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 االلتزام الشرعي واالستئمان اتمنهجية تصنيف

 

 مقدمة

إطار الحوكمة الشرعية للمؤسسات ل توفير المعلومات والتقييم المستقل  االلتزام الشرعي واالستئمان اتتصنيفتستهدف 

هذه التصنيفات وتضع التقليدية التي تقدم الخدمات المصرفية أو المالية اإلسالمية. المالية المالية اإلسالمية أو المؤسسات 

في  للمستثمرين من حيث التزام المؤسسات المالية االسالمية )الصيرفة والتكافل( باألحكام والمبادئ الشرعية ايمرجع دليال

االلتزام الشرعي تصنيفات إطار عمل  يتوافقو .متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على أنها توصفالتي تقديم خدماتها 

والمعنون ب ( GSIFI 10حوكمة المؤسسات المالية اإلسالمية )ل 10رقم معيار أدناه مع الوارد بالتفصيل هو كما واالستئمان

هيئة المحاسبة والمراجعة من قبل والصادر للمؤسسات المالية اإلسالمية"  االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيفات "

هذا المعيار مجاالت المنصوص عليها في الالمفصل هنا جميع  التصنيفيشمل نطاق و. للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(

ذات الوكالة( ) للوكالة االسالمية الدولية للتصنيفعالوة على ذلك، فإن السياسات والعمليات الداخلية و .يهربما يزيد علو

 .المنهجيةفي هذه  تتوافق مع هذا المعيار حتى لو لم تذكر، االستئمانوااللتزام الشرعي تصنيف بصلة ال

التصنيف االئتماني حيث أن من الذي تقدمه الوكالة  عن التصنيف االئتماني االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيفات ختلف وت

االلتزام تصنيفات عنى تالمالية. من ناحية أخرى،  اهلتزاماتافي سداد  اورغبتهالمؤسسة المالية تقييم لقدرة عبارة عن هو 

الجيدة  تمكين ثقافة الحوكمةللتأكد من والتسويات المعمول به لفحص انظام بإصدار رأي مستقل حول  الشرعي واالستئمان

ومعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن  معايير الحوكمة الشرعيةاألخذ في االعتبار بيتم و .االلتزام الشرعيمبادئ و

( على نطاق واسع IFSB)الخدمات المالية اإلسالمية  مجلس)أيوفي(، وغيرها من هيئات وضع المعايير ذات الصلة مثل 

مرجعية مؤشرات إلى أفضل الممارسات التي أوصت بها هيئات وضع المعايير هذه كالوكالة نظر تو .مرجعية كمؤشرات

 لوكالةافي العديد من البلدان التي تغطيها الخاص لقطاع الرقابية، وأوضاع ا. ومع ذلك، فإن التطورات في أعمال التصنيف

في ، مما يؤدي إلى تطوير إطار عمل مستمر للحوكمة المثلىللممارسات شامل بتطوير دليل استرشادي لها تسمح 

 لمؤسسات المالية اإلسالمية.ا

 أهداف التصنيف 

هذه الخدمات. تقديم لوهي الجهات الوحيدة "شرعية" ها ت المالية اإلسالمية وخدماتها أنمن الخصائص المميزة للمؤسسا

الطبيعة النسبية من االتصال المباشر للتعرف على المستثمرين ن يتمكو الغير،من يجب أن تخضع لعملية مراجعة  لذلك،

المستثمرين في  ية حقأب قرارمع االولتصنيف. تتأثر بخضوعها لهذه المؤسسات شفافية مما يعني أن  الشرعيلاللتزام

نمو مؤثرا  في عامالً يعد الخدمات المالية لهذه المؤسسات، شرعية في أو عدمها الثقة أن تدرك الوكالة فإن ، المعرفة

ليس التصنيف ن ويجدر بنا العلم أ مو التمويل اإلسالمي.نارجية لتحفيز خالراجعة موجود ال ، مما يؤكد الحاجة إلىالصناعة

رأي معتمدا على  النسبي بأفضل الممارساتتزام رأي حول االل، ولكنه امتثال المعامالتتدقيقًا وال يمكن اعتباره تحققًا من 

باللوائح  هاتقيدتعلن عن لتمييز بين المؤسسات التي من المستثمرين يمكن امما التصنيف التدقيق كمدخل رئيسي لعملية

 والسياسات الداخلية التي تحكم االلتزام الشرعي.
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ها تستهدف قرارين شرعيين للحكم بصحة أحدهما، لكنالمقارنة بين اال تقوم بللتصنيف أنهالدولية الوكالة االسالمية  ترىو

