مجلس الخدمات املالية اإلسالمية

املالحظة الفنية الرابعة
بشأن تعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية

 9يونيو 2022
تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ،وفي حالة اختالف النس خ خخرة العر ية سن النس خ خخرة اإلنجليزية تر س خ خخرة اللغة
اإلنجليزية؛ باستبارها اللغة الرسخ خ خخمية دملت املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية .ويرجى إرسخ خ خخاظ ت مالحعا تو حعليقا حوظ ال
استرجم إلى تمانة مجلت املرلما اسالية اإلسالمية سبر البريل اإللكترو يtranslation@ifsb.org :

نبذة موجزة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
مجلت املرلما اسالية اإلسالمية هو هيئة دولية تم افتتاحها رسميا في الثالث من نوفمبر سام  ،2002و لت تسمالها في
العاشر من مارس سام  .2003ويهلف ادملت إلى وضع معايير لتطوير وحعزيز متانة ص اسة املرلما اسالية اإلسالمية
واستقرارها ،وذلك بإصلار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الص اسة التي تضم بصفة سامة قطاسا اسصرفية،
وتسواق رتس اساظ ،والتكافل (التأمين اإلسالمي) .إن اسعايير التي يعلها مجلت املرلما اسالية اإلسالمية تتبع إجراءا
ّ
مفصلة ،تم وصفها في وثيقة "إرشادا وإجراءا إسلاد اسعايير واسبادئ اإلرشادية" والتي حشمل من بين تشياء تخرى،
إصلار مسودة مشروع ،وسقل ورش سمل ،وفي حالة الضرورة ،سقل جلسا استماع .كما ّ
يعل مجلت املرلما اسالية
اإلسالمية تبحاثا تتعلق بهذه الص اسة ،وي عم نلوا ومؤتمرا سلمية للسلطا الرقابية وتصحاب االهتمام بهذه
الص اسة .ولتحقيق ذلك ،يعمل مجلت املرلما اسالية اإلسالمية مع مؤسسا دولية ،وإقليمية ،ووط ية ذا صلة،
ومراكز تبحاث ،ومعاهل حعليمية ،ومؤسسا ساملة في هذه الص اسة.
يرجى زيارة موقع مجلت املرلما اسالية اإلسالمية :ملزيد من املعلومات www.ifsb.org

i

املجلس األعلى ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية
الرئيس
معالي السيل /مرتض ى سيل ،محافظ باإلنابة ،ب ك باكستان اسركز

نائب الرئيس
معالي السيل /جودوين إيميفيلي ،محافظ ،ب ك نيجيريا اسركز

األعضاء*
معالي اللكتور /محمل سليمان املماسر

رئيت الب ك اإلسالمي للت مية

معالي السيل /رشيل محمل اسعراج

محافظ مصرف البحرين اسركز

معالي السيل /فزلي كبير

محافظ ب ك ب غالديش اسركز

معالي السيلة /رقية بلر

محافظ ب ك برونا دار السالم اسركز

معالي السيل /تحمل سثمان سلي

محافظ الب ك اسركز املميبوحي

معالي السيل /طارق حسن سلي سامر

محافظ الب ك اسركز اسصر

معالي اللكتور /بير ورجيو

محافظ ب ك إنلونيسيا اسركز

معالي اللكتور /سبل ال اصر همتي

محافظ الب ك اسركز للممهورية اإلسالمية اإليرانية

معالي السيل /مصطفى غالب مخيف ّ
الكتاب

محافظ الب ك اسركز العراقي

معالي اللكتور /سادظ الشركت

محافظ الب ك اسركز األرد ي

معالي السيلة /ملي ة تبيل كاسيموفا
معالي اللكتور /محمل يوسف الهاشل

رئيت سلطة جمهورية كازاخستان لت عيم السوق اسالي
وتطويره ب ك الكويت اسركز
محافظ

معالي السيل /الصليق الكبير

محافظ مصرف ليبيا اسركز

معالي السيلة /نور شمسية بنت محمل يو ت

محافظ الب ك اسركز اساليز

معالي السيل /محمل األمين ولل الذهبي

محافظ الب ك اسركز اسوريتا ي

معالي السيل /هارفيش كومار سيغوالم

محافظ ب ك موريشيوس اسركز

معالي السيل /سبل اللطيف املموهر

والي ب ك اسغرب

معالي السيل /جودوين إيميفيلي

محافظ ب ك نيجيريا اسركز

معالي السيل /طاهر بن سالم بن سبل هللا العمر

الرئيت الت فيذ الب ك اسركز العما ي

سمو الشيخ /ب لر بن محمل بن سعود آظ ثا ي

محافظ مصرف قطر اسركز
ii

محافظ الب ك اسركز السعود

معالي اللكتور /فهل بن سبل هللا اسبارك

معالي السيل /حسين يحيى ج قوظ
معالي السيل /محمل سلي تكبين
ً
ً
* وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء ،حسب ورودها في النسخة اإلنجليزية ،ما عدا املنظمات الدولية التي تم ذكرها أول
محافظ ب ك السودان اسركز
هيئة الت عيم والرقابة اسصرفية التركية

iii

اللجنة الفنية
الرئيس
معالي السيل /د .فهل بن إبراهيم الشثر  ،الب ك اسركز السعود (من  9يونيو )2021
السيل /خالل املررجي – الب ك اسركز  ،دولة اإلمارا العر ية استحلة (حتى  15سبتمبر )2020
السيل /وليل العوض ي ،الب ك اسركز للولة الكويت (حتى  4يونيو )2021

نائب الرئيس
السيل /سعود البوسعيل  ،الب ك اسركز العما ي (من يونيو )2021
السيلة /مللي ا محمل ،الب ك اسركز اساليز (حتى  2مايو )2021

األعضاء*
اللكتور /جعفر خالل (حتى  8ديسمبر )2021

الب ك اإلسالمي للت مية

السيل /سيل فائق نجيب (من  9ديسمبر )2021

الب ك اإلسالمي للت مية

السيلة /شيرين السيل

الب ك اسركز البحريني

السيل /تمجل حسين (حتى 10ديسمبر )2019

ب ك ب غالديش اسركز

السيل /محمل رضاء اإلسالم (حتى  11ديسمبر )2019

ب ك ب غالديش اسركز

السيل /محمل نذر اإلسالم (حتى  6يوليو )2021

ب ك ب غالديش اسركز

السيلة /مقصودة بجوم (من  9ديسمبر )2019

ب ك ب غالديش اسركز

السيلة /رفيزة سبل الرحمن (حتى  2مايو )2021

ب ك برونا دار السالم اسركز

السيل /محمل شكر بن حاج تحمل (من  9يونيو )2021

ب ك برونا دار السالم اسركز

السيل /محمل تبو موس ى (حتى  2مايو )2021

الب ك اسركز اسصر

اللكتور /جاردين هوسمان

ب ك إنلونيسيا اسركز

اللكتور /تحمل سويكرو تراتمونو (حتى  3يونيو )2020

سلطة إنلونيسيا للرلما اسالية

السيل /ديلن فيرمان ه لرشاه (حتى  26يوليو )2021

سلطة إنلونيسيا للرلما اسالية

السيلة /نيماس رحمة (من  9ديسمبر )2021

سلطة إنلونيسيا للرلما اسالية

اللكتور /جعفر جمالي (حتى  16تكتو ر )2021

م عمة البورصة واألوراق اسالية ،إيران
الب ك اسركز العراقي

األستاذ اللكتور /محمود داغر (حتى  3يونيو )2020
iv

اللكتور /سمار حمل خلف (حتى  2مايو )2021

الب ك اسركز العراقي

السيل /تحمل يوسف خادم (من  9يونيو )2021

الب ك اسركز العراقي

السيل /سرفا الفيومي (حتى  2مايو )2021

الب ك اسركز األرد ي

السيل /سلنان ناجي (من  9يونيو )2021

الب ك اسركز األرد ي

السيل /سلي بك نور يكوف (حتى  2مايو )2021

سلطة تستانا للرلما اسالية

السيل /تنور كالييف (من  9يونيو )2021

سلطة تستانا للرلما اسالية

اللكتور /سلي تبو صالح اسبروك (من  11ديسمبر )2019

مصرف ليبيا اسركز

السيلة /مللي ا محمل

الب ك اسركز اساليز

السيل /زين اإلزالن زين العابلين (حتى  1تبريل )2019

هيئة األوراق اسالية اساليزية

السيل /نور العزة شيخ تحمل (حتى  2مايو )2021

هيئة األوراق اسالية اساليزية

السيلة /شريفة اله يزة سيل سلي (من  9يونيو )2021

هيئة األوراق اسالية اساليزية
ب ك اسغرب

السيل /محمل تريكي (حتى  2مايو )2021
ُ
السيل /إبراهيم سا ي توكر (حتى  1نوفمبر )2021

الب ك اسركز ال يجير

السيل /محمل خاميسو موس ى (من  9ديسمبر )2021

الب ك اسركز ال يجير

اللكتور /ساليسو خميسو (حتى  2مايو )2021

اسؤسسة ال يجيرية للتأمين سلى الودائع

اللكتور /وزير محمل جاالديما (من  9يونيو )2021

اسؤسسة ال يجيرية للتأمين سلى الودائع

السيل /غالم محمل سباس ي

ب ك باكستان اسركز

السيل /هشام صامل اس اعي

مصرف قطر اسركز

اللكتور /سلطان املحربي (حتى  10ديسمبر )2019

الب ك اسركز السعود

السيل /تحمل سسير (حتى  2مايو )2021

الب ك اسركز السعود

السيل /سبل الرحمن املحصين (حتى  27تكتو ر )2021

هيئة سوق اساظ ،اسملكة العر ية السعودية

السيل /بلر العيس ى ( 9ديسمبر )2021

هيئة سوق اساظ ،اسملكة العر ية السعودية
ب ك السودان اسركز

السيلة /سمية سامر سثمان إبراهيم

هيئة الت عيم والرقابة اسصرفية التركية

السيل /سمر حشكين
السيل /ياووز يتر (حتى  10ديسمبر )2019

الب ك اسركز للممهورية التركية

السيل /سلي حشوفادار (من  11ديسمبر )2019

الب ك اسركز للممهورية التركية

السيل /يوسف بورا اه وس (حتى  31ي اير )2022

الب ك اسركز للممهورية التركية

السيلة /إيليج باساك شاهين (حتى  29تبريل )2019

مجلت تسواق رتس اساظ للممهورية التركية
v

سلطة الت عيم والرقابة سلى ص اديق التقاسل املراصة

السيل /حسين اوناظ (من  9ديسمبر )2021

مصرف اإلمارا العر ية استحلة اسركز

السيل /سبل العزيز سعود اسعال (من  10ديسمبر )2020

*وفقا للترتيب األلفبائي االنجليز لللولة التي يمثلها سضو اس عمة ،سلا اس عما اللولية ،التي تدرجت في القائمة توال.

vi

مجموعة مهام املالحظة الفنية الرابعة بشأن تعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
الرئيس
السيل /ت.ك.م تمجل حسين ،ب ك ب غالديش اسركز (حتى  19سبتمبر )2019
اللكتور /سلي تبو صالح اسبروك ،مصرف ليبيا اسركز (من  8تبريل )2020
نائب الرئيس
السيل /بيتر لوهموس ،ص لوق ال قل اللولي (حتى  28يوليو )2021
السيل /سعود البوسعيل  ،الب ك اسركز العما ي (من  29يوليو )2021
األعضاء*
السيل /خالل جواهر

الب ك اإلسالمي للت مية

السيل /رمليان مويتومو

االتحاد اللولي سؤسسا التأمين سلى الودائع

السيلة /حسني ترا شيخة (حتى  18تكتو ر )2020

ب ك ب غالديش اسركز

السيل /محمل شهريار صليقي (من  19تكتو ر )2020
السيلة /يوليا قلزورا ياسين

ب ك ب غالديش اسركز
ب ك برونا دار السالم اسركز

السيلة /مرياواحي سمر

ب ك برونا دار السالم اسركز

َ
السيلة /ميغا رملانتي حشليل

ب ك إنلونيسيا اسركز

السيل /سوهاردونو (حتى  15يونيو )2020

مؤسسة التأمين سلى الودائع ،إنلونيسيا

السيل /سفيان بيهقي (من  16يونيو )2020

مؤسسة التأمين سلى الودائع ،إنلونيسيا

السيلة /إلهام شيتسزان

الب ك اسركز للممهورية اإلسالمية اإليرانية

السيل /هيثم رياض جاسم

الب ك اسركز العراقي

السيل /فلران غوسمانوف

سلطة تستانا للرلما اسالية

اللكتور /سلي شريف

مصرف لب ان

السيلة /شيرة ح ين بنت شهر اللين

الب ك اسركز اساليز

السيلة /شهيرة زيرين بنت جوهان سريف جوثي (إلى  4مارس  )2021الب ك اسركز اساليز
السيلة /سلن ناديا جبار (من  5مارس )2021

الب ك اسركز اساليز

السيل /محمل تزهر محمل تشيرب
السيل /نابليون توكوسو

مؤسسة التأمين سلى الودائع ،ماليزيا
ب ك نيجيريا اسركز

اللكتور /محمل وزير غالليما

مؤسسة التأمين سلى الودائع ،نيجيريا
vii

اللكتور /مععم فاروق

الب ك اسركز العما ي

السيلة /آحي سريفة ت .آال

ب ك الفلبين اسركز

السيل /حمل تحمل اسال

مصرف قطر اسركز

السيلة /كاروظ هورحشكي (من  5مارس )2021

هيئة ت عيم مركز قطر للماظ

السيل /محمل س .العتيق

الب ك اسركز السعود

السيل /سمر مسيويا

ب ك تنزانيا اسركز

السيل /ستيق سلي
السيلة /تنيتا ويجا كارو ا

مصرف اإلمارا العر ية استحلة اسركز
سلطة دبي للرلما اسالية

السيل /محمل املرليل

سلطة دبي للرلما اسالية

*وفقا للترتيب األلفبائي لللولة التي يمثلها سضو اس عمة ،سلا اس عما اللولية ،التي تدرجت في القائمة توال.

viii

الهيئة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية
الرئيس
سماحة الشيخ /محمل تقي العثما ي
نائب الرئيس
معالي الشيخ /سبل هللا بن سليمان آظ م يع
األعضاء*
فضيلة اللكتور /بشير سلي سمر(من  5تبريل )2021

سضوا

معالي األستاذ اللكتور /قطب مصطفى سانو (من  5تبريل )2021

سضوا

فضيلة الشيخ اللكتور /محمل الروكي

سضوا

فضيلة اللكتور /محمل شافعي تنطونيو

سضوا

فضيلة اللكتور /تسيل الكيال ي (من  5تبريل )2021

سضوا

* وفقا للترتيب األلفبائي لألسماء حسب ورودها في النسرة االنجليزية
أمانة مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
األمين العام

اللكتور /بيلو الواظ دانباتا
اللكتور /جمشيل تنور شاتها (حتى  30تغسطت 2019م)

مساسل األمين العام

اللكتور /رفقي إسماظ (من  1يوليو 2020م)

مساسل األمين العام
مستشار

السيل /برسانا سيشاشيلم
السيل /جورد كاشوغي نزارحتى ( 28مارس )2021

سضو األمانة (الشؤون البحثية والف ية)

السيل /محمل سمر محمل األمين تبشر (من  29مارس )2021

سضو األمانة (الشؤون البحثية والف ية)

ix

لجنة صياغة النسخة العربية
رئيس اللجنة
السيل /محمل سلي الشهر  ،الب ك اسركز السعود

السيل /الهاد ال حو

األعضاء
الب ك اإلسالمي للت مية

اللكتور /محمل برهان تر ونا

مصرف السالم ،البحرين

السيل /سمار فهماو

الب ك اسركز األرد ي

اللكتور /تحمل محمل ادرتار

مجلت املرلما اسالية اإلسالمية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
القسم األول :املقدمة
 1.1الخلفية :الحاجة إلى مالحظة فنية حول تعافي أو حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ّ .1
طور واض خخعو اسعايير الت عيمية العاسية اسبادئ األس خخاس خخية للطار الفعاظ حوظ حعافي وحل اسؤس خس خخا اسالية ذا األهمية
ال عامية بوصخ خ خ خخف ذلك جزءا من اسخ خ خ خختجاباتهم لألزمة اسالية العاسية ،حيث إن الهلف الرئيت من إطار التعافي واملحل هو
م ع اسخ خختخلام اسوارد العامة تو تمواظ دافعي الضخ خرائب إلنقاذ اسؤسخ خسخ خخا اسالية ادرفقة ذا األهمية ال عامية (العاسية
وادحلية سلى حل سخ خخواء) ،و التالي تج ب وقوع ادراطر األخالقية .وقل تكل تج لة اإلصخ خخالح الت عيمي العاسي التي طورتها
َ
مجموسة العشخ خ خ خخرين ومجلت االسخ خ خ خختقرار اسالي تهمية تطوير تطر م اسخ خ خ خخبة لتعافي وحل اسؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا اسالية الواقعة تحت
الضغط ،وخاصة منها ذا األهمية ال عامية.
 .2يعل التعافي واملحل من القض خ خ خ خخايا التي تحتل ص خ خ خ خخلارة تج لة الس خ خ خ خخلطا الت عيمية اللولية ،حيث تطور اسعايير اللولية
لتعخافي وحخل اسؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا اسخاليخة م خذ األزمخة اسخاليخة العخاسيخة ،و لغخت ذروتهخا في "الس خ خ خ خمخا الرئيسخ خ خ خ خخة ألنعمخة املحخل الفعخاظ
للمؤسخ خسخ خخا اسالية" (السخ خخما الرئيسخ خخة دملت االسخ خختقرار اسالي تو السخ خخما الرئيسخ خة) .وتهلف السخ خخما الرئيسخ خخة دملت
االس خختقرار اسالي  -من بين تمور تخرى  -إلى توفير إطار حعافي (تو) حل اسؤس خس خخا اسالية الواقعة تحت ض خخغط وذا األهمية
ال عخاميخة ادحليخة تو العخاسيخة ،بحيخث تتم العمليخة بطريقخة م عمخة ودون تن تؤد الى حعطخل نعخامي ش خ خ خ خخليخل تو حعرض تمواظ
دافعي الضخ خ خرائب للرسخ خ خخارة نتيجة دسم اسالءة ،مع املحفاظ سلى اسخ خ خختمرارية الوظائف االقتصخ خ خخادية املحيوية .ولهذا طور
األطر الوط ية لتعافي وحل اسؤسسا اسالية الواقعة تحت ضغط.
 .3اس خ ُختخلمت الس خخما الرئيس خخية دملت االس خختقرار اسالي من قبل املمها الت عيمية سبر دوظ سليلة بوص خخفها معيارا مفيلا
لتحليل استطلبا الت عيمية للتعافي واملحل .حيث إن الهلف األس خخاس خ ي من التعافي واملحل كما هو م ص خخول سليه من قبل
1

مجلت االسخختقرار اسالي هو تمكين اسصخخارف واسؤسخسخخا اسالية األخرى من اسخختعادة اململوى من خالظ إجراءاتها املراصخة،
وتفاد املحاجة إلى التلخل من قبل السخخلطا العامة التي غالبا ما حسخختخلم تمواظ دافعي الضخرائب لفرض سخخلط ها بشخخأن
حعاف و/تو حل معين .ويعني التعافي تسماال محلدة تقوم بها مؤسخ خ خسخ خ خخة املرلما اسالية نفسخ خ خخها لتعاملج حالة من الضخ خ خخغط
الشخ خ خخليل وتواصخ خ خخل العمل بص خ خ خخفة مؤس خ خ خسخ خ خخة مسخ خ خختمرة .تما املحل فيمكن حعريفه 1بأنه اسخ خ خختخلام تدوا هي بيع األسماظ،
واسؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املمس خ خ خ خخر ،وفص خ خ خ خخل األص خ خ خ خخوظ و/تو اإلنقاذ اللاخلي لتحقيق غرض تو تكثر من األغراض اسذكورة في الفقرة
الس خخابقة .وتتض خخمن خطط التعافي التي حعلها اسؤس خس خخة اسالية نفس خخها وتقرها الس خخلطة الرقابية إجراءا إلسادة الرس خخملة،
وحعزيز الس خ خ خ خخيولة لتحقيق الت فيذ في الوقت اس اس خ خ خ خخب ملريارا التعافي في مجموسة من حاال الض خ خ خ خخغط وسمليا إلسادة
الت عيم وإسادة الهيكلة السخختعادة الشخخركة قوتها اسالية وقلرتها سلى االسخختمرار س ل حعرضخها لضخخغوط شخخليلة .وحعل خطط
املحل من قبل الس خ خخلطا الرقابية خالفا ملرطط التعافي التي حعلها اسؤس خ خس خ خخا ب فس خ خخها وتقرها الس خ خخلطة الرقابية .ويتمثل
جانب املحل في اإلطار بأن تكون الس خ خخلطا قادرة سلى تخطيط تفض خ خخل الس خ خخبل ملحل اسؤسخ خ خس خ خخا اسالية دون حعطل نعامي
شخ خ خخليل ودون حعريا دافعي الضخ خ خرائب للرسخ خ خخارة ،مع حماية الوظائف االقتصخ خ خخادية املحيوية من خالظ ا ليا التي تمكن
اسس خخاهمين واللائ ين غير اسض خخمونين وغير ّ
اسؤم ين من اس خختيعاب املرس خخائر بطريقة تحترم التس خخلس خخل الهرمي للمطالبا في
حالة التصفية بحيث تلع اسصارف واسؤسسا اسالية األخرى تخفق نعرا دراطر ممارسة األسماظ التجارية.2
 .4يعل غياب اإلطار الشرعي اسشتمل سلى تلابير استباقية للتعامل مع مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية الواقعة تحت
الضغط من الفجوا الكبيرة في اإلطار الت عيمي لص اسة املرلما اسالية اإلسالمية .وفي إطار االستقرار اسالي األوسع
لللوظ التي للمصرفية اإلسالمية فيها حضور جوهر  ،ه اك حاجة ماسة للتعامل بطريقة احترازية مع ت مؤسسة خلما
مالية إسالمية واقعة تحت الضغط دون اسساس بأمواظ دافعي الضرائب بهلف املحفاظ سلى االستقرار االقتصاد واسالي
سلى حل سواء .و وجه خال من اسهم مالحعة تن حمم مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية في العليل من اللوظ كبير بما
يكفي لتعل مصارف ذا تهمية نعامية محلية في دولها.

 1انعر الب ل  )1( .2 1من التوجيه  2014/59/Euالصادر سن البرسان وادملت األورو يين في  15مايو 2014
 2راجع ورقة سمل مجلت املرلما اسالية اإلسالمية رقم  :7قضايا حعافي وحل وإفالس مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية الصادرة في ديسمبر .2017
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 .5بعل تن تمت ص خ خخياغة إطار التعافي واملحل بوص خ خخفه س ص خ خخرا حاس خ خخما مهما في تج لة اإلص خ خخالح الت عيمي ما بعل األزمة اسالية
العاسية للتعامل مع اسصخ خ خ خخارف ادرفقة ذا األهمية ال عامية ادحلية والعاسية ،تصخ خ خ خخب ظهور اسصخ خ خ خخارف اإلسخ خ خ خخالمية ذا
األهميخخة ال عخخاميخخة ادحليخخة يتطلخخب تطوير اسعخخايير الت عيميخة للتعخخافي واملحخخل .إض خ خ خ خ خخافخخة إلى ذلخخك ،نعرا لتزايخخل حمم وحعقيخخل
مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية ،فإن تطوير هذه اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية
تمر بالغ األهمية لض خ خخمان الت فيذ ال ا

لتعافي وحل ت مؤس خ خس خ خخة خلما مالية إس خ خخالمية واقعة تحت الض خ خخغط ،بما في

ذلك -سلى سخ خ خ خخبيل اسثاظ ال املحصخ خ خ خخر -تلك املراصخ خ خ خخة بمؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية م علمة اسالءة ،وسلى وجه
التحخليخل ،سعخاملمخة مختلف التحخليخا استعلقخة بخأدوا تو تخلابير التعخافي واملحخل استفقخة مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا .سلى
س خ خخبيل اسثاظُ ،يعل اس خ خختمرار نفاذ العقود اإلس خ خخالمية ادرتلفة مثل بيع اسوجودا والتزامها بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها تث اء
خضخ خ خخوسها لتلابير التعافي واملحل ،تمرا بالغ األهمية سؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية .وفي مثل هذه املحاال  ،ه اك
حاجة سواءمة اإلطار القانو ي الواجب التطبيق (القانون العام والقانون اسل ي) مع إطار املحوكمة الشرسية.

 1.2األهداف الرئيسة للمالحظة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .6إن الهلف األسخ خ خخاسخ خ خ ي من اسالحعة الف ية املراصخ خ خخة بتعافي وحل مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية هو حسخ خ خخهيل قيام
الس خخلطا الت عيمية والرقابية والس خخلطا األخرى ذا الص خخلة بإ ش خخاء إطار فعاظ وتدوا م اس خخبة للت فيذ الفعاظ لتعافي
وحل مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية بما يتفق تماما مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها .إن الهلف األس خ خ خخاس خ خ خ ي اسذكور
للمالحعة الف ية لتعافي وحل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية يتضمن األهلاف التأسيسية التالية:
(ت) تحليل التلابير األساسية لت فيذ التخطيط الفعاظ لتعافي وحل جميع مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
(ب) دسم وتمكين سمليا تقييم القلرة سلى املحل الفعاظ التي حعل ضرورية سؤسسا املرلما

اسالية اإلسالمية3.

(ج) ضمان املحوكمة الشرسية فيما يتعلق بإطار حعافي وحل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.

 3هو اس هج اسستخلم من قبل السلطا الرقابية لتقييم جلوى اسؤسسة اسالية ومصلاقي ها بحيث تحلها السلطا الرقابية بطريقة تحمي وظائفها ذا األهمية ال عامية دون
حعطيل نعامي كبير ودون حعريا دافعي الضرائب للرسارة.

3

 1.3نطاق املالحظة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ُ ُ
 .7تهلف اسالحعة الف ية املراصة بالتعافي واملحل في قطاسا املرلما اسالية اإلسالمية في اسقام األوظ إلى حسهيل إ شاء تطر
فعالة للتعافي واملحل بوص خخف ذلك جزءا من الت عيم سلى مس خختوى مؤس خس خخة املرلما اسص خخرفية اإلس خخالمية القائمة بذاتها
(ت اسس خ خخملة بش خ خخكل م فص خ خخل) ،بما في ذلك كل من اسص خ خخارف ذا األهمية ال عامية ادحلية واسص خ خخارف التي ليس خ خخت ذا
تهمية نعامية محلية .وحشخ خخمل هذه اسؤسخ خسخ خخا -سلى سخ خخبيل اسثاظ ال املحصخ خخر -اسصخ خخارف التجارية واسصخ خخارف االسخ خختثمارية
وغيرها من مؤس خس خخا حعبئة األمواظ التي تقلم خلما وفقا ألحكام الش خخريعة ومبادئها ،سلى ال حو الذ تحلده الس خخلطا
الرقابية والسلطا ذا الصلة.
 .8يش خ خ خخمل نطاق اسالحعة الف ية املراص خ خ خخة بتعافي وحل مؤسخ خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية تيضخ خ خ خا "ال وافذ اسص خ خ خخرفية
اإلسخالمية" ،والتي حعل قسخما من مؤسخسخة مالية تقليلية (إما فرسا تو وحلة مخصخصخة) حيث تقلم املرلما اسالية بشخكل
كامل بطريقة متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها .وال حعل ال وافذ كيانا قانونية م فص خخلة وليت لليها ميزاني

ها املراص خخة4

تو القلرة سلى امتالك موجوداتها تو تحمل مطلو اتها ،ويتم حسخميل موجوداتها ومطلو اتها ضخمن حسخابا اسؤسخسخة اسالية
التقليلية التي حعل ال وافذ اإلس خ خخالمية قس خ خخما منها .5كما حعكت حغطية "نوافذ اسص خ خخرفية اإلس خ خخالمية" في هذه اسالحعة مبلت
"الت اسبية" ،مع مراساة طبيع ها وحممها وسملياتها وشكلها القانو ي وحعقيلها.

