
                                                Shari’ah Compliance and Fiduciary Rating 

1 
 

 

 

  االلتزام الشرعي واالستئمان اتمنهجية تصنيف

 مقدمة

إطار احلوكمة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية أو املؤسسات ل توفري املعلومات والتقييم املستقل  االلتزام الشرعي واالستئمان اتتصنيفتستهدف 
للمستثمرين من حيث التزام املؤسسات املالية  ايمرجع دليالهذه التصنيفات وتضع . التقليدية اليت تقدم اخلدمات املصرفية أو املالية اإلسالميةاملالية 

ا  ألحكام واملبادئ الشرعية) الصريفة والتكافل(االسالمية  ا توصفاليت يف تقدمي خدما إطار  يتوافقو  .متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على أ
لتفصيل هو كما االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيفات عمل  ه مع املوارد  واملعنون ) GSIFI 10(وكمة املؤسسات املالية اإلسالمية حل 10رقم عيار أد

. )أيويف(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية من قبل والصادر " للمؤسسات املالية اإلسالمية االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيفات "ب 
عالوة على ذلك، فإن السياسات والعمليات و  .يهرمبا يزيد علو هذا املعيار االت املنصوص عليها يف ااملفصل هنا مجيع  التصنيفيشمل نطاق و 

يف هذه  تتوافق مع هذا املعيار حىت لو مل تذكر، االستئمانو االلتزام الشرعي تصنيف بصلة الذات ) الوكالة( للوكالة االسالمية الدولية للتصنيفالداخلية 
  .املنهجية

تقييم لقدرة عبارة عن هو التصنيف االئتماين حيث أن من الذي تقدمه الوكالة  عن التصنيف االئتماين االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيفات تلف وخت
حية أخرى، . املالية التزاماايف سداد  اورغبتهاملؤسسة املالية  لفحص انظام صدار رأي مستقل حول  االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيفات عىن تمن 

ت املعمول به  ومعايري احملاسبة  عايري احلوكمة الشرعيةاألخذ يف االعتبار مبيتم و  .االلتزام الشرعيمبادئ اجليدة و  متكني ثقافة احلوكمةللتأكد من والتسو
 كمؤشراتعلى نطاق واسع  ) IFSB(اخلدمات املالية اإلسالمية  جملس، وغريها من هيئات وضع املعايري ذات الصلة مثل )أيويف(واملراجعة الصادرة عن 

ا هيئات وضع املعايري هذه كالوكالة نظر تو  .مرجعية ومع ذلك، فإن التطورات . يف أعمال التصنيفمرجعية مؤشرات إىل أفضل املمارسات اليت أوصت 
، مما يؤدي إىل املثلىللممارسات شامل بتطوير دليل اسرتشادي هلا تسمح  لوكالةايف العديد من البلدان اليت تغطيها اخلاص لقطاع الرقابية، وأوضاع ا

  .ملؤسسات املالية اإلسالميةايف تطوير إطار عمل مستمر للحوكمة 

 أهداف التصنيف 

ا أمن اخلصائص املميزة للمؤسسا جيب أن ختضع لعملية  لذلك،. هذه اخلدماتتقدمي لوهي اجلهات الوحيدة " شرعية"ا ت املالية اإلسالمية وخدما
تتأثر خبضوعها هذه املؤسسات شفافية مما يعين أن  الشرعيلاللتزامالطبيعة النسبية من االتصال املباشر للتعرف على املستثمرين  نيمتكو  الغري،من مراجعة 

مؤثرا  عامًال يعد اخلدمات املالية هلذه املؤسسات، شرعية يف أو عدمها الثقة أن تدرك الوكالة فإن ، املستثمرين يف املعرفة ية حق قرارمع االو . لتصنيفل
ليس تدقيًقا وال ميكن اعتباره التصنيف ن وجيدر بنا العلم أ .و التمويل اإلسالميمنارجية لتحفيز اخلراجعة وجود امل ، مما يؤكد احلاجة إىلالصناعةمنو يف 

فضل املمارساتتزام رأي حول االل، ولكنه امتثال املعامالتحتقًقا من  ميكن مما التصنيف رأي التدقيق كمدخل رئيسي لعمليةمعتمدا على  النسيب 
  .للوائح والسياسات الداخلية اليت حتكم االلتزام الشرعي هاتقيدتعلن عن لتمييز بني املؤسسات اليت من املستثمرين ا
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لتصنيف قرارين شرعيني للحكم بصحة أحدمها، لكنملقارنة بني اال تقوم للتصنيف أالدولية الوكالة االسالمية  ترىو  تقييم عملية ها تستهدف للقيام 
 اإلسالمية مقدمو اخلدمات املالية والتكافليةلتزم يأن من املفرتض ن فإإضافة إىل ذلك . نفسهة القرار وليس صح، العمل بهو  للقرار الشرعياالمتثال 