من ن فإإضافة إلى ذلك نفسه. ة القرار وليس صح، العمل بهو للقرار الشرعيتقييم عملية االمتثال للقيام بالتصنيف 

بتقسيم ، والتي تسمح المقبولة عالمياالمبادئ الشرعية ب اإلسالمية مقدمو الخدمات المالية والتكافليةلتزم يأن المفترض 

 ةجائز " أو "مع الكراهةجائزة  " أو "شرعا  ةجائز" اكونههرمية قبولها من حيث للخدمات العناصر الهيكلية الرئيسية 

ً عند الضرورة بتقييم الخدمات أو أيضا الوكالة تقوم وقضائي محدد".  نظام لفترة زمنية محددة أو في وضع أو  شرعا

ة"  يكونها "دولية" أو "محلية" أو "مؤسس"االلتزام المنتجات المالية اإلسالمية للمؤسسة مقابل "التسلسل الهرمي لمعايير 

باقة  التزامفي درجة  إبداء رأيها يتيح للوكالة وهذا على النحو المنصوص عليه بمزيد من التفصيل الحقًا في هذه الوثيقة. 

، وذلك كجزء من النهج الشمولي المتخذ معروف ومعلنمعيار ، مقارنة بت التي تقدمها المؤسسات الماليةاالمنتج من 

بالمعايير واللوائح وأفضل الممارسات  اإلسالميةالمالية  التزام المؤسساتمن خالل إظهار حالة وللوصول إلى التصنيف.

كما أعلى من االنضباط والشفافية في الصناعة. ترسيخ درجة تعمل التصنيفات على  الشرعية،المتعلقة بالمبادئ و األحكام 

وكمة من الح أعلىمعايير  الصناعة ككل نحو  وستخطو ، تصحيحية إجراءات إلى ه التصنيفات في نفس الوقت ؤدي هذت

 . ةالشرعي

 الشرعي التسلسل الهرمي لمعيار االلتزام 

مبادئ البالخاصة الثوابت المرجعية ، يتم تحديد ول" على النحو المشار إليه أعالهباإلضافة إلى "التسلسل الهرمي للقب 

 االقتضاء: عند ، من خالل التسلسل الهرمي التالياألحكام الشرعية و

الصادرة عن هيئة المحاسبة ، تعد  المعايير الشرعية دولية لوضع المعايير ةا(. أفضل الممارسات الدولية: بصفتها هيئ

على  كمعياروالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(

في مجال  أفضل الممارساتيتم من وقت آلخر تقييم ، عالوة على ذلك. اإلسالميةللمؤسسات المالية  المستوى الدولي

الدول في  الخاص القطاعمن مبادرة بأو التي تم تطويرها  الرقابيةالجهات  به  ي توصيتالالمؤسسية حوكمة الالشريعة و

 ؛ دوليًامرجعا لتكون ها ختيار أفضلال اإلسالمية

ً على المستوى  10توفر البنوك ذات األهمية النظامية : يالقُْطر (الوطني) رشادياالدليل ال. (ب االمتثال  الوطنيتقييما

 ؛ لإلرشادات المقدمة من هيئة مركزية محلية. مقياس التصنيف ذي الصلة موضح في "الملحق ب"

 .المالية اإلسالمية ةللمؤسسالصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية  قراراتال. الموافقات و(ج

، يمكن افتراض أعلى التقييمات الدولية. بشكل توضيحي مدرجة في الوطنيمالحظة: مثل هذه التقييمات على المستوى 

بشكل  منحه" ، حتى في حالة عدم 1( محلي) منهجية تصنيف االلتزام الشرعي واالستئمان" الوطنيتصنيف للمقياس 

، تصنيف. وبالمثلدولي له في النطاقات الثالثة العلوية على مقياس الال على النطاقتصنيف  منحه، ألي كيان تم صريح

، ما لم يكن النظام التنظيمي وتصنيفات دولية منخفضة الوطنيلية على المستوى سيكون من النادر رؤية تصنيفات عا

 المحلي ضعيفًا بشكل استثنائي.

 نطاق المنهجية  

مثلين باعتبارهم مودعين مغير ي عبارة عن مستثمرينه االلتزام الشرعي واالستئمانمن تصنيفات الجهات المستفيدة النهائية 

يعتبر  ،في شركات التكافل. وأصحاب الحسابات االستثماريةبرزهم ، وأقليةي األ، ومساهماألموالمقدمي غير ذلك من ، و

من هؤالء ستفيد يقد الحوكمة، ووغالبًا ما يكون تمثيلهم ناقًصا في هيكل  المصالح،أصحاب من أهم كون في التكافل ترالمش

هذه  ، لكنلوائح المحليةبال لمدى التقيد و االلتزام ليس فحًصاصنيف أن التمن األهمية بمكان أن نوضح و هذه التصنيفات.

