطيط الحل ملتزمة
بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها بترتيبات حماية الودائع  /املس خ خختثمرين ،تو ش خ خخبكات تمان يتم تمويلها من خالظ ص خ خخناديق حل ،تو
آلية تمويل حعاف الحق لتكاليف توفير التمويل املؤقت .يجب تن يكون تقديم مثل هذا الدعم التمويلي من قبل الس خ خخلطات
املختصخخة ً
متفقا مع تحكام الشخخريعة ومبادئها وخاضخ ًخعا لشخخروط صخخارمة تقلل من املخاطر األخالقية .يجب كذلك تن يخضخخع
الدعم التمويلي ملا يلي:
(ت) تقييم ض خ خ خ خخرورة توفير التمويخل املؤقخت للحفخاظ على االس خ خ خ خختقرار املخالي ،والس خ خ خ خمخاح بخالتنفيخذ الفعخاظ لخطخة الحخل املعخدة
للتوصل إلى حل منعم ،ونفاد مصادر التمويل الخاصة تو عجزها عن تحقيق هذه األهداف.
(ب) يتحمل تتحاب امللكية الخسائر والتكاليف بما فيها تكاليف عملية الحل.

 3.7املسائل الشرعية والتشغيلية املتعلقة بخيارات الحل
.66خالظ عملية تطوير خطة حل موثوقة وفعالة ملؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية ،تؤد خصخائ

األ شخطة والعمليات

التجارية التي تتبعها املؤسخ خ خسخ خ خخات واملتطلبات الشخ خ خخاملة لاللتزام بأحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها في جميع ت شخ خ خخط ها -من بين تمور
تخرى -إلى سلسلة من التحديات الكبيرة املتعلقة باملسائل الشرعية والتشغيلية كما يلي:
(ت) ش خ خ خ خخكوك حوظ التوافق الش خ خ خ خخرعي لرتس مخاظ اإلنقخاذ الخداخلي ،حيخث إن مفهوم اإلنقخاذ الخداخلي هو التخفي

اإللزامي

للدين من قبل سلطة الحل ،تو شكوك حوظ بيع  /تحويل الدين بقيمة تقل من القيمة االسمية (كما نوقش في القسم
.)3.11.1
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(ب) الحاجة للتأكد من تن الحسخ خ خخابات الجارية التي تحتفظ بها مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية ال تخضخ خ خخع لعملية
اإلنقاذ (كما ناقشها القسم .)3.11.1
ُ
(ج) القدرة على تحديد وتقييم املوجودات تو حصخخة املوجودات التي حعود ألتخخحاب حسخخاب االسخختثمار القائم على املشخخاركة
ُ
في الر من تجل املعالجة املناسبة كجزء من الحل (كما تمت مناقشته في القسم .)3.11.2
ُ
(د) املسخ خ خخائل الشخ خ خخرعية املتعلقة بتخفي

الديون وتحويل املوجودات واملصخ خ خخرف الجسخ خ خخر (كما تمت مناقشخ خ خخته في القسخ خ خخم

.)3.11.2
(ه) الحاجة إلى توفيق التسخ خ خ خخلسخ خ خ خخالت الهرمية للدائنين في نعام الحل مع تحكام الشخ خ خ خخريعة ومبادئها (كما تمت مناقشخ خ خ خخته في
القسم .)3.11.2
ُ
(و) التس خخاؤالت حوظ حغطية تو تهلية اس خختثمارات حس خخاب االس خختثمار القائم على املش خخاركة في األر اح أل نوع من الدعم من
ً
املجموعة تو سخ خخلطة الحل تو شخ خخركة ضخ خخمان الودائع اعتمادا على السخ خخياسخ خخة العامة في كل دولة (كما تمت مناقشخ خخته في
القسم .)3.11.2
(ز) التحديات التي تواجهها مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية في الوفاء بواجباتها االئتمانية تجاه تت خخحاب الحس خخابات
االستثمارية (سواء املقيدة تو املطلقة) تثناء وبعد الحل (كما تمت مناقشته في القسم .)3.12
ُ
(ح) عدم اليقين بش خ خ خخأن معاملة الحس خ خ خابات االس خ خ خختثمارية القائمة على املش خ خ خخاركة في األر اح على تس خ خ خخاس عقود املض خ خ خخار ة تو
الوكالة ،بس خخبب التعارض بين ش خخروطها التعاقدية ووض خخعية املخاطر الحقيقية التي يس خخعى إليها املس خختثمرون ،كما تبينه
ممارسة حسوية األر اح (كما تمت مناقشته في القسم .)3.12
(ط) الحاجة إلى اسخختبعاد الحسخخابات االسخختثمارية املطلقة القائمة على املشخخاركة في األر اح من حزمة الحل تو من موجودات
ا عدام املالءة (كما تمت مناقشته في القسم .)3.12
 3.8العناصرالرئيسة إلطارخطة التعافي والحل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
.67يمكن تن تكون التدابير التالية مفيدة في معالجة التحديات والقضخ خ خخايا التي تبرزت سخ خ خ ً
خابقا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ خطة
حعاف وحل موثوقة ومتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية:
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(ت) يجب تن حعمل السلطات التنعيمية والرقابية تو سلطات الحل على سن حشريعات مخصصة تحدد سياس ها وتوقعاتها
بشخخأن نعام وعملية خطة حعافي وحل مؤسخسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية ،والتي تتناوظ جميع خصخخائ

مؤسخسخخات

الخدمات املالية اإلسالمية وعملياتها ،وكذلك دعم االلتزام بالشريعة في جميع الجوانب.
(ب) التعاون املبكر مع الهيئات الش خخرعية (على مس خختوى املؤس خس خخة والس خخلطة التنعيمية والرقابية) ،بهدف حعزيز الوض خخوح،
وفهم املسائل الشرعية في األدوات املحتملة وتدابير التموضع املسبق.
(ج) تحديد واض خ خ خ في الحل مللكية احتياطي ُمعدظ األر اح واحتياطي مخاطر االس خ خ خختثمار ،من خالظ متطلبات اإلفص خ خ خخاح تو
بشخروط حعاقدية محددة لحسخاب االسختثمار للتأكد من تن عملية الحل تقوم بتوزيع احتياطي ُمعدظ األر اح واحتياطي
مخاطر االستثمار على تتحابها الشرعيين ت تتحاب الحسابات االستثمارية.
(د) حعريف الس خ خ خ خبخخل املمكنخخة للخدعم املقخخدم من املجموعخخة بطريقخخة متفقخخة مع تحكخخام الش خ خ خ خخريعخخة ومبخخادئهخخا .مثخخاظ ذلخخك عقود
مرابحة السخ خخلع .يمكن لهذه العقود تمكين كيانات املجموعة من دعم التمويل من خالظ املسخ خخببات والشخ خخروط املحددة
ً
مسبقا.

 3.9متطلبات التموضع املسبق لتطبيق الحل
 .68تتض خ خخمن ترتيبات التموض خ خخع املس خ خخبق ملؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية التدابير والترتيبات التحض خ خخيرية املختلفة التي
ً
مسبقا في العقود املختلفة املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها التي حستخدمها هذه املؤسسات بحيث يمكن
يجب تنفيذها
تنفيذ تدوات التعافي و  /تو الحل املختارة عند الحاجة ،وهذه مس خ خخألة مهمة لتنفيذ خطة حعافي وحل مؤس خ خس خ خخات الخدمات
املالية اإلسالمية.
 .69يعد ضخ خخمان مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية الوصخ خخوظ بصخ خخورة مسخ خختمرة إلى السخ خخيولة والخدمات املصخ خخرفية في حالة
إخفخخاقهخخا تحخخد التخخدابير الرئيسخ خ خ خ خخة للحخخل الفعخخاظ .وهخخذا يش خ خ خ خمخخل -على س خ خ خ خخبيخخل املثخخاظ ال الحص خ خ خ خخر -وجود وظخخائف تكنولوجيخخا
املعلومات واملدفوعات واملوارد والعمليات قبل وقوع تزمة ،بحيث إذا دخلت مؤس خ خ خ خسخ خ خ خخة الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية تحت
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اإلدارة القانونية ،يمكن إغالق قنوات الوص خ خخوظ ،وتقييد الس خ خخحو ات النقدية ،ثم يعاد فت قنوات الوص خ خخوظ للعمل بحلوظ
بداية دوام اليوم التالي مما يتي للعمالء الوصوظ إلى الجزء املتاح تو الجيد من تموالهم.
ُ
 .70يجب تن تلزم مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية الخاض خخعة ملتطلبات تخطيط التعافي والحل بوض خخع ترتيبات حش خخغيلية
وفنية مس خ خخبقة لحلها ،ومنها تن يتوفر لدى مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية وظائف تقنية معلومات جاهزة مس خ خ ً
خبقا
ً
مسبقا.
كافية في تقييم السلطة التنعيمية والرقابية تو متوافقة مع السياسة املحددة
 .71حعد تدابير التموضخ خ خخع املسخ خ خخبق التي حسخ خ خختخدمها مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية لتقديم منتجاتها وخدماتها مهمة
إلمكانية حل هذه املؤسسات وحسهيل التنفيذ السلس لخطة حلها ،وفيما يلي تمثلة قد تكون مفيدة على هذه التدابير:
(ت) املوافقة املسبقة على خطط التعافي والحل الخاصة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من قبل هيئاتها الشرعية
والهيئات الشرعية الوطنية ،إن وجدت.
(ب) الحاجة إلى ضخ خ خ خخمان التزام اإلعالن العام ال عدام املالءة من قبل السخ خ خ خخلطة التنعيمية والرقابية تو سخ خ خ خخلطة الحل ذات
الصلة بأحكام الشريعة ومبادئها.
(ج) إصخدار رتس املاظ (رتس املاظ اإلضخافي من الشخريحة األولى والشخريحة الثانية من رتس املاظ) باسختخدام عقود املضخار ة
تو الوكالة.
ُ
(د) اإلفصخ خ خ خخاح عما إذا كان املشخ خ خ خختر املحتمل غير امللتزم بأحكام الشخ خ خ خخريعة سخ خ خ خخيحافظ على متطلبات منتج مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات
ً
(سواء كانت شرعية تو حشغيلية).
الخدمات املالية اإلسالمية
ً
(ه) تمكين بيع موجودات الحس خ خ خخابات االس خ خ خختثمارية القائمة على املش خ خ خخاركة في الر كخيار حل ،وتحديدا من خالظ تنفيذ
تدابير التموضع املسبق الخال بالعقد.
(و) إلزام مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية بتقديم س خخجالت مدققة بش خخكل ت خخحي توض خ خلط تمواظ الحس خخابات
االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في الر  ،وحصة املوجودات التي يملكها صاحب حساب االستثمار.
(ز) إدراج حعديالت حعاقدية في عقود حسابات االستثمار القائمة على املشاركة في األر اح تمن صاحب حساب االستثمار
ً
مسبقا.
الحق في تجديد العقد تو التحويل إلى مضارب جديد مناسب في حالة الضغط املحددة
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(ح) س خخياس خخة إرش خخادية بش خخأن بيع موجودات حس خخاب االس خختثمار املقيد القائم على املش خخاركة في الر إلى املؤس خس خخات املالية
غير املصرفية املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
ُ
(ط) تجديد عقود مضار ة حساب االستثمار القائم على املشاركة في الر يحتاج إلى موافقة صاحب حساب االستثمار (رب
املاظ).
( ) مناقش خ خخة تعض خ خخاء الهيئة الش خ خخرعية إمكانية اس خ خختخدام طرق التمويل التقليدية بش خ خخكل خال للمس خ خخاعدة في إنقاذ كيان
يتعرض لضخ خ خ خخغط (باس خ خ خ خختخدام مبدت الض خ خ خ خخرورة) ،وقد يكون هناك اعتبار آخر يتعلق بوجود كيان إس خ خ خ خخالمي تابع لكيان
ً
تقليد تم ،فال بد إذا تن يفكر في استخدام تساليب الدعم املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(ك) معالجة املسخخائل الشخخرعية التي قد يثيرها الشخخطب عن طريق الوعد ،تو إدراج بند في العقود األولية لقبوظ الشخخطب عند
نقطة عدم جدوى املؤسسة بسبب حشابهها مع الجمع بين البيع والقرض تو الجمع بين اإلجارة والقرض.
ً
(ظ) احتماظ اس خختعماظ مبدت الحوالة وس خخيلة للتعامل مع مس خخألة تحويل الديون إلى مش خختر املوجودات تو املص خخرف الجس خخر.
حعني الحوال خخة تن خخازظ امل خخدين عن التزام خخه إلى م خخدين آخر ،ط خخامل خخا تن الطرف املتن خخازظ ل خخه ق خخادر على الوف خخاء (ب خخدون موافق خخة
الدائن) .يمكن تن يكون البنك اإلسخ خ خ خخالمي في وضخ خ خ خخع يمكنه من االسخ خ خ خختفادة من هذا التسخ خ خ خخهيل عن طريق إدراج تحكام في
العقود ذات الصلة حسم بدخوظ الحوالة حيز التنفيذ فور صدور قرار سلطة الحل باستخدام هذه األداة.
(م) إمكانية مطالبة مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية بالتقييم املسخبق الذ تتمكن به من تحديد تنواع العقود (بما في
ذلك الهياكل املختلطة  /الهجينة) التي تحتاج إلى موافقة حس خخبق البيع ،وإمكانية الحص خخوظ على هذه املوافقة عند بداية
العقد.
(ن) حعزيز تطر الحوكمة الش خ خخرعية وعمليات املوافقة على املنتجات الجديدة التي حس خ خختخدمها مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية
اإلس خخالمية ،لض خخمان توافق إدخاظ منتجات جديدة تو عمليات جديدة مع خططها للتعافي والحل وعدم حعري
الحل املذكورة للخطر.

 3.10إجراءات الحل
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خيارات

.72في حالة الحل ،يس خ خ خختحق تت خ خ خخحاب األعيان الباقية تعيانهم ،ويس خ خ خختحق الدائنون ذوو الرهون ديونهم بقدر رهونهم فتن بقي
شخ خ خ يء من ديونهم يكونون فيه تسخ خ خخوة بقية الغرماء ،يليهم الدائنون غير ذو الرهون ،ويتحمل حملة األسخ خ خخهم الخسخ خ خخائر .وال
حسخ خختحق املؤس خ خسخ خخة ت ش خ خ يء من تصخ خخوظ حسخ خخابات االسخ خختثمار القائمة على املضخ خخار ة تو الوكالة .ويمكن تقسخ خخيم دورة الحل
الكاملة -من اإلغالق إلى الحل -إلى املراحل التالية:
(ت) وضع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تحت اإلدارة القانونية وإغالقها ً
مؤقتا.
(ب) تحديد ترصدة حساب مطالبات العمالء في تاريخ التجميد.
(ج) تطبيق التجميد الجزئي ،ت حعليق دفع سخ خ خ خخبة من االلتزامات للعمالء (يشخ خ خ خخار إليها باسخ خ خ خخم األمواظ املجمدة) ً
بناء على
الخسائر املقدرة.
(د) تأمين تمويل حل متفق مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها تو دعم حكومي ،من خالظ ض خ خ خخمان ل مواظ غير املجمدة وغيرها
من االلتزامات الجديدة التي دخلت فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تعيد فتحها.
(ه) إعادة فت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلنجاز املعامالت األساسية في يوم العمل التالي.
تحدد مس خ خ خ خ ً
(و) تطبيق التجميد الجزئي لجميع املطالبات التي لم َّ
خبقا (تبقى هذه املطالبات مجمدة بالكامل لفترة ليتعامل
معها املدير القانو ي).
(ز) اإلفراج عن تمواظ مجمدة إضخافية حسخب توجيهات املدير القانو ي ملؤسخسخة الخدمات املالية اإلسخالمية و  /تو سخلطة
الحل.
(ح) اتخاذ قرار بشأن العمليات املستقبلية وإعادة الهيكلة املحتملة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املخفقة.
.73حعليق قدرة العمالء على الوصخ خخوظ إلى تموالهم ومنع السخ خخحو ات النقدية في مؤس خ خس خ خة الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ملدة يوم
عمل واحد ،مع إعادة فت مؤس خس خخة الخدمات املالية اإلس خخالمية في يوم العمل التالي ،حيث س خخيتمكن العمالء بعد ذلك من
الوص خ خ خخوظ إلى تموالهم غير املجمدة ،كما يمكن توفير تمواظ إض خ خ خخافية في تاريخ الحق ،لكن هذا يعتمد على تحديد الخس خ خ خخائر
النهائية ووض خ خ خ خخع مختلف حاملي املطالبات في التس خ خ خ خخلس خ خ خ خخل الهرمي لدائني مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية .يمكن
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اس خ خ خ خختخالل الجوانب العملية لتخطيط حل املؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات املالية اإلس خ خ خ خخالمية من نعيراتها التقليدية مع مراعاة االعتبارات
الشرعية عند الضرورة.

