مجلس الخدمات املالية اإلسالمية

مسودة
املعيار املعدل لكفاية رأس املال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية
] القطاع املصرفي[
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تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ،وفي حالة اختالف النسخة العربية عن النسخة اإلنجليزية ترجح نسخة
اللغة اإلنجليزية؛ العتبارها اللغة الرسمية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.

نبذة موجزة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية
ً
رسميا في الثالث من نوفمبر عام
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هيئة دولية واضعة للمعايير تم افتتاحها
 ،2002وبدأت أعمالها في العاشر من مارس عام  .2003ويهدف املجلس إلى تعزيز وتحسين سالمة صناعة
الخدمات املالية اإلسالمية واستقرارها ،وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية عاملية لهذه الصناعة
التي تضم بصفة عامة قطاعات املصرفية ،وأسواق رأس املال ،والتكافل (التأمين اإلسالمي) .إن املعايير التي
يعدها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية تتبع إجراءات مطولة ،تم وصفها في وثيقة "إرشادات وإجراءات
إعداد املعايير واملبادئ اإلرشادية" والتي تشمل من بين أشياء أخرى ،إصدار مسودة مشروع ،وعقد ورش
ً
عمل ،وفي حالة الضرورة ،عقد جلسات استماع .كما يعد مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أبحاثا تتعلق
بهذه الصناعة ،وينظم ندوات ومؤتمرات للسلطات التنظيمية وأصحاب االهتمام بهذه الصناعة .ولتحقيق
ذلك ،يعمل مجلس الخدمات املالية اإلسالمية مع مؤسسات دولية ،وإقليمية ،ووطنية ذات صلة ،ومراكز
أبحاث ،ومعاهد تعليمية ،ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع مجلس الخدمات املالية اإلسالميةwww.ifsb.org :
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بسم هللا الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه

القسم األول :مقدمة
 1.1الخلفية
 .1أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية معياره األول عن كفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في
ديسمبر 2005م (املعيار رقم  .)2وقد تناول هذا املعيار الهياكل واملحتويات املحددة للمنتجات والخدمات املتفقة مع
ً
أحكام الشريعة ومبادئها ،التي تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،كما قدم املعيار ً
إرشادا مفصال بخصوص
ُ
كمل املعيار في
كيفية حساب متطلبات كفاية رأس املال للمؤسسات التي تقدم تلك املنتجات والخدمات .واست ِ
السنوات الالحقة بعدد من املنشورات األخرى التي تتعلق بحساب متطلبات كفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية من أجل تغطية منتجات وخدمات إضافية تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو تقديم
مزيد من اإلرشادات عن كيفية تطبيق الجوانب املختلفة للمعايير الراهنة ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
 .2نتيجة لألزمة املالية واالقتصادية التي اندلعت في عام 2007م ،شهدت الساحة التنظيمية العاملية تطورات عدة
أسفرت عن إصدار كم هائل من املعايير واملبادئ اإلرشادية املعدلة من ِق َبل الهيئات الدولية الواضعة للمعايير ،مثل
مجلس االستقرار املالي ،ولجنة بازل للرقابة املصرفية ،واملنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ،واالتحاد الدولي
ً
ملراقبي التأمين .وقد كانت التغييرات التي استحدثتها لجنة بازل للرقابة املصرفية هي األقوى تأثيرا على معايير كفاية
رأس املال الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،حيث اقتضت تلك التغييرات مراجعة معايير كفاية رأس
املال ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية واملنشورات املتعلقة بها.
ًا ً
ً
وموحدا لكفاية رأس املال
معززا
 .3ومن ثم أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية معياره رقم ( )15بوصفه معيار
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باإلضافة إلى مواءمة معايير كفاية رأس املال الصادرة عن مجلس الخدمات
املالية اإلسالمية باملعايير الدولية لكفاية رأس املال .ويغطي املعيار رقم ( )15بعض الجوانب اإلضافية التي لم يسبق
أخذها في االعتبار كما هو موضح فيما يأتي:
1

(أ) يقدم املعيار إرشادات مفصلة تبين السمات الرئيسة واملعايير املتعلقة بمختلف مكونات رأس املال املنطبقة
على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،إلى جانب التعديالت والحسومات التنظيمية املرتبطة بتلك
املكونات.
(ب) يوسع املعيار نطاق اإلرشادات املضمنة في املعايير واإلرشادات السابقة املتعلقة بحساب مخاطر االئتمان،
ومخاطر السوق ،واملخاطر التشغيلية ،من أجل تضمين ما طرأ من تعزيزات في املعايير الدولية لرأس املال،
وتغطية بعض الجوانب التي لم تتم تغطيتها من قبل .فعلى سبيل املثال ،تم إعادة هيكلة إجراءات التخفيف
من مخاطر االئتمان لتشمل أساليب جديدة لتخفيف تلك املخاطر ،كما تم تحديث مخاطر السوق واملخاطر
ً
التشغيلية ،فضال عن تقديم إرشادات شاملة بشأن معالجة الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح ،والتعديل الذي يلحق نسبة كفاية رأس املال.
(ج) قدم املعيار إرشادات مفصلة تحدد الحد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال لكل من مخاطر االئتمان ومخاطر
ً
السوق معا ،لكل أداة من األدوات التمويلية واالستثمارية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
 .4أصدرت لجنة بازل للرقابة املصرفية في ديسمبر 2017م الحزمة النهائية إلصالحات إطار بازل  ،3متضمنة قد ًرا ً
كبيرا
من التغييرات التي طرأت على إطار بازل  3السابق .وقد استهدفت إصالحات 2017م الحفاظ على املصداقية في
حساب املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،وتعزيز قابلية املقارنة بين املصارف فيما يتعلق بنسب رأس
املال .وفي إطار جهودها الرامية إلى ضمان أسلوب احترازي ومتسق لحساب املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها ،أجرت إصالحات لجنة بازل للرقابة املصرفية تعزيزات ذات أهمية في سائر مخاطر الركيزة األول .واشتملت
التغييرات املتعلقة بمخاطر االئتمان على تعزيز درجة الحساسية للمخاطر مع اإلبقاء على بساطة األساليب بما فيه
الكفاية ،وتقليل االعتماد على التصنيفات االئتمانية الخارجية عن طريق التأكيد على اتخاذ املصارف ما يكفي من
ً
ً
مفصال غير مبني على التصنيفات ،للدول
الحرص الواجب عند استخدام التصنيفات الخارجية ،كما أتاحت أسلوبا
التي ال تستطيع أو ال ترغب في االعتماد على التصنيفات االئتمانية الخارجية.
ً
 .5خضع إطار مخاطر السوق إلى مراجعة واسعة ،شملت أوال مراجعة أساسية لسجل املتاجرة .وأسفرت تلك املراجعة
عن إصدار األسلوب املعياري (الطريقة القائمة على الحساسيات) في يناير 2016م .وحين ُ
اعت ِبر هذا األسلوب شديد
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التعقيد وغير عملي بالنسبة للمصارف الصغيرة ،نتج عن ذلك إصدار أسلوب موحد بديل يتسم بالبساطة .وشهد
ً
ً
إطار املخاطر التشغيلية أيضا شيئا من التسهيل والتبسيط .وقامت لجنة بازل للرقابة املصرفية بإحالل األساليب
األربعة الراهنة بأسلوب منفرد موحد ،وسعت إلى تعزيز حساسية اإلطار للمخاطر باملزج بين مقياس مح ّسن للدخل
اإلجمالي والسجل التاريخي الداخلي لخسائر املصرف نفسه على مدى عشر سنوات .واستحدثت لجنة بازل للرقابة
ً
ً
ً
املصرفية أيضا هامشا لنسبة الرافعة املالية للمصارف العاملية املهمة نظاميا ،كما حسنت مقياس التعرض
املستخدم في حساب نسبة الرافعة املالية.
 .6وفي ظل ما استحدثت لجنة بازل للرقابة املصرفية من تعزيزات وتطورات كبيرة متعلقة بمتطلبات كفاية رأس املال
واملقاييس األخرى للمخاطر املذكورة ً
آنفا ،وما استجد من تطورات في صناعة الخدمات املالية اإلسالمية وفي الساحة
الرقابية العاملية األخرى منذ إصدار املعيار رقم ( )15ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية في ديسمبر 2013م ،وتداعيات
كل ذلك على معايير رأس املال الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،وافق املجلس األعلى ملجلس الخدمات
املالية اإلسالمية في اجتماعه الثاني والثالثين املنعقد بمدينة الكويت بدولة الكويت في  3مايو 2018م على مراجعة
املعيار الحالي لكفاية رأس املال (املعيار رقم  15ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية) وتشكيل مجموعة عمل للمعيار
ُ
املعدل لكفاية رأس املال .وك ِلفت مجموعة العمل املذكورة بإعداد معيار معدل لكفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات
ً
املالية اإلسالمية (يشار إليه فيما بعد بـ "املعيار") ،ليكون
متوائما مع أحدث التطورات في صناعة الخدمات املالية
اإلسالمية ،وأفضل املمارسات التنظيمية العاملية.
 2.1الغرض واألهداف
 .7يهدف هذا املعيار مواءمة املعايير واإلرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية باملعايير الدولية لرأس
ً
ً
وتناغما مع أفضل املمارسات
املال .وترمي التعزيزات املزمع إجراؤها على املعيار رقم ( )15إلى جعله أكثر شموال ومتانة
العاملية من حيث اإلطار التنظيمي لكفاية رأس املال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية .وسيفض ي تضمين
املعيار ألفضل املمارسات العاملية إلى إتاحة أرضية متكافئة لكل من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية واملؤسسات
املالية التقليدية الخاضعة لإلطار التنظيمي لرأس املال .ويقدم املعيار إرشادات أوضح للسلطات التنظيمية والرقابية،
3

مقترنة باملرونة الالزمة لتطبيقها عبر األقاليم املختلفة وعلى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الصغيرة وتلك التي
تتسم بضخامتها وتعقيدها .وتشمل األهداف األساسية للمعيار ما يأتي:
(أ) مساعدة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية والسلطات الرقابية في تطبيق إطار كفاية رأس املال الذي
يضمن التغطية الفعالة لتعرضات املخاطر لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وتخصيص رأس املال
املناسب لتغطية تلك املخاطر ومن ثم تعزيز املرونة لدى صناعة الخدمات املالية اإلسالمية.
(ب) تقديم إرشادات معززة بشأن محافظة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على مكونات رأسمال تنظيمي
عالية الجودة يتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
(ج) تعزيز اإلرشادات املقدمة من قبل معايير كفاية رأس املال السابقة ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية وذلك
بتناول متطلبات كفاية رأس املال ملختلف تعرضات املخاطر املتعلقة باملنتجات والخدمات املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها التي تقدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(د) تقديم إرشادات معززة بشأن معالجة كفاية رأس املال عند انخراط مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،من
خالل أدائها ألدوار مختلفة ،في إصدار الصكوك وعمليات التصكيك.
(ه) معالجة بعض األمور التي ظهرت أو تشكلت أثناء تطبيق معايير كفاية رأس املال واملبادئ اإلرشادية السابقة
ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
(و) تبني أفضل املمارسات العاملية واملعايير الراهنة واملستجدة املتعلقة بكفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية.
 3.1نطاق التطبيق
 .8إن املقصد األساس لهذا املعيار خدمة املؤسسات املصرفية التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،إال أنه يمكن اعتباره
من زاوية أوسع بمثابة إطار لحساب متطلبات رأس املال الخاصة باملخاطر ألي مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم
تتحمل أي تعرضات مخاطر متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها في سير أعمالها .ومن ثم فإن املعيار ينطبق بصفة
أساسية على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تشمل ،على سبيل املثال دون الحصر ،املصارف التجارية
اإلسالمية القائمة بذاتها ،واملصارف أو الشركات االستثمارية اإلسالمية ،واملصارف اإلسالمية املنبثقة عن مصارف
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تقليدية ،والفروع/األقسام/الوحدات املصرفية اإلسالمية للمصارف التقليدية (يشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ
ً
"النوافذ اإلسالمية ،)"1ومثل ذلك من املؤسسات املالية األخرى وفقا ملا تقرره السلطة الرقابية املعنية .إضافة إلى
ذلك ،فإن املنهجية املتبعة لوزن املخاطر املحددة في هذا املعيار يمكن تطبيقها على املوجودات التمويلية املحتفظ
بها من قبل عمليات النافذة اإلسالمية غير املستقلة ،أو مؤسسات أخرى.
 .9سيكون هذا املعيار واجب التطبيق على أي مؤسسة للخدمات املالية اإلسالمية تقع ضمن النطاق املحدد في املعيار
ً
على أساس موحد كليا على مستوى الشركة القابضة ضمن مجموعة كاملة أو فرعية من مؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية ،أو على أساس فردي ،أو على أساس موحد كليا وفردي ،حسبما تحدده السلطة الرقابية املعنية .وال يراد
من هذا املعيار أن ُيطبق على مستوى التوحيد ملجموعة كاملة أو فرعية تتكون من كيانات غير مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية الوارد حسب تعريفها الوارد في املعيار .وينبغي أن يتناسب تطبيق هذا املعيار من ِق َبل السلطات
الرقابية في دولها مع طبيعة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعنية وحجمها ودرجة تعقيدها ونوع منتجاتها.
 4.1تاريخ التطبيق
ُ
 .10التعزيزات التي أجريت على مكونات رأس املال ،والهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال ،والهوامش اإلضافية
ً
ملواجهة التقلبات الدورية ،وعمليات النوافذ اإلسالميةُ ،يتوقع تطبيقها فورا من ِق َبل السلطات التنظيمية والرقابية
ُ
في دولها .وأما التعزيزات التي أجريت على األطر الخاصة بمخاطر االئتمان ،ومخاطر السوق ،واملخاطر التشغيلية ،إلى
جانب اإلطار الخاص بنسبة الرافعة املالية فينبغي تطبيقها في موعد ال يتجاوز األول من يناير 2022م .وتستطيع
السلطات التنظيمية والرقابية النظر في وضع جداول زمنية للتطبيق املبكر حيثما تسنى ذلك ،آخذة في االعتبار مدة
كافية لتحويل هذا املعيار إلى لوائح تنظيمية وإرشادات رقابية وطنية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
 5.1خصوصيات األدوات املالية اإلسالمية
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ً
َّ
عرف مجلس الخدمات املالية اإلسالمية "النوافذ اإلسالمية" بأنها جزء من مؤسسة مالية تقليدية (قد يكون فرعا أو وحدة مخصصة من تلك
املؤسسة) يتيح خدمات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها تشمل إدارة األموال (الحسابات االستثمارية) إلى جانب التمويل واالستثمار .ومن ثم فإن هذه
النوافذ ُينتظر أن تكون مستقلة بذاتها لكونها وساطة مالية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها وتستثمر ما تجمع من أموال في موجودات متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها.
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 .11األدوات املالية اإلسالمية تضم أدوات قائمة على املوجودات (املرابحة والسلم واالستصناع ،القائمة على بيع
موجودات أو شرائها ،واإلجارة القائمة على بيع منافع موجودات) ،وأدوات املشاركة في األرباح (املشاركة واملضاربة)،
أو صكوك (أوراق مالية) واملحافظ والصناديق االستثمارية التي قد تكون قائمة على املوجودات املذكورة ً
آنفا.
وبالنسبة لألدوات القائمة على املوجودات يكون العائد اإلجمالي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الهامش بين
كلفة املوجودات واملبلغ الذي يمكن استرداده عن طريق بيع املوجودات أو تأجيرها .لذلك تصبح مثل هذه األدوات
عرضة ملخاطر السوق (السعر) املرتبطة باملوجودات إلى جانب مخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ املستحق على
الطرف املقابل .وفيما يخص أدوات املشاركة في األرباح ،أي املشاركة واملضاربة ،يكون التعرض ذا طبيعة مماثلة
ً
مشابها لـ "مركز في حقوق امللكية في السجل
ملركز في حقوق امللكية غير محتفظ به ألغراض املتاجرة ،ويعد هذا
ً
املصرفي" 2وفق ما وصفته اتفاقية بازل  .2ويتم تناول هذه األدوات أيضا ضمن مخاطر االئتمان ،باستثناء
االستثمارات (القصيرة األجل عادة) في املوجودات ألغراض املتاجرة ،التي يتم تناولها ضمن مخاطر السوق.
ً
 .12ونظرا لهذه األسباب يتخذ هذا املعيار نسق املصفوفة الخاصة باملعيار رقم ( ،)15حيث يتم التعامل مع الحد األدنى
ً
ملتطلبات كفاية رأس املال املتعلقة بتعرضات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق معا ،الناشئة عن نوع بعينه من
األدوات املالية ،تحت عنوان تلك األداة ،كما هو مبين ً
الحقا.
 6.1هيكل املعيار
 .13هذا املعيار هو صيغة معدلة للمعيار رقم ( )15ومن ثم فهو يحتفظ إلى حد بعيد بنسق ذلك املعيار دون االشتمال
عل تعديالت كثيرة .ويتضمن املعيار املعدل سبعة أجزاء كاآلتي:
(أ) الجزء األول ،ويشتمل على الخلفية واألهداف إلى جانب نطاق املعيار وما يتناوله .وإضافة إلى ذلك يتضمن
هذا الجزء تحديد التاريخ املقترح للبدء في تطبيق املعيار ،كما يحتوي على نبذة موجزة تغطي خصوصيات
أدوات التمويل اإلسالمية ،وهيكل املعيار.
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ً
ً
(ب) الجزء الثاني ،ويتضمن بيانا موجزا للمسوغ الذي يقف وراء متطلبات كفاية رأس املال ويبرز معادلتين
ً
(املعادلة املعيارية ،معادلة تقدير السلطة الرقابية) لحساب نسبة كفاية رأس املال .ويشتمل هذا الجزء أيضا
على بيان مقتضب لإلجراءات االحترازية الكلية الهادفة إلى احتواء أثر املخاطر النظامية ،واملخاطر املكتسبة
من خارج النظام ،إضافة إلى نسبة الرافعة املالية.
(ج) الجزء الثالث ،وفيه إيضاح مختصر للمالمح األساسية ومعايير األهلية لشتى مكونات رأس املال التنظيمي
الذي يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ به ،وكذلك التعديالت والحسومات التنظيمية
ً
امللحقة بهذه املكونات .وفضال عن ذلك يتيح هذا الجزء معايير معززة لتحديد أدوات رأس املال التنظيمي
ً
املؤهلة ضمن املستوى األول اإلضافي واملستوى الثاني ،وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها ،وبناء على معايير لجنة
بازل للرقابة املصرفية.
(د) الجزء الرابع ،ويشتمل على إرشادات عن كيفية تحديد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املوجودات الكلية
املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،في محفظة املوجودات ،عن طريق جمع قيم كل تلك املوجودات الناشئة
عن تعرضات املخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية للمحفظة .وينطوي هذا الجزء على إرشادات تفصيلية
معززة تتاح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،مشتملة على التعزيزات املستجدة للمعايير العاملية لرأس
ً
املال .وأخيرا ،فقد ُع ِزز الجزء الفرعي الخاص بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ليتيح
إرشادات أشمل عن معالجة تلك الحسابات ،وإجراء تعديالت نسبة كفاية رأس املال.
ً
ً
(ه) ويتضمن الجزء الخامس نصا معدال عن الحد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال ملجابهة املخاطر االئتمانية
ً
ومخاطر السوق معا ،لكل أداة من أدوات التمويل واالستثمار املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها:
 املرابحة ،واملرابحة لآلمر بالشراء.
 معامالت املرابحة في السلع.
 السلم ،والسلم املوازي.
 االستصناع ،واالستصناع املوازي.
 اإلجارة ،واإلجارة املنتهية بالتمليك.
 املشاركة بما فيها املشاركة املتناقصة.
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 املضاربة.
 القرض.
 الوكالة.
(و) ويشتمل الجزء السادس على إرشادات معززة عن كيفية معالجة كفاية رأس املال الخاصة بالصكوك
وتعرضات التصكيك لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية كما ورد في املعيار رقم ( )15ملجلس الخدمات
املالية اإلسالمية ،مع تضمين تلك اإلرشادات التطورات التنظيمية العاملية املتصلة بإنشاء الصكوك وإصدارها
وحملها في مختلف مراحل عملية التصكيك.
(ز) ويعزز الجزء السابع متطلبات رأس املال لتعرضات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املتعلقة بالتمويل
العقاري واألنشطة االستثمارية التي تستخدم فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أموالها (أموال حملة
األسهم) أو األموال املحصلة عبر الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح وغيرها من األموال
األخرى.
 .14وهذا املعيار ال يشمل األساليب الداخلية القائمة على التصنيف ،املستخدمة في حساب متطلبات رأس املال املرتبطة
باملخاطر االئتمانية ومخاطر السوق .وقد ترى السلطات التنظيمية والرقابية ،بناء على تقديرها ،السماح ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية في دولها بتوظيف مثل هذه املناهج املتقدمة شريطة أن تكون السلطات التنظيمية
والرقابية راضية عن عدة جوانب منها( :أ) متانة النماذج الداخلية( ،ب) وفرة البيانات الكافية التي يمكن االعتماد
عليها( ،ج) قدراتها ومواردها الذاتية الداخلية التي تمكنها من مراجعة أداء النماذج املستخدمة واعتمادها ومراقبتها،
(د) الوفاء باملتطلبات األخرى ذات العالقة.
 .15ال تغطي أحكام الشريعة ومبادئها املذكورة ألغراض توضيحية في هذا املعيار كافة املمارسات املتبعة لدى مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية في الدول املختلفة ،كما أن اإلحاالت إلى تلك األحكام واملبادئ في هذا السياق ال يراد بها
اإلشارة إلى أن مجلس الخدمات املالية اإلسالمية يتبنى ً
حكما إزاء ما إذا كانت املنتجات والخدمات التي تقدمها
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مطابقة ألحكام الشريعة ومبادئها أم ال .وفي هذا الصدد ُينتظر من مؤسسات
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الخدمات املالية اإلسالمية الوفاء باملتطلبات التي تضعها سلطاتها الرقابية ومجالسها الشرعية كي تقرر وتضمن
اتفاق أنشطتها مع أحكام الشريعة ومبادئها.
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القسم الثاني :كفاية رأس املال والتدابير الحترازية الكلية
 1.2متطلب كفاية رأس املال
ُ .16
استخدمت املتطلبات النظامية لرأس املال بوصفها إجر ًاء احتر ً
ازيا يضمن الدعم الكافي إزاء تعرضات املخاطر التي
تواجهها املؤسسة املالية ،عن طريق رأسمال ذي جودة عالية يستوعب الخسائر على نحو مستمر .ومثل هذا اإلجراء
كفيل بجعل املؤسسة املالية قادرة باستمرار على أداء التزاماتها فور استحقاقها ،ومن ثم اكتساب ثقة عمالئها
ومودعيها ودائنيها وغيرهم من املعنيين بتعامالتها ،فيفض ي كل ذلك إلى تعزيز مرونة النظام املالي العالمي واستقراره.
ً
وفضال عن ذلك ،تسعى التعزيزات املستحدثة في املتطلبات النظامية لرأس املال إلى حماية املودعين واألطراف الدائنة
املمتازة في حالة عدم االستمرارية عبر تعزيزات وقائية إضافية لرأس املال القادر على امتصاص الخسائر.
 .17يضمن املتطلب التنظيمي األساس ي لرأس املال احتفاظ املؤسسات املالية بالحد األدنى لنسبة كفاية رأس املال في
ً
كل األوقات .واملتطلب األساس ي لرأس املال هو "نسبة كفاية رأس املال" التي تشكل مقياسا لرأس املال املتاح
َ ً
معبرا عنه بنسبة مئوية من موجوداتها املرجحة بحسب أوزان مخاطرها .وتحسب نسبة كفاية رأس
للمؤسسة املالية
املال بقسمة رأس املال التنظيمي املؤهل للمصرف على موجوداته املرجحة بحسب أوزان مخاطرها.
(أ) يتكون رأس املال التنظيمي املؤهل الذي يشكل بسط املعادلة من شقين على النحو اآلتي:
 رأس املال األساس :ويشمل رأسمال األسهم العادية ،ورأس املال اإلضافي .ويضمن هذا النوع من رأس
املال استيعاب الخسائر على أساس استمرارية النشاط (انظر الجزء الثالث ،الفرع  2.1.1للوقوف على
مناقشة تفصيلية لهذا النوع من رأس املال التنظيمي) ،كما يضمن هذا النوع من رأس املال تشغيل
مؤسسة خدمات مالية إسالمية قابلة لالستمرار.
 رأس املال الثانوي :وهو رأس املال في حالة عدم االستمراريةُ .ويتوقع من هذا النوع من رأس املال دعم
عملية امتصاص الخسائر عندما تصبح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية غير قابلة لالستمرار أو في
حالة التصفية (انظر الجزء الثالث ،الفرع  2.1.3للوقوف على مناقشة تفصيلية لهذا النوع من رأس
املال التنظيمي).
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(ب) املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها التي تشكل مقام املعادلة هي مجموع تعرضات املخاطر ،املسجلة
داخل قائمة املركز املالي وخارجها ،ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ولضمان التزام مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية بمتطلب كفاية رأس املال تكون املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها هي مجموع هذه
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها االئتمانية والسوقية والتشغيلية .ويتضمن الجزء الرابع من هذا
املعيار مناقشة لتفاصيل املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها لفئات املخاطر املختلفة هذه.
ومن ثم تصبح معادلة نسبة كفاية رأس املال كما يلي:
نسبة كفاية رأس املال =

رأس املال التنظيمي املؤهل

________________________
مجموع املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها (املخاطر االئتمانية +مخاطر السوق +املخاطر التشغيلية)

 .18ينبغي أال تقل متطلبات رأس املال املؤهل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في كل األوقات عن  %8من مجموع
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها .ويجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الوفاء بحدود رأس
ً
جزءا من متطلبات أس املال الكلية املشار إليها ً
آنفا:
املال التالية التي تشكل في كل األوقات
ر
(أ) يجب أال تقل حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس عن  %4.5من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها.
(ب) يجب أال يقل رأس املال األساس (حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس  +رأس املال اإلضافي) عن %6
من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها.
(ج) يجب أال يقل رأس املال الكلي (رأس املال األساس  +رأس املال الثانوي) عن  %8من املوجودات املرجحة
بحسب أوزان مخاطرها.
 .19إضافة إلى ذلك ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ بالهامش اإلضافي للحفاظ على رأس
ً
املال إلى جانب الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية وفقا ملا تقرره السلطات التنظيمية والرقابية املعنية بأمرها.
ويتضمن الجزآن ( )2.3و( )2.4تفاصيل هذين الهامشين اإلضافيين الخاصين بحماية رأس املال واإلرشادات املرتبطة
ً
بهما .وفضال عن ذلك ،سيتوجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املصنفة من ِق َبل سلطاتها الرقابية ضمن
املصارف ذات األهمية النظامية على الصعيد املحلي االحتفاظ بقدر إضافي من حقوق امللكية العادية في رأس املال
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األساس كما هو مبين في الجزء ( ،)2.6أما مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املصنفة ضمن املصارف ذات األهمية
النظامية على الصعيد العالمي فسوف تخضع ملتطلبات محددة لكفاية رأس املال إلى جانب املتطلبات املحددة في
ً
هذا املعيار ،ووفقا ملا تنص عليه اللوائح الصادرة عن السلطات التنظيمية والرقابية املعنية بشأن تلك املؤسسات.
 2.2حساب نسبة كفاية رأس املال
 .20يمكن لسلطة التنظيم والرقابة الوطنية املعنية أن تسمح ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية باستخدام أي من
املعادالت التالية لحساب نسبة كفاية رأسمالها:
(أ) املعادلة املعيارية :في غياب أي دعم 3لدفعات األرباح التي تقدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ألصحاب الحسابات االستثمارية ،ال يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ برأسمال تنظيمي
لدعم تعرضات املخاطر التجارية (أي املخاطر االئتمانية أو السوقية) الناشئة عن املوجودات املمولة عن طريق
الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،الخاصة بأصحاب الحسابات هؤالء .وهذا يعني
استبعاد املخاطر التجارية املرتبطة باملوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة بحسابات استثمارية
وعندئذ تبقى
قائمة على املشاركة في األرباح كهذه عند حساب مقام املعادلة الخاصة بنسبة كفاية رأس املال،
ٍ
املخاطر التشغيلية فقط .وتسمى هذه املعادلة "املعادلة املعيارية" ،وتحسب كما يلي:
رأس املال املؤهل

_____________________
مخاطر السوق)5

إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها( 4مخاطر االئتمان+
ً
ناقصا
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمولة عن طريق الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح( 6مخاطر االئتمان
 +مخاطر السوق)

3
4
5
6

( +املخاطر التشغيلية)

انظر الجزء الرابع ملزيد من التفاصيل حول األساس املنطقي للدعم وتقنياته املختلفة.
إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها يشمل تلك املمولة بالحسابات االستثمارية املقيدة واملطلقة املبنية على املشاركة في األرباح.
املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق للتعرضات داخل قائمة املركز املالي وخارجها.
عند خلط األموال تحسب املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح على أساس حصتها النسبية
ً
ُ
عدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار أو ما
في املوجودات املعنية .وتشمل أرصدة الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح كال من احتياطي م ِ
يعادلهما من االحتياطيات.
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ً
(ب) معادلة تقديرالسلطة الرقابية :في الدول التي تمارس فيها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية نوعا من دعم دفعات
األرباح املقدمة ألصحاب الحسابات االستثمارية (وخاصة أصحاب الحسابات االستثمارية املطلقة) ،مما يؤدي إلى
تنظيمي ُيخصص لدعم
مال
وجود مخاطر تجارية منقولة ،ينبغي أن تطلب السلطات التنظيمية والرقابية رأس ٍ
ٍ
تعرضات املخاطر التجارية املنقولة .وفي ظل هذا األسلوب ،نجد أن املخاطر التجارية (أي تقلب العائد باستبعاد
الخسائرالشاملة) للموجودات املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،يتحملها بشكل
ً
تناسبي أصحاب هذا النوع من الحسابات ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معا .ومن ثم تنشأ الحاجة إلى جزء
من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمولة بهذه الحسابات ُ -يرمز إليه بالحرف اإلغريقي (ألفا)ُ -ي َ
ض َّمن
في مقام املعادلة الخاصة بنسبة كفاية رأس املال .وتخضع القيمة املسموح بها لـ "ألفا" لتقدير السلطة التنظيمية
والرقابية الوطنية املعنية ،وقد ترى السلطات التنظيمية والرقابية اتخاذ القرار بتوسيع نطاق هذه املعاملة لتشمل
الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح ،بشرط وجود األساس الكافي للقناعة بأن أصحاب
ً
الحسابات االستثمارية املقيدة أيضا يخضعون لعملية دعم األرباح .وتقود املشاركة في األرباح بين أصحاب الحسابات
االستثمارية ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على هذا النحو إلى ما يعرف بـ "معادلة تقدير السلطة الرقابية" التي
تقبل التطبيق في الدول التي ترى السلطات التنظيمية والرقابية فيها السماح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
(أو مطالبتها في بعض الدول) بدعم األرباح املقدمة إلى أصحاب الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح،
ُ
للحد من مخاطر السحب ،واملخاطر النظامية املصاحبة .وتحسب نسبة كفاية رأس املال وفق املعادلة اآلتية:
رأس املال املؤهل
_______________________________
ً
{إجمالي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها (مخاطر االئتمان  +مخاطر السوق) زائدا :املخاطر التشغيلية
ً
ناقصا:
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمولة بالحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح (مخاطر االئتمان  +مخاطر
ً
السوق) ناقصا – 1( :ألفا)[ 7املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
ً
عدل األرباح ،واحتياطي مخاطر
(مخاطر االئتمان  +مخاطر السوق) ناقصا :ألفا [املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمولة باحتياطي ُم ِ
االستثمار للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح( 8مخاطر االئتمان  +مخاطر السوق)]}.