يكفل ال التقيد بها ، فإن اللوائحاالخالل بإلى  نظرة سلبية يُنظرفإذا كان ، وبالتالي للتصنيفمنطلقا تعتبر اللوائح المحلية 

القانونية  معوقاتالاة يتم مراع، أفضل الممارسات الدولية. ومع ذلكتعتمد على  التصنيفمرجعية ، نظًرا ألن تصنيفا أعلى

ال تؤدي إلى أنها بحيث ، وافق مع مبادئ الشريعة اإلسالميةالتمويل المتالتي تحول دون تنفيذ بعض الممارسات المفضلة في 

االلتزام من  معيار أعلىلم تنص اللوائح المحلية على لو حتى تعتبر الممارسات الدولية هي األفضل و. تصنيفال تدني

القانون  األنظمة أوباستثناء المناطق التي تمنع فيها  ،هي مرجعية التصنيف الدوليةممارسات تعتبر أفضل الولذلك  الشرعي،

لهيكلة الخدمة الممارسات المسموح بها كانت  إذا ، و في هذا السياقثل هذه الممارسات. العمل بمالتجاري أي مؤسسة من 
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أقل نسبيًا بتصنيف ، فقد تصبح التصنيفات مقيدة المعمول بهالدولي الدليل االرشادي أضعف بشكل ملحوظ من وتصميمها 

 ة تتبع أفضل الممارسات الدولية.يمن تصنيفات مؤسس

للممارسات الحالية.  الشرعية فيجوهرها تقييًماالتصنيفات تعد  التمويل،االئتمانية األكثر شيوًعا في  بخالف التصنيفاتو

التقييم  عملية فيفإن اعتبارا أقل يعطى لذلك  التنفيذ،إليجابية والمحسنة التي هي قيد التدابير ابإيجابية إلى بينما ينظر و

استجابة لمعرفة مدى مراجعة سنوية  التاليةصنيفات تقوم الت، التصنيف األول للمؤسسةبعد و التقديرات المستقبلية.لوضع 

 . عنها االنحراف فضل الممارسات أو أللعمل بالمؤسسة 

 التصنيف األساسية عوامل 

المعايير واللوائح لتزام المؤسسات المالية اإلسالميةبللحالة النسبية الكليا تقييماً  ناالستئماااللتزام الشرعي وتصنيف  يعكس

االلتزام بمبادئ و أحكام الشريعة االسالمية )أ( بشأن الممارسات المرجعية( بمجتمعة يشار إليها وأفضل الممارسات )و

( و)د( الشفافية واإلفصاح )هـ( األخالقيات والقيم )مؤسسية حوكمة الال)ج( ممارسات الحوكمة الشرعية إطار  )ب(السمحاء 

 ويخصص التصنيف وزنا معينا لكل عامل من العوامل المذكورة على النحو التالي:  واألداء.االستئمانية  المسؤولية

  ٪45)أ( االلتزام بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية 

 .أو الخدمة المنتج بخصوص هيكلبمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية  االلتزام 1 -أ

 .1-لبند الوارد أعاله  في  أاالمتحصل من مخالفة دخل فيما يتعلق بالتعامل مع الالتقيد بالهياكل والسياسات المعتمدة   2 -أ 

غير الضرورية،  مع أخذها لمخاطر ها لتفاديوالتي تحصل عليها اإلدارة عمال األجودة وتشمل  ،األصول إدارة جودة 3 -أ

 .جيدة للعوائد مقارنة بالمنافسين في السوقخصائص وتضمن المخاطر تجنبها  لألعمالسليمة  فحصبإجراءات 

جوهرية ال اتالتعرضبتقييم المعامالت أو  تقوم الوكالةس، بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةااللتزام  تحديد لغرضو

أكثر  والتي تضم القائمةالمالية  ، والمراكزجميع هياكل األصولمن مجموع التعرضات، وتقييم   ٪5تجاوز التي ت للمخاطر

تقوم ونتائج السنة المالية المتاحة للجمهور.  تعتمد أحدث المادية،لغرض تحديد األهمية واألصول. مجموع من  ٪10من 

لمقدمي خدمات الطرف الثالث مثل مزودي خدمات التأمين  االلتزام الشرعي لحالة تفصيلي غير  بتقييمأيضا  الوكالة

التي يقدمها شروط الخدمة وحجم األعمال وكذلك يتم اعتبار تكافل. اللدى شركات ومقدمي خدمات إعادة التكافل للمصارف 

درجة قبول بكبير إلى حد الشرعية الكلية حوكمة مستوى الويتحدد  مقدمو الخدمة غير الملتزمين بأحكام الشريعة اإلسالمية.