 3.11خيارات الحل
 3.11.1اإلنقاذ الداخلي التعاقدي
 .74س خختحتاج س خخلطة الحل إلى الص خخالحيات القانونية إلنفاذ عمليات اإلنقاذ الداخلي ،بما في ذلك -على س خخبيل املثاظ ال الحص خخر-
إنفاذ تحويل تدوات رتس املاظ املش خخروطة ،واس خختيعاب الخس خخائر .من منعور رتس املاظ التنعيمي ،قد تحتو بع

األدوات

املؤهلة لرتس املاظ بالفعل على ميزات اإلنقاذ الداخلي ،مثل صكوك رتس املاظ اإلضافي.
.75يجوز ملؤس خسخخات الخدمات املالية اإلسخخالميةً ،
وفقا ملعيار كفاية رتس املاظ الصخخادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسخخالمية،
إص خخدار ص خخكوك رتس ماظ إض خخافي متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها مع ميزات اس خختيعاب الخس خخائر املس خختمرة بما فيها -على
س خخبيل املثاظ ال الحص خخر -الش خخروط التعاقدية لتمكين التحويل إلى رتس ماظ حقوق حملة األس خخهم العادية عند الوص خخوظ إلى
سخقف تحدده السخلطة الرقابية ،بحيث تكون مؤهلة للدراج في رتس املاظ اإلضخافي .يجب تن يتكون رتس املاظ اإلضخافي فقط
من تدوات عخخاليخخة القخخدرة على امتصخ خ خ خ خخال الخسخ خ خ خ خخائر ،ويمكن تحويلهخخا إلى تدوات رتس مخخاظ حقوق حملخخة األس خ خ خ خخهم العخخاديخخة
الستيعاب الخسائر .يتكون رتس املاظ اإلضافي من مجموع العناصر التالية:
(ت) الصكوك الصادرة عن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي حستوفي معايير األهلية للدراج في رتس املاظ اإلضافي.
(ب) الصخ خ خ خخكوك و رتس املاظ املؤهل الصخ خ خ خخادر عن الشخ خ خ خخركات املوحدة التابعة ملؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية إلى
مس خ خختثمر الطرف الثالث الذين يس خ خختوفون معايير تهلية اإلدراج في رتس املاظ اإلض خ خخافي وغير املدرجين في حقوق حملة
األسهم العادية.
(ج) التعديالت التنعيمية املطبقة في حساب رتس املاظ اإلضافي.
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 .76من منعور صخخالحيات الحل ،فتن اإلنقاذ الداخلي باسخختخدام صخخكوك رتس املاظ اإلضخخافي ممكن طاملا تن سخخلطة الحل لدزها
الص خخالحيات القانونية الالزمة إلنفاذ اإلنقاذ الداخلي .قد يكون اإلنقاذ الداخلي من خالظ ش خخطب الديون ص خ ً
خعبا في الس خخياق
اإلسخالمي .واس ً
ختنادا إلى تحكام الشخريعة ومبادئهاُ ،ينعر إلى اإلعفاء من الديون بشخكل إيجابي للغاية ،إال تنه ال يمكن تن يتم
اإلعفاء الطوعي من الديون إال بموافقة الدائن ،كما ال يسقط الدين إال عن طريق الشطب الطوعي تو السداد.
 .77التحديد الواض خ لنقطة عدم جدوى املؤس خس خخة س خخيس خخاعد في الحص خخوظ على موافقة الدائنين تو حاملي ص خخكوك رتس املاظ
اإلضخ خخافي حتى في وقت إصخ خخدار هذه االلتزامات ،ويمكن حعريف نقطة عدم جدوى املؤسخ خسخ خخة في حالة تجاوزها في مسخ خختندات
اإلصخدار تو املسختندات التعويضخية لصخكوك رتس املاظ اإلضخافي تو الشخريحة الثانية من رتس املاظ الصخادرة لتلبية متطلبات
القدرة على امتصال الخسارة اإلجمالية حسب تدابير التموضع املسبق املطلو ة لتسهيل خطط الحل.
 .78من تجل التطبيق الفعاظ لعملية اإلنقاذ ،يجب تحديد وتوض خ خ خ خخي ا ليات املتفقة مع تحكام الش خ خ خ خخريعة ومبادئها كجزء من
تصميم إطار الحل مع حوكمة قانونية وشرعية مع االعتبارات ا تية:
ت .تض خ خ خخمين صخ خ خخالحيات اإلنقاذ املتفقة مع تحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها في عقود املصخ خ خخرفية اإلسخ خ خخالمية التي تحتاج إلى هيكلة
واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية املعنية.
ب .وجوب مشاركة الهيئة الشرعية بتسداء املشورة إلى سلطة الحل.
ج .اإلجراءات والتخدابير الوقخائيخة التي اتخخذت في وقخت مبكر من العالقخة من تجخل معخالجخة العخديخد من هخذه املس خ خ خ خخائخل داخخل
مجموعة إدارة األزمات والهيئات الشرعية.
 3.11.2تحويالت املوجودات واملطلوبات ومصارف الجسر
 .79تتشخ خ خخابه املحذورات الشخ خ خخرعية الناشخ خ خخئة عن خيار الحل هذا مع مبيعات املوجودات في ظل خيارات التعافي ،والتي تتمثل في
تخفي

الديون ،وعدم وجود مش خ خخترين من مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية ،وعمل البنوك التقليدية (تو حتى غير

البنوك) كمشخترين ،وحعقيدات وحدة تعماظ حسخاب االسختثمار (املختلط) القائم على املشخاركة في الر  .باإلضخافة إلى ذلك،
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فتن ت تجديد لعقود مض خخار ة حس خخاب االس خختثمار القائم على املش خخاركة في الر س خيحتاج إلى موافقة من ص خخاحب حس خخاب
االستثمار ً
تيضا.
 .80الطريقة املثلى لتحويل املوجودات ومص خخرف الجس خخر هي تحويل الديون إلى محاظ إليه جديد (بنك مليء تو بنك جس خخر) بناء
ً
على عقخخد حوالخخة يتي تحويخخل الخخدين إلى مخخدين آخر ،إذا خكخان الطرف املحخخاظ إليخخه موس خ خ خ خخرا (بخخدون موافقخخة الخخدائن) .9ويمكن
تطبيقها على جانبي امليزانية العمومية؛ املطلو ات (عندما تكون مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية املخفقة هي املدين)
واملوجودات (عندما يكون العمالء هم املدينين) .ويمكن تن تتضخ خ خخمن إدر ً
اجا في العقد يسخ خ خخم بالحوالة إلى الكيان املناسخ خ خخب
(بنك طرف ثالث تو بنك جسر) حسب قرار وتفضل تقدير لسلطة الحل.
 .81يمكن تن يكون هذا املنهج إجراء تموضخ خ خ خخع مسخ خ خ خخبق ً
مفيدا في إعداد العقود ذات الصخ خ خ خخلة من خالظ إضخ خ خ خخافة بنود مناسخ خ خ خخبة
لتس خخهيل تحويل املوجودات ،مما س خخيعزز بش خخكل كبير جدوى تدوات تحويل املوجودات تو خيارات مص خخرف الجس خخر .كما تن
الوضوح القانو ي والحل مهمان فيما يتعلق بمسببات سريان مفعوظ هذا البند.
 .82حعد حماية حقوق األطراف ً
وفقا لعقود الشخخريعة مسخخألة رئيسخخة في ت تجديد تو عملية تحويل ،وقد يكون التقييم املسخخبق
من قبخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة مطلو ً خا في بع

الخدوظ لتمكينهخا من تحخديخد تنواع العقود ،بمخا في ذلخك

الهياكل املختلطة  /الهجينة التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للبيع ،وإمكانية الحصوظ على هذه املوافقة عند بداية العقد.
 .83في س خ خخيناريو الحل ،يجب تنفيذ عملية نقل األعماظ إلى مؤس خ خس خ خخة الجس خ خخر بش خ خخكل س خ خخريع ،حيث إن الس خ خخعي للحص خ خخوظ على
موافقة مختلف تت خخحاب املص خخلحة تو األطراف املقابلة في تلك املرحلة غير ممكن .ولذلك هناك حاجة إلى إجراء التموض خخع
املس خخبق عبر إدخاظ بنود ض خخرورية في العقود ذات الص خخلة عند بداي ها لتس خخهيل نقل املوجودات كجزء من خطة الحل .يجب
تض خ خ خخمين هذا املتطلب في املراجعة القانونية والش خ خ خخرعية العادية التي حش خ خ خخكل ً
جزءا من آلية املوافقة على ت منتج جديد تو
عملية جديدة.

9

ً
وفقا للمذهب الحنبلي.
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 .84يجب ض خ خ خخمان الوض خ خ خخوح القانو ي في وقت الدخوظ في العقود واملعامالت ذات الص خ خ خخلة ض خ خ خخمن ص خ خ خخالحيات الحل .ويجب تن
يس خختأثر تت خخحاب الحس خخابات االس خختثمارية بموجودات ترص خخدة حس خخاباتهم املس خخاوية لها حاظ س خخالمة هذه املوجودات مع ما
تحقق لهم من ر إن وج خخد ،تو ب خخالب خخاقي من تل خخك املوجودات ح خخاظ وجود خس خ خ خ خ خخارة فيه خخا .وفي إط خخار الجوان خخب العملي خخة لبيع
املوجودات ،يجب مراعاة التسلسل الهرمي للدائنين مع االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها .والترتيب 10على النحو التالي:
(ت) تتحاب الحسابات الجارية املحمية من قبل طرف ثالث.
(ب) الدائنون املض خ خخمونون برهون لهم تولوية االس خ خختيفاء من تلك الرهون في حدود رهونهم ،وتت خ خخحاب األعيان التي لم تتغير
فتنهم يحصلون على تلك األعيان.
(ج) يجب تن يحص خ خخل الدائنون غير املض خ خخمونين برهون ،وتت خ خخحاب الحس خ خخابات الجارية غير املحمية ،وتت خ خخحاب الحس خ خخابات
االس خختثمارية التي لحق ها الخس خخارة بس خخبب حعد املؤسخ خس خخة تو تقص خخيرها تو مخالف ها الش خخروط بالقدر الذ يكفي لجبر
الخسارة ،على حقوقهم باملحاصة في الدين (قسمة الغرماء).
(د) الدائنون الذين رضوا بتأخير حقهم في االستيفاء عن بقية الدائنين.
إذا تبقت تمواظ بعد عملية البيع ،يجوز تخصيصها للمساهمين بصف هم مستحقين لها.
 .85كجزء من عملية تقييم قابلية الحل ،يجب تحديد القضخ خ خخايا الشخ خ خخرعية املتعلقة بالبيع تو التحويل املحتمل لبع

العقود

اإلسخخالمية إلى جانب التدابير املناسخخبة ملعالج ها .كما يجب تن تركز عملية تخطيط الحل على تطوير مثل هذه التدابير قبل
وضخخع العقود اإلسخخالمية ذات الصخخلة وتنفيذها املسخخبق .ويجب تن يتم تنفيذ ذلك إلى الحد الذ تكون معه خطة الحل  -إذا
كان سيتم تفعيلها  -قابلة للتنفيذ على الفور بيقين ودون قيود.
ً
 .86يجخب تحخديخث عمليخات الحوكمخة الش خ خ خ خخرعيخة واملوافقخة على املنتجخات الجخديخدة بمخا يتمخاش خ خ خ خ ى مع التخدابير املحخددة مس خ خ خ خخبقخا
ً
لض خ خخمان مراجعة ت منتج جديد في ض خ خخوء التدابير املطلو ة املحددة مس خ خخبقا وإمكانية توافق املنتج مع خطة التعافي والحل
واملتطلبات الشرعية.

 10راجع معيار هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم  43ملزيد من التفاصيل.
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 .87إلى جانب ذلك ،يجب على السخ خخلطات التنعيمية والرقابية تقييم قدرة الكيان املسخ خختحوذ على الحفاظ على االلتزام بأحكام
الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا للموجودات واأل ش خ خ خ خطخة التي يحص خ خ خ خخل عليهخا ،ومن املتطلبخات األس خ خ خ خخاس خ خ خ خيخة لخذلخك التخأكخد من تن الكيخان
املستحوذ على موجودات ومطلو ات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مؤهل ومسموح له بالقيام بعمليات إسالمية.
 3.11.3إعادة الرسملة واالندماج
 .88باس خختخدام تداة التعافي هذه ،تكون تطر حل البنوك التقليدية قابلة للتطبيق بش خخكل نموذجي وتمكن س خخلطات الحل  -بعد
السخيطرة على مؤسخسخة مالية متعثرة  -من دمجها مع مؤسخسخة تخرى دون موافقة املسخاهمين الحاليين تو تتخحاب املصخلحة
ا خرين .لكن الندماج مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في حالة األزمات ،هناك اعتباران شرعيان ،وهما كالتالي:
(ت) يجب تن تكون املؤسخ خسخ خخات املندمجة مؤسخ خسخ خخات متفقة مع تحكام الشخ خخريعة ومبادئها مع إطار قانو ي واضخ خ وترخي
مناسب.
(ب) قخد يجخب تهيئخة إجراءات االنخدمخاج ملعخالجخة الحخاالت التي ترى فيهخا الهيئخة الش خ خ خ خخرعيخة للمش خ خ خ خختر تن بع
يقوم بها البنك الذ تم االس خ خ خختحواذ عليه ال تتفق مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها ويجب التخل
بع

الحاالت ،قد يؤد التخل

العمليخات التي

منها تو تص خ خ خخفي ها .وفي

من هذه العمليات إلى تكبد املشختر خسخائر ،وفي الحاالت القصخوى يمكن تن يؤد

إلى إخفخخاقخه ،ممخخا زهخخدد اس خ خ خ خختقرار النعخخام املخالي .في مثخخل هخذه الحخخالخة قخد ين

إطخار الحخخل على تقخخديم مسخ خ خ خ خخاعخدة مخاليخة

مؤقتة ،مثل ص خخندوق حل مبني على التكافل ،في ظل ش خخروط ص خخارمة محددة مس خ ً
خبقا ملعالجة ت مس خخألة غير متفقة مع
تحكام الشريعة ومبادئها في الوقت املناسب.

 3.12تدابيرالتعاون التنظيمي
3.12.1التعاون املحلي
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 .89ينطبق املحتوى الكامل للس خخمة الرئيس خخة الحادية عش خخرة ملجلس االس خختقرار املالي التي تحدد املعايير واإلرش خخادات التفص خخيلية
لتدابير التعاون التنعيمي مع الس خ خخلطات التنعيمية املحلية على مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية فيما يتعلق بتطار
تخطيطها للحل .وفي إطار االلتزام بأحكام الش خخريعة ومبادئها ،يتعين على الس خخلطات التنعيمية والرقابيةً ،
جنبا إلى جنب مع
سخلطات شخبكة األمان املالي التنسخيق مع الهيئة الشخرعية الوطنية تو الهيئات الشخرعية للحصخوظ على الفتاوى تو املوافقات
الشرعية الالزمة بشكل مسبق لتفعيل استراتيجية واجراءات الحل باستخدام تدوات تو تدابير حل مناسبة.
3.12.2التعاون عبرالحدود
 .90يمكن تن يكون املحتوى الكامل للسمة الرئيسة السابعة ملجلس االستقرار املالي التي تحدد املعايير واإلرشادات التفصيلية
ً
لتخخدابير التعخخاون التنعيمي عبر الحخخدود قخخابال للتطبيق على مؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخات الخخخدمخخات املخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة فيمخخا يتعلق بخختطخخار
تخطيطها الحل .ومن تجل ضخخمان اال سخخجام الشخخرعي للتعاون عبر الحدود ،يتعين على كل من السخخلطات املحلية واملضخخيفة
تقديم املعلومات حوظ الفتوى تو اإلرش خخادات الش خخرعية املتعلقة بتخطيط الحل وقض خخايا التنفيذ ،و ً
ناء على املداوالت حوظ
تفسخ خ خ خخيرات الفتوى في وقت سخ خ خ خخابق لعملية التخطيط للحل ،يتعين على كل من السخ خ خ خخلطات املحلية واملضخ خ خ خخيفة االتفاق على
الفتوى امللزمة التي ستفرض على تنفيذ الحل.