7

8

ترمز "ألفا" إلى جزء من املوجودات املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،وهو الجزء الذي تحدده السلطات
ً
الرقابية .ومن ثم تختلف قيمة "ألفا" تبعا الختالف تقدير تلك السلطات وفق مقتض ى الحال.
الجزء ذو الصلة من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمول من حصة الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح في
ُ
ُ
ُ
عدل األرباح هو خفض عملية نقل
عدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار ،يحسم من مقام املعادلة .واألثر الناتج عن احتياطي م ِ
احتياطي م ِ
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 3.2الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال
 1.3.2مقدمة
ُ .21
صمم الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال ليتيح ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية طبقة إضافية لحماية
ً
رأسمالها فضال عن الحد األدنى من متطلبات كفاية رأس املال ،كي تلجأ إلى استخدام تلك الطبقة اإلضافية في أوقات
الضغوط املالية أو االقتصادية (حين توشك الخسائر على التفاقم) ،ومن ثم تتجنب اإلخفاق في الوفاء بالحد األدنى
ملتطلبات رأس املال .9وتعين الحماية اإلضافية التي يتيحها الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال مؤسسة الخدمات
ً
املالية اإلسالمية أيضا على استعادة مستويات كفاية رأسمالها باتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على رأس املال ،كما
تعينها على تجنب التدخل الرقابي الناش ئ عن مخالفة الحد األدنى من متطلبات رأس املال ،وتمنع عنها ما يهدد
امتيازاتها وجميع ما يترتب على ذلك من تدنيات ،كتلك املتعلقة بالسيولة ومخاطر العدوىُ .وي َ
عبر عن الهامش اإلضافي
للحفاظ على رأس املال بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،الخاصة بمؤسسة الخدمات
ً
املالية اإلسالمية ،تماما كما يحدث عند تحديد نسبة كفاية رأس املال .وينبغي التقيد بالهامش اإلضافي للحفاظ على
رأس املال عن طريق االحتفاظ في كل األوقات باملبلغ املطلوب من حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس ،إلى
ً
جانب مقدار حقوق امللكية العادية في أس املال األساس املُ َ
حتفظ به التزاما بالحد األدنى ملتطلبات رأس املال،
ر
املشمولة في نسبة كفاية رأس املال الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وملزيد من اإليضاح ،فإن مقدار
ً
حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس الذي تحتفظ به مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التزاما بنسبة كفاية
رأس املال ال يمكن استخدامه هو نفسه للوفاء بمتطلب الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال.
 .22وإذا انخفض رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دون مستوى الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال،
تتعرض تلك املؤسسة إلى مختلف القيود على عمليات التوزيع التقديري لألرباح ،إلى حين إعادة رأسمالها إلى املستوى
املطلوب للهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال .إضافة إلى ذلكُ ،يطلب من هذه املؤسسة رسم "خطة للحفاظ

9

املخاطر ،بينما األثر الناتج عن احتياطي مخاطر االستثمار هو خفض أية خسائر مستقبلية في االستثمار املمول بالحسابات االستثمارية القائمة على
املشاركة في األرباح.
جوان رامرز (Handbook of Basel III Capital – Enhancing Bank Capital in Practice. ،)2018
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على رأس املال" مع استراتيجية موثوقة لتدارك مستوى الهامش اإلضافي وعرضها على السلطة التنظيمية والرقابية
املعنية العتمادها .ومع ذلك ،تملك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الخيار في جمع قدر إضافي من حقوق امللكية
ً
العادية في رأس املال األساس عبر إصدارات جديدة بدال من املحافظة الداخلية على رأس املال بخفض عمليات توزيع
ً
األرباح ،غير أن هذا الخيار ينبغي أن يكون جزءا من خطة الحفاظ على رأس املال (انظر الجزء  )2.3.4التي تقدمها
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى السلطة التنظيمية والرقابية .ويخضع الخيار للتقييم واالعتماد الرقابي.
 2.3.2اإلطار
 .23ينبغي أن يبلغ الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال نسبة  %2.5من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
باإلضافة إلى املتطلبات التنظيمية للحد األدنى لرأس املال ،وأن يشتمل فقط على حقوق امللكية العادية في رأس
املال األساس .وتستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام فائض حقوق امللكية العادية في رأس املال
األساس لديها فقط عند وفائها بمتطلبات الحد األدنى لرأسمالها (ما يزيد عن – %4.5من املوجودات املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها) ألغراض الوفاء بالهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال.
 .24إذا انخفض رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دون املستوى املطلوب املوضح في الفقرة السابقة ،تستطيع
السلطة الرقابية تقييد بعض أو كل العناصر التالية الخاصة بتلك املؤسسة .ومع ذلك ،ال ينبغي أن تحد مثل هذه
القيود من قدرة املؤسسة على ممارسة أعمالها كاملعتاد .ومن بين العناصر الخاضعة للتقييد ما يلي:
(أ) توزيعات األرباح على األسهم.
(ب) عمليات إعادة شراء األسهم.
(ج) التوزيعات التقديرية لألرباح لحملة األدوات األخرى لحقوق امللكية العادية في رأس املال األساس ،و/أو
(د) املدفوعات التقديرية ملكافآت العاملين ،بشرط عدم تعارض هذه الخطوة مع أية التزامات تعاقدية أو قانونية
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
" .25األرباح" لهذا الغرض ،ينبغي أن تكون تلك املؤهلة للتضمين في حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس ،ومن
ثم يمكن مساهمتها في بناء حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس لصون الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس
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ُ
املاإلذا ق ّيد توزيعها .ومثل هذه األرباح قابلة للتوزيع (ماعدا حصة األرباح املستحقة الدفع ألصحاب الحسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح) ،وتحسب قبل حسم العناصر الخاضعة للتقييد املذكورة في الفقرة
السابقة املتعلقة باألرباح املوزعة وعمليات إعادة شراء األسهم ،وتوزيع األرباح على حملة األدوات األخرى لحقوق
امللكية العادية في رأس املال األساس ،واملدفوعات التقديرية ملكافآت العاملين .وتشمل مثل هذه األرباح( :أ) األرباح
املرحلية التي لم تتم إضافتها بعد إلى حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس الذي تم توليده منذ أحدث قرار
بصدد توزيع األرباح أو أية إجراءات أخرى مذكورة في الفقرة السابقة( ،ب) أرباح نهاية العام التي لم تتم إضافتها
بعد إلى حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس الذي تم توليده منذ أحدث قرار بصدد توزيع األرباح أو أية
إجراءات أخرى مذكورة في الفقرة السابقة .وينبغي عند إجراء هذه العملية الحسابية حسم أية ضريبة مستحقة
الدفع على البندين السابقين .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي حساب مثل هذه األرباح بعد حسم الزكاة والتحويالت إلى
عدل األرباح ،حيث ينطبق ذلك .ويجب إجراء الحسم املتعلق بالضريبة على أساس أن جميع العناصر
احتياطي ُم ِ
ُ
القابلة للتوزيع املذكورة في الفقرة السابقة لم تدفع بعد .وهذا يعني أن أي أثر ضريبي يتعلق بعمليات التوزيع هذه
سيتم إبطاله.
 .26ويطبق الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املالعلى املستوى املوحد للمجموعة .ومن ثم ينبغي تطبيق كل القيود
املتعلقة بعمليات توزيع األرباح املذكورة في الفقرة السابقة على املستوى املوحد للمجموعة .وفي حالة عمليات النوافذ
اإلسالمية للمصارف التقليدية (كما ُع ّرفت في الحاشية  )2تطبق القيود على مستوى املصرف .وحين تختار السلطات
التنظيمية والرقابية قصر املحافظة على رأس املال على أجزاء محددة من املجموعة يمكنها الذهاب إلى تطبيق الهامش
ُ
اإلضافي للحفاظ على رأس املال على أساس أحادي (الكيان املنفرد).
 .27إذا انخفضت وضعية رأس املال لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى ما دون املتطلب الخاص بالهامش
اإلضافي للحفاظ على رأس املال ال تستطيع تلك املؤسسة استخدام التنبؤات املستقبلية بالتعافي أو توقعات الربحية
ً
ً
مسوغا للقيام بأي نوع من أنواع التوزيع الواردة في الفقرة الرابعة .وفضال عن ذلك ،ينبغي أال ُيسمح ملثل هذه
ُ
املؤسسة بأي توزيع من أرباحها لكي ت ِبرز قوتها املالية ،كقدرتها على توزيع األرباح على األسهم.
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 .28بما أن الهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال ينبغي أن يشتمل على حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس
فقط ،فإن أي رأسمال ُيجمع عن طريق إصدار الصكوك أو أدوات رأس املال األخرى غير املؤهلة لإلضافة إلى حقوق
امللكية العادية في رأس املال األساس (كما ُع ّرف في الجزء  )3.1.1ال يمكن قبوله للوفاء بمتطلب الهامش اإلضافي
للحفاظ على رأس املال.
 3.3.2نسب الحفاظ على رأس املال
ُ
 .29من أجل االلتزام بالحد األدنى ملتطلبات حقوق امللكية العادية في رأس املال األساس (أي  %4.5كما ذ ِكر في الجزء
 2.1والهامش اإلضافي للحفاظ على رأس املال (أي  )%2.5يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ
في كل األوقات بما ال يقل عن  %7من رأسمال األسهم العادية .وإذا انخفض مستوى رأسمال األسهم العادية لديها
إلى ما دون هذا املتطلب ،سوف تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى قيود على عمليات توزيع األرباح كما
ورد بإيجاز في الفقرة  ،38وسيطلب منها االحتفاظ بنسبة محددة من األرباح في الفترات املالية التالية إلى حين
ً
كامال ،أي إلى حين ُ
تجاوز رأسمال األسهم العادية لدى املؤسسة نسبة  %7من
استعادة عازل حماية رأس املال
مجموع املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها .وتسمى نسبة األرباح التي ُيحظر توزيعها من أجل استخدامها
في الحفاظ على رأس املال "الحد األدنى لنسبة الحفاظ على رأس املال" ،وتعتمد على مستوى نسبة رأسمال األسهم
العادية (في نطاق عازل حماية رأس املال الذي يتراوح ما بين  4.5و %7من مجموع املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها) كما هو مبين في الجدول التالي:
نسبة رأسمال األسهم العادية

الحد األدنى لنسب الحفاظ على رأس املال
(النسبة املئوية من األرباح)

%5.125 ≥ - %4.5

%100

< %575 ≥ - %5125

%80

< %6,375 ≥ - %5,75

%60

< %7 ≥ - %6,375

%40
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%0

<%7

 .30يبين الجدول السابق أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عندما يكون لديها ،على سبيل املثال ،رأسمال أسهم
عادية يتراوح ما بين  %5.75إلى  ،%6.375سيطلب منها االحتفاظ بنسبة  %60من أرباحها في السنة املالية التالية،
أي ينبغي أال يتجاوز إجمالي أرباحها املوزعة بعد تعديلها وفق الحسومات املبينة في الفقرة  4نسبة  %40من أرباحها.
 .31نسبة رأسمال األسهم العادية املستخدمة في تحديد نسبة الحفاظ على رأس املال املشار إليها في الفقرة  11ال تشمل
أية مبالغ من رأسمال األسهم العادية مستخدمة للوفاء بالنسبة الخاصة بمتطلبات رأس املال الكلي البالغة .%8
فعلى سبيل املثال إذا كان املصرف يحتفظ بنسبة  %8من رأسمال األسهم العادية دون االحتفاظ بأي رأسمال
ً
تنظيمي آخر ،أي رأسمال إضافي أو ثانويُ ،ي َعد هذا املصرف ملتزما بالحد األدنى ملتطلبات رأس املال ،غير أنه لدى
ً
مستوى الصفر من حيث متطلب حماية رأس املال ،ومن ثم يواجه حظرا بنسبة  %100على توزيع أرباحه.
 .32إذا أرادت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديم دفعات تتجاوز املتطلب املوضح في الجدول السابق ،فإن لديها
خيار القيام بجمع مبلغ من رأس املال الجديد مساو للمبلغ املطلوب للوفاء بنسبة الحد األدنى للحفاظ على رأس
املال .وينبغي على تلك املؤسسة إدراج أي مقترح كهذا في خطتها للحفاظ على رأس املال كما هو مبين في الجزء الفرعي
التالي.
 4.3.2خطة الحفاظ على رأس املال
 .33عند إخفاق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في االلتزام باملستوى املطلوب لعازل حماية رأس املال ينبغي عليها
إعداد خطة للحفاظ على أس املال (يشار إليها فيما يلي بـ "الخطة") ُتبرز بجالء املعلومات املبينة ً
الحقا .وعلى مؤسسة
ر
ِ
الخدمات املالية اإلسالمية تقديم هذه الخطة إلى السلطة التنظيمية والرقابية املختصة خالل مدة قصيرة بقدر
مناسب تحددها السلطة التنظيمية والرقابية .ومن املستحب أن تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قد أعدت
الخطة للحاالت الطارئة .وتشمل الخطة ما يلي:
(أ) تقديرات الدخل واإلنفاق وقائمة املركز املالي املتوقعة.
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(ب) اإلجراءات التي ستتخذ لزيادة نسب رأسمال املؤسسة.
ً ً
(ج) خطة وجدوال زمنيا لزيادة رأس املال بهدف الوفاء التام بمتطلبات الوقائية.
(د) أي معلومات أخرى ترى السلطة الرقابية أنها ضرورية إلجراء التقييم املطلوب ،كما هو مبين في الفقرة التالية.
 .34تقوم السلطة الرقابية بمراجعة الخطة التي تقدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية واملوافقة عليها إذا رأت،
ً
ً
مناسبا لتمكين املؤسسة من الحفاظ على رأس املال الكافي أو جمعه
بناء على تقييمها ،أن الخطة تشكل أساسا
للوفاء بمتطلبات حماية رأس املال ،خالل مدة مقبولة لدى السلطة الرقابية .وإبان مراجعة الخطة ،ينبغي على
ً
السلطة الرقابية أيضا أن تنظر فيما إذا كانت املؤسسة قد تعمدت خفض رأسمال األسهم العادية لديها لكي تمارس
نشاطها في نطاق العازل (أي عند مستوى أدنى من متطلب حماية رأس املال) من أجل خفض كلفة رأسمالها ألغراض
تنافسية.
 .35إذا لم تعتمد السلطة الرقابية الخطة ،بإمكانها اتخاذ خطوة واحدة أو أكثر من الخطوات التالية ،وفق تقديرها
لضرورة ذلك:
(أ) طلب قيام املؤسسة بمراجعة الخطة وإعادة تقديمها في غضون مدة محددة.
(ب) مطالبة املؤسسة بجمع رأسمال جديد يبلغ مستويات محددة خالل مدة محددة.
(ج) فرض قيود على عمليات توزيع األرباح أكثر صرامة من تلك املطلوبة في الجزء.
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 4.2الهامش اإلضافي ملواجهة التقلبات الدورية
 1.4.2العوامل املؤدية إلى التقلبات الدورية
 .36في هذا الجزء الفرعي نتناول بعض العوامل املؤدية إلى التقلبات الدورية مع اإلشارة إلى القطاع املصرفي التقليدي
ً
خصوصا .ومع ذلك ،وبالنطر إلى نموذج أعمال مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وحقيقة كون تلك املؤسسات
ً
جزءا من النظام املالي الشامل ،فقد تكون لهذه العوامل صلة بعمليات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،سواء
أكان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر.
ً
ً
 .37تعني " التقلبات الدورية لنظام مالي" تأثير كافة مكونات النظام على املؤسسات املالية عموما ،واملصارف خصوصا،
ذلك التأثير الذي يفاقم خطورة الدورة االقتصادية .وخالل مرحلة توسع الدورة االقتصادية ،ثمة عدد من العوامل
تجعل من امليسور على املؤسسات املصرفية مقابلة الحد األدنى من متطلبات كفاية رأس املال ،كما يشجع املصارف
ً
على اعتماد مستوى أعلى إزاء اإلقدام على املخاطر .وتحديدا ،فإن تأثير مختلف العوامل املرتبطة بمستوى املصارف
على سلوكها تنجم عنه مفاقمة الدورة االقتصادية .وتشمل تلك العوامل ما يلي:
(أ) تصبح أرباح املؤسسات املصرفية مرتفعة ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة احتياطها ،أي رأسمالها.
(ب) في ظل التوقعات االئتمانية الحميدة أو اإليجابية ينخفض تقدير املخاطر االئتمانية مع زيادة اإلقدام على
تحمل املخاطر ،ويفض ي كال هذين العاملين إلى نمو سريع في اإلقراض.
(ج) يؤدي ارتفاع قيم املوجودات ،في سجل املتاجرة والسجل املصرفي وما يترتب عليه من انخفاض مخاطر تدني
قيمة املوجودات (مصحوبة بمخصصات أقل) إلى زيادة أرباح املصارف واحتياطياتها.
(د) تصبح أوزان املخاطر املطبقة على موجودات السجالت املصرفية ،وفق الطريقة املعيارية والطريقة املبنية
ً
ً
على التصنيف الخارجي معا – أقل تحفظا في ظل املناخ االقتصادي اإليجابي بسبب النظرة املتفائلة التي
تعكسها تصنيفات مؤسسات التقييم الخارجي ملخاطر االئتمان وتقديرات الطريقة املبنية على التصنيف
الداخلي الحتماالت التعثر.
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ً
 .38خالل مرحلة توسع االقتصاد تتيح العوامل املذكورة آنفا تقديم املزيد من القروض التي تسهم في توسع االئتمان،
عندئذ توسع االقتصاد ،أي أن ثمة تغذية راجعة إيجابية .وتستمر هذه الظاهرة إلى حين حدوث
األمر الذي يغذي
ٍ
ُ
حدث التحول نحو االتجاه العكس ي ،أي مرحلة
صدمة اقتصادية ما ،كانفجار فقاعة سعر أحد املوجودات ،لت ِ
االنكماش في الدورة االقتصادية .وفي هذه املرحلة ،يؤدي التباطؤ أو االنكماش االقتصادي إلى ضغوطات وسط
املقترضين وقدرتهم على سداد ديونهم مما يفض ي إلى تدهور في جودة املوجودات املصرفية .وتقود اآلثار املترتبة على
ذلك مثل حاجة املصارف إلدراك التدنيات في محافظ موجوداتها ومن ثم قيامها بحساب مخصصات مناسبة لخسائر
القروض ،إلى ضغط كبير على رأس املال الذي تحتفظ به تلك املصارف .وإذا كان مستوى الرافعة املالية لدى
ً
ً
ً
املصارف عاليا وأصبح جمع رأس املال صعبا أو مكلفا ،توجب على املصارف ،من أجل املحافظة على نسب رأسمالها،
خفض موجوداتها املرجحة بحسب أوزان مخاطرها .ويؤدى انكماش االئتمان الناش ئ عن ذلك إلى مفاقمة التباطؤ
ً
االقتصادي وتعميقه وربما يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي .وفي الوقت نفسه يؤثر التباطؤ االقتصادي سلبا على أرباح
املصارف بل يتطلب املزيد من املخصصات لتدني قيمة املوجودات وخسائر سجل املتاجرة .وهكذا يشكل التأثير
ً
املتجمع لهذه العوامل ضغطا على وضع كفاية رأس املال لدى بعض املصارف بما فيها بعض التي كانت تتمتع بوضع
ً
مريح نسبيا قبل التباطؤ االقتصادي.
 .39وقد تؤدي الحوافز السلبية إلى زيادة امليل نحو إحداث فقاعات في قيم املوجودات وخسائر رأس املال املصاحبة
لها .ومن األمثلة على ذلك استخدام نموذج "اإلنشاء ألجل التوزيع" املقترن بممارسات تمويل الرهونات العقارية.
باإلضافة إلى ذلك ،تساهم طبيعة اآلراء الذاتية لبعض قياسات القيمة العادلة للموجودات ومخصصات الخسائر،
في حدوث التقلبات الدورية.
 2.4.2التقلبات الدورية في التمويل اإلسالمي
ً
ُ
ظهر األسلوب املتبع لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في تقديم التمويل إلى عمالئها ارتباطا أوثق
 .40عادة ،ي ِ
باالستثمار في املوجودات الحقيقية ،ومن ثم قد يصبح أقل عرضة إلى املساهمة في الفقاعات االئتمانية واملوجودات
العاطلة ،ومع ذلك ،في حالة العقار ،قد تساهم الطبيعة الدورية لهذه الفئة من املوجودات في التقلبات الدورية.
باإلضافة إلى أن العديد من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية يجمع مبالغ كبيرة من األموال التي ال تكون في هيئة
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ودائع (أي مطلوبات غير ممتصة للخسائر) لكنها تتمثل في الحسابات االستثمارية املقيدة أو املطلقة القائمة على
املشاركة في األرباح ،كعقود املضاربة القائمة على املشاركة في األرباح وتحمل الخسائر التي هي عادة ممتصة للخسائر
إلى حد بعيد أو قريب (انظر الجزء  1/6/4للوقوف على التفاصيل) .وبحسب مستوى املخاطر التجارية املنقولة التي
تتكبدها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية يمكن اعتبار الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
ً
الخاصة بها واقعة في نطاق يتراوح ما بين الحسابات املمتصة بالكامل واملمتصة جزئيا للخسائر (انظر الجزء .)1/6/4
وفي جانب املوجودات ،يتعلق تمويل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية واستثمارها عادة بالبيع والشراء وحق
االنتفاع أو تقديم الخدمات املرتبطة بمختلف أصناف املوجودات الحقيقية (انظر الجزء  5ملزيد من التفاصيل حول
صيغ التمويل واالستثمار الرئيسة التي تستخدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية) .وهنالك قيود شبيهة بالقيود
على املوجودات تنطبق على تصكيك املوجودات ،وإصدار الصكوك ،وهيكلة أدوات التحوط املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها ،جاعلة بالتالي من األيسر تتبع املخاطر الكامنة في مثل هذه الهياكل مقارنة بحالة عمليات توريق
تقليدية معينة (انظر الجزء  .)6وهكذا ،وبصفة عامة ،نجد أن العالقة بين الودائع ،والرافعة املالية ،والتوسع
االئتماني ،ومتطلبات رأس املال املوجودة في التمويل التقليدي ،تتسم في كل األحوال ،بميكانيكية أقل في التمويل
اإلسالمي.
ُ
 .41على الرغم من النقاط التي ت ِبرزها الفقرة السابقة ،هناك تأثيرات لثالثة عوامل على املستوى الجزئي أوجزتها الفقرة
 2من هذا الجزء تنطبق على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى حد معين .وفي ظل الظروف االقتصادية
ُ
النشطة ،كما هو الحال مع املصارف التقليدية تعزز نسب رأس املال الخاصة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
نتيجة لعوامل من بينها زيادة األرباح التي تؤدي إلى احتياطيات أعلى ،وانخفاض متطلبات املخصصات ملقابلة تدني
ً
املوجودات ،وانخفاض أوزان املخاطر االئتمانية املطبقة على موجودات السجل املصرفي .وفضال عن ذلك فإن ميل
بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية نحو االستثمار في فئات املوجودات ذات العالقة بالقطاع الحقيقي
كاالستثمارات في األسهم والعقار قد يعرض هذه املؤسسات آلثار الدورة االقتصادية على مثل هذه املوجودات في
االقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات السلعية كاملواد الهيدروكربونية .ذلك ألن التحركات الدورية
ألسعار هذه السلع لها آثار على مستوى االقتصاد الكلي تمس القطاع املالي بما فيه مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية .وفي السنوات األخيرة أخذت بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تجمع الودائع ألجل (قصيرة األجل
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ً
عموما) وتقدم التمويل ألجل القائم على معاملة املرابحة في السلع العكسية .وكان لهذه املمارسات أثر يتمثل في
إحداث درجة أكبر من التقلبات الدورية في قطاع مؤسسات الخدمات املالية بسبب تصورات التقلبات الدورية
ً
ملخاطر الطرف املقابل التي تتعرض لها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بصفتها املُ ّ
مول ،فضال عن استخدام
الودائع ألجل القائمة على معاملة املرابحة في السلع التي ال تتمتع بخاصية امتصاص الخسائر.
ً
ً
 .42وفيما يخص املخاطر على نطاق النظام ،تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية قدرا محدودا من مخاطر
الطرف املقابل مقارنة بنظيراتها التقليدية عدا في حالة معاملة املرابحة في السلع واملعامالت القائمة على الوكالة ما
بين املصارف .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ال تمارس صفقات املتاجرة عن طريق
املضاربات ،كما أنها ال تمارس نموذج "اإلنشاء ألجل التوزيع" سوى إلى مدى محدود في حالة بعض إصدارات الصكوك
وتصكيك املوجودات التي تعد تأثيرات على التقلبات الدورية منخفضة ً
جدا .وفي الجهة املقابلة ،نجد أن مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية معرضة ملختلف العواقب السلبية املرتبطة بالدورات االقتصادية على عدة أوجه ،كما
ورد في الفقرة السابقة .لذلك يرى مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أن من املعقول توقع احتفاظ مؤسسات
ً
الخدمات املالية اإلسالمية بعازل مضاد للدورية يتسق أيضا مع املمارسات العاملية الناشئة.
 3.4.2التقلبات الدورية في األسواق الناشئة
ً
 .43نظرا ألن معظم الدول األعضاء بمجلس الخدمات املالية اإلسالمية يمكن تصنيفها ضمن االقتصادات الناشئة،
فإن من املناسب تقييم مدى حدوث التقلبات الدورية والحاجة إلى إيجاد عازل مضاد لها في مثل هذه االقتصادات.
ً
ُ .44ي َعد عمق األسواق املالية وتطورها أمرا وثيق الصلة بتطور االقتصادات املعنية .ومن ناحية تاريخية ،فقد نشأت
معظم األزمات املالية في االقتصادات املتقدمة نتيجة لعوامل داخل النظم املصرفية مثل املنتجات املالية الجديدة
الدخيلة ،والتقييم االئتماني املتهاون من ِق َبل املؤسسات املالية املفض ي إلى فقاعات أسعار املوجودات ،واملمارسات
التعويضية غير السليمة ،وغير ذلك .وفي األسواق النامية (أو الناشئة) نشأت األزمات املالية بصفة أساسية بسبب
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الصدمات الخارجية مثل التذبذب املفرط في أسعار السلع ،ومضاربات العمالت (بما في ذلك سوء استخدام "املتاجرة
بفرق معدالت العائد" من ِق َبل املصارف) و/أو التوقفات املفاجئة.10
 .45ويرى البعض أن الطلب على االئتمان أعلى في االقتصادات الناشئة وأن أية هوامش إضافية لرأسمال مطلوبة من
املصارف ينبغي أال تؤدي إلى تضييق آفاق النمو لتلك االقتصادات .وربما يكون أثر العازل املضاد للدورية في الدول
قويا ً
النامية ً
جدا حيث ال ُينتظر وجود نمو مفرط لالئتمان املشكوك في جودته .لذلك ،ثمة حاجة إلى اختبار حذر
لتفادي إحداث خسائر غير مرغوب فيها في اإلنتاج والنمو السليم في االقتصادات النامية .وفي حين تسعى املصارف
إلى االلتزام بالقوانين الجديدة لرأس املال ،قد يؤثر انخفاض االئتمان املتاح على النمو االقتصادي ،بجانب تأثيره
ً
السلبي على تطور القطاع املالي والشمول املالي .وقد تتأثر وفرة االئتمان أيضا إذا اعتبرت املصارف العازل املضاد
ً
ُ
ً
جديدا ولم ت ْقدم على إنقاص ما لديها من رأسمال وإن سمحت لها السلطات الرقابية بإطالق
للدورية حدا أدنى
العازل املضاد للدورية.
 .46وعلى الرغم مما ورد ً
آنفا ،فإن فرض هوامش جديدة لرأس املال في االقتصادات النامية التي تعاني من اختالل
األسواق املالية–على سبيل املثال في البيئات التي تكون فيها أنظمة حماية الودائع إما غير متاحة أو كافية فقط
ً
ً
لكسب القليل من الثقة – قد يؤدي دورا إضافيا يتمثل في اإليحاء للمودعين بأن املصارف سيكون لديها دعم أعلى
لرأس املال ،بجانب زيادة االلتزام بفحص إنشاء االئتمان ورصده ،ومن ثم ستصبح أقل عرضة لخسائر االئتمان التي
قد تؤثر على املودعين والحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح .11وهذه الظاهرة قد تساعد
على زيادة الثقة في النظام املالي وتعزيز الشمول املالي.
 .47لذلك فإن من املستحسن أن تنظر السلطات الرقابية باالقتصادات الناشئة ،إبان تفكيرها في فرض عازل مضاد
للدورية في دولها ،في مجموعة من املؤثرات واملتغيرات األنسب لهدف الرقابة االحترازية الكلية ،مع التأكد ،في الوقت

10

11

"التوقفات املفاجئة" تعني االنخفاض املفاج في تدفقات رأس املال الخاص القادم إلى اقتصادات األسواق الناشئة .ويلي "التوقفات املفاجئة" ،عادة،
انخفاض عنيف في اإلنتاج ،واإلنفاق الخاص ،واالئتمان املوجه إلى القطاع الخاص .وبالنسبة لبعض الدول ،قد يؤدي انخفاض تدفقات رأس املال الخاص
إلى انقالب من وضع يتسم بالعجوزات الضخمة في الحساب الجاري ،إلى عجوزات أقل ،أو وفورات صغيرة.
االفتراض هو أن املصارف سيكون لديها رأسمال أكثر في حالة الخسارة ،ورأسمال أكثر المتصاص الخسائر ،قبل أن يتعرض املودعون لخسائر.
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نفسه ،من أن فرض الهامش ال يعيق النمو االقتصادي وتطور القطاع املالي .ويتناول امللحق (ب) من هذا املعيار
ً
عددا من بدائل املؤثرات ومتغيرات االقتصاد الكلي التي يمكن للسلطات الرقابية النظر فيها.
 4.4.2اإلطار
 .48على السلطات الرقابية وضع متطلبات للعازل املضاد للدورية في دولها 12بناء على اإلرشادات الواردة في هذا الجزء
ً
الفرعي .وكما بينا ً
هدفا احتر ً
ازيا ً
كليا يتمثل في الحد من تفاقم املخاطر النظامية
آنفا ،فإن للعازل املضاد للدورية
أثناء فترات النمو املفرط لالئتمان الكلي .أما الحد األدنى ملتطلبات رأس املال وعازل حماية رأس املال فلهما في األساس
أهداف احترازية جزئية تتمثل في ضمان بقاء املصارف املنفردة مليئة أثناء حاالت الضغط في األسواق ،بينما العازل
املضاد للدورية له هدف احترازي كلي يتمثل في تمكين القطاع املصرفي من االحتفاظ بمستويات كافية من رأس املال
للحفاظ على عرض ائتماني غير منقطع ملختلف القطاعات االقتصادية أثناء أوقات الضغط .ويهدف هذا إلى عدم
تقييد القطاع الحقيقي بانخفاض االئتمان املتاح أثناء التباطؤ االقتصادي ،ويضمن وجود طبقة واقية تمكن رأس
املال في القطاع املصرفي من امتصاص املخصصات اإلضافية وخسائر االئتمان خالل أوقات الضغط في األسواق.
باإلضافة إلى ذلكُ ،يراد بالعازل املضاد للدورية تعزيز االستقرار املالي بمنع تكون فقاعات أسعار املوجودات في أوقات
التوسع االقتصادي (بفرض مزيد من متطلبات رأس املال في هذه األوقات) ،والحد من اختالالت النظام املالي الناتجة
عن ذلك .ففي أوقات الزيادة املفرطة في عرض االئتمان في املرحلة األولى للدورة االقتصادية قد يؤدي تكوين العازل
املضاد للدورية إلى زيادة كلفة االئتمان ،ومن ثم خفض الطلب عليه .وهكذا يهدف العازل املضاد للدورية إلى املواءمة
بين السياسات االحترازية الجزئية والحفاظ على سالمة النظام املالي بأجمعه.
 .49وفي هذا الصدد تتمثل املهمة الرئيسة للسلطة الرقابية في تحديد املخاطر على نطاق النظام نتيجة للنمو االئتماني
املفرط في الدولة .ويتم مثل هذا التحديد بمراقبة مختلف املقاييس التي تختارها السلطة الرقابية كما هو موضح
بتوسع في امللحق ب .وحين تحدد السلطة الرقابية ،بناء على مقاييس مختارة ،وجود مخاطر على نطاق النظام نتيجة
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من أجل مراقبة نظام العازل املضاد للدورية وضبطه ينبغي على كل دولة أن تقرر أية مؤسسة رقابية -بنك مركزي أو سلطة رقابية مالية إذا ُوجدت في الدولة
ً
ً
يجب أن ُيعهد إليها بهذه املهمة .وسيتطلب تشغيل نظام العازل املضاد للدورية تحليل معلومات االقتصاد الكلي واملعلومات الرقابية معا .وفضال عن ذلك،ً
ستكون له آثار على أداء السياسات النقدية والسياسات املالية في الدولة .ومن ثم فإن من املستحسن ،أيا كانت املؤسسة املختارة ،أن يتم التأكد من تنسيق
املعلومات وتبادلها في الوقت املالئم واتخاذ قرارات متوافقة من ِق َبل مختلف السلطات الرقابية في الدولة.
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للنمو املفرط في االئتمان ،سوف تقرر (أ) ما إذا كان ينبغي فرض عازل للحفاظ على رأس املال في نطاق سلطتها( ،ب)
َ ً
معبرا عنه بنسبة مئوية من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
وما هو املستوى املناسب لذلك الهامش
(ج) وما إذا كان ينبغي زيادة هذا الهامش أو إنقاصه مع مرور الوقت ،ووفق اتجاه املخاطر النظامية كله( ،د) وهل
يجب زيادة متطلبات الهامش ،إذا تفاقمت املخاطر املتعلقة بالنظام بأكمله.
 .50يتراوح املدى الذي يمكن اختياره لتطبيق العازل املضاد للدورية بين صفر و %2.5من املوجودات املرجحة بحسب
أوزان مخاطرها .وقد ترى السلطة التنظيمية والرقابية في الدولة املعنية ،أو أية سلطة أخرى مختصة باالحتراز الكلي،
ً
استخدام حكمها التقديري لتطبيق أية أدوات أخرى لالحتراز الكلي تراها مناسبة لنطاق سلطتها .وفضال عن ذلك،
يمكن تحديد العازل املضاد للدورية بنسبة مئوية تتجاوز  %2.5من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
ً
لكل املصارف املحلية واملصارف األجنبية التي لها مؤسسات تابعة مرخصة محليا ،متى ما اقتضت الحاجة ذلك.13
ويجب مقابلة العازل املضاد للدورية من رأس املال العادي املؤهل فقط .وتستخدم مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ذات النشاط العالمي املتوسط املوزون للهوامش السارية في الدول التي لها فيها تعرض ائتماني.
 .51وعندما تقرر السلطة الرقابية فرض متطلبات العازل املضاد للدورية أو زيادتها ،سوف تعلن ذلك قبل تاريخ تطبيقه
ً
بمدة تصل إلى اثني عشر شهرا كي يتاح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الوقت الكافي لالستجابة للمتطلبات
ً
ً
اإلضافية لرأس املال .وعندما تقرر السلطة الرقابية أنه من املناسب التخلي عن الهامش جزئيا أو كليا ،يمكنها تطبيق
إطار زمني أقصر لتفادي التسبب في تقييد عرض االئتمان نتيجة الرتفاع متطلبات رأس املال في وقت تتطلب فيه
ً
ً
الظروف االقتصادية عرضا ائتمانيا أعلى.
 .52وينبغي على السلطات الرقابية أن توضح ،بشكل دوري ،مجموعة املقاييس واألدوات املرجعية املستخدمة للوصول
إلى القرارات املتعلقة بالعازل املضاد للدورية .ويكمن الهدف النهائي الستخدام هذه األدوات النوعية والكمية وأية
متغيرات أخرى ،في قياس ُ
تكون املخاطر النظامية بسبب النمو املفرط لالئتمان من أجل االسترشاد بذلك في اتخاذ