يتم الحكم على درجة و. ةدوليالالممارسات أفضل توافقها مع مدى الرئيسية لهيكل المنتج أو الخدمة من حيث مقومات ال

للحصول " االلتزام القبول وفقًا لـ "التسلسل الهرمي للقبول" المشار إليه سابقًا في هذه المنهجية و "التسلسل الهرمي لمعيار 

 موضح أدناه:على نقاط لكل منتج في اطار المعيار ال

 التسلسل الهرمي للقبول الشرعي التسلسل الهرمي لمعيار االلتزام

ً إال في  مع الكراهةشرعا  جائز جائز شرعا   غير جائز شرعا

بعض األحوال و 

 االختصاصات القضائية 

 3 7 9 أفضل الممارسات الدولية

 1 5 7 االرشادي القطريالدليل 

الصادرة عن   القرارات

هيئة الرقابة الشرعية 

 المالية اإلسالمية ةللمؤسس

3 1 0 

العوامل وتستخدم .والنوع فيما إذا كان خارج الميزانية أو داخلهالوزن لوفقًا و عملية أاإلجمالية لكل منتج العالمة  يتم تحديدو

كما هو  الحريصبقاعدة الرجل المؤسسات المالية اإلسالمية التزام مدى المالية للمخاطر في المعامالت التجارية لتقييم 

لتي ، فإن الجودة الشاملة لألعمال والمخاطر اأيًضا في إطار الحوكمةذلك في حين يتم تغطية و. الحال في التحريات التجارية

في  األساليب وهياكل التمويل وفعاليتهاويجب التأكد من توافق . أيضاتقييم  ن محل تكو، يتم نقلها إلى أصحاب المصلحة

يمكن أيًضا استخدام مقدار الدخل غير و .مع سياسات فحص األعمال التجارية لمستثمرينإلى اتمرير المخاطر والمكافآت 
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للمؤسسة المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  تنظم األنشطة المنتجات التيلتقييم تنفيذ سياسات شرعيا المتوافق 

الوكالة فإن ، هذا الدخل أما بخصوص مصدر. شرعيا المتوافقفحص مقدار ومصدر الدخل غير تقوم الوكالة بو .اإلسالمية

، تقوم حالة وجود فرع أو نافذة إسالمية فيو. في التزامها نحرافاالوكذلك طبيعة المعامالت تقوم بالنظر في تكرار هذه 

، للتأكد من األموال الحماية من خلط ضوابط بمراجعة اإلجراءات وبالوكالة  واالستئمانالشرعي االلتزام تصنيفات لجنة 

 .الملتزمة وغير الملتزمة كامل بين األموال وأنشطة التمويلالفصل الفعالية 

   ٪20      )ب( إطار الحوكمة الشرعية              

تمكين المسؤولة عن الشرعي من خالل هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التوجيه التمكين واالستقاللية والكفاءة ونزاهة  1ب .

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.توافق األعمال 

 .ة اإلسالميةعيالشرالمتوافق مع  لتمويلالواسع واالحترام لالقبول  2ب . 

 ، مما يتيح تطبيق مبادئ الشريعة في األعمال. ارجيختدقيق داخلي واجراء من خالل الضوابط والتوازنات نظام  3ب . 

أي ما إذا كان قد تم إنشاء  التزامها الشرعي، لتوجيهالمهمة للتقييم هو ما إذا كانت هناك آلية داخل المؤسسة  من الركائزو

يمثل مستوى وعملية اإلشراف الذاتي داخلها.  المؤسسة لتوجيهعلى مستوى عاٍل في أو هيئة  لجنة أو مجلس مستقل

 .ا للتصنيفمهمدليال ات الصالحي ة، وممارسالتأسيسيةمستندات الا الترتيبفي الممنوح لهذية واالستقاللات الصالحي

أجهزة اإلدارة المؤسسية المسيطرة، الرقابة الشرعية مع اندماج جهاز أن الوكالة االسالمية الدولية للتصنيف ترى و

الحوكمة إطار من ال يتجزأ ، كل ذلك جزء إطار السياسة العامة للمؤسسةو، الشرعيلتمكين االلتزام والوظائف التي تؤديها 

فإن هيئات الرقابة  السنوي،عام الجتماع االالتقارير المباشرة إلى المساهمين من خالل  و رغم تقديم. الفعال الشرعية

ً ما الش العام هيكل الفي الصالحية الذي يمتلك أعلى مستويات  اإلدارة،مجلس  على صالحية التأثير تخلو منرعية غالبا

، نقطة محورية ةالمؤسسيللرقابة اآللية العامة بنظام الرقابة الشرعية ة الندماج المؤسس تنشؤهااآللية التي وتعتبر  للشركة.

