مسودة
املعياراملعدل إلطارالحوكمة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الصادر
عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وهيئة املراجعة واملحاسبة للمؤسسات
املالية اإلسالمية (أيوفي)

 30مارس 2022
يتوجب إرسال التعليقات على مسودة املعيار إلى األمانة العامة ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية في موعد أقصاه  22يونيو  2022على البريد اإللكتروني

public_consultation@ifsb.org

عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هو هيئة دولية واضعة للمعايير ،افتتح رسميا في  3نوفمبر عام  ،2002وبدأ عمله في 10
مارس عام  .2003يهدف املجلس إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات املالية اإلسالمية واستقرارها ،وذلك بإصدار معايير
احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات املصرفية اإلسالمية ،وأسواق املال ،والتكافل (التأمين
اإلسالمي) .علما أن املعايير التي يعدها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية تتبع إجراءات مطولة ،تم تحديدها في وثيقة "إرشادات
وإجراءات إعداد املعايير واملبادئ اإلرشادية" التي تشمل من بين أمور أخرى ،إصدار مسودة للمشروع ،وعقد ورش العمل وعند
الضرورة عقد جلسات استماع عامة .كما يقوم مجلس الخدمات املالية اإلسالمية بأنشطة بحثية ،وتنسيق مبادرات حول
القضايا املتعلقة بهذه الصناعة ،فضال عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات التنظيمية والرقابية
وأصحاب املصالح املهتمين بهذه الصناعة .لتحقيق هذه الغاية ،يعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية بشكل وثيق مع
املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة واملؤسسات البحثية/التعليمية واألطراف املؤثرة في السوق.
ملزيد من املعلومات حول مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،يرجى زيارة املوقع االلكتروني www.ifsb.org

عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيوفي(
أيوفي هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،تأسست عام 1991م
ومقرها الرئيس مملكة البحرين ،وهي مسؤولة بشكل أساس ي عن تطوير وإصدار معايير صناعة املالية اإلسالمية العاملية ولها
منجزات مهنية بالغة األثر على رأسها إصدار  117معيارا وتصريحا فنيا في مجاالت الشريعة واملحاسبة والتدقيق وأخالقيات
العمل والحوكمة لصناعة املالية اإلسالمية العاملية .كما وتحظى الهيئة بدعم  200من املؤسسات األعضاء ،من بينها املصارف
املركزية والسلطات التنظيمية والرقابية واملؤسسات املالية وشركات املحاسبة والتدقيق واملكاتب القانونية من أكثر من 45
طبق معايير الهيئة وتصريحاتها الفنية حاليا مؤسسات خدمات مالية إسالمية رائدة في مختلف أنحاء العالم ،والتي
دولة ،وت ِّ
وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات املالية اإلسالمية على مستوى العالم .تقوم أيوفي بإقامة العديد من الفعاليات
واملؤتمرات وورش العمل والندوات الحضورية والندوات عبر اإلنترنت لتعزيز الصناعة املصرفية اإلسالمية وتوحيد املمارسات
بما يخدم املصلحة األمثل للصناعة .يحضر هذه الفعاليات املتخصصون في القطاع املصرفي واملالي ،وعلماء الشريعة ،وقادة
املؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،واملتخصصون من شركات التدقيق ،واألكاديميون ،وأصحاب املصالح املختلفون من
جميع أنحاء العالم.
ملزيد من املعلومات حول أيوفي ،يرجى زيارة املوقع االلكتروني www.aaoifi.com

اللجنة الفنية
الرئيس
معالي السيد د .فهد إبراهيم الشثري ،البنك املركزي السعودي

(من  9يوينو )2021
السيد خالد عمر الخرجي ،مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

(حتى  15سبتمبر )2020
السيد وليد العوض ي ،بنك الكويت املركزي

(حتى  4يونيو )2020

نائب الرئيس
السيد سعود البوسعيدي ،البنك املركزي العماني

(من  9يونيو )2021
السيدة مادلينا محمد ،البنك املركزي املاليزي

(حتى  2مايو )2021

األعضاء*
الدكتور جعفر خالد

البنك اإلسالمي للتنمية

(حتى  14ديسمبر )2021
السيد سيد فائق نجيب

البنك اإلسالمي للتنمية

(من  9ديسمبر )2021
السيدة شيرين السيد
السيد أ .ك .م .أمجد حسين

مصرف البحرين املركزي
بنك بنغالديش املركزي

(حتى  10ديسمبر )2019
السيد محمد نصر اإلسالم

بنك بنغالديش املركزي

(حتى  6يوليو )2021
السيد محمد رضاء اإلسالم

بنك بنغالديش املركزي

(حتى  11ديسمبر )2021
السيدة مقصودة بيجوم

(من  9ديسمبر )2021

بنك بنغالديش املركزي

السيدة رفيزة عبد الرحمن

بنك بروناي دار السالم املركزي

(حتى  2مايو )2021
السيد محمد شكري بن حاج أحمد

بنك بروناي دار السالم املركزي

(من  9يونيو )2021
السيد محمد أبو موس ى
الدكتور جردين هوسمان
السيد أحمد سوكرو تراتمونو

البنك املركزي املصري
بنك إندونيسيا املركزي
سلطة إندونيسيا للخدمات املالية

(حتى  3يونيو )2020
السيد ديدن فيرمان هندرشاه

سلطة إندونيسيا للخدمات املالية

(حتى  26يوليو )2021
السيدة نيماس رحمة

سلطة إندونيسيا للخدمات املالية

(من  9ديسمبر )2021
الدكتور جعفر جمالي

هيئة األسهم واألوراق املالية لجمهورية إيران اإلسالمية

(حتى  16أكتوبر )2021
األستاذ الدكتور محمود داغر

البنك املركزي العراقي

(حتى  3يونيو )2020
الدكتور عمار حمد خلف

البنك املركزي العراقي

(حتى  2مايو )2021
السيد أحمد يوسف خادم

البنك املركزي العراقي

(من  9يونيو )2021
السيد عرفات الفيومي

البنك املركزي األردني

(حتى  2مايو )2021
السيد عدنان ناجي

البنك املركزي األردني

(من  9يونيو )2021
السيد علي بيك نور بيكوف

سلطة أستانا للخدمات املالية ،كازاخستان

(حتى  2مايو )2021
السيد أنور كالييف

سلطة أستانا للخدمات املالية ،كازاخستان

(من  9يونيو )2021
الدكتور علي أبو صالح املبروك

(من  11ديسمبر )2019

مصرف ليبيا املركزي

السيدة مادلينا محمد
السيد نور أيزت شيخ أحمد

البنك املركزي املاليزي
هيئة األوراق املالية املاليزية

(حتى  2مايو )2021
السيدة شريفة الهنيزة سيد علي

هيئة األوراق املالية املاليزية

(من  9يونيو )2021
السيد محمد التريكي

بنك املغرب

(حتى  2مايو )2021
السيد إبراهيم ساني توكر

بنك نيجيريا املركزي

(حتى  1نوفمبر )2021
السيد محمد خامسو موس ى

بنك نيجيريا املركزي

(من  9ديسمبر )2021
الدكتور سليسو هاميسو

مؤسسة التأمين على الودائع ،نيجيريا

(حتى  2مايو )2021
الدكتور وزيري محمد جاالديما

مؤسسة التأمين على الودائع ،نيجيريا

(من  9يونيو )2021
السيد غالم محمد عباس ي
السيد هشام صالح املناعي
الدكتور سلطان الحربي

بنك باكستان املركزي
مصرف قطر املركزي
البنك املركزي السعودي

(حتى  10ديسمبر )2019
السيد أحمد عسيري

البنك املركزي السعودي

(حتى  2مايو )2021
السيد عبد الرحمن الحصين

هيئة السوق املالية السعودية

(حتى  27أكتوبر )2021
السيد بدر العيس ى

هيئة السوق املالية السعودية

(من  9ديسمبر )2021
السيدة سمية عامر عثمان ابراهيم

بنك السودان املركزي

(من  9ديسمبر )2021
السيد عمر تشكين
السيد ياوز يتر

(حتى  10ديسمبر )2019

هيئة التنظيم والرقابة املصرفية التركية
البنك املركزي للجمهورية التركية

السيد علي جوفادار

البنك املركزي للجمهورية التركية

(من  11ديسمبر )2019
السيد يوسف بورا اهنوس

البنك املركزي للجمهورية التركية

(حتى  31يناير )2022
السيدة إيليج باشاك شاهين

مجلس أسواق رأس املال ،الجمهورية التركية

(حتى  29أبريل )2019
السيد حسين اونال

(من  9ديسمبر )2021
السيد عبد العزيز سعود املال

سلطة التنظيم والرقابة على صناديق التقاعد الخاصة،
الجمهورية التركية
مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

(من  10ديسمبر )2020
* وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء ،حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية ،ما عدا املنظمات الدولية التي تم ذكرها أوال.

املعياراملعدل إلطارالحوكمة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الصادرعن مجلس
الخدمات املالية اإلسالمية وهيئة املراجعة واملحاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيوفي)

الرئيس
الدكتور جعفر خالد ،البنك اإلسالمي للتنمية (حتى  14ديسمبر )2021
السيد عبد العزيز سعود املال ،مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي (من  15ديسمبر )2020
السيد صهيب عمر** ،مصرف البحرين املركزي
السيد سيد فائق نجيب

األعضاء*
البنك اإلسالمي للتنمية

(من  14ديسمبر )2021
السيد فهد عبد هللا اليتيم
السيد محمد نور العلم
السيد محمد خير األنوار بن الحاج أحمد
السيد محمد ذو الحمزي فايز بن الحاج محمد زالي
الدكتور جوهانس انغليز
الدكتور يونو هاريونو
السيد شيشب مسكن الحكيم
السيد سفيان بيهقي

مصرف البحرين املركزي
بنك بنغالديش املركزي
بنك بروناي دار السالم املركزي
بنك بروناي دار السالم املركزي
السلطة االتحادية للرقابة املالية ،أملانيا
بنك إندونيسيا املركزي
بنك إندونيسيا املركزي
املؤسسة اإلندونيسية للتأمين على الودائع

(حتى  16يونيو )2020
الدكتور رونلد روليندو

املؤسسة اإلندونيسية للتأمين على الودائع

(من  17يونيو )2020
السيد أبو بكر حسن أبو بكر
السيد علي بيك نور بيكوف
السيد وليد العويش
السيد فراس حمدان
السيد خير األسوار
السيد مدزير عثمان

هيئة أسواق املال ،كينيا
سلطة أستانا للخدمات املالية ،كازاخستان
هيئة أسواق املال ،الكويت
بنك لبنان
البنك املركزي املاليزي
بورصة ماليزيا

الدكتور محمد زوكاري لغراري

بنك املغرب

(من  9أكتوبر )2019
بنك نيجيريا املركزي
السيد موس ى عبد هللا
مؤسسة التأمين على الودائع ،نيجيريا
الدكتور سليسو هاميسو
أرنست أند يونغ سيدات حيدر
السيد إبراهيم سيدات**
السيد أحمد عسيري
البنك املركزي السعودي
هيئة السوق املالية السعودية
السيد محمد الغفيص (حتى  9فبراير )2020
هيئة السوق املالية السعودية
السيد عبد هللا عبد العزيز املقبل (من  10فبراير )2020
هيئة الرقابة على التأمين ،السودان
الدكتور محمد عبد العزيز الصافي
مجلس أسواق رأس املال التركية
الدكتور أحمد توك (حتى  21أبريل )2021
مجلس أسواق رأس املال التركية
السيد أركان أوزقوش (من  22أبريل )2022
مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
الدكتور سعد البقالي
هيئة األوراق املالية والسلع ،اإلمارات
الدكتور عبيد الزابي
شركة آيفاس لخدمات االستشارات املالية اإلسالمية والتدقيق
السيد فاروق رازا**
الشرعي
رقابة
الدكتور عبد الباري مشعل**
*وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء ،حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية ،ما عدا املنظمات الدولية التي تم ذكرها أوال.
** تم ترشيحه من قبل أيوفي.

اللجنة الشرعية املشتركة ملجلس الخدمات املالية و أيوفي
الرئيس
الشيخ محمد تقي عثماني

نائب الرئيس
الشيخ عصام محمد إسحاق

األعضاء*
الشيخ الدكتور عزنان حسن
الشيخ الدكتور كهالن الخروص ي
الشيخ األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
الشيخ الدكتور محمد برهان عربونة
الشيخ مفتي محمد نجيب خان
الشيخ الدكتور محمد سيفي أنطونيو
الشيخ الدكتور أسيد الكيالني
*وفقا للترتيب األبجدي (حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية).

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

مجلس الحوكمة واألخالقيات أليوفي
الرئيس
السيد فاروق رازا  ،شركة آيفاس لخدمات االستشارات املالية اإلسالمية والتدقيق الشرعي

نائب الرئيس
الدكتور وليد حجازي ،حجازي وشركاه

األعضاء*
رقابة
الدكتور عبد الباري مشعل
هيئة السوق املالية ،السعودية
السيد عبد هللا املقبل
البنك اإلسالمي للتنمية
السيد أبو ذر مجذوب محمد
كوييت تورك
الدكتور أحمت البيرك
الدكتور علي سرطاوي
شركة التكافل الفلسطينية
إرنست ويونغ باكستان سابقا
السيد إبراهيم سيدات
هيئة أسواق املال ،الكويت
السيدة ابتهال الشمالي
جامعة نيو أورليانز
الدكتور محمد كبير
بنك دبي اإلسالمي
السيد موس ى خوري
إرنست ويونغ ،أوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا
السيد محمد مزمل كسباتي
مصرف البحرين املركزي
السيد صهيب عمر
البنك املركزي السعودي )ساما)
السيد وائل مرزا
البنك املركزي العماني
الدكتور زاهد خوخر
*وفقا للترتيب األبجدي (حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية).

األمانة العامة ،أيوفي
السيد عمر مصطفى أنصاري
السيدة زهرة جاسم
السيد سيد صديق احمد
السيدة علياء عادل

األمين العام
املدير التنفيذي
املدير
املدير املساعد

األمانة العامة ،مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
الدكتور بلو الوال دانباتا
الدكتور جمشيد أنور شتا

األمين العام
األمين العام املساعد

(حتى  30أغسطس )2019
الدكتور رفقي إسمال

األمين العام املساعد

(من  1يوليو )2020
الدكتور بشير علي عمر
السيد سيد فائق نجيب

مستشار
عضو األمانة ،الشؤون الفنية والبحوث

(حتى  31يوليو )2019
السيد طارق محمد طه عبد القادر

عضو األمانة ،الشؤون الفنية والبحوث

(حتى  31يناير )2021
السيد محمد عمر محمد األمين أبشر

(من  7فبراير )2022

عضو األمانة ،الشؤون الفنية والبحوث

لجنة الترجمة املنبثقة عن مجلس الحوكمة واألخالقيات التابع أليوفي
الرئيس
السيد وائل مرزا

األعضاء*
عضوا

السيد أبوذر محمد
الدكتور عبد الباري مشعل

عضوا

الدكتور عبد الرزاق كابا
الدكتور علي سرطاوي

عضوا

الدكتور عمر حافظ

عضوا

السيد غيث شيخ أوغلي

عضوا

السيد محمد امليداني
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قائمة املبادئ اإلرشادية إلطارالحوكمة الشرعية
املبدأ  :1إطارالحوكمة الشرعية
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إطار حوكمة شرعية شامل يضم مجموعة من الترتيبات املؤسسية
و/أوالترتيبات على مستوى النظام كليا لإلشراف الفعال واملستقل على االلتزام الشرعي في املنتجات/الخدمات وخطوات التنفيذ
والعمليات التشغيلية/التجارية".
املبدأ  :2دور السلطات التنظيمية والرقابية
كاف ملخاطر عدم االلتزام الشرعي ،وبالتالي ضمان أن مؤسسات
"يجب أن يكون لدى السلطات التنظيمية والرقابية فهم ٍ
الخدمات املالية اإلسالمية لديها إطار حوكمة شرعية وآلية إلعداد التقارير بشكل مالئم وفعال".
املبدأ  :3الهيئة الشرعية املركزية
"يوص ى بشدة بأن تقوم السلطات التنظيمية والرقابية و/أو الحكومات بإنشاء هيئات شرعية مركزية وتمكينها بشكل مناسب
ملواءمة املمارسات املصرفية واملالية اإلسالمية في النطاق التنظيمي والرقابي بما يتفق مع مبادئ الشريعة وأحكامها".
املبدأ  :4األجهزة الفريدة إلطارالحوكمة الشرعية املؤسس ي
"يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن إطار الحوكمة الشرعية الخاص بها يتضمن ،كحد أدنى ،أجهزة
الحوكمة التالية )1( :هيئة الرقابة الشرعية ( )2وظيفة االلتزام الشرعي ( )3وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ( )4التدقيق
الشرعي الخارجي املستقل".

iii

املبدأ  :5دور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
"يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات مجلس إدارتها وإدارتها العليا وأجهزتها
األخرى لضمان االلتزام الشرعي في أنشطتها وعملياتها".

املبدأ  :6هيئة الرقابة الشرعية
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية هيئة رقابة شرعية مستقلة ومؤهلة وممكنة ولديها موارد كافية".
املبدأ  :7وظيفة االلتزام الشرعي
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وظيفة التزام شرعي مؤهلة وممكنة ولديها موارد كافية ألداء
واجباتها".
املبدأ  :8وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وظيفة تدقيق شرعي داخلي مؤهلة وممكنة ولديها موارد كافية ألداء
واجباتها".

املبدأ  :9التدقيق الشرعي الخارجي املستقل
"يجب أن تخضع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لتدقيق شرعي خارجي مستقل".

iv

املبدأ  :10النو افذ اإلسالمية
"يجب أن يكون للنافذة اإلسالمية في املؤسسة املالية التقليدية إطار حوكمة شرعية مناسب لضمان االلتزام الشرعي الفعال
لعملياتها".
املبدأ  :11الشركات اإلسالمية التابعة/الشقيقة
"يجب أن يكون لدى الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة ملؤسسة مالية تقليدية إطار حوكمة شرعي مناسب لضمان االلتزام
الشرعي الفعال لعملياتها".
املبدأ  :12اعتبارات أخرى
"على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية احترازا مسؤولية ضمان االعتراف بأية اعتبارات إضافية أو ظروف استثنائية قد
ات أخرى مما يؤدي إلى تطبيق مبادئ هذا املعيار".
تضطرها لتطبيق التناسبية و/أو أي اعتبار ٍ
املبدأ  :13قابلية التطبيق على القطاعات املختلفة
"يمكن تطبيق أحكام هذا املعيار بشكل مناسب باستخدام أسس التناسبية وحسب الصلة بمختلف القطاعات في صناعة
املالية اإلسالمية".
املبدأ  :14اإلفصاح والشفافية
"يجب أن تكون مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية شفافة في حوكمتها الشرعية بالنسبة ملساهميها وعمالئها وأصحاب
املصالح اآلخرين واملشاركين في السوق ذي الصلة".

v

القسم األول :مقدمة
 1.1خلفية
 .1من امليزات الفريدة لعمليات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،الحاجة إلى وجود نظام حوكمة شرعية متين يمكن أن
يضمن تحقيق الفعالية والتوقيت املناسب لتطبيق مبادئ الشريعة وأحكامها في جميع منتجاتها وخدماتها وعملياتها .حيث
إن وجود نظام حوكمة شرعية موثوق أمر بالغ األهمية ألن االلتزام بالشريعة هو املبدأ األساس ي الذي يتوقع أصحاب املصالح
في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية رؤيته في عملياتها.
 .2نظرا ملدى التطور في ممارسات الحوكمة الشرعية عامليا ،وافق مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،في اجتماعه الثالث
والثالثين) الذي عقد في  6ديسمبر  2018في جدة ،في اململكة العربية السعودية) على خطة عمل مجلس الخدمات املالية
اإلسالمية لعام  2019والتي تضمنت من بين أمور أخرى ،إعداد معيار جديد حول املبادئ اإلرشادية املعدلة إلطار الحوكمة
الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية (املعيار) .كما وافق مجلس الخدمات املالية اإلسالمية من حيث املبدأ على أن
يتعاون مع هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (أيوفي) من أجل العمل بشكل مشترك على تطوير املعيار
الجديد املعدل حول الحوكمة الشرعية.
 .3الهدف من التعاون هو تلبية االحتياجات املتزايدة لصناعة املالية اإلسالمية العاملية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية وتجنب
التكرار في الجهود املبذولة من هاتين الهيئتين الواضعتين للمعايير .وقد وافق مجلس الحوكمة واألخالقيات التابع أليوفي في
اجتماعه التاسع) الذي عقد في البحرين في  8-7نوفمبر (2018على التعاون املقترح.
 .4يهدف املعيار إلى تضافر جهود الهيئتين اإلسالميتين الواضعتين للمعايير لتقديم إرشادات حوكمة شرعية متسقة ومتوائمة
ألصحاب املصالح في صناعة الخدمات املالية اإلسالمية .ولتحقيق هذه الغاية ،يجب أن يحل املعيار الجديد محل املبادئ
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اإلرشادية الحالية حول الحوكمة الشرعية الصادرة من قبل كل من مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وأيوفي ،وسيكون
بمثابة معيار مرجعي محدث وشامل لهذه الصناعة.
 .5ت وجد اليوم مجموعة من نماذج الحوكمة الشرعية في العالم والتي تختلف عن بعضها البعض من حيث األجهزة الفريدة
للحوكمة الشرعية ومسؤولياتها .تتطلب معظم النطاقات التنظيمية والرقابية بأن يكون لكل مؤسسة خدمات مالية إسالمية
هيئة رقابة شرعية خاصة بها إلى جانب آلية داخلية لاللتزام الشرعي والتدقيق الشرعي .تضيف بعض النطاقات التنظيمية
والرقابية التدقيق الشرعي الخارجي املستقل إلى ذلك أيضا .وبات تعيين هيئة شرعية مركزية في ازدياد ملحوظ .وقد اختار
عدد قليل من النطاقات التنظيمية والرقابية نموذج اإلشراف الشرعي املركزي دون وجود هيئات رقابة شرعية بشكل فردي.
وفي حين أن لكل نموذج فوائده وعيوبه ،إال أنه هناك حاجة ملواءمة ممارسات الحوكمة الشرعية وتطوير نموذج سائد يمكن
اعتماده على نطاق واسع من قبل النطاقات التنظيمية والرقابية للتمويل اإلسالمي ،املتمرسة منها والحديثة.
 1.2األهداف
 .6يهدف املعيار إلى تقديم مجموعة معدلة من املبادئ والقواعد اإلرشادية حول املكونات الرئيسة إلطار الحوكمة الشرعية
السليم والفعال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .7األهداف املحددة للمعيار هي:
(أ) تحسين جودة الحوكمة الشرعية مع ترشيد التكاليف من خالل تقديم إرشادات شاملة حول الحد األدنى وأفضل
املمارسات ملختلف عناصر الحوكمة الشرعية؛
(ب) مساعدة السلطات التنظيمية والرقابية ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على الوفاء بمسؤولياتها االستئمانية
تجاه مختلف أصحاب املصالح فيما يتعلق بااللتزام الشرعي والحوكمة؛
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(ج) إيجاد قدر أكبر من املؤاءمة بين هياكل وممارسات الحوكمة الشرعية بين مختلف النطاقات التنظيمية والرقابية ،ال
سيما في ظل وجود أعداد متزايدة من املؤسسات التي التي لديها عمليات تشغيلية عبر الحدود؛
(د) تقديم مستوى أعلى من الشفافية في االلتزام الشرعي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من خالل توحيد وتبسيط
عملية إصدار وتطبيق األحكام الشرعية وتدقيق تطبيقها؛
(ه) تعزيز ثقة عامة الناس في االلتزام الشرعي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وتخفيض مخاطر تشويه السمعة
الناتجة عن عدم االلتزام الشرعي ،من خالل تحسين هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة مستوى الشفافية واملساءلة
الفعالة؛
(و) التكامل مع املعايير األخرى الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وأيوفي.
 1.3النطاق والنهج
 .8ينطبق هذا املعيار على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية (بما في ذلك النوافذ اإلسالمية) في قطاعات املصرفية اإلسالمية
والتكافل (التأمين اإلسالمي) وقطاعات أسواق رأس املال اإلسالمي .قد تختار السلطات التنظيمية والرقابية تطبيق هذا
املعيار على املؤسسات األخرى التي تقدم خدمات مالية إسالمية تحت مظلة نطاقاتها التنظيمية والرقابية .يعتمد املعيار نهج
"املبادئ واالقواعد" الذي يقدم مجموعة شاملة من ممارسات الحوكمة الشرعية لتطبيق كل مبدأ.
 1.4تاريخ التطبيق واألحكام االنتقالية
 .9لتشجيع االتساق في تطبيق معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وأيوفي عبر النطاقات التنظيمية والرقابية ،يوص ى بأن
تقوم السلطات التنظيمية والرقابية بتطبيق هذا املعيار في نطاقاتها التنظيمية والرقابية اعتبارا من  1يناير  .2024سيصبح
املعيار ساري املفعول في الفترة التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2027في حال تطبيق التدقيق الشرعي الخارجي املستقل ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية التي تخدم املصلحة العامة .خالل هذه الفترة ولجميع املؤسسات األخرى التي تقدم خدمات مالية
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إسالمية ،يوص ى بشدة بتطبيق التدقيق الشرعي الخارجي املستقل .مع األخذ في االعتبار تخصيص فترة مناسبة قبل التطبيق
بدءا من تاريخ إصدار هذا املعيار ،إلى أن يتم تضمين املعيار في التشريعات التنظيمية واإلرشادات الوطنية ،وعند االقتضاء،
تطبيقه في املمارسات الرقابية .قد تعتمد درجة تطبيق املعيار في نطاق تنظيمي ورقابي معين على اإلطار القانوني العام لذلك
النطاق ودون أن تخل به.
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القسم الثاني :املبادئ اإلرشادية إلطارالحوكمة الشرعية
املبدأ  :1إطارالحوكمة الشرعية
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إطار حوكمة شرعية شامل يضم مجموعة من الترتيبات
املؤسسية و/أو الترتيبات على مستوى النظام كليا لإلشراف الفعال واملستقل على االلتزام الشرعي في املنتجات/الخدمات
وخطوات التنفيذ واألعمال التشغيلية/التجارية".
 .10لغرض هذا املعيار ،يشير إطار الحوكمة الشرعية إلى "مجموعة من الترتيبات املؤسسية و/أو الترتيبات على مستوى النظام
كليا والتي تضمن من خاللها السلطات التنظيمية والرقابية/مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وجود إشراف فعال
ومستقل على االلتزام الشرعي في املنتجات/الخدمات وخطوات التنفيذ واألعمال التشغيلية/التجارية ملؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية ".وهذا يعني بأنه ثمة نظام للحوكمة يسهل على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وضع تدابير لاللتزام
بمبادئ الشريعة وأحكامها في جميع أنشطتها.
 .11يجب أن يتضمن إطار الحوكمة الشرعية ترتيبات تدمج اإلشراف الفعال واملستقل على االلتزام الشرعي للمنتجات املقدمة
من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .ويستلزم ذلك ،من بين أمور أخرى ،وجود إجراءات فعالة لتصميم وهيكلة
وتسويق هذه املنتجات مع ضمان االلتزام الشرعي في جميع األوقات .وإلى جانب املنتجات ،تمتد الحوكمة الشرعية لتشمل
األنظمة وخطوات التنفيذ وكذلك األشخاص .وتشمل الجوانب املهمة األخرى تدريب املوظفين املعنيين واستحداث ثقافة
شاملة لاللتزام الشرعي .وبشكل خاص ،يجب أال يكون هناك انتهاك للمعايير الشرعية أو القيم األخالقية أثناء بيع وتسويق
املنتجات والتعامل مع العمالء.
 .12بما أن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تسوق نفسها على أنها ملتزمة بالشريعة ،وتستهدف بشكل خاص العمالء الذين
يلتزمون باملبادئ الدينية و/أواألخالقية ،فمن املهم جدا أال يكفي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بأن تكون ملتزمة
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بالشريعة في عملياتها وتعامالتها ومعامالتها فحسب ،بل يجب النظر إليها على أنها ملتزمة بالشريعة من قبل أصحاب املصالح
بما في ذلك عامة الناس .حيث يمكن أن يؤدي وقوع حاالت كبيرة من عدم االلتزام الشرعي أو الفشل املتكرر في الحوكمة
الشرعية إلى الخسارة املالية وخسارة السمعة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وقد يكون لها أيضا تداعيات على حماية
املستهلك وإدارة املخاطر بالنسبة للنطاق التنظيمي والرقابي (على سبيل املثال ،خسارة ثقة املستهلك و/أو ارتفاع املخاطر
التشغيلية بسبب عدم االلتزام الشرعي) .وفي أسوأ االحتماالت ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة الثقة بشكل نظامي في جميع
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،مما يتسبب في مخاوف ترتبط باالستقرار املالي .من ناحية أخرى ،يساعد إطار
الحوكمة الشرعية السليم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على القيام بمسؤولياتها االستئمانية وغيرها من املسؤوليات
تجاه أصحاب املصالح (بما في ذلك عامة الناس) ويؤدي إلى تعزيز ثقة أصحاب املصالح في نزاهتها وعملياتها.
 .13تتمثل األهداف الرئيسة إلطار الحوكمة الشرعية في:
(أ) تقديم هيكل ونظام لحوكمة جميع األنشطة التجارية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لضمان االلتزام الشرعي
في جميع األوقات وعلى جميع املستويات؛
(ب) تمكين مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من أن تعرف على أنها ملتزمة بالشريعة من قبل أصحاب املصالح بما في
ذلك عامة الناس؛
(ج) حماية مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من الخسارة املالية وخسارة السمعة الناشئة عن عدم االلتزام الشرعي.
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املبدأ  :2دور السلطات التنظيمية والرقابية
كاف ملخاطرعدم االلتزام الشرعي ،وبالتالي ضمان أن مؤسسات
"يجب أن يكون لدى السلطات التنظيمية والرقابية فهم ٍ
الخدمات املالية اإلسالمية لديها إطارحوكمة شرعية وآلية إلعداد التقارير بشكل مالئم وفعال".
 2.1مسؤوليات السلطات التنظيمية والرقابية
 .14تقع مسؤولية ضمان الحوكمة الشرعية الفعالة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في النطاق التنظيمي والرقابي املعني
على عاتق السلطات التنظيمية والرقابية .وينتظر من السلطات التنظيمية والرقابية أن تقوم بدورها في إنشاء نظام حوكمة
شرعية متين واإلشراف عليه.
 .15يجب أن تسمح السلطات التنظيمية والرقابية بتقديم الخدمات املالية امللتزمة بالشريعة فقط من قبل مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية املرخصة بما في ذلك النوافذ اإلسالمية .1للتوضيح ،ال يمكن للمؤسسات املالية التقليدية تقديم
خدمات مالية ملتزمة بالشريعة إال من خالل النوافذ اإلسالمية الخاصة بها.
 .16يوص ى بشدة بأن تقوم السلطات التنظيمية والرقابية بتطوير إرشادات ومتطلبات إحترازية مالئمة 2لتطبيق آليات الحوكمة
الشرعية وذلك إلدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .يجب أن تأخذ السلطات
التنظيمية والرقابية في االعتبار إضافة أسس مناسبة تمكن من الحوكمة الشرعية الكافية (بما في ذلك ما يخص املعرفة
واملؤهالت والخبرة في املالية اإلسالمية) وذلك الستكمال أسس الكفاءة واملالءمة للمناصب اإلدارية ومناصب الرقابة في
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .يجب أن تضمن السلطات التنظيمية والرقابية حماية مصالح املساهمين ،وأصحاب