 1.4منهج املالحظة الفنية لتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .9تتبنى هذه اسالحعة الف ية املراص خخة بتعافي وحل مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية م هما تكميليا من خالظ اس خختكماظ
السخ خ خخما األسخ خ خخاسخ خ خخية دملت االسخ خ خختقرار اسالي ل عام املحل الفعاظ للمؤسخ خ خسخ خ خخا اسالية .يهلف هذا اس هج إلى توفير معايير

 4تلزم بعا اللوظ ال وافذ اسالية اإلسالمية بإصلار تقاريرها اسالية املراصة.
 5من اسهم تن تكون نوافذ املرلما اسصرفية اإلسالمية م فصلة تماما سن الشركة األم التقليلية من حيث متطلبا رتس اساظ وحساب األر اح واملرسائر ،من خالظ ضمان
سلم حشابك سملياتها مع سمليا الشركة األم .ومع ذلك يمكن تحويل األر اح ال اتجة سن ال افذة اإلسالمية بصف ها مضار ا تو وكيال إلى الشركة األم التقليلية بصف ها مالكا
لل افذة اإلسالمية.
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ومعلوما تكميلية تت اوظ خص خ خخوص خ خخية التمويل اإلس خ خخالمي ومتطلبا االلتزام بالش خ خريعة اسطبقة سلى كل س خ خخمة رئيس خ خخة من
هذه الس خ خ خخما  .كما تهلف هذه اسالحعة الف ية املراص خ خ خخة بتعافي وحل مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية إلى ُمعاملمة
جميع تنواع مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية سلى ال حو ادحلد في القس خخم  1.3بش خخأن نطاق اسالحعة الف ية املراصخخة
بتعافي وحل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.

 .10باإلضخخافة إلى توفير معلوما تكميلية للسخخما الرئيسخخة ،تهلف اسالحعة الف ية املراصخخة بتعافي وحل مؤسخسخخا املرلما
اسالية اإلس خخالمية إلى تقليم إرش خخادا ومعايير تكميلية تت اوظ خص خخوص خخيا الش خخريعة فيما يتعلق بإطار التعافي واملحل سالي
اسس خختوى وكذلك سملية تخطيط التعافي سؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية التي لم تت اولها الس خخما األس خخاس خخية دملت
االستقرار اسالي.

 1.5الشروط السابقة للتعافي والحل الفعال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .11من تجل تحقيق ت فيذ فعاظ إلطار التعافي واملحل في ت دولة ،ه اك حاجة إلى إ شاء مجموسة من الشروط السابقة التي
تم توضيحها في م همية مجلت االستقرار اسالي لتقييم فعالية إطار التعافي واملحل في ت دولة.
 .12قل تكون بعا هذه الشخروط السخابقة خارجة سن االختصخاصخا تو السخلطا اسباشخرة للسخلطا الت عيمية والرقابية تو
س خ خ خ خخلطخخا املحخخل في دولخة معي خخة ،ولخذلخك فخإنخه من الض خ خ خ خخرور تن تقوم مختلف الس خ خ خ خخلطخخا بمخخا في ذلخك الهيئخخا املحكوميخة
بالتنس خخيق الكافي لض خخمان تلبية هذه الش خخروط اسس خخبقة بطريقة فعالة ل جاح إطار التعافي واملحل ،ولذلك فإن غياب بعا
هذه الش خ خخروط اسس خ خخبقة تو ت فيذها غير الكافي قل يؤد إلى إض خ خخعاف كبير ملمودة وفعالية إطار التعافي واملحل .وكذلك فإن
لوجود الشروط اسسبقة تأثيرا إيجابيا ،كما سيكون ل قاط الضعف في هذه ادماال تأثير سلبي سلى فعالية تنعمة املحل.
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 .13ت طبق الشخخروط اسسخخبقة ادحلدة في السخخما الرئيسخخية دملت االسخختقرار اسالي بشخخكل تسخخاسخ ي سلى تطر الت عيم والرقابة
سلى حعافي وحل مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية ،تما الش خ خ خخروط اسس خ خ خخبقة املراص خ خ خخة بمؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية
اإلسالمية فمحلدة في الفقرا التالية:
 1.5.1برامج حماية فعالة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للمستثمرين في مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
وغيرهم من العمالء املحميين ،وقواعد واضحة في معالجة املوجودات
 .14يجب تن تحافظ اللوظ تيضخا سلى ترتيبا لتعزيز مسخختوى ساظ من التنسخخيق والتعاون بين برامج املحماية والهيئا األخرى
التي حش خ خخكل "ش خ خخبكة األمان" لض خ خخمان التوزيع الواض خ خ للمس خ خخؤوليا واسس خ خخاءلة واإلدارة الفعالة لألزما  .يجب تن تض خ خخمن
اللوظ وجود قواسل واض خخحة متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها حوظ كيفية مش خخاركة خس خخائر مؤس خس خخا املرلما اسالية
اإلسالمية بين اسستثمرين في حالة حلها س ل حلوث نق

في وساء موجوداتهم.

 .15س خ خ خخيس خ خ خخهل إطار العمل الش خ خ خخرعي القو في اللولة الت فيذ الفعاظ لبرامج تأمين الودائع (تو اسس خ خ خختثمرين) استفقة مع تحكام
الش خ خخريعة ومبادئها ُومعاملمة اسوجودا  .ويجب تن تض خ خخمن معاملمة الس خ خخلطا للمودسين ادحميين تو تص خ خخحاب املحس خ خخابا
االس خ خ خختثمارية حماية العمالء حس خ خ خخب القوانين والس خ خ خخياس خ خ خخا اسعموظ بها في اللولة .وقل حش خ خ خخمل حماية الودائع هذه حغطية
املحسابا املمارية للى مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية حسب نطاق تأمين الودائع في اللولة اسع ية.
 .16يجب تن يوفر اإلطار  -من بين تمور تخرى  -آليا لكيفية التعامل مع ا راء الش خ خ خخرسية ادرتلفة داخل اللولة لتعزيز قبوظ
تكبر سمارسا التمويل اإلسالمي وتج ب االرتباك وسوء الفهم تث اء الت فيذ.
 1.5.2إطارقانوني متطور وحوكمة شرعية متينة
 .17حعل املحوكمة القانونية والشرسية استي ة من البنى التحتية األساسية لضمان التيقن والوضوح واالحساق من تجل تحقيق
نتائج ش خ خ خ خخفافة للتعافي واملحل يمكن توقعها .فمن الض خ خ خ خخرور تن يش خ خ خ خخمل اإلطار القانو ي س اص خ خ خ خخر تمكن س خ خ خ خخلطة املحل من
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التعاون مع السخ خ خخلطا األج بية ذا الصخ خ خخلة واللخوظ في اتفاقيا حعاون سبر املحلود تتعلق باسؤسخ خ خسخ خ خخا بين السخ خ خخلطا
ادحلية والس خخلطا اسض خخيفة ذا الص خخلة .كما يجب تن يوفر اإلطار القانو ي للس خخلطا ذا الص خخلة جميع تدوا وخيارا
التعافي واملحل استفقة مع تحكام الشخريعة ومبادئها التخاذ قرارا مسخت يرة بأدوا حل م اسخبة بشخأن مؤسخسخا املرلما
اسالية اإلسالمية الواقعة تحت ضغط.
 .18فيما يتعلق باملرص خخائ

الش خخرسية سؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،حعتبر املحوكمة الش خخرسية استي ة مهمة لض خخمان

اتفاق تلابير التعافي واملحل واألدوا التي تم اختيارها لالسخ خ خ خختخلام من قبل السخ خ خ خخلطا ذا الصخ خ خ خخلة مع تحكام الشخ خ خ خخريعة
ومبادئها .تحقق املحوكمة الشخ خخرسية وضخ خخوح وتوحيل التفسخ خخيرا الشخ خخرسية للمسخ خخائل ال اشخ خخئة سن التعافي واملحل اسصخ خخممة
خصخ خ خخيص خ خ خا سؤس خ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية .يتوقع تن تت اغم املحوكمة القانونية والشخ خ خخرسية س ل وضخ خ خخع القوانين
واللوائ التي حعاملج القضايا الشرسية في التعافي واملحل في اللوظ اسع ية.

 1.6نطاق إطار التعافي والحل ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية:
 .19يجب تن تخض خخع مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،التي يمكن تن حعلها الس خخلطا الت عيمية والرقابية ذا الص خخلة
تو الس خخلطا األخرى مثل هيئة مراقبة االس خختقرار اسالي والب ك اسركز ذا تهمية م همية ،إلطار التعافي واملحل الذ يلبي
الع اصر األساسية والسما اسوضحة في هذه اسالحعة الف ية املراصة بتعافي وحل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
يجب تن يكون إطار التعافي واملحل الذ وض خ خخعته الس خ خخلطة الت عيمية والرقابية واض خ خخحا وش خ خخفافا فيما يتعلق بمؤس خ خس خ خخا
املرلما اسالية اإلسالمية التي تخضع لسلط ها ،وتن يمتل إلى:
(ت) الشركا القابضة سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
(ب) الكيخخانخا التش خ خ خ خخغيليخخة غير املرخخاض خ خ خ خعخخة للت عيم داخخل مجموسخة (تكتال ) مخاليخخة ،والتي حعخخل مهمخخة لعمخخل ادمموسخة تو
التكتل.
(ج) فروع اسصخ خ خخارف التقليلية تو مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية األج بية ،باسخ خ خخت اء الفروع التي تخضخ خ خخع إللزام
بت فيذ خطة حعاف وحل تفرضها القوانين ادحلية في تلك اللولة.
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 .20ينبغي ل عام التعافي واملحل الذ ت شخأته السخلطة الت عيمية والرقابية تن يطلب من مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية
إسلاد خطط حعاف تلتزم بخطط املحل التي حعلها السلطا الت عيمية والرقابية:
(ت) وضع خطة التعافي واملحل ،بما في ذلك خطة حل ادمموسة حسبما يقتضيه املحاظ.
(ب) تخضع التفاقيا حعاون محلدة سبر املحلود بين السلطا ادحلية والسلطا اسضيفة.
(ج) اسراجعة اللورية من قبل املمها اسع ية التي لها السلطة في مجاظ حعافي وحل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
 .21يقلم الرسخ خ خ خخم التوضخ خ خ خخي ي  1وصخ خ خ خخفا إلطار رفيع اسسخ خ خ خختوى لتطوير وت فيذ نعام حعافي وحل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية
اإلس خ خ خ خخالميخة .يتكون تطوير وت فيخذ إطخار التعخافي واملحخل من مرحلتين ،همخا سمليخا التحليخل األولي للتعخافي واملحخل ،وسمليخا
خطة التعافي واملحل .وي اقش اسرفق ت التفاصخخيل التشخخغيلية إلطار حعافي وحل مؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية .ويبين
الرس خ خ خ خخم التوض خ خ خ خخي ي تنه يجب تفعيل التعافي -ب اء سلى مؤش خ خ خ خرا الت بيه اسبكر -في مرحلة مبكرة بقلر كاف قبل تن تخرق
مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخة املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة استطلبخا الت عيميخة الخلنيخا وتصخ خ خ خ خخل إلى نقطخة ا عخلام املمخلوى .ويجخب تن تطلق
السلطا الرقابية سملية املحل س ل خرق استطلبا الت عيمية اللنيا.
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رسم توضي ي  1حوظ مسار إطار مفاهيم سمليا التعافي واملحل في مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية
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القسم الثاني :تخطيط تعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 2.1مقدمة
 .22تتمثل األهلاف األسخخاسخخية لتخطيط التعافي في ضخخمان اسخختعلاد اسؤسخسخخا اسالية لالسخختجابة السخخريعة للضخخغط الشخخليل
والتعافي م ه من خالظ ت فيذ استراتيجيا مخططة مسبقا وم اسبة ملحمم وطبيعة وهيكل الضغط.
 .23ينبغي تن يركز تخطيط التعافي سلى مسخ خ خ خخارا العمل اسمك ة التي قل تتخذها مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية في
نطاق من حاال الضخغط من تجل اسختعادة قوتها اسالية وقلرتها سلى البقاء .و ُتف ّ
صخل خطط التعافي اإلجراءا الالزمة التي
تتخذها مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية السخ خختعادة رتسخ خخمالها وسخ خخيول ها إلى اسسخ خختويا اسطلو ة للعمليا السخ خخليمة
وتلبية استطلبا الت عيمية .ويعني ذلك اس خختعادة رتس اساظ والس خخيولة إلى اسس خختويا اسقبولة وتن تبقى ممولة بش خخكل جيل
في الس اريوها واملحاال السلبية.
 .24يجب تن تتضخمن خطة حعافي مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية -سلى األقل -معلوما حوظ ت شخطة األسماظ األسخاسخية
سؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية ،ووظائفها املحرجة ،واملرلما املحرجة اسش خ خ خ خختركة ،وهياكل مجموسا األسماظ
والعالقخخا استبخخادلخخة مع كيخخانخخا ادمموسخخة األخرى (بمخخا في ذلخخك -سلى س خ خ خ خخبيخخل اسثخخاظ ال املحص خ خ خ خر -اسؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخا اسخخاليخخة في
ادمموسة) ،ومؤشخرا اإلنذار اسبكر ،ومسخخببا خطة التعافي إضخخافة إلى إجراءا محلدة للتصخخعيل .يجب سلى مؤسخسخخا
املرلما اسالية اإلسالمية تطوير مجموسة مت وسة من إجراءا تمويل الطوارئ وإجراءا حعافي رتس اساظ لضمان قلرتها
سلى ت فيذ إجراءا التعافي اس اس خ خخبة محافعة سلى الس خ خخيولة طواظ تفق األزمة .تتكون خيارا التعافي -سلى س خ خخبيل اسثاظ ال
املحصر -من استعادة رتس اساظ 6وحعزيز السيولة و يع اسوجودا .

 6استعادة رأس املال تعني وصوله إلى مستوى القوة والجدوى املالية عند وقوع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تحت ضغط.
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 .25س خل اقتراح خيخارا التعخافي ،يجخب سلى مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة تن ت عر في ادرخاطر التي ي طو سليهخا
ت فيذها ،حيث ال ت حص خ خخر هذه ادراطر في الت فيذ ال ا

في ظروف الس خ خخوق الس خ خخلبية فحس خ خخب ،بل تيض خ خا في تأثير كل من

تدوا وخيارا التعافي ادحتملة سلى األسماظ التجارية ووضخخعية ادراطر سؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية ،باإلضخخافة
إلى تأثير ذلك سلى قلرتها سلى املحفاظ سلى جلوى امتيازها التجار واالستمرار في ت فيذ استراتيجية تسمالها ضمن وضعية
ادراطر اسعل ة .اإلرشادا التفصيلية لتخطيط حعافي مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية موضحة في اسلحق ب.

 2.2إطارالحوكمة الشرعية
 .26يجب تن يضخخمن إطار خطة التعافي واملحل االلتزام بمبادئ الشخخريعة وتحكامها في جميع جوانب إطار حعافي وحل مؤسخسخخا
املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية بما في ذلك -سلى س خ خ خ خخبيل اسثاظ ال املحص خ خ خ خخر -تص خ خ خ خخميمه وإجراءاته وسملياته ،مع آليا مراقبة
مستمرة لهذا االلتزام.
 .27يجب سلى الهيئة الشخ خ خخرسية في مؤس خ خ خسخ خ خخة املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية تن تكون مس خ خ خختقلة في ت شخ خ خخط ها ،وتن حسخ خ خخهل سملية
اسلاوال الفعالة والفتاوى الش خ خ خ خخرسية في إسلاد خطة التعافي وتفعيلها .كما يجب تن تكون الهيئة الش خ خ خ خخرسية مس خ خ خ خختقلة سن
إدارة مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية في حلولها وقراراتها بشأن اسسائل الشرسية استعلقة بتخطيط التعافي.
 .28يجخب سلى الهيئخة الش خ خ خ خخرسيخة إرش خ خ خ خخاد وتوجيخه اإلدارة العليخا اسس خ خ خ خخؤولة سن إسلاد ومراجعخة وتحخليث خطخة التعخافي من تجل
ضخخمان التزام خطة التعافي بمبادئ الشخريعة وتحكامها .باإلضخخافة إلى ذلك ،يجب سلى اإلدارة العليا والهيئة الشخخرسية التأكل
من صخ خ خخحة جميع العقود الشخ خ خخرسية التي حسخ خ خختخلمها مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية فيما يتعلق بخيارا التعافي
ادحلدة كجزء من خطة التعافي للتعامل مع س خخي اريوها الض خخغط .كما يجب سلى الهيئة الش خخرسية القيام بما يلي لض خخمان
استيفاء خطة التعافي ستطلبا الشريعة اإلسالمية:
(ت) تقليم اسش خ خ خخورة والتوجيه بش خ خ خخأن تطبيق استطلبا الش خ خ خخرسية استعلقة بخيارا التعافي ومكونا خطة التعافي األخرى
ذا الصلة.
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(ب) تقليم اسش خخورة والتوض خخي بش خخأن تحكام الش خخريعة ومبادئها ذا الص خخلة ،تو بش خخأن وثائق الس خخياس خة استعلقة باسس خخائل
الشرسية التي تصلرها مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ،وتقليم اسشورة تيضا بشأن ت سلطا تخرى تؤثر تو
قل تؤثر سلى تطوير وت فيذ خطة التعافي إذا كان ذلك م اسبا.
(ج) التحليل االس خ خ خ خختباقي لتلابير العقود اإلس خ خ خ خخالمية ادرتلفة التي تتطلب ت فيذ خيار التعافي استفق مع تحكام الش خ خ خ خخريعة
ومبادئها.
(د) إبلاء الرت واسوافقة الشرسية س ل الضرورة.

 2.3الخصائص والتحديات التي تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .29نعرا ملحاج ها إلى االلتزام اللائم والكامل بأحكام الشخ خ خ خريعة ومبادئها ،فإن سملية التخطيط للتعافي واالختيارا ادحلدة في
صياغة خطة التعافي تواجه كثيرا من القضايا والتحليا الفريلة بطبيع ها .ومن تلك التحليا ما يلي:
(ت) التحليا في اسختخلام خيارا التعافي من خالظ بيع موجودا مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية (كما هو موضخ
في القسمين  2.4.1و:)2.4.2
• االلتزام الشخ خخرعي س ل بيع  /تحويل العقود القائمة سلى اللين مثل اسرابحة بحسخ خخم (تقل من القيمة االسخ خخمية)،
بال عر إلى غلبة سقود اسلاي ة سلى مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
• قبوظ ش خ خ خ خراء اسؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا اسالية التقليلية اسوجودا القائمة سلى الليون .وإذا لم يكن ذلك مقبوال بس خ خ خ خخبب
املحاجة إلى املحفاظ سلى التزام هذه اسوجودا بأحكام الش خ خريعة ومبادئها ،فينبغي تحليل الشخ خخروط التي يمكن
فرضها سلى اسشتر لتسهيل استمرار االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
• يجب تن يكون سقل بيع اسوجودا متفقا مع تحكام الشريعة ومبادئها ،ويجب اختباره في ظل سي اريو ضغط.
• ال يمكن بيع و  /تو تحويل اسوجودا إلى الكيانا التقليلية إال مع ض خ خخمان اس خ خختمرار االلتزام بأحكام الش خ خخريعة
ومبادئها فيما يتعلق بإدارة اسوجودا اسبيعة  /ادحولة ،إال إذا وافقت الهيئة الشرسية سلى بليل آخر.
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(ب) التحليا استعلقة بقلرة اسش خ خ خختر من اسؤس خ خ خس خ خ خخا التقليلية سلى االس خ خ خختمرار في ض خ خ خخمان االلتزام بأحكام الش خ خ خخريعة
ومبادئها  ،ت املحفاظ سلى ا لية الشخرسية لعقود وموجودا مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية (كما هو موضخ
في القسم .)2.4.2
(ج) التحليا استعلقة بتحويل برامج حسخ خ خخاب االسخ خ خختثمار القائم سلى اسشخ خ خخاركة في األر اح إلى مؤس خ خ خسخ خ خخا خلما مالية
إسالمية تخرى كمضارب جليل (كما هو موض في القسم .)2.4.2
(د) تحليل ملى اس خ خختيعاب تص خ خخحاب املحس خ خخابا االس خ خختثمارية للرس خ خخارة في برامج حس خ خخاب االس خ خختثمار اسطلق القائم سلى
اسش خ خ خخاركة في األر اح ،مع مراساة س خ خ خخياس خ خ خخة املحكومة ذا الصخ خ خخلة لتوفير ش خ خ خخبكة تمان مالي ملحماية اس خ خ خختثمارا برامج
حس خ خخاب االس خ خختثمار اسطلق القائم سلى اسش خ خخاركة في األر اح .توفر توجيها لس خ خخياس خ خخة حكومية محلدة بش خ خخأن التعافي
تلسم استثمارا حساب االستثمار اسطلق القائم سلى اسشاركة في األر اح (كما هو موض في القسم .)2.4.2
(ه) في حالة سخعي مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية للحصخوظ سلى دسم من ادمموسة كخيار حعاف من الشخركة األم،
فإن تنواع هياكل وسقود اللسم اسسموح بها موضحة في القسم .2.4.3
(و) تحليا املحوافز اسالية ال اتجة سن اس خ خختخلام القرض املحس خ خخن كأداة حعاف في تقليم دسم الس خ خخيولة لش خ خخركة تابعة،
حيث ال تجوز الزيادة سلى مبلغ القرض ،األمر الذ ينتج س ه سلم دفع سائل للمزود (كما هو موض خ خ خ خ في القس خ خ خ خخمين
 2.4.3و.)4 .2.4
(ز) تحخليخا في حخالخة غيخاب األحكخام القخانونيخة الخلاسمخة للتمويخل اإلس خ خ خ خخالمي خص خ خ خ خخوص خ خ خ خا س خل التعخامخل مع مس خ خ خ خخائخل تتعلق
بالتسييل تو االنلماج تو التصفية.
 .30يحلد وجود مخاطر سلم االلتزام بأحكام الشخ خخريعة ومبادئها ب اء سلى العقود األسخ خخاسخ خخية اسطبقة ،وذلك سلى الرغم من تن
حاال سلم االلتزام بأحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها قل تحلث في م اسخ خ خخبا مختلفة و أشخ خ خخكاظ مختلفةُ .يعتبر العقل استفق مع
تحكام الشريعة ومبادئها صاملحا وفعاال إذا تم استيفاء جميع الع اصر األساسية ومتطلبا العقل بالكامل .و صفة سامة،
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ه اك تركان تس خخاس خخية في العقل استفق مع تحكام الش خخريعة ومبادئها ،وهي الطرفان استعاقلان ،واسعقود سليه (اسوض خخوع ت
اسوجودا والسعر) ،والصيغة (اإليجاب والقبوظ) ،حيث يتطلب كل ركن تلبية سلة شروط.7
 .31يمكن تن تؤد مخخخاطر سخخلم االلتزام بخأحكخخام الش خ خ خ خخريعخخة ومبخخادئهخخا إلى سخخلم االستراف بخخلخخخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخة املرخخلمخخا اسخخاليخخة
اإلس خ خ خ خخالميخة واملرس خ خ خ خخائر ال خاتجخة سنهخا ممخا يؤد إلى تخأثير س خ خ خ خخلبي سلى الر حيخة واملحخالخة اسخاليخة سؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخالية
اإلسخ خ خ خخالمية .واألهم من ذلك تن مخاطر سلم االلتزام بأحكام الشخ خ خ خريعة ومبادئها ال اشخ خ خ خخئة سن الفشخ خ خ خخل في ضخ خ خ خخمان االلتزام
بالشخريعة قل تؤد إلى انخفاض قيمة امتياز مؤسخسخة املرلما اسالية اإلسخالمية اسع ية والثقة التي تتمتع بها مع سمالئها،
وكالهما من سوامل ال جاح املحاس خ خخمة أل مؤس خ خس خ خخة خلما مالية إس خ خخالمية .يمكن تن تتخذ مخاطر سلم االلتزام بأحكام
الش خ خريعة ومبادئها ش خ خخكلين واس خ خخعين في مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية( :ت) ادراطر استعلقة بعلم االلتزام ادحتمل
بمبادئ الشخخريعة وتحكامها في سمليا مؤس خسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية( .ب) ادراطر اسرتبطة بمسخخؤوليا مؤس خسخخة
املرلما اسالية اإلسخ خخالمية بصخ خخف ها تمي ا مثل اسضخ خخارب تو الوكيل تو اسش خ خارك سقلمي التمويل بموجب سقود اسضخ خخار ة تو
الوكالة تو اسشخخاركة ،والتي بموجاها -في حاظ حعليها تو تقصخخيرها -تصخخب اسؤسخسخخة ضخخام ا ألمواظ مقلمي التمويل .وقل تكون
هياكل الص خخكوك معرض خخة تيضخ خا دراطر سلم االلتزام بأحكام الشخ خريعة ومبادئها مما قل يؤثر س خخلبا سلى س خخيول ها وحس خخويقها
وقيم ها نتيجة لذلك.
.32قل تكون قاسلة بيانا اسؤش خ خرا االحترازية والهيكلية للمؤس خ خس خ خخا اسالية اإلس خ خخالمية مفيلة في تحليل اسؤش خ خرا الكمية
للمحفزا ورصل تقلم التعافي.
 .33من اسؤشرا الكمية التي يمكن تن تكون مفيلة في مرحلة التعافي ما يلي:
(ت) سبة كفاية رتس ماظ مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.8

 7راجع ورقة سمل مجلت املرلما اسالية اإلسالمية رقم  :5مخاطر سلم االلتزام بالشريعة في القطاع اسصرفي :التأثير سلى إطار كفاية رتس اساظ للمصارف اإلسالمية الصادرة في
مارس 2016
 8سلى الرغم من سلم تطبيق جميع تسضاء مجلت املرلما اسالية اإلسالمية سبة كفاية رتس اساظ وفقا سعيار مجلت املرلما اسالية اإلسالمية ،إال تن ه اك حاجة ملحة
لت فيذ تقلير كفاية رتس اساظ بسبب معامل  αال اش ئ سن وجود سقل تقاسم مخاطر الر الذ له تأثيرا سلى سملية احتساب سبة كفاية رتس اساظ.
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ُ
(ب) اللخل اسوزع سلى صخخاحب حسخخاب االسخختثمار من إجمالي دخل اسوجودا اسمولة من املحسخخابا االسخختثمارية القائمة
سلى اسشاركة في الر .
(ج) "آلفا" و ُح ّ
عرف بأنها سخ خ خخبة تمواظ تصخ خ خخحاب املحسخ خ خخابا االسخ خ خختثمارية اسسخ خ خختخلمة لتمويل جانب موجودا مؤسخ خ خسخ خ خخا
املرلما اسالية اإلسالمية التي تتعرض دراطر السوق ومخاطر االئتمان.9
 .34بالنسبة للعوامل ال وسية ،فقل تم التأكيل سلى جوانب املحوكمة الشرسية ألهمي ها سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية،
وفيما يلي اسؤشرا ال وسية التي يمكن تن تكون مفيلة:
(ت) ُمعاملمة محاسبية حعترف باملموانب الفريلة س تجا وخلما مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
(ب) نوع مطالبا اسوجودا وحيازتها.
(ج) الش خ خخروط والتعهلا التعاقلية ألص خ خخحاب املحس خ خخابا االس خ خختثمارية اسطلقة القائمة سلى اسش خ خخاركة في األر اح وسمليا
االطفاء اسبكرة ادحتملة.