، وألن جنبًا إلى جنبالحوكمة الشرعية والممارسات المؤسسية الرئيسي لتقييم  سوغ هذا هو أيًضا المو. التصنيففي 

الممارسات المؤسسية داخل تقود وتوجه بل يجب أن  الشريعة اإلسالمية كل ال يتجزأ، وال يجوز أخذ بعضها وترك بعضها،

على موقعنا اإللكتروني( بشكل احة ت)الم الدولية االسالمية للتصنيفللوكالة تصنيف االئتمان" تبرز "منهجية و. المؤسسة

بزيارة  ى المزيد االطالع عليمكن والحوكمة الشرعية ة ويممارسات الحوكمالخاص الطبيعة المترابطة لسلوك األعمال و

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

ين، مستقلالفحص والمراجعة الإلجراء بما يلزم من الصالحيات ، من حيث المبدأ ،للمؤسسة الشرعيةتتمتع هيئة الرقابة و

يتضمن الفحص مراجعة كماالموارد الالزمة للقيام بذلك.توفير الوصول إلى المعلومات الضرورية و وكذلك يمكنها 

و خبرتهم  ءالعلما يكون لمؤهالتالتي تقدمها المؤسسة على أنها إسالمية.  لبرامج إجراءات المصادقة على المنتجات وا

 أصدروا الفتوى تأثير على التقييم الشامل. سمعتهم الذينو

معالجة والشرعي اللتزام ا، للتأكد من بمراجعة نظام الرقابة الداخلية والتدقيقالوكالة االسالمية الدولية للتصنيف تقوم و

المراجعة الذاتية أو تضارب وجودما يهدد ضمان عدم خاص على  هتمام بشكلاالوينصب . االلتزامالحاالت المتعلقة بعدم 

 المراجعة.عمليات في  ستقاللية، ويجب أن تضمن خطوط رفع التقارير االالوظائف هذهمعامالت المصالح في هيكل أو 

 تها.وكفاء قنيةالموارد البشرية والتمن تخدم ما يسو عمليات التدقيق والمراجعة،في عتمدة الصرامة المويجري تقييم 

   ٪10بالحوكمة الشرعية  المتعلقة  المؤسسية  حوكمةال)ج( ممارسات 

ا في نظام حماية حقوق أصحاب المصلحة بم عزيز لتدورا هاما  القيادةونزاهة  ،فاءةالكو ،يةستقاللالوا ،تمكينيلعب ال 1ج .

المؤسسات المالية ، والمودعين الذين يضعون الودائع في عهدة التكافل مشتركي و، ذلك المساهمين غير الممثلين، والعمالء

أصحاب  مطالبفي طبيعة فروق من خالل اإلقرار بوجود وذلك ، أصحاب الحسابات االستثمارية مهمه، وأاإلسالمية

 البنوك التقليدية. عن مطالبهم في المؤسسات المالية اإلسالمية في الحسابات االستثمارية 

 أعاله 1 و ج. 3-لتحقيق أنظام الرقابة الداخلية   2ج .
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مصالح جميع أصحاب العادل على حماية المؤسسة حرص للتأكد من وتقييمها المؤسسية  حوكمةالمعايير فحص ليتم إجراء و

داء مراقبة األو، مسؤولية اعتماد استراتيجية العملضطلع ب، حيث يالحوكمة مجال في  دور هام مجلس اإلدارة المصلحة. ول

 وتعيين كبار التنفيذيين واإلشراف عليهم ومكافأتهم وضمان المساءلة والشفافية. 