مع جائزة  "أو " شرعا  ةجائز " اكوهرمية قبوهلا  من حيث للخدمات العناصر اهليكلية الرئيسية بتقسيم ، واليت تسمح املقبولة عاملياملبادئ الشرعية 
بتقييم اخلدمات أو املنتجات املالية أيضا الوكالة تقوم و ". قضائي حمدد نظام لفرتة زمنية حمددة أو يف وضع أو  شرعًا عند الضرورة ةجائز  "أو " الكراهة

ا "االلتزام التسلسل اهلرمي ملعايري "اإلسالمية للمؤسسة مقابل  على النحو املنصوص عليه مبزيد من التفصيل "  ةيمؤسس"أو " حملية"أو " دولية"كو
، معروف ومعلنعيار ، مقارنة مبت اليت تقدمها املؤسسات املاليةااملنتج من قة  التزاميف درجة  إبداء رأيها يتيح للوكالة وهذا . الحًقا يف هذه الوثيقة

ملعايري واللوائح وأفضل  اإلسالميةاملالية  التزام املؤسساتمن خالل إظهار حالة و .وذلك كجزء من النهج الشمويل املتخذ للوصول إىل التصنيف
ملبادئ و األحكام  ه ؤدي هذتكما . أعلى من االنضباط والشفافية يف الصناعةترسيخ درجة تعمل التصنيفات على  الشرعية،املمارسات املتعلقة 

  . ةالشرعيوكمة من احل أعلىمعايري  الصناعة ككل حنو  وستخطو ، تصحيحية إجراءات إىل التصنيفات يف نفس الوقت 

  الشرعي التسلسل اهلرمي ملعيار االلتزام 

من خالل األحكام الشرعية بادئ و ملاخلاصة الثوابت املرجعية ، يتم حتديد على النحو املشار إليه أعاله" ولالتسلسل اهلرمي للقب"إلضافة إىل  
  :االقتضاء عند ، التسلسل اهلرمي التايل

الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، تعد  املعايري الشرعية دولية لوضع املعايري ةبصفتها هيئ: أفضل املمارسات الدولية). ا
يتم من ، عالوة على ذلك. اإلسالميةللمؤسسات املالية  على املستوى الدويل كمعيارواملعايري الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية   )أيويف(

يف  اخلاص القطاعمن بادرة مبأو اليت مت تطويرها  الرقابيةاجلهات  به   توصييتالاملؤسسية وكمة احليف جمال الشريعة و  أفضل املمارساتوقت آلخر تقييم 
  ؛ دولًيامرجعا لتكون ها ختيار أفضلال الدول اإلسالمية

لإلرشادات املقدمة من هيئة مركزية االمتثال  الوطينتقييماً على املستوى  10توفر البنوك ذات األمهية النظامية : يالُقْطر  )الوطين( رشادياالدليل ال. )ب
  ؛ "امللحق ب"مقياس التصنيف ذي الصلة موضح يف . حملية

  .املالية اإلسالمية ةللمؤسسالصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية  قراراتالاملوافقات و . )ج

 الوطين، ميكن افرتاض أعلى تصنيف للمقياس بشكل توضيحي. التقييمات الدولية مدرجة يف الوطينمثل هذه التقييمات على املستوى : مالحظة
دويل له ال على النطاقتصنيف  منحه، ألي كيان مت بشكل صريح منحه، حىت يف حالة عدم " 1) حملي( منهجية تصنيف االلتزام الشرعي واالستئمان"

ملثل. تصنيفيف النطاقات الثالثة العلوية على مقياس ال ، ما وتصنيفات دولية منخفضة الوطينلية على املستوى ، سيكون من النادر رؤية تصنيفات عاو
  .مل يكن النظام التنظيمي احمللي ضعيًفا بشكل استثنائي

 نطاق املنهجية  

عتبارهم مودعني ، و ممغري ي عبارة عن مستثمرينه االلتزام الشرعي واالستئمانمن تصنيفات اجلهات املستفيدة النهائية  مقدمي غري ذلك من ثلني 
ت االستثماريةبرزهم ، وأقليةي األ، ومسامهاألموال وغالًبا  املصاحل،أصحاب من أهم كون يف التكافل رت يعترب املش ،يف شركات التكافلو . أصحاب احلسا