 2.4خيارات التعافي:
 .35يجب تقييم خطة التعافي ضخخمن سخخي اريوها ضخخغط م اسخخبة تأخذ بعين االستبار الوفاء بأحكام الشخخريعة ومبادئها حسخخب
اإلطار الشخ خ خخرعي في اللولة اسع ية ،حيث يجب تن حشخ خ خخكل مثل هذه التقييما ملخال هاما في تقييم مصخ خ خخلاقية خطة حعافي
مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
 2.4.1بيع املوجودات
 .36يس خ خ خ خخاسخل بيع اسوجودا في اس خ خ خ خختعخادة كفخايخة رتس اسخاظ من خالظ تخفيا اسوجودا مر حخة ادرخاطر حس خ خ خ خخب توزانهخا في
ُ
مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ،ويعزز مركز الس خ خخيولة من خالظ التلفقا ال قلية استحققة من بيع اسوجودا .
 9يرجى االطالع سلى اسالحعة اإلرشادية رقم  4من مجلت املرلما اسالية اإلسالمية :تحليل آلفا في سبة كفاية رتس ماظ مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية فقط (غير
مؤسسا التأمين) الصادرة في مارس 2011
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تب خخاع اسوجودا مع فهم وقبوظ وجوب حس خ خ خ خخم جزء من قيم ه خخا الس خ خ خ خخوقي خخة .ل خخذل خخك يج خخب تن تح خخاوظ خطط التع خخافي تقييم
وتوض خ خخي س خ خخبة املحس خ خخم استوقعة سلى قيمة اسوجودا ادحلدة لهذا املريار ،ويمكن إجراء مثل هذه التقييما من خالظ
تحليل البيانا التاريخية للموجودا القابلة للتسويق ذا الصلة من حيث تحمام التلاوظ واتجاها األسعار.
 .37بال عر إلى تن الغالبية الععمى من موجودا مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية هي ديون مرابحة (ائتمانا ) ،ونعرا
للقيود الشخ خ خخرسية التي ال تجيز بيع سقود االئتمان بحسخ خ خخم تو سالوة تو بيع اللين ال قل بال قود ،فإن مؤسخ خ خسخ خ خخة املرلما
اسالية اإلسخ خخالمية التي تحاوظ تن تتعافى في مركز رتسخ خخمالها من خالظ بيع اسوجودا الواقعة تحت ضخ خخغط 10،لن تتمكن من
بيع ديونهخا إال سن طريق املحوالخة بخالقيمخة االس خ خ خ خخميخة (التحويخل) .ولن يكون ه خاك مش خ خ خ خخترون مهتمون بهخا بخالقيمخة االس خ خ خ خخميخة
الكاملة ،مما يجعل تحويل الليون خيارا غير قابل للتطبيق .ولذلك تحتاج السخلطا الت عيمية والرقابية إلى ال عر في آثار
هذه القيود الشرسية سلى جلوى بيع اسوجودا كأداة حعاف.
 .38العقل ا خر هو العقل اسبني سلى املحسم السلعي ،11حيث يجوز للب ك في ظل سي اريو ضغط تو حالة ضرورة ،بيع الليون
ّ
(اسوجودا االئتمانية) بس خ خخلع حالة معي ة .ومن األر تن يكون هذا املريار تكثر قبوال من ال احية الش خ خخرسية ،ش خ خخريطة تن
ال يكون التبادظ السخ خ خ خخلعي مشخ خ خ خخروطا في تصخ خ خ خخل سقل اسلاي ة .ويجب دسم هذه اسعاملة بتحليل التلفق ال قل الذ تقلره
مؤسخسخة املرلما اسالية اإلسخالمية من بيع السخلعة اسسختبللة بموجوداتها القائمة سلى الليون في السخوق اسفتوحة ،وذلك
ألن السلعة قل تكون تيضا سرضة لعروف نق

سعر اسوجودا في حالة الضغط.

 .39قل يحلث حعقيل إضخافي مع خيار التعافي هذا بسخبب مشختر موجودا  /وحلا األسماظ املراصخة باسؤسخسخة الذين يمكن
تحليلهم (وقل يكون اسشخ خ خ خخترون مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا تقليلية) .ووفقا لبيانا اسؤشخ خ خ خرا اسالية اإلسخ خ خ خخالمية االحترازية والهيكلية
الص خ خخادرة سن مجلت املرلما اسالية اإلس خ خخالمية تتركز موجودا مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية بش خ خخكل كبير في
بعا القطاسا االقتص خخادية التي منها التمويل العقار  ،وت ش خخطة تمويل اسركبا  ،والتمويال األس خخرية األخرى .لذلك من
 10إن بيع اللين ال قل لغير اسلين ب قل كما هو ممارس في بعا اللوظ مخالف ألحكام الشريعة ومبادئها حسب ما قررته الهيئة الشرسية وسليه قرار مجمع الفقه اإلسالمي
اللولي واسعايير الشرسية أليوفي.
 11ال تزاظ األحكام الشرسية لهذا العقل محل نقاش بين سلماء اسذاهب الفقهية في اللوظ ادرتلفة.
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اسعقوظ تن حلوث ضغط شامل للسوق  ،قل يؤثر ب فت درجة املرطورة سلى جميع مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية
في دولة معي ة .إذا كان هذا هو املحاظ ،قل تحاوظ جميع مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية بيع موجوداتها في نفت
الوقت السخ خ خختعادة مراكزها الرتسخ خ خخمالية ،وحينئذ سخ خ خخيكون سلى السخ خ خخلطا الت عيمية والرقابية دور في مراساة قضخ خ خخايا تركز
ادراطر من هذا ال وع س ل تطوير إطار التعافي واملحل لهذه الص اسة.
 2.4.2تدابيرالتمركزاملسبق لبيع املوجودات
 .40لكي يعتبر بيع اسوجودا تداة حل ممك ة ،يجب تن تتخذ مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية تلابير لتحليل موجوداتها
التي يمكن بيعها ألطراف خارجية مع االلتزام التام بمبادئ الش خ خ خ خخريعة وتحكامها كما تقرتها الهيئة الش خ خ خ خخرسية .باإلض خ خ خ خخافة إلى
ّ
ذلك ،يجب تن تضخ خ خخمن التلابير تن اسشخ خ خختر ادحتمل في وضخ خ خخع يمك ه من املحفاظ سلى اتفاق اسوجودا اسبيعة مع تحكام
الش خ خخريعة ومبادئها ،ما لم يوافق اسقترض األص خ خخلي لهذا األص خ خخل حعاقليا سلى التخلي سن هذا الش خ خخرط .ويتمثل دور الس خ خخلطة
الت عيمية والرقابية في تقييم ما إذا كانت هذه التلابير قابلة للت فيذ واختبار االلتزام بأحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها ،بص خ خ خخرف
ال عر سن مسألة تحقيق قيمة اسوجود في سي اريوها الضغط.
 .41من الض خ خخرور تن تقلم الهيئا الش خ خخرسية ذا الص خ خخلة ،س خ خخواء كانت مركزية تو سلى مس خ خختوى مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية
ّ
اإلسالمية ،قرارها في جواز بيع اسوجودا وتحت ت شروط وتحكام ،ألنها بذلك تمكن مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية
من تقييم هخذه األدوا بص خ خ خ خخف هخا جزءا من خطط حعخافيهخا .كمخا تن اإلتمخام ال خا

لهخذا القرار الش خ خ خ خخرعي واإلجراءا استرتبخة

ّ
سليه للتمكن من تجهيز جميع سقود االئتمان لبيع اسوجودا ادحتمل ،سيجعل بيعها تداة مجلية ملرطط التعافي.
 .42سخوف تحتاج السخلطا الت عيمية والرقابية إلى ال عر في إمكانية بيع مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية موجوداتها إلى
مشخ خ خ خختر تقليل تو نقلها إلى طرف مقابل في املحاال الصخ خ خ خخعبة ،خاصخ خ خ خخة إذا لم يتوفر مشخ خ خ خخترون ملتزمون بأحكام الشخ خ خ خخريعة
ومبخادئهخا .وتكتسخ خ خ خ خخب هخذه اسسخ خ خ خ خخألخة تهميخة نعرا النتقخاظ سالقخة سميخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خة املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة إلى املمهخة
ُ
اسسخختحوذة ،ولذلك يجب التأكل من قلرتها في ادحافعة سلى االلتزام بأحكام الشخخريعة ومبادئها في ذلك التمويل تو اسعاملة.
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ُ
كما يجب إحالة هذه اسعامال إلى الهيئا الشخخرسية ذا الصخخلة للحصخخوظ سلى رتيها اسسخ َخبق ،بحيث يمكن بوضخخوح تحليل
وتقييم جلوى مثل هذه األدوا كجزء من خطة التعافي واملحل.
 .43فيما يتعلق ُبمعاملمة حسخ خ خ خخاب االسخ خ خ خختثمار القائم سلى اسشخ خ خ خخاركة في الر  ،فإن ه اك تحليا في تحويل هذا املحسخ خ خ خخاب إلى
مؤسسة خلما مالية إسالمية تخرى تحل محل اسضارب األوظ لألسباب التالية:
• القخلرة سلى تقس خ خ خ خخيم اسوجودا ادرتلطخة اسمولخة من حس خ خ خ خخاب االس خ خ خ خختثمخار اسطلق القخائم سلى اسش خ خ خ خخاركخة في األر خاح
وتحليل املمزء املرال بمؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية لتسعيره.
• ض خ خخرورة املحص خ خخوظ سلى موافقة ص خ خخاحب املحس خ خخاب االس خ خختثمار سلى حس خ خخعير املحس خ خخاب باإلض خ خخافة الى الب ود األخرى
استعلقة بتحويل املحساب إلى اسضارب اململيل.
• تداء الع اية الواجبة من قبل اص خ خ خخحاب حس خ خ خخابا االس خ خ خختثمار تجاه اسش خ خ خختر ادحتمل كمض خ خ خخارب جليل ،س خ خ خخواء من
ال احية اسالية تو الس خ خ خ خخلوكية؛ فإذا كان ه اك مجموسة كبيرة من تص خ خ خ خخحاب املحس خ خ خ خخابا االس خ خ خ خختثمارية اسع ية ،فإن
سملية تحليل اسوافقة تتم من خالظ -سلى س خ خخبيل اسثاظ -االجتماع العام ألص خ خخحاب املحس خ خخابا االس خ خختثمارية تو قرار
اللم ة االستشارية لالستثمار للحسابا االستثمارية القائمة سلى اسشاركة في الر .
• إمكانية حغطية تو تهلية اس خ خختثمارا املحس خ خخابا االس خ خختثمارية القائمة سلى اسش خ خخاركة في الر أل نوع من تنواع دسم
ادمموسة تو املحل.
 .44وإلى جانب ذلك ،ينبغي تحليل ملى اسخ خ خختيعاب تصخ خ خخحاب املحسخ خ خخابا االسخ خ خختثمارية للرسخ خ خخائر في برامج حسخ خ خخاب االسخ خ خختثمار
اسطلق القخائم سلى اسشخ خ خ خ خخاركخة في األر خاح ،مع مراسخاة س خ خ خ خيخاسخ خ خ خ خخة املحكومخة ذا الص خ خ خ خلخة لتوفير ش خ خ خ خخبكخة تمخان مخاليخة ملحمخايخة
االس خ خ خختثمارا في حس خ خ خخاب االس خ خ خختثمار اسطلق القائم سلى اسش خ خ خخاركة في األر اح ،حيث يجب ص خ خ خخياغة س خ خ خخياس خ خ خخا محلدة من
املحكومة بشأن دسم االستثمارا في حساب االستثمار اسطلق القائم سلى اسشاركة في األر اح خالظ مرحلة التعافي.
 2.4.3دعم املجموعة لرأس املال والسيولة
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 .45في ادمموس خخا اس خخالي خخة من ادحتم خخل تن يؤد فش خ خ خ خ خخل جزء من ادمموس خخة تو وجود إخف خخاق في جزء واح خخل من ادمموس خخة إلى
سلوى في بقية تسضخخاء ادمموسة ،حيث إن ه اك نماذج مختلفة لكيفية إدارة ادمموسا اسصخخرفية للسخخيولة ورتس اساظ؛
يمكن تن يكون هذا إما مركزيا (ت في الشخركة األم) تو ال مركزيا (كل شخركة تابعة مسخؤولة سن رتس اساظ والسخيولة املراصة
بها وفقا لسوقها ادحلي) ،وفي األوضاع الصعبة قل تلمأ إحلى الشركا التابعة في ادمموسة إلى الشركة األم للحصوظ سلى
اللسم.
 .46ه اك جانبان ش خ خخرسيان يجب تن تبحثهما مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية )1( ،طبيعة ونوع هياكل اللسم والعقود
اسسموح بها وآثارها ،و( )2التعقيلا اسرتبطة بوجود فرع إسالمي كجزء من مجموسة مصرفية تقليلية.
 .47فيما يتعلق بالهياكل والعقود التي يمكن تن تلسم سضخ خ خ خخو مجموسة تو شخ خ خ خخركة فرسية ،ه اك مجموسة مت وسة من العقود
التي يمكن هيكل ها من قبل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ،وفقا للت عيما الشرسية في اللوظ اسع ية كما يلي:
(ت) القرض املحس خ خخن :تقوم هذه التس خ خخهيال سلى تلفق الس خ خخيولة إلى الش خ خخركة التابعة دون دفع ت فوائل تو حعويا .يمكن
تيضخا اسخختخلام القرض املحسخخن لتوفير السخخيولة اللاسمة لعضخخو ادمموسة في املحاال الصخخعبة .و النسخخبة للسخخلطا
الت عيمي خخة والرق خخابي خة ،يج خخب تن يكون ه خخاك وعي ب خخادر خخاطر التي يتعرض له خخا مزود القرض املحس خ خ خ خخن ،وتقييم ت آث خخار
سخلوى جمخاسيخة محتملخة .مع مراسخاة األحكخام الش خ خ خ خخرسيخة والت عيميخة ،تجعخل التبعيخة خيخار التعخافي تش خ خ خ خبخه بخاالس خ خ خ خختثمخار
الرتس خ خ خ خخمالي ،بي ما تجعل مخص خ خ خ خص خ خ خ خخا القرض العاد اسزود دائ ا ساديا غير مض خ خ خ خخمون ،وي عر إليه سلى تنه نوع من
التمويل اسرحلي حسب تجل االستحقاق.
(ب) التورق (مرابحخة الس خ خ خ خخلع) :استمخادا سلى الخلولخة التي توجخل فيهخا الهيئخة الش خ خ خ خخرسيخة ،يمكن اس خ خ خ خختخخلامخه كخلليخة يخلسم بهخا
اسصخ خ خخرف األم سخ خ خخيولة اسصخ خ خخرف التابع له من خالظ ترتيبا البيع الثالثي لسخ خ خخلعة ،مثل زيت ال خيل تو اسعلن التي قل
تت وع تبعا للممارس خخا استعارف سليها في البلل اسعني .يمكن تن يوفر هذا العقل -إذا تم االتفاق سليه مس خخبقا مش خخروطا
بحلوث مسببا معي ة -دسما تمويليا لكيان يعا ي من ضغط ومساسلته سلى استعادة وضع السيولة سلى األقل.
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(ج) اسسخخاهمة من خالظ سقل اسشخخاركة تو اسضخخار ة :هذه ا لية هي الشخخكل األكثر فاسلية ومتانة لللسم داخل ادمموسة من
خالظ ض خ خخمل رتس اساظ من اسص خ خخرف األم ألغراض االس خ خختثمار ادحلد في مؤس خ خس خ خخاتها الفرسية .وللقيام بذلك ،يجب سلى
اسصرف األم تن يحلد في خطة التعافي ما يتعلق بضمل رتس اساظ كخيار حعاف مع شروط وتحكام واضحة.
 2.4.4التدابير الشرعية املسبقة لدعم املجموعة لرأس املال
 .48تحتاج الس خ خ خ خخلطا الت عيمية والرقابية إلى التركيز سلى استبارا دقيقة س ل وض خ خ خ خخع خطة التعافي املراص خ خ خ خخة بها مع املحلوظ
اسمك ة التي تقلمها الهيئة الشخرسية اسع ية إذا ملمأ اسصخرف األم في النهاية إلى طرق التمويل التقليلية خصخيصخا للمسخاسلة
في إنقاذ كيان في اسواقف العس خ خ خخيرة باس خ خ خختخلام مبادئ الض خ خ خخرورة .س لما تكون للى الش خ خ خخركة األم التقليلية ش خ خ خخركة فرسية
إس خ خ خخالمية ،فإنها تحتاج إلى التفكير في اس خ خ خختخلام طرق اللسم للفروع التابعة استفقة مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها .لن يتم
اسختخلام مثل هذه الهياكل في ظروف العمل اسعتادة من قبل ت كيان تقليل  ،ومع ذلك ،قل ترغب السخلطا الت عيمية
والرقابية في بحث إمكانية وجود هذه الهياكل كللية حعاف "احتياطية" في إطار خطة التعافي واملحل.
 .49بالنسبة للقرض املحسن ،يجب سلى مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية تن تنسق مع الهيئة الشرسية سلى تساس استباقي
ملحخخل اسسخ خ خ خ خخائخخل الش خ خ خ خخرسيخخة استعلقخخة بتوافق العقخخل فيمخخا يتعلق بتبعيخخة األمواظ اسقخخلمخخة في اس خ خ خ خختيعخخاب املرسخ خ خ خ خخائر إذا كخخانخخت
مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية سخ خ خ خختنتقل في النهاية إلى مرحلة املحل ،وهذا تمر ضخ خ خ خرور بال عر إلى طبيعة سقل
القرض املحس خخن الذ ال يلقي مس خخؤولية سلى مؤس خس خخا املرلما اسالية الواقعة تحت ض خخغط لتعويا األمواظ ،وبس خخبب
هذا القيل قل يتحوظ اللسم اسقلم من خالظ القرض املحس خ خخن من دسم تمويل قص خ خخير األجل إلى اس خ خختثمار رتس خ خخمالي يتحمل
املرسائر.
 .50إذا كانت الش خ خخركة األم في دولة مختلفة سن الش خ خخركا التابعة ،فيجب سلى الس خ خخلطا ادحلية والس خ خخلطا اسض خ خخيفة ،بما في
ذلك هيئة الرقابة الشخ خخرسية ،التنسخ خخيق للتوصخ خخل إلى اتفاق ملزم ملحل إجراءا دسم ادمموسة لرتس اساظ استفق مع تحكام
الشريعة ومبادئها.
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 .51إن هذا التلبير اسسخ خ خخبق متعلق سلى حل سخ خ خخواء بأدوا التعافي اسقترحة لتوظيف سقود التورق ،حيث إنها حعا ي تيضخ خ خا من
نفت التض خ خ خ خ خخارب بين اله خخلف اسقص خ خ خ خخود من العق خخل وال تيج خخة استوقع خخة .وفي ه خخذه املح خخاال  ،يج خخب تن توافق هيئ خخة الرق خخاب خخة
الشخخرسية مسخخبقا سلى وثائق العقل َّ
ادحلثة استضخخم ة للتلابير اسسخخبقة الضخخرورية (تو) الب ود .وس ل املحصخخوظ سلى اسوافقة
الشخ خخرسية ،يجب اسخ خختخلام وثائق العقل لتحليث جميع االئتمانا اسقلمة من تلك اسؤسخ خسخ خخة سلى تسخ خخاس التورق .إذا لم
تكتمل هذه التلابير اسسبقة ،فال يمكن سل استخلام تداة التعافي هذه جزءا من خطة التعافي اسعتملة.

 2.5تدابيرالتعاون التنظيمي
 .52يمكن تن ي طبق ادحتوى الكامل للس خ خ خخمة الرئيس خ خ خخة الثانية سش خ خ خخرة دملت االس خ خ خختقرار اسالي التي تحلد اسعايير والتوجيها
التفص خ خ خ خخيليخة فيمخا يتعلق بتخلابير التعخاون الت عيمي ،سلى ت عيم مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة والرقخابخة سليهخا،
وكذلك سلى تطرها املراصة بخطة التعافي واملحل.
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القسم الثالث :تخطيط وتنفيذ الحل
 3.1مقدمة
 .53اسقص خ خ خخل من سملية تخطيط املحل حس خ خ خخهيل إسلاد خطط حل فعالة وذا مص خ خ خخلاقية تحلد بوض خ خ خخوح اس خ خ خختخلام تدوا
واس خ خ خختراتيجيا حل مختارة من قبل الس خ خ خخلطا ادرتص خ خ خخة في وقت املحاجة وسلى قلرها .يش خ خ خخمل تخطيط املحل الس خ خ خخلطا
الت عيمية والرقابية وس خخلطا املحل ذا الص خخلة التي تض خخع اس خختراتيجية سالية اسس خختوى ملحل مؤسخ خس خخا املرلما اسالية
اإلس خ خخالمية التي س خ خخيتم تحويلها الحقا إلى خطة حش خ خخغيلية للحل .تتطلب هذه العملية بيانا خاص خ خخة بمؤس خ خس خ خخا املرلما
اسالية اإلس خ خخالمية من مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ذا الص خ خخلة والس خ خخلطا الت عيمية والرقابية حوظ سواملها
ادرتلفة ،وذلك من تجل تزويل سلطة املحل باسعلوما الالزمة لوضع استراتيجية حل م اسبة ومخصصة.
 .54ال يمكن ت فيذ خطة املحل واألدوا اسكونة لها إال من قبل السلطا ادرولة بذلك ،والتي لها تهلاف السياسة استمثلة في
م ع اسخختخلام تمواظ دافعي الضخرائب واملحفاظ سلى االسخختقرار اسالي .ويجب تن تحتو خطة املحل اسوثوق بها -سلى األقل-
سلى معلوما تفص خخيلية سن إس خختراتيجية املحل ادرتارة ،ونقطة سلم اململوى اسس خخببة للحل ومتطلبا التموض خخع اسس خخبق،
وتدوا املحل ادرتارة لت

فيذ سملية تصفية ُمحكمة12.

 .55قل تتض خ خخمن خطة املحل تيض خ خا معلوما يجب استبارها ،ومعايير يجب اس خ خختخلامها في اتخاذ القرار بش خ خخأن اختيار تدوا
حل محلدة في س خ خخياق جوانب ش خ خخرسية مختلفة تتعلق بمؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية اسع ية .يجب سلى س خ خخلطة
املحخخل ذا الص خ خ خ خلخخة تن تقرر مجموسخخة من تدوا املحخخل لت فيخخذ خطخخة املحخخل استمخخادا سلى املموانخخب ادرتلفخخة سؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخة
املرلما اسالية اإلس خ خخالمية من حيث اس خ خختراتيجي ها ،ووظائفها ،ووض خ خخعية ادراطر اسقبولة .وكذلك يجب إبالغ قرار خطة
املحل بوض خخوح إلى الهيئة الش خخرسية الوط ية تو الهيئة الش خخرسية -بحس خخب املحاظ -في اللولة اسع ية من تجل ض خخمان االلتزام

 12ينبغي الت بيه إلى تن املحل ال يقتض ي بالضرورة تصفية اسؤسسة الواقعة تحت ضغط.
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بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها .ي اقش اسرفق (ج) اإلرش خ خخادا التفص خ خخيلية لتخطيط وت فيذ حل مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية
اإلسالمية.

 3.2إطارالحوكمة
ُ .56يحلد ادحتوى الكامل للس خ خخما الرئيس خ خخة دملت االس خ خختقرار اسالي (اسلحق  )4اسعايير واإلرش خ خخادا التفص خ خخيلية فيما يتعلق
بإطار املحوكمة للس خخلطا الت عيمية والرقابية تو س خخلطا املحل ،ومؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،والتنس خخيق سبر
املحلود الذ يمكن تطبيقه س ل حل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.

 3.3إطارالحوكمة الشرعية لتخطيط الحل
 .57يجب تن يتضخ خ خخمن إطار تخطيط املحل متطلبا مجموسا إدارة األزما في مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية التي
حغطيهخا ،حيخث يجخب التنس خ خ خ خخيق مع الهيئخة الش خ خ خ خخرسيخة الوط يخة اسع يخة من تجخل التخأكخل من تن خطخة املحخل وت فيخذهخا يلتزمخان
بالكامل بالقانون الوطني ذ الصخلة وتحكام الشخريعة ومبادئها وال يتعارضخان .يجب تن تكون سملية صخ ع القرار دمموسا
إدارة األزما لت فيذ املحل واضخ خ خخحة ومتسخ خ خخقة مع تلك التي تتبعها الهيئة الشخ خ خخرسية الوط ية اسع ية في دمج ا راء الشخ خ خخرسية
كجزء من سملية تخطيط حعافي وحل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
 .58في س خ خ خخياق ال عام اسص خ خ خخرفي اسزدوج ،يجب تن تنس خ خ خخمم األطر القانونية القائمة للرلما اسص خ خ خخرفية واسالية التقليلية مع
الشخريعة اإلسخالمية لتعترف باسعامال اسالية اإلسخالمية ،نعرا لطبيع ها كأدوا تجارية واسختثمارية .وسلى الرغم من القيود
العليلة استوقعة في حاظ تطبيق اللولة القوانين العامة بش خ خ خخكل مباش خ خ خخر سلى اسعامال اسالية اإلس خ خ خخالمية مما قل يؤد إلى
حعارض محتمل وآثار قانونية س خخلبية ،يجب تن تكون ه اك جهود من قبل الس خخلطا للتوفيق بين تحكام الش خخريعة وال عام
القانو ي السائل من خالظ حعليل وإدارة التعارض بين اسبادئ القانونية التقليلية وتحكام الشريعة ومبادئها.
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 .59في حخالخة سخلم وجود حخل للتعخارض ادحتمخل بين تحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا والقخانون العخام و/تو اسخل ي (القخانون الوطني)،
األمر الذ قل يؤثر سلى ت فيذ العقود اسلتزمة بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها في اللوظ؛ خص خ خخوص خ خا في اللوظ التي تقلم القانون
العام /اسل ي سلى تحكام الشخريعة ومبادئها س ل وقوع حعارض بينهما ،فإن التأكل من إمكانية ت فيذ العقود اسلتزمة بأحكام
الش خ خريعة ومبادئها يعل تمرا مهما لعملية حل مؤس خ خس خ خخة املرلما اسالية اإلس خ خخالمية م علمة اسالءة ،خاص خ خخة في حالة وجود
نزاع قض خ خخائي تث اء حس خ خخوية بيع اسوجودا و  /تو تص خ خخفية اس خ خختثمارا تص خ خخحاب املحس خ خخابا االس خ خختثمارية استعلقة بمص خ خخلحة
اسساهمين .ب اء سلى ما سبق ،يجب تن تكون سقود املرلما اسالية اإلسالمية شاملة ملمميع األركان والشروط التي تتوقف
سليها صحة العقل شرسا.
 .60يجب تن تضخمن املحوكمة السخائلة تن سملية تخطيط املحل ملزمة لضخمان التزام خطط املحل التزاما تاما بأحكام الشخريعة
ومبادئها فيما يتعلق باملموانب التالية:
(ت) اس خ خ خ خختخخلام تدوا املحخل :يجخب تن تكون سمليخا اإلنقخاذ الخلاخلي وتحويخل اسوجودا واسص خ خ خ خخرف املمس خ خ خ خخر وغيرهخا من
األدوا متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها ،مع تلابير ُمحلدة س خخابقا ومطلوب اس خختكمالها لض خخمان امتثالها للش خخريعة
س ل تطبيقها.
ُ
(ب) التعامل مع اسوجودا اسمولة من املحسابا االستثمارية القائمة سلى اسشاركة في األر اح وحقوق تصحاب املحسابا
االستثمارية.
(ج) التعامل مع ص اديق احتياطي ُم ّ
علظ األر اح واحتياطي مخاطر االستثمار.
(د) اسراجعة الش خ خخرسية للعقود اإلس خ خخالمية التي حس خ خختخلمها مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية كجزء من تقييم قابلية
املحل وما يترتب سلى ذلك من تلابير املحل استفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(ه) املحوكمة القانونية وإنفاذ العقود استوافقة مع الشريعة في نعام املحل.