 هو تشكيل مجلس اإلدارة استقالليةاستعراض أثناء تقييم هيكل الحوكمة الشامل بالوكالة االسالمية الدولية للتصنيف قوم تو

تخطيط التعاقب الوظيفي مجلس اإلدارة واختيار اإلدارة ويعد التوجيه االستراتيجي الذي حدده و. مملفات أعضائهو التزامهو

. عن معايير الحوكمةمن العوامل التي توفر معلومات مهمة عمول بها وآليات الرقابة المالمحددة المخاطر مواجهة أهداف و

 . ائل الماليةالمسفعال باختيار فريق إدارة قوي وتنفيذ اإلشراف المناسب على الدارة اإلمن المتوقع أن يقوم مجلس و

وجود لجنة كما أن ئمانية. ستلحماية المستثمرين والوفاء بالمسؤوليات اال اأساسي أمرا بنية تحتية فعالة للرقابة يشكل توافر و

وإدارة  وظيفة التدقيق الداخليوتشكل سليمة. و رقابة مالية داخلية  خير معين على استحداث بيئةتدقيق مستقلة وحذرة 

ما و الهيكل التنظيمي إلدارة الرقابةوتحديد  ،تقديم التقاريرتسلسل خطوط عتبر كما تالذاتي للمؤسسة. أساس البناء المخاطر 

در على اق اتللسياسإطار ويعتبر وجود . ألداء الحوكمة مهمةال من المؤشراتكبار موظفي الرقابة يمنح من صالحيات ل

كما الفعلية للمنشأة ممارسات المن خالل مراجعة من المواضيع التي يتم تقييمها توجيه عملية اتخاذ القرارات اإلدارية 

 ونوعية المداوالت التي تسبق هذه القرارات. قرارات المنشأة المتخذة تنعكس في

عامال هاما من باب الحرص يعتبر و اعتمادها معامالت األطراف ذات العالقة  مراجعةفي اإلدارة  مجلسوال شك أن دور 

ما إذا  الوكالة االسالمية الدولية للتصنيفتقرر ولذلك عدم منح طرف ما معاملة تفضيلية وتجنب تضارب المصالح.  على

فضيلية وقائمة على غير تلديها سياسات معمول بها للتأكد من أن معامالت األطراف ذات العالقة المؤسسة المالية كانت 

تعتبر ، ولذلك لزوم لهالمخاطر مالية أو غير مالية ال  ؤسسةرض الم، وهي مناسبة من حيث الكم وال تعالتنافس الحر  

 .دارةاإلمجلس مناسب من إشراف أمرا ايجابيا ب ذات العالقةالمحدودة لألطراف المعامالت 

  ٪5)د( الشفافية واإلفصاح  

 .االصدارات الورقية وااللكترونيةاإلفصاح عن الممارسات واألداء من خالل  1-د

في البنوك ية حسابات االستثمارالشركات التكافل وأصحاب بالتكافل  مشتركيالمستثمر والتواصل مع اشراك    2-د

بالمؤسسات المالية لدى أصحاب الحسابات االستثمارية ات في طبيعة المطالبالتعريف بالفروق  من خالل، اإلسالمية

 المودعين بالبنوك التقليدية. عن طبيعتها لدى اإلسالمية 

ألنها  متينة  وجود معايير حوكمة  خير دليل على الوقت المطلوب في الممتازة التقارير المالية إعداد ن أالوكالة تعتبر و

، إلفصاحات الشاملةول. ما يتصل بذلك من مخاطروالمشمولة تقييم الوضع المالي للكيانات  للمستثمرين امكانية تضمن 

إبالغ المؤسسات المالية نشر ويجب أن يفي والتواصل مع المستثمرين. في الورقية وااللكترونية أهمية بالغة  بصيغتها

عن المعلومات المالية وغير المالية بمتطلبات مبادئ اإلفصاح المعترف بها دوليًا والتي تنطبق على صناعة اإلسالمية 

وتوقيت تكرار و اإلفصاحاتمستوى مفصل ل تقييمب تقوم الوكالة الدولية االسالمية للتصنيفسوالخدمات المالية اإلسالمية. 

 .التقارير

، استثماراتهم أخذ لمحة عن في مشتركي  التكافل بشركات التكافل وأصحاب الحسابات االستثمارية بحق االقرار يعد و

 سياسةأهداف  برزمن أالعوائد توقعات لتحقيق ، والجهود المبذولة ما يتصل بها من مخاطر وتوعيتهم بحقوقهم التعاقدية و

ا اإلفصاح عنه ال بد من  يساهم فيها أصحاب الحسابات االستثماريةأن أداء الصناديق التي الوكالة رى تو شاملة.إلفصاح الا

 قد تعزى إلى ضد التقلبات  التي عوائدها ورصد  مراقبةمن  صحاب الحسابات االستثماريةلتمكين أكاف بشكل 