قًصا يف هيكل  ملدى التقيد  ليس فحًصاصنيف أن التمن األمهية مبكان أن نوضح و  .من هذه التصنيفاتهؤالء ستفيد يقد احلوكمة، و ما يكون متثيلهم 
لتايل للتصنيفمنطلقا تعترب اللوائح احمللية هذه  ، لكنلوائح احملليةل و االلتزام ا ، فإن للوائحاالخالل إىل  نظرة سلبية يُنظرفإذا كان ، و ال التقيد 

القانونية اليت حتول دون تنفيذ  عوقاتاملاة يتم مراع، ومع ذلك. أفضل املمارسات الدوليةتعتمد على  التصنيفمرجعية ، نظرًا ألن يكفل تصنيفا أعلى
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ا حبيث ، وافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةالتمويل املتبعض املمارسات املفضلة يف  تعترب املمارسات الدولية هي و . تصنيفال تدينال تؤدي إىل أ
ستثناء  ،هي مرجعية التصنيف الدوليةمارسات تعترب أفضل املولذلك  الشرعي،االلتزام من  معيار أعلىمل تنص اللوائح احمللية على لو حىت األفضل 

ا كانت   إذا ، و يف هذا السياق. ثل هذه املمارساتالعمل مبالقانون التجاري أي مؤسسة من  األنظمة أواملناطق اليت متنع فيها  املمارسات املسموح 
أقل نسبًيا من بتصنيف ، فقد تصبح التصنيفات مقيدة املعمول بهالدويل الدليل االرشادي أضعف بشكل ملحوظ من هليكلة اخلدمة وتصميمها 

  .ة تتبع أفضل املمارسات الدوليةيتصنيفات مؤسس

التدابري جيابية إىل بينما ينظر و . للممارسات احلالية الشرعية فيجوهرها تقييًماالتصنيفات تعد  التمويل،االئتمانية األكثر شيوًعا يف  خبالف التصنيفاتو 
تقوم ، التصنيف األول للمؤسسةبعد و  .التقديرات املستقبليةالتقييم لوضع  عملية يففإن اعتبارا أقل يعطى لذلك  التنفيذ،إلجيابية واحملسنة اليت هي قيد ا

  . عنها االحنراف فضل املمارسات أو للعمل املؤسسة استجابة ملعرفة مدى مراجعة سنوية  التاليةصنيفات الت

  التصنيف األساسية عوامل 

يشار و (ملعايري واللوائح وأفضل املمارسات لتزام املؤسسات املالية اإلسالميةللحالة النسبية الكليا تقييمًا   ناالستئماااللتزام الشرعي و تصنيف  يعكس
وكمة احلممارسات ) ج(احلوكمة الشرعية إطار  )ب(االلتزام مببادئ و أحكام الشريعة االسالمية السمحاء ) أ(بشأن ) ملمارسات املرجعيةجمتمعة إليها 

وخيصص التصنيف وز معينا لكل عامل من العوامل  .واألداءاالستئمانية  املسؤولية) و(األخالقيات والقيم ) هـ(الشفافية واإلفصاح ) د(ؤسسية امل
 : املذكورة على النحو التايل

  ٪ 45االلتزام مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ) أ(

  .أو اخلدمة املنتج خبصوص هيكلمببادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية  االلتزام 1 -أ

هلياكل والسياسات املعتمدة   2 -أ  لتعامل مع الالتقيد    .1- لبند الوارد أعاله  يف  أااملتحصل من خمالفة دخل فيما يتعلق 

سليمة  فحصجراءات غري الضرورية،  مع أخذها لمخاطر ها لتفاديو اليت حتصل عليها اإلدارة عمال األجودة وتشمل  ،األصول إدارة جودة 3 -أ
ملنافسني يف السوقخصائص وتضمن املخاطر جتنبها  لألعمال   .جيدة للعوائد مقارنة 

من جمموع  ٪ 5تجاوز اليت ت للمخاطروهرية اجل اتالتعرضبتقييم املعامالت أو  تقوم الوكالةس، مببادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةااللتزام  حتديد لغرضو 
تعتمد  املادية،لغرض حتديد األمهية و . األصولجمموع ٪ من 10أكثر من  واليت تضم القائمةاملالية  ، واملراكزمجيع هياكل األصولالتعرضات، وتقييم 

ملقدمي خدمات الطرف الثالث مثل مزودي  االلتزام الشرعي حلالة تفصيلي غري  بتقييمأيضا  الوكالةتقوم و . نتائج السنة املالية املتاحة للجمهور أحدث
اليت يقدمها شروط اخلدمة وحجم األعمال وكذلك يتم اعتبار . تكافلاللدى شركات ومقدمي خدمات إعادة التكافل للمصارف خدمات التأمني 