 3.4املقاصة والتصفية والرهون والفصل بين موجودات العميل

24

 .61يمكن استماد ادحتوى الكامل للسخ خخمة الرئيسخ خخة الرابعة دملت االسخ خختقرار اسالي التي تحلد اسعايير والتوجيها التفصخ خخيلية
فيما يتعلق بقيام مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية باسقاص خ خخة والض خ خخمانا والفص خ خخل بين موجودا العمالء وإطارها
لتخطيط املحل .باإلضخ خ خخافة إلى ذلك ،يتم توفير إرشخ خ خخادا تكميلية في هذا القسخ خ خخم سعاملمة القضخ خ خخايا ال اشخ خ خخئة سن املموانب
الشرسية للتصفية ،والضمانا والفصل بين موجودا العميل فيما يتعلق بمعاملم ها في حالة املحل.
ُ
 .62ق ّلمت إرش خخادا إض خخافية للحاال التي حش خخارك فيها مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية في ت ش خخطة خلما مالية تقوم
ُ
فيها باالحتفاظ تو التحكم تو إدارة اسوجودا تو اس خ خ خختثمارا سمالئها .سلى س خ خ خخبيل اسثاظ ،قل تلير مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما
اسالية اإلسخ خ خخالمية اسوجودا التي تنتمي إلى مجموسة من املحسخ خ خخابا االسخ خ خختثمارية اسقيلة القائمة سلى اسشخ خ خخاركة في األر اح
بوص خ خخفها مض خ خخار ا .وفي مععم هذه املحاال  ،تكون اسؤس خ خس خ خخا تمي ة سلى اسوجودا تو االس خ خختثمارا اسع ية وال تملكها بل
يملكه خخا سمالؤه خخا .ل خخذل خخك يتعين املحف خخاظ سلى الفصخ خ خ خ خ خخل بين موجودا العمالء خالظ سملي خخة املح خخل وال يمكن إدراج ه خخذه
اسوجودا ضمن ترتيبا املحل.

 3.5اإلجراءات الوقائية
ُ
 .63يمكن تطبيق ادحتوى الكامل للسخخمة الرئيسخخة املرامسخخة دملت االسخختقرار اسالي التي تحلد اسعايير والتوجيها التفصخخيلية
ُ
استعلقة باإلجراءا الوقائية سلى مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية وإطار تخطيط املحل .وحشخ خ خ خخمل تلك اإلجراءا
ُ
األمور استعلقة بالتس خ خخلس خ خخل الهرمي لللائ ين 13ومبلت "سلم وجود دائ ين تس خ خخوت حاال" ،وس خ خخبل اسعاملما القانونية وجوانب
اإلجراءا القضخ خخائية .فيما يتعلق بمبلت "سلم وجود دائ ين تسخ خخوت حاال" بالنسخ خخبة سؤس خ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية،
توجل آلية حسخلسخل هرمي للائ يها لاللتزام بأحكام الشخريعة ومبادئها كما ناقشخها القسخم  3.11.2بشخأن تحويال اسوجودا
واسطلو ا واسصرف املمسر.

 13انعر الفقرة 84
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 3.6تمويل الشركات خالل عملية الحل
ُ
 .64يمكن تن يكون ادحتوى الكخامخل للس خ خ خ خمخة الرئيسخ خ خ خ خخة السخ خ خ خ خخادسخ خ خ خ خخة دملت االس خ خ خ خختقرار اسخالي التي تحخلد اسعخايير والتوجيهخا
ُ
التفصخيلية استعلقة بتمويل الشخركا خالظ سملية املحل قابال للتطبيق سلى مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية وتمويلها
خالظ سملية املحل .باإلضخافة إلى ذلك ،يوفر هذا القسخم إرشخادا تكميلية سعاملمة قضخايا االلتزام الشخرعي استعلقة بتمويل
مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية خالظ سملية املحل.
 .65من تجل حس خخهيل التمويل اسؤقت ملحل مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،يجب اس خختكماظ تطر تخطيط املحل ملتزمة
بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها بترتيبا حماية الودائع  /اسس خ خختثمرين ،تو ش خ خخبكا تمان يتم تمويلها من خالظ ص خ خ اديق حل ،تو
آليخة تمويخل حعخاف الحق لتكخاليف توفير التمويخل اسؤقخت .وفي حخاظ سخلم كفخايخة ص خ خ خ خ خلوق املحخل ،يمكن تقخليم دسم حكومي.
ويجب تن يكون تقليم مثل هذا اللسم التمويلي من قبل الس خخلطا ادرتص خخة متفقا مع تحكام الش خخريعة ومبادئها وخاض خخعا
لشروط صارمة تقلل من ادراطر األخالقية .يجب كذلك تن يخضع اللسم التمويلي سا يلي:
(ت) تقييم ض خ خ خ خخرورة توفير التمويخل اسؤقخت للحفخاظ سلى االس خ خ خ خختقرار اسخالي ،والس خ خ خ خمخاح بخالت فيخذ الفعخاظ ملرطخة املحخل اسعخلة
للتوصل إلى حل م عم ،ونفاد مصادر التمويل املراصة تو عمزها سن تحقيق هذه األهلاف.
(ب) يتحمل تصحاب اسلكية املرسائر والتكاليف بما فيها تكاليف سملية املحل.

 3.7املسائل الشرعية والتشغيلية املتعلقة بخيارات الحل
.66خالظ سملية تطوير خطة حل موثوقة وفعالة سؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية ،تؤد خصخائ

األ شخطة والعمليا

التجارية التي تتبعها اسؤسخ خ خسخ خ خخا واستطلبا الشخ خ خخاملة لاللتزام بأحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها في جميع ت شخ خ خخط ها -من بين تمور
تخرى -إلى سلسلة من التحليا الكبيرة استعلقة باسسائل الشرسية والتشغيلية  ،وهي كما يلي:
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(ت) ش خ خ خ خخكوك حوظ التوافق الش خ خ خ خخرعي لرتس مخاظ اإلنقخاذ الخلاخلي ،حيخث إن مفهوم اإلنقخاذ الخلاخلي هو التخفيا اإللزامي
لللين من قبل سلطة املحل ،تو شكوك حوظ بيع  /تحويل اللين بقيمة تقل من القيمة االسمية (كما نوقش في القسم
.)3.11.1
(ب) املحاجة للتأكل من تن املحسخ خ خخابا املمارية التي تحتفظ بها مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية ال تخضخ خ خخع لعملية
اإلنقاذ (كما ناقشها القسم .)3.11.1
ُ
(ج) القلرة سلى تحليل وتقييم اسوجودا تو حصخخة اسوجودا التي حعود ألصخخحاب حسخخاب االسخختثمار القائم سلى اسشخخاركة
ُ
في الر من تجل اسعاملمة اس اسبة كجزء من املحل (كما تمت م اقشته في القسم .)3.11.2
ُ
(د) اسسخ خ خخائل الشخ خ خخرسية استعلقة بتخفيا الليون وتحويل اسوجودا واسصخ خ خخرف املمسخ خ خخر (كما تمت م اقشخ خ خخته في القسخ خ خخم
.)3.11.2
(ه) املحاجة إلى توفيق التسخ خ خ خخلسخ خ خ خخال الهرمية لللائ ين في نعام املحل مع تحكام الشخ خ خ خخريعة ومبادئها (كما تمت م اقشخ خ خ خخته في
القسم .)3.11.2
ُ
(و) التس خخاؤال حوظ حغطية تو تهلية اس خختثمارا حس خخاب االس خختثمار القائم سلى اسش خخاركة في األر اح أل نوع من اللسم من
ادمموسة تو سخ خخلطة املحل تو شخ خخركة ضخ خخمان الودائع استمادا سلى السخ خخياسخ خخة العامة في كل دولة (كما تمت م اقشخ خخته في
القسم .)3.11.2
(ز) التحليا التي تواجهها مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية في الوفاء بواجباتها االئتمانية تجاه تص خخحاب املحس خخابا
االستثمارية (سواء اسقيلة تو اسطلقة) تث اء وبعل املحل (كما تمت م اقشته في القسم .)3.12
ُ
(ح) سلم اليقين بش خ خ خخأن معاملة املحس خ خ خخابا االس خ خ خختثمارية القائمة سلى اسش خ خ خخاركة في األر اح سلى تس خ خ خخاس سقود اسض خ خ خخار ة تو
الوكالة ،بسخخبب التعارض بين شخخروطها التعاقلية ووضخخعية ادراطر املحقيقية التي يسخخعى إليها اسسخختثمرون ،كما تبي ه
ممارسة حسوية األر اح (كما تمت م اقشته في القسم .)3.12
(ط) املحاجة إلى اسخختبعاد املحسخخابا االسخختثمارية اسطلقة القائمة سلى اسشخخاركة في األر اح من حزمة املحل تو من موجودا
ا علام اسالءة (كما تمت م اقشته في القسم .)3.12
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 3.8العناصرالرئيسة إلطارخطة التعافي والحل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
.67يمكن تن تكون التلابير التالية مفيلة في معاملمة التحليا والقض خ خخايا التي تبرز س خ خخابقا فيما يتعلق بتطوير وت فيذ خطة
حعاف وحل موثوقة ومتفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ،وهي كا حي:
(ت) يجب تن حعمل السلطا الت عيمية والرقابية تو سلطا املحل سلى سن حشريعا مخصصة تحلد سياس ها وتوقعاتها
بشخخأن نعام وسملية خطة حعافي وحل مؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية ،والتي تت اوظ جميع خصخخائ

مؤسخسخخا

املرلما اسالية اإلسالمية وسملياتها ،وكذلك دسم االلتزام بالشريعة في جميع املموانب.
(ب) التعاون اسبكر مع الهيئا الش خخرسية (سلى مس خختوى اسؤس خس خخة والس خخلطة الت عيمية والرقابية) ،بهلف حعزيز الوض خخوح،
وفهم اسسائل الشرسية في األدوا ادحتملة وتلابير التموضع اسسبق.
(ج) تحليل واض خ خ خ في املحل سلكية احتياطي ُمعلظ األر اح واحتياطي مخاطر االس خ خ خختثمار ،من خالظ متطلبا اإلفص خ خ خخاح تو
بشروط حعاقلية محلدة ملحساب االستثمار للتأكل من تن سملية املحل تقوم بتوزيع احتياطي ُمعلظ األر اح واحتياطي
مخاطر االستثمار سلى تصحابها الشرسيين ت تصحاب املحسابا االستثمارية.
(د) حعريف الس خ خ خ خبخخل اسمك خخة للخلسم اسقخخلم من ادمموسخخة بطريقخخة متفقخخة مع تحكخخام الش خ خ خ خخريعخخة ومبخخادئهخخا .مثخخاظ ذلخخك سقود
مرابحة السخ خخلع .يمكن لهذه العقود تمكين كيانا ادمموسة من دسم التمويل من خالظ اسسخ خخببا والشخ خخروط ادحلدة
مسبقا.

 3.9متطلبات التموضع املسبق لتطبيق الحل
 .68تتض خ خخمن ترتيبا التموض خ خخع اسس خ خخبق سؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية التلابير والترتيبا التحض خ خخيرية ادرتلفة التي
يجب ت فيذها مسخ خ خخبقا في العقود ادرتلفة استفقة مع تحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها والتي حسخ خ خختخلمها هذه اسؤسخ خ خسخ خ خخا بحيث
يمكن ت فيخذ تدوا التعخافي و  /تو املحخل ادرتخارة س خل املحخاجخة ،وهخذه مس خ خ خ خخألخة مهمخة لت فيخذ خطخة حعخافي وحخل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا
املرلما اسالية اإلسالمية.
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 .69يعل ض خخمان مؤسخ خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية الوص خخوظ بص خخورة مس خختمرة إلى الس خخيولة واملرلما اسص خخرفية في حالة
إخفخخاقهخخا تحخخل التخخلابير الرئيسخ خ خ خ خخة للحخخل الفعخخاظ .وهخخذا يش خ خ خ خمخخل -سلى س خ خ خ خخبيخخل اسثخخاظ ال املحص خ خ خ خخر -وجود وظخخائف تك ولوجيخخا
اسعلوما واسلفوسا واسوارد والعمليا قبل وقوع تزمة ،بحيث إذا دخلت مؤس خ خ خ خسخ خ خ خخة املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية تحت
اإلدارة القانونية ،يمكن إغالق ق وا الوص خ خخوظ ،وتقييل الس خ خخحو ا ال قلية ،ثم يعاد فت ق وا الوص خ خخوظ للعمل بحلوظ
بلاية دوام اليوم التالي مما يتي للعمالء الوصوظ إلى املمزء استاح تو املميل من تموالهم.
ُ
 .70يجب تن ت َلزم مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية املراض خخعة ستطلبا تخطيط التعافي واملحل بوض خخع ترتيبا حش خخغيلية
وف ية مس خ خخبقة ملحلها ،ومنها تن يتوفر للى مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية وظائف تق ية معلوما جاهزة مس خ خخبقا
كافية في تقييم السلطة الت عيمية والرقابية تو متوافقة مع السياسة ادحلدة مسبقا.
 .71حعل تلابير التموضخ خ خخع اسسخ خ خخبق التي حسخ خ خختخلمها مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية لتقليم م تجاتها وخلماتها مهمة
إلمكانية حل هذه اسؤسسا وحسهيل الت فيذ السلت ملرطة حلها ،وفيما يلي تمثلة قل تكون مفيلة سلى هذه التلابير:
(ت) اسوافقة السابقة سلى خطط التعافي واملحل املراصة بمؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية من قبل هيئاتها الشرسية
في حالة خطط التعافي ،والهيئا الشرسية الوط ية ،إن وجل .
(ب) املحاجة إلى ضخ خ خ خخمان التزام اإلسالن العام ال علام اسالءة من قبل السخ خ خ خخلطة الت عيمية والرقابية تو سخ خ خ خخلطة املحل ذا
الصلة بأحكام الشريعة ومبادئها.
(ج) إص خخلار رتس اساظ اسؤهل (رتس اساظ اإلض خخافي والش خخق الثا ي من رتس اساظ) باس خختخلام ص خخكوك اسض خخار ة (لرتس اساظ
اإلضافي) تو صكوك اسلاي ة (للشق الثا ي من رتس اساظ) .
ُ
(د) اإلفصخ خ خ خخاح سما إذا كان اسشخ خ خ خختر ادحتمل غير اسلتزم بأحكام الشخ خ خ خخريعة سخ خ خ خخيحافظ سلى متطلبا م تج مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا
املرلما اسالية اإلسالمية (سواء كانت شرسية تو حشغيلية).
(ه) تمكين بيع موجودا املحس خ خ خخابا االس خ خ خختثمارية القائمة سلى اسش خ خ خخاركة في الر كخيار حل ،وتحليلا من خالظ ت فيذ
تلابير التموضع اسسبق املرال بالعقل.
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(و) إلزام مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية بتقليم س خخمال ملققة بش خخكل ص خخحي توض خ خلط تمواظ املحس خخابا
االستثمارية اسطلقة القائمة سلى اسشاركة في الر  ،وحصة اسوجودا التي يملكها صاحب حساب االستثمار.
(ز) إدراج حعليال حعاقلية في سقود حسابا االستثمار القائمة سلى اسشاركة في األر اح تم صاحب حساب االستثمار
املحق في تجليل العقل تو التحويل إلى مضارب جليل م اسب في حالة الضغط ادحلدة مسبقا.
(ح) س خخياس خخة إرش خخادية بش خخأن بيع موجودا حس خخاب االس خختثمار اسقيل القائم سلى اسش خخاركة في الر إلى اسؤس خس خخا اسالية
غير اسصرفية استفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(ط) احتماظ اس خختعماظ مبلت املحوالة وس خخيلة للتعامل مع مس خخألة تحويل الليون إلى مش خختر اسوجودا تو اسص خخرف املمس خخر.
وحعني املحوالخخة ت خخازظ اسخخلين سن التزامخخه إلى مخخلين آخر ،طخخاسخخا تن الطرف است خخازظ لخخه قخخادر سلى الوفخخاء (ولو دون موافقخة
اللائن) .ويمكن تن يكون اسصخ خ خخرف في وضخ خ خخع يمك ه من االسخ خ خختفادة من هذا التسخ خ خخهيل سن طريق إدراج تحكام في العقود
ذا الصلة حسم بلخوظ املحوالة حيز الت فيذ فور صلور قرار سلطة املحل باستخلام هذه األداة.
( ) إمكانية مطالبة مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية بالتقييم اسسخبق الذ تتمكن به من تحليل تنواع العقود (بما في
ذلك الهياكل ادرتلطة  /الهمي ة) التي تحتاج إلى موافقة حس خخبق البيع ،وإمكانية املحص خخوظ سلى هذه اسوافقة س ل بلاية
العقل.
(ك) حعزيز تطر املحوكمة الش خ خخرسية وسمليا اسوافقة سلى اس تجا اململيلة التي حس خ خختخلمها مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية
اإلس خخالمية ،لض خخمان توافق إدخاظ م تجا جليلة تو سمليا جليلة مع خططها للتعافي واملحل وسلم حعريا خيارا
املحل اسذكورة للرطر.

 3.10إجراءات الحل
.72في حالة املحل ،يس خ خ خختحق تص خ خ خخحاب األسيان الباقية تسيانهم ،ويس خ خ خختحق اللائ ون ذوو الرهون ديونهم بقلر رهونهم فإن بقي
شخ خ خ يء من ديونهم يكونون فيه تسخ خ خخوة بقية الغرماء ،يليهم اللائ ون غير ذو الرهون ،ويتحمل حملة األسخ خ خخهم املرسخ خ خخائر .وال
حسخ خختحق اسؤسخ خسخ خخة ت شخ خ يء من تصخ خخوظ حسخ خخابا االسخ خختثمار القائمة سلى اسضخ خخار ة تو الوكالة .ويمكن تقسخ خخيم دورة املحل
الكاملة -من اإلغالق إلى املحل -إلى اسراحل التالية:
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(ت) وضع مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية تحت اإلدارة القانونية وإغالقها مؤقتا.
(ب) تحليل ترصلة حساب مطالبا العمالء في تاريخ التجميل.
(ج) تطبيق التجميل املمزئي ،ت حعليق دفع سخ خ خ خخبة من االلتزاما للعمالء (يشخ خ خ خخار إليها باسخ خ خ خخم األمواظ ادمملة) ب اء سلى
املرسائر اسقلرة.
(د) تأمين تمويل حل متفق مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها تو دسم حكومي ،من خالظ ض خ خ خخمان لألمواظ غير ادمملة وغيرها
من االلتزاما اململيلة التي دخلت فيها مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية التي تسيل فتحها.
(ه) إسادة فت مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية إلنجاز اسعامال األساسية في يوم العمل التالي.
(و) تطبيق التجميل املمزئي ملمميع اسطالبا التي لم َّ
تحلد مس خ خ خ خخبقا (تبقى هذه اسطالبا مجملة بالكامل لفترة ليتعامل
معها اسلير القانو ي).
(ز) اإلفراج سن تمواظ مجملة إضخ خ خخافية 14حسخ خ خخب توجيها اسلير القانو ي سؤسخ خ خسخ خ خخة املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية و  /تو
سلطة املحل.
(ح) اتخاذ قرار بشأن العمليا اسستقبلية وإسادة الهيكلة ادحتملة سؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية ادرفقة.
.73حعليق قلرة العمالء سلى الوصخوظ إلى تموالهم وتجميل تموالهم في مؤسخسخة املرلما اسالية اإلسخالمية سلة محلدة قصخيرة،
مع إسادة فت مؤس خس خخة املرلما اسالية اإلس خخالمية بعل ذلك ،حيث س خخيتمكن العمالء من الوص خخوظ إلى تموالهم ،كما يمكن
توفير تمواظ إض خ خ خ خخافيخة في تخاريخ الحق ،لكن هخذا يعتمخل سلى تحخليخل املرس خ خ خ خخائر النهخائيخة ووض خ خ خ خخع مختلف حخاملي اسطخالبخا في
التسخ خخلسخ خخل الهرمي للائني مؤس خ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية .حيث يمكن س ل املحاجة ،اسخ خختخالل املموانب العملية
لتخطيط حل اسؤسسا اسالية اإلسالمية من نعيراتها التقليلية مع مراساة االستبارا الشرسية.

 14يجب تن يكون ت تجميل لألمواظ سلة محلودة قصيرة .تنعر السمة األساسية  4.3الصادرة في تكتو ر .2014
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 3.11خيارات الحل
 3.11.1اإلنقاذ الداخلي التعاقدي
.74س خختحتاج س خخلطة املحل إلى الص خخالحيا القانونية إلنفاذ سمليا اإلنقاذ اللاخلي ،بما في ذلك -سلى س خخبيل اسثاظ ال املحص خخر-
إنفاذ تحويل تدوا رتس اساظ اسش خخروطة ،واس خختيعاب املرس خخائر .من م عور رتس اساظ الت عيمي ،قل تحتو بعا األدوا
اسؤهلة لرتس اساظ بالفعل سلى ميزا اإلنقاذ اللاخلي ،مثل صكوك رتس اساظ اإلضافي.
.75يجوز سؤس خسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية ،وفقا سعيار كفاية رتس اساظ الصخخادر سن مجلت املرلما اسالية اإلسخخالمية،
إص خخلار ص خخكوك رتس ماظ إض خخافي متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها مع ميزا اس خختيعاب املرس خخائر اسس خختمرة بما فيها -سلى
س خخبيل اسثاظ ال املحص خخر -الش خخروط التعاقلية لتمكين التحويل إلى رتس ماظ حقوق حملة األس خخهم العادية س ل الوص خخوظ إلى
سخقف تحلده السخلطة الرقابية ،بحيث تكون مؤهلة للدراج في رتس اساظ اإلضخافي .يجب تن يتكون رتس اساظ اإلضخافي فقط
من تدوا سخخاليخخة القخخلرة سلى امتصخ خ خ خ خخال املرسخ خ خ خ خخائر ،ويمكن تحويلهخخا إلى تدوا رتس مخخاظ حقوق حملخخة األس خ خ خ خخهم العخخاديخخة
الستيعاب املرسائر .يتكون رتس اساظ اإلضافي من مجموع الع اصر التالية:
(ت) الصكوك الصادرة سن مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية التي حستوفي معايير األهلية للدراج في رتس اساظ اإلضافي.
(ب) الصخ خ خ خخكوك و رتس اساظ اسؤهل الصخ خ خ خخادر سن الشخ خ خ خخركا اسوحلة التابعة سؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية إلى
مس خ خختثمر الطرف الثالث الذين يس خ خختوفون معايير تهلية اإلدراج في رتس اساظ اإلض خ خخافي وغير اسلرجين في حقوق حملة
األسهم العادية.
(ج) التعليال الت عيمية اسطبقة في حساب رتس اساظ اإلضافي.
 .76من م عور صخخالحيا املحل ،فإن اإلنقاذ اللاخلي باسخختخلام صخخكوك رتس اساظ اإلضخخافي ممكن طاسا تن سخخلطة املحل لليها
الص خخالحيا القانونية الالزمة إلنفاذ اإلنقاذ اللاخلي .قل يكون اإلنقاذ اللاخلي من خالظ ش خخطب الليون ص خخعبا في الس خخياق
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اإلسخالمي .واسخت ادا إلى تحكام الشخريعة ومبادئهاُ ،ي عر إلى اإلسفاء من الليون بشخكل إيجابي للغاية ،إال تنه ال يمكن تن يتم
اإلسفاء الطوعي من الليون إال بموافقة اللائن ،كما ال يسقط اللين إال سن طريق الشطب الطوعي تو السلاد.
 .77التحليل الواض خ ل قطة سلم جلوى اسؤس خس خخة س خخيس خخاسل في املحص خخوظ سلى موافقة اللائ ين تو حاملي ص خخكوك رتس اساظ
اإلضخ خخافي حتى في وقت إصخ خخلار هذه االلتزاما  ،ويمكن حعريف نقطة سلم جلوى اسؤسخ خسخ خخة في حالة تجاوزها في مسخ خخت لا
اإلصخلار تو اسسخت لا التعويضخية لصخكوك رتس اساظ اإلضخافي تو الشخريحة الثانية من رتس اساظ الصخادرة لتلبية متطلبا
القلرة سلى امتصال املرسارة اإلجمالية حسب تلابير التموضع اسسبق اسطلو ة لتسهيل خطط املحل.
 .78من تجل التطبيق الفعاظ لعملية اإلنقاذ ،يجب تحليل وتوض خ خ خ خخي ا ليا استفقة مع تحكام الش خ خ خ خخريعة ومبادئها كجزء من
تصميم إطار املحل مع حوكمة قانونية وشرسية كما يلي:
ت .تض خ خ خخمين صخ خ خخالحيا اإلنقاذ استفقة مع تحكام الشخ خ خخريعة ومبادئها في سقود اسصخ خ خخرفية اإلسخ خ خخالمية التي تحتاج إلى هيكلة
واستمادها من قبل الهيئة الشرسية اسع ية.
ب .وجوب مشاركة الهيئة الشرسية بإسلاء اسشورة إلى سلطة املحل.
ج .اإلجراءا والتخلابير الوقخائيخة التي اتخخذ في وقخت مبكر من العالقخة من تجخل معخاملمخة العخليخل من هخذه اسس خ خ خ خخائخل داخخل
مجموسة إدارة األزما والهيئا الشرسية.
 3.11.2تحويالت املوجودات واملطلوبات ومصارف الجسر
 .79تتش خ خخابه ادحذورا الش خ خخرسية ال اش خ خخئة سن خيار املحل هذا مع مبيعا اسوجودا في ظل خيارا التعافي ،والتي تتمثل في
تخفيا الليون ،وسلم وجود مش خ خخترين من مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ،وسمل الب وك التقليلية (تو حتى غير
الب وك) كمشخترين ،وحعقيلا وحلة تسماظ حسخاب االسختثمار (ادرتلط) القائم سلى اسشخاركة في الر  .باإلضخافة إلى ذلك،
فإن ت تجليل لعقود مض خخار ة حس خخاب االس خختثمار القائم سلى اسش خخاركة في الر س خيحتاج إلى موافقة من ص خخاحب حس خخاب
االستثمار تيضا.
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 .80الطريقة اسثلى لتحويل اسوجودا ومص خخرف املمس خخر هي تحويل الليون إلى محاظ إليه جليل (ب ك مليء تو ب ك جس خخر) ب اء
سلى سقخل حوالخة يتي تحويخل الخلين إلى مخلين آخر ،إذا كخان الطرف ادحخاظ إليخه موس خ خ خ خخرا (بخلون موافقخة الخلائن) .15ويمكن
تطبيقها سلى جانبي اسيزانية العمومية؛ اسطلو ا (س لما تكون مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ادرفقة هي اسلين)
واسوجودا (س لما يكون العمالء هم اسلي ين) .ويمكن تن تتضخ خ خخمن إدراجا في العقل يسخ خ خخم باملحوالة إلى الكيان اس اسخ خ خخب
(ب ك طرف ثالث تو ب ك جسر) حسب قرار وتفضل تقلير لسلطة املحل.
 .81يمكن تن يكون هذا اس هج إجراء تموضخ خ خ خخع مسخ خ خ خخبق مفيلا في إسلاد العقود ذا الصخ خ خ خخلة من خالظ إضخ خ خ خخافة ب ود م اسخ خ خ خخبة
لتس خخهيل تحويل اسوجودا  ،مما س خخيعزز بش خخكل كبير جلوى تدوا تحويل اسوجودا تو خيارا مص خخرف املمس خخر .كما تن
الوضوح القانو ي واملحل مهمان فيما يتعلق بمسببا سريان مفعوظ هذا الب ل.
 .82حعل حماية حقوق األطراف وفقا للعقود استوافقة مع الشخ خ خخريعة مسخ خ خخألة رئيسخ خ خخة في ت تجليل تو سملية تحويل ،وقل يكون
التقييم اسس خخبق من قبل مؤسخ خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية مطلو ا في بعا اللوظ لتمكينها من تحليل تنواع العقود،
بما في ذلك الهياكل ادرتلطة  /الهمي ة التي تحتاج إلى موافقة مس خ خ خ خخبقة للبيع ،وإمكانية املحص خ خ خ خخوظ سلى هذه اسوافقة س ل
بلاية العقل.
 .83في س خ خخي اريو املحل ،يجب ت فيذ سملية نقل األسماظ إلى مؤس خ خس خ خخة املمس خ خخر بش خ خخكل س خ خخريع ،حيث إن الس خ خخعي للحص خ خخوظ سلى
موافقة مختلف تص خخحاب اسص خخلحة تو األطراف اسقابلة في تلك اسرحلة غير ممكن .ولذلك ه اك حاجة إلى إجراء التموض خخع
اسس خخبق سبر إدخاظ ب ود ض خخرورية في العقود ذا الص خخلة س ل بلاي ها لتس خخهيل نقل اسوجودا كجزء من خطة املحل .يجب
تض خ خ خخمين هذا استطلب في اسراجعة القانونية والش خ خ خخرسية العادية التي حش خ خ خخكل جزءا من آلية اسوافقة سلى ت م تج جليل تو
سملية جليلة.