وسياسة  المشترك،ي التكافل من الصندوقعن الفائض الناتج  اإلفصاحكما ال بد من حفوفة بالمخاطر.الم االستثمارات

 عند االقتضاء.  التوزيع،

 ٪10األخالقيات والقيم)هـ( 

 .ؤسسةينبغي اعتماد مدونة لألخالقيات والقيم على جميع المستويات داخل الم 1-ه 
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 .اتاالستثمارعمليات فرز  فيشرعي استثمارا قائما على مبدأ تقدير النظم البيئية واالجتماعية باعتبارها تضمين ينبغي  2-ه

 . والقضايا االجتماعية البيئةاعتبارات ممارسات المنشأة تراعي   3-ه

التنفيذيين فهمها من قبل ومدى األخالقي لقواعد السلوك  تعتمد مدونةما إذا كانت المؤسسة التصنيف بالوكالة تدرس لجنة و

تحمل لالعقالنية االدارة والحوكمة الجيدة أن الوكالة  تؤمنوها. التقيد بعمل به من أجل ينظام مدى وجود والموظفين و

قد عنيا بالرحمة القرآن والسنة ومن المعلوم أن  .الملتزم بالشريعةالستثمار ل ركيزة أساسيةتعتبران  المسؤوليات المؤسسية

جميع منهجيات يتم اعتباره في . لذلك فإن هذا العامل القويم  سلوكمن المهم جزء وهذا ، واحترام البيئةلكل الكائنات الحية 

االجتماعية األهداف تقييم السعي وراء في هذا القسم يتم و. االلتزام الشرعي واالستئمانتصنيف في ذلك منهجية بما  الوكالة

 األعمال نحو هذه المساعي.غير المباشر عن طريق توجيه موارد بشكل بشكل مباشر من خالل المشاركة المؤسسية و

 ٪10واألداء  االستئمان ( مسؤولية و) 

 .األساليب المعتمدة لتوزيع العوائد 1و.

 مقارنة العوائد أو الخسائر المنقولة إلى المستثمرين.  2و. 

النسب المالية لتحديد فعالية الوكالة توظف ، حيث المنشأة المعنيةعتمدها التدابير التي تمدى عدالة تقييم يتم في هذا القسم و

 العوائد التي يتم توزيعها المؤسسة مقابل تلك  تجنيها على سبيل المثال مقارنة العوائد التي و منها ، التدابيرهذه ممارسة 

يشير االنحراف الكبير إلى عدم اإلنصاف في و .معينةية خالل فترة زمنية حسابات االستثمارالعلى المساهمين وأصحاب 

ضارب أو الم حصص، وتغيرات في مراعاتها الستقرار مستوى األرباح من هبةالطرق التي يتم اعتماد يتم تقييم و ع.التوزي

اعتمادًا على  مماثلة، وبطريقة و .هاكراروتالحاالت ، التي تم إنشاؤها مسبقًا لخدمة مثل هذه السحوبات من االحتياطيات

 .التصنيف المتعلق بذلك وثباته أثناءفي توزيع فائض التكافل وتوقيته  ال بد من النظر المطبق،هيكل صندوق التكافل 

 

 

 توحيد الرؤى 

االعتبارات الغالبة ودفع من عامل أو أكثر للتصنيف تغليب قد تتطلب الدرجات المنخفضة أو المرتفعة في حاالت محددة، 

هو  المرجحة كما االعتباراتبدرجة أعلى أو أقل من التصنيفات اإلرشادية التي تم التوصل إليها من خالل صنيف الت

 إلى التصنيفات النهائية.  للوصول المهني رأيها شر بحقها في ن تحتفظ لجنة التصنيف التابعة للوكالةوموضح أعاله. 

بيئة مواتية توفير يساعد على الذي تعمل فيه المؤسسة وما إذا كان ى لبيئاالنظام الطريق من خالل تقييم الوكالة يمهد تقييم و

تجدر اإلشارة إلى أن عدم وجود بيئة مواتية ال يؤدي إلى انخفاض التصنيف في حد ذاته ولتمكين قوانين الفقه اإلسالمي. 