حكام الشريعة اإلسالمية الرئيسية هليكل قومات درجة قبول املبكبري إىل حد  الشرعية الكلية وكمة مستوى احلويتحدد  .مقدمو اخلدمة غري امللتزمني 
املشار إليه سابًقا " التسلسل اهلرمي للقبول"يتم احلكم على درجة القبول وفًقا لـ و . ةدوليالاملمارسات أفضل توافقها مع مدى املنتج أو اخلدمة من حيث 

هللحصول على نقاط لكل منتج يف اطار املعيار امل" االلتزام التسلسل اهلرمي ملعيار "يف هذه املنهجية و    :وضح أد

 التسلسل اهلرمي للقبول  الشرعي التسلسل اهلرمي ملعيار االلتزام
غري جائز شرعًا إال يف بعض   مع الكراهةشرعا  جائز  جائز شرعا   

  األحوال و االختصاصات القضائية 
  3  7  9  أفضل املمارسات الدولية
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  1  5  7  االرشادي القطريالدليل 
الصادرة عن هيئة الرقابة   القرارات

  املالية اإلسالمية ةالشرعية للمؤسس
3  1  0  

املالية للمخاطر يف العوامل وتستخدم .والنوع فيما إذا كان خارج امليزانية أو داخلهالوزن لوفًقا و عملية أاإلمجالية لكل منتج العالمة  يتم حتديدو 
ت التجارية  احلريصبقاعدة الرجل املؤسسات املالية اإلسالمية التزام مدى املعامالت التجارية لتقييم  ذلك يف حني يتم تغطية و . كما هو احلال يف التحر

وجيب التأكد من توافق . أيضاتقييم  ن حمل تكو ، ليت يتم نقلها إىل أصحاب املصلحة، فإن اجلودة الشاملة لألعمال واملخاطر اأيًضا يف إطار احلوكمة
ميكن أيًضا استخدام مقدار و  .مع سياسات فحص األعمال التجارية ملستثمرينإىل امترير املخاطر واملكافآت يف  األساليب وهياكل التمويل وفعاليتها

تقوم الوكالة و  .للمؤسسة املالية اإلسالميةاملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  تنظم األنشطة املنتجات اليتلتقييم تنفيذ سياسات شرعيا الدخل غري املتوافق 
لنظر يف تكرار هذه الوكالة فإن ، هذا الدخل أما خبصوص مصدر. شرعيا املتوافقفحص مقدار ومصدر الدخل غري ب وكذلك طبيعة املعامالت تقوم 

فذة إسالمية يفو . يف التزامها حنرافاال ضوابط مبراجعة اإلجراءات و لوكالة  واالستئمانالشرعي االلتزام تصنيفات ، تقوم جلنة حالة وجود فرع أو 
  .امللتزمة وغري امللتزمة كامل بني األموال وأنشطة التمويلالفصل ال، للتأكد من فعالية األموال احلماية من خلط 

  ٪  20      إطار احلوكمة الشرعية              ) ب(

مع أحكام توافق األعمال متكني املسؤولة عن الشرعي من خالل هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التوجيه التمكني واالستقاللية والكفاءة ونزاهة  1.ب 
  .الشريعة اإلسالمية

  .ة اإلسالميةعيالشر املتوافق مع  لتمويلالواسع واالحرتام لالقبول  2.ب  

ت نظام  3.ب     . ، مما يتيح تطبيق مبادئ الشريعة يف األعمالارجيختدقيق داخلي و اجراء من خالل الضوابط والتواز

أو هيئة  أي ما إذا كان قد مت إنشاء جلنة أو جملس مستقل التزامها الشرعي، لتوجيهاملهمة للتقييم هو ما إذا كانت هناك آلية داخل املؤسسة  من الركائزو 
ستندات املا الرتتيبفي املمنوح هلذية واالستقاللات الصالحيميثل مستوى و . عملية اإلشراف الذايت داخلها املؤسسة لتوجيهعلى مستوى عاٍل يف 

  .ا للتصنيفمهمدليال ات الصالحي ة، وممارسالتأسيسية

لتمكني االلتزام أجهزة اإلدارة املؤسسية املسيطرة، والوظائف اليت تؤديها الرقابة الشرعية مع اندماج جهاز أن الوكالة االسالمية الدولية للتصنيف ترى و 
التقارير املباشرة إىل املسامهني من  و رغم تقدمي. الفعال احلوكمة الشرعيةإطار من ال يتجزأ ، كل ذلك جزء إطار السياسة العامة للمؤسسةو ، الشرعي
ت  اإلدارة،جملس  على صالحية التأثري ختلو منرعية غالباً ما فإن هيئات الرقابة الش السنوي،عام الجتماع االخالل  الصالحية الذي ميتلك أعلى مستو