15

وفقا للمذهب املح بلي.
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 .84يجب ض خ خ خخمان الوض خ خ خخوح القانو ي في وقت اللخوظ في العقود واسعامال ذا الص خ خ خخلة ض خ خ خخمن ص خ خ خخالحيا املحل .ويجب تن
يس خختأثر تص خخحاب املحس خخابا االس خختثمارية بموجودا ترص خخلة حس خخاباتهم اسس خخاوية لها حاظ س خخالمة هذه اسوجودا مع ما
تحقق لهم من ر إن وج خخل ،تو ب خخالب خخاقي من تل خخك اسوجودا ح خخاظ وجود خس خ خ خ خ خخارة فيه خخا .وفي إط خخار املموان خخب العملي خخة لبيع
اسوجودا  ،يجب مراساة التسلسل الهرمي لللائ ين مع االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها .والترتيب 16سلى ال حو التالي:
(ت) تصحاب املحسابا املمارية ادحمية من قبل طرف ثالث.
(ب) اللائ ون اسض خ خخمونون برهون لهم تولوية االس خ خختيفاء من تلك الرهون في حلود رهونهم ،وتص خ خخحاب األسيان التي لم تتغير
فإنهم يحصلون سلى تلك األسيان.
(ج) يجب تن يحص خ خخل اللائ ون غير اسض خ خخمونين برهون ،وتص خ خخحاب املحس خ خخابا املمارية غير ادحمية ،وتص خ خخحاب املحس خ خخابا
االس خختثمارية التي ملحق ها املرس خخارة بس خخبب حعل اسؤسخ خس خخة تو تقص خخيرها تو مخالف ها الش خخروط بالقلر الذ يكفي ملمبر
املرسارة ،سلى حقوقهم بادحاصة في اللين (قسمة الغرماء).
(د) اللائ ون الذين رضوا بتأخير حقهم في االستيفاء سن بقية اللائ ين.
إذا تبقت تمواظ بعل سملية البيع ،يجوز تخصيصها للمساهمين بصف هم مستحقين لها.
 .85كجزء من سملية تقييم قابلية املحل ،يجب تحليل القضخ خ خخايا الشخ خ خخرسية استعلقة بالبيع تو التحويل ادحتمل لبعا العقود
اإلسخخالمية إلى جانب التلابير اس اسخخبة سعاملم ها .كما يجب تن تركز سملية تخطيط املحل سلى تطوير مثل هذه التلابير قبل
وضخخع العقود اإلسخخالمية ذا الصخخلة وت فيذها اسسخخبق .ويجب تن يتم ت فيذ ذلك إلى املحل الذ تكون معه خطة املحل  -إذا
كان سيتم تفعيلها  -قابلة للت فيذ سلى الفور بيقين ودون قيود.
 .86يجخب تحخليخث سمليخا املحوكمخة الش خ خ خ خخرسيخة واسوافقخة سلى اس تجخا املمخليخلة بمخا يتمخاش خ خ خ خ ى مع التخلابير ادحخلدة مس خ خ خ خخبقخا
لض خ خخمان مراجعة ت م تج جليل في ض خ خخوء التلابير اسطلو ة ادحلدة مس خ خخبقا وإمكانية توافق اس تج مع خطة التعافي واملحل
واستطلبا الشرسية.

 16راجع معيار هيئة ادحاسبة واسراجعة للمؤسسا اسالية اإلسالمية سن االفالس ،رقم  43سزيل من التفاصيل.
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 .87إلى جانب ذلك ،يجب سلى السخ خخلطا الت عيمية والرقابية تقييم قلرة الكيان اسسخ خختحوذ سلى املحفاظ سلى االلتزام بأحكام
الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا للموجودا واأل ش خ خ خ خطخة التي يحص خ خ خ خخل سليهخا ،ومن استطلبخا األس خ خ خ خخاس خ خ خ خيخة لخذلخك التخأكخل من تن الكيخان
اسسخختحوذ سلى موجودا ومطلو ا مؤسخسخخة املرلما اسالية اإلسخخالمية مؤهل ومسخخموح له بالقيام بعمليا متوافقة مع
احكام ومبادىء الشريعة .
 3.11.3إعادة الرسملة والندماج
ّ
 .88باس خختخلام تداة التعافي هذه ،تكون تطر حل الب وك التقليلية قابلة للتطبيق بش خخكل نموذجي وتمكن س خخلطا املحل  -بعل
السخيطرة سلى مؤسخسخة مالية متعثرة  -من دمجها مع مؤسخسخة تخرى دون موافقة اسسخاهمين املحاليين تو تصخحاب اسصخلحة
ا خرين .لكن النلماج مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية في حالة األزما  ،ه اك استباران شرسيان ،وهما كالتالي:
(ت) يجب تن تكون اسؤسخ خسخ خخا اس لمجة مؤسخ خسخ خخا متفقة مع تحكام الشخ خخريعة ومبادئها مع إطار قانو ي واضخ خ وترخي
م اسب.
(ب) قخل يجخب تهيئخة إجراءا االنخلمخاج سعخاملمخة املحخاال التي ترى فيهخا الهيئخة الش خ خ خ خخرسيخة للمش خ خ خ خختر تن بعا العمليخا التي
يقوم بها الب ك الذ تم االس خ خ خختحواذ سليه ال تتفق مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها ويجب التخل
بعا املحاال  ،قل يؤد التخل

منها تو تص خ خ خخفي ها .وفي

من هذه العمليا إلى تكبل اسشختر خسخائر ،وفي املحاال القصخوى يمكن تن يؤد

إلى إخفخخاقخه ،ممخخا يهخخلد اس خ خ خ خختقرار ال عخخام اسخالي .في مثخخل هخذه املحخخالخة قخل ي

إطخار املحخخل سلى تقخخليم مسخ خ خ خ خخاسخلة مخاليخة

مؤقتة ،مثل ص خ لوق حل مبني سلى التكافل ،في ظل ش خخروط ص خخارمة محلدة مس خخبقا سعاملمة ت مس خخألة غير متفقة مع
تحكام الشريعة ومبادئها في الوقت اس اسب.
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 3.12تدابيرالتعاون التنظيمي
3.12.1التعاون املحلي
 .89ي طبق ادحتوى الكامل للس خخمة الرئيس خخة املحادية سش خخرة دملت االس خختقرار اسالي التي تحلد اسعايير واإلرش خخادا التفص خخيلية
لتلابير التعاون الت عيمي مع الس خ خخلطا الت عيمية ادحلية سلى مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية فيما يتعلق بإطار
تخطيطها للحل .وفي إطار االلتزام بأحكام الش خخريعة ومبادئها ،يتعين سلى الس خخلطا الت عيمية والرقابية ،ج با إلى ج ب مع
سخلطا شخبكة األمان اسالي التنسخيق مع الهيئة الشخرسية الوط ية تو الهيئا الشخرسية للحصخوظ سلى الفتاوى تو اسوافقا
الشرسية الالزمة بشكل مسبق لتفعيل استراتيجية واجراءا املحل باستخلام تدوا تو تلابير حل م اسبة.
3.12.2التعاون عبرالحدود
 .90يمكن تن يكون ادحتوى الكامل للسمة الرئيسة السابعة دملت االستقرار اسالي التي تحلد اسعايير واإلرشادا التفصيلية
لتخخلابير التعخخاون الت عيمي سبر املحخخلود قخخابال للتطبيق سلى مؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخا املرخخلمخخا اسخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة فيمخخا يتعلق بخخإطخخار
تخطيطها املحل .ومن تجل ضخخمان اال سخخمام الشخخرعي للتعاون سبر املحلود ،يتعين سلى كل من السخخلطا ادحلية واسضخخيفة
تقليم اسعلوما حوظ الفتوى تو اإلرش خخادا الش خخرسية استعلقة بتخطيط املحل وقض خخايا الت فيذ ،و اء سلى اسلاوال حوظ
تفسخ خ خ خخيرا الفتوى في وقت سخ خ خ خخابق لعملية التخطيط للحل ،يتعين سلى كل من السخ خ خ خخلطا ادحلية واسضخ خ خ خخيفة االتفاق سلى
الفتوى اسلزمة التي ستفرض سلى ت فيذ املحل.

 3.13نظرة الشريعة لنعدام املالءة
 .91وفقخا لرراء الش خ خ خ خخرسيخة ،يمكن تن يكون ا عخلام اسالءة بخأمرين تو بخأحخلهمخا( ،ت) عمز اسخلين سن الخلفع لخلائنيخه تو (ب) زيخادة
اسطلو ا سلى اسوجودا  .تما اإلفالس فهو إسالن قانو ي سن سلم قلرة الفرد سلى سخ خ خ خخلاد الليون اسسخ خ خ خختحقة ،وقل يكون
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الغرض من اإلجراء القخخانو ي إمخخا إسخخادة ت عيم  /إسخخادة هيكلخخة الكيخخان ادرفق ،تو تص خ خ خ خخفيخخة اسوجودا لصخ خ خ خ خخامل الخخلائ ين،
ويمكن وصف ا علام اسالءة بأنه حالة قل تؤد إلى إجراءا اإلفالس.
 .92يجب خالظ سملية اإلفالس ،دراس خ خخة اسبادئ الش خ خخرسية وإجراءا اإلفالس استعلقة ببيع اسوجودا

 ،والتس خ خخلس خ خخل الهرمي17

لللائ ين في سياق االستخلام اسعاصر لهياكل وسقود التمويل اإلسالمي.
 .93فيما يلي استطلبا اإلجرائية التفصيلية سعاملمة ا علام اسالءة من م عور شرعي:18
(ت) تحلد مراحل ا علام اسالءة تنه يجب سلى اللائ ين طلب اسسخ خخاسلة من خالظ تقليم مطالبة للسخ خخلطة ادرتصخ خخة س لما
ال يوفي اسلين مطالاهم بسلاد الليون.
(ب) يمكن للملين تن يتقلم بطلب إسالن ا علام مالءة إلى السلطة ادرتصة.
(ج) س ّ
تقيم السلطة (قاض  /محكمة) اسطالبة وتصلر إسالن ا علام اسالءة.
(د) فيمخخا يتعلق بخخلليخخة بيع موجودا اسخخلين ،ال ينبغي اإلس خ خ خ خراع اسفرط في بيعهخخا وتوزيعهخخا (ت البيع بثمن بخت) ،لتالفي
اإلضرار بمركز اسلين (وفي الواقع وضع اللائ ين).
(ه) يجخب تن حس خ خ خ خختوسخب تطر التعخافي واملحخل التي تم تطويرهخا تقليخل اختالظ األس خ خ خ خعخار ال خاتج سن التعخافي تو املحخل إلى تد ى
حل .كما يجب تن تلرك الس خخلطا بأن ش خخلة الض خخغط ،تو -في الواقع -الرغبة في البيع بأ ثمن بس خخبب قلة اسش خخترين،
يمكن تن يزيل من تأثير هذا املحسم.
 .94من تجل االلتزام بأحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها ،ه اك مس خ خ خخألتان يجب تخذهما في االستبار في خطة املحل فيما يتعلق با علام
مالءة مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية وهما:
(ت) معاملة صاحب حساب االستثمار

 17راجع حعريف التسلسل الهرمي في الفقرة 84
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ُ
غالبا ما حس خ خ خختثمر تمواظ حس خ خ خخاب االس خ خ خختثمار في وساء اس خ خ خختثمار يمكن تن يكون مطلقا (اس خ خ خختثمارا غير محلدة) تو
مقيلا (اسخ خ خختثمارا محلدة) .ويجب تن تكون اسعاملمة القانونية والت عيمية لصخ خ خخاحب حسخ خ خخاب االسخ خ خختثمار في اللولة
اسع ية متفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها؛ فإذا خلطت اسؤس خس خخة تموالها بأمواظ تص خخحاب حس خخاب االس خختثمار ،سلى
تن يكون نصخخيب كل من اسؤس خسخخة وتصخخحاب حسخخابا االسخختثمار معلوما ،فإن خسخخارة اسؤس خسخخة تو حعرضخخها ال علام
مالءة يمكن تن يؤد إلى حعرض تص خ خ خ خخحاب حس خ خ خ خخابا االس خ خ خ خختثمار للرس خ خ خ خخارة 19فيتحملون معها املرس خ خ خ خخارة ما لم تكن
املرسارة بسبب حعليها تو تفريطها ويحصلون سلى نصياهم من الر بحسب ما يقتضيه املحاظ.
(ب) معاملمة احتياطي معلظ األر اح واحتياطي مخاطر االستثمار
يجوز سؤس خ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية إ شخ خ خ خخاء احتياطي ُمعلظ األر اح (الذ يحتو سلى األر اح استأتية من
االس خ خختثمارا التي تخ

ُ
كال من الب ك وص خ خخاحب حس خ خخاب االس خ خختثمار) والتي حس خ خختخلم غالبا إلسطاء سائل متوقع (تو)

سخخبة سائل معي ة تتوافق سادة مع اسعلظ السخخائل في السخخوق ألصخخحاب املحسخخابا االسخختثمارية القائمة سلى اسشخخاركة
في الر  .وقل يحتفظ احتياطي ُمعلظ األر اح خالظ الفترا اسالية مرتفعة األداء باألر اح الس خختخلامها في دسم األر اح
في فترة مالية الحقة .وقل تنشخ ئ الب وك تيضخا صخ اديق احتياطي مخاطر االسختثمار (والتي تحتو سلى تر اح االسختثمار
بعل تخذ حص خ خخة اسض خ خخارب (الب وك) وحس خ خختخلم هذه الص خ خ اديق بش خ خخكل سام ملحماية ص خ خخاحب حس خ خخاب االس خ خختثمار من
خسائر رتس اساظ).
ب اء سلى اسعاملمة القانونية والت عيمية ألصخخحاب املحسخخابا االسخختثمارية اسطلقة في اللولة اسع ية ،سخختكون معاملمة
احتياطي ُمعلظ األر اح واحتياطي مخاطر االس خختثمار تث اء سملية التص خخفية حس خخب حالة الوساء كما تقلم تساله .ومن
اسهم تن تكون مطالبا اسلكية التعاقلية سلى كل مجموسة من األمواظ التي تخ

الب ك وصاحب حساب االستثمار

واض خ خخحة ،ويمكن اس خ خختخلام س خ خخبة اسش خ خخاركة في الر سعرفة مقلار ص خ خ لوق احتياطي ُمعلظ األر اح الذ يس خ خختحقه
الب ك (إذا تم اقتطاع جزء من تر احه وتدخل في حس خ خخاب احتياطي معلظ األر اح مع اسس خ خختثمرين ا خرين) ومقلار ما
يستحقه صاحب حساب االستثمار .كما يجب تن تكون الوثائق والسمال اللاخلية واضحة للتمييز بين اسلكيتين.
 19إذا لم يكن حساب االستثمار غير اسقيل ممتصا للرسائر بشكل كامل ،ت تن قيمة آلفا غير مساوية للصفر .ويشار ه ا إلى تن ضمان حسابا االستثمار ال يجوز إال من خالظ
طرف خارجي .وإذا كان الطرف املرارجي مؤسسة لضمان الودائع فيجب تن يكون سلاد االشتراكا من قبل تصحاب حسابا االستثمار ال من قبل مؤسسة املرلما اسالية
اإلسالمية.
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املرفق أ :تفعيل إطارتعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1جمع وتحليل البيانات
جمع وتحليخخل البيخخانخخا هو اسرحلخخة األوليخخة واألسخ خ خ خ خخاس من تطوير إطخخار وخطخخة التعخخافي واملحخخل ،وتحخخل الغخخايخخا الرئيسخ خ خ خ خخة ملرطخخة
التعخ خخافي واملحخ خخل هو توفير اس خ خ خ خختمرار وظخ خخائف األسمخ خخاظ التي  -في حخ خخالخ خخة حعطلهخ خخا  -يمكن تن حش خ خ خ خكخ خخل خطرا سلى ال عخ خخام اسخ خخالي
واالقتصاد  ،و التالي فإن جمع اسعلوما لتحليل األساس ي منها واملحاسم تمر مهم كما سي اقش تدناه:
(ت) األعماال األس ا ا ا اااس ا ا ا اياة هي تلخك األسمخاظ التي حعتبر اإلدارة املحفخاظ سليهخا خالظ األزمخة ض خ خ خ خخروريخا ،إذ ُيعخل تحخليخل األسمخاظ
األس خ خ خ خخاس خ خ خ خخية تمرا بالغ األهمية لتخطيط التعافي ،ألن الكيان ال اجي في خطة التعافي يجب تن يكون مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخة مالية
مستقرة ومتماسكة ومستمرة في تسمالها.
(ب) األنش ا ا ا ااطة والوأائ الحرجة أو ما يدعى األنش ا ا ا ااطة النظامية في بع

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

ُ
يمكن تن حش خخكل خطرا سلى االس خختقرار اسالي تو تؤد إلى التعطل اسفاجئ لل عام اسالي ،وكذلك تلك الوظائف التي حعل
ض خ خ خ خخروريخة لخلسم األ ش خ خ خ خطخة ال عخاميخة اسهمخة للش خ خ خ خخركخة ،وهخذا موجخه بش خ خ خ خكخل خخال إلى الب وك ادحليخة ذا األهميخة
ال عامية ،حيث حش خ خخمل األ ش خ خخطة املحرجة -سلى س خ خخبيل اسثاظ ال املحص خ خخر -اسعامال بين الب وك وم ص خ خخا اسعامال
والتبعيا التي تلسم األ ش خ خ خخطة ذا األهمية ال عامية ،وحش خ خ خخمل هذه البنية التحتية للملفوسا وتنعمة اسقاص خ خ خخة
وخلما املحفظ للسم الب وك األخرى والتك ولوجيا اسالية والعمليا سبر اسؤسسا .
قخل يحتخاج اسراقبون اسص خ خ خ خخرفيون إلى مراجعخة وإقرار حعريف وتحخليخل األ ش خ خ خ خطخة املحرجخة في خطخة التعخافي التي تسخلتهخا
مؤس خ خ خس خ خ خخة املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية لكي تتس خ خ خخق مع القواسل والت عيما الس خ خ خخائلة في البلل اسعني .ففي العروف
العادية يجب سلى مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية تن توزع ت ش خ خخط ها التجارية لكيانا قانونية محلدة ،مثل
التعامل مع التس خ خ خخلس خ خ خخل الهرمي للمطالبا ذا األولوية للمودسين واسس خ خ خخاهمين 20والعالقا التعاقلية سبر العقود
اإلسخ خ خخالمية التي حعل بالغة األهمية في ت فيذ خطة التعافي واملحل .باإلضخ خ خخافة إلى ذلك ،وكجزء من تطوير خطة التعافي
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واملحخخلُ ،يطلخخب من الب وك ادحليخخة ذا األهميخخة ال عخخاميخخة تقخخليم اسعلومخخا حوظ حعيين كيخخانخخاتهخخا القخخانونيخخة ملرطوط
األسماظ التي تلسمها والوظائف االقتصادية التي توفرها خطوط األسماظ هذه.
يجب سلى اسراقبين جمع البيانا ذا الص خ خخلة من مؤسخ خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية خالظ العروف العادية /
ُ
األسمخاظ اسعتخادة ألن ذلخك س خ خ خ خخيكون مهمخا للت فيخذ الفعخاظ ملرطخة التعخافي واملحخل وتفعيلهخا س خل املحخاجخة ،حيخث حعخل هخذه
البيانا بالغة األهمية بالنسخخبة سؤس خسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية لتقييم العمليا التجارية اسعموظ بها لتمكين
إدارة األزما بين اس عمين رفيعي اسس خختوى (اسس خختوى الكلي) وإدارة مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية (اسس خختوى
املمزئي) ب اء سلى بروتوكوظ إدارة األزما املميل اسعموظ به في اللوظ اسع ية .و النس خ خ خ خخبة للحل بطريقة م عمة ،يجب
سلى الس خ خ خخلطة الت عيمية والرقابية جمع مجموسة من اسعلوما األس خ خ خخاس خ خ خخية من الب ك والوكاال التي تؤد وظائف
حرجة للمساسلة في تخطيط املحل في إطار تربعة مكونا رئيسية:
(ت) تحليل الوظائف املحرجة.
(ب) تحليل الكيانا القانونية اسهمة.
(ج) خطوط األسماظ ونماذج التشغيل.
(د) رسم خرائط التبعيا .
من تجل ت فيذ اس خختراتيجية املحل ،يجب تطوير خطة قابلة للت فيذ سلى تس خخاس االس خختراتيجية ،وس خخيتطلب ذلك جمع معلوما
إضخخافية ُوملخال تحليلية من الب وك سسخخاسلة سخخلطة املحل في تحويل االسخختراتيجية إلى خطة .باإلضخخافة إلى ذلك ،يجب إجراء
تقييما دورية للقلرة سلى املحل من قبل الس خ خ خخلطا لتقييم جلوى املرطة ،حيث إن الهلف من هذه التقييما هو تحس خ خ خخين
القلرة سلى املحل من خالظ تحليل العقبا التي تحوظ دون املحل اس عم ثم معاملم ها.

 .2تحديد الوأائ والخدمات املشتركة الحرجة
(ت) الوأائ الحرجة
للوظيفة االقتصادية املحرجة سلى ال حو ادحلد من قبل مجلت االستقرار اسالي الصفتان التاليان:
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(ت) تن توفرها مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية إلى تطراف ثالثة غير م تسبة لها.
(ب) تن الفشخ خ خ خ خخل اسفخخاجئ في توفير هخذه الوظيفخخة قخل يؤد إلى تخأثير مخاد سلى األطراف الثخخالثخخة ،تو تن يؤد إلى انتشخ خ خ خ خخار
العلوى تو تقويا ثقة سامة اسشاركين في السوق بسبب:
• األهمية ال عامية للوظيفة بالنسبة لألطراف الثالثة.
• األهمية ال عامية سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية في توفير الوظيفة.
يشخير غياب ت من هذه الصخفا إلى تن الوظيفة ليسخت حرجة .لن يكون لفشخل بعا املرلما التي تقلمها شخركة مالية
تأثير كبير سلى العمالء تو األطراف اسقابلة تو األس خ خ خ خخواق تو االقتصخ خ خ خخاد ،فال يعل من الوظائف املحرجة املرلما ُ التي ليت
لها تأثير كبير سلى االس خ خختقرار االقتص خ خخاد تو اسالي تو التي يمكن االس خ خختعاض خ خخة سنها في وقت قص خ خخير و تكلفة قليلة وال يعهر
تأثير إيقافها إال بعل مرور بعا الوقت  .وهذا ص خ خ خ خخحي بوجه خال لتلك األ ش خ خ خ خخطة التي ال تتطلب معامال مكثفة مثل
اإلقراض طويخل األجخل ،حيخث حعتمخل تهميخة هخذه الوظخائف بش خ خ خ خكخل كبير سلى قخلرة الس خ خ خ خخوق سلى اس خ خ خ خختبخلاظ دور ادمموسة
اسصرفية ادرفقة ضمن إطار زمني معقوظ.
بتطبيق التعريف الوارد تساله ،يمكن تقييم تهمية الوظيفة في سملية مكونة من ثالث خطوا  21وهي كا حي:
(ت) تحليل تأثير االنقطاع اسفاجئ للوظيفة ("تقييم األثر").
(ب) تقييم السوق لهذه الوظيفة ("تحليل جانب العرض").
(ج) تقييم تأثير فشل مؤسسا خلما مالية إسالمية معي ة تؤد تلك الوظيفة ("االختبار املرال باسؤسسة").
بعا جوانب التقييم خاص خ خ خخة بالس خ خ خخوق وتتطلب معرفة سميقة بالعروف ادحلدة التي يتم فيها توفير وظيفة حرجة .سلى
وجه املرص خ خخول ،يمكن تن تختلف تهمية الوظيفة التي تقلمها اسؤس خ خس خ خخة سبر اللوظ .وينبغي سلى الس خ خخلطا الت عيمية
والرقابية الوط ية التواص خ خخل مع الس خ خخلطا اسض خ خخيفة ذا الص خ خخلة بحيث يأخذ التقييم في االستبار جميع اللوظ واألس خ خخواق
ذا الص خخلة التي تنش خخط فيها مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية .كما يجب تن تأخذ التقييما في املحس خخبان الوظائف
واملرلما التي حعتبر حرجة في اللوظ اسضيفة.