 3.13نظرة الشريعة النعدام املالءة
ً
 .91وفقخا لرراء الش خ خ خ خخرعيخة ،يمكن تن يكون ا عخدام املالءة بخأمرين تو بخأحخدهمخا( ،ت) عجز املخدين عن الخدفع لخدائنيخه تو (ب) زيخادة
املطلو ات على املوجودات .تما اإلفالس فهو إعالن قانو ي عن عدم قدرة الفرد على سخ خ خ خخداد الديون املسخ خ خ خختحقة ،وقد يكون
الغرض من اإلجراء القخخانو ي إمخخا إعخخادة تنعيم  /إعخخادة هيكلخخة الكيخخان املخفق ،تو تص خ خ خ خخفيخخة املوجودات لصخ خ خ خ خخال الخخدائنين،
ويمكن وصف ا عدام املالءة بأنه حالة قد تؤد إلى إجراءات اإلفالس.
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 .92يجب خالظ عملية اإلفالس ،دراس خ خخة املبادئ الش خ خخرعية وإجراءات اإلفالس املتعلقة ببيع املوجودات ،والتس خ خخلس خ خخل الهرمي11

للدائنين في سياق االستخدام املعاصر لهياكل وعقود التمويل اإلسالمي.
 .93فيما يلي املتطلبات اإلجرائية التفصيلية ملعالجة ا عدام املالءة من منعور شرعي:12
(ت) تحدد مراحل ا عدام املالءة تنه يجب على الدائنين طلب املسخ خخاعدة من خالظ تقديم مطالبة للسخ خخلطة املختصخ خخة عندما
ال يوفي املدين مطال هم بسداد الديون.
(ب) يمكن للمدين تن يتقدم بطلب إعالن ا عدام مالءة إلى السلطة املختصة.
(ج) ستقيم السلطة (قاض  /محكمة) املطالبة وتصدر إعالن ا عدام املالءة.
(د) فيمخخا يتعلق بخخلليخخة بيع موجودات املخخدين ،ال ينبغي اإلس خ خ خ خراع املفرط في بيعهخخا وتوزيعهخخا (ت البيع بثمن بخس) ،لتالفي
اإلضرار بمركز املدين (وفي الواقع وضع الدائنين).
(ه) يجخب تن حس خ خ خ خختوعخب تطر التعخافي والحخل التي تم تطويرهخا تقليخل اختالظ األس خ خ خ خعخار النخاتج عن التعخافي تو الحخل إلى تد ى
حد .كما يجب تن تدرك الس خخلطات بأن ش خخدة الض خخغط ،تو -في الواقع -الرغبة في البيع بأ ثمن بس خخبب قلة املش خخترين،
يمكن تن يزيد من تأثير هذا الحسم.
 .94من تجل االلتزام بأحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها ،هناك مس خ خ خخألتان يجب تخذهما في االعتبار في خطة الحل فيما يتعلق با عدام
مالءة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وهما:
(ت) معاملة صاحب حساب االستثمار املطلق القائم على املشاركة في الر
ً
غالبا ما يكون حس خ خخاب االس خ خختثمار القائم على املش خ خخاركة بالر عبارة عن اس خ خختثمارات في وعاء عام يمكن تن تكون إما
مطلقخة (اس خ خ خ خختثمخارات غير محخددة) تو مقيخدة (اس خ خ خ خختثمخارات محخددة) .يجخب تن تكون ااملعخالجخة القخانونيخة والتنعيميخة
لص خخاحب حس خخاب االس خختثمار املطلق في الدولة املعنية متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها فتذا تذن تت خخحاب حس خخاب
االستثمار القائم على املشاركة في الر للمؤسسة بخلط تموالها بأموالهم ،شريطة تن يكون نصيب كل من املؤسسة

 11راجع حعريف التسلسل الهرمي في الفقرة 84
 12راجع معيار هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تبوفي  43ملزيد من التفاصيل.
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ً
معلوما ،فتن خسخخارة املؤسخسخخة تو حعرضخخها ال عدام مالءة يعني كذلك حعرض تتخخحاب
وتتخخحاب حسخخابات االسخختثمار
حسابات االستثمار ال عدام املالءة فيتحملون معها الخسارة ويشتركون معها في الر بحسب ما يقتضيه الحاظ.
بص خخرف النعر عن قض خخية التس خخلس خخل الهرمي ،13هناك مش خخكلة تخرى تنش خخأ عن ص خخاحب حس خخاب االس خختثمار وهي
س خخبة تص خخفية االس خختثمار في حالة خس خخارة وعاء االس خختثمار ،حيث إن ص خخاحب حس خخاب االس خختثمار قد اس خختثمر في
موجودات محخددة ينبغي تحخديخدهخا و يعهخا بخأفض خ خ خ خخل س خ خ خ خخعر يمكن الوص خ خ خ خخوظ إليخه بطريقخة تنخاس خ خ خ خخبيخة وف ًقخا مللكيخة
املوجودات.
(ب) معالجة احتياطي معدظ األر اح واحتياطي مخاطر االستثمار
يجوز ملؤس خ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية إ شخ خ خ خخاء احتياطي ُمعدظ األر اح (الذ يحتو على األر اح املتأتية من
االس خ خختثمارات التي تخ

ً
ُ
ً
كال من البنك وص خ خخاحب حس خ خخاب االس خ خختثمار) والتي حس خ خختخدم غالبا إلعطاء عائد متوقع (تو)

ً
سخخبة عائد معينة تتوافق عادة مع املعدظ السخخائد في السخخوق ألتخخحاب الحسخخابات االسخختثمارية القائمة على املشخخاركة
في الر  .قد يحتفظ احتياطي ُمعدظ األر اح خالظ الفترات املالية مرتفعة األداء باألر اح السخ خ خ خختخدامها في دعم األر اح
في فترة مالية الحقة .وقد تنشخ ئ البنوك تي ً
ضخا صخناديق احتياطي مخاطر االسختثمار (والتي تحتو على تر اح االسختثمار
بعد تخذ حص خ خخة املض خ خخارب (البنوك) وحس خ خختخدم هذه الص خ خخناديق بش خ خخكل عام لحماية ص خ خخاحب حس خ خخاب االس خ خختثمار من
خسائر رتس املاظ).
ً
بناء على املعالجة القانونية والتنعيمية ألتخخحاب الحسخخابات االسخختثمارية املطلقة في الدولة املعنية ،سخختكون معالجة
احتياطي ُمعدظ األر اح واحتياطي مخاطر االس خختثمار تثناء عملية التص خخفية حس خخب حالة الوعاء كما تقدم تعاله .ومن
املهم تن تكون مطالبات امللكية التعاقدية على كل مجموعة من األمواظ التي تخ

البنك وصاحب حساب االستثمار

واض خ خخحة ،ويمكن اس خ خختخدام س خ خخبة املش خ خخاركة في الر ملعرفة مقدار ص خ خخندوق احتياطي ُمعدظ األر اح الذ يس خ خختحقه
البنك (إذا تم اقتطاع جزء من تر احه وتدخل في حس خ خخاب احتياطي معدظ األر اح مع املس خ خختثمرين ا خرين) ومقدار ما
يستحقه صاحب حساب االستثمار .كما يجب تن تكون الوثائق والسجالت الداخلية واضحة للتمييز بين امللكيتين.
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املرفق أ :تفعيل إطارتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1جمع وتحليل البيانات
جمع وتحليخخل البيخخانخخات هو املرحلخخة األوليخخة واألسخ خ خ خ خخاس من تطوير إطخخار وخطخخة التعخخافي والحخخل ،وتحخخد الغخخايخخات الرئيسخ خ خ خ خخة لخطخخة
التعخ خخافي والحخ خخل هو توفير اس خ خ خ خختمرار وظخ خخائف األعمخ خخاظ التي  -في حخ خخالخ خخة حعطلهخ خخا  -يمكن تن حش خ خ خ خكخ خخل ً
خطرا على النعخ خخام املخ خخالي
واالقتصاد  ،و التالي فتن جمع املعلومات لتحديد األساس ي منها والحاسم تمر مهم كما سيناقش تدناه:
ً
(ت) األعماال األس ا ا ا اااس ا ا ا اياة هي تلخك األعمخاظ التي حعتبر اإلدارة الحفخاظ عليهخا خالظ األزمخة ض خ خ خ خخروريخا ،إذ ُيعخد تحخديخد األعمخاظ
األس خ خ خ خخاس خ خ خ خخية ً
تمرا بالغ األهمية لتخطيط التعافي ،ألن الكيان الناجي في خطة التعافي يجب تن يكون مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخة مالية
مستقرة ومتماسكة ومستمرة في تعمالها.
(ب) األنش ا ا ا ااطة والوأائ الحرجة أو ما يدعى األنش ا ا ا ااطة النظامية في بع

الدول هي تلك األ ش خ خ خ خخطة التي إذا توقفت

ُ
يمكن تن حش خخكل ً
خطرا على االس خختقرار املالي تو تؤد إلى التعطل املفاجئ للنعام املالي ،وكذلك تلك الوظائف التي حعد
ض خ خ خ خخروريخة لخدعم األ ش خ خ خ خطخة النعخاميخة املهمخة للش خ خ خ خخركخة ،وهخذا موجخه بش خ خ خ خكخل خخال إلى البنوك املحليخة ذات األهميخة
النعامية ،حيث حش خ خخمل األ ش خ خخطة الحرجة -على س خ خخبيل املثاظ ال الحص خ خخر -املعامالت بين البنوك ومنص خ خخات املعامالت
والتبعيات التي تدعم األ ش خ خ خخطة ذات األهمية النعامية ،وحش خ خ خخمل هذه البنية التحتية للمدفوعات وتنعمة املقاص خ خ خخة
وخدمات الحفظ لدعم البنوك األخرى والتكنولوجيا املالية والعمليات عبر املؤسسات.
يحتاج املراقبون املصخ خخرفيون إلى إقرار حعريف األ شخ خخطة الحرجة وتحديدها قبل تن حعد مؤس خ خسخ خخات الخدمات املالية
اإلس خ خ خخالمية خطة التعافي من تجل مواءم ها مع القواعد واللوائ الس خ خ خخائدة في الدوظ املعنية .في العروف العادية يجب
على مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية تن توزع ت شخ خ خ خخط ها التجارية لكيانات قانونية محددة ،مثل التعامل مع
التس خخلس خخل الهرمي للمطالبات ذات األولوية للمودعين واملس خخاهمين 14والعالقات التعاقدية عبر العقود اإلس خخالمية التي
حعخد بخالغخة األهميخة في تنفيخذ خطخة التعخافي والحخل .بخاإلض خ خ خ خخافخة إلى ذلخك ،وكجزء من تطوير خطخة التعخافي والحخلُ ،يطلخب
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من البنوك املحلي خخة ذات األهمي خخة النع خخامي خخة تق خخديم املعلوم خخات حوظ حعيين كي خخان خخاته خخا الق خخانوني خخة لخطوط األعم خخاظ التي
تدعمها والوظائف االقتصادية التي توفرها خطوط األعماظ هذه.
يجب على املراقبين جمع البيانات ذات الصخ خ خخلة من مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية خالظ العروف العادية /
ُ
األعمخاظ املعتخادة ألن ذلخك س خ خ خ خخيكون مه ًمخا للتنفيخذ الفعخاظ لخطخة التعخافي والحخل وتفعيلهخا عنخد الحخاجخة ،حيخث حعخد هخذه
البيانات بالغة األهمية بالنسخخبة ملؤس خسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية لتقييم العمليات التجارية املعموظ بها لتمكين
إدارة األزمات بين املنعمين رفيعي املس خختوى (املس خختوى الكلي) وإدارة مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية (املس خختوى
الجزئي) بن ًخاء على بروتوكوظ إدارة األزمخات الجيخد املعموظ بخه في الخدوظ املعنيخة .و خالنس خ خ خ خبخة للحخل بطريقخة منعمخة ،يجب
على الس خ خ خخلطة التنعيمية والرقابية جمع مجموعة من املعلومات األس خ خ خخاس خ خ خخية من البنك والوكاالت التي تؤد وظائف
حرجة للمساعدة في تخطيط الحل في إطار تربعة مكونات رئيسية:
(ت) تحليل الوظائف الحرجة.
(ب) تحديد الكيانات القانونية املهمة.
(ج) خطوط األعماظ ونماذج التشغيل.
(د) رسم خرائط التبعيات.
من تجل تنفيذ اس خختراتيجية الحل ،يجب تطوير خطة قابلة للتنفيذ على تس خخاس االس خختراتيجية ،وس خخيتطلب ذلك جمع معلومات
إضخخافية ُومدخالت تحليلية من البنوك ملسخخاعدة سخخلطة الحل في تحويل االسخختراتيجية إلى خطة .باإلضخخافة إلى ذلك ،يجب إجراء
تقييمات دورية للقدرة على الحل من قبل الس خ خ خخلطات لتقييم جدوى الخطة ،حيث إن الهدف من هذه التقييمات هو تحس خ خ خخين
القدرة على الحل من خالظ تحديد العقبات التي تحوظ دون الحل املنعم ثم معالج ها.

 .2تحديد الوأائ والخدمات املشتركة الحرجة
(ت) الوأائ الحرجة
للوظيفة االقتصادية الحرجة على النحو املحدد من قبل مجلس االستقرار املالي الصفتان التاليان:
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(ت) تن توفرها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى تطراف ثالثة غير منتسبة لها.
(ب) تن الفشخ خ خ خ خخل املفخخاجئ في توفير هخذه الوظيفخخة قخد يؤد إلى تخأثير مخاد على األطراف الثخخالثخخة ،تو تن يؤد إلى انتشخ خ خ خ خخار
العدوى تو تقوي

ثقة عامة املشاركين في السوق بسبب:

• األهمية النعامية للوظيفة بالنسبة ل طراف الثالثة.
• األهمية النعامية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في توفير الوظيفة.
يشخير غياب ت من هذه الصخفات إلى تن الوظيفة ليسخت حرجة .لن يكون لفشخل بع

الخدمات التي تقدمها شخركة مالية

ُ
الخدمات التي ليس
تأثير كبير على العمالء تو األطراف املقابلة تو األس خ خ خ خخواق تو االقتصخ خ خ خخاد ،فال يعد من الوظائف الحرجة
لها تأثير كبير على االس خ خختقرار االقتص خ خخاد تو املالي تو التي يمكن االس خ خختعاض خ خخة عنها في وقت قص خ خخير و تكلفة قليلة وال يعهر
تأثير إيقافها إال بعد مرور بع

الوقت  .وهذا ت خ خ خ خخحي بوجه خال لتلك األ ش خ خ خ خخطة التي ال تتطلب معامالت مكثفة مثل

اإلقراض طويخل األجخل ،حيخث حعتمخد تهميخة هخذه الوظخائف بش خ خ خ خكخل كبير على قخدرة الس خ خ خ خخوق على اس خ خ خ خختبخداظ دور املجموعة
املصرفية املخفقة ضمن إطار زمني معقوظ.
بتطبيق التعريف الوارد تعاله ،يمكن تقييم تهمية الوظيفة في عملية مكونة من ثالث خطوات:15
(ت) تحليل تأثير االنقطاع املفاجئ للوظيفة ("تقييم األثر").
(ب) تقييم السوق لهذه الوظيفة ("تحليل جانب العرض").
(ج) تقييم تأثير فشل مؤسسات خدمات مالية إسالمية معينة تؤد تلك الوظيفة ("االختبار الخال باملؤسسة").
بع

جوانب التقييم خاصخ خ خ خخة بالسخ خ خ خخوق وتتطلب معرفة عميقة بالعروف املحددة التي يتم فيها توفير وظيفة حرجة .على

وجه الخص خ خخول ،يمكن تن تختلف تهمية الوظيفة التي تقدمها املؤس خ خس خ خخة عبر الدوظ .وينبغي على الس خ خخلطات التنعيمية
والرقابية الوطنية التواص خ خخل مع الس خ خخلطات املض خ خخيفة ذات الص خ خخلة بحيث يأخذ التقييم في االعتبار جميع الدوظ واألس خ خخواق
ذات الص خخلة التي تنش خخط فيها مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية .كما يجب تن تأخذ التقييمات في الحس خخبان الوظائف
والخدمات التي حعتبر حرجة في الدوظ املضيفة.