 1للمتطلبات الفريدة املتعلقة بالنوافذ اإلسالمية ،يرجى اإلطالع على املبدأ  :10النوافذ اإلسالمية.
 2في بعض النطاقات التنظيمية والرقابية من املمكن تسمية التمويل/املصرفية امللتزمة بالشريعة بأسماء مختلفة ،مثل "التمويل البديل"" ،املصرفية بال فائدة"،
"املصرفية/التمويل التشاركي" ،إلخ.
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حسابات االستثمار ومقدمي األموال اآلخرين في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،بحيث ال يتم استخدام أموالهم ،التي
من املفترض أن يتم جمعها مع الوعد باستخدامها مع االلتزام بالشريعة ،بشكل مباشر أو غير مباشر لالستثمار في تمويل
املؤسسات املالية التقليدية أو األدوات (بما في ذلك املؤسسات التقليدية األم للنوافذ اإلسالمية والشركات التابعة/الشقيقة
اإلسالمية).
 .17السلطات التنظيمية والرقابية بحاجة إلى أن يكون لديها قدرات تنظيمية ،بما يتناسب مع حجم الصناعة ،من خالل
االستثمار في أفرادها وأنظمتها ،وتمكين الترتيبات املؤسسية الفعالة لإلشراف على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
وفحص عملياتها وإرشادها املسبق فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية في نطاقها التنظيمي والرقابي .
 .18في النطاقات التنظيمية والرقابية التي لديها أكثر من سلطة تنظيمية ورقابية ،يجب على السلطات التنظيمية والرقابية
املعنية التنسيق لتطبيق إطار الحوكمة الشرعية بشكل متسق.
 .19باإلضافة إلى املسؤوليات املوكلة بموجب األحكام املختلفة لهذا املعيار ،تحمل السلطات التنظيمية والرقابية املسسؤولية
عن:
(أ) تطوير وتطبيق برنامج للتطوير املنهي املستمر ملوظفي السلطات التنظيمية والرقابية املسؤولين عن تطوير املبادئ
اإلرشادية الشرعية واإلشراف على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية؛
(ب) توفير جميع املوارد املطلوبة ،بما في ذلك املوازنة الكافية ،والوصول إلى املعلومات واملوارد البشرية ،حسبما يرى
موظفو السلطات التنظيمية والرقابية وكذلك الهيئة الشرعية املركزية أنه ضرور ٌي ألداء واجباتهم بشكل صحيح؛
(ج) الوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الهيئة الشرعية املركزية (إن وجدت) من خالل منحها االستقاللية التشغيلية
بشكل كامل.
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 .20ما لم ينص على خالف ذلك من قبل السلطات التنظيمية والرقابية ،يجب اتباع التسلسل الهرمي أدناه ملبادئ الشريعة
وأحكامها في نطاقها التنظيمي والرقابي:
(أ) املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي واملتطلبات املتعلقة بالشريعة ملعايير املحاسبة املالية املطبقة الصادرة عن أيوفي؛
(ب) املتطلبات الشرعية التنظيمية (إن وجدت) الصادرة عن السلطة التنظيمية والرقابية؛
(ج) القرارات الشرعية للهيئة الشرعية المركزية (إن وجدت)؛
(د) األحكام الشرعية لهيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية.
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املبدأ  :3الهيئة الشرعية املركزية
" ُيوص ى بشدة بأن تقوم السلطات التنظيمية والرقابية و/أو الحكومات بإنشاء هيئات شرعية مركزية وتمكينها بشكل
مناسب ملواءمة املمارسات املصرفية واملالية اإلسالمية في النطاق التنظيمي والرقابي بما يتفق مع مبادئ الشريعة
وأحكامها".
 .21أصبحت الهيئات الشرعية املركزية 3بشكل متزايد جزءا مهما من الحوكمة الشرعية الشاملة في النطاق التنظيمي والرقابي.
 .22إذا كان هناك أكثر من هيئة شرعية مركزية واحدة في النطاق التنظيمي والرقابي ،فيجب أن يكون لكل هيئة شرعية مركزية
نطاق واضح للسلطات/الصالحيات .يجب أن يكون هناك تنسيق بين الهيئات الشرعية املركزية لضمان آلية فعالة ملواءمة
املعايير والقرارات الصادرة (على سبيل املثال من خالل وجود رؤساء مشتركين ،وعضوية مشتركة ،ولجنة تنسيق،
واجتماعات تنسيقية دورية مشتركة ،وما إلى ذلك).
 3.1التعيين والتكوين واإلعفاء
التعيين
 .23عند تكوين الهيئة الشرعية املركزية ألول مرة ،أو عند إعادة تعيينها بسبب اعتماد هذا املعيار ،من املمكن تعيين أعضاؤها
من قبل الجهة القائمة بالتعيين ،آخذين في االعتبار العوامل املتعلقة بتكوينها واستقالليتها وأسس الكفاءة واملالءمة
املنصوص عليها في هذا املعيار .يجب أال يكون الشخص مؤهال ألن يصبح عضوا في الهيئة الشرعية املركزية إذا كان عضوا في

 3الهيئة الشرعية املركزية تعرف على أنها هيئة عليا أو ما يماثلها من الفقهاء املتخصصين في فقه املعامالت ،والخبراء في مجال املصرفية اإلسالمية ،التمويل ،اإلقتصاد،
القانون ،املحاسبة ،وغيرها .توفر هذه الهيئة التوجيه واملشورة بشأن املسائل الشرعية ،بدرجة محدودة من اإلشراف ،ويتم تأسيسها في الدولة أو النطاق التنظيمي املحدد
لتحقيق التجانس واالنسجام في املنتجات واملمارسات املالية اإلسالمية من خالل األحكام الشرعية واملبادئ اإلرشادية .قرارات الهيئة الشرعية املركزية تطبق على قاعدة
عريضة من املؤسسات في النطاق التنظيمي والرقابي عوضا عن املؤسسة الواحدة .مصطلح الهيئة الشرعية املركزية في هذا املعيار يشمل الهيئة الشرعية الوطنية.
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هيئة الرقابة الشرعية أو يشغل منصبا دائما في إحدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في النطاق التنظيمي والرقابي
للهيئة الشرعية املركزية.
التعيينات الالحقة
 .24للتعيينات الالحقة في عضوية الهيئة الشرعية املركزية ،يجب أن تأخذ الجهة القائمة بالتعيين (الحكومة أو السلطة
التنظيمية والرقابية املعنية) بعين االعتبار أيضا متطلبات الدوران /التناوب ،وكذلك نتائج عملية تقييم األداء املوضوعة
بما يتفق مع أحكام هذا املعيار لألعضاء األفراد وللهيئة الشرعية املركزية ككل.
لجنة الترشيحات
 .25يجب على الجهة القائمة بالتعيين أن تأخذ باالعتبار ،عند الضرورة ،تشكيل لجنة ترشيحات بغرض ترشيح أعضاء
مناسبين للهيئة الشرعية املركزية .في حال تشكيل اللجنة يجب أن يكون لديها شروط مرجعية مناسبة تهدف إلى تطوير
الشفافية في إجراءات التعيين.
التعويض
 .26يجب أن تكون الجهة القائمة بالتعيين مسؤولة عن تحديد تعويض أعضاء الهيئة الشرعية املركزية ودفعها على أساس
أفضل املمارسات ،ومراعاة مالءمة التعويض لضمان استقاللية األعضاء الفرديين.
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الشروط املرجعية للتعيين
 .27يجب أن تحدد الجهة القائمة بالتعيين الشروط املرجعية للتعيين بما يتفق مع متطلبات هذا املعيار ،مع األخذ بعين االعتبار
القوانين والضوابط واألنظمة املعمول بها .والتي يجب على الهيئة الشرعية املركزية املصادقة عليها في أول اجتماع لها بعد
التعيين /إعادة التعيين.
مدة تعيين الهيئة الشرعية املركزية وإعادة التعيين
 .28مدة التعيين املوص ى بها للهيئة الشرعية املركزية تتراوح بين ثالث وخمس سنوات.
 .29يجب أن تكون هناك سياسة للدوران/التناوب يتم وضعها بعناية من قبل الجهة القائمة بالتعيين ،تراعي فيها ،من بين أمور
أخرى ،الحفاظ على استقاللية الهيئة واستمراريتها إلى حد معقول ،وتخطيط تعاقب العضوية ومستوى أفضل من الحوكمة
وتقييم األداء للهيئة الشرعية املركزية ،وكذلك ،تحديد الفترة التي يمنع فيها إعادة التعيين.
التكوين
 .30يجب أن تتألف الهيئة الشرعية املركزية من أعضاء علماء في الشريعة وأعضاء خبراء ،وفقا للمبادئ اإلرشادية املنصوص
عليها في هذا املعيار (انظر القسم  6.2أسس الكفاءة واملالءمة للمبدأ  :6هيئة الرقابة الشرعية) .ومع ذلك ،ال يمكن ألي من
األعضاء الخبراء بأن يصبح رئيسا أو نائبا لرئيس الهيئة الشرعية املركزية.
 .31الحد األدنى لعدد أعضاء الهيئة الشرعية املركزية املوص ى به ،استنادا إلى عوامل السوق:
(أ) في حالة وجود هيئة شرعية مركزية لقطاع واحد كاملصارف أو التأمين  -خمسة أعضاء بحد أدنى؛
(ب) في حالة وجود هيئة شرعية مركزية لعدة قطاعات  -سبعة أعضاء بحد أدنى.
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 .32بالنسبة ألي قرار يتم اتخاذه يجب توفر النصاب القانوني املالئم بحضور غالبية علماء الشريعة بما يتوافق مع نسبتهم في
تكوين الهيئة الشرعية املركزية .ولكن ،في حالة إصدار الحكم الشرعي (مسألة شرعية من وجهة نظر الرئيس) فيمكن فقط
لألعضاء علماء الشريعة التصويت.
التنحية  /االستبعاد
 .33قد تقرر الجهة القائمة بالتعيين تنحية/استبعاد أحد أعضاء الهيئة الشرعية املركزية ،بعد إعطائه الفرصة الكافية
لسماعه ،في الحاالت التالية فقط:
(أ) ثبوت سوء السلوك املنهي لهذا العضو أو انتهاكه أحد الشروط املرجعية الرئيسة؛
(ب) عدم حضور العضو الحد األدنى من االجتماعات خالل العام دون سبب مشروع.

 3.2وظائف الهيئة الشرعية املركزية
 .34يجب أن تركز الهيئة الشرعية املركزية عموما على تحقيق االنسجام في املمارسات املصرفية واملالية اإلسالمية في نطاقها
التنظيمي والرقابي .ويتم ذلك عادة من خالل:
(أ) اعتماد املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي و /أو غيرها من مبادئ الشريعة وأحكامها املقبولة بشكل واسع والتي
التتعارض مع املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي؛
(ب) توفير املبادئ واألحكام واملبادئ اإلرشادية وأنواع الدعم الوظيفي األخرى ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
والسلطات التنظيمية والرقابية في نطاقها التنظيمي والرقابي على النحو املنصوص عليه في هذا املعيار ،وبشكل
أساس ي بما يتفق مع معايير مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وأيوفي ،مع مراعاة املمارسات العاملية والسياق املحلي.
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 .35يمكن تقسيم وظائف الهيئة الشرعية املركزية إلى ثالث فئات رئيسة هي:
(أ) املشورة والفتوى؛
(ب) املشورة فيما يتعلق بالتشريعات/الضوابط الرقابية؛
(ج) الرقابة واإلشراف املحدود.

 .36يجب أن يتم اتخاذ قرارات الهيئة الشرعية املركزية بأغلبية األصوات في اجتماع مشكل حسب األصول مع اكتمال النصاب
القانوني املطلوب.
املشورة والفتاوى
 .37تعتبر وظيفة املشورة التي تقدمها الهيئة الشرعية املركزية من الوظائف الداعمة للسلطات التنظيمية والرقابية وذلك من
خالل اآلتي:
(أ) تقديم املشورة بخصوص مسائل وأمور محددة متعلقة باملصرفية واملالية اإلسالمية وفقا ملا تحيله لها السلطة
التنظيمية والرقابية (مثل وضع املبادئ العامة الحتساب األرباح والخسائر وتوزيعها على أصحاب حسابات
االستثمار)؛
(ب) تقديم الخبرة الشرعية للمحاكم القضائية عند الطلب ،بشرط موافقتها /قبولها ،وذلك في املسائل املتعلقة باملصرفية
واملالية اإلسالمية؛
(ج) تقديم املشورة للسلطة التنظيمية والرقابية في معالجة وتسوية الشكاوى واملسائل املقدمة من عمالء و /أو أصحاب
املصالح األخرين ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو النزاعات بين مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فيما
يتعلق باملسائل الشرعية.
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 .38تعتبر وظيفة إصدار الفتاوى التي تقدمها الهيئة الشرعية املركزية وظيفة لدعم السلطات التنظيمية والرقابية وذلك من
خالل اآلتي:
(أ) إصدار الفتاوى والقرارت املتعلقة بمجال عملها؛
(ب) املوافقة على هياكل ووثائق الصكوك للصكوك السيادية والحكومية (أو أي تسهيالت أو أدوات أخرى يقدمها البنك
املركزي ،مثل أدوات إدارة السيولة ،وتمويل املالذ األخير ،وبرامج حماية الودائع ،وما إلى ذلك) ،وفق ما تحيله إليها
السلطة التنظيمية والرقابية؛ و /أو
(ج) التحقق من هياكل املنتجات ووثائقها ،والخدمات ،واألدوات التي تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وفق
ما تحيله إليها السلطة التنظيمية والرقابية.
 .39معظم وظائف الهيئة الشرعية املركزية املرتبطة باملشورة والفتاوى تقوم على ردة الفعل أي تقوم الهيئة الشرعية املركزية
بتقديم الفتوى واملشورة أو االرشاد فقط إذا طلبت منها السلطة التنظيمية والرقابية ذلك .ويجب على الهيئة الشرعية
املركزية أن تكون مبادرة وبشكل استباقي عندما وفقط عندما يتم تحقيق الشروط التالية:
(أ) أن تخلص الهيئة إلى وقوع مخالفات جسيمة في عدم االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها ،والتي لم تتم العناية بها من
قبل السلطات التنظيمية والرقابية؛
(ب) أن تخلص الهيئة إلى وجود تصور أو اعتقاد سائد في السوق بأن ما يحصل من عدم االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها
هو بعلم الهيئة الشرعية املركزية أو بموافقتها.
التشريعات/الضوابط الرقابية
 .40تتسم وظيفة الهيئة الشرعية املركزية التي تتعلق بالتشريعات/الضوابط الرقابية بأنها ذات طابع استشاري (أو تتوالها وفقا
لإلطار القانوني للنطاق التنظيمي والرقابي املعني) والتي تدعم أعمال السلطة التنظيمية والرقابية من خالل اآلتي:
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(أ) اعتماد املعايير الشرعية أليوفي للنطاق التنظيمي والرقابي و/أو وضع التشريعات/الضوابط الرقابية الشرعية للنطاق
التنظيمي والرقابي ،حسب االقتضاء؛
(ب) تقديم االستشارة الشرعية للجهات التنظيمية والرقابية والحكومية وغيرها من السلطات املعنية فيما يتعلق بمختلف
القوانين واألحكام والتشريعات/الضوابط الرقابية؛
(ج) مراجعة واعتماد التوجيهات اإلرشادية الصادرة عن السلطة التنظيمية والرقابية فيما يتعلق باملالية اإلسالمية ،وذلك
للتحقق من التزامها الشرعي؛
(د) اعتماد ميثاق األخالقيات ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مثل تبني ميثاق األخالقيات العاملين في املالية
اإلسالمية الصادر عن أيوفي (لألفراد) و ميثاق السلوك الصادر عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية (على املستوى
املؤسس ي)؛
(ه) التنسيق مع الهيئات الشرعية املركزية األخرى ،والجهات ذات العالقة إلرساء أفضل املمارسات املوحدة في املجاالت
التي تتعلق باملصرفية واملالية اإلسالمية.
الرقابة واإلشراف املحدود
 .41تقوم الوظائف املتعلقة بالرقابة واإلشراف للهيئة الشرعية املركزية بدعم السلطات التنظيمية والرقابية من خالل اآلتي:
(أ) تسوية الخالف أو االختالف في الرأي بين هيئات الرقابة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية والسلطة
التنظيمية والرقابية؛
(ب) اإلرشاد واإلشراف فيما يتعلق بوظيفة فحص ومراقبة االلتزام الشرعي التي تقوم بها السلطة التنظيمية والرقابية،
وتقديم اآلراء الشرعية حول املسائل الرئيسة التي تعرض عليها؛
(ج) عقد اجتماعات دورية مع هيئات الرقابة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية كلما دعت الحاجة ،على
النحو الذي تحدده الهيئة الشرعية املركزية ( ولكن على األقل مرة بالسنة) ملناقشة االهتمامات والتطورات املشتركة
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للصناعة ،بما في ذلك املسائل الفقهية وإيجاد حلول لها فيما يتعلق بالقضايا األساسية في املصرفية واملالية
اإلسالمية ،وتحديدا فيما يتعلق بتوجه ابتكار املنتجات في النطاق التنظيمي والرقابي .يجب على السلطة التنظيمية
والرقابية توفير/ترتيب الدعم اللوجستي لهذا الغرض.
أمانة السر
 .42لتسهيل عمل ووظائف الهيئة الشرعية املركزية ،يجب أن يتم تعيين أمين سر إما من بين أعضاء الهيئة الشرعية املركزية،
أو من موظفي السلطة التنظيمية والرقابية ،أو فرد يتم توظيفه خصوصا لهذا الغرض ،وذلك بعد موافقة الهيئة الشرعية
املركزية.
 .43يجب على أمين السر:
(أ) حفظ سجالت الهيئة الشرعية املركزية ،بما في ذلك تسجيل محاضر االجتماعات والقرارات/األحكام؛
(ب) أن يكون مسؤوال عن جميع التواصل مع السلطة التنظيمية والرقابية واألطراف األخرى؛
(ج) اإلشراف والتنسيق على وظيفة البحث حسب مقتضيات الحاجة لدعم وظائف الهيئة الشرعية املركزية.
 .44يجب أن توفر السلطة التنظيمية والرقابية ألمين السر املوارد وفريق العمل ،حسبما تطلبه وتحتاجه الهيئة الشرعية
املركزية لهذا الغرض.
تقييم األداء وإعداد التقارير
 .45يجب على الهيئة الشرعية املركزية القيام بمراجعة وتقييم ألدائها من حين إلى آخر ،على أن ال تتجاوز في ذلك الطابع
السنوي .ويجب على الهيئة الشرعية املركزية ،في سبيل ذلك ،تطوير أسس تقييم األداء لألعضاء األفراد وللهيئة الشرعية
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املركزية ككل ،ويجب استيفاء موافقة الجهة القائمة بالتعيين عليها مسبقا (انظر امللحق ب  -نموذج تقييم أداء هيئة الرقابة
الشرعية) ويهدف التقييم إلى التحقق من قدرة الهيئة الشرعية املركزية على القيام بوظائفها ومسؤولياتها خالل فترة التقييم.
 .46يجب إعداد تقرير األداء السنوي للهيئة الشرعية املركزية ،إلى جانب تقييم األداء ،وتقديمه من قبل الهيئة الشرعية
املركزية إلى الجهة القائمة بالتعيين.
 .47يجب على الهيئة الشرعية املركزية والجهة القائمة بالتعيين /السلطة التنظيمية والرقابية التنسيق لالتفاق على نشر
التقرير (أو جزء منه) ،من أجل تعزيز ثقة أصحاب املصالح في النظام.
السرية
 .48يجب على الهيئة الشرعية املركزية وأعضائها املحافظة بكل األوقات على سرية املعلومات والوثائق ،باستثناء ماهو متاح
لعامة الناس  ،أو عند طلب املعلومات والوثائق من قبل املحاكم املختصة ،أو في حالة اإلجراءات ذات الطبيعة التنظيمية
والرقابية بما يضمن أن يأخذ القانون مجراه .ولهذا الغرض ،يمكن أن توفر الجهة القائمة بالتعيين مبادئ إرشادية مفصلة،
أو عند غياب ذلك ،قد تقوم الهيئة الشرعية املركزية بنفسها بتطوير هذه املبادئ اإلرشادية.
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املبدأ  :4األجهزة الفريدة إلطارالحوكمة الشرعية املؤسسية
“يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن إطار الحوكمة الشرعية الخاص بها يتضمن ،كحد أدنى،
أجهزة الحوكمة التالية )1( :هيئة الرقابة الشرعية )2( 4وظيفة االلتزام الشرعي )3( 5وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي6

( )4التدقيق الشرعي الخارجي املستقل".7
 .49يجب أن يتألف إطار الحوكمة الشرعية ،على األقل ،من املكونات/األجهزة التالية:
(أ) هيئة الرقابة الشرعية8؛
(ب) وظيفة االلتزام الشرعي؛
(ج) وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي؛
(د) التدقيق الشرعي الخارجي املستقل.
إن التدقيق الشرعي الخارجي املستقل هو إلزامي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تخدم املصلحة العامة وذلك بعد
ثالث سنوات من تاريخ سريان هذا املعيار .إال أنه وخالل هذه الفترة ولجميع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى،
يوص ى بشدة بااللتزام بهذا املبدأ.
 .50منذ بداية صناعة الخدمات املالية اإلسالمية املعاصرة في سبعينيات القرن املاض ي ،كانت هيئات الرقابة الشرعية هي
الطريقة األكثر شيوعا للحصول على اإلرشادات التي تتعلق بالشريعة من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .تتألف

 4املبدأ  6في هذا املعيار.
 5املبدأ  7في هذا املعيار.
 6املبدأ  8في هذا املعيار.
 7املبدأ  9في هذا املعيار.
 8في بعض النطاقات التنظيمية والرقابية تسمى لجنة الرقابة الشرعية أو لجنة االستشارة الشرعية أو تسميات أخرى مشابهة.
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هيئات الرقابة الشرعية من علماء الشريعة 9الذين يتم تعيينهم من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لتقديم اإلرشاد
واإلشراف بحيث يشتمل على األحكام الشرعية التي تتعلق باملنتجات واملعامالت والعمليات وما إلى ذلك .وكذلك يشمل على
تقديم التوجيه واإلرشاد للعمليات اليومية من منظور االلتزام الشرعي ،يعتبر الفرد الذي يتمتع باملعرفة والخلفية الشرعية
من الضرورات أيضا من قبل معظم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باعتباره مسؤول االلتزام الشرعي.
 .51تقدم وظيفة االلتزام الشرعي آلية لضمان االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها لالتفاقيات والعقود والعمليات ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية .وهي جزء ال يتجزأ من هيكل الحوكمة والرقابة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .يقصد
بقسم االلتزام الشرعي  -ألغراض هذا املعيار  -قسما (قسم ،فريق عمل ،وحدة) يعهد إليه بمسؤوليات االلتزام الشرعي وفقا
لهذا املعيار.
 .52تعتبر وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي جزءا من أجهزة الحوكمة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،كونها مستقلة عن
اإلدارة ،وتهدف بشكل أساس ي إلى تقديم تأكيدات ملجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالتزام مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة وأحكامها .يقوم التدقيق الشرعي الداخلي بتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط
املقصودة املتعلقة بااللتزام باإلرشادات الشرعية ،في حين أن وظيفة االلتزام الشرعي في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
هي عملية مستمرة ملراقبة األنشطة بشكل شمولي وبيئة االلتزام الشرعي أيضا.
 .53يقدم التدقيق الشرعي الخارجي املستقل تأكيدا مستقال من طرف ثالث ألصحاب املصالح في مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية التزامها بمبادئ الشريعة وأحكامها .لقد أصبح التدقيق الشرعي الخارجي املستقل أحد تقاليد املمارسات الجيدة

 9تم تفضيل استخدام كلمة "عالم" كترجمة مباشرة للعالم (الجمع :علماء) ،والتي تشير إلى الشخص املتعلم والخبير .في سياق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،يشير هذا
املعيار إلى مستوى أكثر تخصصا في فقه املعامالت .عالوة على ذلك ،فإن هذا التخصص يكرس لتقديم آراء الخبراء على شكل تصريحات/قرارات شرعية تتعلق بشكل خاص
بالخدمات املالية اإلسالمية وعادة ال تكون مباشرة لعامة الناس أو األعمال التجارية على نطاق أوسع.
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عامليا ،ويعتبر أساسيا بشكل متزايد لحماية نزاهة ،وسمعة واستدامة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،خاصة تلك
املصنفة على أنها مؤسسات مالية إسالمية تخدم املصلحة العامة (كبنوك التجزئة وشركات التكافل).
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املبدأ  :5دور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
"يجب على مؤسسات الخدمات اإلسالمية أن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات مجلس إدارتها وإدارتها العليا وأجهزتها
األخرى لضمان االلتزام الشرعي ألنشطتها وعملياتها".
 .54يتطلب إطار الحوكمة الشرعية الشامل تشكيل بعض األجهزة الجديدة وإسناد مسؤوليات إضافية لألجهزة القائمة .من
املهم مالحظة أن االلتزام الشرعي هو مسؤولية كل صاحب مصلحة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وال يمكن حصر
تفويضه ببساطة في أجهزة محددة (كهيئة الرقابة الشرعية).
 5.1مجلس اإلدارة10

 .55لدى مجلس إدارة (املجلس) مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مسؤولية إشرافية لضمان وجود بيئة وثقافة فعالة
ومتينة لاللتزام الشرعي في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية إنشاء إطار عمل جيد
للحوكمة والرقابة للمؤسسة ،ولتطوير استراتيجية لاللتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها ،واإلشراف على اإلدارة في تطبيق ذلك
وتحقيق األهداف املرجوة .يمكن ملجلس اإلدارة استخدام أي من لجانه املخصصة للمساعدة وذلك بغرض الوفاء
بمسؤولياته بموجب هذا املعيار.

 5.1.1املسؤوليات
 .56يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية املطلقة في إضفاء الطابع املؤسس ي على إطار الحوكمة الشرعية املتين في مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية يتناسب مع حجم وتعقيد وطبيعة عمل املؤسسة (يمكن مقارنته بوظائف الحوكمة والرقابة
األخرى) .ألداء هذا الدور ،يجب على مجلس اإلدارة:

 10تنطبق هذه املتطلبات أيضا على مجلس إدارة املؤسسة املالية التقليدية التي تضم نافذة إسالمية.
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(أ) املوافقة على السياسات املتعلقة بهيكل الحوكمة وترتيبات إعداد التقارير وإدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي وغيرها
من املجاالت التي تعتبر جوهرية للتطبيق الفعال للحوكمة الشرعية داخل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية؛
(ب) اإلشراف على تطبيق أحكام الهيئة الشرعية املركزية (إن وجدت) والقرارات واألحكام واإلرشادات الصادرة عن هيئة
الرقابة الشرعية في جميع مجاالت األعمال والوظائف ،بما في ذلك تداعيات أية أعمال أو مخاطر ناشئة عن هذا
التطبيق؛
(ج) اإلشراف على تطبيق إطار الرقابة الداخلية (بما في ذلك ضمان استقاللية وظيفة االلتزام الشرعي ووظيفة التدقيق
الشرعي الداخلي) للحيلولة دون أن يصبح عدم االلتزام الشرعي أمرا منهجيا واقتراح أية تدابير تصحيحية لحل
حوادث أو ظروف عدم االلتزام الشرعي أو التي قد تؤدي إلى عدم االلتزام الشرعي؛
(د) اإلشراف على أداء اإلدارة العليا واملوظفين اآلخرين املكلفين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية بحيث بحيث يصل
مجلس اإلدارة إلى رضا بأن مقاييس أدائهم تتماش ى مع أهداف الحوكمة الشرعية؛
(ه) الترويج لثقافة مؤسسية سليمة تعكس أهمية االلتزام باملتطلبات الشرعية في تطوير املنتجات وصياغة اإلستراتيجية
الخاصة بالتسويق والعمل التجاري وممارسات إدارة املخاطر والجوانب األخرى التي تعزز االلتزام الكامل بمبادئ
الشريعة وأحكامها.
 .57يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تطوير وتعزيز معرفتهم وفهمهم للتمويل اإلسالمي ،باإلضافة إلى مواكبة التطورات التي قد
تؤثر على األعمال في املالية اإلسالمية ،للوفاء بمسؤولياتهم تجاه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 5.1.2التعامل مع هيئة الرقابة الشرعية
 .58يجب أن يأخذ مجلس اإلدارة االعتبارات الواجبة ألي قرار أو مشورة من هيئة الرقابة الشرعية حول أي مسائل شرعية
تتعلق بمنتجات أو معامالت أو خطوات تنفيذ أو أنشطة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .يتطلب هذا الواجب من
مجلس اإلدارة:
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(أ) إعطاء االهتمام الكافي للحقائق واملنطق وأسس أي قرارات أو مشورة من هيئة الرقابة الشرعية قبل الوصول إلى
قرارها؛
(ب) إعطاء االعتبار العادل للتداعيات املترتبة على تطبيق أي قرارات أو مشورة من هيئة الرقابة الشرعية؛
(ج) وضع آلية لحل النزاعات للتعامل مع أي اختالفات في وجهات النظر بين مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية؛
(د) االحتفاظ بسجل للمداوالت بين مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية في األمور التي توجد فيها اختالفات في وجهات
النظر وطريقة حلها.
 .59يجب أن يتخذ مجلس اإلدارة خطوات معقولة لضمان خلو هيئة الرقابة الشرعية من أي تأثيرات ال داعي لها قد تعوق
أعضائها عن ممارسة موضوعيتهم املهنية واستقالليتهم في مناقشة املسائل املعروضة عليهم.
 .60يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة مكتوبة لتحديد وتقييم وإدارة أي تعارض في املصالح ينشأ عن أي أنشطة أو خدمات
إضافية يقوم بها أي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،أو عن التزاماتهم املهنية
الخارجية األخرى .يجب أن يشمل ذلك السياسات املتعلقة بإشراك أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في تقديم الخدمات
االستشارية إلى أي من عمالء مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،بتعويض أو بدون تعويض.
 .61يجب على مجلس اإلدارة تأسيس تواصل فعال مع هيئة الرقابة الشرعية في جميع األمور املتعلقة باملتطلبات الشرعية
والحوكمة الشرعية ومخاطر عدم االلتزام الشرعي لتمكين كال الطرفين من القيام بمسؤولياتهما بشكل فعال بموجب إطار
الحوكمة الشرعية .كما يجب على مجلس اإلدارة مراجعة جودة وتكرار مشاركته مع هيئة الرقابة الشرعية بشكل منتظم.
 .62يجب أن يخصص مجلس اإلدارة املوارد الكافية للتطوير املستمر ملهارات وخبرات هيئة الرقابة الشرعية .يجب أن يشمل
ذلك تخصيص ميزانية كافية ،مع وضع خطط للتطوير املنهي ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديث هذه الخطط بانتظام
لضمان أن كل عضو يمتلك املعرفة واملهارات الالزمة للوفاء بمسؤولياته.
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 .63يجب أن يضع مجلس اإلدارة منهجا رسميا لتقييم أداء وفعالية هيئة الرقابة الشرعية وكل عضو من أعضائها ،بشكل
سنوي على األقل .يجب أن يأخذ التقييم في االعتبار كفاءة ومعرفة ومساهمة كل عضو في الوظائف اإلجمالية لهيئة
الرقابة الشرعية (انظر امللحق ب  -نموذج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية) .ومع ذلك  ،وبأي حال من األحوال ،يجب أال
يقوم مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا بهذا التقييم ،إال في سياق التقييم اإلداري.
 .64يجب أن يسعى مجلس اإلدارة للحصول على تفويض بشكل دوري من املساهمين لتحديد ومراجعة تعويض أعضاء هيئة
الرقابة الشرعية.
 5.2اإلدارة العليا
 .65تتحمل اإلدارة العليا مسؤولية تطبيق إطار الحوكمة الشرعية والتأكد من أن االلتزام الشرعي مضمن في الوظائف اليومية
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .اإلدارة مسؤولة عن التأكد من أن عمليات املؤسسة ،خصوصا االتفاقيات والعقود
والعمليات التي أبرمتها املؤسسة مع عمالئها وغيرهم من أصحاب املصالح والسياسات واإلجراءات ذات الصلة ،متوافقة مع
متطلبات مبادئ الشريعة وأحكامها ،من حيث الشكل القانوني واملضمون .كما أن اإلدارة مسؤولة أيضا عن تصميم وتطبيق
والحفاظ على إجراءات الرقابة الداخلية املالئمة فيما يتعلق بهذا االلتزام والحفاظ على السجالت املحاسبية ذات الصلة.
تقع على عاتق اإلدارة ،بدعم من هيئة الرقابة الشرعية و/أو قسم االلتزام الشرعي حسب االقتضاء ،مسؤولية تصميم
وتنفيذ برامج للتطوير والتدريب املنهي الفعال واملستمر ملجلس اإلدارة ،واإلدارة واألجهزة األخرى للحوكمة الشرعية وكذلك
املوظفين في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .66يتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه ،الذي يقود اإلدارة العليا ،املسؤولية األساسية عن اإلدارة اليومية ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية .للوفاء بمسؤولية اإلدارة العليا تجاه االلتزام الشرعي ،يجب على الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا
مايلي:
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(أ) إنشاء الهيكل اإلداري وعمل الترتيبات الخاصة باعداد التقارير التي تقدم نطاقا واضحا للمساءلة بين اإلدارات التي
تعنى باألعمال ووظائف الرقابة الداخلية التي تشارك في إدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي ،بما في ذلك مساءلة
رئيس قسم أو وحدة االلتزام الشرعي؛
(ب) تطبيق سياسات وإجراءات وممارسات الحوكمة الشرعية الفعالة وفقا للتوجيهات الصادرة عن مجلس اإلدارة؛
(ج) تطبيق أحكام الهيئة الشرعية املركزية (إن وجدت)؛
(د) تطبيق قرارات وأحكام وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية؛
(ه) تطبيق سياسة تواصل فعال تدعم الفهم السليم لألمور الشرعية ذات الصلة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية؛
(و) إجراء التقييم بشكل منتظم وذلك لتقييم جودة الدعم التشغيلي املقدم إلى هيئة الرقابة الشرعية ومعالجة أوجه
القصور (إن وجدت)؛
(ز) تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة وفي التوقيت املناسب عن أي حوادث مهمة تتعلق بعدم االلتزام الشرعي.
 .67يجب على كل عضو في اإلدارة العليا ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تطوير وتعزيز معرفته وفهمه للتمويل اإلسالمي،
باإلضافة إلى مواكبة التطورات التي قد تؤثر على األعمال في املالية اإلسالمية.
 .68اإلدارة العليا مسؤولة بشكل عام عن:
(أ) التعاون الكامل مع هيئة الرقابة الشرعية وغيرها من أجهزة الحوكمة الشرعية للوفاء بمسؤولياتها؛
(ب) تقديم معلومات كاملة ودقيقة إلى هيئة الرقابة الشرعية قبل عقد جميع االجتماعات بشكل مستمر بحيث يتيح لهيئة
الرقابة الشرعية الوقت املعقول ملراجعة املعلومات وفهمها بشكل كامل؛
(ج) توفير الوصول الكامل وبدون عوائق ،لهيئة الرقابة الشرعية ووظيفة االلتزام الشرعي ووظيفة التدقيق الشرعي
الداخلي واملدققين الشرعيين الخارجيين املستقلين (حسب االقتضاء) ،إلى جميع السجالت واملعامالت واملعلومات
من جميع املصادر بما في ذلك املستشاريين املهنيين وموظفي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية؛
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(د) مراقبة وتطبيق األحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية؛
(ه) التأكد من أن اإلرشادات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية متاحة في جميع األوقات للذين
يشاركون في عملية التطبيق الفعلي وكذلك أصحاب املصالح اآلخرين؛
(و) التأكد من أن املعلومات املقدمة تتضمن خلفية أو معلومات توضيحية تتعلق باملسائل التي سيتم عرضها على هيئة
الرقابة الشرعية .يجب عرض هذه املعلومات ،بقدر اإلمكان ،بطريقة من شأنها أن تساعد هيئة الرقابة الشرعية على
تحليل ليس فقط شكل املسائل املعروضة عليها ،بل وأيضا املشاكل الضمنية املحيط بها؛
(ز) إعداد بيان االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها ألصحاب املصالح ،يشهد بأن اإلدارة العليا قد اتبعت املعايير واألحكام
الشرعية ذات الصلة ،وطبقت نظاما سليما للحوكمة الشرعية يتضمن الرقابة الداخلية ،والوفاء بجميع االلتزامات
التعاقدية ذات الصلة ،وااللتزام بميثاق األخالق ذي الصلة ،وما إلى ذلك .نموذج تقرير اإلدارة متوفر في معيار
التدقيق رقم  6الصادر عن أيوفي "التدقيق الشرعي الخارجي"؛
(ح) إخطار قسم االلتزام الشرعي على الفور إذا علمت اإلدارة بحالة عدم التزام شرعي ،والتصرف بناء على مشورة القسم
لتصحيح الوضع؛
(ط) التأكد من إصدار اإلفصاح املناسب وفي الوقت املناسب ألصحاب املصالح عندما تبتعد هيئة الرقابة الشرعية عن
أي من األحكام الشرعية أو تعدلها؛
(ي) التأكد من وجود برنامج تطوير منهي مستمر لهيئة الرقابة الشرعية وتقديم الدعم الكافي واملساعدة بما يتفق مع
متطلبات الفقرة .101
(ك) تعيين أمانة سر مستقلة لخدمة هيئة الرقابة الشرعية أو تكليف وظيفة االلتزام الشرعي بهذه املهمة .تقع على عاتق
األمانة مسؤولية تقديم الدعم التشغيلي من أجل أداء الوظائف بشكل فعال لهيئة الرقابة الشرعية ،وذلك يشمل:
• تقديم الدعم التشغيلي واإلداري إلى هيئة الرقابة الشرعية؛
• إجراء البحوث والدراسات حول املسائل الشرعية بناء على طلب هيئة الرقابة الشرعية؛
27

• التنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة/مجلس اإلدارة؛
• التأكد من نشر قرارات وأحكام هيئة الرقابة الشرعية بشكل سليم داخل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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املبدأ  :6هيئة الرقابة الشرعية
ُ ّ
وممكنة ولديها موارد
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية هيئة رقابة شرعية مستقلة ومؤهلة
كافية".
 6.1التعيين والتكوين
 .69يجب أن يكون لكل مؤسسة خدمات مالية إسالمية هيئة رقابة شرعية تتكون على األقل من ثالثة علماء شريعة مختصين
في فقه املعامالت (الفقه التجاري اإلسالمي) .بالنسبة لهيئات الرقابة الشرعية التي تتكون من أكثر من ثالثة أعضاء ،يفضل
تعيين خبراء مختصين في املجاالت ذات الصلة (كاملالية واملصارف واملحاسبة واالقتصاد والقانون) كأعضاء .ومع ذلك ،يجب
أن تكون غالبية األعضاء من علماء الشريعة بشكل دائم.
 .70يفضل أن يعكس تكوين هيئة الرقابة الشرعية التنوع ،ويشمل ذلك التمثيل من مختلف املذاهب في الدولة ،وتمثيل
مختلف مجاالت الخبرة واملعرفة ذات الصلة بصناعة املالية اإلسالمية وتمثيل كال من كبار العلماء واملبتدئين.
 .71يجب أن تتم املوافقة على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل املساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بناء على توصية
من مجلس اإلدارة.
 .72يجب أن يتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بشكل رسمي مكتوب من خالل عقد خدمة ملدة ال تقل عن ثالث سنوات
و ال تزيد عن خمس سنوات.
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 .73يجب أن توافق الجمعية العمومية على سياسة الدوران/التناوب والتي يجب أن تأخذ في االعتبار ،من بين أمور أخرى،
الحفاظ على االستقاللية واستمرارية 11هيئة الرقابة الشرعية إلى حد معقول ،وتخطيط تعاقب العضوية وتحسين مستوى
الحوكمة وتقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية ،وكذلك تحديد الفترة التي يمنع فيها من إعادة التعيين .وفي جميع األحوال ،ال
يجوز ألي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يخدم في نفس مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أو أي من الشركات
التابعة لها) ألكثر من تسع سنوات متتالية .كما يجب أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية هذا مؤهال إلعادة التعيين لخدمة
نفس مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بعد فترة انقطاع ال تقل عن دورة واحدة .يجب أن يكون لدى أعضاء هيئات الرقابة
الشرعية املستمرون حاليا ألكثر من ثماني سنوات ،سنتان لاللتزام بهذا املتطلب ،اعتبارا من تاريخ سريان هذا املعيار.
 .74قد يقوم املساهمون بتفويض مجلس اإلدارة بشكل دوري لتحديد تعويض هيئة الرقابة الشرعية .كما يجب أن يتم
اإلفصاح عن هذا التعويض الخاص لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في التقرير السنوي ملؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية.
 .75يجوز للسلطة التنظيمية والرقابية ،وفقا لتقديرها ،تعيين هيئة رقابة شرعية مؤقتة إذا أخفقت مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية في تعيين هيئة رقابة شرعية خالل الوقت املحدد .كما يجب أن تتحمل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تكلفة
هذا التعيين.
 .76يجب أن تحيل هيئة الرقابة الشرعية إلى مجلس اإلدارة أي شؤون إدارية .ومع ذلك ،يجب أن تكون مستقلة تماما في وظيفتها
كهيئة رقابة شرعية.

 11تعني االستمرارية بأن ال يتقاعد كل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في نفس الوقت.
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 6.2أسس الكفاءة واملالءمة
 .77يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مراعاة األسس التالية عند تقييم كفاءة ومالءمة األفراد للعمل في هيئة
الرقابة الشرعية كأعضاء علماء شريعة:
(أ) مسلمون؛
(ب) دراية واسعة في الفقه وأصول الفقه؛
(ج) مؤهل أكاديمي يتعلق بالشريعة (ويفضل أن يكون مرتبطا بالفقه) (ما يعادل درجة املاجستير أو أعلى منها) من مؤسسة
تعليمية معترف بها؛
(د) خبرة عملية مناسبة أو خبرة بحثية وأكاديمية ( 10سنوات على األقل) في مجال فقه املعامالت؛
(ه) خبرة عملية مناسبة أو خبرة بحثية وأكاديمية ،في مجاالت املالية اإلسالمية ،االقتصاد ،املصارف ،القانون ،األعمال
التجارية أو املجاالت األخرى ذات الصلة؛
(و) إجادة اللغة العربية ولغة (لغات) األعمال الشائعة في النطاق التنظيمي والرقابي؛
(ز) الفهم املعقول لالقتصاد والقانون واملصارف والتمويل و/أو املجاالت ذات الصلة؛
(ح) االهتمام الواضح وااللتزام بمجال املصرفية واملالية اإلسالمية ،وعدم وجود آراء شاذة تتعارض مع اإلجماع العلمي
املعاصر الراسخ كما هو وارد في مبادئ الشريعة وأحكامها (على النحو املحدد في هذا املعيار)؛
(ط) الفهم الجيد لإلطار القانوني والتنظيمي للنطاق التنظيمي والرقابي املتعلق بالقطاع املالي؛
(ي) حسن الخلق والسمعة وله قبول في الصناعة؛
(ك) القدرة على تكريس الوقت الكافي؛
(ل) االستقاللية والخلو من تعارض املصالح.
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 .78يجب أن يتم أخذ األسس التالية في االعتبار عند تقييم كفاءة ومالءمة األفراد للعمل في هيئة الرقابة الشرعية كأعضاء
خبراء:
(أ) مسلمون؛
(ب) الفهم األساس ي ملبادئ الشريعة ويفضل الفهم املالئم لفقه املعامالت كما ينطبق على املصرفية واملالية اإلسالمية؛
(ج) دراية واسعة وامتالك مكانة عالية في مجال خبرتهم؛
(د) مؤهل أكاديمي مناسب (شهادة ماجستير أو أعلى) و/أو مؤهل منهي؛
(ه) خبرة عملية مناسبة ،أو خبرة بحثية وأكاديمية في املجال (املجاالت) الفنية ذات الصلة كاالقتصاد ،والقانون،
واملصرفية ،والتمويل و/أو املجاالت ذات الصلة (يفضل  15سنة و ال تقل عن  10سنوات)؛
(و) الفهم الجيد لإلطار القانوني والتنظيمي للنطاق التنظيمي والرقابي املتعلق بالقطاع املالي؛
(ز) إجادة اللغة (لغات) األعمال الشائعة في النطاق التنظيمي والرقابي؛
(ح) االهتمام الواضح وااللتزام بمجال املصرفية واملالية اإلسالمية؛
(ط) حسن الخلق والسمعة وله قبول في الصناعة؛
(ي) القدرة على تكريس الوقت الكافي؛
(ك) االستقاللية والخلو من تعارض املصالح.
عال من الفهم لوظائف املصرفية واملالية
 .79يجب أن يكون لدى األعضاء الخبراء التزام واضح باملالية اإلسالمية ومستوى ٍ
اإلسالمية بموجب التعليم أو الخبرة البحثية أو العملية ذات الصلة.
 .80تشجع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بشدة على تعيين أعضاء خبراء ألن ذلك من شأنه تحسين فهم هيئة الرقابة
الشرعية للصورة األوسع ،وتوفير تجربة تتسم بالتنوع وتمكين هيئة الرقابة الشرعية أيضا من القيام بوظائفها وواجباتها
بفعالية أكبر.
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 .81يعد الصدق والنزاهة والعدل من املكونات الرئيسية لحسن الخلق .وذلك عند تحديد شخصية الفرد ولإلرشاد في األسس
التي سيتم تطبيقها قبل تعيين أي شخص للعمل في هيئة الرقابة الشرعية ،كما يجب على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية أن تطبق عملية تتمتع بالشفافية تأخذ في االعتبار جميع العوامل املالئمة ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ال
الحصر ،فيما إذا كان الشخص:
(أ) تمت إدانته بارتكاب جريمة جنائية ،خصوصا الجريمة التي تتعلق بعدم األمانة أو االحتيال أو الجريمة املالية؛
(ب) كان خاضعا ألي نتائج تقصيات تمس وضعه القانوني أو تسويات متعلقة بإجراءات املحاكم املدنية ،خصوصا فيما
يتعلق باألعمال املصرفية أو األعمال املالية األخرى ،أو سوء السلوك ،أو االحتيال ،أو أي عمل يكون فيه الشخص
مساهما مسيطرا أو لديه حصة مسيطرة أو يمارس تأثيرا كبيرا تم التحقيق فيه وضبطه أو تعليقه من قبل سلطة
تنظيمية ورقابية أو مهنية أو محكمة أو هيئة قضائية ،سواء كان ذلك بشكل علني أو خاص؛
(ج) كان مالكا أو مديرا أو مديرا مسؤال في لشركة أو شراكة أو أي منظمة أخرى تم رفض تسجيلها أو تفويضها بالعمل
أو عضويتها أو ترخيصها ملمارسة التجارة أو األعمال أو املهنة ،أو تم إلغاء التسجيل أو التفويض بالعمل أو العضوية
أو الترخيص أو سحبه أو تم إنهاؤه ،مما يؤدي إلى أن يكون شخصأ تم رفض حقه في ممارسة التجارة أو األعمال أو
املهنة التي تتطلب مثل هذا الترخيص أو التسجيل أو أي تفويض آخر؛
(د) كان مديرا تنفيذيا أو شريكا أو مشاركا بطرق أخرى في إدارة شركة دخلت في الحراسة القضائية أو اإلفالس أو التصفية
اإلجبارية أثناء ارتباط الشخص بتلك الشركة أو خالل فترة قصيرة معقولة (على سبيل املثال سنة واحدة) بعد مغادرة
الشخص للمؤسسة؛
(ه) تم فصله أو طلب منه االستقالة أوتم تقديم استقالته من الوظيفة أو من منصب ثقة أو وظيفة استئمانية أو منصب
مشابه بسبب تساؤالت أثيرت حول األمانة والنزاهة؛
(و) سبق أن تم استبعاده من العمل كمدير مسؤول أو العمل بصفة إدارية بسبب سوء السلوك؛
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(ز) لم يتسم بالعدل والصدق والصراحة في التعامل مع العمالء والرؤساء واملدققين و/أو السلطات التنظيمية والرقابية
في املاض ي و/أو كان موضوعا ألي شكوى مبررة تتعلق باألنشطة التنظيمية؛ أو
(ح) يظهر عدم الرغبة في االلتزام بمتطلبات ومعايير النظام التنظيمي والرقابي واملتطلبات واملعايير القانونية أو التنظيمية
والرقابية أو املهنية األخرى.
 .82يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يظهرون الكفاءة والقدرة على
فهم املتطلبات الفنية لألعمال واملخاطر الكامنة فيها والعمليات اإلدارية املطلوبة للقيام بعملياتها بفعالية ،مع املراعاة
الواجبة ملصالح جميع أصحاب املصالح .عند تقييم كفاءة وقدرة الشخص ،كما يجب األخذ بعين االعتبار جميع العوامل
ذات الصلة ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،فيما إذا كان الشخص:
(أ) أظهر من خالل املؤهالت والخبرة ،القدرة على أخذ مسؤوليات املنصب بنجاح؛
(ب) سليم عقليا ألداء واجباته؛
(ج) لديه معرفة جيدة بالعمل؛
(د) يمكنه تخصيص الوقت واالهتمام الكافيين ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مع األخذ في االعتبار عضويته
الحالية في هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات األخرى التي تقدم خدمات مالية إسالمية أو وظيفته أو أي التزامات
أخرى في الوقت نفسه.
 .83يتوقع من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يطوروا أنفسهم باستمرار من حيث املعرفة الشرعية وفهم األعمال والتطورات
املالية واملحاسبية واالقتصادية والقانونية ذات الصلة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي من املفترض أن يقوموا
بخدمتها .كما يجب أن يتفقوا مع اإلدارة على برنامج التطوير املنهي السنوي .يتم تشجيع السلطات التنظيمية والرقابية على
كاف ويتم تنفيذه بشكل مناسب.
التحقق من أن البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية ٍ
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 6.3األدوارواملسؤوليات
 .84يجب أن تمنح هيئة الرقابة الشرعية السلطة والصالحية املناسبتين حسب الضرورة ألداء واجباتها ومسؤولياتها بفعالية.
 .85يجب أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإصدار األحكام الشرعية التي يجب أن تكون ملزمة ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية.
 .86يجب على هيئة الرقابة الشرعية اإلشراف على عمليات ومعامالت وخطوات تنفيذ مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
لضمان االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها .وبالتالي يجب تطبيق مايلي:
(أ) يجب موافقة هيئة الرقابة الشرعية على جميع الوثائق ذات الصلة باملنتجات والخدمات ،بما في ذلك العقود
واالتفاقيات واملواد التسويقية والترويجية أو غيرها من الوثائق القانونية والتشغيلية املستخدمة في املعامالت
التجارية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية؛
(ب) يجب مراجعة جميع السياسات واإلجراءات املتعلقة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية واملوافقة عليها من قبل
هيئة الرقابة الشرعية ،فيما يتعلق بأي اعتبارات تتعلق بااللتزام الشرعي؛
(ج) يجب أن تشرف هيئة الرقابة الشرعية وتوافق على احتساب الربح/الخسارة وتوزيعه على أصحاب حسابات
االستثمار؛
(د) يجب على هيئة الرقابة الشرعية مراجعة املعالجة املحاسبية للمنتجات والخدمات واملوافقة عليها فيما يتعلق
بالشريعة؛
(ه) يجب على هيئة الرقابة الشرعية مراجعة حسابات الزكاة السنوية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية واملوافقة
عليها نيابة عن املساهمين (وأصحاب املصالح التشاركيين إن كان ذلك قابال للتطبيق)؛
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(و) يجب على هيئة الرقابة الشرعية مراجعة التقارير واملالحظات الخاصة بوظيفة االلتزام الشرعي ووظيفة التدقيق
الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي املستقل (عند االقتضاء) ،وتقديم املشورة حول هذه التقارير
واملالحظات؛
(ز) يجب أن تقدم هيئة الرقابة الشرعية مقترحاتها على الخطط السنوية للتدقيق الشرعي الداخلي (ليتم املوافقة عليها
من لجنة التدقيق)؛
(ح) يجب أن تحدد هيئة الرقابة الشرعية وسائل التخلص من األرباح التي تحققت من مصادر أو وسائل محظورة وفقا
ملبادئ الشريعة وأحكامها .كما يجب أن تتحقق هيئة الرقابة الشرعية أيضا من االستخدام الصحيح لهذا الدخل
للقضايا الخيرية املناسبة .ويجب على هيئة الرقابة الشرعية اتخاذ تدابير للتقليل أو القضاء بشكل ممنهج على حدوث
مثل هذا الدخل غير املتوافق مع الشريعة في املستقبل.
 .87يجب أن تضع هيئة الرقابة الشرعية منهجية متينة لإلرشاد في عملية صنع القرار الخاصة بها .يجب أن تأخذ هيئة الرقابة
الشرعية في االعتبار حقائق/ممارسات األعمال ذات الصلة واملخاطر املرتبطة وكذلك املخاوف املرتبطة بحماية املستهلك
عند التوصل إلى قراراتها.
 .88يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ممارسة التقدير املناسب في اتخاذ القرار من خالل مراعاة الجوانب املتعلقة
بالشريعة من الناحية الفنية وأهداف الشريعة (مقاصد الشريعة) .كما يجب عليهم االنتباه إلى كل من املتطلبات القانونية
واألبعاد األخالقية لقراراتهم.
 .89في حالة تحديد عدم التزام شرعي داخل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،فيجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تتخذ
الخطوات التالية كحد أدنى:
(أ) اتخاذ إجراء تصحيحي ،إذا كان التصحيح مالئما؛
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(ب) اتخاذ إجراء عالجي للتعامل مع عواقب عدم االلتزام الشرعي (إذا كان التصحيح غير مالئم)؛
(ج) اتخاذ تدابير وقائية لتجنب تكرار نفس الحالة أو ما يشبهها في املستقبل.
 .90يجب أال يكون لدى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التزامات تحتاج لتخصيص زمن معين وبالتالي قد تعوق من قدرتهم على
أداء واجباتهم بفعالية .فيما يتعلق بالتعيينات املتعددة ،يتعين على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إدارة التزاماتهم بفعالية
مع مراعاة السرية في أداء واجباتهم.
 .91يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مسؤولين ،بشكل فردي عن عملهم ويجب أن يظلوا كذلك (بغض النظر عن أي
تفويض أو اعتماد على األعضاء اآلخرين في هيئة الرقابة الشرعية).
 .92يجب أن تخضع هيئة الرقابة الشرعية للمساءلة عن جودة ودقة وصحة قراراتها.
 .93إذا كان لدى هيئة الرقابة الشرعية سببا لالعتقاد بأن أنشطة غير ملتزمة بالشريعة يتم تنفيذها بطريقة ممنهجة داخل
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،فيجب على هيئة الرقابة الشرعية إبالغ مجلس اإلدارة بذلك واقتراح التدابير املناسبة
لتصحيح الوضع.
 .94إذا استمرت األنشطة غير امللتزمة بالشريعة على الرغم من اإلجراءات املذكورة أعاله أو إذا فشل مجلس اإلدارة في معالجة
مخاوف هيئة الرقابة الشرعية بفعالية ،فيجب على هيئة الرقابة الشرعية إبالغ السلطة التنظيمية والرقابية ذات الصلة
وأيضا إيراد هذه االنتهاكات في تقريرها السنوي عن االلتزام الشرعي.
 .95يجب على هيئة الرقابة الشرعية التأكد من التوثيق املناسب ألي رأي تبديه حول املسائل املرتبطة بالشريعة وأسس
استنتاجها .كما يجب االحتفاظ بهذه الوثائق بشكل مركزي للرجوع إليها عند الحاجة.
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 .96يجب على هيئة الرقابة الشرعية في جميع األوقات إتاحة جميع األحكام الشرعية فيما يتعلق باملنتجات/الخدمات التي
تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى جانب وجود أسسها املستندة عليها من أدلة دينية وفقهية .كما يجب على
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن هذه األحكام واألسس املستندة عليها متاحة على املوقع االلكتروني
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .97يجب أن تحدد هيئة الرقابة الشرعية العناصر الرئيسة التي سيتم تقييمها أثناء مراجعة املنتج واملوافقة عليه .يجب
استخدام هذه العناصر الرئيسة كحد أدنى من اإلرشادات/قائمة املراجعة من قبل وظيفة االلتزام الشرعي أثناء مراجعة
جميع املنتجات والخدمات الجديدة ،وذلك قبل تقديم مستند املنتج/الخدمة إلى هيئة الرقابة الشرعية .يجب أن تتضمن
قائمة املراجعة هذه ،كحد أدنى ،الصفات الرئيسة للمنتج وخطوات التنفيذ والهيكل والتوثيق (بما في ذلك العقود
القانونية) ،واعتبارات املخاطر وااللتزام ،ووسائل الدعم التسويقية وغيرها من التفاصيل الضرورية حسب االقتضاء
لضمان الفهم الصحيح لألعمال .يجب أيضا تضمين آراء رئيس الشؤون القانونية حول ذلك .كما يجب على هيئة الرقابة
الشرعية تقديم املشورة حول جانب االلتزام الشرعي للمنتج/الخدمة املقترحة مدعومة بأساس االستنتاج املناسب لها
(الدراسات الفقهية السابقة واألدلة واالستنتاج).
 .98يجب أن يقوم عضو واحد على األقل من هيئة الرقابة الشرعية (ويفضل أن يكون الرئيس) بتقديم تقرير هيئة الرقابة
الشرعية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى أصحاب املصالح في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية والرد على
استفساراتهم حول وضع االلتزام الشرعي في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .99يجب أن تتم استشارة هيئة الرقابة الشرعية عند تعيين رئيس لوظيفة االلتزام الشرعي .كما يجب استشارتها لتعيين رئيس
وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
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 .100يجب استشارة هيئة الرقابة الشرعية من قبل اإلدارة لتقييم وتقدير أداء رئيس وظيفة االلتزام الشرعي ورئيس وظيفة
التدقيق الشرعي الداخلي ،وذلك على أساس سنوي.
 .101يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تتأكد ،بقيادة رئيس الهيئة ،استمرار برنامج التعليم والتدريب املنهي ألعضاء هيئة
الرقابة الشرعية بمساعدة ودعم من اإلدارة.
 .102يجب على هيئة الرقابة الشرعية إجراء تقييم سنوي لألداء .لهذا الغرض ،يجب تطوير أسس التقييم لألعضاء بشكل
فردي و لهيئة الرقابة الشرعية مجتمعة (انظر -امللحق ب لنموذج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية) ،ويجب االتفاق على
نفس الش يء مع مجلس اإلدارة.
 .103من املمكن ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقرر إجراء تقييم ألداء هيئة الرقابة الشرعية عن طريق طرف
ثالث .في هذه الحالة ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن التقييم موضوعي ويتمتع بالشفافية
ويرتبط بمساءلة هيئة الرقابة الشرعية ،وأال يساء استخدامه أو استغالله من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا للتأثير
على هيئة الرقابة الشرعية أو للمساومة على استقالليتها.
 .104يجب أن يتم تقديم تقرير تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية من قبل مجلس اإلدارة إلى السلطة التنظيمية والرقابية
ذات الصلة على أساس سنوي (ما لم تحدد السلطة التنظيمية والرقابية غير ذلك).
 .105يجب أن تعتمد هيئة الرقابة الشرعية خطوات تنفيذ محددة لتغيير أو تعديل أو مراجعة أي أحكام شرعية صادرة عنها
سابقا ،وترتيب نشرها إلى أصحاب املصالح املعنيين.
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 .106يجب أن تتعاون هيئة الرقابة الشرعية وعند الضرورة أن تعمل بالتنسيق مع الهيئة الشرعية املركزية (إذا كانت
موجودة في النطاق التنظيمي والرقابي) لتحقيق التوحيد واملواءمة في تطوير املنتجات اإلسالمية.

 6.4امليثاق أو الشروط املرجعية
 .107يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إعداد ميثاق (أو شروط مرجعية) هيئة الرقابة الشرعية واملوافقة
عليه من قبل مجلس اإلدارة الذي يحدد نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية.
 .108يجب أن يتضمن امليثاق النموذجي لهيئة الرقابة الشرعية مايلي ،كحد أدنى:
(أ) الغرض من امليثاق؛
(ب) اعتماد امليثاق؛
(ج) عضوية هيئة الرقابة الشرعية؛
(د) تكوين هيئة الرقابة الشرعية؛
(ه) الرئيس  -األدوار واملسؤوليات؛
(و) أمين السر  -األدوار واملسؤوليات؛
(ز) تنحية /استبدال عضو هيئة الرقابة الشرعية؛
(ح) سلطة هيئة الرقابة الشرعية؛
(ط) مسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية؛
(ي) مدة وتعويض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية؛
(ك) وتيرة االجتماعات والنصاب القانوني؛
(ل) التصويت والقرارات؛
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(م) التعديالت على امليثاق؛
(ن) العالقة مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
 6.5اإلجراءات ذات الطبيعة التشغيلية لهيئة الرقابة الشرعية
 .109بالنسبة ألي قرار يتم اتخاذه ،يجب أن يكون هناك نصاب قانوني مالئم يحضر فيه غالبية علماء الشريعة وبما يتوافق
مع نسبتهم في تكوين هيئة الرقابة الشرعية .ومع ذلك ،وفي حالة الحكم الشرعي (وهو مسألة شرعية في نظر رئيس هيئة
الرقابة الشرعية) ،يحق فقط لعلماء الشريعة األعضاء التصويت.
 .110يجب أن تجتمع هيئة الرقابة الشرعية بشكل متكرر على أن ال يقل ذلك عن أربع مرات في السنة للوفاء بمسؤوليتها.
 .111يجب على كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حضور ثالثة أرباع االجتماعات ( )٪75على األقل خالل السنة
التقويمية ،يشمل ذلك االجتماعات واملكاملات املرئية وال يمكنهم تعيين شخص آخر للحضور نيابة عنهم.
 .112يجب أن يرأس جميع االجتماعات رئيس هيئة الرقابة الشرعية وفي حالة غيابه ،يرأس االجتماعات نائب الرئيس.
 .113يجب أن يتم إرسال جدول أعمال اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية مع التفاصيل الكافية إلى أعضاء هيئة الرقابة
الشرعية في وقت مسبق كاف ،مما يمكنهم من الحضور بجاهزية في االجتماعات .كما يجب وضع الجداول الزمنية املحددة
لتقديم جدول األعمال ووثائق عن خلفية املوضوع ذات الصلة من قبل هيئة الرقابة الشرعية نفسها وبما يتفق مع
التشريعات ذات الصلة (إن وجدت) ،وبما ال يقل عن أسبوع قبل االجتماع بأي حال من األحوال.
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 .114يجب أن تلتزم هيئة الرقابة الشرعية بجدول زمني معقول ،بعد تقديم املعلومات املطلوبة ،ألي من املسائل املعروضة
عليها التخاذ قرار بشأنها .كما يجب االتفاق على هذا الجدول الزمني مع اإلدارة كجزء من اإلجراءات التشغيلية في بداية فترة
هيئة الرقابة الشرعية.
 .115يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تتأكد من أن محاضر اجتماعاتها تحتوي على التفاصيل الضرورية لجميع القرارات
املتخذة و/أو الفتاوى الصادرة إلى جانب األساس املنطقي املفصل (الفقهي أو غيره) واالختالف في الرأي أو املالحظات
املعارضة ،إن وجدت .عالوة على ذلك ،يجب توقيع12املحضر من قبل جميع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الذين حضروا
االجتماع لتأكيد املسائل التي تم تناولها فيه ،في موعد ال يتجاوز االجتماع التالي.
 .116يحب على سكرتير هيئة الرقابة الشرعية أن يكون مسؤوال عن تسجيل محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية .كما
يجب توثيق أي اختالف في الرأي أو اآلراء املعارضة بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على النحو الواجب واإلشارة إليه في
محضر االجتماع.
 .117يجب أن تكون أي موافقة لهيئة الرقابة الشرعية يتم الحصول عليها عن طريق التداول جزءا من محضر االجتماع
التالي لهيئة الرقابة الشرعية.
 .118يحق للرئيس ،ولنائبه في حال غيابه أن يكونا ممكنين ،لدعوة أي من موظفي اإلدارة العليا ذوي الصلة لحضور
اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية بمبادرة من هيئة الرقابة الشرعية أو من اإلدارة.