13

مع ذلك ،ال تنطبق أحكام التبادلية الدولية على مستويات عازل حماية رأس املال التي تتجاوز نسبة  %2.5من املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها.
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القرارات املتعلقة بالعازل املضاد للدورية .ويوضح هذا املعيار مقاييس ممكنة عدة يمكن أخذها في الحسبان من
ِق َبل السلطات الرقابية عند صياغة القرارات املتصلة بالعازل املضاد للدورية ،غير أن املعيار يتوقف دون إتاحة
شرح تفصيلي لهذه املقاييس ،عدا اإلجراء الخاص بقياس الفجوة املتعلقة بنسبة االئتمان إلى إجمالي الناتج املحلي،
الذي اقترحته لجنة بازل للرقابة املصرفية.
 .53ويتضمن امللحق (ب) بعض اإلرشادات الرقابية اإلضافية عن العازل املضاد للدورية ،ويبين بالتفصيل طريقة
حساب مختلف املكونات الخاصة بقياس الفجوة في نسبة االئتمان إلى إجمالي الناتج املحلي ،كما يقترح أدوات
إضافية ومؤشرات تدعم السلطات الرقابية في تقدير مستوى مناسب للعوازل املضادة للدورية في نطاق سلطتها،
ً
فضال عن أنه يوفر إرشادات للسلطات الرقابية في مختلف مراحل بتشغيل نظام عازل حماية رأس املال وتتناول
بعض املسائل التشغيلية ذات الصلة ،مثل التطبيق املحلي للعازل املضاد للدورية على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية املحلية مقارنة بالتطبيق العالمي ،وتحديد سقف الهامش.
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 5.2نسبة الرافعة املالية
 1.5.2العوامل املؤدية إلى الرافعة املالية
ّ
 .54الرافعة املالية ،أي استخدام أموال ال تمثل حقوق ملكية ،تمكن املؤسسة املالية من أداء أنشطة أعمالها األساسية
املتمثلة في الوساطة في األسواق املالية ،متيحة بذلك القناة الالزمة لتدفقات رأس املال من املدخرين إلى القطاعات
ً
االقتصادية املنتجة الضخمة بصفتها جهات مقترضة .وفضال عن ذلك ،تستطيع املؤسسات املالية (كما هو شأن أية
منشأة أخرى) زيادة العائدات املحتملة على رؤوس األموال ،في ظل زيادة مصاحبة في درجة مخاطرة رأس املال وتعرضه
ً
للخسائر طاملا أن األموال التي ال تمثل حقوق ملكية تكون إما غير ممتصة ،أو ممتصة جزئيا للمخاطر .وتتحقق
الرافعة املالية عادة عن طريق استعمال األموال املقترضة ،أو الدين ،أو أدوات املشتقات...الخ .وفيما يتعلق
باملصارف ،تنشأ الرافعة املالية عن نموذج أعمال الوساطة في األسواق املالية املتأصل في املصارف ،حيث إنها تتيح
القناة لتدفق املدخرات من املدخرين إلى املقترضين.
 .55وقد منحت القوانين الشائعة لكفاية رأس املال ،القائمة على تحديد املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها،
ً
منحت املصارف طرقا وأساليب لهيكلة منتجاتها وكبح أوزان املخاطر التي ُيراد منها إظهار درجة مخاطر املنتجات .وقد
أعانت هذه اإلجراءات املصارف على خفض متطلبات رأس املال لديها ،ومنحتها قدرة أكبر لإلقراض وتحقيق العائدات
للمساهمين .وفي كثير من الحاالت ،أفض ى االستخدام املبتكر لقواعد الترجيح بحسب أوزان املخاطر ،وكبح جماح
ً
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها الناتج عن ذلك ،إلى مستوى عال جدا للرافعة املالية ،األمر الذي أسهم
في األزمة املالية .ومن بين األدوات األخرى التي ُيستهدف بها التصدي ملواجهة املشكلة النظامية املتمثلة في التقلبات
الدورية ،14وخفض محفزات املصارف على تقديم منتجات قائمة على الرافعة املالية العالية ،نسبة الرافعة املالية
التي استحدثتها لجنة بازل للرقابة املصرفية بصفتها وسيلة غير حساسة للمخاطر تعين على تقييد الرافعة املالية
ً
تكميليا إلى جانب متطلبات رأس املال املبنية على املخاطرُ .ويراد
الكلية للمصارف ،من خالل فرضها لتكون إجر ًاء
ً
ً
ً
ً
مساندا يتيح حدا صارما
من نسبة الرافعة املالية ،نظرا لكونها وسيلة غير حساسة للمخاطر ،أن تعمل بصفتها إجر ًاء
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العازل املضاد للدورية الذي نوقش في الجزء  3/2هو أحد هذه الوسائل.
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ملدى توسع املصرف في نمو محفظته االئتمانية أو قاعدة موجوداته دون اكتراث ملدى مخاطرة محفظة موجوداته.
وهكذا تنظر لجنة بازل للرقابة املصرفية إلى نسبة الرافعة املالية على أنها ضابط ُي ْب ِطل أي جنوح من ِق َبل املصارف
للتالعب بقواعد الترجيح بحسب أوزان املخاطر ،أو النماذج الداخلية لحساب املوجودات املرجحة بحسب أوزان
مخاطرها ،ومن ثم توسيع قدرة املصارف على النمو وزيادة العائدات على حقوق امللكية في الوقت نفسه.
 2.5.2الرافعة املالية في التمويل اإلسالمي
ً
 .56على وجه العموم ،نجد أن التمويل اإلسالمي أقل تعرضا للمنتجات القائمة على الرافعة املالية العالية ألن الشريعة
تقتض ي من حيث املبدأ ربط كل التمويل بمعامالت في االقتصاد الحقيقي ،أي املعامالت واألنشطة الخاصة باإلنتاج
والتجارة .وباملثل ،ثمة قيود على املتاجرة بالدين واالشتغال باملنتجات التي تشتمل على املضاربات املفرطة (الغرر).
وفي نفس الوقت ،هنالك تشجيع على استخدام وسائل املشاركة في تحمل املخاطر لجمع األموال .واجتماع هذه
الوسائل كلها يقيد بدرجة كبيرة آثار الرافعة املالية في التمويل اإلسالمي ،على الرغم من أنه ال يستأصل هذه الظاهرة
ً
ً
نهائيا ،كما سنبين الحقا في هذا الجزء الفرعي.
 .57تستخدم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عادة ودائع العائدات الثابتة لزيادة رأسمالها (كما هو موضح في
الفقرة التالية) إلى مدى محدود فقط .وعلى الرغم من أنها قد تستخدم الحسابات الجارية دون مقابل لهذا الغرض،
إال أن مثل هذه الحسابات ال تشكل – مع قليل من االستثناءات – معظم التمويل لدى مؤسسة الخدمات املالية
ً
ً
ً
اإلسالمية .وتاريخيا ،كانت الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح مصدرا رئيسا لألموال لدى
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وباملثل ،فإن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية غير معنية باملعامالت التي
تشتمل على غرر أو املعامالت األخرى التي لها صلة بالرافعة املالية مثل "التزامات الدين الرهنية" ،أو "إعادة التوريق".
 .58وعلى الرغم من ذلك ،ثمة ممارسات قليلة ومعامالت قد تجعل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مشمولة في
ً
املعامالت املتعلقة بالرافعة املالية ،مثال :تقدم بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الودائع املبنية على
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معامالت املرابحة العكسية في السلع 15لتحصل منها على ودائع ألجل ثابتة العائد ،كما تستخدم أخرى معامالت
املرابحة في السلع في جانب املوجودات بقائمة املركز املالي ،ليس فقط إلدارة السيولة ،ولكن لتقديم تمويل بدون
ً
رهن لعمالئها أيضا .والودائع القائمة على معامالت املرابحة العكسية في السلع هي أحد أشكال الرافعة املالية ،شأنها
شأن التمويل ألجل القائم على معامالت املرابحة في السلع .وبناء على العوامل املوضحة أعاله يرى مجلس الخدمات
املالية اإلسالمية من باب االحتراز قيام السلطات التنظيمية والرقابية بتطبيق متطلبات نسبة الرافعة املالية على
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،كما سنوضح في الجزء الفرعي التالي .وهذا ال يقتصر فقط على إتاحة أرضية
ً
متكافئة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مقابل املؤسسات املالية التقليدية ،ولكن يتسق أيضا مع املعايير
الدولية لكفاية رأس املال للمصارف.
 3.5.2التفاصيل الحسابية
 .59نسبة الرافعة املالية وسيلة بسيطة وشفافة وغير حساسة للمخاطر ،ولها دور في دعم متطلبات رأس املال القائمة
على املخاطر كما وردت في موضع آخر في هذا املعيار .وستعين نسبة الرافعة املالية على تقييد التنامي في استخدام
الرافعة في القطاع املصرفي اإلسالمي ،ذلك التنامي الذي ال يقتصر أثره على تعريض مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية إلى مخاطر مالية أعلى ،بل ينطوي على احتمال اإلضرار بالنظام املالي كله إلى جانب االقتصاد إذا طرأ توجه
ارتدادي في استخدام الرافعة.
ً
 .60نسبة الرافعة املالية املوصوفة فيما يلي ستطبق بنسبة  %3وتحسب بصفتها متوسطا لنسبة الرافعة املالية الشهرية
َ
تعريفي مقياس رأس املال ،ومقياس التعرض ،كما هو مبين فيما يلي .وتكون معادلة
على أساس ربع سنوي بناء على
حساب نسبة الرافعة املالية:
نسبة الرافعة املالية =

مقياس رأس املال
___________
مقياس التعرض

أكبر من أو يساوي %3

حيث إن،
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ً
ُ
تعرف هذه املعاملة أيضا ،في دول مختلفة ،بـ "ودائع التورق" ،و"ودائع معامالت املرابحة في السلع" ،و"الودائع الدولية ملعامالت املرابحة في السلع"...الخ.
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ً
 مقياس رأس املال :رأس املال األساس ،شامال رأس املال العادي ورأس املال اإلضافي ،كما ُع ّرفا في الجزء
الثالث ،الجزأين الفرعيين  1/1/2و 2/1/2من هذا املعيار.
ً
 مقياس التعرض :يشمل هذا املقياس التعرضات داخل قائمة املركز املالي وخارجها ،ناقصا املخصصات
املحددة املرتبطة بها .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي حسم املخصصات العامة التي أدت إلى إنقاص رأس املال
األساس ،من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية.
 1.3.5.2مقياس رأس املال
 .61سيكون مقياس رأس املال لحساب نسبة الرافعة املالية هو رأس املال األساس كما هو ُم ّ
عرف في الجزء الثالث
(الجزأين الفرعيين  1/1/2و .)2/1/2وبناء على الجزء  5/1/2فإن العناصر التي عوملت على أساس أنها حسومات
ً
كاملة من رأس املال األساس ال تسهم في الرافعة املالية ،ومن ثم ينبغي حسمها من املقام أيضا ،أي من مقياس
التعرض .وهذا لضمان االتساق الداخلي في بناء املقياس بتحقيق مقاييس متسقة لرأس املال والتعرض ،وتفادي
التكرار عند حساب نسبة الرافعة املالية.
 .62فيما يتعلق باستثمار مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في رأسمال الكيانات املصرفية ،واملالية والتكافلية ،كما
ض ّمن الكيان املالي في االعتبار املحاسبي ،دون أن ُي َ
هو موضح في الفقرة ( 30ي) حيث ُ
ض ّمن في االعتبار التنظيمي،
ً
فإن االستثمارات في رأسمال كيان كهذا ينبغي حسمها إلى الحد الذي يتجاوز مستو ًى محددا.
 2.3.5.2مقياس التعرض
ً
 .63وعموما ،ينبغي أن يتبع حساب التعرض الكلي لنسبة الرافعة املالية القيم املحاسبية .وينبغي تضمين كل التعرضات
خارج قائمة املركز املالي غير املشتقات ،كمقدار صاف من املخصصات املحددة والتعديالت التثمينية (مثل التعديالت
التثمينية لالئتمان).
 .64وما لم ُي َحدد هذا الشأن على وجه آخر ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عدم اعتبار أثر تخفيف
املخاطر االئتمانية (بما في ذلك الرهن العيني أو املالي ،والضمانات ،والعربون ،وهامش الجدية...الخ) كما ال ينبغي
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تعديل التعرضات داخل قائمة املركز املالي ألجل حساب التعرض الكلي .وينبغي أال ُيسمح بـحساب صافي تعرضات
التمويل مقابل الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،أو الودائع16.

 .65في الحاالت التي تنطوي على استثمارات في كيانات مصرفية أو مالية أو تأمينية أو تجارية واقعة خارج النطاق
التنظيمي لتوحيد البيانات املالية ،ينبغي فقط تضمين االستثمار في رأسمال هذه الكيانات (أي تضمين القيمة
الدفترية لالستثمار ،ودون تضمين املوجودات املعنية والتعرضات األخرى ملتلقي االستثمار) ،في مقياس التعرض
الخاص بنسبة الرافعة املالية.
 .66في الحاالت التي يكون فيها الكيان املصرفي أو املالي أو التأميني غير مشمول في النطاق التنظيمي للتوحيد كما هو
ً
ً
موضح في الفقرة  ،11فإن أي مبلغ استثمار في رأسمال ذلك الكيانُ ،ح ِسم كليا أو جزئيا من رأسمال األسهم العادية
العام أو من رأس املال اإلضافي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كتعديل لرأسمالها ،وفق منهجية الحسم املقابل
ً
املوضح في الفقرة ( 30ي) ،ينبغي حسمه أيضا من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية.
 .67فيما يتعلق بتعرضات عمليات التصكيك ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة استبعاد التعرضات
املصككة من مقياس التعرض الخاص بنسبة رافعتها املالية إذا استوفى التصكيك للمتطلبات التشغيلية لقبول نقل
املخاطر كما في الجزء  ،6الجزء الفرعي ( 9/2/6الصكوك والتصكيك) من معايير التصكيك .ويجب على مؤسسات
ُ
درج أية تعرضات تصكيك متبقاة ضمن مقياس التعرض
الخدمات املالية اإلسالمية التي تفي بهذه الشروط أن ت ِ
ً
الخاص بنسبة رافعتها املالية .وفي كل الحاالت األخرى ،مثال عمليات التصكيك التي ال تفي باملتطلبات التشغيلية
لقبول نقل املخاطر ،يجب تضمين التعرضات املصككة في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية.
 .68وبناء على التقدير الوطني ،ولتيسير تنفيذ السياسات النقدية ،بإمكان الدولة املعنية إعفاء احتياطيات البنك
ً
املركزي مؤقتا من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية في الظروف االستثنائية لالقتصاد الكلي .وللحفاظ
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من حيث املبدأ يتحمل أصحاب الحسابات االستثمارية التعرضات املتعلقة باملوجودات املمولة بأموال حسابات االستثمار القائمة على املشاركة في األرباح .ومع
ذلك فإن من االحتراز عند حساب الرافعة املالية تضمين هذه التعرضات في تعرضات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ورغم ذلك ،يتم حسم احتياطي معدل
األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار من مقياس التعرض.
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ً
على نفس مستوى املرونة الذي تتيحه نسبة الرافعة املالية ،يجب أيضا على الدولة التي تطبق هذه الصالحية
ً
التقديرية ،معايرة متطلب الحد األدنى لنسبة الرافعة املالية تناسبيا ملعادلة التأثير الناتج عن إعفاء احتياطيات
البنك املركزي .وباإلضافة إلى ذلك ،وللمحافظة على قابلية املقارنة والشفافية املتعلقة باإلطار الخاص بنسبة الرافعة
املالية سوف ُيطلب من مؤسسات الخدمات اإلسالمية اإلفصاح عن التأثير الناتج عن أي إعفاء مؤقت ،إلى جانب
اإلفصاح العام املستمر عن نسبة الرافعة املالية في غياب تطبيق مثل هذا اإلعفاء.
 .69مقياس التعرض الكلي الخاص بنسبة الرافعة املالية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هو مجموع التعرضات
التالية( :أ) التعرضات داخل قائمة املركز املالي( ،ب) أدوات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها( ،ج) البدائل
الشرعية (إن وجدت) ملعامالت التمويل القائم على رهن األوراق املالية( ،د) العناصر خارج قائمة املركز املالي .وفيما
يلي نورد التفصيالت املحددة ملعالجة العناصر داخل وخارج قائمة املركز املالي عند حساب التعرض الكلي.
 3.3.5.2العناصر داخل قائمة املركز املالي

 .70تدرج كل العناصر داخل قائمة املركز املالي ،الواقعة في جانب املوجودات بقائمة املركز املالي ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ،في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية ،بما في ذلك كل البدائل املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها ملعامالت إعادة الشراء (الريبو) ،ومعامالت التمويل القائم على رهن األوراق املالية ،وأدوات التحوط
املتفقة مع أحكام الشريعة مبادئها .ويتضمن امللحق ( )1املنهجية التفصيلية والعمليات الحسابية املتعلقة بأدوات
التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،واملعامالت املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها للتمويل القائم على
رهن األوراق املالية .وفي الحالة التي يكون فيها لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تعرض متعلق بفئات
املوجودات هذه ،تستطيع تلك املؤسسة الرجوع إلى امللحق للوقوف على اإلرشادات.
 .71تدرج كل العناصر الواقعة في جانب املوجودات بقائمة املركز املالي ،في مقياس التعرض لنسبة الرافعة املالية،
ً
بقيمها املحاسبية ،مخصومة منها الحسومات للمخصصات املحددة املرتبطة بها .وفضال عن ذلك ،يمكن حسم
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ً
املخصصات العامة أو االحتياطيات املُ َ
حت َفظ بها ملواجهة خسائر التمويل املستقبلية غير املحددة حاليا املؤدية إلى
إنقاص رأس املال األساس ،من مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية.
 .72عند حساب التعرضات الكلية داخل قائمة املركز املالي ،يمكن الطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
مراعاة تضمين العناصر التالية:
(أ) فيما يتعلق بالرهن املقدم ،يجب أن تضيف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى مقياس تعرضها مبلغ أي
رهن مقدم ألية تعرضات تحوط متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها حيث إن تقديم ذلك الضمان قد أدى إلى
إنقاص قيمة املوجودات في قائمة املركز املالي في ظل اإلطار املحاسبي املعمول به لدى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية.
(ب) في حالة هامش تغير النقدية املقدم إلى طرف مقابل يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تقدم ذلك
الهامش حسم املستحق الناش ئ عن ذلك من مقياس تعرضها حيث ُ
اعت ِبر هامش التغير النقدي كأصل تحت
ً
اإلطار املحاسبي املعمول به لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وأن تدرج عوضا عن ذلك هامش تغير
النقدية املقدم عند حساب كلفة إحالل املشتق.
(ج) التعديل (الحسم) للسندات املستلمة بموجب بديل متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ملعامالت تمويل
السندات ،حيث اعتبرت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية السندات كأصل في قائمة املركز املالي لديها.
(د) حسم كل مبالغ املوجودات األخرى املدرجة في قائمة املركز املالي ،والتي حسمت من رأس املال األساس ،وكل
الحسومات التنظيمية األخرى املرتبطة باملوجودات داخل قائمة املركز املالي ،كما هو مبين في الفقرة  15أعاله.
(ه) تضمين نسبة مناسبة من املوجودات املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح
ً
سواء إذا اعتبرتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية داخل قائمة املركز املالي أو خارجها.
في حساب التعرض
ُ
عامل "ألفا" املطبق على مؤسسات
وتحسب النسبة املناسبة من تلك املوجودات بضرب املوجودات املعنية في م ِ
الخدمات املالية اإلسالمية ألغراض كفاية رأس املال .أما املوجودات املمولة بالحسابات االستثمارية املقيدة
القائمة على املشاركة في األرباح فينبغي أال تدرج في التعرضات ،ما لم تكن مصدر مخاطر تجارية منقولة
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وفي هذه الحالة األخيرة تعامل معاملة الحسابات االستثمارية املطلقة
القائمة على املشاركة في األرباح.
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 4.3.5.2العناصر خارج قائمة املركز املالي
 .73يبين هذا الجزء معاملة العناصر خارج قائمة املركز املالي لتضمينها في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة
املالية .تتضمن العناصر خارج قائمة املركز املالي عادة االلتزامات (بما فيها تسهيالت السيولة) سواء أكانت قابلة أو
غير قابلة لإللغاء غير املشروط ،والبدائل االئتمانية املباشرة ،ومعامالت القبول ،وخطابات االعتماد الدائمة،
وخطابات اعتماد التجارة .وإذا عومل العنصر الذي هو خارج قائمة املركز املالي كأنه تعرض تحوط متفق مع أحكام
ً
عندئذ ينبغي قياس
الشريعة ومبادئها ،وفقا للمعيار املحاسبي ذي الصلة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية،
ٍ
العنصر كأنه تعرض تحوط متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،لغرض قياس التعرض .وفي هذه الحالة ،ال تحتاج
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى تطبيق معاملة العنصر خارج قائمة املركز املالي على التعرض .وينبغي أن ُيطلب
من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تدرج في مقياس التعرض مجموع مبالغ التعرض خارج قائمة املركز املالي
(باستثناء مبالغ التعرض خارج قائمة املركز املالي املرتبطة بالبدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ملعامالت
ُ
تمويل السندات ومعامالت التحوط ،التي غ ِط َيت في نطاق الجزأين الفرعيين األخيرين) ،على أساس نظري خالص،
وذلك باستخدام عوامل تحويل االئتمان التي هي أدنى من نسبة  %100املعيارية.
 .74ولضمان اتساق املعالجة ملقياس رأس املال ومقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية ،فإن التخصيصات
ً
املحددة والعامة املرتبطة بالتعرضات خارج قائمة املركز املالي املحسومة من رأس املال األساس ،ينبغي حسمها أيضا
بالتساوي من التعرضات خارج قائمة املركز املالي قبل تضمينها في مقياس التعرض الخاص بنسبة الرافعة املالية.
 .75سوف تشمل العناصر خارج قائمة املركز املالي ،دون حصر ،خطابات االعتماد ،والضمانات ،وااللتزامات غير القابلة
ُ
لإللغاء غير املشروط ،وتسهيالت السيولة .وفي إطار رأس املال القائم على املخاطر ،ت َح َّول العناصر خارج قائمة املركز
املالي وفق الطريقة املوحدة للمخاطر االئتمانية ،إلى نظائر للتعرض االئتماني ،عن طريق استخدام عوامل تحويل
االئتمان .ومن أجل تحديد مقدار التعرض الخاص بالعناصر خارج قائمة املركز املالي ،بغرض حساب نسبة الرافعة
املالية ،يجب تطبيق عوامل تحويل االئتمان املوضحة في امللحق على املبلغ املفترض.
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 4.5.2إرشادات رقابية إضافية
ّ
 .76يت ِبع إطار نسبة الرافعة املالية نفس نطاق التوحيد الرقابي بما فيه معايير التوحيد كما ُيستخدم إلطار رأس املال
ُ
التنظيمي القائم على املخاطر .فعلى سبيل املثال ،إذا طبق التوحيد التناسبي على التوحيد الرقابي في ظل اإلطار
ُ
القائم على املخاطر ،سوف تطبق املعايير نفسها ألغراض نسبة الرافعة املالية .وسوف تنطبق نسبة الرافعة املالية
على مستوى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنفردة ،كما تنطبق على األساس املوحد.
ُ
 .77وقد تطلب من أية مؤسسة للخدمات املالية اإلسالمية نسبة أعلى إذا اقتضت ذلك وضعية مخاطرها أو ظروفها.
وتستطيع السلطات الرقابية استخدام اختبارات الضغط كأداة مكملة لتعديل متطلب نسبة الرافعة املالية على
ً
مستوى منطقة االختصاص أو مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنفردة أو املستويين معا.
 .78لتخفيض مالزمة الدورية تستطيع السلطات الرقابية تقييد الرافعة املالية عند التوجه التصاعدي بوضع سقف
ً
ً
لنسبة الرافعة ،كما تستطيع أيضا إيجاد آلية لتخفيف ذلك التقييد إبان التوجه التنازلي نظرا ألن الحدود الثابتة
الدائمة املتعلقة بالرافعة املالية قد تؤدي إلى تضخيم مالزمة الدورية بتشجيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
على تخفيض الرافعة املالية إبان التوجه التنازلي (والعكس صحيح).
 .79هذا املعيار قابل للتطبيق على املصارف االستثمارية اإلسالمية التي تصبح خاضعة للمتطلبات املوضحة أعاله.
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ً
 6.2املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي
 1.6.2تمهيد
 .80ينطوي نشاط الوساطة املالية الذي تقوم به املؤسسات املصرفية بما فيها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ً
على مخاطر كبيرة من شأنها التأثير مستقبال على االقتصاد برمته .وقد أظهر ضخ األموال العامة من أجل نجدة بعض
املؤسسات املالية الرئيسة إبان األزمة املالية العاملية األخيرة أن بعض املؤسسات املالية على درجة من الضخامة
والتعقيد تجعل إعسارها مدعاة لدمار كبير يشهده النظام املالي واالقتصاد بكامله .ولذلك فقد اقترحت الكيانات
ً
العاملية املعنية بوضع املعايير عددا من اإلجراءات في السنوات األخيرة لخفض مخاطر الفشل املستقبلي للمصارف
الكبيرة املعقدة ذات األهمية النظامية على الصعيدين املحلي والعالمي .وتستهدف تلك املقترحات ضمان التمكين،
بقدر اإلمكان ،من إدارة فشل املصارف دون إجبار الدولة والخزانة العامة على تكبد الخسائر.
 .81وبالنظر إلى وضعية النظم املالية في الدول األعضاء بمجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،واملناطق األخرى ،يتضح
ً
ً
أن عددا من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في بعض املناطق له أهمية نظامية .ووفقا لذلك ،فإن من املحتمل
اعتبار هذه املؤسسات من ِق َبل السلطات الرقابية التابعة لها مؤسسات ذات أهمية نظامية على الصعيد املحلي،
حاملا تقوم تلك السلطات بمثل هذا التقييم .ومن ثم يجد مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أن من املناسب تقديم
ً
إطار للتقييم ،ومتطلبات رقابية إضافية أخرى تتعلق باملصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي .وملقصد غير
ً
توجيهي ،يتيح اإلطار التالي الخطوط العريضة للسلطات الرقابية كي تقوم باختيار املؤسسات املهمة نظاميا على
الصعيد املحلي ،وبيان متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر ،ووضع خطط التعافي وإدارة األزمات .وفي البيئات
ً
املصرفية املزدوجة ،تستطيع السلطات الرقابية استخدام اإلرشادات التالية املتعلقة باملؤسسات املهمة نظاميا على
الصعيد املحلي ،إلجراء التقييم ،واشتراط اإلجراءات اإلضافية للسياسات ،لكل املؤسسات املصرفية في مناطق
اختصاصها ،بما في ذلك مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وبما أن اإلجراءات اإلضافية للسياسات ،املوضحة
ً
أدناه ،قابلة للتطبيق على أي مصرف ُيختار ضمن املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي ،بناء على تقييم
ً
ً
َ
ستخدم فيما تبقى من النص مصطلح "مصرف" (ليشمل
السلطات الرقابية ،تقليديا كان أم إسالميا ،فسوف ُي
املصارف التقليدية واإلسالمية).
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 2.6.2األساس املنطقي لتخاذ إجراءات إضافية للسياسات
ً
 .82يقوم املسوغ املنطقي العتماد إجراءات إضافية للسياسات للمصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي على أساس
ً
مفهوم "العوامل الخارجية السلبية" ،أي اآلثار الجانبية غير املرغوب فيها ،الناشئة بسبب أداء املصارف املهمة نظاميا
على الصعيد املحلي ،والتي لم تعالجها السياسات الرقابية الراهنة على نحو تام .وتشمل هذه العوامل الخارجية،
العوامل التالية ضمن غيرها:
(أ) حين تسعى املؤسسة املالية املنفردة إلى تعظيم فوائدها قد تختار (بعقالنية) نتائج ليست هي األمثل على
مستوى النظام ،ألنها لم تأخذ في حسبانها هذه العوامل الخارجية.
(ب) قد يؤدي الفشل أو االعتالل الذي يعتري مؤسسة مالية كبيرة ومترابطة على الصعيد املحلي إلى صدمات عبر
النظام املالي قد تضر هي األخرى باالقتصاد الحقيقي.
(ج) قد ُت َ
ض ِخم كلف املخاطر األخالقية املرتبطة بالدعم املباشر والضمانات الحكومية الضمنية عبء املخاطر،
ً
وتؤدي إلى انخفاض انضباط السوق ،وتتسبب في تشوهات تنافسية ،فضال عن تسببها في زيادة احتمال
حدوث الصعوبات في املستقبل.
 .83وبناء على النتائج املحتملة املذكورة أعاله عن فشل مصرف كبير ومتماسك أو مؤسسة خدمات مالية إسالمية
كبيرة ومتماسكة في النظام املالي ،هنالك حاجة إلى إجراءات إضافية للسياسات من أجل اإلحكام الشامل للتنظيم
والرقابة على القطاع املالي على املستوى الوطني .وتهدف املتطلبات اإلضافية املقترحة أدناه إلى خفض احتمال فشل
ً
مصرف مهم نظاميا على الصعيد املحلي ،والحد من الكلف املترتبة على املجتمع والدولة إذا حدث ذلك في أية حال.
ً
وهكذا تهدف املتطلبات اإلضافية إلى دعم االستقرار املالي بجعل املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلى أكثر
مرونة ،حتى في ظل الصعوبات العنيفة.
ً
يحدثه فشل املصرف على
 .84وسيتم تقييم املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي من منظور التأثير الذي قد ِ
النظام املالي املحلي واالقتصاد الواسع ،وليس من منظور املخاطر التي ينطوي عليها احتمال وقوع الفشل .17وإلى