 15راجع إرشادات مجلس االستقرار املالي حوظ الوظائف والخدمات املشتركة الحرجة ملزيد من التفاصيل.
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ً
بناء على طبيعة وحعقيد مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ووضعية مخاطرها ،فتن الوظائف الحرجة ال تقتصر على:
(ت) نعام املدفوعات واملقاصة والتسوية.
(ب) تمويل الشركات.
(ج) مكتب إدارة الخزينة واملوجودات واملطلو ات.
(د) عمليات البيع والدفع بالتجزئة.
(ه) الخدمات املصرفية االستثمارية.
(ب) الخدمات املشتركة الحرجة
ً
وفقا ملا حدده مجلس االستقرار املالي ،حشمل الخدمات املشتركة الحرجة العناصر التالية:
(ت) النش خ خ خ خخاط تو الوظيفخة تو الخخدمخة التي تنفخذ إمخا عن طريق وحخدة داخليخة تو كيخان قخانو ي منفص خ خ خ خخل داخخل املجموعخة تو
مزود خارجي.
(ب) النشاط تو الوظيفة تو الخدمة التي تنفذ لواحدة تو تكثر من وحدات األعماظ تو الكيانات القانونية للمجموعة.
(ج) قد يؤد الفشل تو العطل املفاجئ وغير املنضبط إلى انهيار تداء الوظائف الحرجة تو يمثل ً
ً
خطيرا تمامها.
عائقا
إذا كان تحد هذه العناص خخر ً
غائبا ،فهذا يش خخير إلى تن الخدمة املش خختركة ليس خخت حرجة .على س خخبيل املثاظ إذا كان من املمكن
اس خ خ خ خختبخداظ ش خ خ خ خخاط تو وظيفخة تو خخدمخة داخليخة ،مثخل إدارة املرافق ،بس خ خ خ خخهولخة من مص خ خ خ خخادر خخارجيخة تخرى ،فختن الخخدمخة
املشخختركة ليسخخت حرجة حتى لو كانت ضخخرورية للحفاظ على الوظائف الحرجة للمؤسخسخخة ،و املثل ،فتن مشخخاركة شخخاط تو
وظيفة تو خدمة ال حعني بالضخ خ خخرورة تنها خدمة مشخ خ خختركة حرجة ،ألنها قد تدعم املهام التي ال تتعلق مباشخ خ خخرة بالحفاظ على
الوظائف الحرجة :على سبيل املثاظ قسم حسويق مركز .
ترتبط الخدمات املشخختركة الحرجة بالوظائف الحرجة التي تؤدزها الشخخركة :فهي توفر البنية التحتية الداخلية واألسخخاسخخية
التي تحتاجها املؤس خ خس خ خخة ملواص خ خخلة العمل ،لذلك ينبغي تن يتبع تحديدها تحديد الوظائف الحرجةً ،
ونعرا لتنوع الخدمات
املشخ خ خختركة ومحدودية الوقت واملوارد في الحل ،قد يكون من املفيد ترتيب الخدمات املشخ خ خختركة حسخ خ خخب األولوية .بينما يجب
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توفير بع

الخدمات املش خ خ خختركة بش خ خ خخكل مس خ خ خختمر ،فقد تنقطع خدمات تخرى لفترة قص خ خ خخيرة دون تن يؤد ذلك إلى انهيار

الوظيفة الحرجة .ستكون األسئلة التالية ذات صلة عند تحديد تولويات الخدمات املشتركة:
(ت) ما مدى خطورة عواقب فشل خدمة معينة على وظيفة تو تكثر من الوظائف الحرجة؟
(ب) ما مدى السرعة التي سيؤد بها فشل خدمة مشتركة معينة إلى انهيار وظيفة تو تكثر من الوظائف الحرجة؟
ألغراض هذا التحليل ،يجب تن يكون هناك فهم واض للجوانب التالية للخدمات املشتركة على مستوى الكيان القانو ي:
(ت) مقدم الخدمات ومتلقيها.
(ب) طبيعة الخدمات املقدمة.
(ج) الشروط املالية التي يتم بموج ها تقديم تلك الخدمات.
(د) وجود اتفاقيات مستوى الخدمة وصالحية هذه االتفاقيات في حالة الفشل.
(ه) تأثير التخلف عن السداد على قدرة املؤسسة على الحفاظ على هذه الخدمات.
(و) إمكانية استبداظ الخدمات املقدمة.
يجب تنعيم الخدمات املشخ خ خختركة الحرجة تو الحصخ خ خخوظ عليها بطريقة تضخ خ خخمن اسخ خ خختمرار توافر الخدمات املشخ خ خختركة لجميع
األجزاء ذات الص خخلة من املؤس خس خخة بموجب اس خختراتيجيات الحل املختارة .حيث حش خخمل تمثلة الترتيبات التي يمكن تن تحقق
هذا الهدف -على سخ خ خخبيل املثاظ ال الحصخ خ خخر -تقديم الخدمات املشخ خ خختركة من كيانات قانونية منفصخ خ خخلة تو التحضخ خ خخير ً
مقدما
الحتواء األزمات؛ فتذا كان ترتيب الخدمة مع مزود خارجي ،فينبغي تن تكون الترتيبات قائمة لضمان استمرار الخدمات.
ب خخالنعر إلى تن الغ خخالبي خخة الععمى من العملي خخات التج خخاري خخة للمؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخات من املحتم خخل تن حعتم خخد على تنعم خخة تكنولوجي خخا
املعلومخخات ،فمن املهم تن يتم فهم حعقيخخدات التبعيخخات النخخاش خ خ خ خئخخة عن تنعمخخة تكنولوجيخخا املعلومخخات املش خ خ خ خختركخخة ،والتي قخخد
تختلف عن هيكخل العمليخات التجخاريخة .واعتم ًخادا على طبيعخة وحعقيخد وخصخ خ خ خ خخائ
اإلسالمية ،فتن الخدمات املشتركة الحرجة ال تقتصر على:
(ت) تكنولوجيا املعلومات.
(ب) نعام املدفوعات واملقاصة والتسوية.
(ج) إدارة املخاطر.
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مخخاطر مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة

(د) العمليات ْ
املوكلة إلى مصادر خارجية.

 .3إدارة األزمات واالستعداد لها
ً
يعد اإلطار التشخ خ خخغيلي املتين شخ خ خخرطا تسخ خ خخاسخ خ خ ًخيا للتخطيط الفعاظ للحل واالسخ خ خختعداد للتعامل مع األزمة ،حيث يجب على جميع
ش خ خ خخركات ض خ خ خخمان الودائع التأكد من تن لدزها األدوات واإلجراءات الالزمة (القدرات التش خ خ خخغيلية) ألداء عملياتها العادية كما هو
موض في السمة الرئيسة الثانية ملجلس االستقرار املالي.
يجب تن تض خ خ خخع الس خ خ خخلطة التنعيمية والرقابية ترتيبات فعالة لتبادظ املعلومات مع الس خ خ خخلطات األخرى التي لدزها س خ خ خخلطات على
تعضخ خ خ خ خخاء ش خ خ خ خخبكخة األمخان املخالي لالس خ خ خ خختعخداد للتعخامخل مع املواقف غير العخاديخة .حعمخل ترتيبخات تبخادظ املعلومخات والتنس خ خ خ خيق بين
ً
املشخ خخاركين في شخ خخبكة األمان املالي  -التي يتم وضخ خخعها عادة في توقات مسخ خختقرة  -كأسخ خخاس لتعزيز تبادظ املعلومات والتنسخ خخيق تثناء
األزمات .كما يجب تن يكون تبادظ املعلومات املسخ خ خ خختمر وتنسخ خ خ خخيق اإلجراءات واضخ خ خ خ ًخحا ورسخ خ خ خ ً
خميا من خالظ التشخ خ خ خخريعات واللوائ
ومذكرات التفاهم تو األحكام القانونية األخرى.
يجب على الس خ خخلطات التنعيمية والرقابية تطوير خطط حل إلعداد اس خ خختجابة مناس خ خخبة وفعالة ملعالجة الوض خ خخع غير العاد في
ح خخال خخة ح خخدوث خخه ،إذ من املرة تن يختلف النط خخاق واملج خخاالت التي حغطيه خخا خطط الح خخل اعتم خ ًخادا على ص خ خ خ خخالحي خخات الس خ خ خ خخلط خخات
التنعيمية والرقابية .كما يجب على الس خ خ خخلطات التنعيمية والرقابية وض خ خ خخع خيارات للتعامل مع املواقف غير املتوقعة للحفاظ
على استمرارية األعماظ وألداء دورها في مجاالت مثل املدفوعات والتمويل ،والتعافي والحل ،والتواصل.
إلى جانب ذلك ،يتعين على السخخلطات التنعيمية والرقابيةً ،
جنبا إلى جنب مع شخخبكة األمان املالي ،التنسخخيق مع الهيئة الشخخرعية
الوطنية تو الهيئات الشخرعية للحصخوظ على املوافقات الشخرعية الالزمة لتفعيل إجراءات تو تدابير تو خطط الحل للتعامل مع
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املخفقة بموجب إجراء حعاف تو حل بطريقة متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
يجب على السخخلطات التنعيمية والرقابية والسخخلطات ذات الصخخلة توثيق إطار تخطيط الحل في "كتيبات" سخخهلة االسخختخدام تو
"تدلة" تو غيرها من الوثائق املماثلة التي توفر التوجيه واملعلومات الضرورية األخرى لتصميم وتنفيذ إطار تخطيط الحل.
تحتاج السخلطات التنعيمية والرقابية إلى تخصخي

ً
ً
خارجيا) والخبرة الفنية واألمواظ من
(داخليا تو
موارد كافية مثل املوظفين

تجخخل التنفيخخذ الفعخخاظ لخطخخة الحخخل .كمخخا يجخخب تن تختبر الس خ خ خ خخلطخخات التنعيميخخة والرقخخابيخخة خطط الحخخل التي تتض خ خ خ خخمن تخطيط
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ُ
اس خختمرارية األعماظ الخاص خخة بمؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية بش خخكل منتعم ،وتن حعلم بها مؤس خس خخات الخدمات املالية
اإلس خ خ خ خخالمي خخة عن خخد االقتضخ خ خ خ خخاء .وعلى الرغم من تن خخه ال يتم اختب خخار جميع مج خخاالت الخط خخة ك خخل ع خخام ،لكن يج خخب على الس خ خ خ خخلط خخات
التنعيمية والرقابية التأكد من تن املجاالت الحرجة ،كما هو موض خ خ في الوظائف والخدمات املش خ خختركة الحرجة ،يتم اختبارها
ً
بانتعام .كما يجب تحديد وتيرة االختبار في ضخوء طبيعة وتهمية كل مجاظ حرج ،ويجب تيضخا تن تحتفظ السخلطات التنعيمية
والرقابية بجدوظ زمني لالختبارات التي يتعين إجراؤها خالظ فترة التخطيط املختارة.
يجب تن ُتبنى سيناريوهات الضغط حوظ افتراضات مختلفة بشأن شدة األزمةً ،
بدءا من الصدمات الفردية إلى الصدمات على
مسخ خ خختوى النعام .كما يجب تصخ خ خخحي نقاط الضخ خ خخعف التي لوحعت تثناء االختبارات ،ويجب توثيق الدروس املسخ خ خختفادة من كل
اختبار كجزء من خطة التعافي .يجب كذلك تن تهدف اس خ خ خ خختراتيجية التواص خ خ خ خخل في الحل وتوض خ خ خ خخاع األزمات إلى مش خ خ خ خخاركة جميع
تتحاب املصلحة واملشاركين في شبكة األمان املالي ووسائل اإلعالم وما إلى ذلك.
يج خخب إع خخداد خطط ح خخل ملش خ خ خ خ خخارك خخة املعلوم خخات والتع خخاون عبر الح خخدود واختب خخاره خخا في ال خدوظ التي يوج خخد فيه خخا حض خ خ خ خخور جوهر
للمؤس خس خخات عابرة الحدود .تهدف هذه إلى ض خخمان كفاية وفعالية ترتيبات تبادظ املعلومات والتعاون عبر الحدود .كما يجب تن
تحدد مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية وتص خخوغ مؤش خرات اإلنذار املبكر ومس خخببات التعافي ،وخاص خخة مؤش خرات رتس املاظ
والس خ خ خ خخيولخة كختجراءات وقخائيخة لحخاالت األزمخات .يجخب كخذلخك منخاقشخ خ خ خ خخة هخذا التحخديخد بش خ خ خ خكخل جيخد في خطخة التعخافي التي تعخدتهخا
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وتقديمه إلى السلطات التنعيمية والرقابية للتحقق واملوافقة.

 .4مجموعات إدارة األزمات
ً
باإلضافة إلى السمة الرئيسة الثامنة ملجلس االستقرار املالي ،ستقدم إرشادات إضافية إدراكا الحتياجات مؤسسات الخدمات
املالية اإلس خخالمية .يجب تن تتفاعل مجموعات إدارة األزمات وتنس خخق مع الهيئة الش خخرعية الوطنية تو الهيئة الش خخرعية في الدولة
املعنيخخة للحص خ خ خ خخوظ على ا راء تو الفتخخاوى الش خ خ خ خخرعيخخة الالزمخخة لتفعيخخل اإلجراءات املختلفخخة لخطخخة التعخخافي والحخخل .حعخد املوافقخخات
ً
خرورية تي ً
ضخا لضخمان إمكانية تنفيذ خطط حعافي وحل مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية املخفقة
وا راء الشخرعية املماثلة ض
ُ
ُ
ً
وفقا ملبادئ الشريعة وعقودها املناسبة .كما يتعين على مجموعات إدارة األزمات املراجعة الدورية لخطط إدارة السيولة ورتس
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املاظ للحاالت الصخ خخعبة ،وملدى مالءمة صخ خخندوق ضخ خخمان الودائع امللتزم بأحكام الش خ خريعة ومبادئها ،وصخ خخالحية العقود الشخ خخرعية
التي سيتم تنفيذها كجزء من تعماظ الحل.
اتفاقيات التعاون عبرالحدود الخاصة بكل مؤسسة
يمكن تن يكون املحتوى الكامل للس خ خخمة الرئيس خ خخة التاس خ خخعة ملجلس االس خ خختقرار املالي التي تحدد املعايير والتوجيهات التفص خ خخيلية
ً
فيما يتعلق باتفاقيات التعاون عبر الحدود قابال للتطبيق على تنعيم مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية والرقابة عليها
وكذلك على تطرها لخطة التعافي والحل .يجب تن يكون لدى السخ خ خخلطات املحلية واملضخ خ خخيفة اتفاقية ملزمة بشخ خ خخأن املوافقات تو
الفتوى الشرعية التي سيتم فرضها على تنفيذ الحل.