، االسالمية السمحاء م بمبادئ الشريعةالتدابير التي تتخذها مؤسسة ما لاللتزاوتعتبر . التصنيفولكنه يشكل اعتباًرا مهًما في 

تصنيف ، مما يؤدي إلى سسات في هذه الواليات القضائيةلمؤل امرجحتنال تقديرا إضافية عدم وجود لوائح تنظيمية قد  رغم 

بصيغة الرموز األلفبائية العددية الناتج النهائي  يدل و.أنظمة قضائية متنوعة في أخرى مؤسسات بوقابل للمقارنة زن مت

لالستثمار  مانيةئستوالوفاء بالمسؤوليات االبالشريعة اإلسالمية لتزام على تصنيف ترتيب مؤسسة مالية من حيث اال

 الشرعي.
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تعريفات مقاييس تصنيفات االلتزام الشرعي واالستئمان: أ - الملحق  

 

ب: تصنيفات االلتزام الشرعي واالستئمان على النطاق الوطني –الملحق   

 

 تعريفات التصنيف

 

 

 

 

 

 النقاط الفئة مستوى االمتثال

معايير العالمية من حيث الوفاء بالتزامات للاستثنائي  مستوى االمتثال
 للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمان

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 )عالمي(: استثنائي

91 - 100  

 معايير العالمية من حيث الوفاء لل االمتثالمستوى عاٍل جًدا من 
 الشريعة اإلسالميةللتمويل المتوافق مع  االستئمان بالتزامات 

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 )عالمي(: عاٍل جداً 

81 - 90  

  العالمية من حيث الوفاء بالتزامات  االمتثال للمعاييرمستوى عاٍل من 
 للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمان

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 )عالمي(: عالٍ 

71 - 80  

فوق المتوسط للمعايير العالمية من حيث الوفاء  مستوى االمتثال
 للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمان  بالتزامات 

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 )عالمي(: فوق المتوسط

61 - 70  

  العالمية من حيث الوفاء بالتزامات  للمعايير االمتثال متوسطمتوسط 
 للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمان

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 متوسط )عالمي(:

51 -60  

  بالتزامات  لالمتثال للمعايير العالمية من حيث الوفاء أساسيمستوى 
 للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمان

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 )عالمي(: أساسي

41 - 50  

  من حيث الوفاء  بالتزامات كاٍف لمعايير العالمية غير مستوى االمتثال ل
 للتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية االستئمان

 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات
 )عالمي(: غير كافٍ 

 40 <  

 الفئة درجة االمتثال

و/ أو قواعد القطاع   اإلطار التنظيمي الوطنيعدم وجود انحرافات جوهرية عن 
 المحلي

 االلتزام الشرعي واالستئمان صنيفاتت

 1)وطني( 
 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات و/ أو قواعد القطاع المحلي انحرافات طفيفة عن اإلطار التنظيمي الوطني 

 2)وطني( 
 االلتزام الشرعي واالستئمان تصنيفات و/ أو قواعد القطاع المحلي عن اإلطار التنظيمي الوطني  ملحوظةنحرافات ا

 3)وطني( 



8 
 

 عملية التصنيف 

 للتصنيف الدولية االسالمية الوكالةتوقع اتفاقية تصنيف مع   االسالميةالمالية  المؤسسة

 للتصنيف الدولية االسالمية الوكالةتقدم مواد إعالمية اولية إلى  

 الدولية االسالمية الوكالة

 للتصنيف

 ً  إلى  المؤسسة المالية االسالمية  تجري دراسة أولية و تقدم استبياناً تفصيليا

 تقدم معلومات مفصلة ردا على االستبيان التفصيلي  االسالميةالمؤسسة  المالية 

 الدولية االسالمية الوكالة

 للتصنيف

 تعقد اجتماعات العناية الواجبة  

 بعد العناية الواجبة تحليل ماجري ت 

 قدم تقريًرا إلى لجنة التصنيف  ت 

 (.التمهيدي) قرر التقييم األوليت لجنة التصنيف 

 الدولية االسالمية الوكالة

 للتصنيف

 (التمهيدي)التقييم األولي  المؤسسة المالية االسالميةب طرتخ

 المؤسسة المالية االسالمية ومسوغاته مع ناقش األساس المنطقي  للتصنيفت 

 يجوز لها تقديم تظلم بناء  على أي حقائق أو معلومات جديدة االسالميةالمؤسسة  المالية 

 التقييم النهائي قدم تونظر في التظلمات الواردة من المؤسسة المالية االسالمية ت لجنة التصنيف

 الدولية االسالمية الوكالة

 للتصنيف

 المالية االسالمية ةخطر قرار لجنة التصنيف للمؤسست

 الموافقة مطلوبة فقط لإلصدار األولي -وافق على إصدار  التصنيف للجمهور ت االسالميةالمؤسسة  المالية 

 الدولية االسالمية الوكالة

 للتصنيف

 اإلعالمصدر التصنيف لوسائل ت

 

 