17

يمكن التفكير في هذا على أساس أنه مفهوم "تعثر ناتج عن الكلفة" ،ذو أثر محلي على نطاق النظام ،وليس "احتمال تعثر".
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ً
حد معين ،قد تزيد املتطلبات اإلضافية للمصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي كلف تلك املصارف بسبب
الحاجة إلى جمع رأسمال إضافي .وقد تؤثر زيادة الكلف على إمكانية قيام املؤسسات املعنية بتقديم التمويل
ً
للقطاعات الحيوية لالقتصاد ،خصوصا في الفترة التي تعمل خاللها املؤسسة على التكيف مع املتطلبات اإلضافية.
وقد يكون لهذا تأثير سلبي على االقتصاد كله .ومع ذلك ،فقد أبرزت دراسات مختلفة عن املتطلبات اإلضافية لرأس
ً
ً
املال للمصارف املهمة نظاميا أن التأثير على االقتصاد على املدى الطويل سوف يكون إيجابيا .18وأكد البعض أن
ً
ً
القطاع املالي املستقر ُيعد شرطا أساسيا للنمو الطويل األجل والتوظيف ،ولذلك فإن املتطلبات املقترحة ستساهم
بقدر كبير في االستقرار املالي للنظام املالي املعني في املستقبل.
 .85وسوف تنطبق املتطلبات اإلضافية لرأس املال على املجموعات املوحدة والكيانات التابعة .ومع ذلك تستطيع
السلطات الوطنية تطبيق تلك املتطلبات على املصارف املنفردة أو فروع املصارف األجنبية ،في مناطق اختصاصها،
ً
وفقا ألطرها القانونية والرقابية.
ً
ً
 .86ووفقا للجدول الزمني الذي ُح ِدد للمصارف املهمة نظاميا على الصعيد العالمي يمكن أن تطلب السلطات الرقابية
ً
ً
الوطنية من املصارف التي ُ
اعت ِبرت مهمة نظاميا على الصعيد املحلي االستجابة ملتطلبات رأس املال اإلضافي بدءا من
يناير 2016م.
 3.6.2منهجية التقييم
 .87يجب على السلطات الرقابية وضع منهجية لتقييم درجة األهمية النظامية للمصارف في املحيط املحلي .ومثل هذه
ُ ْ
املنهجية ينبغي أن تظ ِهر األثر املحتمل لفشل املصرف أو العوامل الخارجية التي يفرضها ذلك الفشل على االقتصاد
املحلي .ويجري تقييم جميع املصارف في النظام املالي املحلي من حيث درجة أهميتها للنظام املصرفي .وفيما يتعلق
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ً
قدرت دراسة لجنة بازل للرقابة املصرفية أن األثر الكلي للمتطلبات اإلضافية من املصارف املهمة نظاميا على الصعيد العالمي ،على االقتصاد
ً
العالمي سيكون إيجابيا .وأبرزت التقديرات أن املتطلبات الكلية سيكون لها أثر سلبي على إجمالي الناتج املحلي العالمي بنسبة % ,3في مرحلة البداية ،في حين أن
ً
اآلثار اإليجابية الدائمة على املدى الطويل املتمثلة في االنخفاض في احتمال حدوث أزمة مصرفية نظامية مستقبال فسوف ينتج عنها ارتفاع إجمالي الناتج املحلي
ً
بنسبة [ %2,5لجنة بازل للرقابة املصرفية" :تقدير التأثير على املستوى االقتصادي الكلي آللية أكفأ المتصاص الخسائر للمصارف املهمة نظاميا على الصعيد
العالمي ،أكتوبر 2011م] .وباملثل أشارت تقديرات املفوضية األوربية إلى أن اآلثار اإليجابية ملتطلبات رأس املال للمقترح سوف تسفر عن ارتفاع إجمالي الناتج
املحلي لالتحاد األوربي بنسبة  %2في املدى الطويل.
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ً
أجنبيا يجب أن ّ
تقيم سلطات املوطن األهمية النظامية للمصارف على
بالعمليات املحلية الخاصة بمصرف مدمج
مستوى املجموعة املوحدة ،بينما تقيم السلطات املضيفة درجة األهمية النظامية للكيانات التابعة في مناطق
ً
ً
اختصاصها ،موحدة لتشمل أيا من الكيانات التابعة لها بالداخل .ويساعد اعتبار املصرف على أساس موحد (عامليا)
على تقييم "اآلثار االنتشارية" للعمليات العاملية للمصرف الفاشل على االقتصاد املحلي .وقد تتأثر املناطق التي تكون
ً
وطنا للمجموعات املصرفية املرتبطة بالنشاط عبر الحدود بفشل املجموعة املصرفية بكاملها وليس فقط بفشل
ً
ً
ذلك الجزء من املجموعة الذي يمارس نشاطا محليا في نطاق اقتصاد املوطن.19
 .88ينبغي على السلطات الرقابية القيام بعمليات التقييم املستمرة لألهمية النظامية للمصارف في مناطق اختصاصها
لضمان أن تقييمها يعكس الوضع الراهن للنظم املالية املعنية .وينبغي أن تكون الفترات بين عمليات التقييم مناسبة
ً
ُ
ظهر التغيرات في مختلف العوامل املختارة – مثال ،سنة واحدة .وإذا كانت هنالك تغيرات هيكلية مهمة للنظام
لت ِ
ً
املصرفي مثل عمليات الدمج واالستحواذ ،يجب على السلطات الرقابية إعادة تقييم املصارف املهمة نظاميا على
الصعيد املحلي إلى جانب تقييم التغير في العوامل ذات الصلة واملعطيات األخرى ،إذا تطلب األمر ذلك.
 .89على السلطات الرقابية القيام بإفصاح عام عن املعلومات التي تتضمن موجز املنهجية املستخدمة لتقييم األهمية
النظامية للمصارف في اقتصادها املحلي .وسيكون ذلك اإلفصاح العام عن عملية التقييم بمثابة الحافز املناسب
الذي يدفع املصارف نحو السعي إلى خفض املخاطر النظامية التي تشكلها للنظام املعني.
 .90عند تحديد األهمية النظامية للمصارف على الصعيد املحلي ،على مستوى املجموعة ،ينبغي أخذ األهمية النظامية
للمجموعة في الحسبان .فاملؤسسات داخل املجموعة تكون على ترابط وثيق ومن ثم تحمل العدوى التي يمكن
انتقالها داخل املجموعة في حالة وقوع املشكالت املالية في جزء من تلك املجموعة .وبناء على ذلك ،ينبغي وضع
ً
متطلب رأس املال للمصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي ،على مستوى املجموعة ،بتطبيق نفس النسبة املئوية
التي تشكل املتطلب ،على املستوى املوحد ،وعلى مستوى كل مؤسسة منفردة من مؤسسات املجموعة تعمل في
املنطقة نفسها .ومما ال يمكن استبعاده -إلى حد بعيد –تقديم املصرف التمويل للكيانات التابعة له إذا واجهت تلك
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ً
هذا األمر مهم خصوصا في ظل االحتمال بأن حكومة املوطن قد يتوجب عليها تمويل هذه العمليات األجنبية أو حل معضالتها في غياب اتفاقيات عابرة للحدود.
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الكيانات صعوبات مالية .وقد أكدت تجربة األزمة املالية أن املؤسسة املالية التي تترك كياناتها التابعة الفاشلة سوف
ُ
ً
ً
ً
تعاني ضررا ناتجا عن السمعة .وقد تقل األهمية النظامية للمصرف منفردا ،بينما تعظم بانتمائه إلى املجموعة.
ً
 .91وقد يكون من املناسب تضمين عنصر نوعي عند تحديد املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي للوصول إلى
عدد أكبر مقارنة بعدد املؤسسات التي يتسنى الوصول إليها عند َق ْ
صر االختيار على استخدام األسلوب الكمي فقط.
وقد يكمن هذا العنصر النوعي في حصة سوقية كبيرة للمؤسسة داخل شرائح خاصة أو مناطق جغرافية ،أو في كون
املؤسسة مرتبطة بصفة خاصة ببقية القطاع.
 .92على السلطات الرقابية اتخاذ القرار بشأن الفئات الرئيسة للعوامل التي سوف تستخدم في تقييم التأثير الناتج عن
ً
فشل املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي .وضمن أشياء أخرى ،تستطيع السلطات الرقابية استخدام
ً
ً
العوامل املذكورة في امللحق (ز) .وتستطيع السلطات الرقابية أيضا ،وفقا لتقديرها ،تحديد األوزان املناسبة التي
ً
ً
ستضعها على هذه العوامل ،بناء على الظروف الوطنية .ووفقا لتقديرها أيضا ،تستطيع السلطات الرقابية اختيار
ً
ً
ً
كل العوامل أو بعضها أو عامال واحدا منها لتضمين مصرف ما في قائمة املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي.
واستخدام هذه العوامل في معايرة متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر ،سيوفر العذر لحاالت التشدد املختلفة التي
تتسم بها ردود أفعال السياسات في كل الدول ،مع املصارف الشبيهة الوضع من حيث جميع العوامل األربعة الرئيسة
املتعلقة باملصرف بحد ذاته.
 4.6.2متطلب المتصاصية األعلى للخسائر
 .93يجب على السلطات الرقابية توثيق املنهجيات الكمية والنوعية املستخدمة ملعايرة متطلب االمتصاصية األعلى
ً
للخسائر ،الالزم لتحديد املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي .ويمكن تضمين املنهجيات مؤشرات متعلقة
ً
باملنطقة بحد ذاتها .وسيساعد متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر على خفض احتمال فشل املصارف املهمة نظاميا
على الصعيد املحلي مقارنة باملؤسسات غير النظامية .وسيعين التوثيق واإلفصاح عن منهجيات التقييم على إجراء
ً
املقارنات بين الدول ويتيح قدرا أكبر من الشفافية ملختلف أصحاب املصلحة.
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 .94يكون للسلطات الرقابية الحق التقديري املتعلق بالسياسات ،التخاذ القرار املرتبط بمستوى االمتصاصية األعلى
ً
للخسائر للمصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي ،املختارة بناء على درجة األهمية النظامية املحلية .ويجب أن
يكون هنالك إطار تحليلي شفاف لتحديد متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر ملختلف الفئات أو املجموعات الخاصة
ً
باملصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي .غير أن السلطات الرقابية قد تختار تطبيق نفس مستوى االمتصاصية
ً
األعلى للخسائر على كافة املصارف املختارة ضمن املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي ،إذا كانت آثار فشل
تلك املصارف على النظام املالي املحلي واالقتصاد ليست على اختالف يذكر .وفي كال الحالين ،يجب التأكد من أن
ً
منهجية التقييم تتيح الحوافز املناسبة للمصارف التي يتم اختيارها كمصارف مهمة نظاميا على الصعيد املحلي
وتكون عرضة ملتطلب االمتصاصية األعلى للخسائر ،لكي تعمل تلك املصارف على خفض (أو على األقل عدم زيادة)
ً
أهميتها النظامية عبر الزمن .وفي الحالة التي توجد فيها باملنطقة مجموعات متعددة للمصارف املهمة نظاميا على
ً
الصعيد املحلي ،قد يقتض ي ذلك ضمنا وجود مستويات متباينة لالمتصاصية األعلى للخسائر ملجموعات املصارف
ً
املهمة نظاميا على الصعيد املحلي .وباملثل ،تخضع املصارف التي على نفس الدرجة من األهمية النظامية في مناطقها،
بصرف النظر عما إذا كانت مصارف محلية ،أو كيانات تابعة ملجموعات مصرفية أجنبية ،أو كيانات تابعة ملصارف
ً
مهمة نظاميا على الصعيد العالمي ،تخضع لنفس متطلبات االمتصاصية األعلى للخسائر ،إذا بقيت املتغيرات األخرى
ثابتة.
 .95يؤدي قيام السلطات الرقابية املضيفة بفرض متطلب لالمتصاصية أألعلى للخسائر ،إلى زيادة رأس املال على
ً
مستوى الكيان التابع ،األمر الذي يمكن اعتباره تحوال لرأس املال من املصرف األصل إلى الكيان التابع ،مالم يكن
يحتفظ هذا التابع بعازل كاف في املنطقة املضيفة أو أن رأس املال اإلضافي الذي قام بجمعه كان من مستثمرين
خارجيين .ومن شأن هذا ،في حالة الكيانات التابعة األساسية أو الكبيرة ،أن يؤدي إلى انخفاض جوهري في رأس املال
الذي يحمي املصرف األصل .وفي ظل مثل هذه الحاالت ،يصبح من املهم استمرار السلطات املضيفة في التأكد من
ً
وجود موارد مالية كافية على مستوى األصل – مثال عن طريق متطلب منفرد لرأس املال .وفي الحالة التي يعتبر فيها
ً
ً
البلد املضيف الكيان التابع ملصرف ما مهما نظاميا على الصعيد املحلي ،يجب على بلد املوطن والبلد املضيف القيام
بترتيبات التنسيق والتعاون حول املتطلب املناسب لالمتصاصية األعلى للخسائر ضمن القيود التي تفرضها القوانين
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ذات الصلة في املنطقة املضيفة .وعلى السلطة املضيفة تقديم مبرر لقرارها وبيان للخطوات التي ينبغي على املصرف
اتخاذها لتفادي مثل هذا املتطلب أو خفضه.
ً
 .96يجب مقابلة متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر كامال من رأسمال األسهم العادية ،وتلك هي الطريقة األبسط
واألكثر فعالية لزيادة قدرة املصرف على امتصاص الخسائر على نحو مستمر .وللسلطات الرقابية الصالحية التقديرية
الشتراط أية متطلبات إضافية أو إجراءات أخرى للسياسات تراها مناسبة ملعالجة املخاطر التي يشكلها املصرف املهم
ً
ً
نظاميا على الصعيد املحليُ .ويفرض متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر على املصرف املهم نظاميا على الصعيد
املحلي إلى جانب عازلي رأس املال (عازل حماية رأس املال ،والعازل املضاد للدورية) ومتطلب الحد األدنى لرأس املال،
ً
مع مجموعة محددة مسبقا من العواقب التي سوف يواجهها املصرف الذي ال يفي بهذا املتطلب .وألجل االستدالل،
تستطيع السلطات الرقابية اختيار متطلب امتصاصية أعلى للخسائر بحيث تتراوح نسبة رأسمال األسهم العادية إلى
مجموع املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها بين  5و ،%3,5بناء على منهجية التقييم املختارة والفئات ذات
الصلة ،إن وجدت.
 5.6.2اإلجراءات األخرى
ً
 .97باإلضافة إلى متطلب االمتصاصية األعلى للخسائر للمصرف املهم نظاميا على الصعيد املحلي ،على السلطات
الرقابية النظر في اإلجراءات التالية التي قد تساعد على إحكام رقابتها على هذه املؤسسات:
ً
ُ
ُ
ظهر مشكالت ملحوظة أن تبادر هي نفسها
(أ) ينتظر بداية من إدارة املصرف املهم نظاميا على الصعيد املحلي التي ت ِ
بالعمل على إعادة املصرف إلى املسار الصحيح .وقد يتمثل هذا في إعادة الهيكلة الداخلية ،أو جمع مزيد من
ُ
كمل املصرف متطلبات رأس املال على الرغم من
رأس املال من السوق ،أو بيع جزء من األعمال...إلخ .وإذا لم ي ِ
هذه اإلجراءات ،ينبغي على السلطة الرقابية إطالق مختلف املبادرات للمساهمة في تعافيه.
(ب) العجز عن مقابلة عازل حماية رأس املال يؤدي إلى تقييد املدفوعات التقديرية كما بينا في الفقرة  .39وسيمنع
التقييد زيادة تآكل رأس املال طوال مدة بقاء املصرف دون متطلب العازل .وباإلضافة إلى ذلك ُ
سيطلب من
املصارف إعداد خطة لحماية رأس املال وتقديمها إلى السلطة الرقابية العتمادها .وعقب صدور توصيات
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ً
السلطة الرقابية ،سيدخل املصرف املهم نظاميا على الصعيد املحلي "مرحلة حماية رأس املال" إلى حين
استعادة مستويات رأس املال املطلوب.
ً
(ج) يجب أن ُيطلب من جميع املصارف املهمة نظاميا على الصعيد املحلي إعداد خطط للتعافي مع إيضاحات
تفصيلية عن كيفية استعادة املؤسسة وضعها املالي في حالة وجود تدهور جوهري في ذلك الوضع .وعلى
السلطات الرقابية القيام بتقييم خطة التعافي ،ولها في ذلك أن تطلب من املؤسسة املعنية إعداد خطة منقحة
إذا دعت الحاجة إلى ذلك .وإذا عجزت الخطة املنقحة للتعافي عن معالجة املشكالت املحددة ،تستطيع السلطة
الرقابية أن تأمر املؤسسة باتخاذ إجراءات مختلفة مثل خفض املخاطر أو تعديل استراتيجية األعمال...إلخ.
ً
(د) في حالة حدوث مشكالت مع املصرف املهم نظاميا على الصعيد املحلي ،ينبغي تكثيف الرقابة على ذلك املصرف.
ً
وعلى السلطة الرقابية أن تشرع في حوار أعمق على مستوى إدارة املصرف عموما ،واملستوى الفني حول
الجوانب فائقة األهمية للمخاطر ،لضمان استمرارية تبادل املعلومات وتعزيز الرقابة املتصلة.
 .98قد ترى السلطات الرقابية أن من املهم وضع متطلبات مشددة للمصارف املهمة على الصعيد املحلي فيما يتعلق
بالضبط املؤسس ي .وينبغي أن تسهم متطلبات الضبط املؤسس ي في ضمان امتالك املؤسسات لإلجراءات واللوائح
اإلرشادية الداخلية التي تسهم ،إلى الحد املمكن ،في التشغيل الفعال للمؤسسة ومن ثم تفض ي إلى تقليل املخاطر
الناشئة عن احتمال فشلها.
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 7.2عمليات النوافذ اإلسالمية
 1.7.2خلفية
 .99يتناول هذا الجزء الفرعي مسائل كفاية رأس املال املتعلقة بمعالجة عمليات النوافذ اإلسالمية (ويشار إليها فيما
يلي بـ "النوافذ اإلسالمية") للمصارف التقليدية كما هي موضحة في الفقرة ( ،)9الجزء  .3/1وتوجد النوافذ اإلسالمية
في معظم املناطق التي ُيمارس فيها التمويل اإلسالمي .20وفي معظم تلك املناطق ،يبدو أن النوافذ اإلسالمية قد
أصبحت مستقلة بذاتها من حيث الوساطة املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،أي أن عملياتها قد أصبحت
متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها على جانبي قائمة املركز املالي .ومع ذلك ،يستخدم هذا املصطلح في قليل من
املناطق ليرمز إلى عمليات املصرف التقليدي التي يقدم فيها التمويل على أساس متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها،
لبعض املنتجات (مثل خطط شراء املساكن القائمة على اإلجارة املنتهية بالتمليك) ،على الرغم من أن املوجودات
املرتبطة بمثل هذا التمويل ممولة عن طريق مصادر تمويل غير متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (أي) املطلوبات.
ُ
وكما ذكر في الفقرة ( ،)9وألغراض هذا املعيار ،سوف تكون اإلرشادات حول النوافذ اإلسالمية موجهة بصفة أساسية
إلى ما هو مستقل بذاته من عمليات النوافذ للمصارف التقليدية .ومع ذلك ،فقد غطت اإلرشادات التالية بإيجاز
جانب كفاية رأس املال املتعلق بعمليات املصارف التقليدية املقتصرة على "جانب املوجودات فقط" ،إلرشاد
السلطات الرقابية في الجزء  4/7/2أدناه.
 .100تختلف املمارسات الرقابية املتعلقة بتطبيق متطلبات كفاية رأس املال على النوافذ اإلسالمية بدرجة كبيرة بين
املناطق .ففي بعض املناطق ،تطلب السلطات الرقابية من النوافذ اإلسالمية االحتفاظ بمبلغ منفصل من رأس املال
واتباع ما ينطبق من الحد األدنى ملتطلبات نسبة كفاية رأس املال ،كما تطلب – بالتزامن مع ذلك-الوفاء بمتطلبات
رأس املال التنظيمي ونسبة كفاية رأس املال على املستوى املوحد( 21أي مستوى املصرف األصل) .وفي مناطق أخرى،
ليس هنالك متطلب محدد لتحتفظ بموجبه النوافذ اإلسالمية بمبلغ منفصل من رأس املال ،أو تفي بمتطلبات
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ً
وجدت دراسة استقصائية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية أعدها فريق عمل تابع له أن النوافذ اإلسالمية تعمل حاليا في  10من  16منطقة
استجابت لتلك الدراسة.
في سياق هذا الفصل الفرعي حول النوافذ اإلسالمية يعني مصطلح "التوحيد" توحيد النافذة مع مصرفها التقليدي األصل الذي هي بمثابة الفرع أو القسم منه.
وال ينبغي الخلط بين هذا املصطلح وتوحيد املجموعة املؤلفة من شركة أم وشركات تابعة ،على مستوى املجموعة املصرفية.
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ً
ُ
رأسمال تنظيمي منفصل .وعوضا عن ذلك ،تفرض هذه املتطلبات على املستوى الكلي للمصرف فقط ،األمر الذي
يعني أن عمليات النوافذ اإلسالمية موحدة على مستوى الكيان األصل .وباملثل ،هناك مسائل لكفاية رأس املال
تتعلق بمعاملة النوافذ اإلسالمية عندما يكون مقر املصرف األصل منطقة أخرى .وتتضمن الفقرات التالية إرشادات
لحساب كفاية رأس املال لكل هيكل من هياكل النوافذ اإلسالمية هذه.
 2.7.2النوافذ اإلسالمية التي يوجد مصرفها األصل في املنطقة نفسها
 .101إذا كان مقر املصرف األصل في املنطقة نفسها ،تستطيع السلطة الرقابية أن تطلب من ذلك املصرف األصل أن
يحتفظ بحساب منفصل ،ويقوم بحساب نسبة كفاية رأس املال للنافذة اإلسالمية ،بالتزامن مع اتباعه املتطلبات
التنظيمية على املستوى الكلي للمصرف .وفي حاالت أخرىُ ،تطبق املتطلبات التنظيمية لرأس املال فقط على املستوى
ُ
املوحد ،كما ذ ِكر في الفقرة السابقة.
 3.7.2النوافذ اإلسالمية التي لها متطلبات منفصلة لرأس املال
ً
 .102في هذه الحالة ،تطلب السلطات الرقابية عموما من املصارف التقليدية تخصيص مبلغ محدد من رأس املال
ً
لعمليات النافذة اإلسالمية منذ البداية .ومثل هذا املتطلب يكون مصحوبا عادة بمتطلب إلنشاء فرع أو قسم أو
شعبة للمصرفية اإلسالمية ،تكون منفصلة وذات محاسبة ذاتية ولها إدارة معينة .وباإلضافة إلى ذلكُ ،يطلب من
ُ
النوافذ اإلسالمية اتباع املتطلبات الخاصة بنسبة كفاية رأس املال املطبقة في املنطقة .وهكذا تحدد رؤوس أموال
ً
ُ
النوافذ اإلسالمية بوضوح ،وتفصل من رأس املال التنظيمي املتاح للعمليات التقليدية .وفعليا ،يعني هذا أن
ً
املوجودات اإلسالمية إذا نمت مع مرور الزمنُ ،
سيطلب من النوافذ اإلسالمية زيادة رأسمالها تبعا لذلك من أجل
الوفاء بنسبة كفاية رأس املال .وفي هذه الحالة ،سوف ُينظر في شأن النافذة اإلسالمية في املقام األول منفصلة كفرع
أو قسم من الكيان الذي هي جزء منه ،بينما ُينظر إليها في املقام الثاني على أساس موحد على املستوى الشامل
للمصرف.
 .103تستطيع السلطات الرقابية استخدام مناهج مختلفة لحساب متطلبات رأس املال على مستوى املصرف األصل.
ُ
في املنهج األول ،تدرج موجودات عمليات النافذة اإلسالمية في موجودات املصرف األصل لحساب كفاية رأسمال هذا
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ً
األخير ،وبالتزامن مع ذلكُ ،يطلب التزام عمليات النافذة بالحد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال وفقا ملا ورد في
ُ
الفقرة السابقة .وفي املنهج الثاني حيث ال يتم التوحيد على مستوى املصرف األصل ،تحسب متطلبات رأس املال
ً
بدءا من حساب املقام ملعادلة نسبة كفاية رأس املال – أي حساب املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
ُ
للنافذة ،بناء على تعرضات املخاطر الخاصة باملوجودات (كما في الجزء  – )5وتجرى الحسومات من املقام سواء
ً
أكان وفقا للمعادلة الخاصة بمعيار مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،أو املعادلة القائمة على تقدير السلطة الرقابية
ً
(كما في الجزء  .)5/4/4ومن ثم ُيحسب مبلغ راس املال املطلوب لعمليات النافذة متمثال في املبلغ الظاهر في بسط
نسبة كفاية رأس املال التي تفي بمتطلب رأس املال التنظيمي .وينبغي حسم رأسمال النافذة املحسوب على هذا
النحو من رأسمال األسهم العادية للمصرف األصل ،في بسط املعادلة الخاصة بنسبة كفاية رأسماله .واستخدام
هذا املنهج للتعامل مع النوافذ اإلسالمية يخضع العتبارات األهمية والتقدير الرقابي.
 4.7.2النوافذ اإلسالمية التي ليس لها متطلبات منفصلة لرأس

املال22

 .104عندما ال تطلب السلطات الرقابية من النوافذ اإلسالمية االحتفاظ برأسمال منفصل أو الوفاء بمتطلبات نسبة
كفاية رأس املال ،يقوم األصل – ببساطة –بحساب رأسماله التنظيمي ونسبة كفاية رأسماله على املستوى الكلي
للمصرف الذي يشمل عمليات نوافذه اإلسالمية .وعادة في هذه الحالة ال ُيعدل املقام بمعادلة نسبة كفاية رأس
املال ملعالجة أية مخاطر تجارية منقولة مرتبطة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح (كما
في الجزء  .)5/4/4وهذا يعني أن خصائص امتصاصية الخسائر للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة
ُ
في األرباح (إما على أساس كامل أو جزئي) ال تعتبر عند حساب نسبة كفاية رأس املال للمصرف األصل ،إذ أنها في
الواقع تعامل كمطلوبات .وينبغي على السلطات الرقابية –ضمن مهام أخرى-تقديم إرشادات حول املسائل التالية:
ً
(أ) أوزان املخاطر املمكن تطبيقها على موجودات النوافذ اإلسالمية تماشيا مع األجزاء من 4إلى  7من هذا املعيار.

22

ينبغي من حيث املبدأ الطلب من النافذة االحتفاظ برأسمال منفصل ألن هذا متطلب شرعي.
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ً
(ب) الحاجة إلى أي تعديل في حساب نسبة كفاية رأس املال تماشيا مع الجزء  ،5/4/4كما أن امتصاصية الخسائر
للحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،الخاصة بالنافذة ،ينبغي أخذها في الحسبان
مع استخدام معامل "ألفا" املمكن تطبيقه.
ً
 .105وعلى السلطات الرقابية النظر في تطبيق متطلبات منفصلة للحد األدنى لرأس املال وفقا للجزء  1/2/7/2للنوافذ
اإلسالمية التي( :أ) تصبح ذات حجم مهم بالنسبة إلى عمليات األصل ،أو (ب) تكتسب حصة سوقية كبيرة الحجم
من موجودات املصرفية اإلسالمية في املنطقة .23وفي بعض املناطق كانت السلطات الرقابية توص ي -أو تطلب-تحول
ً
ً
النوافذ اإلسالمية في مناطقها إلى مؤسسات مصرفية إسالمية تابعة حين تكتسب حجما كبيرا بعد العمل لسنوات
عدة .وتستطيع السلطات الرقابية وضع معايير (تتعلق بحجم موجودات النوافذ بصفة مطلقة أو كنسبة مئوية من
قائمة املركز املالي لألصل) ملثل هذا التحول بناء على اإلطار القانوني والرقابي الشامل باملنطقة ،باإلضافة إلى خطتها
االستراتيجية للصناعة املصرفية اإلسالمية.24
 5.7.2النوافذ اإلسالمية التي يوجد مصرفها األصل في منطقة أخرى
 .106بناء على اإلطار الرقابي املطبق ،وفي معظم الحاالت ،سوف تعتبر عمليات النوافذ اإلسالمية للمصارف التقليدية
في مناطق غير مواطنها ،عمليات فروع أجنبية لهذه األخيرة .وتطلب أغلبية السلطات الرقابية في الدول األعضاء في
مجلس الخدمات املالية اإلسالمية من مثل هذه النوافذ اإلسالمية االحتفاظ برأسمال تنظيمي منفصل والوفاء بالحد
ً
األدنى ملتطلبات نسبة كفاية رأس املال .ومع ذلك ،في مناطق قليلة ،بدال من اشتراط حد أدنى لرأسمال تنظيمي
ً
ومتطلبات لنسبة كفاية رأس املال للفرع األجنبي تطلب السلطات الرقابية ضمانا من الكيان األصل لتتأكد من أن
ً
ً
عمليات الفرع تتلقى دعما مناسبا لرأس املال من األصل .وهذا يثير املسألة املتعلقة بمدى إمكانية االعتماد على هذا
الضمان في ظروف الشدة .ومن الناحية املثالية ،ينبغي التعامل مع مثل هذه األوضاع بالتنفيذ الفعال والسليم
للرقابة املوحدة من قبل الرقيب الوطني ،والتعاون الرقابي الفعال ،وتبادل املعلومات بين الرقيبين الوطني واملضيف.