.5

التقييم الدوري :تحليل واختبار الضغط16

تمرا ً
يعد تحليل اختبار الض خخغط ً
مهما لقياس مس خختوى رتس ماظ وس خخيولة مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية من خالظ عدة
سيناريوهات يمكن تن حساعد السلطات التنعيمية والرقابية في اإلجراءات التالية:
(ت) تحديد نقاط الض ا ا ااع ونقطة عدم الجدوى الرئيس ا ا ااة :من املتوقع تن تحدد مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية
وتصخف وتقدر نقاط الضخعف الرئيسخية ،ويمكن تن تؤد املخاطر إلى ضخغوط مالية تو صخعو ة في معالج ها عند ظهورها.
سخ خ خ خختكون نقاط الضخ خ خ خخعف هذه هي نقطة البداية إل شخ خ خ خخاء سخ خ خ خخيناريوهات لخطة التعافي والحل .إلى جانب ذلك ،يجب على
السلطات التنعيمية والرقابية تحديد نقطة عدم جدوى املؤسسة كون تعمالها تتحبت غير قابلة لالستمرار ،وال يمكن
لنموذج تعمالها جذب تمويل تو دعم كاف لرتس مالها التنعيمي.
(ب) تحليل الس ا اايناريو واختبارالض ا ااغط :يجب تن تقوم مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية بتحليل الس خ خخيناريو واختبار
الض خخغط بفعالية لتحدد نقاط ض خخعفها ونقطة عدم الجدوى .يجب تن تتض خخمن اختبارات الض خخغط التي يتم إجراؤها لهذا
ً
فريدا ً
الغرض س خخيناريو ً
واحدا على األقل وس خخيناريو واحدا على األقل للض خخغط النعامي يس خخاعد في تقييم قدرة مؤس خس خخات
الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية على االسخ خ خختمرار في ظل سخ خ خخيناريو الضخ خ خخغط من حيث جوانب السخ خ خخيولة ورتس املاظ .و ً
ناء على
 16راجع معيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم  :13املبادئ اإلرشادية بشأن اختبار الضغط ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية واملذكرة الفنية  :2مذكرة فنية حوظ
اختبار الضغط للمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ملزيد من التفاصيل.
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نقاط الضخ خخعف التي تم تحديدها ،تحتاج مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية إلى اسخ خختخدام اختبار الضخ خخغط لتحديد
التأثير املحتمل عليها ككل وعلى مكونات تعمالها الرئيسية ،باإلضافة إلى جدوى وتأثير خيارات التعافي.

 .6تقييمات القدرة على الحل
املحتوى الكامل للس خخمة الرئيس خخة العاش خخرة ملجلس االس خختقرار املالي وامللحق الثالث لوثيقة الس خخمات الرئيس خخة ملجلس االس خختقرار
املخخالي ،يحخخددان املعخخايير والتوجيهخخات التفص خ خ خ خخيليخخة فيمخخا يتعلق بتقييمخخات القخخدرة على الحخخل التي يمكن تطبيقهخخا على تطر عمخخل
التعافي والحل الخاص خخة بمؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية .باإلض خخافة إلى ذلك ،س خخت َّ
قدم إرش خخادات تكميلية كجزء من هذا
القسخ خخم ملعالجة القضخ خخايا الناشخ خخئة عن الجوانب الشخ خخرعية لهيكل مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية وحشخ خخغيلها وت شخ خخط ها
التجارية فيما يتعلق بتقييمات القدرة على حلها.
باإلضخافة إلى الجوانب املوضخحة في السخمة الرئيسخة العاشخرة ،يجب تن تتضخمن تقييمات قابلية حل مؤسخسخات الخدمات املالية
اإلس خ خ خخالمية درجة عالية من التركيز على اس خ خ خختدامة العقود والعمليات املتفقة مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها خالظ عملية الحل،
باإلض خخافة إلى اس خختمراري ها في ظل الهيكل تو الكيان الجديد الناتج عن الحل .حعد تقييمات قابلية الحل في مؤس خس خخات الخدمات
ً
حعقيدا من نعيراتها التقليدية ،ألن تلك املؤسخ خ خسخ خ خخات يجب تن تتضخ خ خخمن تي ً
ضخ خ خا مراجعة لجميع املنتجات
املالية اإلسخ خ خخالمية تكثر
والعقود اإلس خخالمية ،واإلجراءات املتفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها ،واإلجراءات التي حس خختخدمها مؤس خس خخات الخدمات املالية
اإلسالمية فيما يتعلق بجدوى تطبيق الحل املحتمل ،وتدوات واستراتيجيات الحل املتاحة.
إن التقييم املفصخ خ خ خخل والدقيق لقابلية الحل ضخ خ خ خخرور إلعداد خطط حل مجدية ولتقييم تدوات واسخ خ خ خختراتيجيات الحل البديلة
املتاحة ،وحعد تقييمات القدرة على الحل ضخ خخرورية تي ً
ضخ خا لتحديد مختلف التدابير املسخ خخبقة املطلو ة ،كما هو موضخ خ في مكان
آخر في هخذه املالحعخة الفنيخة .يجخب تن يكون تحخديخد التحخديخات املحتملخة لاللتزام بخأحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا والتخدابير الالزمخة
ً
ُ
ً
ً
تنعيميا فيما يتعلق بتقييم قابلية الحل من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
مسبقا شرطا
املحددة
على وجه التحديد ،يجب تن تتناوظ تقييمات القدرة على حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ما يلي:
(ت) تحديد العوامل والش خخروط املختلفة املتعلقة بتش خخغيل مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،وبش خخكل تس خخاس خ ي التزامها
بأحكام الشريعة ومبادئها التي يمكن تن تؤثر على التنفيذ الفعاظ إلجراءات تو خطة الحل املختارة.
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(ب) قدرة مختلف تتخ خ خخحاب املصخ خ خخلحة املشخ خ خخاركين في الحفاظ على الوظائف االقتصخ خ خخادية الحرجة ملؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات
املالية اإلس خ خخالمية على الحفاظ على االلتزام بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها في مرحلة ما بعد الحل ،وهذا األمر تكثر تهمية
بالنسخ خ خخبة ملؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية التي هي جزء من مجموعات مالية حغلب عليها املؤس خ خ خسخ خ خخات املالية
التقليدية.
ً
(ج) إذا كخخان دعم املجموع خخة متص خ خ خ خخورا كجزء من الح خخل ،ج خخدوى اس خ خ خ خختيع خخاب تو تخل

كي خخان خخات املجموع خخة األخرى من

التعرضات الناتجة عن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الخاضعة للحل.
(د) كفاية خطة التعافي والحل التي تعدتها مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية ،مع إش خ خ خ خخارة محددة إلى خص خ خ خ خخائ
عملياتها وقدرتها على الحفاظ على االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
ً
(ه) حعيين مختلف التخدابير واإلجراءات املطلو خة املحخددة مس خ خ خ خخبقخا لض خ خ خ خمخان التزام إجراء الحخل بخأكملخه بخأحكخام الش خ خ خ خخريعخة
ومبادئها والحفاظ على الطبيعة املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها للكيان الناتج بعد الحل.
في حالة كانت مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ً
جزءا من مؤسسات مالية عاملية ذات تهمية نعامية (تو) مجموعات مالية
ً
عابرة للحدود ،يجب تن يتضخمن تقييم قابلية حل املجموعة ً
محددا إلمكانية حل مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية
تقييما
وا عكاسخ خ خ خخاتها على قابلية حل املجموعة ككل .وإذا لم تكن مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخة الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية خاضخ خ خ خخعة للتنعيم من قبل
الس خ خ خ خخلطة التنعيمية والرقابية الوطنية للمؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات املالية العاملية ذات األهمية النعامية والتي لدزها تفوي

إلجراء تقييم

قابلية حل املجموعة ً
وفقا للس خ خخمة العاش خ خخرة الرئيس خ خخة ملجلس االس خ خختقرار املالي ،فمن املحتمل تن الس خ خخلطة التنعيمية والرقابية
الوطنية غير ُمجهزة لتنفيذ تقييم قابلية حل مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،وفي مثل هذه الحاالت يجب إجراء تقييم
قابلية حل مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية من قبل الجهة الرقابية الوطنية ،وتنسخيقه داخل مجموعة إدارة األزمات التي
تتبعها مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية؛ حيث س خ خ خخيض خ خ خخمن ذلك تن املعرفة والخبرة الالزمتين لتنفيذ تقييم قابلية حل
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية متاحة لدى املقيم.
يجب تن تتمتع سخخلطة الحل بصخخالحيات كافية لتكليف قانو ي بتبني التدابير املناسخخبة بما في ذلك -على سخخبيل املثاظ ال الحصخخر-
التغييرات الض خ خ خ خخرورية على منتجات مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية وتعمالها وعملياتها وإجراءاتها وهيكلها وتنعيمها
لضمان نتائج الحل املثلى مع الحفاظ على االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
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تحدد وثيقة الس خخمات الرئيس خخة ملجلس االس خختقرار املالي عملية تقييم قدرة الحل بثالث مراحل .تتعلق املرحلة األولى منها بجدوى
اس خ خختراتيجيات الحل في س خ خخياق خطة التعافي والحل الخاص خ خخة بمؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية ،وتدوات الحل املتاحة،
وقدرات الس خ خ خخلطة التنعيمية والرقابية ذات الصخ خ خخلة لتنفيذ اس خ خ خختراتيجية الحل املختارة .يجب تن تقوم مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات
املالية اإلس خخالمية في هذه املرحلة بتقييم التزام اس خختراتيجيات الحل املعنية بأحكام الش خخريعة اإلس خخالمية باإلض خخافة لتلك املحددة
في السمات الرئيسة ملجلس االستقرار املالي.
ً
على سبيل املثاظ ،في حالة االستراتيجية التنازلية (األعلى إلى األد ى) التي تتضمن دخوال تحاد َّ النقطة عند الشركة األم لكامل
املجموعة التي تكون مؤسخ خ خسخ خ خخة الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية عضخ خ خ ًخوا فيها ،واألدوات املسخ خ خختخدمة واملعامالت التي يتعين تنفيذها
للخس خخائر األولية املجمعة عند التزام الش خخركة األم للمجموعة بأحكام الش خخريعة ومبادئها ،يجب اختبار طريقة تحميل الخس خخائر
وجدوى االسخ خختراتيجية على النحو املحدد في خطة املجموعة للتعافي والحل للتأكد من التزامها بأحكام الشخ خريعة ومبادئها عندما
حس خختخدمها مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية؛ حيث قد تمنع القيود الش خخرعية على بيع املوجودات تو تحويل فئات معينة
من العقود اإلسالمية تفعيل بع

االستراتيجيات ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ولو تنها قد تكون مجدية ً
تماما لبقية

الكيانات التقليدية في املجموعة املالية.
ليس في املرحلة الثانية من عملية التقييم آثار كثيرة تخت

بمؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية ،عدا تلك ا ثار املحددة في

السمات الرئيسة ملجلس االستقرار املالي.
فيما يتعلق باملرحلة الثالثة من تقييم قابلية الحل التي تتضخ خ خخمن تحديد التدابير املسخ خ خخبقة التي يجب اتخاذها لتحسخ خ خخين القدرة
على الحل وتحقيق النتائج املثلى بعده  ،يجب تن يركز تقييم مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية على الحاجة إلى الحفاظ
على االلتزام بالشخريعة والتأكد من تن ترتيبات ما بعد الحل ال تزاظ متفقة مع تحكام الشخخريعة ومبادئها .وقد تتطلب مؤسخسخخات
الخدمات املالية اإلس خخالمية مجموعة من التدابير املس خخبقة ملعالجة التحديات املحددة في خطة التعافي والحل املتعلقة بااللتزام
بأحكام الش خريعة ومبادئها في جميع األوقات .تما التحديات املختلفة التي قد تنش خخأ من تنفيذ إطار خطة التعافي والحل ،وإطالق
ً
ُ
الخطة بعد حدوث مس خخبب ،باإلض خخافة إلى التدابير املحددة مس خخبقا ملواجهة التحديات ،فهي موض خخحة بالتفص خخيل في مكان آخر
من هذا املستند.
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املرفق ب :إرشادات حول تعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1إطارحوكمة تخطيط التعافي
ً
الغرض من خطة التعافي هو تن تكون دليال للحلوظ املمكنة الس خ خ خختعادة مؤس خ خ خس خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية الواقعة تحت
ض خخغط عافي ها .تدخل مؤس خس خخة الخدمات املالية اإلس خخالمية مرحلة التعافي إذا تجاوزت املس خختويات املادية للمالءة املالية و  /تو
ض خ خ خخغوط الس خ خ خخيولة التي تتجاوز املس خ خ خختويات التي يمكن إدارتها من خالظ التدابير املعتادة إلدارة املخاطر واس خ خ خختعادة رتس املاظ.
ً
ً
تلكال ً
حادا في قاعدة رتس مالها ،وسخ خ خ خختواجه احتمالية
عادة ما تواجه مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خ خخالمية في هذه املرحلة
ان هاك املتطلبات التنعيمية لرتس املاظ .حس خ خ خ خختمر مرحلة التعافي في مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية إلى تن يتقرر تنها
تجاوزت نقطة عدم الجدوى ،وإذا تقرر تن مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخة الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية قد تجاوزت نقطة عدم الجدوى ،فس خ خ خ خخيتم
تقييمها على تنها استوفت شروط الحل.
كي تكون املؤسخسخة مؤهلة لالسختمرار في مرحلة التعافي ،يجب تن يكون هناك احتماظ معقوظ لتعافيها إذا اتخذت تدابير التعافي
املنخاس خ خ خ خبخة؛ حيخث يجخب تن تتض خ خ خ خخمن خطخة التعخافي تخدابير لتخفيف الض خ خ خ خخغط الخذ تتعرض لخه مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة
اإلسخ خ خخالمية ،وتقليل حدوث املزيد من الخسخ خ خخائر ،وتقليل حجم املخاطر ،والحفاظ على رتس مالها ،وذلك باسخ خ خختخدام مجموعة
من الخيارات االستراتيجية والتكتيكية ،مثل تصفية خطوط األعماظ وإعادة هيكلة املطلو ات.
تقع مس خ خخؤولية تطوير خطة التعافي والحفاظ عليها وتنفيذها عند الض خ خخرورة على عاتق اإلدارة العليا ملؤس خ خس خ خة الخدمات املالية
اإلسخخالمية .ويجب تقديم خطة التعافي التي تعدتها مؤسخسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية إلى السخخلطة التنعيمية والرقابية ذات
ُ
وتقييم
الص خ خ خ خلخة ملراجع هخا .وعلى الس خ خ خ خخلطخة التنعيميخة والرقخابيخة مراجعخة خطخة التعخافي كجزء من العمليخة الرقخابيخة الشخ خ خ خ خخاملخة،
مصخ خخداقي ها والقدرة على تنفيذها بفعالية .كما يجب تن تتمتع السخ خخلطات بالصخ خخالحيات املطلو ة ملطالبة مؤس خ خسخ خخات الخدمات
املالية اإلسخ خخالمية بتجراء التغييرات الالزمة لتحقيق املسخ خختوى املطلوب من املصخ خخداقية لخطة التعافي وفرض تنفيذ تدابير الحل
إذا لزم األمر.
يجب تن ُيطلب من مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية تحديث خطة التعافي على فترات منتعمة ،وعند وقوع األحداث التي
ً
ً
حغير هيكل املؤس خ خس خ خخة تو عملياتها ،تو اس خ خختراتيجي ها تو إجمالي حعرض خ خخها للمخاطر حغييرا جوهريا .كما يجب تن تتوافق وض خ خخعية
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املخاطر الواردة في خطة التعافي مع خصخ خخائ

مؤسخ خسخ خة الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ومخاطرها و ما يتناسخ خخب مع خطة العمل

التي تنفذها اإلدارة العليا في حاظ تحقق مرحلة التعافي مع االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
يجب تن ُيطلب من الس خخلطات التنعيمية والرقابية إجراء مراجعة منتعمة لالفتراض خخات الخارجية واملختص خخة باملؤس خس خات التي
تبنى عليها خطة التعافي ،وتقييم مالءمة الخطط وإمكانية تطبيقها على تسخ خخاس مسخ خختمر .وإذا لزم األمر ،يجب على املؤس خ خسخ خخات
تن تكيف خطة التعافي ً
وفقا لذلك.