 12من املمكن اعتبار قبول محاضر االجتماعات عبر البريد اإللكتروني من قبل العضو كمعادل لتوقيعه ،وفقا لسياسة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وإذا سمحت
السلطة التنظيمية والرقابية املعنية بذلك.
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 .119يشجع املعيار وبشدة أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية باالجتماع مع مجلس إدارة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
مرة واحدة في السنة على األقل ملناقشة املسائل املرتبطة بااللتزام الشرعي والحوكمة .كما يجب أن توثق هيئة الرقابة
الشرعية مالحظاتها ومخاوفها واقتراحاتها ملجلس اإلدارة.
 .120قد تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتطوير أي شروط مرجعية وإجراءات إضافية متعلقة بالشريعة خاصة عند عدم
تغطيتها في هذا املعيار.
 6.6حدود عدد مقاعد هيئة الرقابة الشرعية
 .121بالنسبة لعضو هيئة الرقابة الشرعية الذي ال يعمل في أي مكان بدوام جزئي أو بدوام كامل ،فإن الحد األقص ى لعدد
مقاعد هيئة الرقابة الشرعية املتفق عليه والتي يمكنه أن يشغلها عامليا هو ثمانية (ما لم يحدد النطاق التنظيمي والرقابي
املعني عددا أقل وفي هذه الحالة يسود الحد األدنى).
 .122بالنسبة لعضو هيئة الرقابة الشرعية الذي يعمل بدوام جزئي أو بدوام كامل غير عضويته في العديد من الهيئات
الشرعية املختلفة ،فإن الحد األقص ى لعدد مقاعد هيئة الرقابة الشرعية التي يمكنه أن يشغلها في وقت واحد عامليا هو
أربعة (ما لم يحدد النطاق التنظيمي والرقابي املعني عددا أقل وفي هذه الحالة يسود الحد األدنى).
 .123يكون ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية الذين يشغلون حاليا أكثر من الحد األقص ى املسموح به من مقاعد هيئة الرقابة
الشرعية سنتان أو حتى نهاية فترة هيئة الرقابة الشرعية الحالية ،أيهما أقرب ،لاللتزام باملتطلبات أعاله.
 .124يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية والجهات التنظيمية والرقابية املعنية اتخاذ التدابير املالئمة للتأكد من
استيفاء األفراد املعينين كأعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للشروط املحددة.
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 .125تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان الشخص عضوا في كيانات متعددة داخل مجموعة واحدة ،فيجب احتساب كل من هذه
العضويات بشكل منفصل لغرض الحد املذكور أعاله .مع االستثناءات التالية )1( :عضوية هيئة الرقابة الشرعية في شركة
ذات غرض خاص غير تشغيلية والتي ال تتطلب وقتا وجهدا إضافيين من عضو هيئة الرقابة الشرعية؛ ( )2عضوية هيئة
الرقابة الشرعية في شركة إلدارة املوجودات التي تمتلك وتدير صناديق متعددة يجب أن تحسب كعضوية واحدة فقط.
 .126قد تسمح السلطات التنظيمية والرقابية باستثناء من متطلبات الفقرة  125في حالة العضوية في هيئات الرقابة
الشرعية للصكوك ،حسب االقتضاء ،مع األخذ بعين االعتبار عبء العمل اإلجمالي ومسؤوليات أعضاء هيئة الرقابة
الشرعية املعنيين.
 6.7محتويات تقريرهيئة الرقابة الشرعية
 .127يجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير بشكل سنوي إلى مجلس اإلدارة حول االلتزام الشرعي ملؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية ليتم نشره كجزء من التقرير السنوي.
 .128يجب أن يحتوي تقرير هيئة الرقابة الشرعية على العناصر األساسية التالية على األقل:
(أ) العنوان؛
(ب) املرسل إليه؛
(ج) افتتاحية أو فقرة تمهيدية؛
(د) فقرة الرأي والتي تحتوي على إبداء الرأي حول مدى التزام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة
وأحكامها:
• الرأي األولي؛
• االستثناءات؛
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• القيود؛
• اآلراء اإلضافية؛
(ه) فقرة املسؤوليات التي تصف طبيعة العمل املنجز ،وتشمل:
• التسلسل الهرمي ملبادئ الشريعة وأحكامها كما تنطبق على املؤسسة؛
• الوظائف التي تم االعتماد عليها؛
• القيود الضمنية في وظيفة هيئة الرقابة الشرعية وتقريرها؛
• إعالن استقاللية هيئة الرقابة الشرعية واالعتبارات األخالقية؛
(و) مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة؛
(ز) املسائل املهمة األخرى إلعداد التقرير ،وتشمل:
• مخاطر عدم االلتزام الشرعي الرئيسة بسبب ضعف الرقابة؛
• حاالت عدم االلتزام الشرعي املهمة ،والتي تم تحديدها وحلها الحقا؛
• مسائل عدم االلتزام الشرعي الرئيسة في األمور التي ال تكون جزءا من النطاق األساس ي لعمل هيئة الرقابة الشرعية؛
• املالحظات الرئيسة حول الحوكمة الشاملة وآلية الرقابة؛
• االختالفات الرئيسة بين مبادئ الشريعة وأحكامها املطبقة على الكيان األم وتلك املطبقة من قبل الشركات التابعة
وذلك بسبب تطبيق نظام تنظيمي ورقابي مختلف؛
(ح) املوافقة على التقرير واملصادقة عليه (بما في ذلك الرأي املعارض إن وجد)؛
(ط) توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية؛
(ي) تاريخ ومكان التقرير.
 .129انظر -امللحق أ للحصول على نموذج لتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
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 6.8تنحية/استبعاد عضو هيئة الرقابة الشرعية
 .130قد يتم استبعاد عضو هيئة الرقابة الشرعية إذا:
(أ) لم يعد شخصا يتمتع بحسن الخلق والسمعة ،ولم يعد يحتل مكانة محترمة بين أقرانه؛
(ب) تخلف عن حضور الحد األدنى من االجتماعات في السنة بدون عذر معقول؛
(ج) ارتبط بأي نشاط غير أخالقي أو غير قانوني بما في ذلك مخالفة أي من متطلبات ومعايير النظام املالي أو املصرفي أو
التنظيمي والرقابي للشركات؛
(د) تمت إدانته بارتكاب أي جريمة جنائية بما في ذلك املخالفات املالية أو الفساد األخالقي (باستثناء الجنح)؛
(ه) تم فصله بصفته موظفا أو مديرا من أي مؤسسة أو شركة بسبب االحتيال أو التضليل أو خيانة األمانة؛
(و) انتهك الحد األقص ى عامليا لعضوية هيئة الرقابة الشرعية كما هو محدد في هذا املعيار أو الحد األقص ى محليا
لعضوية هيئة الرقابة الشرعية إذا تم تحديده من قبل السلطة التنظيمية والرقابية املعنية؛
(ز) أساء استخدام املعلومات السرية والخاصة حول مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو عمالئها والتي تم الحصول
عليها نتيجة ملنصبه (على سبيل املثال من أجل املنفعة الشخصية أو بطريقة تضر باملصالح التنافسية ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية في السوق).
 .131كما تتطلب الحاجة للحفاظ على موضوعية واستقاللية هيئة الرقابة الشرعية أن تتم عملية استبعاد أعضاء هيئة
الرقابة الشرعية أو إقالتهم أو تعاقبهم بطريقة مستقلة وشفافة وموضوعية .وبالتالي ،يجب على السلطة التنظيمية والرقابية
التأكد من وجود الرقابة الكافية بحيث تكون خطوات التنفيذ هذه خالية من أي تحيز.
 .132يجب أن تتطلب إقالة عضو من هيئة الرقابة الشرعية توصية من قبل مجلس اإلدارة وتخضع ملوافقة املساهمين في
اجتماع الجمعية العمومية .كما يجب أن تخضع ملوافقة السلطة التنظيمية والرقابية ما لم يتم تحديد غير ذلك من قبل
السلطة التنظيمية والرقابية.
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 .133يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تخطر السلطة التنظيمية والرقابية ذات الصلة بأي استقالة أو
استبعاد لعضو من هيئة الرقابة الشرعية عند حدوث ذلك أو عند التفكير في اتخاذ اإلجراء/البدء فيه ،أيهما أسبق ،مع ذكر
األسباب.
 6.9سلوك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
 6.9.1االستقالل واملوضوعية
 .134يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة وموضوعية وتتمتع بالكفاءة وممكنة بشكل مالئم للقيام بمسؤولياتها.
كما يجب اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن هيئة الرقابة الشرعية ال تعمل بشكل مستقل فحسب ،بل ينظر إليها أيضا بأنها
مستقلة من قبل أصحاب املصالح بما في ذلك عامة الناس.
 .135االستقاللية ،ألغراض هذا املعيار ،هي "حالة ذهنية ال تسمح بأن تصبح وجهات النظر واستنتاجات صاحبها معتمدة
لتأثيرات وضغوط املصالح املتعارضة أو خاضعة لها .يتم تحقيق االستقاللية من خالل الوضع التنظيمي واملوضوعية".
 .136يجب عدم السماح ألي فرد أو مجموعة من األفراد السيطرة على عملية صنع القرار في هيئة الرقابة الشرعية.
 .137يجب أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مستقلين حقيقة ويجب أن يكونوا قادرين على ممارسة الرأي /التقدير
املستقل دون وجود تأثير أو ضغط غير ضروري (بما في ذلك قيود الوقت) ،خصوصا من مجلس اإلدارة و/أو إدارة مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية.
 .138لدى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية تجاه عامة الناس ،والتي تعتمد على مصداقية/موثوقية واستقاللية هيئة
الرقابة الشرعية ،عند استخدام خدمات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .يعتمد العمالء (بما في ذلك أصحاب
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حسابات االستثمار) والجهات املانحة لالئتمان والحكومات واملوظفون واملستثمرون وغيرهم على موضوعية ونزاهة أعضاء
هيئة الرقابة الشرعية لضمان االلتزام الشرعي فيما يتعلق بأنشطة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .139يجب أن يسعى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية دائما لضمان وجود العدالة واملساواة لجميع أصحاب املصالح.
 .140يجب أال تكون تعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مشروطة أو مرتبطة بتحقيقهم لنتائج معينة أو بتحقيق
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ألهداف مالية معينة.
 .141ال يمكن ألي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو أي فرد من أقارب الدرجة األولى (الزوج/الزوجة واألطفال الذين
يعيلهم) أو أي فرد من أفراد أسرته املقربين (الوالدين واألبناء الذين ال يعيلهم وأيضا األشقاء) أن يكون بمنصب الرئيس
التنفيذي أو املدير التنفيذي أو بأي منصب إداري رئيس ي آخر في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو أي من الشركات
املرتبطة بها عن السنة املالية الحالية أو السابقة .كما ال يمكن لعضو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون موظفا في مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية أو أي من الشركات املرتبطة بها في السنة املالية الحالية أو السابقة.
 .142ال يمكن ألي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو أي فرد من أقارب الدرجة األولى(الزوج/الزوجة واألطفال الذين
يعيلهم) أو أي فرد من أفراد أسرته املقربين (الوالدين واألبناء الذين ال يعيلهم وأيضا األشقاء) أن يكون مساهما كبيرا في
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ( ٪5أو كما هو محدد من قبل النطاق التنظيمي والرقابي املعني أو  ٪10من صافي ثروة
الفرد ،أيهما أقل) أو في أي من شركاتها التابعة/الشقيقة والتي تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتقديم خدماتها لها .يجب
اإلفصاح عن هذه املساهمة في التقرير السنوي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .143ال يمكن ألي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أو أي فرد من أقارب الدرجة األولى (الزوج/الزوجة واألطفال الذين
يعيلهم) أو أي فرد من أفراد أسرته املقربين (الوالدين واألبناء الذين ال يعيلهم وأيضا األشقاء) أن يكون مساهما كبيرا في
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مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ( ٪5أو كما هو محدد من قبل النطاق التنظيمي والرقابي املعني أو  ٪10من صافي ثروة
الفرد ،أيهما أقل) ملنظمة قامت مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بالدفع لها أو القبض منها بمبالغ كبيرة ( 50,000دوالر
أمريكي أو كما هو محدد من قبل النطاق التنظيمي والرقابي املعني) في السنة املالية الحالية أو السنة السابقة مباشرة.
 .144ال يمكن ألي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو أي فرد من أقارب الدرجة
األولى (الزوج/الزوجة واألطفال الذين يعيلهم) أو أي فرد من أفراد أسرته املقربين (الوالدين واألبناء الذين ال يعيلهم وأيضا
األشقاء) أن يكون من املساهمين أو املوظفين في شركة تقدم ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية خدمات االستشارات
الشرعية و /أو خدمات التدقيق الشرعي.
 .145يمكن لعضو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون مودعا/صاحب حساب استثمار في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
أو أن يسعى للحصول على تسهيالت تمويلية من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في سياق األعمال العادية .ومع ذلك،
يجب أال يتم منح أي أسعار/معدالت خاصة أو معاملة تفضيلية ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية في مثل هذه الحاالت .ويجب
اإلفصاح عن جميع هذه العالقات في التقرير السنوي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .146يجب أال يكون ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية أي عالقة مع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بحيث يمكن أن
تتدخل أو ينظر إليها بشكل معقول على أنها تدخل في ممارسة حكمهم املنهي املستقل.
 .147يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تقييم عالقتهم باستمرار مع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لتحديد أي
حالة قد تؤدي ،أو ينظر إليها بشكل معقول ،على أنها تضعف مبدأ االستقاللية .ويجب عليهم حل ذلك على الفور ،أو أن
يقدموا تقارير إلى هيئة الرقابة الشرعية عن هذه الحاالت التي توجد فيها مسألة تتعلق بإضعاف االستقاللية أو قد يتم
استنتاجها بشكل معقول ،واالتفاق على خطة عمل لحلها.
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 .148عند مواجهة مسألة محتملة و/أو فعلية تتعلق بإضعاف االستقاللية ،يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية املعنيين
القيام بما يلي لحل املسألة:
(أ) اإلفصاح عن املسألة وتوثيقها؛
(ب) مراجعة املسألة داخل هيئة الرقابة الشرعية واتخاذ الخطوات الالزمة لحلها؛
(ج) في حالة وجود تعارض مؤقت للمصالح ،أو القيام بمهمة تجاه طرف آخر ،يجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية
املعني االمتناع عن املشاركة في النقاش أو في اتخاذ القرار أو اإلجراء ذي الصلة؛
(د) إذا بقيت املسألة دون حل أو إذا كانت ذات طبيعة دائمة ،يجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية املعني بمسألة
إضعاف االستقاللية أن يستقيل وكما يجب إخطار الجمعية العمومية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بذلك.
 .149يفرض مبدأ املوضوعية التزاما على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بأن يكونوا عادلين وصادقين فكريا وبعيدين عن أي
تعارض للمصالح.
 .150املوضوعية هي حالة ذهنية مستقلة يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحفاظ عليها في أداء الرقابة الشرعية.
كما يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أال يخضعوا حكمهم في أمور الرقابة الشرعية إلى أحكام اآلخرين.
 .151تتطلب املوضوعية من هيئة الرقابة الشرعية أن تقوم بأداء الرقابة الشرعية بحيث يكون لديها إيمان صادق بعملها.
كما يجب على هيئات الرقابة الشرعية تجنب الحاالت املحتملة والفعلية التي تضعف من قدرتها على إصدار أحكام مهنية
موضوعية ومستقلة.
 .152يجب على مجلس إدارة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وضع آلية مرضية للفحص السنوي الستقاللية أعضاء
هيئة الرقابة الشرعية وتعارض املصالح.
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 .153قد ينشأ تعارض املصالح ،على سبيل املثال ،عندما يتصرف عضو هيئة الرقابة الشرعية بما يتعارض مع التزامه وواجبه
االستئماني تجاه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،أو إذا استغل عضو هيئة الرقابة الشرعية منصبه ملصلحته
الشخصية واملالية.
 6.9.2التعامل مع املعلومات السرية
 .154يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التأكد من الحفاظ على سرية املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء أداء
واجباتهم.
 .155يجب عدم استخدام أي معلومات سرية أو حساسة تم الحصول عليها من قبل أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية أثناء
تأدية خدمته ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بطرق قد تكون ضارة بتلك املؤسسات ،خصوصا تلك الطرق التي قد
تمنح ميزة ملنافسيها.
 .156ينطبق واجب مراعاة السرية على جميع املعلومات التي يعهد بها إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية ،أو التي يتم إبالغهم بها أثناء أو بعد أخذهم ملهامهم .الجدير بالذكر ،أنه ال تنتهي التزامات السرية
عندما يتوقف أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن خدمة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو عند اكتمال أو إغالق
املسألة .كما يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاة نفس القيود ما لم يحصلوا على تفويض صريح من مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية بإعفائهم من هذا االلتزام.
 .157عندما يكون لعضو هيئة الرقابة الشرعية رأي معارض حول فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ،يكون له الحق
في توثيق الرأي املعارض وفقا للسياسة املوجودة ،ولكن يجب عليه أال ينتقد هذه الفتوى علنا أو أن يستخدمها إللحاق
الضرر بسمعة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها.
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 6.10اعتبارات في إصدارالفتوى والتسلسل الهرمي ملبادئ الشريعة وأحكامها
 .158عند مداولة مسألة ما ،يجب على هيئة الرقابة الشرعية إجراء استشارات موضوعية وهادفة بين أعضائها ومع مختلف
أصحاب املصالح (وإذا لزم األمر ،مع خبراء خارجيين) من أجل التوصل إلى قرار أو إصدار فتوى.
 .159في حال تطوير منتج جديد ،يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية النظر في الجوانب القانونية والتنظيمية للمنتج
املعني ،وبالتالي توفير فرصة لرئيس الشؤون القانونية واآلخرين املشاركين في خطوات التنفيذ (حسب الضرورة) للتعبير عن
آرائهم.
 .160يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إعطاء االهتمام الواجب للجوانب االقتصادية واملجتمعية وغيرها من الجوانب
للمسألة قيد املناقشة من أجل الوصول إلى الحكم/الفتوى الشرعية والتي تتبع كال من نص وروح الشريعة.
 .161يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تخصيص الوقت والجهد املناسبين لفهم املسائل قيد الدراسة بشكل كامل.
ومن املتوقع أال تؤثر ضغوط املنافسة التجارية أو قيود الوقت من اإلدارة على دقة عملية إصدار الحكم الشرعي.
 .162يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مواكبة أحدث التطورات باستمرار ليكونوا على معرفة كافية باملسائل
املعاصرة وأحدث توجهات وتطورات الصناعة وذلك لتقديم الحكم الشرعي الصحيح عند عرض أمر ما عليهم.
 .163يجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية الذي يقدم خدماته في اثنتين من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الوقت
نفسه ،أال يقوم بإصدار فتاوى متعارضة لنفس املنتج .بغض النظر عن عمومية هذا املبدأ ،إذا كان عضو هيئة الرقابة
الشرعية يعتقد بأن هناك أسبابا مشروعة إلصدار فتاوى متعارضة ،فيجب توثيق هذه األسباب .ووفقا لتقدير رئيس هيئة
الرقابة الشرعية أو مجلس اإلدارة ،من املمكن إحالة األمر إلى الهيئة الشرعية املركزية في النطاق التنظيمي والرقابي من
خالل السلطة التنظيمة والرقابية املعنية .كما ويجب على عضو هيئة الرقابة الشرعية نقل الحقيقة إلى هيئات الرقابة
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الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلعادة النظر في األمر بما يتفق مع هذه األسباب املنطقية ،إذا كان ذلك
ممكنا ،مع الحفاظ على املستوى الالزم من السرية.
 .164يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية اتباع املعيار الشرعي رقم  29الصادر عن أيوفي "ضوابط الفتوى وأخالقياتها
في إطار املؤسسات" عند اتخاذ القرارات الشرعية وإصدار الفتاوى.
 6.11اإلفصاح
 .165يجب أن يتم نشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية كجزء من التقرير السنوي على أن يتضمن فقرة تحتوي على إبداء الرأي
حول التزام مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة وأحكامها (أي االلتزام بالتسلسل الهرمي املذكور أعاله).
 .166يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن عدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية التي عقدت خالل
العام وحضور كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وذلك في التقرير السنوي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .167يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تتيح للعمالء وعامة الناس من خالل قنوات النشر والتواصل
املناسبة (مثل املوقع اإللكتروني والتقرير السنوي) ،أحكام هيئة الرقابة الشرعية للمنتجات/الخدمات التي تمت املوافقة
عليها خالل العام وأدلتها (الفقهية وغيرها) ،وأي تغييرات طرأت على أي فتاوى خاصة باملنتج.
 .168يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تفصح في تقريرها السنوي عن إجمالي التعويضات املدفوعة لكل
من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل العام ،وأي عالقة تمويل أو إيداع مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،وما إذا كانت
هذه الترتيبات تتم على أساس تجاري بحت.
 .169لالطالع على املتطلبات األخرى املتعلقة باإلفصاح ،يرجى االطالع على املبدأ رقم  :14اإلفصاح والشفافية.
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املبدأ  :7وظيفة االلتزام الشرعي
ُ ّ
وممكنة ولديها موارد كافية ألداء
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وظيفة التزام شرعي مؤهلة
واجباتها".
 7.1وظيفة االلتزام الشرعي
 .170تعتبر وظيفة االلتزام الشرعي13جزءا ال يتجزأ من هيكل الحوكمة والرقابة في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،مما
يسهل لإلدارة ضمان التزام مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة وأحكامها على أساس يومي في جميع
أنشطتها وعملياتها ومعامالتها التجارية.
 .171تعتبر وظيفة االلتزام الشرعي جزءا حيويا من الضوابط الرقابية الوقائية وهي تعنى بشكل رئيس ي باألعمال السابقة.
 .172االلتزام الشرعي هو مسؤولية كل فرد في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ضمن نطاق مسؤولياتهم ،بما في ذلك
مجلس اإلدارة واإلدارة .لهذا فإنه ينبغي دمج وظيفة االلتزام الشرعي ضمن جميع األجهزة داخل املؤسسة وجميع وظائفها.
وعليه فإن وظيفة االلتزام الشرعي هي مفهوم شامل ينطوي على آلية التأكد من االلتزام الشرعي ،والضوابط الرقابية
وخطوات التنفيذ ذات الصلة ،وتأسيس وحدة إدارية/قسم لاللتزام الشرعي.
 .173يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،كمبدأ عام ،اعتماد نظام موضوعي ،مبني على املخاطر ،ملراقبة
املخاطر الجوهرية املتعلقة بعدم االلتزام الشرعي .يجب على قسم إدارة املخاطر في املؤسسة وبالتنسيق الوثيق مع قسم
االلتزام الشرعي أن يوثق هذه املخاطر ويطور آلية فعالة للتبليغ عن املخاطر وإدارتها .ويجب إدراج هذه املخاطر تحت
مجموعة فرعية مهمة من املخاطر التشغيلية ،ويجب إيالؤها االهتمام الكافي في تقارير املخاطر الداخلية والتنظيمية.

 13انظر معيار الحوكمة للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم " 9وظيفة االلتزام الشرعي" لإلرشادات املفصلة.
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 .174يعد قسم االلتزام الشرعي جزءا من إدارة املؤسسة في األساس ،ويتم رفع تقاريره إلى اإلدارة العليا ،ويكون مساءال أمامها،
ويتم تقييم األداء الخاص به عن طريقها وبالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية.
 .175لضمان التأكد من إيجاد آلية فعالة لاللتزام الشرعي فمن الضروري أن يعمل قسم االلتزام الشرعي بالتنسيق الوثيق
مع هيئة الرقابة الشرعية وتحت إشرافها الفعال .وبالتالي ،يتعين على القسم إقامة عالقة تبعية غير مباشرة مع هيئة الرقابة
الشرعية.
 .176على الرغم من كون قسم االلتزام الشرعي جزءا من إدارة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .إال أنه يجب أن يحتفظ
باستقالليته عن العمليات التشغيلية لضمان الفصل بين الواجبات وحيادية اآلراء واألداء ،والحفاظ على أخالقيات العمل.
ويجب أن يكون هذا القسم مستقال بشكل خاص عن الوظائف اآلتية بخالف الحاجة إلجراء عمليات املراجعة والدعم لتلك
الوظائف:
(أ) عملية اتخاذ القرار اإلداري؛
(ب) الوظائف املتعلقة بالشؤون املالية؛
(ج) الشؤون القانونية؛
(د) التسويق واملبيعات؛
(ه) تطوير املنتجات.
 .177يجب أن يترأس قسم االلتزام الشرعي شخص يمتهن االلتزام الشرعي ومتمرس فيه ،يدعمه فريق كفؤ لديه املؤهالت
التعليمية والخبرة ذات الصلة .يجب على اإلدارة تعيين رئيس قسم االلتزام الشرعي بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية وبعد
موافقتها.
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 7.2األدوارواملسؤوليات
 .178في حال لم يكن لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أمانة مستقلة لهيئة الرقابة الشرعية ،يجوز لقسم االلتزام
الشرعي القيام بوظائف أمانة الهيئة مع اشتراط أال تؤدي هذه االزدواجية في العمل إلى تهديد املراجعة الذاتية .يمكن لرئيس
قسم االلتزام الشرعي االضطالع بدور أمين هيئة الرقابة الشرعية بشكل إضافي.
 .179يجب على قسم االلتزام الشرعي مساعدة اإلدارة بالتأكد من تقديمها التدريب األساس ي على املسائل املتعلقة بالشريعة
لجميع عامليها ،وأن توفر التدريب املتعمق للعاملين في مجاالت تخصصهم أو وظائفهم ،ويجب أن يكون هناك نظام للتدريب
املستمر والتطوير املنهي.
 .180فيما يلي الوظائف األساسية لقسم االلتزام الشرعي بما يضمن تحقيق االلتزام الشرعي:
(أ) مراجعة وتقديم مدخالت خاصة بالشريعة لتطوير السياسات واإلجراءات والعمليات التي تؤثر على مختلف األقسام
فيما يتعلق باملنتجات الجديدة؛
(ب) مراجعة املعامالت التجارية قبل تنفيذها ،من حين إلى آخر ،كمبادرة ذاتية أو عندما تحال من قبل هيئة الرقابة
الشرعية ،أو من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة؛
(ج) دعم هيئة الرقابة الشرعية في أداء وظائفها ،سواء دعم األمانة أو األعمال البحثية أو تنفيذ قراراتها في كامل مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية؛
(د) مراجعة التوثيق ذي الصلة (على سبيل املثال املستندات التسويقية) والتواصل مع مختلف أصحاب املصالح
الخارجيين؛
(ه) تطوير برامج االلتزام الشرعي وإجراء مراجعة مستمرة لاللتزام الشرعي وفقا لخطة منظمة؛
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(و) تقديم املساعدة والدعم لجانب األعمال في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في تواصلهم مع أصحاب املصالح
الخارجيين ومنهم العمالء (للمسائل املتعلقة بالشريعة) والسلطات التنظيمية والرقابية (للمسائل املتعلقة بتقارير
االلتزام الشرعي)؛
(ز) التنسيق مع التدقيق الشرعي الداخلي ،واملدققين الخارجيين واملدققين الشرعيين الخارجيين املستقلين؛
(ح) مساعدة اإلدارة في تنفيذ برامج التدريب والتطوير الشرعي املنهي املستمر؛
(ط) مساعدة اإلدارة في الحصول على القرارات الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية حول املسائل واالستفسارات
املقدمة من قبلهم أو من قبل أصحاب املصالح؛
(ي) مساعدة اإلدارة في االستجابة الستفسارات العمالء أو الشكاوى املتعلقة بااللتزام الشرعي؛
(ك) تسهيل اإلجراءات الرسمية السابقة ملرحلة املوافقة على املعامالت التجارية من خالل هيئة الرقابة الشرعية أو
باستخدام الصالحيات املمنوحة له من قبل هيئة الرقابة الشرعية؛ 14

(ل) التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية لتوفير املوافقة املسبقة على االنحرافات عن املعامالت النموذجية أو باستخدام
الصالحيات املمنوحة له من قبل هيئة الرقابة الشرعية؛
(م) مراقبة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وإنفاذها؛
(ن) بالتعاون الوثيق مع قسم إدارة املخاطر ،إجراء اختبارات شاملة بشكل دوري (أو تحديثات ،حسب مقتض ى الحال)
لتحديد وتحليل وتقييم مخاطر عدم االلتزام الشرعي الحقيقي أو املدرك فيما يتعلق باملنتجات والخدمات وخطوات
التنفيذ والسياسات ومزاولة األعمال بشكل عام( ،ويتضمن ذلك التسويق ،والتواصل مع العمالء ،واستثمارات
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وغيرها) .كما يوص ى بإعداد قائمة شاملة لنطاق املخاطر الشرعية لتيسير
الرجوع إليها.