21سزيل من التفاصيل راجع إرشادا مجلت االستقرار اسالي حوظ الوظائف واملرلما اسشتركة املحرجة الصادرة في يوليو .2013

42

ب اء سلى طبيعة وحعقيل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ووضعية مخاطرها ،فإن الوظائف املحرجة ال تقتصر سلى:
(ت) نعام اسلفوسا واسقاصة والتسوية.
(ب) تمويل الشركا .
(ج) مكتب إدارة املرزي ة واسوجودا واسطلو ا .
(د) سمليا البيع واللفع بالتجزئة.
(ه) املرلما اسصرفية االستثمارية.
(ب) الخدمات املشتركة الحرجة
وفقا سا حلده مجلت االستقرار اسالي ،حشمل املرلما اسشتركة املحرجة الع اصر التالية:
(ت) النش خ خ خ خخاط تو الوظيفخة تو املرخلمخة التي ت فخذ إمخا سن طريق وحخلة داخليخة تو كيخان قخانو ي م فص خ خ خ خخل داخخل ادمموسخة تو
مزود خارجي.
(ب) النشاط تو الوظيفة تو املرلمة التي ت فذ لواحلة تو تكثر من وحلا األسماظ تو الكيانا القانونية للمجموسة.
(ج) قل يؤد الفشل تو العطل اسفاجئ وغير اس ضبط إلى انهيار تداء الوظائف املحرجة تو يمثل سائقا خطيرا تمامها.
إذا كان تحل هذه الع اص خخر غائبا ،فهذا يش خخير إلى تن املرلمة اسش خختركة ليس خخت حرجة .سلى س خخبيل اسثاظ إذا كان من اسمكن
اس خ خ خ خختبخلاظ شخ خ خ خ خخاط تو وظيفخة تو خخلمخة داخليخة ،مثخل إدارة اسرافق ،بس خ خ خ خخهولخة من مص خ خ خ خخادر خخارجيخة تخرى ،فخإن املرخلمخة
اسشخختركة ليسخخت حرجة حتى لو كانت ضخخرورية للحفاظ سلى الوظائف املحرجة للمؤسخسخخة ،و اسثل ،فإن مشخخاركة شخخاط تو
وظيفة تو خلمة ال حعني بالضخ خ خخرورة تنها خلمة مشخ خ خختركة حرجة ،ألنها قل تلسم اسهام التي ال تتعلق مباشخ خ خخرة باملحفاظ سلى
الوظائف املحرجة :سلى سبيل اسثاظ قسم حسويق مركز .
ترتبط املرلما اسشخختركة املحرجة بالوظائف املحرجة التي تؤديها الشخخركة :فوي توفر البنية التحتية اللاخلية واألسخخاسخخية
َ
تحليل الوظائف املحرجة ،ونعرا لت وع املرلما
التي تحتاجها اسؤس خ خس خ خخة سواص خ خخلة العمل ،لذلك ينبغي تن يتبع تحليلها
اسشخ خ خختركة ومحلودية الوقت واسوارد في املحل ،قل يكون من اسفيل ترتيب املرلما اسشخ خ خختركة حسخ خ خخب األولوية .بي ما يجب
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توفير بعا املرلما اسش خ خ خختركة بش خ خ خخكل مس خ خ خختمر ،فقل ت قطع خلما تخرى لفترة قص خ خ خخيرة دون تن يؤد ذلك إلى انهيار
الوظيفة املحرجة .ستكون األسئلة التالية ذا صلة س ل تحليل تولويا املرلما اسشتركة:
(ت) ما ملى خطورة سواقب فشل خلمة معي ة سلى وظيفة تو تكثر من الوظائف املحرجة؟
(ب) ما ملى السرسة التي سيؤد بها فشل خلمة مشتركة معي ة إلى انهيار وظيفة تو تكثر من الوظائف املحرجة؟
ألغراض هذا التحليل ،يجب تن يكون ه اك فهم واض للموانب التالية للرلما اسشتركة سلى مستوى الكيان القانو ي:
(ت) مقلم املرلما ومتلقيها.
(ب) طبيعة املرلما اسقلمة.
(ج) الشروط اسالية التي يتم بموجاها تقليم تلك املرلما .
(د) وجود اتفاقيا مستوى املرلمة وصالحية هذه االتفاقيا في حالة الفشل.
(ه) تأثير التخلف سن السلاد سلى قلرة اسؤسسة سلى املحفاظ سلى هذه املرلما .
(و) إمكانية استبلاظ املرلما اسقلمة.
يجب ت عيم املرلما اسشخ خ خختركة املحرجة تو املحصخ خ خخوظ سليها بطريقة تضخ خ خخمن اسخ خ خختمرار توافر املرلما اسشخ خ خختركة ملمميع
األجزاء ذا الص خخلة من اسؤس خس خخة بموجب اس خختراتيجيا املحل ادرتارة .حيث حش خخمل تمثلة الترتيبا التي يمكن تن تحقق
هذا الهلف -سلى سخ خ خخبيل اسثاظ ال املحصخ خ خخر -تقليم املرلما اسشخ خ خختركة من كيانا قانونية م فصخ خ خخلة تو التحضخ خ خخير مقلما
الحتواء األزما ؛ فإذا كان ترتيب املرلمة مع مزود خارجي ،فينبغي تن تكون الترتيبا قائمة لضمان استمرار املرلما .
ب خخال عر إلى تن الغ خخالبي خخة الععمى من العملي خخا التج خخاري خخة للمؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخا من ادحتم خخل تن حعتم خخل سلى تنعم خخة تك ولوجي خخا
اسعلومخخا  ،فمن اسهم تن يتم فهم حعقيخخلا التبعيخخا ال خخاش خ خ خ خئخخة سن تنعمخخة تك ولوجيخخا اسعلومخخا اسش خ خ خ خختركخخة ،والتي قخخل
تختلف سن هيكخل العمليخا التجخاريخة .واستمخادا سلى طبيعخة وحعقيخل وخصخ خ خ خ خخائ
اإلسالمية ،فإن املرلما اسشتركة املحرجة ال تقتصر سلى:
(ت) تك ولوجيا اسعلوما .
(ب) نعام اسلفوسا واسقاصة والتسوية.
(ج) إدارة ادراطر.
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مخخاطر مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة

ْ
اسوكلة إلى مصادر خارجية.
(د) العمليا

 .3إدارة األزمات والستعداد لها
يعل اإلطار التشخ خ خخغيلي استين شخ خ خخرطا تسخ خ خخاسخ خ خخيا للتخطيط الفعاظ للحل واالسخ خ خختعلاد للتعامل مع األزمة ،حيث يجب سلى جميع
ش خ خ خخركا ضخ خ خخمان الودائع التأكل من تن لليها األدوا واإلجراءا الالزمة (القلرا التش خ خ خخغيلية) ألداء سملياتها العادية كما هو
موض في السمة الرئيسة الثانية دملت االستقرار اسالي.
يجب تن تض خ خ خخع الس خ خ خخلطة الت عيمية والرقابية ترتيبا فعالة لتبادظ اسعلوما مع الس خ خ خخلطا األخرى التي لليها س خ خ خخلطا سلى
تسضخ خ خ خ خخاء ش خ خ خ خخبكخة األمخان اسخالي لالس خ خ خ خختعخلاد للتعخامخل مع اسواقف غير العخاديخة .حعمخل ترتيبخا تبخادظ اسعلومخا والتنس خ خ خ خخيق بين
اسشخ خخاركين في شخ خخبكة األمان اسالي  -التي يتم وضخ خخعها سادة في توقا مسخ خختقرة  -كأسخ خخاس لتعزيز تبادظ اسعلوما والتنسخ خخيق تث اء
األزما  .كما يجب تن يكون تبادظ اسعلوما اسس خ خ خختمر وتنس خ خ خخيق اإلجراءا واض خ خ خخحا ورس خ خ خخميا من خالظ التش خ خ خخريعا واللوائ
ومذكرا التفاهم تو األحكام القانونية األخرى.
يجب سلى الس خ خخلطا الت عيمية والرقابية تطوير خطط حل إلسلاد اس خ خختجابة م اس خ خخبة وفعالة سعاملمة الوض خ خخع غير العاد في
ح خخال خخة ح خخلوث خخه ،إذ من اسر

تن يختلف ال ط خخاق وادم خخاال التي حغطيه خخا خطط املح خخل استم خخادا سلى ص خ خ خ خخالحي خخا الس خ خ خ خخلط خخا

الت عيمية والرقابية .كما يجب سلى الس خ خ خخلطا الت عيمية والرقابية وض خ خ خخع خيارا للتعامل مع اسواقف غير استوقعة للحفاظ
سلى استمرارية األسماظ وألداء دورها في مجاال مثل اسلفوسا والتمويل ،والتعافي واملحل ،والتواصل.
إلى جانب ذلك ،يتعين سلى السخخلطا الت عيمية والرقابية ،ج با إلى ج ب مع شخخبكة األمان اسالي ،التنسخخيق مع الهيئة الشخخرسية
الوط ية تو الهيئا الشخرسية للحصخوظ سلى اسوافقا الشخرسية الالزمة لتفعيل إجراءا تو تلابير تو خطط املحل للتعامل مع
مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ادرفقة بموجب إجراء حعاف تو حل بطريقة متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
يجب سلى السخخلطا الت عيمية والرقابية والسخخلطا ذا الصخخلة توثيق إطار تخطيط املحل في "كتيبا " سخخهلة االسخختخلام تو
"تدلة" تو غيرها من الوثائق اسماثلة التي توفر التوجيه واسعلوما الضرورية األخرى لتصميم وت فيذ إطار تخطيط املحل.
تحتاج السخلطا الت عيمية والرقابية إلى تخصخي

موارد كافية مثل اسوظفين (داخليا تو خارجيا) واملربرة الف ية واألمواظ من

تجخخل الت فيخخذ الفعخخاظ ملرطخخة املحخخل .كمخخا يجخخب تن تختبر الس خ خ خ خخلطخخا الت عيميخخة والرقخخابيخخة خطط املحخخل التي تتض خ خ خ خخمن تخطيط
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ُ
اس خختمرارية األسماظ املراص خخة بمؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية بش خخكل م تعم ،وتن حعلم بها مؤس خس خخا املرلما اسالية
اإلس خ خ خ خخالمي خخة س خخل االقتضخ خ خ خ خخاء .وسلى الرغم من تن خخه ال يتم اختب خخار جميع مج خخاال املرط خخة ك خخل س خخام ،لكن يج خخب سلى الس خ خ خ خخلط خخا
الت عيمية والرقابية التأكل من تن ادماال املحرجة ،كما هو موض خ خ في الوظائف واملرلما اسش خ خختركة املحرجة ،يتم اختبارها
بانتعام .كما يجب تحليل وتيرة االختبار في ضخوء طبيعة وتهمية كل مجاظ حرج ،ويجب تيضخا تن تحتفظ السخلطا الت عيمية
والرقابية بجلوظ زمني لالختبارا التي يتعين إجراؤها خالظ فترة التخطيط ادرتارة.
ُ
يجب تن تبنى سي اريوها الضغط حوظ افتراضا مختلفة بشأن شلة األزمة ،بلءا من الصلما الفردية إلى الصلما سلى
مسخ خ خختوى ال عام .كما يجب تصخ خ خخحي نقاط الضخ خ خخعف التي لوحعت تث اء االختبارا  ،ويجب توثيق اللروس اسسخ خ خختفادة من كل
اختبار كجزء من خطة التعافي .يجب كذلك تن تهلف اس خ خ خ خختراتيجية التواص خ خ خ خخل في املحل وتوض خ خ خ خخاع األزما إلى مش خ خ خ خخاركة جميع
تصحاب اسصلحة واسشاركين في شبكة األمان اسالي ووسائل اإلسالم وما إلى ذلك.
يج خخب إس خخلاد خطط ح خخل سش خ خ خ خ خخارك خخة اسعلوم خخا والتع خخاون سبر املح خخلود واختب خخاره خخا في ال خلوظ التي يوج خخل فيه خخا حض خ خ خ خخور جوهر
للمؤس خس خخا سابرة املحلود .تهلف هذه إلى ض خخمان كفاية وفعالية ترتيبا تبادظ اسعلوما والتعاون سبر املحلود .كما يجب تن
تحلد مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية وتص خخوغ مؤش خرا اإلنذار اسبكر ومس خخببا التعافي ،وخاص خخة مؤش خرا رتس اساظ
والس خ خ خ خخيولخة كخإجراءا وقخائيخة ملحخاال األزمخا  .يجخب كخذلخك م خاقشخ خ خ خ خخة هخذا التحخليخل بش خ خ خ خكخل جيخل في خطخة التعخافي التي تسخلتهخا
مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية وتقليمه إلى السلطا الت عيمية والرقابية للتحقق واسوافقة.

 .4مجموعات إدارة األزمات
باإلضافة إلى السمة الرئيسة الثام ة دملت االستقرار اسالي ،ستقلم إرشادا إضافية إدراكا الحتياجا مؤسسا املرلما
اسالية اإلس خخالمية .يجب تن تتفاسل مجموسا إدارة األزما وتنس خخق مع الهيئة الش خخرسية الوط ية تو الهيئة الش خخرسية في اللولة
اسع يخخة للحص خ خ خ خخوظ سلى ا راء تو الفتخخاوى الش خ خ خ خخرسيخخة الالزمخخة لتفعيخخل اإلجراءا ادرتلفخخة ملرطخخة التعخخافي واملحخخل .حعخل اسوافقخخا
وا راء الشخرسية اسماثلة ضخرورية تيضخا لضخمان إمكانية ت فيذ خطط حعافي وحل مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية ادرفقة
ُ
ُ
وفقخا سبخادئ الش خ خ خ خخريعخة وسقودهخا اس خاس خ خ خ خبخة .كمخا يتعين سلى مجموسخا إدارة األزمخا اسراجعخة الخلوريخة ملرطط إدارة الس خ خ خ خخيولة
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ورتس اساظ للحاال الصخ خ خ خخعبة ،وسلى مالءمة صخ خ خ خ لوق ضخ خ خ خخمان الودائع اسلتزم بأحكام الشخ خ خ خريعة ومبادئها ،وصخ خ خ خخالحية العقود
الشرسية التي سيتم ت فيذها كجزء من تسماظ املحل.
اتفاقيات التعاون عبر الحدود الخاصة بكل مؤسسة
يمكن تن يكون ادحتوى الكامل للس خ خخمة الرئيس خ خخة التاس خ خخعة دملت االس خ خختقرار اسالي التي تحلد اسعايير والتوجيها التفص خ خخيلية
فيما يتعلق باتفاقيا التعاون سبر املحلود قابال للتطبيق سلى ت عيم مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية والرقابة سليها
وكذلك سلى تطرها ملرطة التعافي واملحل .يجب تن يكون للى السخ خ خخلطا ادحلية واسضخ خ خخيفة اتفاقية ملزمة بشخ خ خخأن اسوافقا تو
الفتوى الشرسية التي سيتم فرضها سلى ت فيذ املحل.

.5

التقييم الدوري :تحليل واختبار الضغط22

يعل تحليل اختبار الض خخغط تمرا مهما لقياس مس خختوى رتس ماظ وس خخيولة مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية من خالظ سلة
سي اريوها يمكن تن حساسل السلطا الت عيمية والرقابية في اإلجراءا التالية:
(ت) تحديد نقاط الض ا ا ااع ونقطة عدم الجدوى الرئيس ا ا ااة :من استوقع تن تحلد مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية
وتصف وتقلر نقاط الضعف الرئيسية ،ويمكن تن تؤد ادراطر إلى ضغوط مالية تو صعو ة في معاملم ها س ل ظهورها.
سخ خ خ خختكون نقاط الضخ خ خ خخعف هذه هي نقطة البلاية إل شخ خ خ خخاء سخ خ خ خخي اريوها ملرطة التعافي واملحل .إلى جانب ذلك ،يجب سلى
السلطا الت عيمية والرقابية تحليل نقطة سلم جلوى اسؤسسة كون تسمالها تصحبت غير قابلة لالستمرار ،وال يمكن
ل موذج تسمالها جذب تمويل تو دسم كاف لرتس مالها الت عيمي.
(ب) تحليل الس ا اايناريو واختبارالض ا ااغط :يجب تن تقوم مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية بتحليل الس خ خخي اريو واختبار
الض خخغط بفعالية لتحلد نقاط ض خخعفها ونقطة سلم اململوى .يجب تن تتض خخمن اختبارا الض خخغط التي يتم إجراؤها لهذا
الغرض س خخي اريو فريلا واحلا سلى األقل وس خخي اريو واحلا سلى األقل للض خخغط ال عامي يس خخاسل في تقييم قلرة مؤس خس خخا
املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية سلى االسخ خ خختمرار في ظل سخ خ خخي اريو الضخ خ خخغط من حيث جوانب السخ خ خخيولة ورتس اساظ .و اء سلى
 22سزيل من التفاصيل راجع معيار مجلت املرلما اسالية اإلسالمية رقم  :13اسبادئ اإلرشادية بشأن اختبار الضغط سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية الصادر في مارس
 ،2012واسالحعة الف ية رقم  :2مالحعة ف ية حوظ اختبار الضغط للمؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية الصادرة في ديسمبر .2016
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نقاط الضخ خخعف التي تم تحليلها ،تحتاج مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية إلى اسخ خختخلام اختبار الضخ خخغط لتحليل
التأثير ادحتمل سليها ككل وسلى مكونا تسمالها الرئيسية ،باإلضافة إلى جلوى وتأثير خيارا التعافي.

 .6تقييمات القدرة على الحل
ادحتوى الكامل للس خخمة الرئيس خخة العاش خخرة دملت االس خختقرار اسالي واسلحق الثالث لوثيقة الس خخما الرئيس خخة دملت االس خختقرار
اسخخالي ،يحخخلدان اسعخخايير والتوجيهخخا التفص خ خ خ خخيليخخة فيمخخا يتعلق بتقييمخخا القخخلرة سلى املحخخل التي يمكن تطبيقهخخا سلى تطر سمخخل
التعافي واملحل املراص خخة بمؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية .باإلض خخافة إلى ذلك ،س خخت َّ
قلم إرش خخادا تكميلية كجزء من هذا
القسخ خخم سعاملمة القضخ خخايا ال اشخ خخئة سن املموانب الشخ خخرسية لهيكل مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية وحشخ خخغيلها وت شخ خخط ها
التجارية فيما يتعلق بتقييما القلرة سلى حلها.
باإلضخافة إلى املموانب اسوضخحة في السخمة الرئيسخة العاشخرة ،يجب تن تتضخمن تقييما قابلية حل مؤسخسخا املرلما اسالية
اإلس خ خ خخالمية درجة سالية من التركيز سلى اس خ خ خختلامة العقود والعمليا استفقة مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها خالظ سملية املحل،
باإلض خخافة إلى اس خختمراري ها في ظل الهيكل تو الكيان اململيل ال اتج سن املحل .حعل تقييما قابلية املحل في مؤس خس خخا املرلما
اسالية اإلسخ خ خخالمية تكثر حعقيلا من نعيراتها التقليلية ،ألن تلك اسؤسخ خ خسخ خ خخا يجب تن تتضخ خ خخمن تيضخ خ خا مراجعة ملمميع اس تجا
والعقود اإلس خخالمية ،واإلجراءا استفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها ،واإلجراءا التي حس خختخلمها مؤس خس خخا املرلما اسالية
اإلسالمية فيما يتعلق بجلوى تطبيق املحل ادحتمل ،وتدوا واستراتيجيا املحل استاحة.
إن التقييم اسفصخ خ خ خخل واللقيق لقابلية املحل ضخ خ خ خخرور إلسلاد خطط حل مجلية ولتقييم تدوا واسخ خ خ خختراتيجيا املحل البليلة
استاحة ،وحعل تقييما القلرة سلى املحل ضخ خخرورية تيضخ خا لتحليل مختلف التلابير اسسخ خخبقة اسطلو ة ،كما هو موضخ خ في مكان
آخر في هخذه اسالحعخة الف يخة .يجخب تن يكون تحخليخل التحخليخا ادحتملخة لاللتزام بخأحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا والتخلابير الالزمخة
ُ
ادحلدة مسبقا شرطا ت عيميا فيما يتعلق بتقييم قابلية املحل من قبل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
سلى وجه التحليل ،يجب تن تت اوظ تقييما القلرة سلى حل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ما يلي:
(ت) تحليل العوامل والش خخروط ادرتلفة استعلقة بتش خخغيل مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،وبش خخكل تس خخاس خ ي التزامها
بأحكام الشريعة ومبادئها التي يمكن تن تؤثر سلى ت فيذ إجراءا تو خطة املحل ادرتارة.
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(ب) قلرة مختلف تصخ خ خخحاب اسصخ خ خخلحة اسشخ خ خخاركين في املحفاظ سلى الوظائف االقتصخ خ خخادية املحرجة سؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما
اسالية اإلس خ خخالمية سلى املحفاظ سلى االلتزام بأحكام الش خ خخريعة ومبادئها في مرحلة ما بعل املحل ،وهذا األمر تكثر تهمية
بالنسخ خ خخبة سؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية التي هي جزء من مجموسا مالية حغلب سليها اسؤس خ خ خسخ خ خخا اسالية
التقليلية.
(ج) إذا كخخان دسم ادمموسخخة من خيخخارا املحخخل اسطروحخخة ،فينبغي تقييم جخخلوى اس خ خ خ خختيعخخاب تو تخل

كيخخانخخا ادمموسخة

األخرى من التعرضا ال اتجة سن مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية املراضعة للحل.
(د) كفاية خطة التعافي واملحل التي تسلتها مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية ،مع إش خ خ خ خخارة محلدة إلى خص خ خ خ خخائ
سملياتها وقلرتها سلى املحفاظ سلى االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
(ه) حعيين مختلف التخلابير واإلجراءا اسطلو خة ادحخلدة مس خ خ خ خخبقخا لض خ خ خ خمخان التزام إجراء املحخل بخأكملخه بخأحكخام الش خ خ خ خخريعخة
ومبادئها واملحفاظ سلى الطبيعة استفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها للكيان ال اتج بعل املحل.
في حالة كانت مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية جزءا من مؤسسا مالية ساسية ذا تهمية نعامية (تو) مجموسا مالية
سابرة للحلود ،يجب تن يتضخمن تقييم قابلية حل ادمموسة تقييما محلدا إلمكانية حل مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية
وا عكاسخ خ خ خخاتها سلى قابلية حل ادمموسة ككل .وإذا لم تكن مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخة املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية خاضخ خ خ خخعة للت عيم من قبل
الس خ خ خ خخلطة الت عيمية والرقابية الوط ية للمؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا اسالية العاسية ذا األهمية ال عامية والتي لليها تفويا إلجراء تقييم
قابلية حل ادمموسة وفقا للس خ خخمة العاش خ خخرة الرئيس خ خخة دملت االس خ خختقرار اسالي ،فمن ادحتمل تن الس خ خخلطة الت عيمية والرقابية
الوط ية غير ُمجهزة لت فيذ تقييم قابلية حل مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،وفي مثل هذه املحاال يجب إجراء تقييم
قابلية حل مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية من قبل املمهة الرقابية الوط ية ،وتنسخيقه داخل مجموسة إدارة األزما التي
تتبعها مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية؛ حيث س خ خ خخيض خ خ خخمن ذلك تن اسعرفة واملربرة الالزمتين لت فيذ تقييم قابلية حل
مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية متاحة للى ّ
اسقيم.
يجب تن تتمتع سخخلطة املحل بصخخالحيا كافية لتكليف قانو ي بتبني التلابير اس اسخخبة بما في ذلك -سلى سخخبيل اسثاظ ال املحصخخر-
التغييرا الض خ خ خ خخرورية سلى م تجا مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية وتسمالها وسملياتها وإجراءاتها وهيكلها وت عيمها
لضمان نتائج املحل اسثلى مع املحفاظ سلى االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
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تحلد وثيقة الس خخما الرئيس خخة دملت االس خختقرار اسالي سملية تقييم قلرة املحل بثالث مراحل .تتعلق اسرحلة األولى منها بجلوى
اس خ خختراتيجيا املحل في س خ خخياق خطة التعافي واملحل املراص خ خخة بمؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ،وتدوا املحل استاحة،
وقلرا الس خ خ خخلطة الت عيمية والرقابية ذا الصخ خ خخلة لت فيذ اس خ خ خختراتيجية املحل ادرتارة .يجب تن تقوم مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما
اسالية اإلس خخالمية في هذه اسرحلة بتقييم التزام اس خختراتيجيا املحل اسع ية بأحكام الش خخريعة اإلس خخالمية باإلض خخافة لتلك ادحلدة
في السما الرئيسة دملت االستقرار اسالي.
سلى سبيل اسثاظ ،في حالة االستراتيجية الت ازلية (األسلى إلى األد ى) التي تتضمن دخوال تحاد َّ ال قطة س ل الشركة األم لكامل
ادمموسة التي تكون مؤسخ خ خسخ خ خخة املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية سضخ خ خخوا فيها ،واألدوا اسسخ خ خختخلمة واسعامال التي يتعين ت فيذها
للرس خخائر األولية ادممعة س ل التزام الش خخركة األم للمجموسة بأحكام الش خخريعة ومبادئها ،يجب اختبار طريقة تحميل املرس خخائر
وجلوى االسخ خختراتيجية سلى ال حو ادحلد في خطة ادمموسة للتعافي واملحل للتأكل من التزامها بأحكام الشخ خريعة ومبادئها س لما
حس خختخلمها مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية؛ حيث قل تم ع القيود الش خخرسية سلى بيع اسوجودا تو تحويل فئا معي ة
من العقود اإلسالمية تفعيل بعا االستراتيجيا سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ،ولو تنها قل تكون مجلية تماما لبقية
الكيانا التقليلية في ادمموسة اسالية.
ليت في اسرحلة الثانية من سملية التقييم آثار كثيرة تخت

بمؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية ،سلا تلك ا ثار ادحلدة في

السما الرئيسة دملت االستقرار اسالي.
فيما يتعلق باسرحلة الثالثة من تقييم قابلية املحل التي تتضخ خ خخمن تحليل التلابير اسسخ خ خخبقة التي يجب اتخاذها لتحسخ خ خخين القلرة
سلى املحل وتحقيق ال تائج اسثلى بعله  ،يجب تن يركز تقييم مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية سلى املحاجة إلى املحفاظ
سلى االلتزام بالشخريعة والتأكل من تن ترتيبا ما بعل املحل ال تزاظ متفقة مع تحكام الشخخريعة ومبادئها .وقل تتطلب مؤسخسخخا
املرلما اسالية اإلس خخالمية مجموسة من التلابير اسس خخبقة سعاملمة التحليا ادحلدة في خطة التعافي واملحل استعلقة بااللتزام
بأحكام الش خريعة ومبادئها في جميع األوقا  .تما التحليا ادرتلفة التي قل تنش خخأ من ت فيذ إطار خطة التعافي واملحل ،وإطالق
ُ
املرطة بعل حلوث مس خخبب ،باإلض خخافة إلى التلابير ادحلدة مس خخبقا سواجهة التحليا  ،فوي موض خخحة بالتفص خخيل في مكان آخر
من هذا اسست ل.
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املرفق ب :إرشادات حول تخطيط تعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1إطارالحوكمة املتعلق بتخطيط التعافي
الغرض من خطة التعافي هو تن تكون دليال للحلوظ اسمك ة الس خ خ خختعادة مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية الواقعة تحت
ض خخغط سافي ها .تلخل مؤس خس خخة املرلما اسالية اإلس خخالمية مرحلة التعافي إذا تجاوز اسس خختويا اسادية للمالءة اسالية و  /تو
ض خ خ خخغوط الس خ خ خخيولة التي تتجاوز اسس خ خ خختويا التي يمكن إدارتها من خالظ التلابير اسعتادة إلدارة ادراطر واس خ خ خختعادة رتس اساظ.
سادة ما تواجه مؤسخ خ خ خسخ خ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خ خخالمية في هذه اسرحلة تلكال حادا في قاسلة رتس مالها ،وسخ خ خ خختواجه احتمالية
ان هاك استطلبا الت عيمية لرتس اساظ .حس خ خ خ خختمر مرحلة التعافي في مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية إلى تن يتقرر تنها
تجاوز نقطة سلم اململوى ،وإذا تقرر تن مؤسخ خ خ خس خ خ خخة املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية قل تجاوز نقطة سلم اململوى ،فس خ خ خخيتم
تقييمها سلى تنها استوفت شروط املحل.
كي تكون اسؤسخسخة مؤهلة لالسختمرار في مرحلة التعافي ،يجب تن يكون ه اك احتماظ معقوظ لتعافيها إذا اتخذ تلابير التعافي
اس خاس خ خ خ خبخة؛ حيخث يجخب تن تتض خ خ خ خخمن خطخة التعخافي تخلابير لتخفيف الض خ خ خ خخغط الخذ تتعرض لخه مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة
اإلسخ خ خخالمية ،وتقليل حلوث اسزيل من املرسخ خ خخائر ،وتقليل حمم ادراطر ،واملحفاظ سلى رتس مالها ،وذلك باسخ خ خختخلام مجموسة
من املريارا االستراتيجية والتكتيكية ،مثل تصفية خطوط األسماظ وإسادة هيكلة اسطلو ا .
تقع مس خ خخؤولية تطوير خطة التعافي واملحفاظ سليها وت فيذها س ل الض خ خخرورة سلى ساتق اإلدارة العليا سؤس خ خس خ خة املرلما اسالية
اإلسخخالمية .ويجب تقليم خطة التعافي التي تسلتها مؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية إلى السخخلطة الت عيمية والرقابية ذا
ُ
وتقييم
الص خخلة سراجع ها .وينبغي سلى الس خخلطة الت عيمية والرقابية مراجعة خطة التعافي كجزء من العملية الرقابية الش خخاملة،
مصخ خخلاقي ها والقلرة سلى ت فيذها بفعالية .كما يجب تن تتمتع السخ خخلطا بالصخ خخالحيا اسطلو ة سطالبة مؤس خ خسخ خخا املرلما
اسالية اإلسخ خخالمية بإجراء التغييرا الالزمة لتحقيق اسسخ خختوى اسطلوب من اسصخ خخلاقية ملرطة التعافي وفرض ت فيذ تلابير املحل
إذا لزم األمر.
يجب تن ُيطلب من مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية تحليث خطة التعافي سلى فترا م تعمة ،وس ل وقوع األحلاث التي
حغير هيكل اسؤس خ خس خ خخة تو سملياتها ،تو اس خ خختراتيجي ها تو إجمالي حعرض خ خخها للمخاطر حغييرا جوهريا .كما يجب تن تتوافق وض خ خخعية
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ادراطر الواردة في خطة التعافي مع خصخ خخائ

مؤسخ خسخ خة املرلما اسالية اإلسخ خخالمية ومخاطرها و ما يت اسخ خخب مع خطة العمل

التي ت فذها اإلدارة العليا في حاظ تحقق مرحلة التعافي مع االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
يجب تن ُيطلب من الس خخلطا الت عيمية والرقابية إجراء مراجعة م تعمة لالفتراض خخا املرارجية وادرتص خخة باسؤس خس خا التي
تبنى سليها خطة التعافي ،وتقييم مالءمة املرطط وإمكانية تطبيقها سلى تسخ خخاس مسخ خختمر .وإذا لزم األمر ،يجب سلى اسؤس خ خسخ خخا
تن ّ
تكيف خطة التعافي وفقا لذلك.