هذا و . التصنيف، نقطة حمورية يف ةاملؤسسيللرقابة آللية العامة نظام الرقابة الشرعية ة الندماج املؤسس تنشؤهااآللية اليت وتعترب  .للشركةالعام يكل اهليف 
الشريعة اإلسالمية كل ال يتجزأ، وال جيوز أخذ بعضها ، وألن جنًبا إىل جنباحلوكمة الشرعية و املمارسات املؤسسية الرئيسي لتقييم  سوغ هو أيًضا امل

 الدولية االسالمية للتصنيفللوكالة " تصنيف االئتمانمنهجية "تربز و . املمارسات املؤسسية داخل املؤسسةتقود وتوجه بل جيب أن  وترك بعضها،
 ى املزيد االطالع علميكن و احلوكمة الشرعية ة و يمارسات احلوكماملبشكل خاص الطبيعة املرتابطة لسلوك األعمال و ) على موقعنا اإللكرتويناحة تامل(

رة هذا الرابط   Methodology.aspxhttp://iirating.com/resource/Fiduciary: بز

الوصول إىل ني، وكذلك ميكنها ستقلاملفحص والراجعة املإلجراء مبا يلزم من الصالحيات ، من حيث املبدأ ،للمؤسسة الشرعيةتتمتع هيئة الرقابة و 
اليت تقدمها املؤسسة  لربامج يتضمن الفحص مراجعة إجراءات املصادقة على املنتجات واكما.املوارد الالزمة للقيام بذلكتوفري املعلومات الضرورية و 

ا إسالمية م و  ءالعلما يكون ملؤهالت. على أ ثري على التقييم الشامل مسعتهم الذينو خرب  .أصدروا الفتوى 
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. االلتزاماحلاالت املتعلقة بعدم معاجلة و الشرعي اللتزام ا، للتأكد من مبراجعة نظام الرقابة الداخلية والتدقيقالوكالة االسالمية الدولية للتصنيف تقوم و 
، وجيب أن الوظائف هذهمعامالت املراجعة الذاتية أو تضارب املصاحل يف هيكل أو وجودما يهدد ضمان عدم خاص على  هتمام بشكلاالوينصب 

املوارد من تخدم ما يسو  عمليات التدقيق واملراجعة،يف عتمدة الصرامة املوجيري تقييم  .املراجعةعمليات يف  ستقالليةتضمن خطوط رفع التقارير اال
  .اوكفاء قنيةالبشرية والت

  ٪  10حلوكمة الشرعية  املتعلقة  املؤسسية  وكمةاحلممارسات ) ج(

ا يف ذلك املسامهني غري املمثلني، نظام محاية حقوق أصحاب املصلحة مب عزيز لتدورا هاما  القيادةونزاهة  ،فاءةالكو  ،يةستقاللالوا ،تمكنييلعب ال 1.ج 
ت االستثمارية ممهه، وأاملؤسسات املالية اإلسالمية، واملودعني الذين يضعون الودائع يف عهدة التكافل مشرتكي و ، والعمالء من وذلك ، أصحاب احلسا

ت االستثمارية  مطالبيف طبيعة فروق خالل اإلقرار بوجود    . البنوك التقليديةعن مطالبهم يف املؤسسات املالية اإلسالمية يف أصحاب احلسا

  أعاله 1 .و ج 3- لتحقيق أنظام الرقابة الداخلية   2.ج 

دور لس اإلدارة و. مصاحل مجيع أصحاب املصلحةالعادل على محاية املؤسسة حرص للتأكد من وتقييمها املؤسسية  وكمةاحلعايري فحص مليتم إجراء و 
م وضمان مراقبة األو ، سؤولية اعتماد اسرتاتيجية العملضطلع مب، حيث ياحلوكمة جمال يف  هام  داء وتعيني كبار التنفيذيني واإلشراف عليهم ومكافأ

  . املساءلة والشفافية

. مملفات أعضائهو التزامهو  هو تشكيل جملس اإلدارة استقالليةستعراض أثناء تقييم هيكل احلوكمة الشامل الوكالة االسالمية الدولية للتصنيف قوم تو 
عمول وآليات الرقابة املاحملددة املخاطر مواجهة أهداف ختطيط التعاقب الوظيفي و جملس اإلدارة واختيار اإلدارة و يعد التوجيه االسرتاتيجي الذي حدده و 

ختيار فريق إدارة قوي وتنفيذ اإلشراف املناسب الدارة اإلمن املتوقع أن يقوم جملس و . عن معايري احلوكمةمن العوامل اليت توفر معلومات مهمة ا  فعال 
  . ائل املاليةاملسعلى 