23

24

الحظت الدراسة االستقصائية التي أجراها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية عن طريق فريق العمل التابع له أن القليل من النوافذ اإلسالمية في بعض املناطق،
أكبر من بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الكاملة من حيث املوجودات الكلية .وفي بعض الحاالت األخرى ،تبين أن حصة املوجودات املصرفية
اإلسالمية التي تحتفظ بها النوافذ اإلسالمية تتجاوز ثلث املوجودات الكلية بقائمة املركز املالي للمصرف األصل.
من املناسب هنا اإلشارة إلى أن العديد من السلطات الرقابية في الدول األعضاء بمجلس الخدمات املالية اإلسالمية يسمح بإنشاء مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية الكاملة فقط.
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وينبغي أن يوثق هذا في هيئة مذكرة تفاهم قوية وواضحة املعالم ومتسقة مع معيار بازل للتعاون الرقابي عبر الحدود.
كما ينبغي تنفيذ مذكرة التفاهم مع التبادل الدوري للمعلومات الرقابية ،باإلضافة على املجامع الرقابية.
 .107بمعزل عن متطلبات الجهة الرقابية املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لكفاية رأس املال كما ورد في الفقرة السابقة
ينبغي على السلطات الرقابية تقديم اإلرشادات حول النقاط املوضحة في الفقرة ( 76أ) و (ب) (في الجزء .)4/7/2
كما ينبغي على السلطات الرقابية املضيفة منح اهتمام خاص للتأكد من أن النوافذ اإلسالمية في السوق املحلية،
التي لها أصل أجنبي ،تتمتع بالدعم الكافي لرأس املال.
 6.7.2العمليات اإلسالمية لجانب املوجودات ،للمصارف التقليدية
ُ
 .108كما ذكر في الفقرة  95تقدم بعض املصارف التقليدية منتجات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها دون جمع
األموال املستخدمة على أساس متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها .وفي مثل هذه العمليات فإن املتطلب الوحيد
للمصرف هو حساب أوزان املخاطر املناسبة ملوجوداته املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها بناء على اإلرشادات
املوضحة في األجزاء من  4إلى  7من هذا املعيار.
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القسم الثالث :رأس املال التنظيمي
 1.3مكونات رأس املال
ً
 .109يقدم هذا الجزء تعريفا لرأس املال التنظيمي املؤهل ،ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ورأس املال املؤهل هو
ّ
محدد حاسم لكفاية رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ويستخدم كمقام في معادلة نسبة كفاية رأس املال
ِ
ً
لتحديد كفاية رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وفضال عن ذلك يوضح هذا الجزء معايير وخصائص كل
عنصر من عناصر رأس املال املؤهل.
 .110رأس املال املؤهل الكلي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هو مجموع رأس املال األساس ورأس املال الثانوي.
ويتكون رأس املال األساس من رأسمال األسهم العادية ،ورأس املال اإلضافي .ويتألف رأس املال العادي من رأسمال
األسهم العادية ،واألرباح املحتجزة ،واالحتياطيات األخرى ،الوارد تفصيلها في الفقرة  .5ويتكون رأس املال اإلضافي
من األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها القابلة للتحويل إلى رأسمال ممتص للمخاطر عند نقطة "عدم
القابلية للبقاء" ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املُ ْ
ص ِدرة ،واالحتياطيات ،كما هو مفصل في الفقرة  .7ويعتبر رأس
املال األساس الذي يشمل رأسمال األسهم العادية ورأس املال اإلضافي ،رأسمال "استمرارية النشاط" الذي ُيتوقع
منه امتصاص الخسائر غير املتوقعة التي تنشأ في دورة األعمال العادية ،ومن ثم يحفظ مالءة مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية كنشاط مستمر.
 .111يتكون رأس املال الثانوي من األدوات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها واالحتياطيات التي فصلت الفقرتان 9
و 10خصائصها وشروطها .ويعتبر رأس املال الثانوي رأسمال "النشاط املتوقف" ويتمثل غرضه في امتصاص املزيد
من الخسائر (ما بعد نقطة عدم القابلية للبقاء) في حالة عدم قابلية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للبقاء،
وهكذا يعين على حماية حملة الحسابات الجارية واملستثمرين اآلخرين لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
ً
وهذا العنصر مهم أيضا في الحفاظ على االستقرار املالي بمنع أثر العدوى من فشل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
من خالل منعه خسارة رأس املال من ِق َبل املستثمرين وحملة الحسابات الجارية لدى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية .وهناك تعديالت وحسومات مؤهلة مختلفة ُ
ستجرى على أنواع رأس املال املوضحة في الفقرة  .13ولكي
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تصبح أي أداة مشمولة في أي عنصر من هذه العناصر ينبغي إخضاع تلك األداة ملجموعة من املعايير املبينة في
األجزاء من  1/1/3إلى .3/1/3
 1.1.3رأسمال األسهم العادية
 .112يشكل رأسمال األسهم العادية رأس املال األعلى جودة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وهذا الجزء يضع
ً
معايير صارمة ألهلية األداة لتصبح مكونا لرأسمال األسهم العادية .وتستهدف معايير األهلية هذه ضمان مستوى عال
من جودة رأس املال من حيث ديمومته وقدرته على امتصاص الخسائر.
 .113يشمل رأسمال األسهم العادية مجموع العناصر التالية:
(أ) األسهم العادية التي تصدرها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وينبغي أن تكون مدفوعة بالكامل ومطابقة
ً
ً
ملعايير تصنيفها أسهما عادية ،وتشكل جزءا من حقوق مساهمي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
(ب) فائض األسهم( :عالوة اإلصدار) الناش ئ عن إصدار األسهم العادية املؤهلة لتشكيل جزء من رأس املال.
(ج) األرباح املحتجزة :مبالغ األرباح الصافية املرحلة من فترات مالية سابقة ،ينبغي اعتبارها وتضمينها عند حساب
رأسمال األسهم العادية .ويمكن السماح باألرباح أو الخسائر املرحلية كجزء من األرباح املحتجزة املضمنة في
ً
رأسمال األسهم العادية ،باعتبارها أرباحا تخضع للتقدير الوطني من ِق َبل سلطات التنظيم والرقابة .وفي مثل
هذه الحاالت ،تستطيع سلطات التنظيم والرقابة اشتراط التحقق من صحتها عن طريق مدققين خارجيين أو
إجراء مراجعات مماثلة من طرف ثالث مستقل كشرط مسبق لشمل األرباح املرحلية في رأسمال األسهم
العادية.
(د) االحتياطيات األخرى املفصح عنها ،والدخل الشامل املتراكم اآلخر كما ورد تعريفه في "املعايير الدولية إلعداد
ً
التقارير املالية" :األرباح املوزعة املعلنة املستحقة الدفع غير مشمولة في رأسمال األسهم العادية ،نظرا ألن
ً
مثل هذه املبالغ مصنفة ضمن املطلوبات وفقا للمعايير العاملية إلعداد التقارير املالية ،ومن الطبيعي أن
ً
ُ
تصنف هكذا وفقا للمعايير املحاسبية املعمول بها في املنطقة.25
25

ً
تبين األحكام االنتقالية في بازل الثالثة ،الفقرة  ،52الحاشيتان السفليتان  10و( 94د) أن املكاسب غير املحققة ناقصا الخسائر املعتبرة في قائمة املركز املالي،
ً
ً
تبقى مبدئيا جزءا من رأس املال ،على الرغم من أنها ستحسم كاملة من رأس املال بحلول اليوم األول من يناير 2018م.
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(ه) األسهم العادية التي تصدرها الكيانات التابعة املوحدة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية :ومثل هذه األسهم
العادية التي تصدرها الكيانات التابعة املوحدة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ويحملها طرف ثالث (حقوق األقلية)
وتتطبق عليها معايير تضمينها رأسمال األسهم العادية ،موضح أدناه.
(و) التعديالت أو الحسومات التنظيمية التي تنطبق على رأسمال األسهم العادية.
 .114معايير األهلية املحددة لألسهم العادية ،الصادرة عن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (مشار إليها في الفقرة
( 24أ)) املمكن تضمينها رأسمال األسهم العادية ،تشمل ما يلي:
(أ) امتصاص الخسائر
ينبغي أن تحتل األسهم العادية املرتبة األدنى في املطالبة عند تصفية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وأن
تكون مطالبتها مرتبطة فقط باملوجودات املتبقية بعد سداد جميع املطالبات األعلى مرتبة .أما فيما يتعلق بتحمل
الخسائر املتكبدة ،فينبغي أن تضطلع األسهم العادية بمركز الخسارة األول القادر على امتصاص الخسائر على
ً
أساس استمرارية النشاط 26.فعلى األسهم العادية امتصاص حصة الخسائر األولى واألكبر نسبيا عند وقوعها.
ويجب أن تمتص كل فئة من فئات األسهم املؤهلة أو األدوات املصدرة خسائر إلى نفس درجة امتصاص أسهم
رأس املال العادية األخرى .وينبغي أن تأتي األسهم العادية في املرتبة األدنى مقارنة بكل املطالبات األخرى في حالة
املصدرة أو تصفيتها .وهذه الشروط املتعلقة بامتصاصية الخسائر
عدم مالءة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ِ
ينبغي االلتزام بها على الرغم من التسجيل الدائم ألصل رأس املال الثانوي الذي تصدره مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية املعنية.
(ب) عملية اإلصدار وإجراءاته
ُ
صدر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية األسهم العادية مباشرة بناء على موافقة
ت ِ

رسمية مسبقة من ِق َبل

ً
حملة األسهم العادية الحاليين بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املُ ْ
ص ِدرة ،أو وفقا للقانون املعمول به في

26

ّ
يمكن رأسمال استمرار النشاط مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من مواصلة أنشطتها ويساعد على منع عدم املالءة .ويعتبر رأسمال استمرار النشاط رأسمال
ً
صفاء لرأسمال استمرار النشاط هي األسهم العادية.
عادي .والهيئة األكثر
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املنطقة .وينبغي أن تكون األسهم العادية مدفوعة بالكامل ،27كما ال ينبغي تمويل شرائها على نحو مباشر أو غير
َ
أي من األطراف املتعلقة بها.
مباشر من ِقبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو ٍ
(ج) الديمومة
ينبغي أن يكون املبلغ الناش ئ عن األسهم العادية ذا طبيعة دائمة وغير قابل لإلنقاص أو السداد (االستعادة) ،سوى
عند تصفية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املُ ْ
ص ِدرة .ومع ذلك ،قد تسمح القوانين املعمول بها والنظام
األساس ي ،في بعض الحاالت ،ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بإعادة الشراء لألسهم العادية بناء على موافقة
ُ
مسبقة من السلطة التنظيمية والرقابية املختصة .28وينبغي أال تشمل أو ت ِنش ئ وثيقة اإلصدار أو الشروط
التعاقدية التي تحكم إصدار األدوات أي توقع صريح أو ضمني بأن املبلغ األصلي لألدوات سوف أو قد ُيسترد أو
ُيلغى أو يعاد شراؤه (خيار الشراء) في ظل كافة الظروف ،عدا عند تصفية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قبل
إصدار األسهم العادية ،أو عنده.
(د) توزيع األرباح أو "األرباح املوزعة"
ينبغي أال تشمل الشروط التعاقدية لألسهم العادية أي التزام ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بالقيام بأي
توزيع لألرباح (أو دفع لألرباح املوزعة) لحامليها ،وينبغي أال تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املُ ْ
ص ِدرة،
تحت أية ظروف ،عرضة ملثل هذه االلتزامات .ويجب أال يشكل دفع األرباح املوزعة حادثة تعثر ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية .وينبغي أال تكون األسهم العادية مؤهلة ألية توزيعات تفضيلية ،وأال تتيح شروطها التعاقدية أية
حقوق في مثل تلك التوزيعات .أما التوزيعات املرتبطة بهذه األسهم العادية فيجب أن تتم من العناصر القابلة
للتوزيع التي تشمل عادة أرباح العام القابلة للتوزيع على األسهم العادية ،وبناء على موافقة السلطة التنظيمية
ً
والرقابية املختصة -األرباح املحتجزة( .ينبغي أن يكون مستوى توزيع األرباح مستقال عن املبلغ املدفوع عند
اإلصدار ،وغير متعلق أو مرتبط به) .ويجب أن يتم التوزيع فقط بعد الوفاء بكل االلتزامات القانونية والتعاقدية

27

28

ً
اإلشارة إلى رأس املال املدفوع في مختلف مكونات رأس املال ُيقصد بها رأس املال الذي استلمته مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بصورة حاسمة ،وق ِّيم على
ً
نحو يعتمد عليه ،وبات تحت سيطرة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تماما ،بحيث ال يعرضها إلى املخاطر االئتمانية املتعلقة باملستثمر .ومع ذلك فإن الدفع
ً
ً
ً
ال ينبغي بالضرورة أن يكون نقدا ،فمثال ،ال تدفع األسهم املصدرة من أجل االستحواذ على شركة أخرى نقدا .وعادة قد ُيطلب من مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية الحصول على املوافقة الرقابية املسبقة لتضمين رأس املال أداة لم يتم الحصول عليها بالدفع نقدا.
ً
اعتمادا على القانون املطبق قد تشمل االستثناءات العمليات التقديرية إلعادة الشراء أو وسائل أخرى لتخفيض رأس املال .واألسهم العادية التي يعاد شراؤها
يمكن االحتفاظ بها كمخزون للخزانة ،أو إلغاؤها ،بناء على مقتض ى القانون واملوافقة الرقابية.
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والدفع لجميع أدوات رأس املال األعلى مرتبة .وينبغي أال ُيحدد مستوى التوزيع على أساس املبلغ الذي تم به شراء
األسهم عند إصدارها.
(ه) طبيعة األسهم
يجب أن تتأهل األسهم العادية كرأسمال أسهم عادية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املصدرة في نطاق املعنى
الوارد في اإلطار القانوني املعمول به (قانون الشركات) ،وأن تكون مؤهلة للتصنيف كأسهم عادية في نطاق املعنى
ً
الوارد في املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية .ويجب أن تكون األسهم العادية مؤهلة أيضا للتصنيف كرأسمال
أسهم عادية ألغراض تحديد عدم مالءة قائمة املركز املالي ،في ظل قوانين عدم املالءة املعمول بها .وينبغي اإلفصاح
الواضح املنفصل عن املبلغ املدفوع من األسهم العادية كما هو في قائمة املركز املالي ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية29.

(و) طبيعة عدم الخضوع للضمان
املبلغ املدفوع مقابل االكتتاب في رأسمال األسهم العادية عند اإلصدار ينبغي أال ُيحمى أو ُيضمن من ِق َبل مؤسسة
ً
ً
(أصال كان أم تابعا ،أم نافذة إسالمية ،أم مجموعة أخرى
الخدمات املالية اإلسالمية أو أي كيان مرتبط بها
منتسبة) ،أو من ِق َبل أي عضو من مجموعتها املالية .ويجب أال تكون هنالك شروط تعاقدية أو ترتيبات عند إصدار
األدوات املؤهلة تعزز أسبقية املطالبات التي تنطوي عليها األدوات ،في حالة عدم املالءة أو التصفية.
(ز) متطلب اإلفصاح
ُت َ
قيد األسهم العادية بوضوح ُويفصح عنها في قائمة املركز املالي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .30وفي حاالت
ً
توقف السهم العادي عن الوفاء بمعايير األهلية املبينة في هذه الفقرة ،يتوقف أيضا املبلغ األصل وعالوة اإلصدار
املصاحبة لهذا السهم العادي –أن وجدت-عن التأهل للتضمين في رأسمال األسهم العادية.
 2.1.3رأس املال اإلضافي

29

30

حيث توضع املؤسسات املنتسبة واالستثمارات املشتركة في الحسبان في ظل طريقة األسهم فإن أرباح مثل هذه الكيانات مؤهلة للتضمين في رأس املال العادي
أي من
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى مدى ظهورها في األرباح املحتجزة واالحتياطيات األخرى ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وعدم استبعادها عبر ٍ
التعديالت التنظيمية املوضحة في الجزء .5/1/2
ً
ٌ
تتم اإلشارة إلى قائمة املركز املالي في سياق البيانات املالية املنشورة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وفقا للشروط القانونية أو الرقابية املتعلقة بذلك أو وفقا
ً
لهما معا.
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 .115يجب أن يشمل رأس املال اإلضافي األدوات التي لها قدرة عالية على امتصاص الخسائر ويمكن تحويلها إلى أدوات
رأسمال عادي لتمتص الخسائر .ويتكون رأس املال اإلضافي من مجموع العناصر التالية:
(أ) األدوات التي تصدرها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وتنطبق عليها معايير أهلية التضمين في رأس املال
اإلضافي ،الواردة في الفقرة ( )27أدناه.
(ب) أي عالوة إصدار تم الحصول عليها عند إصدار األدوات املؤهلة املضمنة في رأس املال اإلضافي ،ولم تضمن في
رأس املال العادي.
(ج) األدوات أو رأس املال املتأهل املصدر من ِق َبل املؤسسات التابعة املوحدة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
للمستثمرين كطرف ثالث ،التي تفي بمعايير أهلية التضمين في رأس املال االحتياطي ولم تضمن في رأس املال
العادي (أنظر الفقرة ( 30أ) – حقوق األقليات).
(د) التعديالت أو الحسومات التنظيمية املنطبقة على رأس املال اإلضافي.
ً
ً
 .116فيما يلي معايير األهلية املحددة لتصنيف األدوات رأسماال إضافيا:
(أ) امتصاصية الخسائر
بشرط املوافقة الشرعية ،يمكن أن تصدر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صكوك رأسمال إضافي تكون كل
موجودات األعمال أو جزء منها "موجودات معنية" لها ،وتسمح الشروط التعاقدية إلصدار تلك الصكوك بقيامها
بامتصاص الخسائر لتتأهل للضم إلى رأس املال االحتياطي .ويشارك حملة الصكوك مشاركة كاملة في مخاطر
وعائدات العمليات الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
(ب) عملية اإلصدار وإجراءاتها
ُ
تصدر األداة ويتم الدفع ،وال تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،أو أي طرف تابع لها تمارس عليه سيطرة
أو لها عليه تأثير معتبر ،شراء األداة أو تمويل شرائها سواء أكان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر .وإعادة الدفع
لألصل عن طريق إعادة الشراء أو الشراء االستردادي مسموح به بناء على املوافقة الرقابية دون أية توقعات إلعادة
الدفع ،تنشئها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وينبغي أن تشمل املعلومات التي يراد اإلفصاح عنها ،دون
حصر ،املبادئ الشرعية املعمول بها ،واملالمح البارزة لألدوات املعروضة ،واستخدام كيان ذي غرض خاص يجب
عليه اتباع متطلبات محددة.
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(ج) أجل االستحقاق وقابلية الشراء
ينبغي أن تكون األداة دائمة بطبيعتها ،وأال يكون لها تاريخ استحقاق محدد ،كما يجب أال تكون لها ميزات موضوعة
(كأن تكون لها زيادات دورية في معدل العائد) ،وأن تكون خالية من أي حافز آخر ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية املُ ْ
ص ِدرة لتسترده .31وإذا كانت األداة قابلة للشراء ،يمكن السماح ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
املُ ْ
ص ِدرة باستخدام خيار الشراء فقط بعد خمس سنوات ،وبناء على متطلبات معينة مثل( :أ) املوافقة الرقابية
املسبقة( ،ب) عدم إقدام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على إنشاء أي توقع للشراء( ،ج) القدرة على إحالل
األدوات املشتراة برأسمال يساويها أو يفوقها جودة ،على أن يكون اإلحالل قبل الشراء أو متزامن معه .وينبغي على
ُ
ظهر بنجاح أن وضعية رأسمالها تتجاوز املتطلب التنظيمي
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عدم الشراء مالم ت ِ
لرأس املال ،بعد القيام بالشراء .واألدوات التي تتأهل لرأس املال اإلضافي ال يمكن أن تكون لها ميزات تمنع إعادة
الرسملة (األحكام التي تتطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تعويض املستثمرين إذا تم إصدار أداة
جديدة بسعر أدنى خالل مدة محددة) .وإذا تم إصدار األداة خارج صيغة الكيان ذي الغرض الخاص ،ينبغي أن
ً
تكون العائدات متاحة فورا دون تقييد ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،بما يقابل أو يتجاوز كل املعايير األخرى
الخاصة بالتضمين في رأس املال اإلضافي.
(د) توزيع األرباح
ّ
ينبغي أن ينص العقد على أال يشكل عدم توزيع األرباح حادثة تعثر .وال ينبغي ربط التوزيع بالتقييم االئتماني
ً
ً
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،كليا أو جزئيا.
(ه) طبيعة عدم الخضوع للضمان
املبلغ الذي يدفع عند اإلصدار ال ُيحمى أو ُيضمن من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو أي كيان ذي عالقة بها.
ً
ً
وباإلضافة إلى ذلك ،ال ينبغي وجود أي ترتيب يؤدي قانونيا أو اقتصاديا إلى رفع مستوى أحقية مطالبة األداة.
 3.1.3رأس املال الثانوي

31

ً
من أمثلة "الحافز املسترد من ق َبل املُ ْ
ص ِدر" خيار شراء لدى املصدر مقترنا مع حق أو خيار ملستثمر لتحويل األداة إلى أسهم عادية إذا مورس الشراء .فمثل هذا
ِ
الحافز يتعارض مع متطلبات الديمومة.
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ً
 .117يشتمل رأس املال الثانوي على مجموع العناصر من (أ) إلى (د) ،ناقصا (ه) ،كما هو موضح أدناه:
مجموع:
(أ) األدوات التي تصدرها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وتنطبق عليها املعايير الواردة في الفقرة  29للتضمين
في رأس املال الثانوي.
ً
ً
(ب) التخصيصات العامة أو االحتياطيات املحتفظ بها تحسبا للخسائر التمويلية املستقبلية ،غير املحددة حاليا.32
(ج) أية عالوة ُدفعت عند إصدار أدوات رأس املال الثانوي.
(د) األدوات أو رأس املال املتأهل املصدر من ِق َبل املؤسسات التابعة املوحدة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
للمستثمرين كطرف ثالث ،التي تفي بمعايير أهلية التضمين في رأس املال الثانوي (أنظر الفقرة ( 31أ) –
حقوق األقليات).
ً
ناقصا:
التعديالت أو الحسومات املطبقة على رأس املال الثانوي.
ً
ً
 .118املعايير املحددة لتصنيف األدوات "رأسماال إضافيا" موضحة أدناه.
(أ) امتصاصية الخسائر
ينبغي أن تكون املطالبة على أصل أداة رأس املال الثانوي بموجب شروطها التعاقدية أو أحكام اإلصدار ،ثانوية
ً
كليا لجميع مطالبات الدائنين غير الثانويين ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ُم ْ
ص ِدرة األداة .وبشرط التوافق
الشرعي ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إصدار صكوك لرأس املال الثانوي ،لها موجودات معنية
ُت َّ
حول (كما هو محدد في العقد) إلى أسهم عادية بالقيمة الصافية لإلصدار العام .ومن األمور األساسية في عقد
الصكوك ،التحديد الواضح لشروط التحويل ،ال سيما نقطة اإلطالق ونسبة التحويل ،لتفادي الغرر .وقبل
التحويل ،سوف لن تكون املوجودات املعنية ملثل هذه الصكوك متاحة ملقابلة مطالبات حملة الحسابات الجارية
أو الدائنين اآلخرين ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أنظر الحاشية السفلية  .)12وعقب تحويل الصكوك ،إذا

32

التخصيصات العامة أو االحتياطيات العامة لخسائر التمويل املؤهلة للتضمين في "رأس املال اإلضافي" تخضع لحد للمخاطر االئتمانية يبلغ  %1,25من املوجودات
املرجحة بحسب أوزان مخاطرها .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أال يتضمن رأس املال اإلضافي التخصيصات املتعلقة بالتدهور الذي تم تحديده ملوجودات تمويلية
معينة أو مطلوبات معروفة ،سواء أكانت منفردة أو مجتمعة .والتخصيصات العامة هي نوع من أنواع االحتياطي وليست مطلوبات ،كما عرفتها املعايير املحاسبية
العاملية .37
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أصبحت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية غير قادرة على البقاء أو غير مليئة سيأتي رأس املال الثانوي في مرتبة
موازية لرأس املال العادي ،وكذلك رأس املال اإلضافي.
(ب) عملية اإلصدار وإجراءاته
ُ
يجب أن ُت ْ
ص َدر األداة وتدفع كاملة .وال ينبغي شراء األداة ،مباشرة أو على نحو غير مباشر ،من ِق َبل مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أو أي طرف متعلق بها تمارس عليه سيطرة أو لها عليه تأثير معتبر .وينبغي أال تمول
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املصدرة شراء األداة أو االكتتاب فيها ،على نحو مباشر أو غير مباشر .وحين
يتم اإلصدار دون إطار تشغيلي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو الشركة القابضة في املجموعة املوحدة ،مثل
ً
َّ
اإلصدار عن طريق كيان ذي غرض خاص ،ينبغي أن يت ِبع اإلصدار متطلبات محددة .مثال ضرورة إتاحة العائدات
ً
فورا لكيان تشغيلي أو شركة قابضة في املجموعة املوحدة في هيئة تكاف أو تتجاوز كل املعايير األخرى لرأس املال
الثانوي .وينبغي أن تشمل املعلومات التي سيفصح عنها ،دون حصر ،املبادئ الشرعية املعمول بها ،واملالمح البارزة
لألدوات املصدرة ،واستخدام الكيان ذي الغرض الخاص.
(ج) أجل االستحقاق وقابلية الشراء
سوف يكون أجل استحقاق األداة خمس سنوات على األقل .ويجب أال تكون لألداة تسهيالت موضوعة ،أو أية
حوافز تستردها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املصدرة .وألجل االعتبار في رأس املال الرقابي ،يكون أي إهالك
لألصل على أساس الخط املستقيم خالل السنوات الخمس املتبقية قبل أجل االستحقاق .وإذا كانت األداة قابلة
ً
ً
للم ْ
وفقا لتقدير املُ ْ
ص ِدر فقط ،وقد ُيسمح ُ
ص ِدر باستخدام
للشراء .ينبغي أن يكون خيار الشراء قابال لالستخدام
خيار الشراء فقط بعد خمس سنوات بناء على متطلبات معينة مثل( :أ) املوافقة الرقابية املسبقة( ،ب) عدم
إقدام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على إنشاء أي توقع للشراء( ،ج) القدرة على إحالل األدوات املستدعاة
برأسمال يساويها أو يفوقها جودة ،على أن يكون اإلحالل قبل الشراء أو متزامن معه .وعلى مؤسسة الخدمات
ُ
ظهر بنجاح أن وضع رأسمالها بعده يفوق املتطلب التنظيمي لرأس املال .ويجب
املالية اإلسالمية عدم الشراء مالم ت ِ
أال تشير أو تنش ئ الشروط التعاقدية لألداة أي توقع بأن األداة سوف تسترد أو يعاد شراؤها في أجل أقرب من أجل
استحقاقها املعلن .وقد ُيسمح ألداة رأس املال الثانوي في السنوات الخمس األخيرة ألجل استحقاقها بتضمين املبلغ
املستهلك لألداة فقط في رأس املال التنظيمي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املصدرة .وينبغي أن يحسب املبلغ
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املؤهل للتضمين في رأس املال الثانوي بقسمة املبلغ غير املدفوع ألداة رأس املال الثانوي على عدد السنوات املتبقية
ألجل استحقاقها.
(د) توزيع األرباح
ً
ً
ينبغي عدم تعديل مستوى أو حجم توزيع األرباح لحملة األدوات ،كليا أو جزئيا ،بناء على التصنيف االئتماني
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وال ينبغي أن تمنح شروط األداة صاحبها ،أي املستثمر ،أي حق لتسريع أية
مدفوعات مستقبلية مجدولة ،عدا في حالة تصفية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو إفالسها.
(ه) طبيعة عدم الضمان
ُ
ُ
ّ
أي من الكيانات ذات
املبلغ املدفوع عند اإلصدار ال يحمى أو يضمن من ِقبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو ٍ
ً
ً
الصلة بها .وإلى جاب ذلك ،ينبغي أال يكون هناك أي ترتيب يؤدي قانونيا أو اقتصاديا إلى زيادة مستوى أحقية
املطالبات في حالة التصفية .وفي حاالت توقف أداة رأس املال الثانوي عن الوفاء بمعايير األهلية املبينة في هذه
ً
الفقرة ،يتوقف أيضا املبلغ األصل وعالوة اإلصدار املصاحبة لتلك األداة –أن وجدت-عن التأهل للتضمين في رأس
املال الثانوي.
ُ
عدل األرباح ،واحتياطي مخاطر
 4.1.3معاملة الحسابات الستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،واحتياطي م ِ
الستثمار
ً
 .119ال تصنف الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية جزءا من
ً
رأسمالها ألن تلك الحسابات ال تفي باملعايير املذكورة أعاله لرأس املال األساس ورأس املال اإلضافي .وفضال عن ذلك،
عدل األرباح إلى حقوق حملة الحسابات االستثمارية ،ومن
يعود كل احتياطي مخاطر االستثمار ،وجزء من احتياطي ُم ِ
ً
عدل األرباح هو
ثم ال تعتبر جزءا من رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وبما أن الغرض من احتياطي ُم ِ
دعم مدفوعات الربح وليس تغطية الخسائر فإن أي جزء منه في احتياطيات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً
ينبغي أال يعامل أيضا على أساس أنه جزء من رأس املال التنظيمي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وينبغي أن
ُ
عدل األرباح ،واحتياطي مخاطر االستثمار ،قد تم دمجهما في مقام معادلة التقدير
يالحظ هنا أن تأثير احتياطي ُم ِ
الرقابي من أجل حساب نسبة كفاية رأس املال ،كما ورد في الجزء الرابع من هذا املعيار.
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 5.1.3التعديالت والحسومات التنظيمية
ً
 .120يراد بتعديالت رأس املال التنظيمي جعل التأهل لرأس املال أكثر محافظة ومن ثم يصبح رأس املال متاحا في كل
األوقات المتصاص الخسائر .33والعناصر التي ستعتبر أو تعدل عند حساب رأس املال املؤهل من منظور تنظيمي
ً
هي كما يلي وفقا للشروط املبينة:
(أ) حقوق األقلية :34حقوق األقلية الناشئة عن قيام كيان تابع موحد بالكامل ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية بإصدار أدوات رأسمال يمكن معاملتها على أساس أنها رأسمال عادي أو رأسمال إضافي ،بناء على
الوفاء بالشروط واملعايير التالية:
 رأسمال األسهم العادية :الشروط هي )1( :ينبغي أن يكون الكيان التابع املصدر لألداة نفسه مؤسسة
ً
خدمات مالية إسالمية )2( 35يجب أن تفي األداة املعنية بكل املعايير الخاصة باعتبارها أسهما عادية
ألغراض تنظيمية .واملبلغ املعتبر في رأسمال األسهم العادية املوحد يساوي مجموع حقوق األقليات (التي
ً
تفي باملعيارين أعاله) ناقصا رأسمال األسهم العادية الفائض للكيان التابع املمكن عزوه ملستثمري
األقلية .ورأسمال األسهم العادية الفائض للكيان التابع (أي املبلغ الزائد عن  %7من املوجودات املرجحة
ً
بحسب أوزان مخاطرها – وهي الحد األدنى ملتطلب رأسمال األسهم العادية للكيان التابع زائدا عازل
حماية رأس املال) ينبغي ضربه في النسبة املئوية لرأسمال األسهم العادية الذي يحمله أصحاب أسهم
األقلية ،للوصول إلى مبلغ رأسمال األسهم العادية الفائض للكيان التابع املمكن عزوه لحملة أسهم
األقلية.
 رأس املال األساس (رأسمال األسهم العادية ،ورأس املال اإلضافي) :الشرط هو ينبغي أن تفي األدوات
املعنية التي يصدرها كيان تابع موحد ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ينبغي أن يكون هو نفسه
مؤسسة خدمات مالية إسالمية) ملستثمرين كطرف ثالث ،جميع معايير االعتبار كرأسمال أساس (رأسمال

33

34

35

ً
من أجل تحقيق هذا الهدف تحسم املوجودات التي قد ال تحظي بقيمة مستقرة في الظروف الصعبة للسوق (مثال اسم الشهرة) ،وال تعتبر املكاسب غير املحققة
في حساب رأس املال التنظيمي.
حقوق األقلية هي رأسمال في كيان تابع ،مملوك (أي رأس املال) من ِقبل مساهمين آخرين من خارج مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو املجموعة .وتشمل
ً ً
حقوق األقلية حقوق مثل هؤالء -الذين يشكلون طرفا ثالثا-في األسهم العادية ،واألرباح املحتجزة ،واالحتياطيات الخاصة بالكيانات التابعة املوحدة.
يمكن اعتبار أية مؤسسة تخضع للمعايير التنظيمية والرقابية نفسها ضمن املؤسسات املصرفية في املنطقة ،مؤسسة خدمات مالية إسالمية.
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أسهم عادية أو رأسمال إضافي) .واملبلغ املعتبر في رأس املال األساس يساوي مبلغ أدوات رأس املال األساس
ٌ
املصدرة لألطراف الثالثة ناقصا رأس املال األساس الفائض للكيان التابع املمكن عزوه ملستثمري الطرف
الثالث .ورأس املال األساس الفائض للكيان التابع (أي املبلغ الذي يشكل  %8,5من املوجودات املرجحة
ً
بحسب أوزان مخطرها – وهي مجموع الحد األدنى ملتطلب رأس املال األساس للكيان التابع ،زائدا عازل
حماية رأس املال) ينبغي ضربه في النسبة املئوية من رأس املال األساس للكيان التابع ،التي يحملها
مستثمرو الطرف الثالث .ومبلغ رأس املال األساس الذي سيعتبر في "رأس املال اإلضافي" سوف ال يشمل
املبالغ التي تم اعتبارها في رأسمال األسهم العادية.
 رأس املال الكلي (رأسمال األسهم العادية ،ورأس املال اإلضافي ،ورأس املال الثانوي) :الشرط هو ينبغي
أن تفي األدوات املعنية التي يصدرها كيان تابع موحد ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ينبغي أن
يكون هو نفسه مؤسسة خدمات مالية إسالمية) ملستثمرين كطرف ثالث ،بجميع معاييراالعتبار كرأسمال
أسهم عادية أو رأسمال إضافي أو رأسمال ثانوي .واملبلغ املعتبر في رأس املال الكلي املوحد يساوي املبلغ
ً
الكلي ألدوات رأس املال املصدرة ألطراف ثالثة (وافية بالشرط أعاله) ناقصا رأس املال الكلي الفائض
للكيان التابع املمكن عزوه للمستثمرين كطرف ثالث .ورأس املال الكلي الفائض للكيان التابع (أي املبلغ
الذي يزيد عن  %10,5من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها – وهي مجموع الحد األدنى
ً
ملتطلب رأس املال الكلي للكيان التابع زائدا عازل حماية رأس املال) ينبغي ضربه في النسبة املئوية لرأس
املال الكلي للتابع التي يحملها مستثمرو الطرف الثالث ،للوصول إلى مبلغ رأس املال الكلي الفائض للكيان
التابع املمكن عزوه إلى مستثمري الطرف الثالث.
ُ
(ب) املكاسب والخسائر غير املحققة :على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تلغي االعتبار الذي منحته في
رأسمالها العادي ألي عنصر في أسهمها ناش ئ عن التغيرات في القيمة العادلة ملطلوباتها نتيجة لالختالفات في
املخاطر االئتمانية الخاصة بها.
(ج) استثمار املؤسسة في أسهمها (أسهم الخزانة) ورأسمالها :ينبغي حسم استثمار مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية في أسهمها عند حساب رأس املال العادي نظرا ألن مثل هذا االستثمار له أثر شبيه بأثر شراء األسهم
– أي لخفض رأس املال .وباإلضافة إلى ذلك ،تحسم مثل هذه األسهم من رأس املال العادي في حالة وجود
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أي التزام تعاقدي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية يقض ي بقيامها بشراء أسهمها .وباملثل ،ينبغي على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حسم االستثمارات في أدوات رأسمالها االحتياطي ،عند حساب ذلك النوع
من رأس املال.
(د) شهرة املحل واملوجودات غير امللموسة األخرى :ينبغي حسم شهرة املحل واملوجودات غير امللموسة األخرى
من رأس املال العادي ،كما يحسم اسم الشهرة الذي هو جزء من تقييم استثمارات ذات أهمية في رأسمال
الكيانات املصرفية وكيانات التمويل والتكافل خارج نطاق التوحيد الرقابي .وتستطيع مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية استخدام املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املعمول بها في مناطقها لتحديد العناصر التي
تقع تحت تعريف املوجودات غير امللموسة.
(ه) موجودات ومطلوبات صناديق املعاشات :يمكن أن يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية صندوق
معاشات خاص بها ،بينما قد تنش ئ بعض املؤسسات صندوق معاشات ملقابلة متطلب تنظيمي في املنطقة
التي تعمل فيها .وحيث تكون مثل هذه الصناديق مدرجة في قائمة املركز املالي أو قائمة املركز املالي املوحدة
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ينبغي حسم املوجودات الصافية للصندوق من رأس املال العادي.
(و) موجودات الضرائب املؤجلة :قد تسمح السلطات الرقابية باعتبار موجودات الضرائب املؤجلة في مناطق
اختصاصها .ويمكن استخدام مثل تلك املوجودات لخفض أية نفقة لضريبة دخل للفترة الالحقة ،ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،عند اعتبارها في قائمة دخلها .36وينبغي أن تحسم من حساب رأس املال العادي
موجودات الضرائب املؤجلة التي تم اعتبارها لكنها تعتمد على الربحية املستقبلية ملؤسسة الخدمات املالية
ُ َ
اإلسالمية ،ولم تحقق بعد .37ويمكن تصفية موجودات الضرائب املؤجلة و"مطلوبات الضرائب املؤجلة"
املرتبطة بها فقط إذا كانت سلطة الضرائب نفسها هي التي فرضت الضرائب وسمحت باإلظهار.
(ز) احتياطي تحوط التدفق النقدي :إذا كان ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية احتياطي لتحوط التدفق
النقدي ،فإن مبلغ هذا االحتياطي املتعلق بالتحوط (بوسائل التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها)