 14انظر القسم  6.3من هذا املعيار ألدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية.
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 .181يجب على قسم االلتزام الشرعي التأكد من تلقي تقارير منتظمة من نظام املعلومات اإلدارية والتأكيد من األقسام
التجارية فيما يتعلق بااللتزام الشرعي للمعامالت الرئيسة واإلجراءات املتخذة لحل أي مالحظات تثار من قبل قسم االلتزام
الشرعي بشأن العمليات أو املنتجات أو اإلجراءات .كحد أدنى ،يمكن أن يكون نظام املعلومات اإلدارية هذا على شكل قائمة
مراجعة لإلبالغ عن املسائل الشرعية الرئيسة ملختلف أنواع العقود واملعامالت ،والتي تتم صياغتها من قبل قسم االلتزام
الشرعي ،و يجب ملؤها وتقديمها على النحو الواجب من قبل قسم (األقسام) التجارية ذات الصلة بشكل منتظم لضمان
االلتزام الشرعي املستمر .الغرض من هذا التقارير هو تقليل احتمالية عدم االلتزام الشرعي وتصحيح أي من هذه املسائل
(عند االمكان) خالل العام.
 .182يجب على قسم االلتزام الشرعي التأكد من أن أي تغييرات الحقة في هياكل املنتجات أو العقود أو االتفاقيات تمت بعد
موافقة هيئة الرقابة الشرعية يتم إرسالها مرة أخرى إلى هيئة الرقابة الشرعية للمراجعة واملوافقة/املصادقة قبل التنفيذ.
 .183يجب على قسم االلتزام الشرعي السعي إلى نشر الوعي حول تطبيق القوانين واألحكام والضوابط الرقابية على مختلف
األعمال والعمليات ،وآلية ترجمتها إلى متطلبات تشغيلية إلدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي ،ومثالها الندوات الدورية
وحلقات النقاش والتعميمات وأوراق العمل.
 .184يجب أن يقوم قسم االلتزام الشرعي بانتظام بإجراء تقييم مستمر لحالة االلتزام الشامل بمبادئ الشريعة وأحكامها
داخل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وذلك بالتركيز على املجاالت التي تتطلب اهتماما خاصا .ويجب إجراء هذه
املراجعات مع التركيز على إدخال مزيد من التحسينات وتعزيز وظيفة االلتزام الشرعي .وقد يشتمل ذلك على املوافقات
املسبقة من قبل قسم االلتزام الشرعي للمعامالت (التي تنطوي على مخاطر عالية من عدم االلتزام الشرعي) وأيضا عمليات
معاينة روتينية وعشوائية وإذا دعت الضرورة مفاجئة أثناء تنفيذ املعامالت.
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 .185يبين املخطط اآلتي ،املعد وفقا للركائز األساسية الخمسة لإلطار املتكامل لكوزو ( ،15)COSOاألهداف العامة ويوص ي
بمنهج متكامل يتعلق بالبيئة الرقابية لاللتزام الشرعي.

 15لجنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
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بيئة الرقابة
• تحديد المنهج من القمة :يتعين على اإلدارة العليا والمجلس اإلقرار الواضح بالتزامهم
الشرعي.
• تعيين أجهزة الحوكمة بما ذلك األجهزة المخصصة لمؤسسات الخدمات المالية االسالمية
المنوطة بااللتزام الشرعي.
• إرساء أسس الوعي برقابة االلتزام الشرعي.
• تحديد عوامل البيئة الرقابية والتي تشمل القيم وأسلوب العمل والثقافة وتفويض الصالحيات
وتقنية المعلومات والعاملين والعمليات وغيرها.
• إنشاء قسم االلتزام الشرعي ليعمل على تحقيق األهداف الشاملة لتعزيزالضوابط الرقابية
لاللتزام الشرعي.
تقييم المخاطر
• يجب تقييم مخاطر عدم االلتزام بالشريعة ،ويجب على جميع األقسام ووحدات األعمال
توحيد الجهود لتحقيق هذا الغرض.
• يجب تطوير استراتيجات التخفيض مستوى المخاطر لتطبيقها على المخاطر الموجودة من
خالل الجهود المشتركة.
أنشطة الرقابة
• ال بد من تكامل وظيفة االلتزام الشرعي مع جميع الوظائف والضوابط الرقابية والعمليات
في المؤسسة.
• تعريف أنشطة الرقابة المحددة ،ويقصد بها تحديدا ً اإلجراءات الرقابية الوقائية المعرفة وفقا ً
لهذا المعياروآليات تطبيقه.
ً
• تفعيل اإلجراءات الرقابية الكاشفة المعرفة جزئيا في هذا المعيا ،وتطبيق أجهزة الحوكمة
األخرى الواردة في معاييرالحوكمة لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية.
المعلومات والتواصل
• التواصل الخاص باعتبارات االلتزام الشرعي.
• التواصل الخاص بإتاحة األدلة والسياسات واإلجراءات والوثائق الموحدة والفتاوى عند
الحاجة.
• تفعيل دورأنظمة المعلومات والتقنية.
المراقبة
• آليات المراقبة ومتطلبات المراجعة والضوابط الرقابية الكاشفة وفقا ً لما ورد في هذا
المعيار.
ً
• أجهزة المراقبة واالكتشاف والضوابط الرقابية وفقا لنطاق مختلف معايير الحوكمة
لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية بما في ذلك المراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي
الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي واعتبارات االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها من
طرف المدقق الخارجي.
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ُ
 7.3أسس الكفاءة واملالءمة
 .186يجب على رئيس قسم االلتزام الشرعي أن يتمتع بأسس الكفاءة واملالءمة التالية (ما لم تحدد السلطة التنظيمية
والرقابية غير ذلك):
(أ) على دراية بعمليات ووظائف املصرفية اإلسالمية أو املالية اإلسالمية ومبادئ الشريعة وأحكامها ذات الصلة ،وأيضا
أن يكون لديه فهم لفقه املعامالت؛
(ب) حاصل على شهادة جامعية في الشريعة (فقه املعامالت أو أصول الفقه) ،أو القانون اإلسالمي أو املالية اإلسالمية أو
أي شهادة أكاديمية معادلة أو أن يكون حاصال على شهادة جامعية أو مؤهالت مهنية تتناسب مع املنصب ،مع أهمية
معرفة درجة إحاطته فهما باملجاالت الواردة أعاله في البند (أ)؛
(ج) يفضل أن يتمتع بخبرة تصل إلى عشر سنوات في مجال االلتزام الشرعي ،أو االستشارات الشرعية ،أو التدقيق الشرعي
الداخلي أو الخارجي ،أو التدقيق الداخلي أو أي من املجاالت ذات الصلة؛
(د) معتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية من حيث املعرفة واملهارات الضرورية املتعلقة بمبادئ الشريعة وأحكامها التي
تطبق في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وفقا لفقه املعامالت.
 .187من املمكن تطبيق أسس مشابهة (وإن كانت أقل صرامة) على املوارد األخرى في قسم االلتزام الشرعي.
 .188يجب على اإلدارة تخصيص موارد مالية وبشرية كافية بما يتفق مع طبيعة وحجم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
لقسم االلتزام الشرعي ألداء عمله بفعالية ،بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية .قد يتكون قسم االلتزام الشرعي من مصدر
واحد أو أكثر حسب طبيعة وحجم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
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املبدأ  :8وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي
ُ ّ
وممكنة ولديها موارد كافية
"يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وظيفة تدقيق شرعي داخلي مؤهلة
ألداء واجباتها".
 8.1وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي
 .189وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي هي جزء من أجهزة الحوكمة في مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،والتي تتمتع
باستقالليتها عن اإلدارة ،وتهدف أساسا لتقديم تأكيد بشأن التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها ملجلس اإلدارة و هيئة
الرقابة الشرعية.
 .190يجب على لجنة التدقيق للمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من وجود وظيفة تدقيق شرعي داخلي فعالة
ومتينة ومن استمرارية عملها لدى املؤسسة .ويجب على لجنة التدقيق أن تشرف باستمرار على وظيفة التدقيق الشرعي
الداخلي بأكملها ويجب تقديم مدخالتها أيضا في هذا الخصوص .من ناحية أخرى ،يجب على هيئة الرقابة الشرعية إتاحة
املدخالت الالزمة لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي حسب الحاجة.
 .191يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إنشاء وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي بمواردها املناسبة .كما يمكن
إنشاء الوظيفة كإدارة/قسم منفصلة أو كوحدة ضمن وظيفة التدقيق الداخلي.
 .192يمكن أن تكون إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشكل وحدة ضمن إدارة التدقيق الداخلي ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ،فقط في حال:
(أ) إذا كانت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صغيرة بشكل نسبي من حيث الحجم و/أو تقوم بأعمالها في سوق
جديدة؛
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(ب) إذا كانت إدارة التدقيق الداخلي تتمتع بالقدرة الكافية (من الناحيتين الكمية والنوعية) ألداء مهام وظيفة التدقيق
الشرعي الداخلي؛
(ج) إذا كان رئيس التدقيق الداخلي يفي بأسس الكفاءة واملالءمة كرئيس للتدقيق الشرعي الداخلي ،أو يتم تعيين فرد
منفصل يستوفي تلك املعايير كرئيس للتدقيق الشرعي الداخلي (حتى في حال تبعيته إداريا إلى رئيس التدقيق
الداخلي)؛
(د) إمكانية تحقيق الكفاءة التشغيلية بشكل عام للوظيفة من خالل الجمع بين وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة
التدقيق الداخلي.
 .193يجب أن يكون لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ،من خالل رئيس التدقيق الشرعي الداخلي ،التسلسل اإلداري التالي:
(أ) رفع التقارير األولية ملجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق؛
(ب) العالقة التبعية غير املباشرة مع هيئة الرقابة الشرعية (ويجب التعامل مع جميع املسائل الشرعية من قبل هيئة
الرقابة الشرعية).
 .194على الرغم من أن لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي عالقة تبعية غير مباشرة لهيئة الرقابة الشرعية ،إال أنه من املتوقع
أن يكون لها تفاعل مباشر مع هيئة الرقابة الشرعية بشكل منتظم .كما يجب على وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي مشاركة
تقارير املسودات األولية واملالحظات مع هيئة الرقابة الشرعية بهدف الحصول على رأيها واستنتاجاتها فيما يتعلق باملسائل
الشرعية وتفسيراتها حسب االقتضاء.
 .195يجب على لجنة التدقيق أن تقوم بتعيين رئيس وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي بموافقة من هيئة الرقابة الشرعية،
وموافقة السلطة التنظيمية والرقابية املعنية ،حسب اإلقتضاء.
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 .196يجب أن تتم مشاركة املسودة النهائية لتقرير التدقيق الشرعي الداخلي أوال مع هيئة الرقابة الشرعية وبعد تلقي
تعليقاتها/مالحظاتها (إن وجدت) يجب أن يتم تقديمها إلى مجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق.
 .197يوضح املخطط اآلتي ،16التسلسل الطبيعي لعملية إعداد التقارير 17لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي داخل مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية:

مجلس اإلدارة

3

لجنة التدقيق

1

هيئة الرقابة
التقرير النهائي
الشرعية ولجنة التدقيق

هيئة الرقابة الشرعية
مسودة التقرير مراجعة ومالحظات هيئة الرقابة
الشرعية إلى رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

رئيس إدارة التدقيق الشرعي
3

2

إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

 16الرجاء االطالع على معيار الحوكمة رقم  11الصادر عن أيوفي " التدقيق الشرعي الداخلي" للحصول على إرشادات أكثر تفصيال.
 17املرحلة  :1يقدم رئيس التدقيق الشرعي الداخلي مسودة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي إلى هيئة الرقابة الشرعية ملراجعتها والتعليق عليها.
املرحلة  :2تعلق هيئة الرقابة الشرعية على التقرير وترسله مرة أخرى إلى رئيس التدقيق الشرعي الداخلي.
املرحلة  :3يقوم رئيس التدقيق الشرعي الداخلي بإدراج تعليقات هيئة الرقابة الشرعية ومشاركة املسودة النهائية مع هيئة الرقابة الشرعية ألية تعليقات/مالحظات نهائية،
وبعد ذلك يتم رفع التقرير إلى لجنة التدقيق.
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 8.2األدوارواملسؤوليات
 .198الهدف األساس ي لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي هو تقديم رأي تأكيدي ،ملجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية بشأن
التزام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة وأحكامها .كما يجب أن يقدم التدقيق الشرعي الداخلي تقييما
مستقال حول جودة وفعالية الضوابط الشرعية الداخلية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وأنظمة إدارة مخاطر عدم
االلتزام الشرعي ،وخطوات تنفيذ الحوكمة ،كذلك االلتزام العام بمبادئ الشريعة وأحكامها في أعمال مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية وعملياتها وأنشطتها.
 .199يجب على وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ،كحد أدنى ،أن تقوم ب:
(أ) وضع منهجية التدقيق لتقييم أنماط املخاطر ونقاط الضعف في كل مجال قابل للتدقيق؛
(ب) وضع خطة تدقيق للمهام التي يتعين القيام بها ،بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية وبموافقة لجنة التدقيق؛
(ج) وضع برامج تدقيق موثقة بشكل واضح تقدم إرشادات للمدققين الشرعيين الداخليين في جمع املعلومات وإجراءات
التدقيق وتقييم التدقيق؛
(د) إبالغ النتائج إلى مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية من خالل تقرير التدقيق ،الذي يوضح بالتفصيل نتائج
التدقيق والتوصيات الخاصة بإجراءات التصحيح ،باإلضافة إلى ردود الجهات الخاضعة للتدقيق وخطط العمل.
 .200يجب أن توفر وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ،باإلضافة إلى الهدف األساس ي ،التأكيد التالي ،ملجلس اإلدارة وهيئة
الرقابة الشرعية حول:
(أ) وجود هيكل /إطار كاف للحوكمة لقيام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بمهامها بشكل مالئم وفقا ملبادئ الشريعة
وأحكامها ،ومتطلبات الحوكمة ذات الصلة (بما في ذلك املتطلبات املتعلقة باملسؤوليات االستئمانية ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية)؛
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(ب) إعداد وتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية الكافية من قبل إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لضمان االلتزام
بمبادئ الشريعة وأحكامها؛
(ج) قيام اإلدارة بوضع معايير كافية لتقييم املخاطر وآلية لضمان االلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها ،للتعامل مع
املخاطر الخاصة املتعلقة باملعامالت املالية اإلسالمية.
 .201يجب على رئيس وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ،إلى جانب املهام اإلعتيادية ،القيام بما يلي:
(أ) وضع خطط للقيام بمسؤوليات التدقيق الشرعي الداخلي؛
(ب) إعداد دليل عمل للتدقيق الشرعي الداخلي إلرشاد أعضاء فريق التدقيق الشرعي الداخلي؛
(ج) ضمان وجود التنسيق املناسب لجهود التدقيق الشرعي الداخلي بطريقة كفؤة وفعالة.
 .202يجب على التدقيق الشرعي الداخلي اتباع منهجية تدقيق شرعي قائمة على املخاطر بما يتفق مع أفضل املمارسات
العاملية ،بما في ذلك معيار الحوكمة رقم  11الصادر عن أيوفي" :التدقيق الشرعي الداخلي" ومعايير التدقيق الداخلي العاملية
ذات الصلة.
 .203يجب أن يكون رئيس التدقيق الشرعي الداخلي مسؤوال عن وضع ميثاق ودليل عمل للتدقيق الشرعي الداخلي ،والذي
يجب أن يخضع للمراجعة والتحديث الدوري ،حسب االقتضاء .واملوافقة على ذلك من قبل لجنة التدقيق بعد التشاور
الواجب مع هيئة الرقابة الشرعية.
 .204يجب أن يشمل ميثاق التدقيق الشرعي الداخلي بشكل عام على ما يلي:
(أ) بيان عن الغرض/األهداف؛
(ب) ملخص عام للنطاق واملسؤوليات؛
(ج) هيكل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والتسلسل اإلداري واإلجراءات؛
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(د) توقعات التقارير.
 .205يجب أن يوضح امليثاق أن موظفي التدقيق الشرعي الداخلي ليس لديهم سلطة تنفيذية أو مسؤولية عن األنشطة التي
يقومون بتدقيقها.
 .206يجب أن يكون لرئيس وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي تواصل مباشر ومنتظم مع جميع مستويات اإلدارة ،وهيئة
الرقابة الشرعية ،ولجنة التدقيق ،ورئيس االلتزام الشرعي واملدققين الشرعيين الخارجيين املستقلين .كما يجب عدم وضع
أي حدود أو قيود على نطاق العمل أو على وصول موظفي التدقيق الشرعي إلى الوثائق والتقارير وما إلى ذلك.
 .207يجب على موظفي التدقيق الشرعي الداخلي أن يكونوا موضوعيين وأن يحافظوا على موقف مستقل في أداء التدقيق
الشرعي الداخلي .كما يجب أن يتوصلوا إلى استنتاجات موضوعية مستمدة من األعمال التي تمت والنتائج املبنية عليها.

 .208يجب أن يتضمن دليل عمل التدقيق الشرعي الداخلي كحد أدنى على ما يلي:18
(أ) بروتوكوالت خطوات تنفيذ التدقيق الشرعي الداخلي الشامل؛
(ب) اإلرشادات بشأن أدوات ومنهجيات إجراء التدقيق الشرعي الداخلي؛
(ج) اإلرشادات املتعلقة بآلية إعداد التقارير بما في ذلك أسس التصنيف (إن وجدت)؛
(د) مصفوفة املخاطر وملخص الضوابط ذات الصلة وكذلك برامج التدقيق ،حسب االقتضاء؛
(ه) االلتزام األخالقي واملنهي بما في ذلك االستقاللية وخطوات تنفيذ لتأكيد ضمان الجودة.

 18الرجاء االطالع على معيار الحوكمة رقم  11الصادر عن أيوفي "التدقيق الشرعي الداخلي" للحصول على املنهجية املفصلة ألداء التدقيق الشرعي الداخلي.
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 .209يجب أن تحتضن وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي التقنية لتحسين أداء الوظيفة .يشمل ذلك اعتماد برنامج مالئم
للتدقيق الشرعي الداخلي (بما في ذلك أرشفة بيانات التدقيق) وتقييم ضوابط تقنية املعلومات املرتبطة بااللتزام الشرعي.
ُ
 8.3أسس الكفاءة واملالءمة
 .210يجب أن يكون الشخص الذي يتم تعيينه كرئيس للتدقيق الشرعي الداخلي:
(أ) حاصال على شهادة جامعية أو مؤهل منهي مناسب للوظيفة (ويفضل أن يكون ذلك في مجال املحاسبة ،التدقيق،
التدقيق الداخلي و/أو التدقيق الشرعي)؛
(ب) ضليعا بعمليات ووظائف املصرفية اإلسالمية و/أو التمويل ،ومبادئ الشريعة وأحكامها ذات الصلة ،وباإلضافة إلى
فهم فقه املعامالت؛
(ج) يفضل أن تكون لديه خبرة عملية ال تقل عن  10سنوات في مجال التدقيق الشرعي الداخلي ،التدقيق الشرعي
الخارجي ،التدقيق الداخلي ،التدقيق الخارجي /التأكيد ،أو املجاالت األخرى ذات الصلة؛
(د) املوافقة عليه من ِّقبل هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمستوى املعرفة واملهارات الالزمة في مبادئ الشريعة
وأحكامها املعمول بها في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وفقه املعامالت؛
(ه) الحصول على املوافقات التنظيمية الضرورية للعمل بهذا املنصب ،حسب االقتضاء.
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املبدأ  :9التدقيق الشرعي الخارجي املستقل
"يجب أن تخضع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لتدقيق شرعي خارجي مستقل".
 9.1التدقيق الشرعي الخارجي املستقل
 .211الهدف من التدقيق الشرعي الخارجي املستقل هو تقديم رأي تأكيدي مستقل بشكل سنوي فيما يتعلق بالتزام
االتفاقيات والعقود والعمليات ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة وأحكامها لفترة محددة .كما يجب
تقديم تقرير التدقيق الشرعي الخارجي املستقل إلى مجلس اإلدارة (من خالل لجنة التدقيق التابعة له) وبعد ذلك إلى هيئة
الرقابة الشرعية.
 .212يعد هذا املبدأ إلزاميا ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تخدم املصلحة العامة بعد فترة ثالث سنوات من تاريخ
سريان هذا املعيار .خالل هذه الفترة ولجميع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى ،يوص ى بشدة بااللتزام بهذا املبدأ.
 .213تعني مبادئ الشريعة وأحكامها ألغراض التدقيق الشرعي الخارجي املستقل مايلي ،حسب الترتيب الوارد أدناه (مالم
تحدد السلطة التنظيمية والرقابية املعنية غير ذلك):
(أ) املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي واملتطلبات املرتبطة بالشريعة ملعايير املحاسبة املالية املطبقة الصادرة عن أيوفي؛
(ب) املتطلبات الشرعية التنظيمية (إن وجدت) الصادرة عن السلطة التنظيمية والرقابية؛
(ج) األحكام الشرعية للهيئة الشرعية املركزية (إن وجدت)؛
(د) األحكام الشرعية لهيئة الرقابة الشرعية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .214في حالة وجود غموض أو لبس يتم تحديده خالل عملية االلتزام أو التدقيق أو التصنيف ،وفقا ملعطيات الحالة وفيما
يتعلق بالتفسيرات املتعلقة بالتسلسل الهرمي أعاله ،يجب أن يسود التوضيح املقدم من هيئة الرقابة الشرعية .إذا لم يكن
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توضيح هيئة الرقابة الشرعية مرضيا ،يمكن للمدقق الشرعي الخارجي املستقل إبالغ لجنة التدقيق وكذلك إشراك السلطة
التنظيمية والرقابية وطلب إحالة األمر إلى الهيئة الشرعية املركزية.
 .215يجب أن ي َ
قرأ هذا القسم مقترنا مع املعيار الدولي ملهمات التأكيد " ،ISAE 3000مهمات التأكيد عدا التدقيق أو املراجعة
للمعلومات املالية التاريخية".
 .216يجب تطبيق متطلبات املعيار  ،ISAE 3000مالم تتعارض أو تكون متباينة مع متطلبات هذا القسم نظرا لطبيعته
الخاصة أو بناء على املتطلبات الشرعية ملهمات التدقيق ذات الصلة التي يمكن تنفيذها بموجب هذا القسم ،وللحصول
على املنهجية املفصلة لتطبيق متطلبات هذا املعيار ،اقرأ مع  ، ISAE 3000معيار التدقيق رقم  6الصادر عن أيوفي "التدقيق
الشرعي الخارجي (مهمة تأكيد مستقل حول التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها) ،حسب اإلقتضاء".
 .217باإلضافة إلى استيفاء املتطلبات املهنية األخرى املتعلقة بمراقبة الجودة مثل املعيار الدولي ملراقبة الجودة رقم ()1
"مراقبة الجودة للشركات التي تقوم بمهام التدقيق واملراجعة على البيانات املالية التاريخية ،وغير ذلك من مهمات التأكيد
وخدمات التدقيق ذات الصلة" ،يجب أن يتأكد املدقق الشرعي الخارجي بأن لديه القدرة الكافية من حيث املوارد واملعرفة
باألسس املطلوبة إلنجاز مسؤوليات هذه املهمة بطريقة مهنية ،ويجب أن يتبع ذلك مشاركة فعالة من الخبراء الشرعيين في
كافة نواحي مهمة التدقيق .يجب أن يستوفي الخبير الشرعي الذي يقود مهمة التدقيق أسس الكفاءة واملالءمة املطلوبة في
عضو هيئة الرقابة الشرعية أو رئيس التدقيق الشرعي الداخلي املنصوص عليها في هذا املعيار.
 .218من املمكن أن تكون مهمة التدقيق الشرعي الخارجي املستقل على إحدى هاتين الصورتين:
(أ) التدقيق الشرعي الخارجي املستقل املباشر( ،النهج املفضل)؛ أو
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(ب) التدقيق الشرعي الخارجي املستقل القائم على املصادقة( ،إذا كان ذلك ضمن متطلبات السلطات التنظيمية
املختصة في النطاق التنظيمي والرقابي ذي العالقة ،وفي الحاالت التي يطلب فيها تقديم بيان عن االلتزام بمبادئ
الشريعة وأحكامها من إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية).
 .219يجب أن يتضمن محل التدقيق لعملية التدقيق الشرعي الخارجي املستقل املباشر على "تقييم مدى التزام االتفاقيات
املالية والعقود والعمليات لدى املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها" ملدة زمنية محددة.
 .220يجب أن تكون املعلومات املتعلقة بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي املستقل القائم على املصادقة "على بيان التزام
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في االتفاقيات املالية والعقود والعمليات مع مبادئ الشريعة وأحكامها" خالل مدة زمنية
معينة ،واملعتمدة والصادرة عن إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .221يصور املخطط التالي ملخصا عن اإلجراءات الرئيسة التي يقوم بها املدقق الشرعي الخارجي املستقل في مهمة االتدقيق
الشرعي الخارجي املستقل:
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 .1التخطيط
• تحديد النطاق ،التوقيت واالتجاه
• ت ح دي د ال ظ روف ،ال ت وق ي ت
واإلجراءات املقررة

 .6الضو ابط الداخلية االختبار
• أداء ال جوالت ال ت دق ي ق ي ة وت ق دي م
االستفسارات
• تح دي د طريق ة االختب ار ،وك ذل ك،
مدى اختبارات الضبط

 .2تقييم املخاطر
• ت ح دي د وت ق ي ي م م خ اط ر األخ ط اء
الجهورية
• تص ميم اإلجراءات املقابلة للمخاطر
املت أص ل ة والحص ول على ت أكي د
معقول بما في ذلك:
• اختبارات الضوابط
• إجراءات إض افية أخرى  -اإلجراءات
التحليلي ة واإلجراءات املوض وعي ة /
اختبارات التفاصيل

•

•

•

•
•

ت ق ي ي م املالح ظ ات وال ت ح ق ي ق ف ي
أسبابها
اس تقراء النتائج إلى املجمع اإلحص ائي
وإع ادة ت ق ي ي م الض ب ط وامل خ اط ر
املتبقية ،على التوالي
زيادة أحجام العينات عند الضرورة
تقييم التأثيرات على التقرير

 .8الحصول على إقرارات خطية

 .13تحديد ا ار على التقرير
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أ ظ اهرة له ا ت أ ير س ل ي على عملي ة
اتخاذ القرار من أ حاب املصال
• ك م ي ا امل ب ل غ امل ن اس ب الت خ اذ
القرارات
• نوعي ا  -الظروف املن اس ب ة لص نع
القرارات

 .4أخذ العينات
 .5الضو ابط الداخلية التقييم

 .7تقييم كل من املالحظات وعدم
االلتزام بالشريعة

 .3الجوهرية

•
•

•

ال حص ول ع ل ى وت ق ي ي م وص ف
الضوابط
تقييم مخاطر الضبط
الحص ول على أدلة بش أن تص ميم
الض وابط  -وتقييم م دى مالءمته ا
ل ل ه دف ال ع ام ل ل ت ق ي ي م واخ ت ب ار
الضوابط
الحص ول على أدل ة بش أن فع الي ة
تش غيل الضوابط  -لجميع الضوابط
امل ه م ة ذات الص ل ة  -ال ت ي ي كون
تصميمها فعاال

 .9تقييم األحدا الالحقة  -وأثرها على
التقرير

 .12اختبار التفاصيل تحديد
الحاجة وإجراء اختبارات من
الحصول على التفاصيل

• ت ح دي د م دى ك ف اي ة اس ت خ دام
ال ع ي ن ات ف ي م خ ت ل ف امل ج االت
والوظائف
• تخطيط العين ات مع ربطه ا بتقييم
املخاطر
• وض ع م خ ط ط ألخ ذ ال ع ي ن ات
الصحيحة

 .10استخدام أدوات الوظائف
الداخلية ذات الصلة
بما في ذلك املراجعة الداخلية ،املراجعة
الشرعية الداخلية ،االلتزام الشرعي هيئة
الرقابة الشرعية)
• فهم الوظيفة
• تح دي د م ا إذا كان ينبغي اس تخ دام
العمل املرتبط باملوضوع وإلى أي مدى
يمكن استخدامه
• استخدام األعمال الخاصة بهم

 .11تقييم املخاطر املتبقية

 .222يجب أن يحتوي تقرير املدقق الشرعي الخارجي املستقل على العناصر الرئيسة التالية بما يتوافق مع املعيار الدولي
ملهمات التأكيد :ISAE 3000
(أ) العنوان :بما يتالءم ويتوافق مع هذا املعيار؛
(ب) الجهة املخاطبة /املرسل إليه (املساهمون وأصحاب املصالح التشاركيين في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،ما
لم تطلب السلطات التنظيمية والرقابية في النطاقات التنظيمية والرقابية ذات الصلة خالف ذلك)؛
(ج) تحديد:
•

املوضوع محل التدقيق؛

• األسس املطبقة لتقييم املوضوع محل التدقيق؛
• املعلومات حول املوضوع محل التدقيق (إذا كان ممكنا أي في حالة التدقيق الشرعي الخارجي املستقل القائم على
املصادقة)
(د) بيان أن إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي املسؤولة عن:
•

املوضوع محل التدقيق أي مدى التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها؛ و /أو

• تطوير املعلومات الخاصة باملوضوع محل التدقيق (إن وجدت أي في حالة التدقيق الشرعي الخارجي املستقل القائم
على املصادقة(؛
(ه) بيان يفيد بأن مهمة التدقيق تمت وفقا لهذا املعيار مقروءا باالقتران مع املعيار الدولي ملهمات التأكيدISAE 3000
والذي يتطلب من املدقق الشرعي الخارجي املستقل االلتزام باملتطلبات األخالقية ،وأن يعمل على التخطيط لعمل
اإلجراءات وتنفيذها للحصول على تأكيد معقول بخصوص تقييم املوضوع محل التدقيق في ضوء أسس التقييم
املطبقة (واملعلومات املتعلقة بمحل التدقيق إذا كان ذلك ممكنا)؛
(و) بيان متعلق باملبادئ األخالقية (يتضمن ميثاق األخالقيات الصادر عن أيوفي) وأسس ضبط الجودة املطبقة على
املدقق الشرعي الخارجي املستقل؛
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(ز) ملخص بإجراءات املدقق الشرعي الخارجي املستقل للحصول على تأكيد معقول وبيان يبين رأيه حول كفاية األدلة
التي تم الحصول عليها ومالءمتها ،إليجاد أساس لرأي املدقق الشرعي الخارجي املستقل؛
(ح) بيان بشأن أي دور كلف به الخبراء (الشرعيون) باملوضوع محل التدقيق؛
(ط) رأي املدقق الشرعي الخارجي املستقل ،مبينا في صيغة اإليجاب ،في الحاالت التالية:
• في حالة مهمة التدقيق املباشر ،فيما يتعلق باملعلومات محل التدقيق بأنها تستوفي الشروط املطلوبة بناء على أسس
التقييم املالئمة من جميع النواحي الجوهرية؛ أو
• في حالة مهمة التدقيق القائم على املصادقة ،بشأن ما إذا كانت معلومات التدقيق؛ بأنها تعبر بعدالة عن الوضع
الحالي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية من جميع النواحي الجوهرية؛
(ي) يجب أن ال يكون تاريخ تقرير املدقق الشرعي الخارجي املستقل سابقا لتاريخ حصول املدقق الشرعي الخارجي على
األدلة الكافية املالئمة ليبني عليها قراره؛
(ك) يشمل اسم املدقق الشرعي الخارجي املستقل اسم الشركة والشريك في مهمة التدقيق ،إن وجد ،وموقعهما داخل
النطاق التنظيمي والرقابي الذي يمارس فيها املدقق الشرعي الخارجي املستقل عمله؛
(ل) بيان بأنه تم إصدار تقرير مطول ملجلس اإلدارة حول نفس املوضوع؛
(م) في حالة مهمة التدقيق القائم على أساس املصادقة بدون تعديل رأي املدقق الشرعي الخارجي املستقل ،فيقع على
كاف إلى أي مخالفات جوهرية ملبادئ الشريعة وأحكامها في املعلومات املتعلقة
عاتق اإلدارة تقديم وصف بشكل ٍ
باملوضوع محل التدقيق.
 .223يجب أن يصدر التقرير املطول مع التقرير املختصر وأن يوجه كليهما إلى مجلس اإلدارة ،بحيث يشتمل أساسا على
مسائل التدقيق األساسية واملالحظات الرئيسة ،وباألخص املالحظات الجوهرية التي تم إيجاد حلول لها من خالل التعديل،
أو اإلنفاق في وجوه الخير ،أو أي إجراءات تصحيحية أخرى.
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 .224يجب أن يتضمن التقرير املطول للتدقيق الشرعي الخارجي املستقل والذي يجب أن يقرأ باالقتران مع التقرير املختصر
(الرأي) الجوانب التالية املقترحة كحد أدنى:
(أ) الهدف ونطاق مهمة التدقيق؛
(ب) مسائل التدقيق الهامة بما في ذلك املخاطر واملالحظات /النتائج وما يتعلق بما يلي:
• البيئة العامة لاللتزام الشرعي؛
• املخاطر املرتبطة بعدم االلتزام بالشريعة؛
• قدرة وجودة نظام إدارة املخاطر لقياس وإدارة وتخفيض هذه املخاطر؛
• مستوى الوعي والتوعية لدى كل من اإلدارة ومجلس اإلدارة في معالجة املخاطر املذكورة؛
• أي مسائل أخرى تعتبر مهمة حسب املدقق الشرعي الخارجي املستقل؛
(أ) مسؤوليات اإلدارة واملدقق الشرعي الخارجي املستقل ،وغيرها من الشروط الهامة ملهمة التدقيق؛
(ب) وصف واسع لإلجراءات املنفذة؛
(ج) القيود املتعلقة بمهمة التدقيق وتشمل تنفيذ إجراءات التدقيق الشرعي؛
(د) وصف تفصيلي للمالحظات املكتشفة من ِّقبل املدقق الشرعي الخارجي املستقل الذي يحدد الفجوات/املشاكل
والتوصية بمعالجتها؛
(ه) أسماء ومؤهالت الخبراء الشرعيين املعينون من قبل املدقق الشرعي الخارجي املستقل من أجل مهمة التدقيق
املذكورة.
 .225عند تقييم املخاطر ،يجب على املدقق الشرعي الخارجي املستقل أن يأخذ بعين االعتبار ويختبر أيضا الضوابط
الداخلية (بما في ذلك إطار الحوكمة ،ضوابط مستوى املعاملة ،الضوابط الخاصة باملنتج والضوابط األخرى ذات الصلة)
املتعلقة بالتزام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ الشريعة وأحكامها لكي يقوم بوضع االجراءات املناسبة ،وليس
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لغرض إبداء الرأي حول فعالية هذه الضوابط .ويجب أن تدرج تعليقات املدقق الشرعي الخارجي املستقل على الضوابط
الداخلية في تقريره املطول.
 .226يجب على املدقق الشرعي الخارجي املستقل مراجعة تقارير التدقيق الشرعي الداخلي ،والتفاعل مع هيئة الرقابة
الشرعية حسب الحاجة واالستفادة من املصادر األخرى حسب الضرورة لتحقيق نتيجة مرضية من التدقيق.