 .2العناصراألساسية لتخطيط التعافي
املحتوى الكامل للس خ خ خخمة الرئيس خ خ خخة ملجلس االس خ خ خختقرار املالي رقم ( )11.5التي تحدد املعايير والتوجيهات التفصخ خ خخيلية فيما يتعلق
بالعناصر الرئيسية لتخطيط التعافي يمكن تطبيقها على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .باإلضافة إلى ذلك ،في الفقرات
( )64-62إرش خخادات تكميلية كجزء من هذا القس خخم ،ملعالجة القض خخايا الناش خخئة عن الجوانب الش خخرعية لعملية تخطيط التعافي
وعن تطوير واستخدام خطط التعافي.
يتض خ خخمن تخطيط التعافي تأكد س خ خخلطات الرقابة والحل تن مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية امللزمة بتعداد خطة حعاف
وحل تحتفظ بخطة تحدد خيارات اسخختعادة القوة املالية والقدرة على االسخختمرار عندما تتعرض لضخخغوط شخخديدة .قد تتضخخمن
خطة التعافي كذلك تدابير لتقليل وض خ خ خخعية مخاطر املؤس خ خ خس خ خ خخة لتس خ خ خختعيد رتس املاظ ،باإلض خ خ خخافة الى خيارات اس خ خ خختراتيجية مثل
تصفية خطوط األعماظ وإعادة هيكلة املطلو ات.
يعد التنفيذ الناة لخطة التعافي الس خ خختعادة وض خ خخع رتس املاظ وس خ خخيولة مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية الواقعة تحت
ضخخغط ً
تمرا بالغ األهمية في تجنب العدوى املحتملة للبنوك األخرى لتجنب اضخخطراب النعام املالي ،ومن املرة تن يؤد وجود
خطط حعاف وحل مجدية ملؤسخسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية إلى حعزيز االسخختقرار والعمل الفعاظ للنعام املصخخرفي الذ هي
جزء منه .ولهذا السبب ،يجب في تخطيط التعافي بشكل مثالي -على سبيل املثاظ ال الحصر -ما يلي:
(ت) تن يكون ً
جزءا ال يتجزت من إطار إدارة مخاطر البنك.
(ب) تحديد وشرح كيفية مراقبة البنك الحاجة إلى تفعيل إجراءات التعافي.
(ج) تحديد قائمة كاملة بخيارات التعافي.
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(د) تقييم التأثير والنجاح املحتمل لخيارات التعافي.
(ه) تحديد الخطوات واملعالم الرئيسخ خ خ خخية في تنفيذ خيارات التعافي وموظفي اإلدارة الرئيسخ خ خ خخيين املشخ خ خ خخاركين في التنشخ خ خ خخيط
واتخاذ القرار.
(و) وضع استراتيجية اتصاظ لدعم تفعيل خيارات التعافي.
ً
بناء على التش خخريعات الس خخائدة ،يجب على الس خخلطات التنعيمية والرقابية محاولة توفير إرش خخادات مفيدة حوظ الحد األد ى من
املتطلبات التي يجب تضمينها في خطة التعافي ،ومن بين العديد منها ما يلي:
(ت) تحليخخل ظروف العمخخل التي حغطي خطوط األعمخخاظ وش خ خ خ خخبكخخة املكخخاتخب والش خ خ خ خخركخات التخخابعخخة ،إلى جخانخب تحخخديخد األ ش خ خ خ خطخة
الحرجة ووظائف األعماظ األساسية.
(ب) تصميم سيناريو اختبار الضغط من صدمات خاصة ونعامية.
(ج) قائمة خيارات التعافي املمكنة.
(د) اإلفصاح عن خيارات التعافي.
(ه) هيكل الحوكمة وعملية واضحة التخاذ القرارات.
(و) التخطيط الداخلي إلدارة األزمات.
يجب تن تكون مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية قادرة على إثبات قدرتها على تحديد النقطة التي تحتاج عندها إلى تفعيل
اسخختخدام خطة التعافي وتنفيذ خيار واحد على األقل من هذه الخيارات املفصخخلة في خط ها للتعافي .ولذلك يجب على البنك تن
يطور ويحافظ على إطار مدمج بالكامل في إطار إدارة مخاطر املؤس خس خخة لتفعيل إجراءات التعافي في الوقت املناس خخب .كما يجب
تن تكون مس خ خ خ خخببات التعافي محددة ً
جيدا وتن يخص خ خ خ خ

مس خ خ خ خخبب لكل نوع من املخاطر لتش خ خ خ خخمل مجموعة املخاطر التي تواجه

مؤسخسخة الخدمات املالية اإلسخالمية .ويجب تحديد مسختوى الحد األد ى للمسخببات بشخكل مناسخب وتحديدها بوضخوح في خطة
حعافي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
يجب تن حشخخمل املسخخببات ً
مزيجا من املقاييس النوعية والكمية األكثر صخخلة باملؤسخسخخة املعنية ،وقد حسخختند مجموعة املسخخببات
إلى مؤش خ خ خرات اإلنذار املبكر الداخلية التي حس خ خ خختخدمها املؤس خ خ خس خ خ خخات في تطرها الحالية إلدارة املخاطر .وعند تحديد املؤش خ خ خرات
املناس خ خخبة ملعرفة مس خ خخببات التعافي ومص خ خخادر البيانات لتتبع األحداث التي قد تؤد إلى تلك املس خ خخببات ،يجب على املؤس خ خس خ خخة تن
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تخأخخذ في االعتبخار خصخ خ خ خ خخائ

املؤش خ خ خ خرات وص خ خ خ خفخاتهخا الجوهريخة التي حس خ خ خ خهخل املراقبخة الخدقيقخة لتطور الحخالخة مثخل قخابليخة تتبعهخا

وحساسي ها والقدرة على التطلع إلى األمام.
ويجب تال تؤد املس خ خخببات إلى التفعيل التلقائي إلجراءات التعافي ،حيث يجب ً
دائما تنبيه مجلس إدارة املؤس خ خس خ خخة عند حدوث
املس خ خ خ خخبب ،كما يجب إبالغ مجلس اإلدارة بمس خ خ خ خخار العمل املناس خ خ خ خخب الذ حددته اإلدارة العليا و  /تو لجنة مجلس اإلدارة ذات
الصلة.
فيما يلي بع
(ت) تخفي

ُ
ُ
مؤشرات املسببات الكمية والنوعية:
التصنيف تو توقع تخفي

التصنيف.

(ب) هبوط في سعر السهم.
(ج) س خخحب كبير تو مس خختمر للودائع (الحس خخابات االس خختثمارية املطلقة القائمة على املش خخاركة في األر اح في حالة مؤس خس خخات
الخدمات املالية اإلسالمية).
(د) االسترداد املبكر لاللتزامات من قبل األطراف املقابلة.
(ه) صعو ة الحصوظ على التمويل تو جمع رتس املاظ.
(و) انخفاض في سب السيولة ورتس املاظ التنعيمي.
بما تن مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية لها مخاطر إض خخافية ينطو عليها العقد الش خخرعي باإلض خخافة إلى املخاطر الرئيس خخية
في ظل النعام التقليد  ،فهناك حاجة إلى مسخخببات إضخخافية نوعية وكمية تأخذ في االعتبار طبيعة مؤسخسخخات الخدمات املالية
اإلس خ خخالمية وخص خ خخائ

عملياتها ووض خ خخعية املخاطر .يمكن تن يكون إطار إدارة مخاطر مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية

نقطخة انطالق مفيخدة لتحخديخد املس خ خ خ خخببخات .بخاإلض خ خ خ خخافخة إلى املخخاطر الرئيس خ خ خ خخة الكخامنخة ،فختن لخدى مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة
اإلس خ خ خخالمية عناص خ خ خخر مخاطر إض خ خ خخافية حش خ خ خخمل مخاطر االس خ خ خختثمار في األس خ خ خخهم ومخاطر معدظ العائد .كما تتعرض مؤس خ خ خس خ خ خخات
الخخدمات املاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة للمخخاطر التجخارية املنقولة ،ومخخاطر الس خ خ خ خخحو ات ومخخاطر عدم االلتزام بالش خ خ خ خخريعخة اإلس خ خ خ خخالمية
الناشخ خخئة عن خصخ خخائ

نموذج تعمالها وعقودها وعملياتها17؛ حيث حعد مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشخ خخريعة ومبادئها ً
جانبا

 17يرجى االطالع على معيار مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خخالمية رقم  :1املبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر املؤس خ خ خس خ خ خخات التي تقدم خدمات مالية إس خ خ خخالمية فقط (عدا مؤس خ خ خس خ خ خخات
التأمين) ملزيد من التفاصيل.
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ً
مهما في إطار االلتزام بالش خ خ خ خخريعة بالنس خ خ خ خخبة ملؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية لجهة التأكد من التزام العمليات بأحكام
الشريعة ومبادئها في جميع األوقات.
ً
ً
يعد التنفيذ في موعده عامال رئيس خ خخا في التفعيل الناة لخيارات التعافي ومن ثم في مص خ خخداقي ها؛ حيث يجب على املؤس خ خس خ خخة تن
تقدر بعناية اإلطار الزمني الذ يمكن خالله تنفيذ كل خيار حعاف وتقييم إمكانية اس خختعادة س خخيول ها ورتس مالها إلى مس خختويات
سخخليمة بفعالية .كما يجب تن حسخختثمر ً
جهدا ً
كافيا في صخخياغة كل خيار من الخيارات واإلعداد له وإجراء التخطيط املسخخبق كما
يقتض خ خ خ خيخه األمر .يتض خ خ خ خخمن ذلخك تحخديخد ت عقبخات ومخخاطر تمخام تنفيخذ كخل خيخار من خيخارات التعخافي واتخخاذ إجراءات لتعزيز
جاهزية الخيا ات ً
وفقا لذلك.
ر
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املرفق ج :إرشادات بشأن حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1العناصراألساسية لتخطيط الحل
يمكن تن يكون املحتوى الكامل للسخ خ خخمة الرئيسخ خ خخة ملجلس االسخ خ خختقرار املالي (من  11.6إلى  )11.12التي تحدد املعايير والتوجيهات
ً
التفصخيلية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الحل قابال للتطبيق على مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية وتطر تخطيطها للحل.
باإلض خخافة إلى ذلك ،يقدم هذا القس خخم إرش خخادات تكميلية ملعالجة القض خخايا املحددة الناش خخئة عن االلتزام بالش خريعة فيما يتعلق
بتخطيط وتنفيذ الحل.
يجب تن تحدد سخلطة الحل اسختراتيجيات الحل املحتملة وتقيم الشخروط املسخبقة واملتطلبات التشخغيلية الالزمة لتنفيذها ،بما
في ذلك ما يتعلق بترتيبات التنسخيق عبر الحدود .باإلضخافة إلى اسختراتيجية الحل الشخاملة والتحليل االسختراتيألي األسخاسخ ي ،يجب
على سلطة الحل تحديد ما يلي:
ً
(ت) الحدود التنعيمية والش خ خخروط القانونية التي توفر تس خ خ ً
خبابا لبدء اإلجراءات الرس خ خخمية ،وتحديدا نقطة عدم الجدوى (بما
في ذلك مؤشخ خرات الدخوظ في حل) ونطاق ص خخالحيات الس خخلطات (على س خخبيل املثاظ ،قدرة الس خخلطات على االمتناع عن
اتخاذ اإلجراءات تو عدم تجنب التصرف في ظل ظروف معينة).
(ب) الترابطات الحاس خ خخمة وتأثير إجراءات الحل على خطوط األعماظ والكيانات القانونية األخرى (هل س خ خختتمكن الكيانات
األخرى من االس خختمرار في العمل؟) ،والعقود املالية (هل تتمتع الس خخلطات بص خخالحيات تقييد تو حعليق حقوق اإلنهاء تو
تقديرا ً
ً
مقارنا للخسخ خ خ خخائر التي يتحملها
اإلغالق؟) ،واألسخ خ خ خخواق والشخ خ خ خخركات األخرى املماثلة في خطوط تعمالها وحشخ خ خ خخمل
الدائنون وت عالوة مرتبطة باستراتيجيات الحل املختلفة.
(ج) املصادر املتاحة لتمويل الحل.
(د) عملية الس خخداد من خالظ ترتيبات حماية املودعين التي حغطي مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية املعنية وش خخبكات
األمان املالي األخرى ذات الصلة.
(ه) عمليات الحفاظ على الوصوظ غير املنقطع إلى حسهيالت الدفع واملقاصة والتسوية والتبادالت ومنصات التداوظ.
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(و) العمليات واألنعمة الداخلية الالزمة لدعم استمرار عمل الوظائف الحرجة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ز) عمليات تنفيذها عبر الحدود.
(ح) استراتيجيات وعمليات االتصاظ املناسبة لتنسيق االتصاظ مع سلطات الحل املضيفة.
(ط) العقود الش خ خخرعية ذات الص خ خخلة التي يمكن تطبيقها على إجراءات الحل التي حش خ خخكل ً
جزءا من خطط حل مؤس خ خس خ خخات
الخدمات املالية اإلسالمية املعتمدة كاملة في تسواقها املختلفة.
( ) يجب على السخلطات التنعيمية والرقابية (تو) سخلطة الحل في ت دولة إصخدار لوائ و  /تو إرشخادات تحدد التوقعات
بشخ خخأن عملية تخطيط الحل وخطط الحل الناتجة عن مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية .وينبغي تن يعالج هذا
بش خ خخكل خال تدابير التموض خ خخع املس خ خخبق املختلفة املنس خ خخجمة مع س خ خخياس خ خخة الس خ خخلطات املختص خ خخة والحوكمة الش خ خخرعية
الداخلية في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املتأثرة.

 .2استراتيجية الحل
من املهم وضخع اسختراتيجية مناسخبة لتنفيذ إجراء الحل؛ حيث هنالك خياران رئيسخيان السختراتيجية الحل ،وهما االسختراتيجيات
التنازلية (من األعلى إلى األد ى) والتصخ خخاعدية (من األد ى إلى األعلى) .وكما يشخ خخير االسخ خخم ،تتضخ خخمن اإلسخ خختراتيجية التنازلية تنفيذ
الحل في الجزء العلو – الشخ خ خ خخركة األم األعلى للمجموعة (األصخ خ خ خخل النهائي) ،عن طريق زيادة تدفق جميع الخسخ خ خ خخائر ودمجها في
األصخخل النهائي ،ثم يتم تطبيق الحل على هذا املسخختوى من خالظ سخخلطة حل واحدة هي سخخلطة الحل املحلية للشخخركة األم األعلى
للمجوعة (النهائية).
تتض خخمن اإلس خختراتيجية التنازلية منهج حل "نقطة الدخوظ الواحدة" التي تتض خخمن الحل عند نقطة واحدة ،ت في األص خخل النهائي
حيخث ُدمجخت جميع خس خ خ خ خخائر املجموعخة .كمخا يتض خ خ خ خخمن املنهج إس خ خ خ خختراتيجيخة تحتفظ فيهخا الش خ خ خ خخركخة األم األعلى بكخامخل رتس املخاظ
السخ خ خ خختيعاب خسخ خ خ خخارة املجموعة ،وزهدف إلى توفير قدرة اسخ خ خ خختيعاب الخسخ خ خ خخارة للمجموعة بأكملها؛ حيث إن رتس املاظ اإلضخ خ خ خخافي
والش خ خ خ خخريحخة الثخانيخة لرتس املاظ املتخاح لدى الش خ خ خ خخركة األم األعلى س خ خ خ خيتحمخل جميع الخس خ خ خ خخائر املجمعخة ويس خ خ خ خخم باملحخافعخة على
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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تتضخ خ خخمن اإلسخ خ خختراتيجية التصخ خ خخاعدية الحل عند نقاط متعددة عبر املجموعة حسخ خ خختوعب الخسخ خ خخارة في مكان وقوعها في الكيانات
الفردية في املجموعة .يتضخ خخمن املنهج التصخ خخاعد منهج "نقاط الدخوظ املتعددة" ،والذ يعني ،كما يشخ خخير االسخ خخم" ،الحل عند
نقاط متعددة" في مكان حدوث الخسائر ،وليس عند تعلى شركة تم.
يتض خخمن ذلك ض خخمان توفر رتس املاظ الس خختيعاب الخس خخارة في كل من الش خخركات التابعة تو كيانات املجموعة .وإذا كان مبلغ رتس
املاظ املتاح مع ت من الكيانات في املجموعة غير كاف الس خ خختيعاب خس خ خخائرها ،فتن هذه اإلس خ خختراتيجية تتض خ خخمن تدفق رتس املاظ
من الكيانات األم األعلى إلى ش خ خخركات تابعة معينة رتس مالها غير كاف الس خ خختيعاب الخس خ خخائر .وقد يؤد هذا إلى إخفاق الش خ خخركة
األم في بع

الحاالت (حسب مقدار الخسائر فيما يتعلق بالقاعدة الرتسمالية للشركة األم).