36
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موجودات الضرائب املؤجلة هي مبالغ من ضريبة الدخل املدفوعة لها أثر تخفيض مبالغ ضريبة الدخل املستحقة الدفع في الفترات الالحقة لذا تعتبر ضمن
املوجودات .فعندما ينم اعتبار موجودات الضرائب املؤجلة لكن تحققها لخفض الضرائب املستقبلية املستحقة الدفع غير مؤكد ،ينبغي حسمها من رأس املال.
كل موجودات الضرائب املؤجلة التي تعتمد على الربحية املستقبلية للمصرف املنتظر تحقيقها ،والتي تنشأ عن خسائر التشغيل الصافية مطلوب حسمها من
رأس املال العادي كاملة.
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للعناصر التي لم َ
تقيد هي نفسها بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بما
فيها التدفقات النقدية املتوقعة ،ينبغي إلغاء اعتباره في حساب رأس املال العادي .وهذا يعني أن املبالغ
املوجبة ينبغي أن تحسم واملبالغ السالبة ينبغي أن تعاد إضافتها .وهكذا تتسنى إزاحة عنصر احتياطي تحوط
التدفقات النقدية الذي يوحي بتقلبات زائفة في األسهم العادية ،طاملا أن مثل هذا العنصر يعكس فقط
القيمة العادلة لعنصر التحوط وليس تلك املتعلقة بالعنصر الخاضع للتحوط.
(ح) تعرض التوريق :تحسم أية زيادة في رأسمال األسهم ناشئة عن معاملة توريق ،من حساب رأس املال العادي.
وتنشأ تعرضات التوريق عن تقديم تعزيز االئتمان بواسطة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمنش ئ عن
طريق احتجاز حق أسهم متبقي بنسبة من املوجودات املورقة .وفي مثل هذه الحاالت ،تكون معاملة حق
األسهم املتبقي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فيما يتعلق برأس املال ،ترجيح مخاطر بنسبة 38.%1250

(ط)الستثمار في رأسمال الكيانات املصرفية ،وكيانات التمويل والتكافل :تنطبق تعديالت إلغاء االعتبار هذه
على استثمار مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في رأسمال الكيانات املصرفية وكيانات التمويل والتكافل
التي هي خارج نطاق التوحيد الرقابي .ومثل هذا االستثمار يعالج ويصنف في املجموعات التالية:
 حيث ال تملك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أكثر من  %10من األسهم العادية املصدرة :املبالغ دون
نسبة الـ  %10من األسهم العادية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (بعد تطبيق كل التعديالت
التنظيمية األخرى) سوف لن تحسم وستستمر خاضعة لترجيح املخاطر .وهكذا تعامل األدوات في سجل
ً
ً
املتاجرة وفقا لقواعد مخاطر السوق ،بينما تعامل األدوات في السجل املصرفي وفقا للطريقة املوحدة (أو
الطريقة املبنية على التصنيف الداخلي ،إن كانت هي املناسبة).
 حيث تملك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أكثر من  %10من األسهم العادية املصدرة الخاصة
ً
بالكيان ،39أو حين يكون الكيان منتسبا 40ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية :في هذه الحالة تحسم

38
39

40

يستخدم ترجيح املخاطر بنسبة  %1,250بصرف النظر عن الحد األدنى ملتطلب رأس املال املطبق في املنطقة ،على الرغم من أنه خاضع للتقدير الرقابي.
ً
ينبغي تضمين هذه الحسابات أرصدة السجل املصرفي وسجل املتاجرة ،عقب تطبيق كل التعديالت التنظيمية املذكورة سابقا على هذه الفئة .ويشمل "رأس
املال" األسهم العادية ،وحيثما ينطبق ،الصكوك القابلة للتحويل أو الثانوية املتأهلة لالعتبار في رأس املال التنظيمي.
ُيعرف املنتسب ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بأنه شركة تسيطر على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،أو واقعة تحت سيطرتها ،أو مشتركة معها في
ُ
الوقوع تحت سيطرة عامة .وتعرف سيطرة الشركة بأنها ( )1ملكية ،أو سيطرة على ،أو حيازة قوة تصويتية بنسبة  %20أو أكثر من فئة سندات مصوتة خاصة
بالشركة ( )2توحيد الشركة ألغراض إعداد التقارير املالية.
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ٌ
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مبلغ االستثمار كامال ،41حتى إذا كان االستثمار ال يندرج تحت تعريف
األسهم العادية .وينبغي أن ّيت ِبع الحسم طريقة "الحسم املقابل" – أي تطبيق الحسم على نفس مكون
صدره هو املصرف نفسه.42
رأس املال الذي كان رأس املال سيتأهل له ،لو كان ُم ِ
 إذا طلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،في ظل طريقة الحسم املقابل ،أن تقوم بحسم من
مكون بعينه من رأس املال ،ولم يكن لديها القدر الكافي من ذلك املكون لرأس املال للقيام بالحسم،
ً
يحسم النقص من املكونات األعلى لرأس املال التي تلي ذلك املكون (مثال ،إذا لم يكن ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ما يكفي من رأس املال اإلضافي للقيام بالحسم ،يحسم النقص من رأسمال األسهم
العادية).
(ي) األرصدة املتبادلة لرأسمال الكيانات املصرفية واملالية وكيانات التكافل :إن أي تبادل في أرصدة رأس املال،
يسفر عن تضخيم زائف لوضع رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،تحسم استثماراته كاملة
باستخدام "طريقة الحسم املتبادل" .وتستوجب هذه الطريقة قيام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
صدره هو مؤسسة
بتطبيق الحسم على نفس مكون رأس املال الذي كان رأس املال سيتأهل له ،لو كان ُم ِ
الخدمات املالية اإلسالمية نفسها.
ً
ً
(ك) التزامات الزكاةّ :
تقيم التزامات الزكاة عندما تبقى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كيانا عامال الثني عشر
ً
ً
شهرا على األقل .وينبغي أن يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إطارا وآلية معمول بهما العتبار التزامات
الزكاة وقياسها ،وأن تفصح عن مبلغ مثل هذه االلتزامات في قائمة املركز املالي الخاصة بها .ومع ذلك ،تظل
هذه املتطلبات خاضعة ألحكام القوانين الوطنية ،واملتطلبات التنظيمية ،واملعايير املحاسبية املعمول بها.

41

42

ً
الهدف من هذا الحسم هو تفادي ازدواجية عد عناصر رأس املال – أي للتأكد من أن املصرف ال يضخم رأسماله هو برأس املال الذي هو أيضا يستخدم لدعم
الكيانات املصرفية وكيانات التكافل أو الكيانات املالية التابعة األخرى.
هذا يعني أن املبلغ الذي سيحسم من األسهم العادية ينبغي حسابه كإجمالي كل األرصدة التي في مجموعها تتجاوز  %10من األسهم العادية ملؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية مضروبا في أرصدة األسهم العادية كنسبة مئوية من إجمالي أرصدة رأس املال .وسيفض ي هذا إلى حسم أسهم عادية يقابل ذلك الجزء من
األرصدة الكلية لرأس املال املحمولة كأسهم عادية .وباملثل ينبغي أن يحسب املبلغ الذي سيحسم من رأس املال اإلضافي كإجمالي كل األرصدة التي تتجاوز مجتمعة %10
من األسهم العادية للمصرف مضروبة في أرصدة رأس املال اإلضافي كنسبة مئوية من األرصدة الكلية لرأس املال.
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القسم الرابع :مبادئ الحد األدنى ملتطلبات رأس املال
 1.4املخاطر الئتمانية
ً
ُ .121ت ّ
عرف املخاطر االئتمانية عموما باحتمالية أو أرجحية فشل مقترض أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته بالشروط
املتفق عليها في املعاملة .وفي مجال التمويل اإلسالمي تنشأ تعرضات املخاطر االئتمانية عن التمويالت املقدمة
باستخدام مختلف العقود املتفقة مع أحكام الشريعة مبادئها كاملرابحة والسلم واالستصناع واإلجارة واالستثمار في
الصكوك .ويؤدي بعض هذه العقود إلى تعرضات مخاطر ائتمانية على حساب الذمم املدينة املترتبة على تلك العقود،
بينما يؤدي البعض اآلخر إلى تعرضات مخاطر ائتمانية للطرف املقابل.
ً
 .122وقد تتعرض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أيضا إلى مخاطر ائتمانية ناشئة عن صيغ تمويلية غير قابلة
للمتاجرة شبيهة باألسهم أو قائمة على املشاركة في األرباح ،كالصيغ القائمة على عقدي املضاربة واملشاركة .وتحدث
ً
هذه التعرضات التمويلية عادة بسبب األغراض االستثمارية وليس بسبب املتاجرة ،ومن ثم تشكل جزءا من السجل
ُ
املصرفي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعنية .وقد تستخدم األموال املستثمرة عن طريق املنتجات القائمة
على صيغ كاملضاربة واملشاركة في شراء أسهم لشركة تخضع للمتاجرة العامة ،أو أسهم للحيازة الخاصة ،أو عبر
االستثمار في محفظة ملشروع محدد ،أو عن طريق كيان استثماري مجمع .وفي مثل هذه الصيغ التمويلية القائمة
تدن محتمل للموجودات
على املشاركة في األرباح تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على نحو واضح إلى ٍ
التمويلية ،أو تعرض يتعلق بوقوع الخسائر أو عدم كفاية العائدات مما ال يتيح للمقترض فرصة للوفاء بالتزامات
السداد املدرجة في عقود التمويل .ومخاطر تدني رأس املال املرتبطة بالصيغ التمويلية القائمة على املشاركة في
األرباح ،لها طبيعة املخاطر االئتمانية ،ولذا تعامل مثلها.
 1.1.4النظم والضوابط
 .123من املرجح أن تتحمل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر ائتمانية في مسار أنشطة أعمالها العادية،
حيث إن تقديم التمويل هو أحد األنشطة األساسية ملعظم تلك املؤسسات .وفي ظل هدفها املتمثل في التأكد من أن
عملياتها آمنة وسليمة ،وأنها تحتفظ في كل األوقات برأس املال الكافي المتصاص الخسائر املحتملة ،تحتاج مؤسسات
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الخدمات املالية اإلسالمية إلى إدارة تعرضاتها للمخاطر االئتمانية على نحو فعال .ومن ثم فإن من األمور الفائقة
ً
ً
ً
األهمية ألية مؤسسة خدمات مالية إسالمية أن تنش ئ وتنفذ إطارا شامال وفعاال إلدارة املخاطر يتصدى لكل املخاطر
بما فيها ،دون حصر ،نظم وضوابط إدارة املخاطر االئتمانية .وينبغي أن يهدف اإلطار الخاص بإدارة املخاطر االئتمانية
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى التأكد من أن املخاطر االئتمانية املتعلقة بكل تعرض تواجهه مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،ورأس املال املطلوب المتصاص الخسائر املحتملة ،قد قيسا بدقة كي ال تواجه مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية ،في أي وقت ،وضعا ال يكون لديها فيه رأس املال الكافي المتصاص الخسائر املحتملة.
ً
 .124على وجه الخصوص ،ينبغي أن يشمل اإلطار الخاص بإدارة املخاطر االئتمانية أيضا العمليات واإلجراءات
واملنهجيات الخاصة بحساب متطلب رأس املال التنظيمي املعمول به للتعرضات االئتمانية املتحملة .وكجزء أساس ي
من إطار إدارة املخاطر ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اعتماد السياسات الداخلية الفعالة
وإجراءات العمليات والنظم والضوابط للتأكد من منح أوزان املخاطر الصحيحة لكل تعرض للمخاطر االئتمانية
تواجهه تلك املؤسسات ،وحساب متطلبات رأس املال التنظيمي بحذر .ويهدف هذا الفصل إلى اإليضاح التفصيلي
للعناصر املختلفة لإلطار الخاص بتحديد وزن املخاطر املناسب ألي تعرض للمخاطر االئتمانية تتحمله مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،واملنهجيات الالزمة لحساب املتطلب التنظيمي لرأس املال ملثل هذه التعرضات ،على نحو
حصيف وسليم.
ً
 .125اتساقا مع األساس العام لإلصدار النهائي إلطار بازل الثالثة الذي نشرته لجنة بازل للرقابة املصرفية في ديسمبر
ُ
2017م (ويشار إليه فيما بعد ببازل الثالثة) أ ِسست معاملة تعرضات املخاطر االئتمانية ،وحساب ما هو معمول به
من متطلبات رأس املال للمخاطر االئتمانية ،على الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية كما وردت في بازل
ُ
ً
الثالثة .وفضال عن ذلكُ ،يبرز هذا املعيار املعاملة امل َوص ى بها لتعرضات معينة تنشأ عن التمويالت التي تتم باستخدام
صيغ املشاركة في األرباح أو عقودهاُ ،43وت ّ
ضمن كموجودات في السجل املصرفي .44وترجح مثل هذه التعرضات

43
44

آليات املشاركة في األرباح:
املصارف التي خولتها السلطات التنظيمية والرقابية صالحية استخدام الطريقة املبنية على التصنيف الداخلي للمخاطر االئتمانية في أعمالها املصرفية التقليدية
ً
يمكن السماح لها –وفقا لتقدير الجهة الرقابية-بفعل ذلك ألعمالها املصرفية اإلسالمية.
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بأوزان مخاطرها بناء على هيكل املنشأة وغرضها وأنواع املوجودات املمولة كما هو مقرر في الجزء ( 3/1/3الجزء
حول صيغ تمويل املشاركة في األرباح) .وقد صممت أساليب التعامل املوص ى بها ،املبينة في هذا املعيار ،على االهتمام
بالجوانب املتفردة لتعرضات املخاطر االئتمانية الناشئة عن مثل هذه التمويالت ،التي لم يتم تناولها في الطريقة
املوحدة ،الخاصة باملخاطر االئتمانية ،لبازل الثالثة.
 2.1.4معاملة التعرضات املنفردة
 .126من اإلرشادات املهمة املتعلقة بتقييم املخاطر االئتمانية اإلشارة إلى ضرورة تأكد مؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية -عند اإلنشاء وبعده ،وعلى أساس منتظم (على األقل سنويا) ،وإلى حين حلول أجل استحقاق التعرض –
التأكد من أن لديها في كل األوقات الفهم الكافي لوضعية املخاطر االئتمانية لألطراف املقابلة وميزات تلك األطراف.
وفي الحاالت التي تستخدم فيها تصنيفات املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،لتخصيص أوزان املخاطر،
فإن من املهم ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تقوم بإجراءات الحرص الواجب الخاصة بها هي نفسها كي
ً
ً
ّ
تقيم مخاطر التعرض املعني ألغراض إدارة املخاطر ،وتستيقن مما إذا كان وزن املخاطر املطبق سليما وحصيفا أم
ِ
ال.
 .127ينبغي أن تكون درجة تعقيد الحرص الواجب مناسبة لحجم أنشطة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ودرجة
تعقيدها .ويجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اتخاذ خطوات سليمة وكافية لتقييم مستويات التشغيل
واألداء املالي واتجاهاتهما عبر التحليل االئتماني الداخلي والتحليالت األخرى أو كالهما عن طريق التعهيد الخارجي
ً
لطرف ثالث ،وفقا ملا يناسب كل طرف مقابل .ويجب أن تكون مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية قادرة على
الوصول إلى املعلومات عن أطرافها املقابلة على أساس منتظم ،إلكمال تحليالت الحرص الواجب.
 .128فيما يتعلق بالتعرضات لكيانات تعود إلى مجموعات موحدة ،ينبغي القيام بالحرص الواجب ،إلى الحد املمكن،
على مستوى الكيان الفردي الذي يتعلق به التعرض .وينتظر من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،عند تقييم
ً
القدرة على السداد للكيان الفردي ،أن تأخذ في حسبانها دعم املجموعة وإمكانات تأثر الكيان سلبا بما يقع لتلك
املجموعة من مشكالت.
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ُ
ظهر لسلطات التنظيم والرقابة املعنية بأمرها أن تحليالتها
 .129يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن ت ِ
للحرص الواجب التي قامت بها سليمة .وكجزء من مراجعتها الرقابية ينبغي على سلطات التنظيم والرقابة التأكد من
أن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية قد أجرت تحليالت الحرص الواجب على نحو سليم ،كما يجب على تلك
السلطات اتخاذ اإلجراءات الرقابية الالزمة حين ال تكون تحليالت الحرص الواجب كذلك.
 3.1.4حساب املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها
ً
 .130وفقا للطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية الواردة في بازل الثالثة يسمح هذا املعيار بتخصيص أوزان
معيارية لتعرضات مخاطر مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وملعظم فئات تعرضات املخاطر التي تواجهها
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،يسمح املعيار باستخدام إحدى هاتين الطريقتين:
(أ) طريقة التقييم الخارجي للمخاطر االئتمانية.
(ب) الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية.
 .131من بين هاتين الطريقتين يمكن استخدام الطريقة األولى (طريقة التقييم الخارجي للمخاطر االئتمانية) فقط في
املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الصادرة عن املؤسسات الخارجية لتقييم االئتمان ،التي تعتبر مؤهلة
ألغراض كفاية رأس املال ،من ِق َبل سلطات التنظيم والرقابة في تلك املناطق .أما املناطق التي ال تسمح باستخدام
التصنيفات الصادرة عن املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية في تقييم متطلبات رأس املال التنظيمي،
فهي محكومة باستخدام الطريقة املوحدة لتقييم االئتمان ،في فئات التعرض التي تتيح مثل هذا الخيار.
 .132يأخذ تخصيص أوزان املخاطر االعتبارات التالية في الحسبان:
ً
ً
ً
(أ) التصنيف االئتماني للدائن طرفا مقابال كان أم ملتزما آخر ،أو للسند ،بناء على طريقة التقييم الخارجي
للمخاطر االئتمانية أو الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية ،وفق ما يمكن تطبيقه.
(ب) تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية املتبعة لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
(ج) أنواع املوجودات املعنية املباعة أو املرهونة أو املؤجرة من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
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(د) مبلغ التخصيصات املحددة التي رصدت للجزء الخاص بمتأخرات الذمم املدينة أو حسابات عقود اإليجار
املستحقة.
 .133في املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض كفاية رأس املال ُينتظر من مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية الرجوع إلى سلطات التنظيم والرقابة املعنية بأمرها ملعرفة املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر
االئتمانية التي يمكن استخدام تصنيفاتها في تخصيص األوزان للمخاطر االئتمانية.
 1.3.1.4التعرضات للكيانات السيادية واملصارف املركزية
 .134ينبغي إخضاع تعرضات الكيانات السيادية ومصارفها املركزية إلى الترجيح بأوزان املخاطر كالتالي:
جدول أوزان املخاطر للكيانات السيادية واملصارف املركزية
نقاط املخاطر

صفر إلى 1

2

الجدول ()1
 4إلى 6

3

7

غير مصنف

لوكاالت ائتمان
ات45

الصادر

وزن املخاطر

صفر%

%20

%100

%50

%150

%100

 .135قد تسمح سلطات التنظيم والرقابة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بتطبيق وزن أدنى للمخاطر على
ُ
خدم هذا اإلجراء التقديري،
تعرضاتها لكياناتها السيادية ذات الدمج املقوم بالعملة املحلية 46واملمول بها .47وأينما است ِ
تستطيع سلطات التنظيم والرقابة األخرى السماح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التابعة لها بتطبيق وزن
املخاطر نفسه على تعرضات العملة املحلية لهذا الكيان السيادي (أو املصرف املركزي) املمول بتلك العملة.

45

46
47

بغرض ترجيح التعرضات بحسب أوزان مخاطرها للكيانات السيادية تستطيع السلطات الرقابية منح االعتبار لنقاط مخاطر للقطر التي تعينها وكاالت ائتمان
الصادرات .ولكي تتأهل ينبغي على وكالة ائتمان الصادرات نشر نقاط مخاطرها واالنضمام إلى املنهجية التي وافقت عليها مؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية.
وقد تختار مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام نقاط املخاطر التي نشرتها وكاالت ائتمان الصادرات املنفردة املعتبرة لدى السلطة الرقابية أو النقاط
ً
اإلجماعية للمخاطر لوكاالت ائتمان الصادرات املشاركة في "اتفاقية عمليات ائتمان الصادرات املدعومة رسميا" .وتنش ئ املنهجية التي وافقت عليها مؤسسة
التعاون االقتصادي والتنمية ثمانية فئات لنقاط املخاطر مرتبطة بالحد األدنى ألقساط تأمين الصادرات املقابلة ملختلف فئات أوزان املخاطر.
ً
أي أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية سيكون لديها أيضا مطلوبات مقابلة مقومة بالعملة املحلية.
وزن املخاطر األدنى هذا يمكن التوسع في استخدامه ليشمل املراجحة حسب وزن املخاطر للرهون والضمانات تحت إطار تخفيف املخاطر االئتمانية.
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 2.3.1.4التعرضات لكيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية
 .136التعرضات لكيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية ترجح بحسب أوزان مخاطرها ،بناء على التقدير
ً ّ
ألي من الخيارين التاليين:
الوطني ،وفقا ٍ
___________________________________________________________
الجدول ()3

جدول أوزان املخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية
الخيار األول :مبني على التصنيف الخارجي للكيانات السيادية
التصنيف الخارجي للكيان

AAA

السيادي

A+

إلى

إلى

إلى

إلى

 AAوزن املخاطر في ظل الخيار

BBB+

BB+

%20

A-

BBB-

B-

%50

%100

%100

أقل من

غير مصنف

B-

%150

%100

األول

الخيار الثاني :مبني على التصنيف الخارجي للتعرضات لكيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية
وزن املخاطر في ظل

%20

%50

%100

%50

%150

%50

الخيار الثاني

 .137بناء على التقدير الوطني ،فإن التعرضات لكيانات عامة غير مركزية 48محلية معينة يمكن معاملتها معاملة
التعرضات للكيانات السيادية في مناطق إنشاء التعرضات العامة غير املركزية .وأينما مورس هذا اإلجراء التقديري،

48

توجز األمثلة التالية كيف أن كيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية قد يتسنى تصنيفها عند التركيز على ميزة واحدة محددة هي قدرات تعبئة اإليرادات.
ً
ومع ذلك فقد تكون هناك سبل أخرى لتحديد أوجه التعامل املختلفة القابلة للتطبيق على مختلف أنواع كيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية ،مثال
بالتركيز على مدى الضمانات املقدمة من الحكومة املركزية:
 الحكومات اإلقليمية والسلطات املحلية قد تتأهل لنفس معاملة املطالبات على كياناتها السيادية أو الحكومة املركزية إذا كانت لهذه الحكومات والسلطاتاملحلية قدرات محددة لتعبئ ة اإليرادات ،كما لها ترتيبات مؤسسية محددة يتمثل أثرها في خفض مخاطرها املتعلقة بالتعثر.
 الهيئات الحكومية املسؤولة لدى الحكومات املركزية أو الحكومات اإلقليمية أو السلطات املحلية ،واملنشآت غير التجارية األخرى التي تملكها الحكومات أوالسلطات املحلية قد ال تستحق نفس معاملة املطالبات على كياناتها السيادية إذا لم تكن لديها قدرات لتعبئة املوارد أو ترتيبات أخرى كما بينا أعاله .وإذا كانت
ً
هناك قوانين صارمة لإلقراض مطبقة على هذه الكيانات وكان إعالن اإلفالس غير ممكن بسبب وضعها العمومي الخاص ،قد يكون مناسبا معاملة هذه املطالبات
ً
وفقا للخيار األول أو الثاني لكيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية.
 املنشآت التجارية التي تملكها الحكومات املركزية أو الحكومات اإلقليمية أو السلطات املحلية يمكن معاملتها معاملة املنشآت التجارية العادية .ومع ذلك ،إذاكانت هذه الكيانات تعمل كشركات في أسواق تنافسية على الرغم من أن الدولة أو سلطة إقليمية أو سلطة محلية هي املساهم األساس ي فيها ،على السلطة
الرقابية أن تقرر اعتبار هذه الكيانات شركات ،ومن ثم تحدد أوزان املخاطر الواجبة التطبيق عليها.
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تستطيع سلطات التنظيم والرقابة األخرى السماح ملصارفها بإجراء عملية الترجيح بحسب أوزان املخاطر ،لتعرضاتها
إلى كيانات القطاع العام سوى الحكومة املركزية ،على هذا النحو.
 3.3.1.4التعرضات ملصارف التنمية املتعددة األطراف

 .138ألغراض هذا املعيار ،مصرف التنمية املتعدد األطراف هو مؤسسة تنشئها مجموعة من الدول لتقدم املشورة
املهنية ملشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية .وملصرف التنمية املتعدد األطراف عضوية سيادية كبيرة ،وقد يشمل
ً
الدول املتقدمة والدول النامية أو الصنفين معا .ولكل مصرف تنمية متعدد األطراف وضعه القانوني والتشغيلي
املستقل الخاص به ،إال أنه يشبه نظرائه من حيث التفويض وتعدد املالك املتضامنين.
 .139يطبق وزن مخاطر بنسبة صفر باملئة على التعرضات ملصارف التنمية املتعددة األطراف التي تفي بمتطلبات معايير
ً
األهلية املوضحة أدناه .ومعايير األهلية ملصارف التنمية التي تبلغ نسبة ترجيح املخاطر لتعرضاتها صفرا باملئة هي كما
يلي:
صدر لألجل الطويل عالية الجودة ،أي أن معظم التصنيفات الخارجية ملصرف التنمية املتعدد
(أ) لديه تصنيفات ُم ِ
األطراف ينبغي أن تكون ).49(AAA
ً
ً
(ب) إما أن يضم هيكل املساهمة فيه جزءا كبيرا من الكيانات السيادية التي لها تصنيفات خارجية لإلصدار
الطويل األجل بدرجة ) (AA-أو أفضل ،أو يكون معظم عملياته لتعبئة األموال عن طريق األسهم املدفوعة أو رأس
ُّ
التمول باستخدام الرافعة املالية.
املال املدفوع ،مع قليل أو ال ش يء من
ُ
ظهره رأس املال املدفوع عبر مشاركة مساهميه ،واملزيد من رأس املال
(ج) أن يتمتع بدعم قوي من املساهمين ي ِ
ً
مطلوبا لسداد املطلوباتَ ،وت ُ
واصل املساهمات والتعهدات
الذي يملك املصرف حق طلبه (استدعائه) إذا بات
الجديدة من ِق َبل املساهمين السياديين.

49

مصارف التنمية املتعددة األطراف التي تطلب إضافتها إلى قائمة نظيراتها املؤهلة لوزن مخاطر بنسبة صفر باملئة البد أن تذعن إلى معيار التصنيف بالدرجة AAA
عند تقديم الطلب .وفور تضمينها قائمة مصارف التنمية املتعددة األطراف املؤهلة يمكن خفض درجة التصنيف على أال يكون في أية حال دون درجة  .AA-وفي
غياب ذلك ،تخضع التعرضات ملثل هذه املصارف للمعاملة املوضحة في الفقرة .16
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(د) لديه املستوى الكافي من رأس املال والسيولة (ثمة ضرورة إلى منهج يتناول كل حالة على حدة لتقييم ما إذا
كان رأس املال والسيولة كافيين لدى كل مصرف أم ال).
(ه) لديه متطلبات قانونية صارمة للتمويل ،وسياسات مالية محافظة من بين الشروط التي تشملها عملية املوافقة
املهيكلة ،والسقوف الداخلية للجدارة االئتمانية وتركز املخاطر (لتعرض القطر والقطاع والفرد والفئة االئتمانية)،
واملوافقة على التعرضات الكبيرة من ِق َبل املجلس أو لجنة تابعة له ،وجداول السداد الثابتة ،والرقابة الفعالة
الستخدام العائدات ،والتقييم الصارم للمخاطر والتخصيصات الحتياطي خسائر القروض.
ً
 .140مصارف التنمية املتعددة األطراف املؤهلة حاليا لوزن مخاطر بنسبة صفر باملئة هي مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية وتابعتها املؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،ومجموعة البنك الدولي التي تضم البنك
الدولي لإلنشاء واإلعمار ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة املتعددة األطراف لضمان االستثمار واالتحاد العالمي
للتنمية ،وكذلك بنك التنمية اآلسيوي ،وبنك التنمية األفريقي ،والبنك األوربي لإلنشاء واإلعمار ،وبنك األمريكيتين
للتنمية ،وبنك االستثمار األوربي ،وبنك الشمال لالستثمار ،والبنك الكاريبي للتنمية ،وبنك املجلس األوربي للتنمية،
وتسهيالت التمويل العاملية للتحصين ،والبنك اآلسيوي لالستثمار في البنيات األساسية .وباإلضافة إلى مصارف التنمية
املتعددة األطراف هذه فإن سلطات التنظيم والرقابة في كل منطقة مسؤولة عن تحديد أهلية مصرف التنمية
املتعدد األطراف لوزن مخاطر بنسبة صفر باملئة ،بناء على املعايير املفصلة في الفقرة  19أعاله.
 .141مصارف التنمية املتعددة األطراف الساعية إلى إضافتها إلى قائمة املصارف املؤهلة لوزن مخاطر بنسبة صفر
باملئة في منطقة معينة يجب إذعانها إلى معيار التصنيف بدرجة  ،AAAعند تقديم طلبها ملثل هذا الوضع .وفور
تضمينها قائمة مصارف التنمية املتعددة األطراف املؤهلة ،يمكن خفض درجة التصنيف ،على أال يكون في أية حال
دون درجة  .AA-وفي غياب ذلك ،تخضع مثل هذه املصارف للمعاملة املوضحة في الفقرة .22
 .142فيما يخص التعرضات لكل مصارف التنمية املتعددة األطراف األخرى ،فإن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
في املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لألغراض التنظيمية ،هي التي تعطي تعرضات مصارف التنمية
املتعددة األطراف بمناطقها أوزان املخاطر "األساس" املقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية كما هو مبين في
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الجدول  .5أما مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في املناطق التي ال تسمح بالتصنيفات الخارجية ألغراض
تنظيمية ،فعليها إجراء عملية ترجيح التعرضات بنسبة .%50

____________________________________________________
جدول أوزان املخاطر لتعرضات مصارف التنمية املتعددة األطراف
التصنيف الخارجي
للطرف املقابل

املخاطر

وزن

AAA
إلى

A+
إلى

AA-

A-

%20

%30

الجدول 5
BBB+

BB+

إلى

إلى

BBB-

أقل من

غير مصنف

B-

B%100

%50

%150

%50

"األساس"

 4.3.1.4التعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى
 .143ألغراض حساب متطلبات رأس املال ُي َّ
عرف تعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملؤسسات الخدمات املالية
ً
ً
اإلسالمية األخرى بأنه مطالبة (شاملة التمويل واالستثمار في الصكوك) ما لم يعتبر مكونا مؤهال لرأس املال التنظيمي
ً
كما هو مبين في الفقرة  90حول أية مؤسسة مالية تحمل ترخيصا ألخذ الودائع من العامة ،وتخضع ملعايير احترازية
ومستوى رقابي مناسبين .واملعالجة املرتبطة بأسهم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وما تحمل من صكوك،
ألغراض رأس املال التنظيمي ،تم تناولها في الفقرة .91
 1.4.3.1.4تحديد وزن املخاطر
.144

ينبغي أن يتم الترجيح بأوزان املخاطر لتعرضات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بناء على التسلسل الهرمي50

التالي:

50

باستثناء التعرضات التي تفض ي إلى عناصر رأس املال العادي أو اإلضافي أو الثانوي ،فقد تسمح السلطات التنظيمية والرقابية للمصارف التي تؤول إلى برنامج
الحماية املؤسسية نفسه (مثل املؤسسات املشتركة والتعاونيات ومؤسسات االدخار) في مناطق اختصاصها بتطبيق وزن للمخاطر أدنى من وزن املخاطر املحدد
في طريقة التقييم الخارجي املخاطر االئتمانية والطريقة املعيارية لتقييم املخاطر االئتمانية للتعرضات ما بين املجموعات وداخل الشبكات شريطة أن يكون كال
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ُ
(أ) طريقة التقييم الخارجي للمخاطر الئتمانية :هذه الطريقة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في
املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض رأس املال التنظيمي .وتنطبق هذه الطريقة على
كل تعرضات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى مثيالتها األخرى املصنفة .وستطبق مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية الفقرات من  108إلى  116لتحدد أي تصنيف يمكن استخدامه ،وألية تعرضات.
(ب) الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر الئتمانية :هذه الطريقة تصلح لكل تعرضات املصارف ومؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية املنشاة في املناطق التي ال تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية.
ً
ُ
طبق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية هذه الطريقة أيضا في تعرضاتها إلى املصارف ومؤسسات
وت ِ
الخدمات املالية اإلسالمية األخرى غير املصنفة ،املنشأة في املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات
الخارجية ألغراض تنظيمية.
(أ) طريقة التقييم الخارجي للمخاطر االئتمانية:
 .145تتقوم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في مناطق تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض
تنظيمية ،بمنح تعرضاتها 51املصنفة للمصارف ومؤسسات الخدمات املالية األخرى أوزان املخاطر "األساس" املقابلة،
ً
املحددة من ِق َبل التصنيفات الخارجية وفقا للجدول  .6وينبغي أال تشمل مثل هذه التصنيفات افتراضات دعم
حكومي ضمني ما لم تشر التصنيفات إلى مصرف عام تملكه الحكومة .52ويجب على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية املنشأة في مناطق تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية تطبيق الطريقة املوحدة
ً
لتقييم االئتمان فقط ،لتعرضاتها غير املصنفة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى وفقا للفقرة .27
جدول أوزان املخاطر للتعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى
جدول 6

طريقة التقييم الخارجي للمخاطر الئتمانية

51

52

ُ
ً
طرفي التعرضات عضوا في برنامج الحماية املؤسسية الساري املفعول نفسه الذي هو ترتيب تعاقدي أو قانوني أنش ئ لحماية تلك املؤسسات والسعي إلى ضمان
سيولتها ومالءتها لتفادي اإلفالس.
ً
ُ
َ
يعتبر التعرض مصنفا من وجهة نظر املصرف إذا صنف التعرض من ِقبل "مؤسسة مؤهلة لتقييم املخاطر االئتمانية" معتبرة رشحها املصرف (أي أخطر املصرف
رقبائه بعزمه على استخدام تصنيفات تلك املؤسسة ألغراض تنظيمية على نحو مالئم (الفقرة  .)103وبعبارات أخرى ،إذا ُو ِجد تصنيف خارجي غير أن وكالة
التصنيف غير معتبرة من ِق َبل الرقيب الوطني أو أن التصنيف قد أصدرته وكالة لتصنيف االئتمان لم يرشحها املصرف ،يعتبر التعرض غير مصنف من وجهة
نظر املصرف.
يعني الدعم الحكومي الضمني فكرة أن الحكومة ستتخذ إجراء ملنع تكبد دائني املصرف للخسائر في حال تعثر املصرف أو مواجهته للصعوبات .وتستطيع السلطات
التنظيمية والرقابية االستمرار في السماح للمصارف باستخدام التصنيفات الخارجية التي تضم افتراضات تتعلق بالدعم الحكومي الضمني ملدة تمتد إلى خمس
سنوات من تاريخ تنفيذ هذا املعيار ،عند قيام هذه املصارف بتطبيق أوزان املخاطر "األساس" املوضحة في الجدول  6على تعرضاتها املصرفية.
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التصنيف الخارجي
للطرف املقابل

AAA
إلى

A+
إلى

AA-

A-

BBB+

BB+

إلى

إلى

BBB-

أقل من
B-

B-

وزن املخاطر "األساس"

%20

%30

%50

%100

%150

وزن املخاطر

%20

%20

%20

%50

%150

للتعرضات القصيرة
األجل

 .146التعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى التي يبلغ أجل استحقاقها األصلي ثالثة أشهر
أو أقل ،وكذلك التعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى الناشئة عن تحرك السلع عبر
ً
الحدود الوطنية ،البالغ أجل استحقاقها األصلي ستة أشهر أو أقل ،53يمكن منحها وزنا للمخاطر يطابق أوزان املخاطر
للتعرضات القصيرة األجل كما في الجدول (.)6
 .147ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية القيام بالحرص الواجب للتأكد من أن التصنيفات الخارجية
تعكس على نحو مناسب ومحافظ الجدارة االئتمانية لألطراف املقابلة للمصرف ومؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية.54
(ب) الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية:
 .148تطبق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في مناطق ال تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لألغراض
التنظيمية الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية لكل تعرضاتها إلى املصارف ومؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية األخرىَ .
وتطبق الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية أيضا على التعرضات للمصارف غير املصنفة
من ِق َبل املصارف املنشأة في املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية .وتتطلب الطريقة
املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تصنيف تعرضات املصرف املعني ضمن
ُ
واحدة من ثالث مجموعات مرجحة بأوزان املخاطر (أي املستويات أ ،وب ،وج) وت ِلحق بها أوزان املخاطر املوضحة في
53
54

قد يشمل هذا التعرضات داخل قائمة املركز املالي مثل القروض والتعرضات خارج قائمة املركز املالي كالعناصر الطارئة القابلة للتسييل الذاتي املتعلقة بالتجارة.
ً
إذا كان تحليل الحرص الواجب يعكس خصائص للمخاطر أعلى من تلك التي توحي بها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (مثال AAA :إلى A+ ،AA-إلى ،A-
(املتعرض) تحديد وزن للمخاطر في مجموعة التصنيف األعلى -بدرجة واحدة على األقل –من وزن املخاطر "األساس" الذي حدده
إلخ) ينبغي على املصرف
ِ
التصنيف الخارجي.
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الجدول ( .)7وألغراض الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية فقط يستبعد "الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية،
املنشور" في الفقرات من  22إلى  27معايير السيولة.

جدول أوزان املخاطر لتعرضات املصارف
الجدول 7

الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر الئتمانية
تقييم مخاطر الطرف املقابل

الدرجة أ

الدرجة ب

الدرجة ج

وزن املخاطر األساس

55%40

%75

%150

وزن املخاطر للتعرضات القصيرة األجل

%20

%50

%150

الدرجة (أ)
 .149تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات إلى املصارف ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى ،حيث يمتلك الطرف
املقابل القدرة على الوفاء بالتزاماته (شاملة سداد األصل واألرباح) في الوقت املالئم خالل املدة املتوقعة لعمر املشروع
أو التعرضات ،وبصرف النظر عن الدورات االقتصادية وظروف األعمال.
 .150ينبغي على املصرف أو مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املصنفة في الدرجة (أ) أن تبلغ أو تتخطى الحد األدنى
املنشور للمتطلبات التنظيمية والعوازل التي يقوم بإنشائها الرقيب الوطني كما هي مطبقة باملنطقة التي أنشأت فيها،
ُ
ما عدا الحد األدنى من املتطلبات التنظيمية املرتبطة باملصرف بحد ذاته ،أو الحواجز التي قد تفرض عن طريق
ً
اإلجراءات الرقابية (مثال عن طريق الركن الثاني) وال يعلن عنها .وإذا كان مثل هذا الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية
أو العوازل (غير الحد األدنى للمتطلبات أو العوازل املرتبطة باملصرف بحد ذاته) لم يفصح عنه عالنية ،أو قدمه
املصرف الذي يشكل الطرف املقابلَّ ،
عندئذ هذا املصرف (الطرف املقابل) في الدرجة (ب) أو ما دونها.
يقيم
ٍ

55

في ظل الطريقة املعيارية لتقييم املخاطر االئتمانية يمكن منح التعرضات للمصارف التي ليس لديها تصنيف ائتماني خارجي وزن مخاطر بنسبة  %30شريطة أن
ً
يكون لدى املصرف (الطرف املقابل) نسبة رأسمال عادي تبلغ أو تتجاوز  %14ونسبة رافعة لرأس املال األساس تبلغ أو تتجاوز  .%5وينبغي أيضا أن يفي املصرف
(الطرف املقابل) بجميع متطلبات التصنيف في الدرجة (أ).
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 .151إذا توصلت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،في إطار قيامها بالحرص الواجب إلى أن املصرف الذي يشكل
الطرف املقابل ال يفي بالشروط التي تؤهل التعرضات إليه للتصنيف بالدرجة (أ) كما هو مبين في الفقرتين ()28
و( ،)29ينبغي أن تصنف املؤسسة تعرضاتها لذلك املصرف في الدرجة (ب) أو الدرجة (ج).
الدرجة (ب)
 .152ترمز الدرجة (ب) إلى التعرضات للمصارف ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى حيث يكون املقابل
عرضة ملخاطر ائتمانية كبيرة ،كأن تكون قدرات السداد لديه معتمدة على الظروف االقتصادية أو ظروف األعمال
املستقرة.
 .153ينبغي أن يتبوأ أو يتجاوز املصرف الذي يشكل الطرف املقابل املصنف بالدرجة (ب) ،الحد األدنى للمتطلبات
التنظيمية املنشورة (بخالف العوازل) التي يحددها رقيبه الوطني كما هي مطبقة باملنطقة التي ُينشأ فيها ،ما عدا
ً
الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية املرتبطة باملصرف بحد ذاته ،املفروضة عبر اإلجراءات الرقابية (مثال عن طريق
ً
الركن الثاني) وغير املعلن عنها .وإذا كان هذا الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية غير مفصح عنه علنا ،أو قدمه
عندئذ تصنيف ذلك املصرف (الطرف املقابل) في الدرجة (ج).
املصرف الذي يشكل الطرف املقابل ،يجب
ٍ
 .154تصنف مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كل التعرضات غير الوافية باملتطلبات املوضحة في الفقرتين ()28
و( ،)29بالدرجة (ب) ،ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) تحت الفقرتين ( )34و(.)35
الدرجة (ج)
 .155ترمز الدرجة (ج) إلى التعرضات ذات املخاطر االئتمانية األعلى للمصارف ،حيث يكون لدى املصرف الذي يشكل
الطرف املقابل مخاطر للتعثر الجوهري وهوامش محدودة للسالمة .ومن املرجح أن تؤدي الظروف السلبية التشغيلية
واملالية واالقتصادية ملثل هذه األطراف املقابلة ،أو قد أدت بالفعل ،إلى عجز عن مقابلة التزاماتها املالية.
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ّ
بأي من القيدين التاليين يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تصنيف
 .156على األقل ،إذا وقع اإلخالل ٍ
التعرض بالدرجة (ج):
(أ) إذا لم يحقق املصرف الذي يشكل الطرف املقابل معايير تصنيفه بالدرجة (ب) بناء على الحد األدنى املنشور
ملتطلباته التنظيمية ،املوضحة في الفقرتين ( )31و(.)32
ً
ً
ً
(ب) إذا أصدر املدقق الخارجي ،عند طلب البيانات املالية املدققة ،رأيا تدقيقيا سلبيا في البيانات املالية

أو

ً
ً
التقارير املدققة للمصرف الذي يشكل الطرف املقابل ،أو أبدى املدقق شكوكا كبيرة ،خالل االثني عشر شهرا
األخيرة ،حول قدرة هذا املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة النشاط.
(ج) وحتى إذا لم يقع إخالل بهذه القيود فقد يلزم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقييم ما إذا كنت مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية التي تشكل الطرف املقابل تنطبق عليها الصفات الواردة في الفقرة ( )34أم ال .وإذا
عندئذ تصنيف التعرض إليها بالدرجة (ج).
انطبقت تلك الصفات عليها ،يجب
ٍ
 .157التعرضات للمصارف ،التي تبلغ آجال استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل ،وكذلك التعرضات للمصارف،
الناشئة عن تحرك السلع عبر الحدود الوطنية وتبلغ آجال استحقاقها األصلية ستة أشهر أو أقل ،56يمكن منحها
وزن مخاطر يقابل أوزان املخاطر للتعرضات القصيرة األجل الواردة في الجدول (.)7
 .158إلظهار مخاطر النقل وقابلية التحويل في ظل الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية ،ينبغي تطبيق حد أدنى
ُ
لوزن املخاطر ،مبني على وزن املخاطر القابل للتطبيق على التعرضات للكيانات السيادية في البلد الذي أنشأت فيه
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو املصرف الذي يشكل الطرف املقابل ،على وزن املخاطر املحدد ملخاطر مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أو املصرف .وينطبق الحد األدنى السيادي عندما يكون التعرض بغير العملة املحلية لبلد
ُ
إنشاء مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو املصرف الذي يشكل الطرف املقابل ،ولتمويل أبرمت معاملته في فرع
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو املصرف الذي يشكل الطرف املقابل ،في منطقة أجنبية ،كما أن التعرض بغير
العملة املحلية للمنطقة التي يعمل فيها الفرع .وال ينطبق الحد األدنى السيادي على العناصر الطارئة القصيرة األجل
(أي بأجل استحقاق أقل من عام واحد) القابلة للتسييل الذاتي املتعلقة بالتجارة ،الناشئة عن تحركات السلع.

56

قد يشمل هذا التعرضات داخل قائمة املركز املالي كالقروض ،والتعرضات خارج قائمة املركز املالي كالعناصر الطارئة القابلة للتسييل الذاتي املتعلقة بالتجارة.
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 5.3.1.3التعرضات للصكوك املغطاة
ُ
صدر
 .159الصكوك املغطاة ،شأنها شأن السندات املغطاة ،تتيح الرجوع على وعاء للموجودات في حالة عدم مالءة امل ِ
ً
– مما يجعل االستثمار أكثر أمانا وسيولة للمستثمرين مقارنة بالهياكل البديلة ،ومن ثم يؤدي إلى خفض كلف
صدر – وذلك خيار جاذب ُ
التمويل ُ
صدرين ممن لديهم أوعية ضخمة من املوجودات القابلة للتوريق كالتمويل
للم ِ
للم ِ
والرهون والذمم املدينة.
 .160تكمن الفائدة من الصكوك املغطاة في تمكين املستثمرين من الرجوع بمطالباتهم على املوجودات الداعمة للهيكل
ُ
صدر في حالة التعثر .ويقدم املصدر تعهد بالشراء لحملة الصكوك ملنح الضمان
وكذلك الرجوع بمطالباتهم على امل ِ
ً
ً
ً
األولي ،كما يمنحهم أيضا ضمانا ثانويا على املوجودات نفسها عن طريق عملية رهنية تدعم الصكوك بموجودات
حقيقية يستطيع املستثمر الرجوع عليها بمطالبته إذا تعثر املصدر.
 .161لكي تكون الصكوك املغطاة مؤهلة ألوزان املخاطر املشمولة في الجدولين ( )8و( )9ينبغي أن تفي املوجودات
املعنية (وعاء الغطاء) للصكوك املغطاة كما هي موضحة في الفقرة ( )40باملتطلبات املبينة في الفقرة ( ،)38وأن
ً
تتضمن أيا من السمات التالية:
(أ) أن تكون مطالبات واقعة على الكيانات السيادية أو مضمونة من ِق َبلها ،أو واقعة على املصارف املركزية أو
كيانات القطاع العام التابعة لتلك الكيانات السيادية أو مضمونة من قبلها ،أو واقعة على مصارف التنمية
املتعددة األطراف أو مضمونة من ِق َبلها.
(ب) أن تكون مطالبات مضمونة بعقارات سكنية وافية باملعايير املوضحة في الفقرة ( )64وتبلغ نسبة تمويلها إلى
قيمتها  %80أو أقل.
(ج) أن تكون مطالبات واقعة على مؤسسات خدمات مالية إسالمية أو مصارف أخرى متأهلة لوزن مخاطر يبلغ
َ ّ
أي منهما .ومع ذلك ،ال يمكن أن تتجاوز مثل هذه املوجودات نسبة %15
 %30أو أقل ،أو مضمونة من ِقبل ٍ
من إصدارات الصكوك املغطاة.
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صدر الصكوك القيمة
 .162ينبغي أن تتجاوز القيمة االسمية لوعاء األصول للموجودات املغطاة الذي يخصصه ُم ِ
االسمية غير املدفوعة بما ال يقل عن  .%10وال ينبغي أن تكون قيمة وعاء املوجودات لهذا الغرض ،هي ذلك الذي
ً
يتطلبه اإلطار التشريعي .ومع ذلك ،إذا لم يشترط اإلطار التشريعي متطلبا بما ال يقل عن  ،%10تحتاج مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية املصدرة إلى اإلفصاح عالنية على نحو منتظم عن أن وعاء غطائها يفي بمتطلب الـ %10
ً
عمليا .وباإلضافة إلى املوجودات األولية املدرجة في هذه الفقرة يمكن اشتمال الرهن اإلضافي على موجودات استبدال
ً
(نقدية أو موجودات قصيرة األجل آمنة ُت َ
حمل استبداال للموجودات األولية لتعبئة وعاء الغطاء ألغراض اإلدارة)
ومشتقات يتم الدخول فيها ألغراض التحوط إزاء املخاطر الناشئة في برنامج الصكوك املغطاة .والشروط املوضحة
في هذه الفقرة يجب الوفاء بها عند بداية عملية الصكوك املغطاة وطوال أجل استحقاقها املتبقي.
 .163تعتبر التعرضات في هيئة الصكوك املغطاة مؤهلة للمعاملة املوضحة في الفقرة ( )43شريطة أن تكون مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية املستثمرة في الصكوك املغطاة قادرة على إظهار ما يلي لسلطات التنظيم والرقابة:
(أ) أنها تتلقى معلومات متعلقة باملحفظة تغطي على األقل )1( :قيمة وعاء الغطاء والصكوك املغطاة غير
املدفوعة )2( .التوزيع الجغرافي ونوع موجودات الغطاء ،وحجم التمويل ،ومعدل األرباح ،ومخاطر العمالت.
( )3هيكل آجال االستحقاق ملوجودات الغطاء والصكوك املغطاة.
ُ
صدر املعلومات املشار إليها في النقطة أ ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أساس نصف سنوي
(ب) يوفر امل ِ
على األقل.
 .164الصكوك املغطاة التي تفي باملعايير في الفقرتين ( )40و( )41ينبغي ترجيحها بأوزان املخاطر على أساس التصنيف
ً
ً
ُ
صدر وفقا للقواعد املوجزة في الفقرات من  108إلى ( 126الجزء
املبني على اإلصدار تحديدا ،أو بأوزان مخاطر امل ِ
الخاص باملؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية) .وفيما يتعلق بالصكوك املغطاة الخاضعة للتصنيف املبني
ً
ً
على اإلصدار تحديدا ،57ينبغي تحديد وزن املخاطر وفقا للجدول  .8أما الصكوك املغطاة غير املصنفة فيستدل على

57

ً
مصنفا من وجهة نظر املصرف إذا ُ
صنف التعرض من ِق َبل "مؤسسة مؤهلة لتقييم املخاطر االئتمانية" معتبرة رشحها املصرف (أي أخطر املصرف
يعتبر التعرض
ُ
رقبائه بعزمه على استخدام تصنيفات تلك املؤسسة ألغراض تنظيمية على نحو مالئم (أنظر الفقرة  .)103وبعبارات أخرى ،إذا و ِجد تصنيف خارجي غير أن وكالة
التصنيف غير معتبرة من ِق َبل الرقيب الوطني أو أن التصنيف قد أصدرته وكالة لتصنيف االئتمان لم يرشحها املصرف ،يعتبر التعرض غير مصنف من وجهة
نظر املصرف.

80

ُ
صدر عبر طريقة التقييم الخارجي للمخاطر االئتمانية ،أو الطريقة املوحدة لتقييم
وزن مخاطرها من وزن مخاطر امل ِ
ً
املخاطر االئتمانية ،وفقا للجدول .9
جدول أوزان املخاطر لتعرضات الصكوك املغطاة املصنفة

التصنيف املبني على

AAA

جدول 8

A+

ً
اإلصدار تحديدا

إلى

للصكوك املغطاة

AA-

A-

%10

%20

وزن املخاطر "األساس"

جدول أوزان املخاطر لتعرضات الصكوك املغطاة
وزن املخاطر ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية

إلى

BBB

BB+

إلى

إلى

BBB-

BB-

%20

أقل من

%50

%100

جدول 9

غير املصنفة58

%20

B-

%40

%30

%50

%75

%100

%150

املصدرة
وزن املخاطر "األساس"

%10

%20

%15

%25

%35

%50

%100

 6.3.1.4التعرضات لشركات السندات ومؤسسات التمويل األخرى
 .165التعرضات لشركات السندات واملؤسسات املالية األخرى ستعامل معاملة التعرضات للمصارف بشرط أن تكون
هذه الشركات خاضعة ملعايير احترازية ومستوى رقابي مكاف ملا هو مطبق على املصارف (بما في ذلك متطلبات رأس
املال والسيولة) .وينبغي على سلطات التنظيم والرقابة تحديد ما إذا كان اإلطار التنظيمي والرقابي الذي يحكم
ً
شركات السندات واملؤسسات املالية األخرى في املناطق خاصتها مكافئا لذاك املطبق على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية في املناطق خاصتها أم ال .وحين ُيقرر أن اإلطار التنظيمي والرقابي الذي يحكم شركات السندات واملؤسسات
املالية األخرى مكاف لذاك الذي يطبق على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في منطقة ما ،تستطيع سلطات
التنظيم والرقابة األخرى السماح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لديها بإجراء الترجيح بوزن املخاطر ملثل هذه

58

ً
مصنفا من وجهة نظر املصرف إذا ُ
صنف التعرض من ِق َبل "مؤسسة مؤهلة لتقييم املخاطر االئتمانية" معتبرة رشحها املصرف (أي أخطر املصرف
يعتبر التعرض
ُ
رقبائه بعزمه على استخدام تصنيفات تلك املؤسسة ألغراض تنظيمية على نحو مالئم (أنظر الفقرة  .)103وبعبارات أخرى ،إذا و ِجد تصنيف خارجي غير أن وكالة
التصنيف غير معتبرة من ِق َبل الرقيب الوطني أو أن التصنيف قد أصدرته وكالة لتصنيف االئتمان لم يرشحها املصرف ،يعتبر التعرض غير مصنف من وجهة
نظر املصرف.

81

ً
التعرضات لشركات السندات واملؤسسات املالية األخرى وفقا ملا يجري مع تعرضات املصارف .وتعامل التعرضات
لجميع شركات السندات واملؤسسات املالية األخرى كالتعرضات للشركات.
 3.1.4.7التعرضات للشركات
ً
ً
 .166ألغراض حساب املتطلبات الخاصة برأس املال ،تشمل التعرضات للشركات التعرضات (تمويال واستثمارا)
للكيانات املدمجة والجمعيات واملشاركات وامللكيات ُ
والع َهد والصناديق والكيانات األخرى ذات الصفات الشبيهة ،ما
عدا تلك التي تتأهل لواحدة من فئات التعرض األخرى .وقد سبق الحديث عن معاملة تعرضات مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية عبر مساهمتها في رؤوس أموال هذه األطراف املقابلة في الفقرتين ( )90و( )91في هذا الفصل من
ّ
للمؤمنين وشركات التكافل والشركات املالية األخرى التي ال تفي
املعيار .وتشمل فئة التعرض للشركة ،التعرضات
ِ
بشروط التعرضات للمصارف ،أو شركات السندات واملؤسسات املالية األخرى كما هو محدد في الفقرتين ( )22و()44
ُ ّ
فرق الفئة بين الصنفين الفرعيين
أعاله على التوالي .وال تشمل فئة التعرض للشركات ،التعرضات إلى األفراد ،وت ِ
التاليين:
(أ) التعرضات العامة للشركات.
(ب) تعرضات اإلقراض املتخصصة كما هي ّ
معرفة في الفقرة (.)44

 1.7.3.1.4التعرضات العامة للشركات
 .167فيما يتعلق بالتعرضات للشركات من ِق َبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املقامة في مناطق تسمح
باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق أوزان
ً
املخاطر "األساس" وفقا للجدول ( .59)10ويجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية القيام بالحرص الواجب
للتأكد من أن التصنيفات الخارجية تعكس ،على نحو مناسب ومحافظ ،الجدارة االئتمانية لألطراف املقابلة .ويجب
59

ً
مصنفا من وجهة نظر املصرف إذا ُ
صنف التعرض من ِق َبل "مؤسسة مؤهلة لتقييم املخاطر االئتمانية" معتبرة رشحها املصرف (أي أخطر املصرف
يعتبر التعرض
ُ
رقبائه بعزمه على استخدام تصنيفات تلك املؤسسة ألغراض تنظيمية على نحو مالئم (أنظر الفقرة  .)103وبعبارات أخرى ،إذا و ِجد تصنيف خارجي غير أن وكالة
التصنيف غير معتبرة من ِق َبل الرقيب الوطني أو أن التصنيف قد أصدرته وكالة لتصنيف االئتمان لم يرشحها املصرف ،يعتبر التعرض غير مصنف من وجهة
نظر املصرف.

82

ً
على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي أعطت أوزانا ملخاطر تعرضاتها للمصارف املصنفة ،بناء على طريقة
ً
التقييم الخارجي للمخاطر االئتمانية ،إعطاء أوزان مخاطر لكل تعرضاتها للشركات وفقا للجدول (.60)10
 .168ستتلقى التعرضات غير املصنفة للشركات ،ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في املناطق التي تسمح
باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية ،وزن مخاطر بنسبة  ،%100باستثناء التعرضات غير املصنفة
للكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركات (األعمال الصغيرة واملتوسطة) ،كما هو موضح في الفقرة (.)50
جدول أوزان املخاطر للتعرضات للشركات
الجدول 10

املناطق التي تستخدم التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية
التصنيف الخارجي
للطرف املقابل

وزن املخاطر

AAA

A+

BBB

BB+

إلى

إلى

إلى

إلى

AA-

A-

BBB-

BB-

%20

%50

%100

%75

أقل من

غير مصنف

BB-

%150

%100

"األساس"

 .169فيما يتعلق بالتعرضات للشركات ،ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في مناطق ال تسمح باستخدام
تطبق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وزن مخاطر بنسبة  %100على
التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيميةِ ،
جميع تعرضات الشركات باستثناء ما يلي:
(أ) التعرضات للشركات التي ُح ِّددت كـ "درجة استثمارية" في الفقرة (.)49
(ب) التعرضات للكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركات في الفقرة (.)50
وعلى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق املعالجة املوضحة في هذه الفقرة على تعرضاتها للشركات ،إذا كانت
ً
قد أعطت أوزان خسائر لتعرضاتها املصنفة للمصارف وفقا للفقرة (.)21

60

ً
إذا كان تحليل الحرص الواجب يعكس خصائص للمخاطر أعلى من تلك التي توحي بها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (مثال AAA :إلى A+ ،AA-إلى ،A-
(املتعرض) تحديد وزن للمخاطر في مجموعة التصنيف األعلى -بدرجة واحدة على األقل –من وزن املخاطر "األساس" الذي حدده
إلخ) ينبغي على املصرف
ِ
ً
التصنيف الخارجي .وال ينبغي مطلقا أن ينتج تحليل التعرض عن تطبيق وزن للمخاطر يقل عن الوزن الذي حدده التصنيف الخارجي.
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 .170تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في املناطق التي ال تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض
تنظيمية إعطاء وزن مخاطر بنسبة  %65لتعرضاتها للشركات املعينة كـ "درجة استثمارية".61
ُ .171ي َ
طبق على التعرضات غير املصنفة للكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركات 62وزن مخاطر بنسبة  .%85أما
التعرضات للكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركات ،التي تفي باملعايير املوضحة في الفقرة ( )59فتعامل على أنها
تعرضات لكيانات شركات صغيرة ومتوسطة ،خاضعة للتجزئة التنظيمية ،ويتم ترجيها بوزن مخاطر بنسبة .%75
 2.7.3.1.4التمويل املتخصص
ً
ُ .172يعامل التعرض للشركة كأنه تعرض تمويل متخصص إذا كان مثل هذا التمويل يمتلك بعضا من الخصائص
التالية أو كلها ،إما في الهيئة القانونية أو في الفحوى االقتصادية:
(أ) ال يتعلق التعرض بالعقار ،ويقع ضمن تعريفات تمويل األشياء أو تمويل املشاريع أو تمويل السلع تحت الفقرة
ً
ً
متعلقا بالعقارُ ،ت َ
حدد املعالجة وفقا للفقرات من  63إلى .77
( .)52وإذا كان النشاط
ُ
ً
ً
نشأت تحديدا لتمويل املوجودات العينية
(ب) يقدم التمويل عادة لكيان (غالبا ما يكون ألية ذات غرض خاص) أ ِ
ً
أو تشغيلها ،أو القيام باملهمتين معا.
(ج) لدى الطرف املقابل قليل -أو ال ش يء-من املوجودات أو األنشطة الجوهرية األخرى ،ومن ثم قليل -أو ال ش يء-
من القدرة على سداد االلتزامات بمعزل عن الدخل الذي يتلقاه من املوجودات التي يجري تمويلها .واملورد
ً
الرئيس لسداد االلتزامات هو الدخل املكتسب عن طريق املوجودات ،عوضا عن القدرة املستقلة للكيان
املقترض.
(د) تمنح شروط االلتزام الطرف املقابل درجة كبيرة من السيطرة على املوجودات والدخل املكتسب عن طريقها.