 .227إذا وصل املدقق الشرعي الخارجي املستقل إلى نتيجة مفادها وجود عدم التزام جوهري بمبادئ الشريعة وأحكامها ،أو
في حالة مهمة التدقيق القائم على مصادقة وكانت املعلومات حول املوضوع محل التدقيق ال تعكس معلومات جوهرية ،أو
إذا كان املدقق الشرعي الخارجي املستقل غير قادر على الحصول على أدلة كافية مالئمة للوصول إلى استنتاجات صحيحة،
متحفظ ،أو سلبي ،أو ممتنع حسبما يقتض ي الحال.
فيجب تعديل رأي املدقق الشرعي الخارجي املستقل إلى ِّ

 .228يجب أن يتضمن تقرير التأكيد للمدقق الشرعي الخارجي املستقل وصفا واضحا ألسباب التعديالت في التقرير.19
ُ
 9.2أسس الكفاءة واملالءمة
 .229يجب على الشركة املهنية للتدقيق الشرعي الخارجي املستقل أن تكون إما شركة مهنية من املحاسبين أو شركة
تدقيق/استشارات شرعية متخصصة ،ويجب أيضا أن تستوفي األسس التالية ،كحد أدنى:
(أ) الحصول على املوافقات التنظيمية الالزمة للعمل على هذا النحو ،حسب االقتضاء؛
(ب) امتالك خبرة التدقيق الضرورية للعمل كمدقق داخلي/خارجي أو مدقق شرعي داخلي/خارجي؛

 19الرجاء االطالع على املالحق أ و ب في معيار التدقيق رقم  6الصادر عن أيوفي " التدقيق الشرعي الخارجي" للحصول على نماذج تقارير التدقيق الشرعي الخارجي املستقل.
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(ج) تمت املوافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمستوى املعرفة والفهم الضروريين ملبادئ الشريعة
وأحكامها املطبقة على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وفقه املعامالت ومدى مالءمتها لعمليات تلك
املؤسسات؛
(د) امتالك املوارد الكافية نوعيا (من حيث القاعدة املعرفية واملنهجية واألدوات) وكميا (من حيث عدد املوارد البشرية
املؤهلة التي يمكن أن تكرس وقتا كافيا) ملهام التدقيق الشرعي الخارجي املستقل؛
(ه) الحفاظ على االلتزام باملعايير املهنية املعمول بها ،وخطوات تنفيذ لتأكيد ضمان الجودة وميثاق األخالقيات ويشمل
ذلك ،على وجه الخصوص ،متطلبات االستقاللية والسرية.
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املبدأ  :10النو افذ اإلسالمية
"يجب أن يكون للنافذة اإلسالمية للمؤسسة املالية التقليدية إطارحوكمة شرعي مناسب لضمان االلتزام الشرعي الفعال
لعملياتها".
 10.1اعتبارات خاصة للنو افذ اإلسالمية
 .230تعرف النافذة اإلسالمية على أنها جزء من املؤسسة املالية التقليدية تقوم بتقديم خدمات مالية ملتزمة بالشريعة ضمن
إطار حوكمة يضمن خصوصيتها كمشغل ملتزم بالشريعة .تصبح االعتبارات الخاصة ضرورية للنوافذ اإلسالمية ألنها ليست
كيانات قانونية منفصلة بل تقع داخل املؤسسة املالية التقليدية.
 .231بصفتها وحدة محددة داخل املؤسسة املالية التقليدية تقدم عملية وساطة كاملة من الحصول على األموال إلى تقديم
التمويل والقيام باالستثمارات ،فإن النافذة اإلسالمية لديها مسؤولية استئمانية تجاه مقدمي األموال (بشكل أساس ي
املساهمين في الشركة التقليدية األم وأصحاب حسابات االستثمار ومودعي النافذة اإلسالمية) بنفس طريقة املؤسسة املالية
اإلسالمية الكاملة .وبقدر ما هو قابل للتطبيق ،يجب االحتفاظ بأموال النافذة اإلسالمية بشكل منفصل كليا عن أموال
املؤسسة التقليدية األم على أساس التقاص في نهاية اليوم ،يشمل ذلك االحتفاظ بحسابات منفصلة مع البنك املركزي
وغرف املقاصة.
 .232يجب أن تتبع النوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية واملؤسسات املالية األخرى نموذج "مؤسسة داخل مؤسسة" ،مما
يسمح باالستقاللية القصوى للنافذة اإلسالمية ملتابعة أنشطتها دون تدخل أو تأثير أو تدخل غير ضروري من إدارة الشركة
التقليدية األم.
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 .233يجب أن يتألف إطار الحوكمة الشرعية للنافذة اإلسالمية للمؤسسة املالية التقليدية من نفس املكونات/األجهزة التي
يتألف منها في أي من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وهي:
(أ) هيئة الرقابة الشرعية؛
(ب) وظيفة االلتزام الشرعي؛
(ج) وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
(د) التدقيق الشرعي الخارجي املستقل.
غير أن التدقيق الشرعي الخارجي املستقل هو إلزامي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تخدم املصلحة العامة ،بما في
ذلك النوافذ اإلسالمية (إذا كان ذلك قابال للتطبيق)؛ بعد ثالث سنوات من تاريخ سريان هذا املعيار .ولكن خالل هذه الفترة
ولجميع املؤسسات األخرى التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،يوص ى بشدة بااللتزام بهذا املبدأ.
 .234باإلضافة إلى ذلك ،فإن الهيئة الشرعية املركزية (في األسواق التي توجد بها) لديها دور تقوم به في إطار الحوكمة
الشرعية .ملجلس اإلدارة واإلدارة مسؤولياتهما 20أيضا لضمان االلتزام الشرعي للنافذة اإلسالمية.
 .235يجب أن تكون املسؤوليات وأسس الكفاءة واملالءمة والجوانب األخرى لكل مكون من مكونات الحوكمة الشرعية في
النافذة اإلسالمية هي نفسها كما تم النص عليه في األقسام ذات الصلة من هذا املعيار ،باستثناء تلك املحددة على نحو
مختلف في هذا القسم.
 .236قد تقرر السلطة التنظيمية والرقابية املعنية ،بناء على حجم النافذة اإلسالمية ونطاق عملياتها ،السماح باالستعانة
بمصادر خارجية لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي .ومع ذلك ،ال يمكن االستعانة بمصادر خارجية لوظيفة االلتزام الشرعي
ووظيفة هيئة الرقابة الشرعية.

 20هذه املسؤوليات هي نفسها بالنسبة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،كما هو مذكور في هذا املعيار.
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 .237يجب أن تدار جميع وحدات ووظائف األعمال (بما في ذلك املنتجات واملبيعات والخدمات والتسويق) مباشرة من قبل
النافذة اإلسالمية بينما يمكن مشاركة وظائف الرقابة والدعم مع الشركة التقليدية األم بشرط أن يكون هناك تخصيص
محدد للتكاليف واتفاقيات مستوى الخدمة ( يرجى االطالع على قسم "املتطلبات األخرى" أدناه).
 .238يجب أن تعمل النوافذ اإلسالمية من خالل فروع إسالمية مخصصة فقط وموظفين مخصصين لهذه الفروع يخدمون
فقط عمالء النافذة اإلسالمية .يجب أال يخدم أي موظف يتعامل مع العمالء في أي وظيفة عمالء النوافذ التقليدية
واإلسالمية معا.
 .239من الضروري إدخال نظام ترخيص للنوافذ اإلسالمية مع االلتزام باتباع الحد األدنى من املتطلبات التنظيمية لرأس
املال وصيانته والحوكمة والعمليات.
 .240يوص ى بشدة بأن يسمح للنافذة اإلسالمية باالنفصال إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل أو بشكل جزئي للشركة التقليدية
األم عندما تصل إلى حد معين من املوجودات ورأس املال التنظيمي.
 .241يجب أن يشهد املدققون الخارجيون ،كجزء من مراجعتهم ،على أنه تم الحفاظ على الضوابط واألنظمة املنفصلة
لضمان عدم اختالط أموال النافذة اإلسالمية مع الشركة التقليدية األم.
 10.2متطلبات اإلفصاح وإعداد التقارير
 .242يجب أن يتم االحتفاظ بدفاتر حسابات منفصلة للنافذة اإلسالمية.
 .243يجب أن تقوم املؤسسات املالية التقليدية التي تقدم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة إسالمية ،أو فرع أو عدة
فروع لها حسابات منفصلة عن فروعها التقليدية ،بتجميع تلك الفروع التي تقدم خدمات مالية إسالمية مع بعضها البعض
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إلعداد التقارير املالية ويجب إعداد مجموعة تكميلية من القوائم املحاسبية وفقا للمعايير الصادرة عن أيوفي .يجب نشر
هذه القوائم املالية التكميلية كملحق في املالحظات على القوائم املالية للشركة التقليدية األم.
 .244إذا لم يكن النظام املحاسبي للشركة التقليدية األم مصمما إلعطاء املعلومات للنافذة اإلسالمية كما هو مطلوب
بموجب هذا املعيار ،فيجب إجراء التغييرات املطلوبة على النظام املحاسبي.
 .245يجب أن تقوم النافذة اإلسالمية بإعداد قائمة تكميلية منفصلة يتم نشرها في املالحظات على القوائم املالية توضح
بالتفصيل:
(أ) األموال التي يتم استخدامها وفقا ملبادئ الشريعة وأحكامها واملوجودات التي تمولها هذه األموال؛
(ب) الدخل واملصاريف املتعلقة بالخدمات املصرفية اإلسالمية التي تقدمها النافذة اإلسالمية.
 .246يجب أن تقوم النوافذ اإلسالمية باإلفصاح بالتفصيل:
(أ) عما إذا كانت النافذة اإلسالمية قد دمجت األموال املتعلقة باألعمال املالية اإلسالمية مع األموال املتعلقة باألعمال
املالية التقليدية أم ال وإلى أي مدى؛
(ب) مصادر وتطبيقات األموال املستخدمة واملستثمرة؛
(ج) مصادر األموال املستخدمة لتغطية العجز في حال حدوثه؛
(د) أي دخل تم استالمه وهو محظور شرعا والتصرف بهذا الدخل وفقا إلرشادات هيئة الرقابة الشرعية؛
(ه) أي احتياطيات تقتطع من األموال املستخدمة وفقا ملبادئ الشريعة وأحكامها ،والغرض من هذه االحتياطيات وإلى
من تعود في حال توقف األنشطة التي تم اقتطاع هذه االحتياطيات من أجلها؛
(و) النسبة املئوية لألموال التي تحتفظ بها النافذة اإلسالمية من الشركة التقليدية األم و/أو الكيانات التقليدية األخرى
(على شكل تخصيص رأس املال ،الودائع/حسابات االستثمار ،إلخ) مقارنة بإجمالي األموال؛
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(ز) أي تفاصيل أخرى كما هو مطلوب من قبل السلطة التنظيمية والرقابية املعنية من وقت آلخر.
 .247يجب أن تبدي هيئة الرقابة الشرعية الرأي في تقريرها حول ما إذا كانت أموال النافذة اإلسالمية قد اختلطت مع أموال
الشركة التقليدية األم خالل فترة التقرير.
10.3متطلبات أخرى
 .248تقع املسؤولية النهائية للنافذة اإلسالمية على عاتق مجلس إدارة الشركة التقليدية األم .يتم تشجيع مجلس اإلدارة على
أن يضم كعضو مستقل (أو مستشار) شخصا لديه خبرة ومعرفة في املالية اإلسالمية .يجب على مجلس اإلدارة التأكد من
أن رئيس النافذة اإلسالمية لديه املعرفة واملؤهالت والخبرة الكافية في مجال املصرفية واملالية اإلسالمية ويمتلك على األقل
الفهم األساس ي ملبادئ الشريعة وأحكامها كما تنطبق على املنتجات والعمليات املالية اإلسالمية .وبالتحديد ،يجب أن يكون
لديهم فهم واضح للمخاطر الخاصة باملالية اإلسالمية وتشريعات حوكمة الشركات والحوكمة الشرعية املعمول بها .يجب
على مجلس اإلدارة أيضا التأكد من أن رئيس النافذة اإلسالمية يستوفي أسس الكفاءة واملالءمة من حيث النزاهة والشخصية
والسمعة في السوق والسلوك األخالقي.
 .249يجب أن يكون رئيس النافذة اإلسالمية ذا خبرة ومنصب عالي في التسلسل الهرمي للمنظمة .يجب أن يكون رئيس النافذة
اإلسالمية مكرسا لعمليات النافذة اإلسالمية ويجب أال يؤدي أي مهام ال تدخل ضمن نطاق النافذة اإلسالمية .يجب أن
يقوم برفع التقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للشركة التقليدية األم لجميع أنواع األعمال ومسائل األداء .من املهم أال
يفوض الرئيس التنفيذي هذه املسؤولية إلى مسؤول تنفيذي آخر من أجل الحفاظ على الوضع التنظيمي املمنوح للنافذة
اإلسالمية.
 .250يجب أن يتم تنظيم الوظائف املختلفة للنافذة اإلسالمية بطريقة تضمن أقص ى استقاللية للنافذة اإلسالمية وتجنب
تعارض املصالح مع الشركة التقليدية األم .يجب أن يتحقق ذلك من خالل ما يلي:
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(أ) موظفين مخصصين لوظائف األعمال كالعمالء والشركات والخزينة يقومون برفع التقارير إلى رئيس النافذة اإلسالمية
مع نسخة من التقارير إلى رؤساء األقسام املعنية في الشركة التقليدية األم؛
(ب) موظفين مخصصين لوظائف دعم األعمال األخرى كاملنتجات ،واألعمال الذكية ،والتسويق ،وخدمة العمالء ،واملوارد
البشرية ،والخدمات القانونية ،والقنوات البديلة التي تقدم تقاريرها إلى رئيس املصرفية اإلسالمية مع نسخة من
التقارير إلى رؤساء األقسام املعنية في الشركة التقليدية األم؛
(ج) موظفين مخصصين ملختلف وظائف الرقابة بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر التدقيق الداخلي ،االلتزام ،وإدارة
االئتمان ،والرقابة املالية ،وإدارة املخاطر ،وما إلى ذلك ،وتقديم التقارير إلى رؤساء األقسام املعنية .يجب على هذه
الوظائف إبقاء رئيس النافذة اإلسالمية على اطالع فيما يتعلق بتقاريرهم ومالحظاتهم؛
(د) وظائف الدعم املشتركة (مثل العمليات املركزية واإلدارية وما إلى ذلك) مع الشركة التقليدية األم ،شريطة أن يتم
تصميم سياسة تخصيص تكاليف شفافة وإبرام اتفاقية مستوى الخدمة بعد أخذ املوافقات مناسبة من مجلس
اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية.
 .251يجب أن يكون النظام املصرفي اآللي األساس ي/نظام تقنية املعلومات الذي تعتمده النافذة اإلسالمية قادرا على تمييز
الطبيعة الخاصة للعقود واملصطلحات واملعامالت وخطوات التنفيذ في املالية اإلسالمية .يجب أن يكون النظام املصرفي اآللي
األساس ي/نظام تقنية املعلومات قادرا على احتساب الربح وعلى املعالجة املحاسبية وفقا ملتطلبات الشريعة.
 .252يجب أن يكون هناك أنظمة مناسبة إلدارة الخزينة ومجمع األموال في النافذة اإلسالمية من أجل تلبية االحتياجات
الخاصة لفصل األموال واحتساب األرباح.
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 .253يمكن للنافذة اإلسالمية تلقي األموال من الشركة التقليدية األم بموجب عقد متوافق مع الشريعة .ومع ذلك ،ال يمكنها
وضع األموال مع الشركة التقليدية األم أو أي مؤسسة مالية تقليدية أخرى سواء بشكل مباشر أو من خالل طرف ثالث 21 .

 .254يجب أن تعمل وظيفة االلتزام الشرعي بشكل مستقل وأن تقدم تقاريرها لهيئة الرقابة الشرعية ،مع تقديم تقارير إدارية
إلى رئيس املصرفية اإلسالمية .يتم تعيين رئيس وظيفة االلتزام الشرعي من قبل رئيس املصرفية اإلسالمية بالتشاور مع وبعد
املوافقة الواجبة من هيئة الرقابة الشرعية.
 .255يمكن أن تكون وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي وظيفة مستقلة ضمن النافذة اإلسالمية أو جزء من وظيفة التدقيق
الداخلي للشركة التقليدية األم ،بشرط أن يستوفي املوظفون أسس الكفاءة واملالءمة للمدقق الشرعي الداخلي.

 .256باإلضافة إلى املهام األخرى ،يجب على املدقق الشرعي الداخلي أيضا إجراء تقييم فيما إذا كانت األموال قد تم فصلها
بشكل مناسب وأن الخدمات واملعامالت مع الشركة التقليدية األم (إن وجدت) ملتزمة بالشريعة ووفقا لهذا املعيار
والتشريعات واإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن أيوفي والسلطة التنظيمية والرقابية وهيئة الرقابة الشرعية.
 .257في قطاع التكافل الفرعي ،يجب على مشغل نافذة التكافل تقديم تأكيد بأن أموال املشاركين في التكافل منفصلة بشكل
مالئم عن أموال حاملي وثائق التأمين التقليدي وأموال مساهمي مشغل نافذة التكافل .يجب أن يكون التعبير عن الرأي لهذا
الغرض مطلبا تنظيميا في تقرير هيئة الرقابة الشرعية ملشغل نافذة التكافل.

 .258ينطبق األمر نفسه على النوافذ في إطار برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي ،والتي يجب أن تضمن أيضا بأن هناك
أنظمة وآليات مناسبة وفعالة ملراقبة االلتزام الشرعي السابق والالحق (انظر القسم  .)13.1يجب أن يلبي نظام الحوكمة
الشرعية الخاص ببرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي العمليات التالية:
 21قد تضع النافذة اإلسالمية األموال مع نوافذ إسالمية أخرى.
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(أ) مراقبة االلتزام املتسق بمبادئ الشريعة وأحكامها في عملياتها اليومية؛
(ب) فحص املحفظة للتأكد من بقاء محافظها االستثمارية ضمن املوجودات/املشاريع املباحة شرعا؛
(ج) تنقية الدخل غير املتوافق مع الشريعة.
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املبدأ  :11الشركات اإلسالمية التابعة/الشقيقة
"يجب أن يكون لدى الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة ملؤسسة مالية تقليدية إطار حوكمة شرعي مناسب لضمان
االلتزام الشرعي الفعال لعملياتها".
11,1اعتبارات خاصة للشركات اإلسالمية التابعة/الشقيقة
 .259تعرف الشركة اإلسالمية التابعة أو الشقيقة بأنها كيان قانوني مستقل ومؤسسة مالية ،مملوكة جزئيا أو كليا من قبل
الشركة التقليدية األم ،ولديها ترخيص منفصل لتقديم خدمات مالية ملتزمة بالشريعة.
 .260إذا كانت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مملوكة من قبل الشركة التقليدية األم (عادة تكون مؤسسة مالية
تقليدية) ،سواء كانت هذه امللكية تمثل  ،٪100أو األغلبية أو األقلية مع القدرة على ممارسة النفوذ/السيطرة ،يجب تطبيق
أحكام هذا املعيار طاملا أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي كيان قانوني منفصل له ترخيصه الخاص.
 .261يجب أن يتألف إطار الحوكمة الشرعية للشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة من نفس املكونات/األجهزة التي يتألف منها
في أي من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وهي:
(أ) هيئة الرقابة الشرعية؛
(ب) وظيفة االلتزام الشرعي؛
(ج) وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي؛
(د) التدقيق الشرعي الخارجي املستقل.
وعلى الرغم من أن التدقيق الشرعي الخارجي املستقل هو إلزامي ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تخدم املصلحة
العامة ،بما في ذلك الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة (إذا كان ذلك قابال للتطبيق) ،بعد ثالث سنوات من تاريخ سريان هذا
املعيار .إال أنه وخالل هذه الفترة ولجميع املؤسسات األخرى التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،يوص ى بشدة بااللتزام بهذا املبدأ.
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 .262وباملثل ،فإن الهيئة الشرعية املركزية (في األسواق التي توجد بها) لديها دور تقوم به في إطار الحوكمة الشرعية للشركات
اإلسالمية التابعة/الشقيقة .ملجلس اإلدارة واإلدارة مسؤولياتهما أيضا في ضمان االلتزام الشرعي للشركة اإلسالمية
التابعة/الشقيقة.
 .263يجب أن تكون املسؤوليات وأسس الكفاءة واملالءمة والجوانب األخرى لكل مكون من مكونات الحوكمة الشرعية في
الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة هي نفسها كما تم النص عليه في هذا املعيار ،باستثناء تلك املحددة على نحو مختلف
في هذا القسم.
 .264يجب أن يأخذ نموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي للشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة في االعتبار مصالح أصحاب
املصلحة الرئيسيين في الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة بما في ذلك أصحاب حسابات االستثمار وصغار املساهمين.
ويجب أن يضمن املعاملة العادلة للجميع.
 .265يجب على الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة أن تكون وتعمل كمنظمة مستقلة من جميع النواحي .يمكن للشركة
التقليدية األم التأثير على صنع القرار في الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة على املستوى االستراتيجي فقط من خالل
عضوية مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة حيث يتم التمثيل بهما بما يتفق مع نسبة املساهمة.
 .266لتجنب تعارض املصالح ،ال يسمح ملمثلي الشركة التقليدية األم في مجلس إدارة الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة
بالتصويت على أي مسألة ينظر إليها بشكل معقول على أنها تفيد الشركة التقليدية األم على حساب مصالح أصحاب املصالح
في الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة.
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 .267يجب أن يتحمل مجلس إدارة الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة املسؤولية االستئمانية الكاملة تجاه أصحاب املصالح
بما في ذلك املساهمين وأصحاب حسابات االستثمار في الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة .ال يمكن نقل هذه املسؤولية
االستئمانية أو تفويضها إلى مجلس إدارة الشركة التقليدية األم فقط ملجرد امللكية.
 .268باستثناء رؤساء االلتزام والتدقيق الداخلي وإدارة املخاطر ،ال يمكن للشركة التقليدية األم تعيين أي أعضاء آخرين من
إدارتها التنفيذية في مجلس إدارة الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة .ومع ذلك ،يمكنها تعيين أي من أعضاء مجلس إدارتها
غير التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة اإلسالمية التابعة /الشقيقة إذا كانت تشريعات النطاق التنظيمي والرقابي تسمح
بذلك وإذا كان أعضاء مجلس اإلدارة يستوفون أسس الكفاءة واملالءمة ذات الصلة.
 .269إذا كانت الشركة التقليدية األم تمتلك األغلبية أو  ٪ 100من الشركة اإلسالمية التابعة ،فيمكنها الحصول على نسخة
من تقارير إدارات/وظائف األعمال الرئيسة حيث يكون لرؤساء وظائف الشركة التقليدية األم الحق في معلومات معينة ذات
صلة على النحو املوافق عليه من قبل مجلس ي اإلدارة ووفقا لقوانين النطاق التنظيمي والرقابي ولكن يجب أال يكون لهم
سلطة اتخاذ القرارات أو التأثير عليها في الشركة اإلسالمية التابعة .يجب أال يكون أي تشارك للمعلومات على مستوى العمالء
بين االثنين ضارا باملصالح طويلة األجل للمساهمين وأصحاب حسابات االستثمار في الشركة اإلسالمية التابعة.
 .270ال يسمح بأي محاولة استراتيجية أو تكتيكية من قبل الشركة التقليدية األم لتقليص املنافسة من الشركة اإلسالمية
التابعة/الشقيقة (على سبيل املثال عن طريق منع الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة من االقتراب من فئات معينة من
العمالء أو من قطاعات األعمال) إذا تم اعتبارها ضد مصالح صغار املساهمين و/أو أصحاب حسابات االستثمار في الشركة
اإلسالمية التابعة/الشقيقة.
 .271يمكن للشركة التقليدية األم والشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة االتفاق ،لغرض توفير التكاليف ،على ترتيب خدمات
مشتركة على أساس تجاري بحت ليتم املوافقة عليه من قبل مجلس ي إدارة الكيانين وهيئة الرقابة الشرعية للشركة
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اإلسالمية التابعة/الشقيقة .يجب أن يتغيب أعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلون الشركة التقليدية األم في الوقت الذي
يصوت فيه مجلس إدارة الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة على االتفاق.
 .272يجب أن يأخذ ترتيب الخدمات املشتركة هذا في االعتبار أنه ال يمكن إجبار أي موظف في الشركة اإلسالمية
التابعة/الشقيقة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،على العمل لدى الشركة التقليدية األم ،وال يمكن للشركة اإلسالمية
التابعة/الشقيقة تأجير أي جزء من بنيتها التحتية املادية أو أنظمتها للشركة التقليدية األم.
 .273إذا قررت الشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة املشاركة في املوقع الجغرافي مع الشركة التقليدية األم ،فيجب عليها
التأكد من أن هذا الترتيب ال يؤثر على هوية عالمتها التجارية في تصور عامة الناس.
 .274يمكن للشركة اإلسالمية التابعة/الشقيقة تلقي األموال من الشركة التقليدية األم بموجب عقد متوافق مع الشريعة.
ومع ذلك ،ال يمكنها وضع األموال مع الشركة التقليدية األم أو مع أي مؤسسة مالية تقليدية أخرى سواء بشكل مباشر أو
من خالل طرف ثالث.
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املبدأ  :12اعتبارات أخرى
"على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية احترازا مسؤولية ضمان االعتراف بأية اعتبارات إضافية أو ظروف استثنائية
اعتبارات أخرى مما يؤد إلى تطبيق مبادئ هذا املعيار".
قد تضطرها لتطبيق التناسبية و/أو أ
ٍ
12.1املعاملة الخاصة أل حاب املصال التشاركيين
 .275إحدى السمات الفريدة للتمويل اإلسالمي هي وجود أصحاب املصالح املشاركين باملخاطر مثل أصحاب حسابات
االستثمار في البنوك اإلسالمية واملشاركين (أو املؤمن عليهم) في شركات التكافل .وفقا لإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية
أليوفي (املعدل  ،)2020فإن أصحاب املصالح التشاركيين لديهم ترتيب تعاقدي مع املؤسسة ملشاركة األرباح والخسائر
والعوائد املتبقية في صافي املوجودات لألصل األساس ي أو األعمال.
 .276يعتبر أصحاب املصالح التشاركيين ،كأصحاب حسابات االستثمار ،شبه حقوق ملكية ألنهم يشاركون غالبية مخاطر
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وبالتالي هناك حاجة لوجود سياسات وممارسات محددة بشكل جيد وشفافة وموحدة
للحوكمة العامة ألموال أصحاب املصالح التشاركيين لضمان معاملة عادلة ومنصفة لهم.
 .277يجب أن تضمن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن إنشاء وإدارة الوعاء االستثماري ،واحتساب األرباح وتوزيعها
على أصحاب حسابات االستثمار يتم وفقا للمعايير الشرعية واملحاسبية ومعايير الحوكمة الصادرة عن أيوفي (كما هو مطبق
في النطاق التنظيمي والرقابي) ،ومعيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم " 3املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات
التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية" وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية املعنية .وبالتالي ،يجب أن يخضع أيضا
للتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي املستقل.
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 .278يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية سياسة شاملة ومحددة جيدا إلدارة الوعاء االستثماري
لألموال املستلمة من أصحاب حسابات االستثمار .يجب أن تتم املوافقة على السياسة من قبل هيئة الرقابة الشرعية
ومجلس اإلدارة .كما يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تضع تدابير شاملة لتخفيض املخاطر لحماية وصون
مصالح أصحاب حسابات االستثمار.
 .279يجب أن تغطي السياسة ،كحد أدنى ،املجاالت التالية بهدف تقديم معاملة عادلة ومنصفة ألصحاب حسابات
االستثمار:
(أ) األهداف ،واستراتيجية االستثمار ،تقبل املخاطر ،والحدود وتفويض السلطة لكل وعاء إستثماري؛
(ب) عملية تأسيس الوعاء االستثماري ونسبة املشاركة في األرباح واألوزان وأساسها؛
(ج) سياسة وإجراءات تخصيص املوجودات وتوزيع األموال؛
(د) حقوق والتزامات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية كمضارب (مدير موجودات) أو وكيل؛
(ه) األساس لتخصيص األنواع املختلفة من أموال أصحاب حسابات االستثمار على األوعية االستثمارية املختلفة؛
(و) األساس لتعيين األوزان لكل فئة من فئات حسابات االستثمار داخل الوعاء االستثماري املعين؛
(ز) أساس توزيع الدخل واملصاريف املباشرة بين أصحاب حسابات االستثمار ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية،
بما في ذلك األسس املحددة مسبقا التي تحكم ذلك؛
(ح) أساس املعاملة والتعويض للصرف/السحب املبكر لألموال من قبل أصحاب حسابات االستثمار؛
(ط) آلية محددة للتحويل البيني للموجودات ،مع املوافقة املناسبة من املستوى اإلداري األعلى وموافقة هيئة الرقابة
الشرعية؛
(ي) سياسة إنشاء االحتياطيات مثل احتياطي معادلة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار ،وإجراءات استخدامها؛
(ك) مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية ،واللجنة (اللجان) املعنية ملجلس اإلدارة واملدراء املستقلين لتمثيل مصالح أصحاب
املصالح التشاركيين (بما في ذلك مصالح أصحاب حسابات االستثمار) فيما يتعلق بحوكمة هذه الصناديق.
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 .280لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مسؤولية استئمانية تجاه املساهمين التشاركيين لضمان أن استخدام
أموالهم يتم في األنشطة واملعامالت املتوافقة مع الشريعة .لذلك يحظر على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تضع
أمواال في املؤسسات املالية التقليدية إما بشكل مباشر أو من خالل طرف ثالث.
 12,2االلتزام الشرعي والتصنيفات االستئمانية
 .281تشجع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على السعي للحصول على تصنيفات استئمانية ولاللتزام الشرعي من
وكاالت التصنيف املستقلة وذلك من أجل تعزيز مستوى التزامها الشرعي وتعزيز ثقة عامة الناس في املؤسسة.
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املبدأ  :13قابلية التطبيق على القطاعات املختلفة
ُ
"يمكن تطبيق أحكام هذا املعياربشكل مناسب باستخدام أسس التناسبية وحسب الصلة بالقطاعات املختلفة لصناعة
املالية اإلسالمية".
 .282بشكل عام ،تنطبق أحكام هذا املعيار بالكامل على الصناعة املصرفية والتكافل ،ويطلب االلتزام من جميع املؤسسات
الخاضعة لإلشراف الرقابي التي تقدم منتجات مصرفية ومنتجات تكافل متوافقة مع الشريعة.
 .283ومع ذلك ،يمكن توفير املرونة املناسبة باالعتماد على أسس التناسبية للقطاعات األخرى مثل أسواق رأس املال
اإلسالمية ،والتأمين على الودائع اإلسالمية ،والتمويل األصغر اإلسالمي ،ومؤسسات التمويل االجتماعي اإلسالمي.
 .284تقع على عاتق السلطات التنظيمية والرقابية مسؤولية التأكد من تطبيق أحكام هذا املعيار بالكامل في روحه ومبادئه،
وفقا ملالءمتها وصلتها بالقطاع/املؤسسة قيد الدراسة.
13.1سوق رأس املال اإلسالمي22

 .285تشمل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في سوق رأس املال اإلسالمي على جهات اإلصدار ومديري الصناديق
ووسطاء السوق الذين يدعون صراحة االلتزام الشرعي فيما يتعلق بعروضهم.
 .286يجب أن تسعى السلطة التنظيمية والرقابية إلى التأكد من أن املنتجات التي يدعى بأنها متوافقة مع الشريعة في سوق
رأس املال اإلسالمي قد خضعت لعملية فحص وموافقة سليمة من قبل هيئة الرقابة الشرعية املختصة.