 .3سلطة الحل
الس خ خخمة الرئيس خ خخة الثانية تحدد املعايير والتوجيهات التفص خ خخيلية فيما يتعلق بس خ خخلطة الحل ،ويمكن تن تكون مكوناتها وعملياتها
ً
قخابلخة للتطبيق على مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة وإطخار التخطيط لحلهخا .وفيمخا يتعلق بخااللتزام بختطخار الحوكمخة
الشخرعية في الدولة املعنية ،فتن الهيئة الشخرعية تو الهيئة الشخرعية الوطنية جزء من سخلطة الحل في مرحلة العملية السخابقة
للحل ولها دور في التحقق من تحة العقود الشرعية املناسبة ألدوات واجراءات الحل.

 .4صالحيات الحل
يحدد املحتوى الكامل للس خخمة الرئيس خخة الثالثة ملجلس االس خختقرار املالي املعايير والتوجيهات التفص خخيلية فيما يتعلق بص خخالحيات
الحخل ،بمخا في ذلخك الجوانخب املخذكورة تدنخاه التي يمكن تطبيقهخا على مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخخدمخات املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة وإطخار تخطيطها
للحل:
(ت) الدخوظ في الحل.
(ب) صالحيات الحل العامة.
(ج) تحويل املوجودات بالبيع واملطلو ات بالحوالة.
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(د) مؤسسة الجسر.
(ه) اإلنقاذ الداخلي مع الحل.
(و) ممارسة صالحيات الحل.
ينبغي ممارس خخة ص خخالحيات الحل دون الحاجة إلى الحص خخوظ على موافقة املس خخاهمين تو الدائنين الحاليين ،مع مراعاة الض خخمانات
ً
املناسخبة مثل مبدت "عدم وجود دائن تسخوت حاال" .وفوق كل شخ يء ،فتن وضخوح اإلطار القانو ي مطلوب لضخمان تن سخلطة الحل
قادرة على ممارسة هذه الصالحيات على الفور و تأييد قانو ي.
يجب تن تتمتع الشركات التكافلية لتأمين الودائع القادرة على العمل على تساس متفق مع تحكام الشريعة ومبادئها بالسلطات
واألدوات الكافية لض خخمان حس خخليم املس خخؤوليات ،بما في ذلك توفير الدعم املالي ملؤسخ خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية ،وتحويل
املوجودات واملطلو ات ،و يع املوجودات ،وإ شخاء مصخرف جسخر مؤقت ،وآليات حل تخرى متفقة مع تحكام الشخريعة ومبادئها.
وفي الحاالت التي تتطلب اسختخدام األمواظ املحصخلة عن طريق املسخاهمات التي يدفعها األعضخاء في مؤسخسخات الخدمات املالية
اإلس خ خ خ خخالميخخة ،ينبغي ذكر اس خ خ خ خختخخخدام هخذه األمواظ لتغطيخخة الودائع في ش خ خ خ خكخخل عقخخد تكخخافلي .و موجخب عقخخد التكخخافخل هخذا ،تتعهخد
مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية بالتبرع بمبلغ معين مقابل الحص خ خ خ خخوظ على حماية وديعة متفقة مع تحكام الش خ خ خ خخريعة
ومبادئها من خالظ ت آلية حل متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها في حالة اإلخفاق والتصفية.
و ً
نعرا ألهمية الصخ خ خ خخناديق التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الشخ خ خ خخريعة ومبادئها إلجراءات الحل تو التدابير املحددة في
خطخة الحخل املعتمخدة من قبخل مجموعخة إدارة األزمخات والهيئخة الش خ خ خ خخرعيخة ،يجخب تن تكون الحوكمخة الش خ خ خ خخرعيخة داخخل الش خ خ خ خخركخة
التكافلية لتأمين الودائع فعالة لضخ خ خخمان تن جميع عملياتها وت شخ خ خخط ها كجزء من تنفيذ خطة حل مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية
اإلس خ خخالمية متفقة مع تحكام الش خ خخريعة ومبادئها .وحش خ خخمل الجوانب األس خ خخاس خ خخية لعمليات الش خ خخركة التكافلية لتأمين الودائع التي
يجب تن تكون متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها ما يلي:18
(ت) توجيه املسخاهمات املسختلمة من جميع مؤسخسخات الخدمات املالية اإلسخالمية التي حغطيها شخركة التكافل لتأمين الودائع
بش خ خ خ خخكل ت خ خ خ خخحي واالحتفاظ بها من قبل الش خ خ خ خخركة في ص خ خ خ خخناديق تكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الش خ خ خ خخريعة

18

راجع ورقة مناقشة الحوكمة الشرعية الصادرة عن الرابطة الدولية لشركات ضمان الودائع ألنعمة ضمان الودائع اإلسالمية ملزيد من التفاصيل.
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ومبادئها .وعندما يحتفظ بمس خ خخاهمات حماية الحس خ خخابات االس خ خختثمارية منفص خ خخلة عن تلك املس خ خختلمة لحماية الودائع،
فتن شركة التكافل لتأمين الودائع تضمن هذا الفصل بين املساهمات.
(ب) تحميل الصناديق التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها ما يجوز من نفقات فقط.
(ج) اس خ خ خ خختثمخار تمواظ الص خ خ خ خنخاديق التكخافليخة لتخأمين الودائع املتفقخة مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا فقط في املوجودات تو
األوراق املالية تو األدوات املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(د) التعامل مع عوائد االس خختثمار املتحص خخل عليها من املوجودات غير املتفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها بش خخكل مناس خخب
ً
بناء على قرارات الهيئة الشرعية ،على سبيل املثاظ التوزيعات على الهيئات الخيرية.
(ه) املدفوعات للمودعين املض خ خخمونة ودائعهم وتت خ خخحاب الحس خ خخابات االس خ خختثمارية من األمواظ املناس خ خخبة ،مثل الص خ خخناديق
التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(و) إن وجدت مصخادر تمواظ خارجية متفقة مع تحكام الشخريعة ومبادئها ،على سخبيل املثاظ ،إذا اقترضخت شخركة التكافل
لتأمين الودائع من الحكومة ،فتن االتفاقية بينها و ين الحكومة يجب تن تخلو من ت عنصر فائدة (ر ا).
(ز) حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املخفقة ،مع األخذ بعين االعتبار خصائصها الفريدة واملحافعة على التزام
جميع جوانب تعمالها بأحكام الشريعة ومبادئها.

 .5إجراءات الحل
حل مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية هو خيار يتي تخصخ خخي

الخسخ خخائر لدائني مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية

املخفقة دون التسخ خ خخبب في حعطيل غير ضخ خ خخرور لنعام املدفوعات ووصخ خ خخوظ العمالء إلى السخ خ خخيولة .واملبدت العام ،هو تخصخ خ خي
الخسخ خ خخائر للمسخ خ خخاهمين يليهم حملة الديون الذين وافقوا على تأخير مطالب هم حتى يسخ خ خختوفي الدائنون ا خرون حقوقهم ،حيث
سخ خ خ خختجمد مطالبات الدائنين الذين وافقوا على تأخير مطالباتهم ومقدمي رتس املاظ ا خرين بالكامل ولن تكون متاحة للدفع ما
لم يتم سداد ديون الدائنين الرئيسين بالكامل .ويمكن تقسيم دورة الحل الكاملة من اإلغالق حتى الحل إلى املراحل التالية:
(ت) وضع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تحت اإلدارة القانونية وإغالقها ً
مؤقتا.
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(ب) الحد الجزئي من وص خخوظ العمالء إلى حس خخاباتهم وتجميد جميع التزامات مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية مؤق ًتا
عندما تكون هذه املؤسسات خاضعة للدارة القانونية.
(ج) تحديد ترصدة حساب التزام العميل في تاريخ التجميد.
(د) تطبيق التجميد الجزئي ،ت حعليق دفع سخ خ خ خخبة من االلتزامات للعمالء (يشخ خ خ خخار إليها باسخ خ خ خخم األمواظ املجمدة) ً
بناء على
الخسائر املقدرة.
(ه) التأكد من الحص خ خ خخوظ على تمويل متفق مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها تو دعم حكومي ،من خالظ ض خ خ خخمان األمواظ غير
املجمدة وغيرها من االلتزامات الجديدة التي دخلت فيها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تعيد فتحها.
(و) إعادة فت مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلجراء املعامالت األساسية في يوم العمل التالي.

 .6الصناديق التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
حعتبر الص خخناديق التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها إحدى الوس خخائل األس خخاس خخية لعملية الحل (إعادة
ش خخاط املؤس خس خخة) التي تنفذها الس خخلطات؛ إذ يقوم املؤمن على الودائع الجارية بتحص خخيل اش خختراكات التأمين من البنوك ويقوم
بحماية املودعين املؤمن عليهم للبنك املخفق .وفي حالة الودائع االسخ خختثمارية تدفع اشخ خختراكات التأمين من قبل تتخ خخحاب الودائع
ً
االس خ خختثمارية نفس خ خخها لتوفير الض خ خخمان حاظ الخس خ خخارة دون حس خ خخبب من املؤس خ خس خ خخة علما بأن النموذج الجائز لض خ خخمان الودائع هو
نموذج التكافل19.

وعلى الرغم من تن الهيئة الشرعية ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي واملعايير الشرعية ال تجيز نموذج الكفالة بأجر ،فتن املعايير
الشرعية واللوائ التنعيمية واجبة التطبيق في دوظ معينة حسم باستخدامه وذلك عندما يتم دفع التمويل من قبل كل
ً
مصرف إسالمي للحصوظ على ضمان مؤسسة التأمين على الودائع ،ويكون الصندوق مملوكا من قبل مؤسسة التأمين على
الودائع.

 19راجع معيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية  -االتحاد الدولي ملؤسسات التأمين على الودائع (يوليو  - )2021املبادئ األساسية ل نعمة اإلسالمية الفعالة للتأمين على
الودائع

71

ُي َّ
عرف التبرع ب خخأن خخه النق خخل الطوعي ب خخدون عوض مللكي خخة تح خخد املوجودات تو حق االنتف خخاع به خخا من طرف إلى آخر .وفي الص خ خ خ خن خخاديق
التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها والتي حعمل على تس خخاس عقد التبرع ،توافق مؤس خس خخات الخدمات
املالية اإلس خ خ خخالمية على دفع اش خ خ خختراكات في ش خ خ خخكل تبرعات في الص خ خ خخندوق (الص خ خ خخندوق التكافلي لتأمين الودائع) ،حيث حس خ خ خختخدم
الص خ خخناديق التكافلية لتأمين الودائع  -بص خ خخف ها مدير الص خ خخندوق  -الص خ خخندوق لتعوي

املودعين في ت مؤس خ خس خ خة خدمات مالية

ً
إسالمية حعا ي إخفاقا.
هذه الص خخيغة مناس خخبة لنعام التكافل لتأمين الودائع الذ ليس خخت العض خخوية فيه إلزامية .و موجب هذه الص خخيغة توافق جميع
مؤسخ خ خسخ خ خخات الخدمات املالية اإلسخ خ خخالمية في النعام على تقديم مسخ خ خخاهمات طوعية (في شخ خ خخكل تقسخ خ خخاط) لحماية املودعين في ت
ً
مؤسسة خدمات مالية إسالمية حعا ي إخفاقا .و النعر إلى تن التبرع والتعاون هما السمتان الرئيستان للتكافل ،يمكن اإلشارة
إلى نعام التكافل لتأمين الودائع الذ يعمل بموجب هذا العقد باسم "تكافل الودائع".
وعندما يكون لشخركة التكافل لتأمين الودائع تفوي

ومسخؤوليات إضخافية بما في ذلك تقديم الدعم املالي ،وتحويل املوجودات

واملطلو خات ،و يع املوجودات ،وإ شخ خ خ خ خخاء مص خ خ خ خخرف جس خ خ خ خخر مؤقخت وآليخات حخل تخرى تتفق مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة مبخادئهخا تتطلخب
اس خختخدام تموالها الخاص خخة التي تم تحص خخيلها من املس خخاهمات التي يدفعها تعض خخاء مؤس خس خخات الخدمات املالية اإلس خخالمية .يجب
من منعور الشخ خخريعة تن يذكر هذا االسخ خختخدام في عقد التكافل؛ حيث يجب تن تن

السخ خخياسخ خخة على تن مؤسخ خسخ خخات الخدمات

املخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة س خ خ خ خخوف تتعهخد بخالتبرع بمبلغ معين مقخابخل تلقي دعم مخالي من خالظ ت آليخة حخل متفقخة مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة
ومبادئها في حالة حدوث ضائقة مالية حادة تو حعوي

املودع في حالة اإلخفاق والتصفية.

وعندما يكون لدى ص خ خ خخناديق التكافل لتأمين الودائع املتفقة مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها ممارس خ خ خخات إحالظ ،20فتنه يجوز من
منعور ش خخرعي لش خخركة التكافل لتأمين الودائع تن تحل محل املس خختثمرين وتت خخحاب الحس خخابات املحميين فيما يتعلق بحقوقهم
املرتبطة بديون تو مطالبة بعد حعويض خ خ خخهم ،الس خ خ خخترداد ذلك الدين تو املطالبة ،بش خ خ خخرط تال ُيمن املؤمن على الودائع حق تولوية
ُ
املطالبة فيما يتعلق بااللتزامات األخرى ملؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ،بل يجب تن ترتب جميع االلتزامات بالتسخ خخاو

 20استبداظ شخ

بشخ

فيما يتعلق بمطالبة في عقد تأمين وتحويل جميع التزامات وحقوق العقد من الشخ
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األوظ إلى الثا ي.

يليها مس خ خخاهمو تلك املؤس خ خس خ خخات .إض خ خخافة إلى ذلك ،يجب الن

على مثل هذه ا لية في عقد التكافل املوقع بين ش خ خخركة التكافل

لتأمين الودائع ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
بعد بيع املوجودات ،تثناء عملية سخ خخداد األمواظ ،يجب من منعور شخ خخرعي سخ خخداد التزامات املؤسخ خسخ خخة حسخ خخب الترتيب املذكور في
الفقرة 72
ً
ومع ذلك ،عندما يكون املؤمن على الودائع مس خخؤوال عن حغطية تنواع معينة من الودائع ،فيجوز من منعور الش خخريعة من هذه
الودائع حق تولويخخة مطخخالبخخة على األنواع األخرى من الودائع غير املحميخخة عنخخدمخخا ت خدفع ش خ خ خ خخركخخة التكخخافخخل لتخخأمين الودائع الجزء
املحمي من ه خخذه الودائع .تم خخا الجزء غير املحمي من ه خخذه الودائع ،فلن يعطى حق تولوي خخة مط خخالب خخة على التزام خخات مؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخات
الخدمات املالية اإلسالمية األخرى ،بل يجب تن يحصل كل دائن على مبلغ باملحاصة حسب نصيبه من الدين.
و النعر إلى تنوع التعامل مع فئات املسخختثمرين املختلفة في مؤسخسخخات الخدمات املالية اإلسخخالمية ،من الضخخرور تحديد تهلية
املسختثمرين للحصخوظ على دعم شخبكة األمان املالي مثل شخركة التكافل لتأمين الودائع في حالة اتخاذ إجراء حل ،ويجب توضخي
نتائج هذا القرار لفئات املسخ خ خختثمرين املعنية في وثائق املنتج واالتفاقيات وت مواد حس خ خ خخويقية قبل اإليداع تو االسخ خ خختثمار ،وهذا
مهم خص خخي ً
ص خا ألت خخحاب الحس خخابات االس خختثمارية والحس خخابات االس خختثمارية املطلقة القائمة على املش خخاركة في الر  ،ألنهم قد ال
يكونون مؤهلين لحماية شخركة التكافل لتأمين الودائع وال يدركون تنه ليس لهم مسختوى الحماية نفسخه مع املسختثمرين ا خرين
في مؤس خ خس خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خخالمية نفس خ خخها .وفي مثل هذه الحاالت يجب تض خ خخمين اإلفص خ خخاح الواض خ خ عن تهلي ها لحماية
ش خ خ خخركة التكافل لتأمين الودائع تو شخ خ خخبكة األمان املالي األخرى وكيفية التعامل معهم بموجب إجراء حل في مواد التس خ خ خخويق قبل
اإليداع تو االستثمار وفي جميع وثائق املنتج ذات الصلة حتى يتساوى مستثمرو حساب االستثمار القائم على املشاركة في الر
مع املؤسسة في االطالع على املعلومات.
من املتوقع تن تؤد ش خ خ خ خخركخة التكخافخل لتخأمين الودائع ً
دورا في حخل كخل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خة خخدمخات مخاليخة إس خ خ خ خخالميخة مخفقخة وف ًقخا ألحكخام
الش خخريعة ومبادئها ،فيجب على ش خخركة التكافل لتأمين الودائع التأكد من تن املس خخاهمات املس خختلمة تدار وحس خختخدم في األ ش خخطة
الجائزة.
وفي نعام تأمين الودائع املزدوج ،عندما حش خ خ خخغل ش خ خ خخركة ض خ خ خخمان الودائع نعام تكافل لتأمين الودائع متفق مع تحكام الش خ خ خخريعة
ومبادئها ونعام ضخ خخمان الودائع التقليد ً
معا ،يجب املحافعة على فصخ خخل مسخ خخاهمات صخ خخناديق التكافل لتأمين الودائع املتفقة
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مع تحك خخام الش خ خ خ خخريع خخة ومب خخادئه خخا عن ص خ خ خ خن خخدوق ض خ خ خ خم خخان الودائع التقلي خخد وتمييزه خخا عنه خخا دائ ًم خا ،لكي يمكن الحف خخاظ على ح خخالخخة
مساهمات صناديق ضمان الودائع متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
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امللحق أ :التعريفات
الغرض من التعريفات التالية هو مساعدة القارئ في فهم املصطلحات املستخدمة في املبادئ اإلرشادية بوجه عام .وننوه بأن
هذه القائمة ليست شاملة بأ حاظ من األحواظ.
احتياطي مخاطر
االستثمار
احتياطي معدل األرباح
أعضاء الهيئة الشرعية
التكافل
التصكيك (إصدار
الصكوك)
الحسابات االستثمارية
املقيدة
الحسابات االستثمارية
املطلقة
الرهن
الشريعة
الصكوك
الفتاوى
القرض
الكفالة
مخاطر االئتمان