ملسؤوليات اال اأساسي أمرا بنية حتتية فعالة للرقابة يشكل توافر و  خري وجود جلنة تدقيق مستقلة وحذرة كما أن . ئمانيةستحلماية املستثمرين والوفاء 
خطوط عترب كما ت. الذايت للمؤسسةأساس البناء وإدارة املخاطر  وظيفة التدقيق الداخليوتشكل . سليمةو رقابة مالية داخلية  معني على استحداث بيئة

ويعترب . ألداء احلوكمة همةامل من املؤشراتكبار موظفي الرقابة ما مينح من صالحيات لو  اهليكل التنظيمي إلدارة الرقابةوحتديد  ،تقدمي التقاريرتسلسل 
كما الفعلية للمنشأة  مارسات املمن خالل مراجعة من املواضيع اليت يتم تقييمها در على توجيه عملية اختاذ القرارات اإلدارية اق اتللسياسإطار وجود 

  .ونوعية املداوالت اليت تسبق هذه القرارات قرارات املنشأة املتخذة تنعكس يف

ب احلرص علىيعترب و اعتمادها معامالت األطراف ذات العالقة  مراجعةيف اإلدارة  جملسوال شك أن دور  عدم منح طرف ما  عامال هاما من 
ا للتأكد املؤسسة املالية ما إذا كانت  الوكالة االسالمية الدولية للتصنيفتقرر ولذلك . معاملة تفضيلية وجتنب تضارب املصاحل لديها سياسات معمول 

ملخاطر مالية أو غري  ؤسسةرض امل، وهي مناسبة من حيث الكم وال تعفضيلية وقائمة على التنافس احلرّ غري تمن أن معامالت األطراف ذات العالقة 
  .دارةاإلجملس مناسب من شراف أمرا اجيابيا  ذات العالقةاحملدودة لألطراف تعترب املعامالت ، ولذلك لزوم هلامالية ال 

  ٪ 5الشفافية واإلفصاح ) د( 

  .االصدارات الورقية وااللكرتونيةاإلفصاح عن املمارسات واألداء من خالل  1- د
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ت االستثمار احلشركات التكافل وأصحاب بالتكافل  مشرتكياملستثمر والتواصل مع اشراك    2- د التعريف  من خالل، يف البنوك اإلسالميةية سا
ت االستثمارية ات يف طبيعة املطالبلفروق  لبنوك التقليديةعن طبيعتها لدى ملؤسسات املالية اإلسالمية لدى أصحاب احلسا   . املودعني 

ا تضمن  متينة  وجود معايري حوكمة  خري دليل على الوقت املطلوب يف املمتازة التقارير املالية إعداد ن أالوكالة تعترب و  تقييم  للمستثمرين امكانية أل
ت  لغة  بصيغتها، إلفصاحات الشاملةول. ما يتصل بذلك من خماطرو املشمولة الوضع املايل للكيا . التواصل مع املستثمرينيف الورقية وااللكرتونية أمهية 

ا دولًيا واليت تنطبق على إبالغ املؤسسات املالية اإلسالمية نشر و جيب أن يفي و  عن املعلومات املالية وغري املالية مبتطلبات مبادئ اإلفصاح املعرتف 
  .التقاريروتوقيت تكرار و  اإلفصاحاتستوى مفصل مل تقييمب تقوم الوكالة الدولية االسالمية للتصنيفسو . صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية

ت االستثمارية حبق االقرار يعد و  م أخذ حملة عن يف مشرتكي  التكافل بشركات التكافل وأصحاب احلسا ما  ، وتوعيتهم حبقوقهم التعاقدية واستثمارا
ا من خماطر يساهم فيها أن أداء الصناديق اليت الوكالة رى تو  .شاملةاإلفصاح ال سياسةأهداف  برزمن أالعوائد توقعات لتحقيق ، واجلهود املبذولة يتصل 

ت االستثمارية ت االستثماريةلتمكني أكاف بشكل  ا اإلفصاح عنه ال بد من  أصحاب احلسا ضد التقلبات  عوائدها ورصد  مراقبةمن  صحاب احلسا
ملخاطراحمل االستثمارات قد تعزى إىل اليت  عند  التوزيع،وسياسة  املشرتك،ي التكافل من الصندوقعن الفائض الناتج  اإلفصاحكما ال بد من .فوفة 

  . االقتضاء

  ٪10األخالقيات والقيم) هـ(

ت داخل امل 1-ه    .ؤسسةينبغي اعتماد مدونة لألخالقيات والقيم على مجيع املستو

عتبارها تضمني ينبغي  2-ه   .اتاالستثمار عمليات فرز  يفشرعي استثمارا قائما على مبدأ تقدير النظم البيئية واالجتماعية 