 22املزيد من اإلرشادات املفصلة متاحة في معيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم  21بشأن املبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي [قطاع سوق رأس املال
اإلسالمي] .
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 .287بالنسبة لسوق رأس املال اإلسالمي ،تتألف هيئة الرقابة الشرعية ،كما في هذا املعيار ،من ثالثة أو أكثر من علماء
الشريعة .ومع ذلك ،يمكن أيضا الحصول عليها 23بموجب عقد خدمة من خالل شركة استشارات شرعية خارجية شريطة
االلتزام بجميع معايير الحوكمة ومعايير الكفاءة واملالءمة على النحو املنصوص عليه في هذا املعيار .في حال وجود هيئة
شرعية مركزية في النطاق التنظيمي والرقابي ،يجب أن تلتزم منتجات سوق رأس املال اإلسالمي بمتطلبات الهيئة الشرعية
املركزية.
 .288يجب أن تطلب السلطة التنظيمية والرقابية من املسوقين للمنتجات التي يدعى بأنها ملتزمة بالشريعة في سوق رأس
املال اإلسالمي القيام باإلفصاحات املناسبة في حالة حدوث أي تغييرات جوهرية تؤثر على االلتزام الشرعي للمنتجات.
 .289يجب على السلطة التنظيمية والرقابية أن تحدد بوضوح التدابير التنظيمية واإلجراءات العالجية التي يتعين اتخاذها
في حال حدوث تغيير في وضع املنتج من منتج متوافق مع الشريعة إلى منتج غير متوافق مع الشريعة.
 .290كما يجب أن تكون السلطة التنظيمية والرقابية شفافة ومتسقة في نهجها في التعامل مع مسائل الحوكمة الشرعية في
سوق رأس املال اإلسالمي.
 .291يجب أن يكون للسلطة التنظيمية والرقابية آلية قائمة للتعاون مع السلطات التنظيمية والرقابية األخرى إلدارة
األنشطة العابرة للحدود في أسواق رأس املال اإلسالمية في ضوء التفسيرات الشرعية املختلفة أو االختالفات في متطلبات
الحوكمة الشرعية ذات الصلة.

 23يحدث هذا عادة في الحاالت التي ال يكون فيها املشارك في سوق رأس املال من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بحكم طبيعة غالبية أعماله  -على سبيل املثال ،في حالة
إصدار الصكوك من قبل شركة اتصاالت أو شركة تصنيع سيارات ،ال يتوقع من املصدر أن يضم هيئة رقابة شرعية داخلية بدوام كامل ،وبالتالي يمكن الحصول عليه من
الخارج بموجب عقد خدمة.
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13.2مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية/منصات التقنية املالية اإلسالمية/املنظمات األخرى التي تعمل من أجل
الشمول املالي24
 .292إن وجود إطار سليم للحوكمة الشرعية هو متطلب ألي منظمة ،وخاصة تلك التي تعمل في مجال الخدمات املالية .قد
ظهرت العديد من نماذج األعمال الجديدة في السنوات األخيرة .بعضها خاضع للتنظيم االحترازي (مثل منصات التقنية
املالية ،مؤسسات التمويل األصغر الربحية اإلسالمية أو مشغلي أنظمة الدفع) بينما نماذج األعمال األخرى ليست كذلك
(مثل املنظمات الخيرية التي تعمل من أجل الشمول املالي) .العامل املشترك بين هذه النماذج واألعمال املختلفة هو مطالبتها
بااللتزام الشرعي.
 .293بالنظر إلى طبيعة وحجم أنشطة املنظمة ،قد تسمح السلطات التنظيمية والرقابية ببعض االستثناءات من متطلبات
هذا املعيار وتوفر املرونة التنظيمية املناسبة .25يتم تشجيع املنظمات غير الخاضعة للتشريعات االحترازية الراغبة في تقديم
خدمات متوافقة مع الشريعة على تبني املبادئ ذات الصلة والقابلة للتطبيق في هذا املعيار.
 .294مثال على املرونة التنظيمية هو السماح باالستعانة بمصادر خارجية لبعض وظائف الحوكمة الشرعية من خالل طرف
ثالث .هناك خيار آخر لتقليل تكلفة العمليات وهو السماح ملقدمي الخدمات األصغر باالعتماد على مستشار شرعي واحد
عوضا عن هيئة الرقابة الشرعية .بدال من ذلك ،يمكن لعدد من مقدمي الخدمات هؤالء تشكيل هيئة رقابة شرعية بشكل
جماعي ومشاركة التكاليف .يمكنهم أيضا االستعانة بشركة استشارات شرعية لتقديم خدمات هيئة الرقابة الشرعية
بموجب اتفاقية خدمة .خيار آخر هو الخدمات الشرعية التطوعية املقدمة من قبل املستشارين الشرعيين أو شركات
االستشارات الشرعية أو هيئات الرقابة الشرعية (للبنوك اإلسالمية) ملقدمي الخدمات األصغر كجزء من جهود املسؤولية
االجتماعية للشركات الخاصة بهم.

 24املزيد من اإلرشادات املفصلة متاحة في املالحظة الفنية رقم  3ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية حول الشمول املالي واملالية اإلسالمية.
 25ومع ذلك  ،فإن هذا ال يتجاوز أي إرشادات حالية و  /أو ممارسات أكثر صرامة كما تم اعتمادها بالفعل من قبل السلطات التنظيمية والرقابية الوطنية ،خصوصا إذا كان
مقدم الخدمة مؤسسة خاضعة للتنظيم االحترازي بموجب إطار الحوكمة الشرعية الوطني  /املركزي للنطاق التنظيمي والرقابي.
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 .295بالنسبة للكيانات الخاضعة للتنظيم االحترازي ،ومع السماح انتقائيا باملرونة و/أو االستثناءات املذكورة أعاله ،يجب
أن تضمن السلطات التنظيمية والرقابية أيضا بأن املخاطر ذات الصلة يتم التحكم بها وتخفيضها .على سبيل املثال ،إذا تم
استخدام شركة استشارات شرعية واحدة من قبل كيانات متعددة لوظيفة هيئة الرقابة الشرعية الخارجية ،فيجب اتخاذ
التدابير املناسبة لضمان عدم تسريب املعلومات السرية من مؤسسة إلى أخرى.

96

املبدأ  :14اإلفصاح والشفافية
"يجب أن تكون مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية شفافة في حوكمتها الشرعية بالنسبة ملساهميها وعمالئها26

وأ حاب املصال ا خرين واملشاركين في السوق ذ الصلة".
 .296الهدف من الشفافية في مجال الحوكمة الشرعية هو تزويد املساهمين والعمالء وأصحاب املصالح اآلخرين واملشاركين
في السوق باملعلومات الضرورية لتمكينهم من تقييم فعالية مجلس اإلدارة في ضمان االلتزام الشرعي .وهذا ينطبق بشكل
خاص على قطاعات املصرفية اإلسالمية وسوق رأس املال اإلسالمي والتكافل .يجب أن يتم اإلفصاح من خالل سياسة
إفصاح رسمية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ويجب أن تكون واضحة وشاملة وذات معنى للمستخدمين ومتسقة مع
مرور الوقت27.

 .297يجب أن تقوم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة واملفيدة التي تدعم املجاالت
الرئيسة للحوكمة الشرعية بما يتفق مع املبادئ الواردة في هذا املعيار .يجب أن يكون هذا اإلفصاح متناسبا مع الحجم
والتعقيد والهيكل واألهمية االقتصادية وأنماط املخاطر ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 .298باإلضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية ،وبالحد األدنى ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقوم
باإلفصاح السنوي عن املعلومات التالية في وثائق اإلفصاح التنظيمي املستقلة الخاصة بها أو في الوثائق األخرى (كالتقارير
السنوية) مع وضع العالمات املناسبة:28

" 26العمالء " هنا لإلشارة إلى املودعين وأصحاب حسابات االستثمار ومتلقي التمويل في املصرفية اإلسالمية واملشاركين في التكافل واملستثمرين في برامج االستثمار الجماعي
اإلسالمي والصكوك.
 27انظر املعيار رقم  22ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية :اإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية[القطاع املصرفي]
للمزيد من التفاصيل حول هذه املبادئ.
 28انظر املعيار رقم  22ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية للمزيد من املعلومات حول متطلبات العالمات املناسبة.
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(أ) بيان حول ترتيبات وأنظمة وضوابط الحوكمة املستخدمة من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لضمان
االلتزام الشرعي ،وكيفية تلبيتها للمعايير الوطنية أو العاملية املعمول بها ،وإذا كان هناك التزام أقل من االلتزام الكامل
بهذه املعايير ،وشرح أسباب عدم االلتزام .في البلدان التي يتم فيها اتباع هذا املعيار ،أو حيث توجد إرشادات وطنية
حول الحوكمة الشرعية في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،يجب تقديم بيان بااللتزام بهذه املعايير (وأسباب
أي عدم التزام)؛
(ب) مؤهالت ومجاالت الخبرة لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية؛
(ج) تعيين وتغيير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل السنة املالية؛
(د) إجمالي التعويضات املدفوعة لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل العام؛
(ه) أي عالقة تمويل أو إيداع مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وفيما إذا تم تقديم أي أسعار خاصة أو تفضيلية.
(و) أي تعارض في املصالح يتعلق بالفقرات  141و  142و  143و 144؛
(ز) سجل حضور كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الجتماعات الهيئة خالل السنة املالية؛
(ح) اإلفصاح عن عدد وطبيعة أحداث عدم االلتزام الشرعي29خالل الفترة وكيف تم حلها (مع اإلشارة إلى املعايير الشرعية
املطبقة) ،بما في ذلك التدابير الرقابية لتجنب تكرار مثل هذه األحداث؛
(ط) التدريبات التي حضرها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل الفترة.
 .299يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن األحكام/القرارات الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة
الشرعية الخاصة بها خالل  12شهر املاضية واملتعلقة باملنتجات والخدمات املقدمة من قبلها ،باإلضافة إلى األسباب
املنطقية/أسس االستنتاج (فقهية أو غيرها) والتي تدعم هذه األحكام/القرارات .من املهم أن تكون هذه األحكام/القرارات

 29عدم االلتزام الشرعي يشير إلى فشل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في االلتزام أو تطبيق مبادئ الشريعة وأحكامها املحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية و/أو الجهة
املعنية في النطاق التنظيمي والرقابي الذي تعمل فيه املؤسسة.
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الشرعية واألساس املنطقي الداعم لها قد تمت بمصطلحات دقيقة ومحددة وبشكل ولغة واضحة وبسيطة وسهلة الفهم.
كما يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقوم باإلفصاح املناسب عندما تبتعد هيئة الرقابة الشرعية الخاصة
بها عن أو تقوم بتعديل أي من أحكامها/قراراتها الشرعية السابقة ،مع أسباب هذا االبتعاد أو التعديل.
 .300مع مراعاة املتطلبات الوطنية ،يمكن ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تقديم إفصاحات توضح بالتفصيل التزامات
الزكاة السنوية لها ،والطريقة (الطرق) املستخدمة لتحديد وعاء الزكاة ومستلمي مساهمات الزكاة .تنطبق متطلبات اإلفصاح
عن الزكاة في هذا املعيار فقط على التزامات الزكاة الخاصة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وفقا للقوانين والتشريعات
الوطنية املعمول بها .يجب أن تشمل هذه اإلفصاحات على ما يلي:
(أ) الطريقة املستخدمة في احتساب وعاء الزكاة من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عند االقتضاء؛
(ب) قنوات صرف أموال الزكاة التي تستخدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية؛
(ج) اإلفصاح عن التزامات الزكاة السنوية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،عند االقتضاء ،وفقا للمتطلبات
الدستورية و/أو الوطنية؛
(د) إذا لم يتم دفع الزكاة من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وفقا للقوانين والتشريعات الوطنية املطبقة،
فيجب اإلفصاح عن املعلومات الكافية من قبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية للسماح للمساهمين
واملستثمرين اآلخرين بحساب التزامات الزكاة الخاصة بهم.
 .301يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تعرض كجزء من تقريرها السنوي بيان مصادر واستخدامات
األموال الخيرية بما في ذلك الدخل املحظور/غير املتوافق مع الشريعة واألموال الخيرية األخرى.
 .302اإلفصاحات اإلضافية لسوق رأس املال اإلسالمي والتكافل هي كما يلي :
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14,1سوق رأس املال اإلسالمي30

الصكوك
 .303يجب القيام بإفصاحات كافية حول الجوانب الشرعية للصكوك للسماح بإصدار حكم متبصر فيما يتعلق بااللتزام
الشرعي األولي واملستمر للصكوك .قد يشمل هذا اإلفصاح على عناصر تتعلق بما يلي:
علماء الشريعة وعملية املراجعة الشرعية
 .304يجب أن يحدد اإلفصاح أي هيئة رقابة شرعية قد أبدت رأيها بشأن االلتزام الشرعي للصكوك ،وأسماء علماء الشريعة
املعنيين وطبيعة عالقتهم 31باملنش ئ أو املدين أو املنظم .يجب اإلفصاح عن معلومات كافية عن العلماء (بما في ذلك أوراق
اعتمادهم وخبراتهم) للسماح للمستثمر بتحديد مدى االعتماد املستعد لوضعه عليهم.
 .305إذا كان النطاق التنظيمي والرقابي ذا الصلة ينظم الحوكمة الشرعية أو يقوم بتفسيرها على املستوى الوطني أو على
مستوى السوق (على سبيل املثال من خالل وجود هيئة شرعية مركزية أو هيئة رقابة شرعية منفصلة ألسواق رأس املال)،
فيجب أن يتم ذكر ذلك.
 .306يجب القيام باإلفصاح عن األدوار واملسؤوليات التفصيلية لهيئة الرقابة الشرعية وعملية املراجعة الشرعية املتبعة
(بما في ذلك األنشطة كاملراجعة وإصدار الفتوى واملراقبة املستمرة واملراجعة الدورية للصكوك وما إلى ذلك) وما هي الوثائق
(مثل صحيفة الشروط ،وامللخصات ،ومسودات العقود و /أو العقود النهائية) التي تمت مراجعتها من قبل العلماء .كما يجب

 30انظر املبادئ اإلرشادية رقم  19الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية:املبادئ اإلرشادية الخاصة بمتطلبات اإلفصاح ملنتجات سوق رأس املال اإلسالمي (الصكوك
وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي) لتوصيات اإلفصاح املفصلة للصكوك وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي.
 31قد يتضمن هذا ،على سبيل املثال ،الجهة التي عينت هيئة الرقابة الشرعية.
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أن تشير اإلفصاحات أيضا عما إذا كان هناك ترتيبات خارجية ذات صلة لم يتم أخذها في االعتبار (مثل ترتيبات التحوط
الخارجية).
 .307إذا كان املنش ئ أو الجهة املنظمة أو أي طرف آخر في ترتيبات الصكوك يقدم بيانا فيما يتعلق بااللتزام الشرعي للصكوك،
فيجب اإلفصاح عن ذلك بوضوح .يجب أيضا اإلفصاح عن عدم وجود مثل هذا البيان في إخالء واضح للمسؤولية.
الفتوى واألسباب املنطقية
 .308أي فتوى تتعلق بالصكوك (بما في ذلك إصدارها وتداولها) يجب أن تكون جزءا من التوثيق القانوني للصكوك وأن يتم
اإلفصاح عنها في مستند العرض ،أو بطريقة أخرى من خالل إتاحتها للمستثمرين املحتملين  -على سبيل املثال  ،عن طريق
نشرها على املوقع االلكتروني وإتاحة الوصول إليها من قبلهم .كما يجب أن يشمل اإلفصاح األسباب املنطقية للفتوى (أي
األسباب املنطقية الفقهية)32.

املوجودات واألنشطة محل الصكوك
 .309يجب اإلفصاح عن أي نقص أو قيود شرعية فيما يتعلق باملوجودات واألنشطة محل الصكوك وكذلك املخاطر التي
قد تنشأ في املستقبل .على سبيل املثال ،عندما يشتمل مجمع املوجودات األساسية على موجودات من نوع النقدية والذمم
املدينة ،يجب اإلفصاح عن أي نسب يجب مراعاتها ملجمع املوجودات ،إلى جانب العواقب املتعلقة بخرقها .باإلضافة إلى
ذلك ،يجب اإلفصاح أيضا عن أي موجودات أو أنشطة أساسية تتضمن مكونا محظورا ويتطلب التنقية.

 32في حال تمت املوافقة على اإلصدار من قبل أكثر من هيئة رقابة شرعية واحدة ،يجب أن يتم اإلفصاح عن كل فتوى صدرت.
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قابلية التداول
 .310إذا كان هناك قيود ،من وجهة نظر هيئة الرقابة الشرعية حول الصكوك ،يجب مراعاتها على قابلية تداول الصكوك
في السوق الثانوية (على سبيل املثال ،التداول فقط بالقيمة االسمية أو باملبلغ املستحق على أساس فوري) ،فإن هذه القيود
يجب اإلفصاح عنها بوضوح وشرح األسباب املنطقية .إذا كان القيد هو أن الصكوك ال يمكن تداولها أو تحويلها بطريقة
متوافقة مع الشريعة وبأسعار متفاوض عليها ،فإن مستند عرض الصكوك يجب أن يحمل إيضاح بارز يفيد بأنه ال يمكن
تداول الصكوك أو تحويلها إال بالقيمة اإلسمية.
مدفوعات التنقية والتعويضات
 .311يجب أن يتم اإلفصاح عما إذا كان هناك ترتيبات في عقود الصكوك ملدفوعات التنقية التي يجب القيام بها فيما يتعلق
بالدخل غير املتوافق مع الشريعة الناتج عن الصكوك .يجب أيضا توضيح األساس الذي يتم وفقا له احتساب مدفوعات
التنقية كما نصحت به هيئة الرقابة الشرعية ويجب أيضا اإلفصاح عن الكيانات التي سيتم تقديمها لها (إذا كانت معروفة
في ذلك الوقت).
 .312يجب أن يتم اإلفصاح عما إذا كان هناك ترتيبات في عقود الصكوك ملدفوعات التعويضات على املبالغ املتأخرة بموجب
الصكوك .إذا كان األمر كذلك ،فيجب اإلفصاح عنها تحت أي ظروف يتم فرض مثل هذه املدفوعات ،وعلى أي طرف يتم
فرضها ،وكيف يتم تحديدها وكيف سيتم استخدامها.
الشريعة والتفسير
 .313يجب أن يتم اإلفصاح بوضوح عن الدور (إن وجد) الذي ستقوم به الشريعة في تفسير عقود الصكوك (سواء أكان
التفسير من قبل األطراف املنفذة للعقود أو التفسير في الشكل القانوني للقانون الحاكم/الناظم) ،وخصوصا في حالة
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التخلف عن السداد أو اإلنفاذ أو التعديل أو إعادة الهيكلة .في النطاقات التنظيمية والرقابية التي تقوم في املحاكم بعدم
ربط تطبيق الشريعة في تفسير العقود ،يجب اإلشارة إلى أنه من املرجح أن تطبق املحاكم القانون الوطني ذي الصلة بدال من
املبادئ الشرعية في تفسير عقود الصكوك ،وإذا كانت الحالة كذلك ،وصف احتمال أال يتوافق التفسير الناتج مع املبادئ
الشرعية.
اإلرشادات الشرعية في األمور التي تنش ئ بعد اإلصدار
 .314يجب أن يتم اإلفصاح عن أية ترتيبات معمول بها لتقديم تقييمات شرعية أو قرارات شرعية مخصصة في األمور غير
العادية التي قد تنشأ بعد إصدار الصكوك ،كالتخلف عن السداد أو اإلنفاذ أو التعديل أو إعادة الهيكلة .في حال عدم وجود
مثل هذه الترتيبات ،فيجب أن يتم اإلفصاح عن أي عواقب محتملة على املستثمرين امللتزمين بأحكام الشريعة.
اإلفصاح املستمر
 .315يجب أن تتضمن اإلفصاحات الشرعية الدورية للصكوك على تفاصيل املدفوعات التي تمت فيما يتعلق بالتنقية أو
التعويضات كما هو موضح في الفقرتين  311و  312واملدفوعات املتعلقة بالشريعة التي تمت كما هو موضح في الفقرة .300
وأي تعارض في املصالح يتعلق بمثل هذه املدفوعات يجب أن يتم اإلفصاح عنه أيضا.
 .316يجب أن تشمل اإلفصاحات الشرعية الفورية للصكوك على ما يلي )1( :أي فتوى جديدة أو تأكيد يتعلق بالصكوك؛
( )2أي تغييرات جوهرية في األمور التي تم اإلفصاح عنها بموجب الفقرة ( 309املوجودات واألنشطة محل الصكوك)؛ ( )3أي
تغييرات في األمور التي تم اإلفصاح عنها بموجب الفقرة ( 310قابلية التداول)؛ ( )4أي تغييرات على الترتيبات التي تم اإلفصاح
عنها بموجب الفقرة ( 314اإلرشادات الشرعية في األمور التي تنش ئ بعد اإلصدار).
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برامج االستثمارالجماعي اإلسالمي
 .317يجب أن تقدم برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي إفصاحات كافية حول الحوكمة الشرعية وااللتزام الشرعي
والعمليات للسماح للمستثمر املعني باتخاذ قرار متبصر سواء لالستثمار أو االستمرار باالستثمار .يجب أن تعكس
اإلفصاحات لألنواع الخاصة من برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي هياكلها املحددة ،واالعتبارات التشغيلية واملخاطر.
االستثمارات واملراجعة الشرعية والحوكمة
 .318يجب على برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي اإلفصاح في نشرة اإلصدار عن نوع (أنواع) املوجودات املتوافقة مع
الشريعة التي ستستثمر فيها األموال ،واإلجراءات التي سيتم اتباعها للتأكد من أن كل موجود هو متوافق مع الشريعة.
 .319عندما تعتمد عملية اختيار املوجودات على قائمة تم إعداداها خارجيا للموجودات املتوافقة مع الشريعة أو منهجية
للفحص ،يجب أن تعطي برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي التفاصيل .عندما تكون املعلومات واسعة ،يمكن تقديم
تفاصيل عامة في نشرة اإلصدار ،مع املراجع (على سبيل املثال من خالل محدد موقع املعلومات/موقع االنترنت) للوصول إلى
معلومات أكثر تفصيال .ويجب أن يتم ذكر أسماء ومؤهالت علماء الشريعة املسؤولين عن املوافقة على املنهجية والفتاوى
ذات الصلة إن وجدت .كما يجب اإلفصاح أيضا عن أي مخاطر خاصة تتعلق بالشريعة.
 .320عندما يكون لدى برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي أو تقوم بتعيين هيئة رقابة شرعية خاصة بها ،يجب عليها إعطاء
أسماء ومؤهالت علماء الشريعة وأدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية وعملية املراجعة الشرعية املتبعة .كما يجب أن
تفصح عن تواتر االجتماعات الشرعية ،وتواتر مراجعة استثمارات برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي ومنهجية االستثمار،
والظروف التي قد يحدث فيها عدم االلتزام بمبادئ الشريعة أو أحكامها ،وعمليات الكشف عن مخاطر عدم االلتزام هذه
والسيطرة عليها.
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 .321يجب على برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي أن تقوم باإلفصاح في نشرة اإلصدار عن عمليات التدقيق الشرعي
الداخلي و/أو الخارجي.
 .322يجب أن يتم التقرير عن التغييرات الجوهرية في أي من املسائل املبينة أعاله في التقارير السنوية و/أو التقارير املرحلية.
من املحتمل أيضا أن يتطلب التغيير الجوهري في استراتيجية االستثمار موافقة املستثمر ،وبالتالي ،اإلفصاح الفوري.
 .323يجب أن تدرج برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي أيضا في تقريرها السنوي تقريرا من هيئة الرقابة الشرعية الخاصة
بها (إن وجدت) حول عمليات برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي خالل العام ،ومن أي مدقق شرعي خارجي.
معالجة املوجودات أو الدخل غير املتوافقين مع الشريعة
 .324يجب أن تشرح برامج االستثمار الجماعي اإلسالمي في نشرة اإلصدار العمليات ملراجعة االلتزام الشرعي املستمر في
استثماراتها ،وللتصفية من أي موجود أو استثمار تقرر بأنه لم يعد متوافقا مع الشريعة .كما يجب أن توضح أيضا فيما إذا
كان هناك أم لم يكن هناك ترتيبات تمت ملدفوعات التنقية التي يتعين القيام بها فيما يتعلق بالدخل غير املتوافق مع
الشريعة .يجب وصف األساس الذي يتم على أساسه إجراء مدفوعات التنقية ،ويجب أيضا اإلفصاح عن الكيانات التي
سيتم تقديمها لها (إذا كانت معروفة في ذلك الوقت).
 14.2التكافل 33

 .325االستثمار هو أحد األنشطة الرئيسة في التكافل والذي يجب أن يتم طبقا ملبادئ الشريعة وأحكامها .باإلضافة إلى
اإلفصاحات املحددة في الفقرات  298و  299و  ، 300ويجب على مشغلي التكافل وإعادة التكافل اإلفصاح عن املعلومات