املبلغ الذ يخص من تر اح تتحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع حصة املضارب من تجل توفير الوقاية
من خسائر االستثمار املستقبلية التي يمكن تن يتعرض لها تتحاب حسابات االستثمار.
املبلغ الذ يخص من إجمالي تر اح املضار ة ،من تجل املحافعة على مستوى معين من العائد على االستثمار
للمضارب وألتحاب حسابات االستثمار املطلقة.
مجموعة من فقهاء الشريعة املتخصصين في فقه املعامالت املعاصرة ولدزهم إملام وخبرة بالنعام املالي اإلسالمي
بصفة خاصة والنعام االقتصاد اإلسالمي بصفة عامة ،يقدمون الفتوى واملشورة ويتولون الرقابة والتدقيق
ويصدرون قرارات شرعية ملزمة وتوصيات.
التبرع من الجانبين باشتراك محدد لصندوق مخاطر املشاركين بحيث إن مجموعة من املشتركين يتفقون فيما
بينهم على مساندة بعضهم ً
بعضا ضد نوع من األضرار املحتملة.
عملية إصدار صكوك تو شهادات استثمارية تمثل حصة شائعة في ملك موجودات معينة ،قد تصدرها جهة
مالكة تبيعها إلى حملة الصكوك ،تو جهة تمينة تمثلها شركة ذات غرض خال.
ً
استنادا إلى عقود املضار ة تو الوكالة مع قيود معينة حوظ املكان
حسابات يأذن تتحابها باستثمار تموالهم
والكيفية والغرض الذ يجب استثمار هذه األمواظ فيه.
ً
استنادا إلى عقود املضار ة تو الوكالة دون فرض تية قيود .ويمكن
حسابات يأذن تتحابها باستثمار تموالهم
ً
جميعا في محفعة مجمعة.
للمضارب خلط تمواله بها واستثمارها
ً
عقد توثقة دين بعين لصال الدائن  ،بحيث يستحق الدائن (املرتهن) تن يحتفظ بالعين حقيقة تو حكما .وفي
حالة حعثر املدين (الراهن) ،يحق للدائن بيع العين الستيفاء دينه.
األحكام الشرعية العملية املستنبطة من املصادر الشرعية (القرآن والسنة واإلجماع والقياس) ،وغيرها من
املصادر الشرعية املعتمدة.
ُ
مستندات (شهادات) تمثل ملكية سبة شائعة في موجودات عينية ،تو مجموعة مختلطة من املوجودات
ً
العينية وغيرها ،وقد تكون املوجودات في مشروع محدد تو شاط استثمار معين وفقا ألحكام الشريعة.
آراء فقهية صادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية تتعلق باملسائل الشرعية وفق منهجية مناسبة.
ً
دفع ماظ ملن ينتفع به على تن يرد بديال مساو ًيا له.
ً
جميعا.
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة املكفوظ في االلتزام بالدين فيثبت في ذم هما
ً
املخاطر الناشئة عن احتماظ عدم وفاء تحد األطراف بالتزاماته وفقا للشروط املتفق عليها.
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مخاطر السوق

مخاطر الخسائر في املراكز االستثمارية داخل وخارج قائمة املركز املالي الناتجة عن تحركات تسعار السوق ،ت
التقلبات في قيمة املوجودات القابلة للتداوظ تو التسويق تو التأجير (بما فيها الصكوك) ،وفي محافظ االستثمار
املدرجة خارج قائمة املركز املالي (على سبيل املثاظ الحسابات االستثمارية املقيدة).
مخاطر حشغيلية ناتجة عن عدم التزام املؤسسة بأحكام الشريعة ومبادئها في منتجاتها وخدماتها.

مخاطرعدم االلتزام
بأحكام الشريعة ومبادئها
املخصصات (املصرفية املخصصات من وجهة النعر املصرفية تمواظ تملكها املؤسسة يتم تخصيصها من قبل املصرف لتغطية
الحاالت الطارئة مثل حغطية انخفاض القيمة املتوقع و/تو املعترف به للموجودات في املحافظ التمويلية.
اإلسالمية)
ً
عقد بيع تبيع بموجبه املؤسسة شيئا بما قامت به السلعة وهامش ر متفق عليه للعميل ،وقد يسبق عقد
املرابحة
املرابحة وعد من العميل بالشراء.
ً
ً
اقتضاء.
املشاركة (شركة امللك) اشتراك اثنين تو تكثر في تملك تصل اختيارا تو

عقد شراكة تتفق فيه األطراف على املساهمة برتس املاظ في مؤسسة قائمة تو جديدة .ويتم املشاركة في األر اح
املشاركة (شركة العقد) التي تحققها تلك املؤسسة وفق النسبة املئوية املحددة في عقد املشاركة ،في حين تتم املشاركة في الخسائر ً
وفقا
لنسبة كل مساهم في رتس املاظ.
عقد مشاركة في الر بين مقدم رتس املاظ (رب املاظ) ومقدم العمل (املضارب) يقوم فيه رب املاظ باملساهمة
برتس ماظ في شاط يديره املضارب (تو مقدم العمل) .ويتم توزيع األر اح التي يحققها النشاط تو تحققها
املضاربة
املؤسسة وفق النسبة املئوية املحددة في العقد ،ويتحمل رب املاظ الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب
التعد تو التقصير تو إخالله بالشروط املتعاقد عليها.
مؤسسات الخدمات املؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،وحشمل املصارف اإلسالمية ،ومؤسسات التأمين التكافلي،
والنوافذ اإلسالمية ،وصناديق االستثمار الجماعي اإلسالمية ،وشركات االستثمار.
املالية اإلسالمية
ً
ً
جزء من مؤسسة مالية تقليدية (قد تكون فرعا تو وحدة مخصصة لهذه املؤسسة) تقدم كال من إدارة املاظ
(حسابات االستثمار) والتمويل واالستثمار املتوافق مع تحكام الشريعة مع االلتزام بفصل األمواظ .تو تقدم
النافذة اإلسالمية
خدمات تأمين تكافلي تو إعادة التكافل.
ً
عقد يعين بموجبه العميل (املُوكل) املؤسسة بصف ها وكيال لتنفيذ األعماظ نيابة عنه ،وقد تكون بأجر تو بدون
الوكالة
تجر.
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امللحق ب :تحليل فجوة تعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
الفجوة التنظيمية

املبررات واملالءمة

املالحظة الفنية

املعيارالسمات املرجعية

بشأن تعافي وحل

الرئيسة ملجلس االستقرار

ملؤسسات الخدمات

مؤسسات

املالي

املالية اإلسالمية

الخدمات املالية
اإلسالمية
أ .اإلطارالواسع للتعافي والحل
سلطة الحل

الس خخمة الرئيس خخة الثانية ملجلس ال ينطبق

ال ينطبق

االستقرار املالي
صالحيات الحل

الس خخمة الرئيس خخة الثالثة ملجلس ال ينطبق

ال ينطبق

االستقرار املالي
ب .التحليل األولي للتعافي والحل
ج خ خ خم خ خ خخع وت خ خ خح خ خ خل خ خ خي خ خ خخل إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية
لتنعيم هذه املؤسسات بطريقة تكثر حصافة.

البيانات

تخ خح خ خخدي خ خخد ال خخوظ خ خخائ خخف إرشخ خ خ خ خخادات مجلس االس خ خ خ خختقرار ال ينطبق

ال ينطبق

والخدمات املش خ خ خختركة املخ خخالي حوظ تحخ خخديخ خخد الوظخ خخائف
الحرجة
إدارة

والخدمات املشتركة الحرجة
األزمخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخات إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية

واالستعداد لها

لتنعيم هذه املؤسسات بطريقة تكثر حصافة.

م خ خ خج خ خ خمخ خ خخوعخ خ خخات إدارة السخمة الرئيسخة الثامنة ملجلس ال ينطبق
األزمات

االستقرار املالي
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ال ينطبق

اختبارات الضغط

إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية
لتنعيم هذه املؤس خس خخات بطريقة تكثر حص خخافة اس خخترش خ ًخادا بمعايير مجلس الخدمات املالية
اإلسالمية بشأن اختبار الضغط.

ت خق خي خي خم خ خخات إم خك خ خخانخي خ خخة الس خ خ خ خم خخة الرئيس خ خ خ خ خخة الع خخاش خ خ خ خخرة غيخ خخاب تقييم قخ خخابليخ خخة الح خخل دمج تقييم ق خخابلي خخة الح خخل
الحل

للعقود الشرعية.

ملجلس االستقرار املالي

للعقود الش خخرعية لض خخمان
سخ خ خ خ خ خخالم خ خخة مخ خخؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خ خخات
الخ خ خ خخخ خ خ خخدمخ خ خ خخات املخ خ خ خخالخ خ خ خيخ خ خ خخة
اإلسخ خ خخالمية خالظ توضخ خ خخاع
الضغط.

ج .عملية تعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
إطار الحوكمة

السخمة الرئيسخة الحادية عشخرة ال ينطبق

ال ينطبق

ملجلس االستقرار املالي
إط خ خ خخار ال خ خ خح خ خ خخوك خ خ خم خ خ خخة إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية
الشرعية

لالعتراف بخصائ

هذه املؤسسات.

العناصخ خخر األسخ خخاسخ خخية السخمة الرئيسخة الحادية عشخرة غ خ خي خ خخاب االل خ خت خ خزام ب خ خم خ خب خ خخادئ تخحخت خ خخاج خخي خ خخارات الختخع خ خخافخي
لتخطيط التعافي

الش خ خ خ خخريعخة من تجخل خيخارات املوثوقخخة إلى التزام العقود

ملجلس االستقرار املالي

حعاف موثوقة.

السخ خ خ خخارية لكل خيار حعاف
بمبادئ الشريعة.

مس خخببات وص خخالحيات إضخ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ً
بناء
التعافي

على ورقة عمل مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية :قض خ خ خ خخايا التعافي والحل وا عدام املالءة
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
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خيارات التعافي

إضخ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ً
بناء
على ورقة عمل مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية :قض خ خ خ خخايا التعافي والحل وا عدام املالءة
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية

تخ خ خخدابخ خ خيخ خ خخر الخ خ ختخ خ خعخ خ خخاون الس خخمة الرئيس خخة الثانية عش خخرة ال ينطبق
التنعيمي

ال ينطبق

ملجلس االستقرار املالي

د .عملية حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
إطار الحوكمة

الس خ خ خ خمخ خخة الرئيس خ خ خ خيخ خخة الحخ خخادي خخة ال ينطبق

ال ينطبق

عشرة ملجلس االستقرار املالي
إط خ خ خخار ال خ خ خح خ خ خخوك خ خ خم خ خ خخة إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية
الشرعية

لالعتراف بخصائ

هذه املؤسسات.

العناص خ خ خخر الرئيس خ خ خخية الس خخمة الرئيس خخة الحادية عش خخر غخي خ خخاب الخعخقخود الشخ خ خ خ خخرعخي خ خخة تخ خن خ خخاوظ تهخ خمخ خي خ خخة الخ خعخ خق خخود
لتخطيط الحل

خ خ خ خخالظ ع خ خ خم خ خ خل خ خ خي خ خ خخة ال خ خ خح خ خ خخل الشخ خ خ خ خخرعخي خ خخة لخي خ خخة الخح خ خخل

ملجلس االستقرار املالي

ملؤس خس خخات الخدمات املالية الخخخاصخ خ خ خ خخة بمؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخات
اإلسالمية املخفقة.

الخ خ خ خخخ خ خ خخدمخ خ خ خخات املخ خ خ خخالخ خ خ خيخ خ خ خخة
اإلسالمية.

متطلبخخات التموض خ خ خ خخع إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية
املسبق لتطبيق الحل لتنعيم هذه املؤسسات بطريقة تكثر حصافة.
اسخ خ خ خ خ خ خ خت خ خ خرات خ خ خي خ خ خج خ خ خي خ خ خخة إض خ خ خ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخات الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية
وإجراءات الحل

لتنعيم هذه املؤسسات بطريقة تكثر حصافة.
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تنفيذ الحل

الس خ خخمات الرئيس خ خخة  6-4ملجلس تنطبق الس خ خ خ خمخ خخة الرئيسخ خ خ خ خ خخة معالجة التسخخلسخخل الهرمي
الخامس خ خة على املؤس خ خس خ خخات لل خخدائنين مق خخاب خخل املودعين

االستقرار املالي

امل خ خخالخي خ خخة اإلسخ خ خ خ خخالمخي خ خخة فخيخم خ خخا من منعور الشريعة.
يتعلق بخاملعخالجخة الش خ خ خ خخرعيخة
للتس خ خخلس خ خخل الهرمي للدائنين
تثناء التص خ خ خ خخفية التي ال تزاظ
غائبة في التنعيم السائد.
خيارات الحل

إضخ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ً
بناء
على ورقة عمل مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية :قض خ خ خ خخايا التعافي والحل وا عدام املالءة
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.

تخ خ خخدابخ خ خيخ خ خخر الخ خ ختخ خ خعخ خ خخاون الس خخمات الرئيس خخية  9-7ملجلس غي خخاب تنس خ خ خ خخيق التنعيم خخات مخع خ خخالخج خ خخة الختخنسخ خ خ خ خيخق بخيخن
التنعيمي

الش خ خ خ خخرعي خخة بين الس خ خ خ خخلط خخات الس خ خ خ خ خل خط خ خخات املضخ خ خ خ خي خف خ خخة

االستقرار املالي

املضيفة والوطنية.

وامل خح خل خي خ خخة ف خي خم خ خخا ي خت خع خل خخق
باللوائ الشرعية.

م خن خع خخور الش خ خ خ خ خخري خع خ خخة إضخ خخافة القيمة في املالحعة الفنية لتعافي وحل مؤسخ خسخ خخات الخدمات املالية اإلسخ خخالمية ً
بناء
حوظ ا عدام املالءة

على ورقة عمل مجلس الخدمات املالية اإلس خ خ خ خخالمية :قض خ خ خ خخايا التعافي والحل وا عدام املالءة
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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