 .2العناصراألساسية لتخطيط التعافي
ادحتوى الكامل للس خ خ خخمة الرئيس خ خ خخة دملت االس خ خ خختقرار اسالي رقم ( )11.5التي تحلد اسعايير والتوجيها التفصخ خ خخيلية فيما يتعلق
بالع اصر الرئيسية لتخطيط التعافي يمكن تطبيقها سلى مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية .باإلضافة إلى ذلك ،في الفقرا
( )64-62إرش خخادا تكميلية كجزء من هذا القس خخم ،سعاملمة القض خخايا ال اش خخئة سن املموانب الش خخرسية لعملية تخطيط التعافي
وسن تطوير واستخلام خطط التعافي.
يتض خ خخمن تخطيط التعافي تأكل س خ خخلطا الرقابة واملحل تن مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية اسلزمة بإسلاد خطة حعاف
وحل تحتفظ بخطة تحلد خيارا اسخختعادة القوة اسالية والقلرة سلى االسخختمرار س لما تتعرض لضخخغوط شخخليلة .قل تتضخخمن
خطة التعافي كذلك تلابير لتقليل وض خ خ خخعية مخاطر اسؤس خ خ خس خ خ خخة لتس خ خ خختعيل رتس اساظ ،باإلض خ خ خخافة الى خيارا اس خ خ خختراتيجية مثل
تصفية خطوط األسماظ وإسادة هيكلة اسطلو ا .
يعل الت فيذ ال ا

ملرطة التعافي الس خ خختعادة وض خ خخع رتس اساظ وس خ خخيولة مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية الواقعة تحت

ضخخغط تمرا بالغ األهمية في تج ب العلوى ادحتملة للب وك األخرى لتج ب اضخخطراب ال عام اسالي ،ومن اسر

تن يؤد وجود

خطط حعاف وحل مجلية سؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية إلى حعزيز االسخختقرار والعمل الفعاظ لل عام اسصخخرفي الذ هي
جزء م ه .ولهذا السبب ،يجب في تخطيط التعافي بشكل مثالي -سلى سبيل اسثاظ ال املحصر -ما يلي:
(ت) تن يكون جزءا ال يتجزت من إطار إدارة مخاطر الب ك.
(ب) تحليل وشرح كيفية مراقبة الب ك املحاجة إلى تفعيل إجراءا التعافي.
(ج) تحليل قائمة كاملة بخيارا التعافي.
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(د) تقييم التأثير وال جاح ادحتمل ملريارا التعافي.
(ه) تحليل املرطوا واسعالم الرئيسخ خ خ خخية في ت فيذ خيارا التعافي وموظفي اإلدارة الرئيسخ خ خ خخيين اسشخ خ خ خخاركين في التنشخ خ خ خخيط
واتخاذ القرار.
(و) وضع استراتيجية اتصاظ للسم تفعيل خيارا التعافي.
ب اء سلى التش خخريعا الس خخائلة ،يجب سلى الس خخلطا الت عيمية والرقابية محاولة توفير إرش خخادا مفيلة حوظ املحل األد ى من
استطلبا التي يجب تضمينها في خطة التعافي ،ومن بين العليل منها ما يلي:
(ت) تحليخل ظروف العمخل التي حغطي خطوط األسمخاظ وش خ خ خ خخبكخة اسكخاتخب والش خ خ خ خخركخا التخابعخة ،إلى جخانخب تحخليخل األ ش خ خ خ خطخة
املحرجة ووظائف األسماظ األساسية.
(ب) تصميم سي اريو اختبار الضغط من صلما خاصة ونعامية.
(ج) قائمة خيارا التعافي اسمك ة.
(د) اإلفصاح سن خيارا التعافي.
(ه) هيكل املحوكمة وسملية واضحة التخاذ القرارا .
(و) التخطيط اللاخلي إلدارة األزما .
(ز) ترتيبا املحوكمة وسمليا التصعيل الالحقة لألحلاث ّ
اسسببة.
(ح) األسمخخاظ واالس خ خ خ خختجخخابخخا التي يجخخب القيخخام بهخخا س خخل تجخخاوز األحخخلاث اسس خ خ خ خخببخخة ،ويجخخب تن يكون من استوقع تن تؤد
األحلاث اسسببة إلى تصعيل محلد سلفا ورفع تقارير إلى مستويا مجلت اإلدارة واإلجارة العليا.
يجب تن تكون مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية قادرة سلى إثبا قلرتها سلى تحليل ال قطة التي تحتاج س لها إلى تفعيل
اسخختخلام خطة التعافي وت فيذ خيار واحل سلى األقل من هذه املريارا اسفصخخلة في خط ها للتعافي .ولذلك يجب سلى الب ك تن
يطور ويحافظ سلى إطار ملمج بالكامل في إطار إدارة ادراطر اسؤس خ خ خ خس خ خ خ خية لتفعيل إجراءا التعافي في الوقت اس اس خ خ خ خخب .كما
يجب تن تكون مسخخببا التعافي محلدة جيلا وتن يخصخ

مسخخبب لكل نوع من ادراطر لتشخخمل مجموسة ادراطر التي تواجه

مؤسخسخة املرلما اسالية اإلسخالمية .ويجب تحليل مسختوى املحل األد ى للمسخببا بشخكل م اسخب وتحليلها بوضخوح في خطة
حعافي مؤسسة املرلما اسالية اإلسالمية.
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يجب تن حشخخمل اسسخخببا مزيجا من اسقاييت ال وسية والكمية األكثر صخخلة باسؤسخسخخة اسع ية ،وقل حسخخت ل مجموسة اسسخخببا
إلى مؤش خ خ خرا اإلنذار اسبكر اللاخلية التي حس خ خ خختخلمها اسؤس خ خ خس خ خ خخا في تطرها املحالية إلدارة ادراطر .وس ل تحليل اسؤش خ خ خرا
اس اس خ خخبة سعرفة مس خ خخببا التعافي ومص خ خخادر البيانا لتتبع األحلاث التي قل تؤد إلى تلك اسس خ خخببا  ،يجب سلى اسؤس خ خس خ خخة تن
تخأخخذ في االستبخار خصخ خ خ خ خخائ

اسؤش خ خ خ خرا وص خ خ خ خفخاتهخا املموهريخة التي حس خ خ خ خهخل اسراقبخة الخلقيقخة لتطور املحخالخة مثخل قخابليخة تتبعهخا

وحساسي ها والقلرة سلى التطلع إلى األمام.
ويجب تال تؤد اسس خ خخببا إلى التفعيل التلقائي إلجراءا التعافي ،حيث يجب دائما ت بيه مجلت إدارة اسؤس خ خس خ خخة س ل حلوث
اسس خ خ خ خخبب ،كما يجب إبالغ مجلت اإلدارة بمس خ خ خ خخار العمل اس اس خ خ خ خخب الذ حلدته اإلدارة العليا و  /تو ملم ة مجلت اإلدارة ذا
الصلة.
ُ
ُ
فيما يلي بعا مؤشرا اسسببا الكمية وال وسية:
(ت) تخفيا التصنيف تو توقع تخفيا التصنيف.
(ب) هبوط في سعر السهم.
(ج) س خخحب كبير تو مس خختمر للودائع (املحس خخابا االس خختثمارية اسطلقة القائمة سلى اسش خخاركة في األر اح في حالة مؤس خس خخا
املرلما اسالية اإلسالمية).
(د) االسترداد اسبكر لاللتزاما من قبل األطراف اسقابلة.
(ه) صعو ة املحصوظ سلى التمويل تو جمع رتس اساظ.
(و) انخفاض في سب السيولة ورتس اساظ الت عيمي.
بما تن مؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خخالمية لها مخاطر إض خ خ خخافية ي طو سليها العقل استوافق مع الش خ خ خخريعة باإلض خ خ خخافة إلى
ادرخخاطر الرئيس خ خ خ خيخخة في ظخخل ال عخخام التقليخخل  ،فه خخاك حخخاجخخة إلى مس خ خ خ خخببخخا إض خ خ خ خ خخافيخخة نوسيخخة وكميخخة تخخأخخخذ في االستبخخار طبيعخخة
مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية وخصخ خخائ

سملياتها ووضخ خخعية ادراطر .يمكن تن يكون إطار إدارة مخاطر مؤسخ خسخ خخا

املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة نقطخة انطالق مفيخلة لتحخليخل اسس خ خ خ خخببخا  .بخاإلضخ خ خ خ خخافخة إلى ادرخاطر الرئيسخ خ خ خ خخة الكخام خة ،فخإن لخلى
مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية س اصخر مخاطر إضخافية حشخمل مخاطر االسختثمار في األسخهم ومخاطر معلظ العائل .كما
تتعرض مؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخخالمية للمخاطر التجارية اس قولة ،ومخاطر السخخحو ا ومخاطر سلم االلتزام بأحكام
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ومبادىء الش خ خ خريعة اإلس خ خ خخالمية ال اش خ خ خخئة سن خصخ خ خخائ

نموذج تسمالها وسقودها وسملياتها23؛ حيث حعل مخاطر سلم االلتزام

بأحكام الشخريعة ومبادئها جانبا مهما في إطار االلتزام بالشخريعة بالنسخبة سؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية ملمهة التأكل من
التزام العمليا بأحكام الشريعة ومبادئها في جميع األوقا .
يعل الت فيذ في موسله سامال رئيس خ خخا في التفعيل ال ا

ملريارا التعافي ومن ثم في مص خ خخلاقي ها؛ حيث يجب سلى اسؤس خ خس خ خخة تن

ت ّ
قلر بع اية اإلطار الزمني الذ يمكن خالله ت فيذ كل خيار حعاف وتقييم إمكانية اسخختعادة سخخيول ها ورتس مالها إلى مسخختويا
سخخليمة بفعالية .كما يجب تن حسخختثمر جهلا كافيا في صخخياغة كل خيار من املريارا واإلسلاد له وإجراء التخطيط اسسخخبق كما
يقتض خ خ خ خيخه األمر .يتض خ خ خ خخمن ذلخك تحخليخل ت سقبخا ومخخاطر تمخام ت فيخذ كخل خيخار من خيخارا التعخافي واتخخاذ إجراءا لتعزيز
جاهزية املريارا وفقا لذلك.

 23يرجى االطالع سلى معيار مجلت املرلما اسالية اإلسالمية رقم  :1اسبادئ التوجيهية إلدارة مخاطر اسؤسسا التي تقلم خلما مالية إسالمية فقط (سلا مؤسسا التأمين)
الصادر في ديسمبر  2005سزيل من التفاصيل.
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املرفق ج :إرشادات بشأن تخطيط وتنفيذ حل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .1العناصراألساسية لتخطيط الحل
يمكن تن يكون ادحتوى الكامل للسخ خ خخمة الرئيسخ خ خخة دملت االسخ خ خختقرار اسالي (من  11.6إلى  )11.12التي تحلد اسعايير والتوجيها
التفصخيلية فيما يتعلق بتخطيط وت فيذ املحل قابال للتطبيق سلى مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية وتطر تخطيطها للحل.
باإلض خ خ خ خخافة إلى ذلك ،يقلم هذا القس خ خ خ خخم إرش خ خ خ خخادا تكميلية سعاملمة القض خ خ خ خخايا ادحلدة ال اش خ خ خ خخئة سن االلتزام بأحكام ومبادىء
الشريعة فيما يتعلق بتخطيط وت فيذ املحل.
يجب تن تحلد سلطة املحل استراتيجيا املحل ادحتملة وتقيم الشروط اسسبقة واستطلبا التشغيلية الالزمة لت فيذها ،بما
في ذلك ما يتعلق بترتيبا التنسخيق سبر املحلود .باإلضخافة إلى اسختراتيجية املحل الشخاملة والتحليل االسختراتيألي األسخاسخ ي ،يجب
سلى سلطة املحل تحليل ما يلي:
(ت) املحلود الت عيمية والشخ خخروط القانونية التي توفر تسخ خخبابا لبلء اإلجراءا الرسخ خخمية ،وتحليلا نقطة سلم اململوى (بما
في ذلك مؤشخ خرا اللخوظ في حل) ونطاق ص خخالحيا الس خخلطا (سلى س خخبيل اسثاظ ،قلرة الس خخلطا سلى االمت اع سن
اتخاذ اإلجراءا تو سلم تج ب التصرف في ظل ظروف معي ة).
(ب) الترابطا املحاس خ خخمة وتأثير إجراءا املحل سلى خطوط األسماظ والكيانا القانونية األخرى (هل س خ خختتمكن الكيانا
األخرى من االس خختمرار في العمل؟) ،والعقود اسالية (هل تتمتع الس خخلطا بص خخالحيا تقييل تو حعليق حقوق اإلنهاء تو
اإلغالق؟) ،واألسخ خ خ خخواق والشخ خ خ خخركا األخرى اسماثلة في خطوط تسمالها وحشخ خ خ خخمل تقليرا مقارنا للرسخ خ خ خخائر التي يتحملها
اللائ ون وت سالوة مرتبطة باستراتيجيا املحل ادرتلفة.
(ج) اسصادر استاحة لتمويل املحل.
(د) سملية الس خخلاد من خالظ ترتيبا حماية اسودسين التي حغطي مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية اسع ية وش خخبكا
األمان اسالي األخرى ذا الصلة.
(ه) سمليا املحفاظ سلى الوصوظ غير اس قطع إلى حسهيال اللفع واسقاصة والتسوية والتبادال وم صا التلاوظ.
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(و) العمليا واألنعمة اللاخلية الالزمة للسم استمرار سمل الوظائف املحرجة سؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
(ز) سمليا ت فيذها سبر املحلود.
(ح) استراتيجيا وسمليا االتصاظ اس اسبة لتنسيق االتصاظ مع سلطا املحل اسضيفة.
(ط) العقود الش خ خخرسية ذا الص خ خخلة التي يمكن تطبيقها سلى إجراءا املحل التي حش خ خخكل جزءا من خطط حل مؤس خ خس خ خخا
املرلما اسالية اإلسالمية اسعتملة كاملة في تسواقها ادرتلفة.
( ) يجب سلى السخلطا الت عيمية والرقابية (تو) سخلطة املحل في ت دولة إصخلار لوائ و  /تو إرشخادا تحلد التوقعا
بشخ خخأن سملية تخطيط املحل وخطط املحل ال اتجة سن مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية .وينبغي تن يعاملج هذا
بش خ خخكل خال تلابير التموض خ خخع اسس خ خخبق ادرتلفة اسنس خ خخممة مع س خ خخياس خ خخة الس خ خخلطا ادرتص خ خخة واملحوكمة الش خ خخرسية
اللاخلية في مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية استأثرة.

 .2استراتيجية الحل
من اسهم وضخع اسختراتيجية م اسخبة لت فيذ إجراء املحل؛ حيث ه الك خياران رئيسخيان السختراتيجية املحل ،وهما االسختراتيجيا
الت ازلية (من األسلى إلى األد ى) والتصخ خخاسلية (من األد ى إلى األسلى) .وكما يشخ خخير االسخ خخم ،تتضخ خخمن اإلسخ خختراتيجية الت ازلية ت فيذ
املحل في املمزء العلو – الشخ خ خ خخركة األم األسلى للمجموسة (األصخ خ خ خخل النهائي) ،سن طريق زيادة تلفق جميع املرسخ خ خ خخائر ودمجها في
َ
خلطة ّ
املحل ادحلية للشخخركة األم األسلى
األصخخل النهائي ،ثم يتم تطبيق املحل سلى هذا اسسخختوى من خالظ سخخلطة حل واحلة هي سخ
للمجوسة (النهائية).
تتض خخمن اإلس خختراتيجية الت ازلية م هج حل "نقطة اللخوظ الواحلة" التي تتض خخمن املحل س ل نقطة واحلة ،ت في األص خخل النهائي
حيخث ُدمجخت جميع خس خ خ خ خخائر ادمموسخة .كمخا يتض خ خ خ خخمن اس هج إس خ خ خ خختراتيجيخة تحتفظ فيهخا الش خ خ خ خخركخة األم األسلى بكخامخل رتس اسخاظ
السخ خ خ خختيعاب خسخ خ خ خخارة ادمموسة ،ويهلف إلى توفير قلرة اسخ خ خ خختيعاب املرسخ خ خ خخارة للمجموسة بأكملها؛ حيث إن رتس اساظ اإلضخ خ خ خخافي
والش خ خ خ خخريحخة الثخانيخة لرتس اساظ استخاح للى الش خ خ خ خخركة األم األسلى س خ خ خ خيتحمخل جميع املرس خ خ خ خخائر ادممعخة ويس خ خ خ خخم بادحخافعخة سلى
مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.

57

تتضخ خ خخمن اإلسخ خ خختراتيجية التصخ خ خخاسلية املحل س ل نقاط متعلدة سبر ادمموسة حسخ خ خختوسب املرسخ خ خخارة في مكان وقوسها في الكيانا
الفردية في ادمموسة .يتضخ خخمن اس هج التصخ خخاسل م هج "نقاط اللخوظ استعلدة" ،والذ يعني ،كما يشخ خخير االسخ خخم" ،املحل س ل
نقاط متعلدة" في مكان حلوث املرسائر ،وليت س ل تسلى شركة تم.
يتض خخمن ذلك ض خخمان توفر رتس اساظ الس خختيعاب املرس خخارة في كل من الش خخركا التابعة تو كيانا ادمموسة .وإذا كان مبلغ رتس
اساظ استاح مع ت من الكيانا في ادمموسة غير كاف الس خ خختيعاب خس خ خخائرها ،فإن هذه اإلس خ خختراتيجية تتض خ خخمن تلفق رتس اساظ
من الكيانا األم األسلى إلى ش خ خخركا تابعة معي ة رتس مالها غير كاف الس خ خختيعاب املرس خ خخائر .وقل يؤد هذا إلى إخفاق الش خ خخركة
األم في بعا املحاال (حسب مقلار املرسائر فيما يتعلق بالقاسلة الرتسمالية للشركة األم).

 .3سلطة الحل
الس خ خخمة الرئيس خ خخة الثانية تحلد اسعايير والتوجيها التفص خ خخيلية فيما يتعلق بس خ خخلطة املحل ،ويمكن تن تكون مكوناتها وسملياتها
قخابلخة للتطبيق سلى مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة وإطخار التخطيط ملحلهخا .وفيمخا يتعلق بخااللتزام بخإطخار املحوكمخة
الشخرسية في اللولة اسع ية ،فإن الهيئة الشخرسية تو الهيئة الشخرسية الوط ية جزء من سخلطة املحل في مرحلة العملية السخابقة
للحل ولها دور في التحقق من صحة العقود الشرسية اس اسبة ألدوا واجراءا املحل.

 .4صالحيات الحل
يحلد ادحتوى الكامل للس خخمة الرئيس خخة الثالثة دملت االس خختقرار اسالي اسعايير والتوجيها التفص خخيلية فيما يتعلق بص خخالحيا
املحخل ،بمخا في ذلك املموانب اسذكورة تدناه التي يمكن تطبيقهخا سلى مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلما اساليخة اإلس خ خ خ خخالميخة وإطار تخطيطها
للحل:
(ت) اللخوظ في املحل.
(ب) صالحيا املحل العامة.
(ج) تحويل اسوجودا بالبيع واسطلو ا باملحوالة.
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(د) مؤسسة املمسر.
(ه) اإلنقاذ اللاخلي مع املحل.
(و) ممارسة صالحيا املحل.
ينبغي ممارس خخة ص خخالحيا املحل دون املحاجة إلى املحص خخوظ سلى موافقة اسس خخاهمين تو اللائ ين املحاليين ،مع مراساة الض خخمانا
اس اسخبة مثل مبلت "سلم وجود دائن تسخوت حاال" .وفوق كل شخ يء ،فإن وضخوح اإلطار القانو ي مطلوب لضخمان تن سخلطة املحل
قادرة سلى ممارسة هذه الصالحيا سلى الفور و تأييل قانو ي.
يجب تن تتمتع الشركا التكافلية لتأمين الودائع القادرة سلى العمل سلى تساس متفق مع تحكام الشريعة ومبادئها بالسلطا
واألدوا الكافية لض خخمان حس خخليم اسس خخؤوليا  ،بما في ذلك توفير اللسم اسالي سؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية ،وتحويل
اسوجودا واسطلو ا  ،و يع اسوجودا  ،وإ شخاء مصخرف جسخر مؤقت ،وآليا حل تخرى متفقة مع تحكام الشخريعة ومبادئها.
وفي املحاال التي تتطلب اسختخلام األمواظ ادحصخلة سن طريق االشختراكا التي يلفعها األسضخاء في مؤسخسخا املرلما اسالية
اإلس خ خ خ خخالميخخة ،ينبغي ذكر اس خ خ خ خختخخخلام هخذه األمواظ لتغطيخخة الودائع في ش خ خ خ خكخخل سقخخل تكخخافلي .و موجخب سقخخل التكخخافخل هخذا ،تتعهخل
مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خ خ خخالمية بالتبرع بمبلغ معين مقابل املحص خ خ خ خخوظ سلى حماية وديعة متفقة مع تحكام الش خ خ خ خخريعة
ومبادئها من خالظ ت آلية حل متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها في حالة اإلخفاق والتصفية.
ونعرا ألهمية الصخ خ خ خ اديق التكافلية لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الشخ خ خ خخريعة ومبادئها إلجراءا املحل تو التلابير ادحلدة في
خطخة املحخل اسعتمخلة من قبخل مجموسخة إدارة األزمخا والهيئخة الش خ خ خ خخرسيخة ،يجخب تن تكون املحوكمخة الش خ خ خ خخرسيخة داخخل الش خ خ خ خخركخة
التكافلية لتأمين الودائع فعالة لضخ خ خخمان تن جميع سملياتها وت شخ خ خخط ها كجزء من ت فيذ خطة حل مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية
اإلس خ خخالمية متفقة مع تحكام الش خ خخريعة ومبادئها .وحش خ خخمل املموانب األس خ خخاس خ خخية لعمليا الش خ خخركة التكافلية لتأمين الودائع التي
يجب تن تكون متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها ما يلي:24
(ت) توجيه االشختراكا اسسختلمة من جميع مؤسخسخا املرلما اسالية اإلسخالمية التي حغطيها شخركة التكافل لتأمين الودائع
بش خ خ خ خخكل ص خ خ خ خخحي واالحتفاظ بها من قبل الش خ خ خ خخركة في ص خ خ خ خ اديق تكافلية لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الش خ خ خ خخريعة

24سزيل من التفاصيل ،راجع ورقة اس اقشة الصادرة سن االتحاد اللولي سؤسسا التأمين سلى الودائع بع وان " املحوكمة الشرسية ألنعمة ضمان الودائع اإلسالمية" في ي اير
.2018
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ومبادئها .وس لما يحتفظ باشخختراكا حماية املحسخخابا االسخختثمارية م فصخخلة سن تلك اسسخختلمة ملحماية الودائع ،فإن
شركة التكافل لتأمين الودائع تضمن هذا الفصل بين االشتراكا .
(ب) تحميل الص اديق التكافلية لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها ما يجوز من نفقا فقط.
(ج) اس خ خ خ خختثمخار تمواظ الص خ خ خ خ خاديق التكخافليخة لتخأمين الودائع استفقخة مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة ومبخادئهخا فقط في اسوجودا تو
األوراق اسالية تو األدوا استفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(د) التعامل مع سوائل االس خختثمار استحص خخل سليها من اسوجودا غير استفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها بش خخكل م اس خخب
ب اء سلى قرارا الهيئة الشرسية ،سلى سبيل اسثاظ التوزيعا سلى الهيئا املريرية.
(ه) اسلفوسا للمودسين اسض خ خخمونة ودائعهم وتص خ خخحاب املحس خ خخابا االس خ خختثمارية من األمواظ اس اس خ خخبة ،مثل الص خ خ اديق
التكافلية لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
(و) إن وجل مصخادر تمواظ خارجية متفقة مع تحكام الشخريعة ومبادئها ،سلى سخبيل اسثاظ ،إذا اقترضخت شخركة التكافل
لتأمين الودائع من املحكومة ،فإن االتفاقية بينها و ين املحكومة يجب تن َ
تخلو من ت س صر فائلة (ر ا).
(ز) حل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية ادرفقة ،مع األخذ بعين االستبار خصائصها الفريلة وادحافعة سلى التزام
جميع جوانب تسمالها بأحكام الشريعة ومبادئها.