  . والقضا االجتماعية البيئةاعتبارات ممارسات املنشأة تراعي   3-ه

لوكالة تدرس جلنة و  مدى وجود التنفيذيني واملوظفني و فهمها من قبل ومدى األخالقي لقواعد السلوك  تعتمد مدونةما إذا كانت املؤسسة التصنيف 
امللتزم الستثمار ل ركيزة أساسيةتعتربان  تحمل املسؤوليات املؤسسيةلالعقالنية االدارة و احلوكمة اجليدة أن الوكالة  تؤمنو . االتقيد عمل به من أجل ينظام 

لرمحة القرآن والسنة ومن املعلوم أن  .لشريعة لذلك فإن هذا العامل . القومي  سلوكمن المهم جزء وهذا ، واحرتام البيئةلكل الكائنات احلية قد عنيا 
األهداف تقييم السعي وراء يف هذا القسم يتم و . االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيف يف ذلك منهجية مبا  الوكالةمجيع منهجيات يتم اعتباره يف 

 .األعمال حنو هذه املساعيغري املباشر عن طريق توجيه موارد بشكل االجتماعية بشكل مباشر من خالل املشاركة املؤسسية و 

  ٪10واألداء  االستئمان مسؤولية ) و( 

  .األساليب املعتمدة لتوزيع العوائد 1.و

  .مقارنة العوائد أو اخلسائر املنقولة إىل املستثمرين  2.و 

و منها ، التدابريهذه ممارسة النسب املالية لتحديد فعالية الوكالة توظف ، حيث املنشأة املعنيةعتمدها التدابري اليت تمدى عدالة تقييم يتم يف هذا القسم و 
ت االستثمار احلعلى املسامهني وأصحاب  العوائد اليت يتم توزيعها املؤسسة مقابل تلك  جتنيها على سبيل املثال مقارنة العوائد اليت  ية خالل فرتة سا

ح من هبةالطرق اليت يتم اعتماد يتم تقييم و  .عيشري االحنراف الكبري إىل عدم اإلنصاف يف التوزيو  .معينةزمنية  ا الستقرار مستوى األر ، وتغريات مراعا
ت من االحتياطياتامل حصصيف  اعتماًدا على هيكل  مماثلة، وبطريقة و  .هاكرار وتاحلاالت ، اليت مت إنشاؤها مسبًقا خلدمة مثل هذه ضارب أو السحو

  .التصنيف املتعلق بذلك وثباته أثناءيف توزيع فائض التكافل وتوقيته  ال بد من النظر املطبق،صندوق التكافل 
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  توحيد الرؤى 

بدرجة أعلى أو أقل صنيف االعتبارات الغالبة ودفع التمن عامل أو أكثر للتصنيف تغليب قد تتطلب الدرجات املنخفضة أو املرتفعة يف حاالت حمددة، 
شر حبقها يف ن حتتفظ جلنة التصنيف التابعة للوكالةو . هو موضح أعاله املرجحة كما االعتباراتمن التصنيفات اإلرشادية اليت مت التوصل إليها من خالل 

  . إىل التصنيفات النهائية للوصول املهين رأيها 

بيئة مواتية لتمكني قوانني الفقه توفري يساعد على الذي تعمل فيه املؤسسة وما إذا كان ى لبيئاالنظام الطريق من خالل تقييم الوكالة ميهد تقييم و 
وتعترب . التصنيفجتدر اإلشارة إىل أن عدم وجود بيئة مواتية ال يؤدي إىل اخنفاض التصنيف يف حد ذاته ولكنه يشكل اعتبارًا مهًما يف و . اإلسالمي

سسات لمؤ ل امرجحتنال تقديرا إضافية عدم وجود لوائح تنظيمية قد  رغم ، االسالمية السمحاء م مببادئ الشريعةالتدابري اليت تتخذها مؤسسة ما لاللتزا
ت القضائية بصيغة الرموز الناتج النهائي  يدل و .أنظمة قضائية متنوعة يف أخرى ؤسسات مبوقابل للمقارنة زن متتصنيف ، مما يؤدي إىل يف هذه الوال

ملسؤوليات االلشريعة اإلسالمية لتزام على تصنيف ترتيب مؤسسة مالية من حيث االاأللفبائية العددية    .الشرعيلالستثمار  مانيةئستوالوفاء 

 تعريفات التصنيف

 الدرجة النقاط االلتزام
للتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمانلتزامات الوفاء ملعايري من حيث االلتزام أعلى مستوى من   91-100 A++ 

للتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمانلتزامات ملعايري من حيث الوفاء لتزام مستوى عال جًدا من اال  81-90 A+ 
للتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمانلتزامات ملعايري من حيث الوفاء لتزام مستوى عال من اال  71-80 A 

للتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالميةاالستئمان لتزامات ملعايري من حيث الوفاء املعتدل  االلتزام  61-70 B++ 
عايري املتطلبات الشرعيةمب االلتزاممستوى مرضي من   51-60 B+ 
املتطلبات الشرعيةعايري مب االلتزاماملستوى األساسي   41-50 B 

ملتطلبات الشرعية 40اقل من  عدم كفاية االلتزام   C 
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تعريفات مقاييس تصنيفات االلتزام الشرعي واالستئمان: أ - مللحقا  

تصنيفات االلتزام الشرعي واالستئمان على النطاق الوطين: ب –امللحق   

 

 

 

 

 

 النقاط الفئة مستوى االمتثال
للتمويل  االستئمانلتزامات ايري العاملية من حيث الوفاء معللستثنائي ا مستوى االمتثال

 املتوافق مع الشريعة اإلسالمية
): عاملي( واالستئمانااللتزام الشرعي  تصنيفات

 استثنائي
91  - 100  

 االستئمان لتزامات  معايري العاملية من حيث الوفاء لل االمتثالمستوى عاٍل جًدا من 
 للتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية

): عاملي( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 عاٍل جداً 

81  - 90  

 االستئمان  لتزامات العاملية من حيث الوفاء  االمتثال للمعايريمستوى عاٍل من 
 للتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية

): عاملي( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 عالٍ 

71  - 80  

 االستئمان  لتزامات ايري العاملية من حيث الوفاء فوق املتوسط للمع مستوى االمتثال
 اإلسالميةللتمويل املتوافق مع الشريعة 

): عاملي( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 فوق املتوسط

61  - 70  

للتمويل  االستئمان  لتزامات العاملية من حيث الوفاء  للمعايري االمتثال متوسطمتوسط 
 املتوافق مع الشريعة اإلسالمية

 ):عاملي( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
  متوسط

51  -60  

للتمويل  االستئمان  لتزامات  فاءلالمتثال للمعايري العاملية من حيث الو  أساسيمستوى 
 املتوافق مع الشريعة اإلسالمية

): عاملي( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 أساسي

41  - 50  

 االستئمان  لتزامات  من حيث الوفاء كاٍف غري   لمعايري العامليةمستوى االمتثال ل
 املتوافق مع الشريعة اإلسالميةللتمويل 

): عاملي( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 غري كافٍ 

 40 <  

 الفئة درجة االمتثال
 1) وطين( االلتزام الشرعي واالستئمان صنيفاتت الشريعة اإلسالميةعدم وجود احنرافات جوهرية عن اإلطار التنظيمي الوطين للتمويل املتوافق مع أحكام 

 2) وطين( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات احنرافات طفيفة عن اإلطار التنظيمي الوطين للتمويل املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 3) وطين( االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات عن اإلطار التنظيمي الوطين للتمويل املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ملحوظةحنرافات ا
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  عملية التصنيف 

 للتصنيف الدولية االسالمية الوكالةتوقع اتفاقية تصنيف مع   االسالميةاملالية  املؤسسة

 للتصنيف الدولية االسالمية الوكالةتقدم مواد إعالمية اولية إىل  

ً تفصيلياً  للتصنيف الدولية االسالمية الوكالة  إىل  املؤسسة املالية االسالمية  جتري دراسة أولية و تقدم استبيا

 تقدم معلومات مفصلة ردا على االستبيان التفصيلي  االسالميةاملؤسسة  املالية 

 تعقد اجتماعات العناية الواجبة   للتصنيف الدولية االسالمية الوكالة

 بعد العناية الواجبة حتليل ماري جت 

 قدم تقريرًا إىل جلنة التصنيف  ت 

 ).التمهيدي( قرر التقييم األويلت جلنة التصنيف 

 )التمهيدي(التقييم األويل  املؤسسة املالية االسالميةب طرخت للتصنيف الدولية االسالمية الوكالة

 املؤسسة املالية االسالمية ومسوغاته مع ناقش األساس املنطقي  للتصنيفت 

 جيوز هلا تقدمي تظلم بناء  على أي حقائق أو معلومات جديدة االسالميةاملؤسسة  املالية 

 التقييم النهائي قدم تو نظر يف التظلمات الواردة من املؤسسة املالية االسالمية ت جلنة التصنيف

 املالية االسالمية ةطر قرار جلنة التصنيف للمؤسسخت للتصنيف الدولية االسالمية الوكالة

 األويلاملوافقة مطلوبة فقط لإلصدار  - وافق على إصدار  التصنيف للجمهور ت االسالميةاملؤسسة  املالية 

 صدر التصنيف لوسائل اإلعالمت للتصنيف الدولية االسالمية الوكالة

 

 