 33يرجى اإلطالع على معيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية رقم  :25اإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق لشركات التكافل/إعادة التكافل للمزيد من
األرشادات املفصلة.
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التالية لكل صندوق )1( :منهجية الفحص الشرعي املعتمدة؛ ( )2أي مدفوعات تنقية تم إجراؤها فيما يتعلق باملوجودات أو
األعمال التي لم تكن متوافقة بالكامل مع الشريعة؛ ( )3مبلغ أي مدفوعات تنقية تحتفظ بها شركة التكافل/إعادة تكافل
ولم يتم دفعها بعد.
 .326يجب على مؤسسات التكافل أن تضمن أيضا اإلفصاحات املناسبة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) موجز مختصر عن نموذج التكافل الشامل املطبق ومبادئ الشريعة وأحكامها األساسية املطبقة عليه ،يتضمن ذلك
على سبيل املثال ال الحصر السياسة املتعلقة بالفصل بين مختلف أموال املشاركين في التكافل بما في ذلك أموال
االستثمار ،والعالقة املتبادلة بين هذه األموال ومؤسسة التكافل إلى جانب الشروط واألحكام املهمة املطبقة عليها،
وبما يتفق مع مبادئ الشريعة وأحكامها؛
(ب) السياسة املتعلقة بالقرض الحسن ،وانخفاض قيمته ،وأي متطلبات تنظيمية تتعلق به باإلضافة إلى أي متطلبات
إعفاء أو شطب؛
(ج) اإلفصاحات املتعلقة بالقرض الحسن ،وحركته بما في ذلك املقبوضات واملدفوعات ،واالنخفاض في القيمة
والتسويات األخرى وما إلى ذلك ،وكذلك التوقعات املستقبلية الكافية حول قدرة أوعدم قدرة أموال التكافل على
سداد القرض الحسن في املستقبل القريب؛
(د) السياسة املتعلقة بالحفاظ على االحتياطي التنظيمي ومتطلبات املالءمة املالية ،وتحديد مدى ارتباطها بأموال
املشاركين في التكافل وأموال االستثمار بشكل منفصل؛
(ه) السياسة الخاصة بتحديد الفائض والعجز في أموال املشاركين في التكافل واملتعلقة بمشاركة املخاطر/أعمال
االشتراك ،وإسنادها وتوزيعها ،بما يتفق مع مبادئ الشريعة وأحكامها؛
(و) اإلفصاح عن الرسوم املختلفة املفروضة (كالوكالة) والدخل/الفوائض املشتركة (على سبيل املثال املضاربة/الوكالة
باالستثمار) بموجب العقود الداخلية املختلفة املفروضة من قبل مؤسسة التكافل على مختلف أموال املشاركين في
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التكافل (بما في ذلك أموال االستثمار) ،تحديد أي فائض مشترك مع مؤسسة التكافل بشكل منفصل (إذا كان ذلك
مسموحا به/مطلوبا من قبل نموذج/تشريعات التكافل املعنية)؛
(ز) في حالة االنخراط في الوقف ،اإلفصاح عن الجوانب املهمة لنموذج التكافل املتضمن الوقف إلى جانب اإلفصاح عن
املبالغ املنسوبة إلى الوقف بما في ذلك رأس املال األولي/املمتلكات الوقفية واملبالغ املهمة األخرى؛
(ح) اإلفصاح عن املصاريف والتكاليف املشتركة بين األموال املختلفة ومؤسسة التكافل؛
(ط) في حال كان نموذج التقارير املالية (بسبب متطلبات نظام التقارير املالية أو التنظيمية) ال يقوم بالفصل بين أموال
املشاركين في التكافل ومؤسسة التكافل ،يتم اإلفصاح عن جميع األرصدة املهمة املوحدة في القوائم املالية املنسوبة
إلى مؤسسة التكافل /الصناديق املعنية .وكذلك املعامالت واألرصدة فيما بينها.
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التعاريف
"الفتوى" :رأي فقهي يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية حول أي أمر يتعلق باملسائل الشرعية ،باالعتماد على منهجية مناسبة.
"التدقيق الشرعي الخارجي املستقل :مهمة تأكيد مستقل بغرض تقديم تأكيد معقول اللتزام املؤسسة بمبادئ الشريعة
وأحكامها املطبقة على االتفاقيات املالية ،واألمور غير املالية ،والعقود والعمليات خالل فترة محددة باالعتماد على مجموعة
محددة من مبادىء الشريعة وأحكامها املتضمنة في األسس؛
"مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية" :تشمل املصارف اإلسالمية ،ومؤسسات التأمين اإلسالمي /التكافل ،والنوافذ
اإلسالمية ،وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي .ويشار إليها في هذا املعيار ب "املؤسسات".
"احتياطي مخاطر االستثمار" :املبلغ املخصص من ربح أصحاب حسابات االستثمار بعد تخصيص حصة املضارب في الربح،
من أجل توفير الحماية ألصحاب حسابات االستثمار من خسائر االستثمار املستقبلية.
"برنامج االستثمارالجماعي اإلسالمية" :أي برنامج مالي منظم يستوفي بشكل أساس ي جميع األسس التالية:
(أ) قيام املستثمرين بتجميع مساهماتهم الرأسمالية في صندوق (سواء كان هذا الصندوق في كيان قانوني منفصل ،أو
يتم االحتفاظ به بموجب ترتيب تعاقدي) عن طريق االشتراك في وحدات أو أسهم متساوية القيمة .تشكل هذه
الوحدات أو األسهم ،في الواقع ،مطالبات بملكية املوجودات غير املقسمة للصندوق (والتي يمكن أن تتكون من
موجودات مالية أو غير مالية) ،وينشأ عنها الحق أو االلتزام باملشاركة في األرباح أو الخسائر الناجمة من تلك
املوجودات .سواء كان برنامج االستثمار الجماعي اإلسالمي يدار من قبل املؤسسات التي أنشأته أو قامت برعايته أم
ال ،فهو مساءل ماليا بشكل منفصل عن تلك املؤسسات (أي أن لديه موجودات ومطاليب خاصة به) ،ولكن باستثناء
الصكوك؛
(ب) يتم إنشاء الصندوق وإدارته وفقا ملبادئ الشريعة وأحكامها.
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"النافذة اإلسالمية" :هي وحدة محددة داخل املؤسسة املالية التقليدية تقدم عملية وساطة كاملة في الخدمات املالية املتوافقة
مع الشريعة من الحصول على األموال إلى تقديم التمويل والقيام باالستثمارات ضمن إطار حوكمة يضمن خصوصيتها كمشغل
ملتزم بالشريعة.
"اإلدارة" :لغرض هذا املعيار ،تعتبر اإلدارة جهاز أو مجموعة من األجهزة التي تدير العمليات التشغيلية للمؤسسة التي تقدم
خدمات مالية إسالمية ومواردها (بما في ذلك املوارد البشرية) .وتشمل وظائف اإلدارة جملة من األمور من بينها :تقييم املخاطر
ووضع األهداف والتخطيط والتنظيم والتوظيف والقيادة أو التوجيه والرقابة على املؤسسة .وتضم اإلدارة مجموعة من
املديرين واملوظفين املكلفين بالقيام بالوظائف املذكورة أعاله ،بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية .ويمكن أيضا أن تشير إلى
األقسام و/أو اإلدارة التنظيمية الكلية بصورة جماعية.
"مقاصد الشريعة" :املبادئ األساسية للشريعة التي تهدف إلى تعزيز وحماية مصالح جميع البشر ،وتجنب كل ما يضر
بمصالحهم.
"املضاربة" :عقد شراكة بين مقدم رأس املال (رب املال) ومقدم العمل (املضارب) حيث يقوم فيه رب املال باملساهمة برأس
املال في املشروع أو النشاط ويديره املضارب .يتم توزيع األرباح الناتجة عن ذلك املشروع أو النشاط وفقا للنسبة املئوية املحددة
في العقد ،بينما يتحمل مقدم رأس املال (رب املال) الخسائر وحده ما لم تكن الخسائر بسبب سوء التصرف ،أو اإلهمال ،أو
خرق الشروط التعاقدية.
"املخاطر التشغيلية" :مخاطر التعرض للخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات أو األشخاص أوالنظم الداخلية
أو الناتجة من أحداث خارجية .بالنسبة لشركات التكافل أو إعادة التكافل ،يشمل ذلك أيضا مخاطر التعرض للخسارة الناتجة
عن عدم االلتزام الشرعي والفشل في املسؤوليات االستئمانية ملشغل التكافل أو إعادة التكافل.
"احتياطي معدل األرباح" :املبلغ املخصص من أرباح املضاربة بغرض الحفاظ على مستوى معين من العائد على االستثمار
للمضارب وأصحاب حسابات االستثمار غير املقيدة.
"القرض" :دفع املال ملن ينتفع به بشرط سداد ما يعادله .يستحق سداد املال في أي وقت ،حتى ولو تم تأجيله.
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"إعادة التكافل" :اتفاقية يتم من خاللها إسناد شركة التكافل بعض مخاطرها وفق اتفاقية إعادة تكافل إلزامية أو اختيارية
بوصفها ممثال للمشتركين وفق عقد التكافل ،وذلك بإسهامها بجزء من املساهمة بوصفها تبرعا في صندوق مشترك ضد أي
مخاطر أو أضرار معينة.
"مشغل إعادة التكافل" :أي مؤسسة أو كيان يدير عمال من أعمال إعادة التكافل ،وغالبا ،دون ضرورة ذلك ،جزءا من الكيان
القانوني الذي يتم فيه االحتفاظ بمصالح املشتركين.
"مشارك إعادة التكافل" :طرف يشارك في اتفاقية إعادة التكافل مع مشغل إعادة التكافل وله الحق بأن يستفيد بموجب عقد
إعادة التكافل.
"شركة إعادة التكافل" :هي الشركة التي تعمل وفق مبادئ التكافل ،إال أن املشاركين فيها أنفسهم عبارة عن شركات تكافل،
واملخاطر التي يتم تشاركها هي للمشتركين األصليين في شركات التكافل.
"تهديد املراجعة الذاتية" :لغرض هذا املعيار ،هو الحالة التي يقوم فيها املراجع ،أو صانع القرار ،أو املحكم بعملية املراجعة
وإبداء رأيه الشخص ي -كوجهة نظر أو قرار -في أمر كان مسؤوال عنه ،أو كان ضمن الفريق املسؤول ،أو عن العمل الذي تم
انجازه سابقا فيما يتعلق بهذا الشأن.
"اإلدارة العليا" :لغرض هذا املعيار ،تمثل اإلدارة العليا مجموعة من أعضاء اإلدارة العليا ( بما في ذلك رئيس النافذة اإلسالمية)
الذين تقع على عاتقهم مسؤولية اتخاذ القرار لصالح املؤسسة التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،بصفة فردية أو جماعية.
"الشريعة" :األحكام الشرعية العملية املستنبطة من املصادر الشرعية :القرآن والسنة واإلجماع والقياس وغيرها من املصادر
الشرعية املعتمدة.
"املستشارالشرعي/شركة االستشارات الشرعية" :فرد أو كيان يقدم خدمات استشارية شرعية ،بما في ذلك تطوير املنتجات
املتوافقة مع الشريعة ،كجزء من خدماتهم املهنية.
"مخاطرعدم االلتزام الشرعي" :إحدى املخاطر التشغيلية الناتجة عن عدم التزام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بمبادئ
الشريعة و أحكامها.
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"مبادئ الشريعة وأحكامها" :تحدد مبادئ الشريعة وأحكامها وفقا للتسلسل الهرمي اآلتي:
(أ) املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي واملتطلبات الشرعية ذات الصلة الواردة في معايير املحاسبة املالية املطبقة
الصادرة عن أيوفي؛
(ب) املتطلبات الشرعية التنظيمية (إن وجدت) الصادرة عن السلطة التنظيمية ؛
(ج) قرارات الهيئة الشرعية املركزية (إن وجدت)؛
(د) األحكام الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسة التي تقدم خدمات مالية إسالمية.
"هيئة الرقابية الشرعية" :كيان مستقل من علماء الشريعة املتخصصين ( والخبراء األخرين حسب مقتض ى الحال) يتم
إنشاؤها من قبل مؤسسة خدمات مالية إسالمية لتقديم اإلشراف/الرقابة على االلتزام الشرعي للمؤسسة.
"الصكوك" :وثائق تمثل حصصا غير قابلة للتقسيم في حقوق امللكية ألصول ملموسة أو مجموعة من املوجودات امللموسة
واألنواع األخرى من املوجودات .يمكن أن تكون هذه املوجودات في مشروع معين أو نشاط استثماري محدد متوافق مع
الشريعة.
"التكافل" :الضمان املتبادل نظير االلتزام بالتبرع باشتراك محدد لصندوق مخاطر املشاركين بحيث تتفق مجموعة من
املشاركين فيما بينهم على مساندة بعضهم البعض ضد الخسائر الناشئة عن مخاطر محددة.
"مشغل التكافل" :أي مؤسسة أو كيان يدير عمال من أعمال التكافل ،وغالبا ،دون ضرورة ذلك ،جزءا من الكيان القانوني
الذي يتم فيه االحتفاظ بمصالح املشاركين.
"مشارك التكافل" :طرف يشارك في منتج التكافل مع شركة التكافل وله الحق بأن يستفيد بموجب عقد التكافل.
"شركة التكافل" :شركة مزاولة ألعمال التكافل يدار فيها صندوق (صناديق) مخاطر املشاركين وأي صندوق (صناديق)استثمار
للمشاركين بشكل منفصل عن صندوق املساهمين (إن وجد) املنسوب ملشغل التكافل الذي يدير األعمال.
"نافذة التكافل/إعادة التكافل" :جزء من شركة تأمين /إعادة تأمين تقليدي (قد تكون فرعا أو وجدة مخصصة لهذه املؤسسة)
توفر خدمات التكافل أو إعادة التكافل بما طبيقا ملبادئ الشريعة وأحكامها.
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"االشتراك (التكافل)" :عملية تقييم الطلبات للحصول على تغطية التكافل أو إعادة التكافل نيابة عن املشتركين في التكافل
أو إعادة التكافل لتحديد املخاطر املرتبطة بمقدم الطلب واتخاذ قرار بشأن قبول املخاطر ،وإذا ما تم قبولها وفق أي شروط.
"مخاطر االشتراك (التكافل)":مخاطر الخسارة بسبب أنشطة االشتراك املتعلقة بصندوق مخاطر املشتركين في التكافل أو
إعادة التكافل .وتشمل مصادر هذه املخاطر االفتراضات املستخدمة في التسعير أو القياس والتي يتضح نتيجة لذلك ،من واقع
الخبرة ،على أنها غير صحيحة مثل املطالبات.
"فائض أوعجزاالشتراك (التكافل) " :الحصيلة املالية لصندوق مخاطر املشتركين لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل
من عناصر املخاطرة الخاصة بأعمالها ،وهي تمثل الرصيد بعد استقطاع املصروفات واملطالبات (بما في ذلك أي تحركات في
املخصصات الفنية) من دخل املساهمات.
"الوكالة (التكافل)" :عقد وكالة يعين بموجبه مشتركو التكافل أو إعادة التكافل (املوكلون) مشغل التكافل أو إعادة التكافل
(الوكيل) لتنفيذ أنشطة االشتراك و/أو األنشطة االستثمارية الخاصة بصناديق التكافل أو إعادة التكافل بالنيابة عنهم مقابل
أجر معلوم.
"الزكاة" :فريضة مالية ،تصرف إلى مستفيدين محددين تقررهم الشريعة ،على من يمتلك ثروة ال تقل عن الحد األدنى املحتفظ
به ملدة سنة قمرية واحدة.
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امللحق أ :نموذج تقريرهيئة الرقابة الشرعية
ٰ
الرحمن الرحیم
بسم ہللا
تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى املساهمين وأ حاب املصال التشاركيين 34في املؤسسة حول حالة التزام املؤسسة س
بمبادئ الشريعة وأحكامها خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر20XX
السالم علیکم ورحمة ہللا وبرکاته
املقدمة
نحن ،بشكل جماعي ،وبعد أن تم تعييننا من قبل املساهمين [أو سلطة تعيين أخرى] كهيئة رقابة شرعية للمؤسسة س
(املؤسسة) ،فقد قمنا بانجاز مسؤولياتنا فيما يتعلق بالتأكد من التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها ،ويسعدنا إصدار
هذا التقرير.
الرأ
الرأي األولي
باالعتماد على ( )1رقابتنا وإشرافنا على شؤون املؤسسة املتعلقة بااللتزام الشرعي ،و ( )2املراجعة الدورية املحددة لألنشطة
التي تم القيام بها ،فإننا نعلمكم بأنه في رأينا[ ،باستثناء تأثير االستثناءات والقيود الواردة في الفقرات التالية مباشرة] ،ومن
جميع النواحي الجوهرية ،فإن االتفاقيات والعقود والعمليات للمؤسسة مع عمالئها واملؤسسات املالية األخرى وأصحاب
املصالح ،للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،XX20ملتزمة بمبادئ الشريعة وأحكامها.

 34وفقا لإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية أليوفي (املعدل  ،)2020فإن مصطلح أصحاب املصالح التشاركيين لديهم اتفاق تعاقدي مع املؤسسة ملشاركة األرباح والخسائر
والفوائد املتبقية من صافي األصول لألصل األساس ي أو األعمال .ويشمل املصطلح في املقام األول أصحاب حسابات االستثمار وحملة الصكوك (حسب االقتضاء) .بالنسبة
لشركات التكافل فيشمل املشاركين (ويطلق عليهم أيضا املؤمن عليهم).
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االستثناءات
[تقديم االستثناءات ،إن وجدت ،بما في ذلك حاالت عدم االلتزامات الجوهرية بمبادئ الشريعة وأحكامها ،والتي ال يمكن
حلها/تسويتها]
القيود
[تقديم القيود واملعوقات ،إن وجدت ،على سبيل املثال البيانات املفقودة أو أوجه القصور في حفظ السجالت أو املستندات
املفقودة أو غير املوثوقة ،والتي تحد من قدرة هيئة الرقابة الشرعية على االستنتاج بقدر معقول من اليقين حالة التزام
املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها]
اآلراء اإلضافية
ونعلم كذلك أنه وفي رأينا بأن:
(أ) أي دخل تم الحصول عليه من مصادر محظورة ،إلى جانب أي مبالغ خيرية تم استالمها من العمالء/أصحاب املصالح
كاف على أنها دخل محظور وتم دفعها/تخصيصها للدفع خالل ال  12شهر القادمة
اآلخرين ،تم احتسابها بشكل ٍ
(بشكل منفصل حسب املوجودات عن أموال املؤسسة الخاصة) من قبل اإلدارة لألغراض واألطراف املعتمدة ،في
الوقت املناسب ،بما يتفق مع السياسة العامة املعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية؛
(ب) تم احتساب و /أو اإلفصاح عن الزكاة املطبقة على أصحاب املصالح املختلفين بشكل مناسب ،حسب االقتضاء ،وتم
دفع الزكاة من قبل اإلدارة لألغراض واألطراف املعتمدة ،في الوقت املناسب ،بما يتفق مع السياسة العامة املعتمدة
من قبل هيئة الرقابة الشرعية؛
(ج) املؤسسة التزمت بمسؤولياتها االستئمانية ،بما في ذلك وعلى وجه الخصوص مشاركة األرباح و/أو الخسائر مع
مختلف أصحاب املصالح التشاركيين (يشمل ذلك أصحاب حسابات االستثمار ،وحملة الصكوك ،وما إلى ذلك) من
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خالل تطبيق معاملة عادلة ومنصفة ألصحاب املصالح بما يتفق مع العقود ذات الصلة ،و املعايير الشرعية
واملحاسبية وسياسات املؤسسة؛
(د) املؤسسة قد اتبعت مبادئ إعداد التقارير املالية ،التي تعكس الطبيعة الحقيقية وخصائص املعامالت بما يتفق مع
مبادئ الشريعة وأحكامها ولم ترتكب أي عدم التزام شرعي خصوصا فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات واملطلوبات،
واحتساب األرباح والخسائر ،وتحديد أرصدة األطراف املقابلة والتقرير عن األرصدة النقدية ،من بين أمور أخرى؛
(ه) املؤسسة قد أنشأت آلية مناسبة لتقييم مخاطر عدم االلتزام الشرعي بما يتناسب مع طبيعة وحجم عملياتها
ووضعت تدابير التخفيف الضرورية إلدارة هذه املخاطر؛
(و) [ بالنسبة إلى نوافذ التكافل] تم فصل أموال املشاركين في التكافل بشكل صحيح عن أموال حاملي وثائق التأمين
التقليدية.
مسؤولياتنا
تشمل مسؤولياتنا فيما يتعلق بالتزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها تقديم اإلشراف ،واألحكام الشرعية على منتجات
وخدمات وعمليات املؤسسة ،خصوصا فيما يتعلق بتصميم املعامالت (بما في ذلك املوافقة على العقود والوثائق ذات الصلة
وتسلسل العمليات ،إلخ .)..نحن مسؤولون أيضا عن الرقابة وتقديم مدخالتنا عند الحاجة بشأن تنفيذ مثل هذه املعامالت
وتطبيق قراراتنا .نحن مطالبون أيضا بإجراء مراجعة دورية خاصة لحالة التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها.
نؤكد بأننا قمنا بانجاز مسؤولياتنا للعام الحالي .كما نؤكد أن إدارة املؤسسة قد زودتنا بجميع املعلومات والدعم الذي رأيناها
ضرورية لغرض الوفاء بمسؤولياتنا ،بما في ذلك ،وعلى وجه الخصوص ،تلك التي مكنتنا من تكوين رأينا وإصدار تقريرنا.
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مبادئ الشريعة وأحكامها كما تنطبق على املؤسسة
يشير التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها إلى التزام االتفاقيات والعقود والعمليات للمؤسسة للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  XX20بمبادئ الشريعة وأحكامها ،على النحو املحدد بالتسلسل الهرمي املنصوص عليه أدناه (أو كما هو محدد من
قبل السلطة التنظيمية والرقابية املعنية ):
(أ) املعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي واملتطلبات الشرعية ذات الصلة الواردة في معايير املحاسبة املالية املطبقة
الصادرة عن أيوفي؛
(ب) املتطلبات الشرعية التنظيمية (إن وجدت) الصادرة عن الصادرة عن [________________  -السلطة التنظيمية]؛
(ج) قرارات الهيئة الشرعية املركزية (إن وجدت)؛
(د) األحكام الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسة [تشمل عل التفسير املقدم من هيئة الرقابة الشرعية
للمتطلبات من (أ) إلى (ج) أعاله  ،عند الحاجة].
املسؤولية عن الشركات التابعة [عند االقتضاء]
يشمل نطاق تقريرنا بغرض تحديد رأينا الشركة (الشركات) التابعة التي تم توحيدها في القوائم املالية للمؤسسة .فيما يتعلق
بالشركات التابعة التي لديها هيئة رقابة شرعية مختلفة أو حيث يكون هناك متطلبات شرعية تنظيمية مختلفة ،لغرض تكوين
رأينا ،قمنا بإجراء مراجعة للحالة العامة لاللتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها[ .أي فروق تنشأ بسبب املتطلبات الشرعية
التنظيمية املختلفة يجب التقرير عنها في فقرة املسائل املهمة األخرى].
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الوظائف التي يتم االعتماد عليها
لغرض تكوين رأينا وإعداد هذا التقرير ،خصوصا من أجل التمكن من إعطاء الرأي حول تنفيذ العقود واملعامالت وتطبيق
مبادئ الشريعة وأحكامها في العمليات اليومية ،فقد اعتمدنا بشكل كبير على ما يلي (بعد املداوالت الواجبة حول جودة
واستقاللية الوظائف املعنية وتقاريرها):
(أ) تقرير املدقق الشرعي الخارجي املستقل (إن وجد)؛
(ب) تقرير املدقق الخارجي عن القوائم املالية للمؤسسة؛
(ج) وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي وتقاريرها ذات الصلة بالفترة؛
(د) تقارير إدارة االلتزام الشرعي واالتصاالت األخرى مع هيئة الرقابة الشرعية.
القيود الكامنة في وظيفة هيئة الرقابة الشرعية وتقريرها
إن وظيفة هيئة الرقابة الشرعية وبالتالي تقريرنا ،فيها بعض القيود الكامنة التي يجب على قراء هذا التقرير معرفتها قبل صياغة
استنتاجاتهم .وتشمل ،من بين أمور أخرى ،على ما يلي:
(أ) إن مشاركة هيئة الرقابة الشرعية في شؤون املؤسسة هي بصفة مستقلة ولديها قيود كبيرة فيما يتعلق بتوافر الوقت
واملوارد .ونتيجة لذلك ،يتعين على هيئة الرقابة الشرعية أن تعتمد بشكل كبير على الوظائف والتقارير املختلفة في
تقييمها لاللتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها في العمليات اليومية للمؤسسة؛
(ب) تقتصر وظيفة هيئة الرقابة الشرعية الرئيسة على تصميم العقود واملعامالت (يشمل ذلك الفتوى واملوافقة الشاملة
على املستندات ،وتسلسل العمليات ،وما إلى ذلك) في حين أن تنفيذ العقود واملعامالت هو مسؤولية اإلدارة.
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استقاللية هيئة الرقابة الشرعية واالعتبارات األخالقية
نؤكد بأننا التزمنا بجميع املتطلبات األخالقية واالستقاللية ،حسب االقتضاء ،خالل سنة/فترة التقرير ،حتى تاريخ إصدار هذا
التقرير [باستثناء ______________] .تتضمن هذه املتطلبات تلك املحددة في [ إطار الحوكمة الشرعية املعدل الصادر عن
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية وأيوفي/معايير الحوكمة من  1إلى  5الصادرة عن أيوفي [ وميثاق أخالقيات متخصص ي املالية
اإلسالمية الصادر عن أيوفي.
مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة
مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس إدارة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مسؤولية إشرافية لضمان وجود بيئة وثقافة فعالة ومتينة لاللتزام
الشرعي في تلك املؤسسات .يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية إنشاء إطار عمل جيد للحوكمة والرقابة للمؤسسة ،وكذلك وضع
استراتيجية لاللتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها ،واإلشراف على اإلدارة في تنفيذ ذلك وتحقيق األهداف املرجوة.
مسؤوليات اإلدارة
تتحمل اإلدارة مسؤولية تنفيذ إطار الحوكمة الشرعية والتأكد من أن االلتزام الشرعي جزء ال يتجزأ من الوظائف اليومية
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .إن اإلدارة مسؤولة عن التأكد من أن االتفاقيات والعقود واملعامالت املالية التي لها آثار
شرعية والتي أبرمتها املؤسسة مع عمالئها وأصحاب املصالح اآلخرين والسياسات واإلجراءات ذات الصلة ،من حيث الجوهر
والشكل القانوني ،ملتزمة بمتطلبات مبادئ الشريعة وأحكامها .اإلدارة مسؤولة أيضا عن تصميم وتنفيذ والحفاظ على
إجراءات الرقابة الداخلية املناسبة فيما يتعلق بهذا االلتزام والحفاظ على السجالت املحاسبية ذات الصلة.
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املسائل املهمة األخرى للتقرير
فيما يتعلق بهذا التقرير ،نعتقد أن املسائل التالية تحتاج إلى لفت انتباه أصحاب املصالح .ومع ذلك ،فهي ال تؤثر على رأينا
العام فيما يتعلق بحالة التزام املؤسسة بمبادئ الشريعة وأحكامها[ .يتم التقرير عنها بشكل حكمي من قبل هيئة الرقابة
الشرعية ،إذا كان قابال للتطبيق]

مخاطر عدم االلتزام الشرعي الرئيسة مع ضعف ضوابط الرقابة الداخلية
•
•

األمثلة املهمة لعدم االلتزام الشرعي ،والتي تم تحديدها وحلها الحقا
•
•

مسائل عدم االلتزام الشرعي الرئيسة في األمور التي ال تكون جزءا من النطاق األساس ي [على سبيل املثال اإلدارة ،الثقافة،
التسويق ،إلخ].
•
•

املالحظات الرئيسة حول الحوكمة الشاملة و آلية الرقابة
•
•

االختالفات الرئيسية بين مبادئ الشريعة وأحكامها املطبقة على الكيان األم وتلك املطبقة من قبل الشركات التابعة بسبب
تطبيق نظام تنظيمي ورقابي مختلف
•
•
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املو افقة واملصادقة على التقرير
تمت املوافقة على هذا التقرير والتوقيع عليه من قبل جميع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،كما يلي .تمت املوافقة على التقرير
باإلجماع باستثناء الرأي املخالف (اآلراء) الوارد أدناه.
نسأل هللا تعالى أن يلهمنا الصواب ،وأن يوفقنا.
االسم

التسمية

 1الشيخ .س

الرئيس (عالم شريعة)

 2الشيخ .ص

عضو (عالم شريعة)

 3الشيخ .ع

عضو (عالم شريعة)

 4الدكتور .ص

عضو (خبير)

 5السيد .م

عضو (خبير)

التوقيع

الرأي املخالف [إن وجد]
أنا  ، _________________ ،أتفق مع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في جميع املسائل (كما يتضح من توقيعي املوجود أعاله) ،
باستثناء االختالف فيما يتعلق باملسألة (املسائل) التالية بناء على رأيي الشخص ي:
• __________________________________________________________
• __________________________________________________________
التوقيع______________________________ :
تاريخ ومكان إصدارالتقرير
[التاريخ]
[املدينة والبلد]
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والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
في حالة اكتشاف هيئة الرقابة الشرعية النتهاكات جسيمة ملبادئ الشريعة وأحكامها من قبل املؤسسة ،من املمكن استبدال
فقرة الرأي بما يلي:
(أ) بعض العقود واملعامالت والتعامالت التي أبرمتها املؤسسة خالل السنة املنتهية في  XX20والتي قمنا بمراجعتها غير
ملتزمة بمبادئ الشريعة وأحكامها .وهي مذكورة أدناه:
• العقد س ؛ موجز مختصر ،ذكر االنتهاك الشرعي ،التصحيح أو القرار؛
• املعاملة ع ؛ موجز مختصر ،ذكر االنتهاك الشرعي ،التصحيح أو القرار؛
• العملية ص؛ موجز مختصر ،ذكر االنتهاك الشرعي ،التصحيح أو القرار.
(ب) ال يتوافق توزيع األرباح وتحميل الخسائر املتعلقة بحسابات االستثمار مع األساس الذي تمت املوافقة عليه من قبلنا
وفقا ملبادئ الشريعة وأحكامها:
• شرح املسألة
• القرار أو التصحيح
بسبب االنتهاكات الشرعية املذكورة أعاله ،ال يمكننا التحقق من االلتزام الشرعي لعمليات املؤسسة.
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امللحق ب :نموذج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية
فيما يلي نموذج يحتوي على الحد األدنى من األسس لتقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية .قد تتضمن منهجية التقييم مزيج من:
( )1التقييم اإلداري من قبل اإلدارة ( )2التقييم الفني من قبل األقران ( )3التقييم الفني من قبل رئيس الهيئة .يمكن تعيين
أوزان نسبية مناسبة لكل من هذه املكونات للتوصل إلى درجة مجمعة لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .يجب تقييم
أداء هيئة الرقابة الشرعية كهيئة جماعية وكذلك أداء كل من أعضائها بشكل فردي .يجب إجراء هذا التقييم فيما يتعلق
بأربعة مجاالت (يمكن إضافة مجاالت أخرى إذا لزم األمر):
• القيم واألخالقيات؛
• القيادة وااللتزام؛
• االستقاللية واملوضوعية؛
• املعرفة والتعلم.
التقييم الجماعي
هل تقوم هيئة الرقابة الشرعية ب :

القيم
واألخالقيات

القيادة
وااللتزام

(أ) السعي لاللتزام بنص وروح/بشكل
ومضمون الشريعة بدال من اتباع نهج فني
ومتقيد بحرفية الشريعة في اتخاذ

√

القرارات الشرعية؟
(ب) إظهار املساءلة التنظيمية الفعالة؟
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√

االستقاللية
واملوضوعية

املعرفة والتعلم

هل تقوم هيئة الرقابة الشرعية ب :

القيم
واألخالقيات

القيادة
وااللتزام

االستقاللية
واملوضوعية

املعرفة والتعلم

(ج) التواصل بشكل فعال مع أجهزة
الحوكمة األخرى ،بما في ذلك مجلس

√

اإلدارة واإلدارة واملدققين؟
(د) التحديد والتقييم املالئم لتعرض
املؤسسة ملخاطر عدم االلتزام الشرعي
ومخاطر السمعة ،وإيصال معلومات

√

√

املخاطر تلك بشكل فعال إلى الجهات
املناسبة في املنظمة؟
(ه) إظهار االستقاللية واملوضوعية في عملها
√

واتخاذ قراراتها؟
(و) تعزيز األخالقيات والقيم املناسبة داخل
املنظمة؟

√

(ز) تعزيز التحسين املستمر لعمليات
الرقابة الشرعية للمؤسسة؟
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√

التقييم الفرد
هل يقوم كل عضو من هيئة الرقابة
الشرعية ب :
(أ) السعي للتمسك بالشريعة نصا

القيم
واألخالقيات

القيادة
وااللتزام

االستقاللية
واملوضوعية

املعرفة والتعلم

وروحا/شكال ومضمونا بدال من االعتماد
بالدرجة األولى على الحيل القانونية

√

والشرعية؟
(ب) حضور ما ال يقل عن  ٪75من
اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية التي
عقدت خالل ال  12شهر املاضية إما
شخصيا

أو

من

خالل

√

مكاملة

فيديو/جماعية؟
(ج) تكريس الوقت الكافي حسب الحاجة في
التحضير لالجتماع بما في ذلك مراجعة

√

أوراق االجتماع؟
(د) املساهمة ،بأقص ى قدراتهم ،في إثراء
النقاشات واملداوالت للمسائل املثارة في

√

اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية؟
(ه) إظهار النزاهة والصدق؟
(و) السعي للتعلم املستمر وتحسين الذات؟

124

√
√

هل يقوم كل عضو من هيئة الرقابة
الشرعية ب :
(ز) قبول املسؤولية مع العناية واالهتمام
الواجب؟

القيم
واألخالقيات

القيادة
وااللتزام

االستقاللية
واملوضوعية

املعرفة والتعلم

√

(ح) السعي ألن يكون حساسا لالختالفات
√

الثقافية؟
(ط) السعي ألن يكون متيقظا/حذرا
للعوامل السياقية/املتوقفة على القرينة

√

قبل اتخاذ القرار؟
(ي)إظهار االنتباه للميول النفسية ومحاولة
√

تجنب تلك امليول في قراراتهم؟
(ك) ممارسة التفكير املنطقي والعقالني؟

√

(ل) إظهار قبول النقد بطريقة بناءة
وإيجابية؟

√

(م) إظهار الرغبة في التعلم من اآلخرين؟

√

(ن) ممارسة الحكم املنهي املستقل دون التأثر
غير املناسب باآلخرين؟

√

(ل) إظهار االحترام لوجهات نظر اآلخرين
عند االختالف معهم؟

√

(م) إظهار القدرة على تغيير موقفهم عند
تقديم حقائق مقنعة تتعارض مع رأيهم؟
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√

√

هل يقوم كل عضو من هيئة الرقابة
الشرعية ب :
(ن) السعي ألن يكون كثير السؤال /فضولي

القيم
واألخالقيات

القيادة
وااللتزام
√

(قادرا على طرح أسئلة ذكية وذات صلة)؟
(س) الحفاظ على سرية املعلومات الواردة
أثناء القيام بواجباتهم؟

√

(ع) إظهار روح عمل الفريق والتعاون
لتحقيق األهداف املشتركة لهيئة الرقابة
الشرعية؟
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√

االستقاللية
واملوضوعية

املعرفة والتعلم