 .5إجراءات الحل
حل مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية هو خيار يتي تخصخ خخي

املرسخ خخائر للائني مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية

ادرفقة دون التس خ خخبب في حعطيل غير ض خ خخرور ل عام اسلفوسا ووص خ خخوظ العمالء إلى الس خ خخيولة .واسبلت العام ،هو تخصخ خ خي
املرسخ خ خخائر للمسخ خ خخاهمين يليهم حملة الليون الذين وافقوا سلى تأخير مطالب هم حتى يسخ خ خختوفي اللائ ون ا خرون حقوقهم ،حيث
س خختجمل بالكامل مطالبا اللائ ين الذين وافقوا سلى تأخير مطالباتهم ومقلمي رتس اساظ ا خرين ،ولن تكون متاحة لللفع ما
لم يتم سلاد ديون اللائ ين الرئيسين بالكامل .ويمكن تقسيم دورة املحل الكاملة من اإلغالق حتى املحل إلى اسراحل التالية:
(ت) وضع مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية تحت اإلدارة القانونية وإغالقها مؤقتا.
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(ب) املحل من وصخ خخوظ العمالء إلى حسخ خخاباتهم وتجميل جميع التزاما مؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية مؤقتا س لما
تكون هذه اسؤسسا خاضعة للدارة القانونية.
(ج) تحليل ترصلة حساب التزام العميل في تاريخ التجميل.
(د) تطبيق التجميل املمزئي ،ت حعليق دفع سخ خ خ خخبة من االلتزاما للعمالء (يشخ خ خ خخار إليها باسخ خ خ خخم األمواظ ادمملة) ب اء سلى
املرسائر اسقلرة.
(ه) التأكل من املحص خ خ خخوظ سلى تمويل متفق مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها تو دسم حكومي ،من خالظ ض خ خ خخمان األمواظ غير
ادمملة وغيرها من االلتزاما اململيلة التي دخلت فيها مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية التي تسيل فتحها.
(و) إسادة فت مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية إلجراء اسعامال األساسية في يوم العمل التالي.

 .6الصناديق التكافلية لتأمين الودائع املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
حعتبر الص خ اديق التكافلية لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها إحلى الوس خخائل األس خخاس خخية لعملية املحل (إسادة
ش خخاط اسؤس خس خخة) التي ت فذها الس خخلطا ؛ إذ يقوم اسؤمن سلى الودائع املمارية بتحص خخيل اش خختراكا التأمين من الب وك ويقوم
بحماية اسودسين اسؤمن سليهم للب ك ادرفق .وفي حالة الودائع االسخ خختثمارية تلفع اشخ خختراكا التأمين من قبل تصخ خخحاب الودائع
االس خ خختثمارية نفس خ خخها لتوفير الض خ خخمان حاظ املرس خ خخارة دون حس خ خبب من اسؤس خ خس خ خخة سلما بأن ال موذج املمائز لض خ خخمان الودائع هو
نموذج التكافل25.

وسلى الرغم من تن الهيئة الشرسية ومجمع الفقه اإلسالمي اللولي واسعايير الشرسية ال تجيز نموذج الكفالة بأجر ،فإن اسعايير
الشرسية واللوائ الت عيمية واجبة التطبيق في دوظ معي ة حسم باستخلامه وذلك س لما يتم دفع التمويل من قبل كل
مصرف إسالمي للحصوظ سلى ضمان مؤسسة التأمين سلى الودائع ،ويكون الص لوق مملوكا من قبل مؤسسة التأمين سلى
الودائع.

 25راجع معيار مجلت املرلما اسالية اإلسالمية  -االتحاد اللولي سؤسسا التأمين سلى الودائع (يوليو  - )2021اسبادئ األساسية لألنعمة اإلسالمية الفعالة للتأمين سلى
الودائع
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ُي َّ
عرف التبرع ب خخأن خخه ال ق خخل الطوعي ب خخلون سوض سلكي خخة تح خخل اسوجودا تو حق االنتف خخاع به خخا من طرف إلى آخر .وفي الص خ خ خ خ خخاديق
التكافلية لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الش خخريعة ومبادئها والتي حعمل سلى تس خخاس سقل التبرع ،توافق مؤس خس خخا املرلما
اسالية اإلس خ خ خخالمية سلى دفع اش خ خ خختراكا في ش خ خ خخكل تبرسا في الص خ خ خ لوق (الص خ خ خ لوق التكافلي لتأمين الودائع) ،حيث حس خ خ خختخلم
الص خ خ اديق التكافلية لتأمين الودائع  -بص خ خخف ها ملير الص خ خ لوق  -الص خ خ لوق لتعويا اسودسين في ت مؤس خ خس خ خة خلما مالية
إسالمية حعا ي إخفاقا.
هذه الص خخيغة م اس خخبة ل عام التكافل لتأمين الودائع الذ ليس خخت العض خخوية فيه إلزامية .و موجب هذه الص خخيغة توافق جميع
مؤسخ خ خسخ خ خخا املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية في ال عام سلى تقليم مسخ خ خخاهما طوسية (في شخ خ خخكل تقسخ خ خخاط) ملحماية اسودسين في ت
مؤسسة خلما مالية إسالمية حعا ي إخفاقا .و ال عر إلى تن التبرع والتعاون هما ّ
الس َمتان الرئيستان للتكافل ،يمكن اإلشارة
إلى نعام التكافل لتأمين الودائع الذ يعمل بموجب هذا العقل باسم "تكافل الودائع".
وس لما يكون لشركة التكافل لتأمين الودائع تفويا ومسؤوليا إضافية بما في ذلك تقليم اللسم اسالي ،وتحويل اسوجودا
واسطلو خا  ،و يع اسوجودا  ،وإ شخ خ خ خ خخاء مص خ خ خ خخرف جس خ خ خ خخر مؤقخت وآليخا حخل تخرى تتفق مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة مبخادئهخا تتطلخب
اس خختخلام تموالها املراص خخة التي تم تحص خخيلها من االش خختراكا التي يلفعها تسض خخاء مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية .يجب
من م عور الشخ خخريعة تن يذكر هذا االسخ خختخلام في سقل التكافل؛ حيث يجب تن ت

السخ خخياسخ خخة سلى تن مؤسخ خسخ خخا املرلما

اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة س خ خ خ خخوف تتعهخل بخالتبرع بمبلغ معين مقخابخل تلقي دسم مخالي من خالظ ت آليخة حخل متفقخة مع تحكخام الش خ خ خ خخريعخة
ومبادئها في حالة حلوث ضائقة مالية حادة تو حعويا اسودع في حالة اإلخفاق والتصفية.
وس لما يكون للى ص خ خ خ اديق التكافل لتأمين الودائع استفقة مع تحكام الش خ خ خخريعة ومبادئها ممارس خ خ خخا إحالظ ،26فإنه يجوز من
م عور ش خخرعي لش خخركة التكافل لتأمين الودائع تن تحل محل اسس خختثمرين وتص خخحاب املحس خخابا ادحميين فيما يتعلق بحقوقهم
اسرتبطة بليون تو مطالبة بعل حعويض خ خ خخهم ،الس خ خ خخترداد ذلك اللين تو اسطالبة ،بش خ خ خخرط تال ُيم اس ّ
ؤمن سلى الودائع حق تولوية
ُ ّ
اسطالبة فيما يتعلق بااللتزاما األخرى سؤسخ خسخ خخا املرلما اسالية اإلسخ خخالمية ،بل يجب تن ترتب جميع االلتزاما بالتسخ خخاو

 26استبلاظ شر

بشر

فيما يتعلق بمطالبة في سقل تأمين وتحويل جميع التزاما وحقوق العقل من الشر
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األوظ إلى الثا ي.

يليها مس خ خخاهمو تلك اسؤس خ خس خ خخا  .إض خ خخافة إلى ذلك ،يجب ال

سلى مثل هذه ا لية في سقل التكافل اسوقع بين ش خ خخركة التكافل

لتأمين الودائع ومؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية.
بعل بيع اسوجودا  ،تث اء سملية سخ خخلاد األمواظ ،يجب من م عور شخ خخرعي سخ خخلاد التزاما اسؤسخ خسخ خخة حسخ خخب الترتيب اسذكور في
الفقرة .72
ومع ذلك ،س لما يكون ّ
اسؤمن سلى الودائع مس خخؤوال سن حغطية تنواع معي ة من الودائع ،فيجوز من اس عور الش خخرعي م هذه
الودائع حق تولويخخة مطخخالبخخة سلى األنواع األخرى من الودائع غير ادحميخخة س خخلمخخا ت خلفع ش خ خ خ خخركخخة التكخخافخخل لتخخأمين الودائع املمزء
ادحمي من ه خخذه الودائع .تم خخا املمزء غير ادحمي من ه خخذه الودائع ،فلن يعطى حق تولوي خخة مط خخالب خخة سلى التزام خخا مؤس خ خ خ خس خ خ خ خ خخا
املرلما اسالية اإلسالمية األخرى ،بل يجب تن يحصل كل دائن سلى مبلغ بادحاصة حسب نصيبه من اللين.
و ال عر إلى ت وع التعامل مع فئا اسسخختثمرين ادرتلفة في مؤسخسخخا املرلما اسالية اإلسخالمية ،من الضخخرور تحليل تهلية
اسسختثمرين للحصخوظ سلى دسم شخبكة األمان اسالي مثل شخركة التكافل لتأمين الودائع في حالة اتخاذ إجراء حل ،ويجب توضخي
نتائج هذا القرار لفئا اسسخ خ خختثمرين اسع ية في وثائق اس تج واالتفاقيا وت مواد حس خ خ خخويقية قبل اإليلاع تو االس خ خ خختثمار ،وهذا
مهم خصخخيصخا ألصخخحاب املحسخخابا االسخختثمارية واملحسخخابا االسخختثمارية اسطلقة القائمة سلى اسشخخاركة في الر  ،ألنهم ر ما ال
يكونون مؤهلين ملحماية شخركة التكافل لتأمين الودائع وال يلركون تنه ليت لهم مسختوى املحماية نفسخه مع اسسختثمرين ا خرين
في مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية نفس خ خخها .وفي مثل هذه املحاال يجب تض خ خخمين اإلفص خ خخاح الواض خ خ سن تهلي ها ملحماية
ش خ خ خخركة التكافل لتأمين الودائع تو شخ خ خخبكة األمان اسالي األخرى وكيفية التعامل معهم بموجب إجراء حل في مواد التس خ خ خخويق قبل
اإليلاع تو االستثمار وفي جميع وثائق اس تج ذا الصلة حتى يتساوى مستثمرو حساب االستثمار القائم سلى اسشاركة في الر
مع اسؤسسة في االطالع سلى اسعلوما .
من استوقع تن تؤد ش خ خ خ خخركة التكافل لتأمين الودائع دورا في حل كل مؤس خ خ خ خس خ خ خ خة خلما مالية إس خ خ خ خخالمية مخفقة وفقا ألحكام
الش خخريعة ومبادئها ،فيجب سلى ش خخركة التكافل لتأمين الودائع التأكل من تن االش خختراكا اسس خختلمة تلار وحس خختخلم في األ ش خخطة
املمائزة شرسا.
وفي نعام تأمين الودائع اسزدوج ،س لما حش خ خ خخغل ش خ خ خخركة ض خ خ خخمان الودائع نعام تكافل لتأمين الودائع متفق مع تحكام الش خ خ خخريعة
ومبادئها ونعام ضمان الودائع التقليل معا ،يجب ادحافعة سلى فصل اشتراكا ص اديق التكافل لتأمين الودائع استفقة مع
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تحكام الش خ خخريعة ومبادئها سن ص خ خ لوق ض خ خخمان الودائع التقليل وتمييزها سنها دائما ،لكي يمكن املحفاظ سلى حالة اش خ خختراكا
ص اديق ضمان الودائع متفقة مع تحكام الشريعة ومبادئها.
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امللحق أ :التعريفات
الغرض من التعريفا التالية هو مساسلة القارئ في فهم اسصطلحا اسستخلمة في اسبادئ اإلرشادية بوجه سام .ون وه بأن
هذه القائمة ليست شاملة بأ حاظ من األحواظ.
احتياطي مخاطر
الستثمار
احتياطي معدل األرباح
أعضاء الهيئة الشرعية
التكافل
التصكيك (إصدار
الصكوك)
الحسابات الستثمارية
املقيدة
الحسابات الستثمارية
املطلقة
الحوالة
الرهن
الفقه
الصكوك
الفتاوى

اسبلغ الذ يخص من تر اح تصحاب حسابا االستثمار بعل اقتطاع حصة اسضارب من تجل توفير الوقاية
من خسائر االستثمار اسستقبلية التي يمكن تن يتعرض لها تصحاب حسابا االستثمار.
اسبلغ الذ يخص من إجمالي تر اح اسضار ة ،من تجل ادحافعة سلى مستوى معين من العائل سلى االستثمار
للمضارب وألصحاب حسابا االستثمار اسطلقة.
مجموسة من فقهاء الشريعة استخصصين في فقه اسعامال اسعاصرة ولليهم إسام وخبرة بال عام اسالي اإلسالمي
بصفة خاصة وال عام االقتصاد اإلسالمي بصفة سامة ،يقلمون الفتوى واسشورة ويتولون الرقابة والتلقيق
ويصلرون قرارا شرسية ملزمة وتوصيا .
التبرع من املمانبين باشتراك محلد لص لوق مخاطر اسشاركين بحيث ّ
إن مجموسة من اسشتركين يتفقون فيما
بينهم سلى مسانلة بعضهم بعضا ضل نوع من األضرار ادحتملة.
سملية إصلار صكوك تو شهادا استثمارية تمثل حصة شائعة في ملك موجودا معي ة ،قل تصلرها جهة
مالكة تبيعها إلى حملة الصكوك ،تو جهة تمي ة تمثلها شركة ذا غرض خال.
حسابا يأذن تصحابها باستثمار تموالهم است ادا إلى سقود اسضار ة تو الوكالة مع قيود معي ة حوظ اسكان
والكيفية والغرض الذ يجب استثمار هذه األمواظ فيه.
حسابا يأذن تصحابها باستثمار تموالهم است ادا إلى سقود اسضار ة تو الوكالة دون فرض تية قيود .ويمكن
للمضارب خلط تمواله بها واستثمارها جميعا في محفعة مجمعة.
حوالة اللين هي نقل اللين من ذمة ادحيل إلى ذمة ادحاظ سليه ت يتغير فيها اسلين إلى ملين آخر.
سقل توثقة دين بعين لصامل اللائن  ،بحيث يستحق اللائن (اسرتهن) تن يحتفظ بالعين حقيقة تو حكما .وفي
حالة حعثر اسلين (الراهن) ،يحق لللائن بيع العين الستيفاء دي ه.
األحكام الشرسية العملية اسستنبطة من اسصادر الشرسية (القرآن والس ة واإلجماع والقياس) ،وغيرها من
اسصادر الشرسية اسعتملة.
ُ
مست لا (شهادا ) تمثل ملكية سبة شائعة في موجودا سينية ،تو مجموسة مختلطة من اسوجودا
العينية وغيرها ،وقل تكون اسوجودا في مشروع محلد تو شاط استثمار ّ
معين وفقا ألحكام الشريعة.
آراء فقهية صادرة من قبل هيئة الرقابة الشرسية تتعلق باسسائل الشرسية وفق م همية م اسبة.

القرض

دفع ماظ سن ينتفع به سلى تن يرد بليال مساويا له.

الكفالة

ضم ذمة الكفيل إلى ذمة اسكفوظ في االلتزام باللين فيثبت في ذم هما جميعا.
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مخاطر الئتمان
مخاطر السوق

ادراطر ال اشئة سن احتماظ سلم وفاء تحل األطراف بالتزاماته وفقا للشروط استفق سليها.
مخاطر املرسائر في اسراكز االستثمارية داخل وخارج قائمة اسركز اسالي ال اتجة سن تحركا تسعار السوق ،ت
التقلبا في قيمة اسوجودا القابلة للتلاوظ تو التسويق تو التأجير (بما فيها الصكوك) ،وفي محافظ االستثمار
اسلرجة خارج قائمة اسركز اسالي (سلى سبيل اسثاظ املحسابا االستثمارية اسقيلة).
مخاطر حشغيلية ناتجة سن سلم التزام اسؤسسة بأحكام الشريعة ومبادئها في م تجاتها وخلماتها.

مخاطرعدم اللتزام
بأحكام الشريعة ومبادئها
املخصصات (املصرفية ادرصصا من وجهة ال عر اسصرفية تمواظ تملكها اسؤسسة يتم تخصيصها من قبل اسصرف لتغطية
املحاال الطارئة مثل حغطية انخفاض القيمة استوقع و/تو اسعترف به للموجودا في ادحافظ التمويلية.
اإلسالمية)
سقل بيع تبيع بموجبه اسؤسسة شيئا بما قامت به السلعة وهامش ر متفق سليه للعميل ،وقل يسبق سقل
املرابحة
اسرابحة وسل من العميل بالشراء.
املشاركة (شركة امللك) اشتراك اث ين تو تكثر في تملك تصل اختيارا تو اقتضاء.

سقل شراكة تتفق فيه األطراف سلى اسساهمة برتس اساظ في مؤسسة قائمة تو جليلة .ويتم اسشاركة في األر اح
املشاركة (شركة العقد) التي تحققها تلك اسؤسسة وفق النسبة اسئوية ادحلدة في سقل اسشاركة ،في حين تتم اسشاركة في املرسائر وفقا
لنسبة كل مساهم في رتس اساظ.
سقل مشاركة في الر بين مقلم رتس اساظ (رب اساظ) ومقلم العمل (اسضارب) يقوم فيه رب اساظ باسساهمة
برتس ماظ في شاط يليره اسضارب (تو مقلم العمل) .ويتم توزيع األر اح التي يحققها النشاط تو تحققها
املضاربة
اسؤسسة وفق النسبة اسئوية ادحلدة في العقل ،ويتحمل رب اساظ املرسارة وحله ما لم تكن تلك املرسائر بسبب
التعل تو التقصير تو إخالظ بالشروط استعاقل سليهامن قبل اسضارب.ويتحمل اسضارب خسارة جهله.
مؤسسات الخدمات اسؤسسا التي تقلم خلما مالية إسالمية ،وحشمل اسصارف اإلسالمية ،ومؤسسا التأمين التكافلي،
وال وافذ اإلسالمية ،وص اديق االستثمار املمماعي اإلسالمية ،وشركا االستثمار.
املالية اإلسالمية
جزء من مؤسسة مالية تقليلية (قل تكون فرسا تو وحلة مخصصة لهذه اسؤسسة) تقلم كال من إدارة اساظ
(حسابا االستثمار) والتمويل واالستثمار استوافق مع تحكام الشريعة مع االلتزام بفصل األمواظ .تو تقلم
النافذة اإلسالمية
خلما تأمين تكافلي تو إسادة التكافل.
سقل يعين بموجبه العميل (اسُوكل) اسؤسسة بصف ها وكيال لت فيذ األسماظ نيابة س ه ،وقل تكون بأجر تو بلون
الوكالة
تجر.
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امللحق ب :تحليل فجوة تعافي وحل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
املالحظة الفنية بشأن

املعيارالسمات املرجعية

تعافي وحل مؤسسات

الرئيسة ملجلس الستقرار

الخدمات املالية

املالي

الفجوة التنظيمية

املبررات واملالءمة ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية

اإلسالمية
أ .اإلطارالواسع للتعافي والحل
سلطة املحل

الس خ خ خ خم خخة الرئيس خ خ خ خ خخة الث خخاني خخة

ال توجل فجوة27

ال توجل فجوة

دملت االستقرار اسالي
صالحيا املحل

الس خ خ خ خم خخة الرئيس خ خ خ خ خخة الث خخالث خخة ال توجل فجوة

ال توجل فجوة

دملت االستقرار اسالي
ب .التحليل األولي للتعافي والحل
جمع وتحليل البيانا

إضخ خ خ خ خخافخخة القيمخخة في اسالحعخخة الف يخخة لتعخخافي وحخخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخخلمخخا اسخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة لت عيم هخخذه
اسؤسسا بطريقة تكثر حصافة.

ت خ خ خح خ خ خخلي خ خ خخل ال خ خ خخوظ خ خ خخائ خ خ خخف إرش خخادا مجلت االس خختقرار ال توجل فجوة

ال توجل فجوة

وامل خر خ خخلم خ خخا اسش خ خ خ خ خت خخرك خ خخة اسخالي حوظ تحخليخل الوظخائف
املحرجة

واملخ خ خرخ خ خخلمخ خ خخا اسشخ خ خ خ خ خ ختخ خ خخركخ خ خخة
املحرجة

إدارة األزما واالسختعلاد إضخ خ خ خ خخافخخة القيمخخة في اسالحعخخة الف يخخة لتعخخافي وحخخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخخلمخخا اسخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة لت عيم هخخذه
لها

اسؤسسا بطريقة تكثر حصافة.

 27ت طبق هذه األمور سلى التمويل اإلسالمي والتقليل كليهما وال تتطلب إرشادا إضافية غير ما ذكر في السما األساسية
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مجموسا إدارة األزما

الس خ خ خ خم خخة الرئيس خ خ خ خ خخة الث خخام خخة ال توجل فجوة

ال توجل فجوة

دملت االستقرار اسالي
اختبارا الضغط

إضخ خ خ خ خخافخخة القيمخخة في اسالحعخخة الف يخخة لتعخخافي وحخخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخخلمخخا اسخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة لت عيم هخخذه
اسؤسخ خ خسخ خ خخا بطريقة تكثر حصخ خ خخافة اسخ خ خخترشخ خ خخادا بمعايير مجلت املرلما اسالية اإلسخ خ خخالمية بشخ خ خخأن اختبار
الضغط.

تقييما إمكانية املحل

الس خ خ خخمة الرئيس خ خ خخة العاش خ خ خخرة غي خخاب تقييم ق خخابلي خخة املح خخل للعقود دمخخج تخقخيخيخخم ق خ خخابخلخي خ خخة املخح خ خخل لخلخعخقخخود
دملت االستقرار اسالي

الشرسية.

الش خخرسية لض خخمان س خخالمة مؤس خس خخا
املر خخلم خخا اس خخالي خخة اإلس خ خ خ خخالمي خخة خالظ
توضاع الضغط.

ج .عملية تعافي مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
إطار املحوكمة

الس خ خ خ خمخخة الرئيسخ خ خ خ خخة املحخخاديخة ال توجل فجوة

ال توجل فجوة

سش خ خ خ خخرة دملت االس خ خ خ خختقرار
اسالي
إطار املحوكمة الشرسية

إض خخافة القيمة في اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية لالستراف بخص خخائ
هذه اسؤسسا .

الع خخاص خ خ خ خخر األس خ خ خ خ خخاس خ خ خ خي خخة الس خ خ خ خمخخة الرئيسخ خ خ خ خخة املحخخاديخة غياب االلتزام بمبادئ الش خ خخريعة من تحت خخاج خي خخارا التع خخافي اسوثوق خخة إلى
لتخطيط التعافي

سش خ خ خ خخرة دملت االس خ خ خ خختقرار تجل خيارا حعاف موثوقة.

التزام العقود الس خ خ خ خ خ خخاريخ خخة لكخ خخل خيخ خخار

اسالي

حعاف بمبادئ الشريعة.

مس خ خ خ خخبب خ خخا وص خ خ خ خخالحي خ خخا

إض خ خخافة القيمة في اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ب اء سلى ورقة سمل

التعافي

مجلت املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة :قض خ خ خ خخايخا التعخافي واملحخل وا عخلام اسالءة سؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة
اإلسالمية
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خيارا التعافي

إض خ خخافة القيمة في اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ب اء سلى ورقة سمل
مجلت املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة :قض خ خ خ خخايخا التعخافي واملحخل وا عخلام اسالءة سؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة
اإلسالمية

تلابير التعاون الت عيمي الس خ خ خ خم خخة الرئيس خ خ خ خ خخة الث خخاني خخة ال توجل فجوة

ال توجل فجوة

سش خ خ خ خخرة دملت االس خ خ خ خختقرار
اسالي
د .سملية حل مؤسسا املرلما اسالية اإلسالمية
إطار املحوكمة

الس خ خ خ خخمة الرئيس خ خ خ خخية املحادية ال توجل فجوة

ال توجل فجوة

سش خ خ خ خخرة دملت االس خ خ خ خختقرار
اسالي
إطار املحوكمة الشرسية

إض خخافة القيمة في اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤس خس خخا املرلما اسالية اإلس خخالمية لالستراف بخص خخائ
هذه اسؤسسا .

الخعخ خ خخاص خ خ خ خ خخر الخرئخخيس خ خ خ خ خي خ خخة الس خ خ خ خمخخة الرئيسخ خ خ خ خخة املحخخاديخة غ خي خ خخاب ال خع خق خخود الش خ خ خ خ خخرس خي خ خخة خخخالظ ت خاوظ تهميخة العقود الش خ خ خ خخرسيخة ليخة
لتخطيط املحل

سشخ خ خ خ خخر دخمخلخت االسخ خ خ خ ختخقخرار سملية املحل سؤس خ خ خس خ خ خخا املرلما
اسالي

اسالية اإلسالمية ادرفقة.

املحل املراص خخة بمؤس خس خخا املرلما
اسالية اإلسالمية.

م خت خط خل خب خ خخا ال خت خم خخوض خ خ خ خ خخع إضخ خ خ خ خخافخخة القيمخخة في اسالحعخخة الف يخخة لتعخخافي وحخخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخخلمخخا اسخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة لت عيم هخخذه
اسسبق لتطبيق املحل

اسؤسسا بطريقة تكثر حصافة.

اسخ خ خ خ ختخراتخيخجخي خ خخة وإجخراءا

إضخ خ خ خ خخافخخة القيمخخة في اسالحعخخة الف يخخة لتعخخافي وحخخل مؤس خ خ خ خسخ خ خ خ خخا املرخخلمخخا اسخخاليخخة اإلس خ خ خ خخالميخخة لت عيم هخخذه

املحل

اسؤسسا بطريقة تكثر حصافة.

ت فيذ املحل

الس خ خ خ خ خم خ خا الخرئخخيس خ خ خ خ خ خخة  6-4ت طبق الس خ خخمة الرئيس خ خخة املرامس خ خة معاملمة التسخ خ خ خخلسخ خ خ خخل الهرمي لللائ ين
دملت االستقرار اسالي

سلى اسؤسخ خ خسخ خ خخا اسالية اإلسخ خ خخالمية مقابل اسودسين من م عور الشريعة.
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فيم خخا يتعلق ب خخاسع خخاملم خخة الش خ خ خ خخرسي خخة
للتس خ خ خ خخلس خ خ خ خ خخل الهرمي للخخلائ ين تث خخاء
التص خ خ خ خخفي خ خخة التي ال تزاظ غ خ خخائب خ خخة في
الت عيم السائل.
خيارا املحل

إض خ خخافة القيمة في اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ب اء سلى ورقة سمل
مجلت املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة :قض خ خ خ خخايخا التعخافي واملحخل وا عخلام اسالءة سؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخاليخة
اإلسالمية.

تلابير التعاون الت عيمي الس خ خ خ خم خ خخا الرئيس خ خ خ خي خ خخة  9-7غياب تنس خخيق الت عيما الش خخرسية معخ خخاملمخ خخة التنس خ خ خ خخيق بين الس خ خ خ خخلطخ خخا
دملت االستقرار اسالي

بين السلطا اسضيفة والوط ية.

اسضخ خ خ خ خي خف خ خخة واد خح خل خي خ خخة ف خي خم خ خخا ي خت خع خلخخق
باللوائ الشرسية.

مخ خعخور الش خ خ خ خخريخع خ خخة حخوظ إض خ خخافة القيمة في اسالحعة الف ية لتعافي وحل مؤس خ خس خ خخا املرلما اسالية اإلس خ خخالمية ب اء سلى ورقة سمل
ا علام اسالءة

مجلت املرخلمخا اسخاليخة اإلس خ خ خ خخالميخة :قض خ خ خ خخايخا التعخافي واملحخل وا عخلام اسالءة مؤس خ خ خ خس خ خ خ خخا املرخلمخا اسخالية
اإلسالمية.
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