61

62

الشركة املحددة كـ "درجة استثمارية" هي كيان في هيئة شركة له القدرة الكافية على مقابلة التزاماته املالية في الوقت املالئم ،ويتبين من التقييم أن قدرته هذه
تظل متينة ضد التغيرات السلبية في الدورة االقتصادية وظروف األعمال .وعند القيام بهذا التحديد ينبغي على املصرف تقييم كيان الشركة على ضوء تعريف
ً
ً
"الدرجة االستثمارية" ،آخذا في الحسبان تعقيد نموذج أعمال الكيان ،وأدائه قبالة الصناعة والنظراء ،واملخاطر التي تفرضها عليه بيئة التشغيل .وفضال عن
ذلك ،ينبغي أن تكون لدى كيان الشركة (أو شركته األصل) سندات غير محصلة في بورصة معتبرة للسندات.
الكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركاتُ :ت ّ
عرف بأنها :تعرضات للشركات حيث تكون املبيعات السنوية املسجلة للمجموعة املوحدة التي تشكل الشركة (الطرف
ً
املقابل) جزءا منها أقل من أو تساوي  50مليون يورو خالل آخر سنة مالية.
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 .173ينبغي أال ُت َ
قرر أهلية تعرضات التمويل املتخصص على أساس العقود املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
املستخدمة لتنفيذ معاملة التمويل ،بل ينبغي أن تقرر بناء على الهيئة القانونية والفحوى االقتصادية للمعاملة كما
ورد بإيجاز أعاله.
 .174تصنف التعرضات الواردة في الفقرة ( )51ضمن واحدة من الفئات الفرعية التالية للتمويل املتخصص بصرف
النظر عن العقد املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها املستخدم لتقديم التمويل.
 .175تمويل املشاريع :وهو طريقة تمويلية تنظر فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بصفة أساسية إلى اإليرادات
ً
املولدة من املشروع الواحد كمصدر للسداد وضمان للتمويل معا .وهذا النوع من التمويل هو في املعتاد للمنشآت
الضخمة املعقدة باهظة الكلفة كمشاريع الطاقة ،ومشاريع املعالجة الكيميائية ،واملناجم ،والبيئات األساسية للنقل،
ً
والبيئة ،واإلعالم ،واالتصاالت .وقد يتخذ تمويل املشاريع أيضا هيئة التمويل لبناء منشأة رأسمالية جديدة ،أو أعادة
تمويل منشأة قائمة مع إجراء تحسينات عليها أو دون ذلك.
 .176من املعتاد في مثل هذه املعامالت أن يعتمد الدفع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (أو يكاد) على العائد الذي
يولده املشروع الجاري تمويله فقط ،كعائد مبيعات الكهرباء ملشروع الطاقة .ويكون امللتزم عادة آلية ذات غرض
خاص ،غير مسموح لها بأداء أية وظيفة أخرى سوى تأسيس املنشأة وامتالكها وتشغيلها .وفي املقابل ،إذا كان سداد
التعرض يعتمد بصفة أساسية على شركة استخدام نهائي من أجل السداد ،جيدة التأسيسّ ،
منوعة ،جديرة
ً
ً
ائتمانيا ،ملزمة تعاقديا ،يعتبر التعرض مطالبة معززة بالضمان على الشركة.63
ً
 .177تمويل األشياء :يعني طريقة تمويل اقتناء املعدات (مثال :السفن ،والطائرات ،واألقمار الصناعية ،وعربات السكك
الحديدية وقافالت النقل) ،حيث يعتمد سداد التمويل على التدفقات النقدية املولدة عن طريق املوجودات املحددة
التي تم تمويلها ورهنها أو تعيينها ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وقد يكون من املصادر األساسية لهذه التدفقات
النقدية عقود اإلجارة مع طرف ثالث واحد أو عدة أطراف .وفي املقابل ،إذا كان التعرض مللتزم تمكنه ظروفه املالية

63

صفحة  78من إطار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية (2018م) صادر عن البنك املركزي املاليزي.
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ً
وقدرته على خدمة الدين ،من سداد الدين دون أي اتكال غير مناسب على املوجودات املرهونة تحديدا ،ينبغي معاملة
التعرض كأنه تعرض معزز بالضمان للشركة.64
ً
 .178تمويل السلع :يعني التمويل القصير األجل لالحتياطيات واملخزونات (مثال :النفط الخام واملعادن واملحصوالت)،
حيث يسدد التعرض من عائدات بيع السلعة ،وليس لدى الطرف املقابل قدرة مستقلة على سداده .غير أن الطبيعة
ً
املهيكلة للتمويل قد صممت أيضا ملعادلة أثر املخاوف املحتملة املتعلقة بالجودة االئتمانية للملتزم .ويعكس التصنيف
طبيعته التعرض املتسمة بقدرته على التسييل الذاتي ،ومهارة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في هيكلة املعاملة،
ً
عوضا عن الجودة االئتمانية للملتزم.
 .179ستطبق مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية املنشأة في املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية
ألغراض تنظيمية على تعرضاتها للتمويل املتخصص أوزان املخاطر التي حددتها التصنيفات الخارجية املبنية على
ً
ُ
صدر (أي ال تنطبق الفقرة
اإلصدار لحد ذاته ،إذا كانت متاحة ،وفقا للجدول ( .)10وال ينبغي استخدام تصنيفات امل ِ
 107في حالة تعرضات التمويل املتخصص).
التعرض لتمويل املشاريع وتمويل األشياء وتمويل السلع
الجدول 11
التعرض (باستثناء العقار)

تمويل األشياء والسلع

تمويل املشاريع

التصنيفات املبنية على اإلصدار ،املتاحة استخدام املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املبنية على التعرضات العامة للشركات
املسموح بها

(لالستخدام انظر الجدول  10أعاله)

التصنيف غير متاح أو غير مسموح به

 %130مرحلة ما قبل التشغيل
 %100مرحلة

%100

التشغيل65

 %80مرحلة التشغيل (جودة عالية)66

64

65

66

صفحة  79من إطار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية (2018م) صادر عن البنك املركزي املاليزي.
ُ
ّ
تعرف مرحلة التشغيل بأنها املرحلة التي يكون فيها لدى الكيان املنشأ لتمويل املشروع على وجه التحديد ،ما يلي )1( :تدفق نقدي صافي موجب يكفي لتغطية
أية التزامات تعاقدية متبقية )2( .تمويل طويل األجل متناقص.
يرمزتعرض تمويل املشاريع العالي الجودة إلى التعرض لكيان لتمويل املشاريع قادرعلى مقابلة التزاماته املالية في الوقت املالئم ،ويتبين من التقييم أن قدرته هذه تظل متينة ضد
ً
ً
املمولين
التغيرات السلبية في الدورة االقتصادية وظروف األعمال .وينبغي أيضا مقابلة الشروط التالية )1( :أن يكون كيان تمويل املشاريع مقيدا عن التصرف بما فيه ضرر ِ
ً
ً
(مثال :بعجزه عن الحصول على تمويل إضافي بدون موافقة املمولين الحاليين) )2( ،أن تكون لدى كيان تمويل املشاريع أمواال احتياطية كافية أو ترتيبات مالية أخرى لتغطية
متطلبات التمويل الطارئ ورأس املال العامل للمشروع )3( .أن تكون اإليرادات مبنية على الوفرة أو خاضعة لالئحة ملعدل العائد أو عقد "تخييربين شراء السلعة حسب االتفاق
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 8.3.1.4تعرضات التجزئة
 .180تعرضات التجزئة هي تعرضات لشخص واحد أو عدد من األشخاص أو للكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركات،
ً
الخاضعة للتجزئة التنظيمية .67وسوف تعامل تعرضات التجزئة املضمونة بالعقار وفقا للفقرات من ( )63إلى (،)77
بينما تعامل جميع تعرضات التجزئة األخرى كما هو موجز في الفقرات من ( )59إلى (.)62
 1.8.3.1.4محفظة التجزئة التنظيمية
 .181محفظة التجزئة التنظيمية هي تعرضات تتحقق فيها كل املعايير املوضحة أدناه وسوف ترجح بوزن مخاطر يبلغ
 .%75وينبغي استبعاد تعرضات التجزئة املتعثرة من محفظة التجزئة التنظيمية الكلية عند تقدير معيار التجزؤ.
ّ
أي من املنتجات التالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها :التسهيالت
(أ) معيار املنتج :يتخذ التعرض هيئة ٍ
التمويلية املتجددة (بما في ذلك بطاقات االئتمان وخطوط النقد) ،والتمويل َ
ألجل الشخص ي ،والتمويالت
َ
ألجل األخرى (مثل التمويل بالتقسيط ،وتمويل السيارات ،وتمويل الطالب والتمويل التعليمي ،والتمويل
الشخص ي) ،وتسهيالت التمويل لألعمال الصغيرة .ومع ذلك ،ينبغي استبعاد االستثمار في الدين وسندات
األسهم املدرجة وغير املدرجة من هذه املحفظة .أما تعرضات العقارات السكنية املتأهلة ،فيجب إخضاعها
للمعالجة الواردة في الفقرات من ( )66إلى (.)71
(ب) القيمة املنخفضة للتعرضات الفردية :مجموع التعرض للطرف املقابل الواحد ال يمكن أن يتجاوز مليون
واحد من اليورو.
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أو دفع غرامة االمتناع عن الشراء" )4( .أن تكون اإليرادات الخاصة بكيان تمويل املشاريع معتمدة على طرف مقابل أساس ي واحد ،وأن يكون هذا الطرف املقابل األساس ي حكومة
مركزية ،أو كيان ذو غرض خاص ،أو كيان لشركة له وزن مخاطر بنسبة  %80أو أقل )5( .أن تشمل النصوص التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل املشاريع ما يتعلق
بدرجة عالية من الحماية للممولين في حالة تعثركيان تمويل املشاريع )6( .يقوم الطرف املقابل األساس ي أو األطراف املقابلة التي تفي باملثل بمعاييرأهلية الطرف األساس ي ،بحماية
الدائنين من الخسائر الناشئة عن إلغاء املشروع ،وللممولين حق تولي السيطرة على كيان تمويل املشاريع في حالة التعثر.
ً
الكيانات الصغيرة واملتوسطة للشركات ،الخاضعة للتجزئة التنظيمية هي أعمال صغيرة ومتوسطة ،معرفة وفقا للفقرة ( )43وتفي باملتطلبات الواردة في الفقرة
ً
( .)55وفي بعض املناطق (مثال االقتصادات الناشئة) قد ترى السلطات التنظيمية والرقابية أن من املناسب تعريف األعمال الصغيرة واملتوسطة على نحو أكثر
محافظة (أي بمستوى مبيعات أقل).
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(ج) معيار التجزؤ :ال يمكن ألي تعرض كلي لطرف مقابل واحد 68أن يتجاوز  69% .,2من محفظة التجزئة التنظيمية
ُ
الشاملة ،ما لم تقرر السلطة التنظيمية والرقابية استخدام طريقة أخرى لضمان التنويع املرض ي ملحفظة
التجزئة التنظيمية.
 .182تعرضات "التجزئة التنظيمية" التي تفي بمعايير الفقرة ( ،)59والناشئة عن امللتزمين املؤهلين كمتعاملين ترجح
بوزن مخاطر بنسبة ُ .%45وي َعد املتعاملون ملتزمين فيما يتعلق بتسهيالت كالبطاقات االئتمانية التي تم فيها سداد
ً
رصيد البطاقة كامال عند كل تاريخ مجدول للسداد لألشهر االثني عشر األخيرةُ .ويعتبر امللتزمون فيما يتعلق بالتسهيالت
ً
التمويلية عبر السحب على املكشوف املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،متعاملين أيضا إذا لم تكن هناك سحوبات
خالل األشهر االثني عشر األخيرة.
 .183التجزئة األخرى :ترجح أية تعرضات أخرى لتمويل التجزئة املقدم لشخص منفرد أو أشخاص ال تنطبق عليهم
جميع املعايير الواردة في الفقرة ( )59بوزن مخاطر بنسبة .%100
 .184التعرضات لألعمال الصغيرة واملتوسطة التي ال تنطبق عليها املعايير الواردة في الفقرة ( )59تعامل معاملة تعرضات
األعمال الصغيرة واملتوسطة للشركات ،تحت الفقرة ( ،)43ما لم مضمونة باملوجودات.

 2.8.3.1.4محفظة العقار

68

69

التعرض املجمع يعني املبلغ اإلجمالي (أي دون أخذ أي تخفيف للمخاطر االئتمانية في الحسبان) لكل صيغ تعرضات التجزئة ،ما عدا تعرضات العقارات السكنية.
ً
وفي حالة املطالبات خارج قائمة املركز املالي يحسب املبلغ اإلجمالي بعد تطبيق عوامل تحويل االئتمان .وباإلضافة إلى ذلك ،تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيانا
َ
ً
ً
ً
واحدا أو عدة كيانات يمكن اعتبارها فردا مستفيدا (مثال :في حالة منشأة أعمال صغيرة منتسبة إلى منشأة أعمال صغيرة أخرى ينطبق القيد على التعرض
املجمع الخاص بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لكال املنشأتين.
ُ
لتفادي العمليات الحسابية الدائرية يتم التحقق من معيار التجزؤ مرة واحدة فقط .ويجب أن تجرى العملية الحسابية على محفظة تعرضات التجزئة التي
ينطبق عليها معيارا املنتج والتوجه وكذلك القيمة املنخفضة للتعرض.
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ً
 .185تعرضات العقار هي تعرضات مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تشمل أنواعا مختلفة من التمويل 70أو
االستثمار 71في العقارات املكتملة والتي هي تحت اإلنشاء وكذلك األراض ي املستخدمة ملثل هذه األغراض.
 .186سوف تنطبق أوزان املخاطر في الجداول ( )11و( )12و( )13و( )14والطرق املوضحة في الفقرات من ( )65إلى
( )71على املناطق التي تفض ي فيها العوامل الهيكلية إلى خسائر ائتمانية شديدة االنخفاض مرتبطة بالتعرضات لسوق
العقار .وينبغي على سلطات التنظيم والرقابة النظر فيما إذا كانت أوزان املخاطر في جداول أوزان املخاطر املقابلة
شديدة االنخفاض لهذه األنواع من التعرضات في مناطق اختصاصها بناء على تجربة التعثر وعوامل أخرى مثل
استقرار أسعار السوق .وقد تطلب سلطات التنظيم والرقابة من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مناطق
اختصاصها زيادة أوزان املخاطر هذه على النحو املناسب.
 .187لتطبيق أوزان املخاطر في الجداول ( )11و( )12و( )13و( )14والطرق املوضحة في الفقرات من ( )65إلى (،)71
يجب أن يفي التمويل باملتطلبات التالية:
(أ) العقار املكتمل :ينبغي اإلكمال التام للعقار الذي يشكل ضمان التعرض .وهذا املتطلب ال ينطبق على األراض ي
ً
الغابية والزراعية .ووفقا لالعتبارات التقديرية الوطنية ،تستطيع سلطات التنظيم والرقابة تطبيق معالجة
ترجيح املخاطر الواردة في الفقرتين ( )64و( ،)65على تمويل األفراد املضمون بالعقار السكني تحت اإلنشاء أو
األرض التي ُ
سيبنى عليها العقار السكني ،بالشرطين التاليين )1( :أن يكون العقار وحدة منزلية سكنية ألسرة
تضم ما بين فرد واحد إلى أربعة أفراد ،وهو املسكن األساس ي للطرف املقابل ،وأال يشكل التمويل املقدم للفرد
تعرضات لتمويل اقتناء األرض والتطوير واإلنشاء )2( .وأن تكون لدى الجهة
في حقيقته- ،بطريقة غير مباشرة-
ٍ

70

71

تمويل العقار يرمز إلى قيام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بتقديم التمويل كجزء من أنشطتها املعتادة للوساطة املالية ،لتوليد اإليرادات من مدفوعات
ُ ّ
عرض تمويل العقار مؤسسة التمويل اإلسالمية لتشكيلة من املخاطر التي تتطلب اتباع ممارسات فعالة إلدارة
عمالئها املجدولة .ومثل أنواع التمويل األخرى ،ي ِ
ً
املخاطر .وفي حالة عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ونظرا لكون العمالء عازمين على شراء املوجودات املعنية في النهاية ،فإن املوجودات التي تقبضها مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية في ظل مثل هذا العقد خالل مدة اإلجارة ،تعتبر جزءا من أنشطة الوساطة املالية.
االستثمار في العقار يعني في األساس قيام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية باالستثمار في املمتلكات غير املنقولة ،عندما تستثمر تلك املؤسسة أموالها أو أموال
عمالئها أو الصنفين من األموال ،مباشرة في موجودات أو مشاريع عقارية (أو في شراكات في العقار أو املشاريع العقارية) ألغراض تجارية لتحقيق األرباح من تطوير
ً
األمالك ،أو لتستفيد من الزيادة في قيم املوجودات .وفي حالة عقد اإلجارة التشغيلية ،وعلى الرغم من أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تؤجر أصال بعينه
للعميل ملدة متفق عليها وفي مقابل أقساط محددة من عائد اإلجارة ،إال أن مخاطر السوق أو السعر املرتبطة بالقيمة املتبقية لألصل املؤجر ،تبقى مع مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية.
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السيادية أو الكيان ذي الغرض الخاص املشمول ،السلطة القانونية والقدرة على ضمان إتمام العقار الذي
هو تحت التشييد.
ً
ُ
(ب) اإللزام القانوني :يجب أن تكون أية مطالبة تتخذ على العقار ملزمة قانونا في كل املناطق ذات الصلة .ويجب
ً
ً
أن تكون اتفاقية الرهن والعملية القانونية التي تشكل جزءا أساسيا منها على نحو ييهئ ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية تحقيق قيمة العقار في غضون مدة معقولة.
(ج) املطالبات على العقار :التمويل هو مطالبة على العقار حيث يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية "حق
ُ
الغرم األول" على العقار الذي تموله.
(د) قدرة الطرف املقابل على السداد :يجب أن تكون لدى الطرف املقابل القدرة على سداد التمويل ،وينبغي
ً
توثيق ذلك جيدا قبل قيام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بتنفيذ العقد.
ُ
(ه) القيمة الحذرة للعقارُ :يحفظ العقار بالقيمة املقاسة عند اإلنشاء ،إال إذا اختارت سلطات التنظيم والرقابة
الطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مراجعة قيمة العقار بالتخفيض إلظهار أية حادثة استثنائية
ً
ً
ً
أو فقهية تقع مخلفة انخفاضا دائما في قيمة العقار .ويمكن أيضا ،عند حساب نسبة التمويل إلى القيمة،
منح االعتبار للتعديالت التي ُت َ
جرى على العقار مؤدية إلى زيادة قيمته على نحو ال لبس فيه .وستستخدم قيمة
العقار هذه في تحديد القيمة في معادلة نسبة التمويل إلى القيمة .72وعند تثمين العقار يجب إخضاع التثمين
لتقييم مستقل باستخدام معايير تثمين حذرة املحافظة.73
(و) التوثيق املطلوب :يجب القيام بالتوثيق السليم لكل املعلومات املطلوبة عند إنشاء التمويل ،وألغراض املراقبة،
بما في ذلك املعلومات املتعلقة بقدرة الطرف املقابل على السداد ،وبتثمين العقار.
 1.2.8.3.1.4محفظة العقارات السكنية

72
73

نسبة التمويل إلى القيمة هي مبلغ التمويل مقسوم على قيمة العقار .وعند حساب نسبة التمويل إلى القيمة ينخفض مبلغ التعرض إبان سداد مبلغ التمويل.
ً
ُ
للتأكد من أن ثمن العقار قد ق ِّيم بأسلوب حذر املحافظة ،يجب أن يستبعد التثمين توقعات زيادات األسعار ،كما يجب تعديله تحسبا الحتمال الرتفاع سعر
السوق الحالي بدرجة كبيرة فوق مستوى الثمن القابل لالستدامة طوال مدة التعرض .وعلى السلطات التنظيمية والرقابية تقديم اإلرشادات التي تضع معايير
التثمين الحذر ،أينما كانت مثل هذه اإلرشادات غائبة بالفعل عن إطار القوانين الوطنية .وإذا أمكن تحديد قيمة سوقية ،فينبغي أال يفض ي التثمين إلى قيمة
أعلى منها.
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ً
ً
 .188التعرض للعقار السكني هو تمويل مضمون تماما بالعقار السكني املعني أو برهن عقار سكني يستغله حاليا أو
سيستغله امللتزم ،أو مؤجر ،وسوف يعامل كعقار سكني متأهل ُوي َ
ستبعد من محفظة التجزئة التنظيمية ،بشرط
الوفاء باملعايير املبينة أعاله في الفقرة ( ،)60وعدم انطباق الفقرة ( .)67ويحدد وزن الخاطر املمكن تطبيقه على مبلغ
التعرض الكلي بناء على نسبة التمويل إلى القيمة ،الخاصة بالتعرض ،في الجدول (.)11
جدول أوزان املخاطر لتعرضات العفارات السكنية
ً
(السداد ل يعتمد جوهريا على التدفقات النقدية املولدة من العقار)

الجدول 11

نسبة التمويل إلى  %50أقل من نسبة  %60أقل من نسبة  %80أقل من نسبة  %90أقل من نسبة نسبة التمويل إلى
القيمة أقل من أو التمويل إلى القيمة التمويل إلى القيمة التمويل إلى القيمة التمويل إلى القيمة القيمة أكير من
تساوي %50

أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي %100
%60

وزن املخاطر

%20

%80
%25

%90
%30

%100
%40

%50

%70

 .189كبديل للطريقة املوضحة في الفقرة ( xxxأعاله) ،وعند الوفاء باملتطلبات التي تضمنتها الفقرة ( ،)60وبشرط
عدم انطباق الفقرة ( ،)67تستطيع املناطق تطبيق وزن مخاطر بنسبة  %20لجزء من التعرض يصل إلى  %55من
قيمة العقار ،ووزن مخاطر للطرف املقابل كما هو مقرر في الحاشية السفلية ( )42التعرض املتبقي ،وحين تكون
ً
هنالك امتيازات على العقار لم تقبضها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،تكون معالجتها وفقا ملا هو مضمنة في
هذه الحاشية السفلية.74
 .190فيما يتعلق بالتعرضات التي لم يتحقق فيها ٌ
أي من املتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60وال ينطبق عليها ما تضمنته
الفقرات ( )67و( )74و( ،)75يكون وزن املخاطر املطبق هو وزن املخاطر املطبق على الطرف املقابل.75

74

75

ً
مثال لتعرض تمويل بمبلغ  70,000يورو لشخص مضمون بعقار مثمن بمبلغ  100,000يورو تطبق مؤسسة الخدمات للمالية اإلسالمية وزن مخاطر بنسبة %20
ً
على مبلغ  55,000يورو من التعرض ،ووفقا للحاشية السفلية  ،42وزن مخاطر بنسبة  %75على التعرض املتبقي البالغ  15000يورو .وينتج عن هذا موجودات
مرجحة بحسب أوزان مخاطرها بمبلغ  22,250يورو = ( 55,000 x ,20يورو)  15000 x ,75( +يورو).
للتعرضات لألفراد يكون وزن املخاطر املطبق  .%75وللتعرضات لألعمال الصغيرة واملتوسطة يكون وزن املخاطر املطبق  .%85وللتعرضات لألطراف األخرى يكون
وزن املخاطر املطبق هو وزن املخاطر الذي كان سيطبق على التعرض غير املضمون للطرف املقابل.
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ً
 .191عندما تكون احتماالت خدمة تعرض التمويل معتمدة 76جوهريا على التدفق النقدي الذي يولده العقار
املستخدم في ضمان التعرض ،وليس على قدرة الطرف املقابل األساسية على سداد التعرض من مصادر أخرى،
يرجح التعرض بوزن املخاطر كما يلي:
ً
(أ) إذا تم الوفاء باملتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60يكون الترجيح وفقا لنسبة التمويل إلى القيمة ،كما هو مبين
في الجدول ( )12أدناه.
ّ
بأي من املتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60يكون الترجيح بنسبة .%150
(ب) عند عدم الوفاء ٍ
ً
 .192عموما ،يتمثل املصدر األساس ي لهذه التدفقات النقدية في اإلجارة أو مدفوعات األجرة ،أو بيع العقار السكني.
والصفة املميزة لهذه التعرضات مقارنة بتعرضات العقار السكني األخرى هي أن سداد التعرض واالسترجاع عند التعثر
ً ً
يعتمدان جوهريا معا على التدفقات النقدية املولدة من العقار الذي يشكل ضمان التعرض.
جدول أوزان املخاطر للتعرضات للعقار السكني
ً
(السداد معتمد جوهريا على التدفقات النقدية املولدة من العقار)

الجدول 12

نسبة التمويل إلى  %50أقل من نسبة  %60أقل من نسبة  %80أقل من نسبة  %90أقل من نسبة نسبة التمويل إلى
القيمة أقل من أو التمويل إلى القيمة التمويل إلى القيمة التمويل إلى القيمة التمويل إلى القيمة القيمة أكير من
تساوي %50

أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي أقل من أو تساوي %100
%60

أوزان املخاطر

%30

%80
%35

%90
%45

%100
%60

%75

%105

ً
 .193األنواع التالية من التعرضات مستبعدة من املعالجة املوضحة في الفقرة ( )67وخاضعة ،عوضا عن ذلك،
للمعالجة املوضحة في الفقرات من ( )64إلى ( ،)66والتعرضات هي:
(أ) التعرض املضمون بعقار يشكل السكن األساس ي للمقترض.

76

من املتوقع أن ينطبق شرط االعتماد الجوهري في الغالب على التعرض للشركات أو األعمال الصغيرة واملتوسطة أو اآلليات ذات الغرض الخاص ،غير أنه ال
ً
ً
يقتصر على هذا النوع من األطراف املقابلة .وكمثال ،يمكن اعتبار تعرض التمويل معتمدا جوهريا إذا كان ما يزيد عن  %50من الدخل من الطرف املقابل،
املستخدم في تقدير املصرف لقدرة هذا الطرف املقابل على سداد التعرض ،هو من التدفقات النقدية التي يولدها العقار التجاري ُوينتظر من السلطات التنظيمية
والرقابية تقديم مزيد من اإلرشادات التي تبين املعايير املرتبطة بكيفية تقدير االعتماد الجوهري ألنواع التعرضات املحددة.
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(ب) التعرض املضمون بوحدة منزلية سكنية مدرة للدخل ،لفرد قام برهن ما هو أقل من عدد معين من العقارات
أو الوحدات السكنية ،تحدده سلطات التنظيم والرقابة.
(ج) التعرض املضمون بعقار سكني يعود لجمعيات أو تعاونيات ألفراد ،منظمة تحت قانون وطني ،و ُو ِجدت فقط
بغرض تمكين أعضائها من استخدام سكن أساس ي كضمان عقاري لتعرض التمويل.
(د) التعرض املضمون بعقارات سكنية تعود لشركات عامة لإلسكان ،أو جمعيات غير ربحية منظمة تحت قانون
ً
وطني ُو ِجد لخدمة أغراض اجتماعية ومنح املستأجرين إسكانا طويل األجل.
ُ
ضاعف لوزن
 .194يجب على سلطات التنظيم والرقابة أن تطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق م ِ
املخاطر على تعرضات التجزئة والعقارات السكنية املتأثرة بعدم تطابق العملة .فعلى سبيل املثال ،على مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية -التي لديها تعرضات تجزئة وتعرضات عقارات سكنية غير خاضعة للتحوط ومقدمة ألفراد
ُ
ضاعف بمعدل  1,5لضربه في وزن
وتختلف عملة تمويلها عن عملة مصدر الدخل الخاص بالطرف املقابل-تطبيق م ِ
املخاطر املوضح أعاله (قد يكون الفقرتين ( )54و( )58والفقرات من ( )63إلى ( ،)68على أن يخضع ذلك لوزن مخاطر
بنسبة  %150كحد أقص ى.
 2.2.8.3.1.4التعرضات املضمونة بعقارات تجارية
ً ً
ً
 .195التعرض للعقار التجاري هو تعرض مضمون بأي ملكية غير منقولة وليست عقارا سكنيا وفقا لتعريف الفقرة
(.)66
 .196حيث ال يتم الوفاء باملتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60وال تنطبق الفقرات ( )73و( )74و( ،)75يحدد وزن املخاطر
الذي سيطبق على املبلغ الكلي للتعرض ،بناء على نسبة التمويل إلى القيمة الخاصة بالتعرض ،كما في الجدول (.)13
وألغراض الفقرات من ( )70إلى ( ،)72يرمز "وزن املخاطر للطرف املقابل" إلى  %75للتعرضات لألفراد ،و%85
للتعرضات لألعمال الصغيرة واملتوسطة ،أما فيما يتعلق بالتعرضات لألطراف املقابلة األخرى فيطبق وزن املخاطر
املمكن تطبيقه على تعرض غير مضمون للطرف املقابل.
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جدول أوزان املخاطر للتعرضات للعقارات التجارية
ً
(السداد غير معتمد جوهريا على التدفقات النقدية التي يولدها العقار)

الجدول 13

نسبة التمويل إلى القيمة أقل من أو تساوي  %60نسبة التمويل إلى القيمة أكبر من %60
وزن املخاطر

( %60من وزن املخاطر للطرف املقابل) كحد وزن املخاطر للطرف املقابل
أدنى

 .197كبديل للطريقة املوضحة في الفقرة ( ،)71حين يتم الوفاء باملتطلبات املضمنة في الفقرة ( ،)60وال تنطبق الفقرة
( ،)73تستطيع املناطق تطبيق وزن للمخاطر بنسبة  %60أو وزن املخاطر للطرف املقابل ،أيهما أقل ،على جزء من
التعرض يصل إلى  %55من قيمة 77العقار ،ووزن مخاطر الطرف املقابل على التعرض املتبقي.
ّ
بأي من املتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60وال تنطبق الفقرات ( )73و( )74و( ،)75يكون وزن
 .198حيث ال يتم الوفاء ٍ
املخاطر املطبق هو وزن املخاطر للطرف املقابل.
ً
 .199عندما تكون احتماالت خدمة تعرض التمويل معتمدة 78جوهريا على التدفق النقدي الذي يولده العقار
املستخدم في ضمان التعرض ،وليس على قدرة الطرف املقابل األساسية على سداد التعرض من مصادر أخرى،79
يرجح التعرض بوزن املخاطر كما يلي:80

77

78

79

80

حيث تكون هناك امتيازات على العقار ال يحملها املصرف ينبغي خفض الجزء البالغة نسبته  %55من قيمة العقار بمبلغ االمتيازات األعلى درجة التي ال يحملها
املصرف وبنسبة مئوية تناسبية من أية امتيازات موازية المتياز املصرف ولكنه ال يحملها .انظر الفقرة ( )65للوقوف على أمثلة لكيفية انطباق هذه املنهجية في
حالة تعرضات التجزئة السكنية.
من املتوقع أن ينطبق شرط االعتماد الجوهري في الغالب على التعرض للشركات أو األعمال الصغيرة واملتوسطة أو اآلليات ذات الغرض الخاص ،غير أنه ال
ً
ً
يقتصر على هذا النوع من األطراف املقابلة .وكمثال ،يمكن اعتبار تعرض التمويل معتمدا جوهريا إذا كان ما يزيد عن  %50من الدخل من الطرف املقابل،
املستخدم في تقدير املصرف لقدرة هذا الطرف املقابل على سداد التعرض ،هو من التدفقات النقدية التي يولدها العقار التجاريُ .وينتظر من السلطات التنظيمية
والرقابية تقديم مزيد من اإلرشادات التي تبين املعايير املرتبطة بكيفية تقدير االعتماد الجوهري ألنواع التعرضات املحددة.
ملثل هذه التعرضات ،تستطيع السلطات التنظيمية والرقابية أن تسمح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بتطبيق املعالجة املوضحة في الفقرتين ( )70و()71
بالشرطين التاليين )1( :أال تتجاوز الخسائر الناشئة عن تعرض العقار التجاري البالغة  %60من نسبة التمويل إلى القيمة  % ,3من التعرض غير املسدد في أية
سنة )2( .أال تتجاوز الخسائر الكلية الناشئة عن تعرض العقار التجاري  %,5من التعرض غير املسدد في أية سنة .وإذا لم يتحقق ٌّ
أي من هذين الشرطين
ً
االختباريين في سنة بعينها ،تتوقف أهلية االستثناء ،وتخضع مرة أخرى التعرضات التي تكون فيها احتماالت خدمة تعرض التمويل معتمدة جوهريا على التدفق
النقدي الذي يولده العقار املستخدم في ضمان التعرض وليس على قدرة الطرف املقابل األساسية على سداد التعرض من مصادر أخرى ،تخضع لترجيح املخاطر
املبين في الفقرة ( )73إلى أن يتم الوفاء بالشرطين االختباريين مرة أخرى في املستقبل .وعلى املناطق التي تطبق مثل هذه املعالجة اإلفصاح عالنية عما إذا كان
الشرطان االختباريان قد تم الوفاء بهما أم ال.
قد تطلب السلطات التنظيمية والرقابية تطبيق معالجة وزن املخاطر املوضحة في الفقرة ( )73على التعرضات التي تكون فيها خدمة تعرض التمويل معتمدة
ً
جوهريا على التدفقات النقدية املولدة بمحفظة عقارات يملكها الطرف املقابل.
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ً
(أ) إذا تم الوفاء باملتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60يكون الترجيح وفقا لنسبة التمويل إلى القيمة ،كما هو مبين
في الجدول ( )14أدناه.
ّ
بأي من املتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)60يكون الترجيح بنسبة .%150
(ب) عند عدم الوفاء ٍ
ً
 .200عموما ،يتمثل املصدر األساس ي لهذه التدفقات النقدية في اإلجارة أو مدفوعات األجرة ،أو بيع العقار السكني.
والصفة املميزة لهذه التعرضات مقارنة بتعرضات العقار السكني األخرى هي أن خدمة تعرض التمويل واالسترجاع
ً
ً ً
عند التعثر يعتمدان جوهريا معا على التدفقات النقدية املولدة من العقار الذي يشكل ضمانا لتعرض التمويل.
جدول أوزان املخاطر لتعرضات العقارات التجارية
ً
(السداد يعتمد جوهريا على التدفقات النقدية التي يولدها العقار)

الجدول 14

نسبة التمويل إلى القيمة أقل من أو  %60أقل من نسبة التمويل إلى نسبة التمويل إلى القيمة أكبر من
تساوي %60
وزن املخاطر

القيمة أقل من أو تساوي %80
%90

%70

%80
%110

 9.3.1.4التعرضات خارج قائمة املركز املالي
 .201تتطلب الطريقة املوحدة تحويل جميع التعرضات خارج قائمة املركز املالي إلى تعرضات ائتمانية موازية عن طريق
استخدام عوامل تحويل االئتمان.
 .202تتلقى االلتزامات التي لها أجل استحقاق أصلي حتى عام واحد وتلك التي لها أجل استحقاق يفوق العام الواحد
ً
عامال لتحويل االئتمان بنسبة  %20و %50على التوالي .ومع ذلك ،فإن أية التزامات قابلة لإللغاء غير املشروط في
ً
أي وقت من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دون إخطار مسبق ،أو تلك التي تستدعي اإللغاء التلقائي فعليا
ً
نظ ًرا لتدهور الجدارة االئتمانية للمقترض أي الطرف َّ
املمول ،تتلقى عامال لتحويل االئتمان بنسبة  .%10وعلى
سلطات التنظيم والرقابة تقييم عوامل مختلفة في مناطق اختصاصها قد تقيد قدرة مؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية على إلغاء االلتزامات عمليا ،وتنظر في تطبيق عوامل أعلى لتحويل االئتمان على التزامات معينة ،وعلى نحو
مناسب.
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ً
 .203ينبغي أن يحصل أي تمويل للصادرات أو الواردات قائم على املرابحة ،ويتضمن سلعا أو شحنات معززة
بالضمانات ومؤمنة ،على عامل لتحويل االئتمان بنسبة  ،%20ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تصدر خطاب
االعتماد أو تؤكده .وهذه املعالجة للضمان تفترض انعدام العقبات املتعلقة بممارسة الحقوق عليها ُ
املؤكد
للم ِ
صدر أو ِ
(انظر الجزء  7/1/3للوقوف على مناقشة حول رهن املوجودات كضمانات).
 .204تحصل البدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التفاقيات إعادة الشراء واإلقراض أو االقتراض املورق على
ً
عامل لتحويل االئتمان بنسبة  .%100وفضال عن ذلك ،يطبق عامل لتحويل االئتمان بنسية  %50على عناصر طارئة
معينة متعلقة باملعامالت مثل سندات األداء ،وسندات العطاءات ،والكفاالت .وتحصل أنواع الدعم املباشر لالئتمان
كخطابات االئتمان االحتياطي ،املستخدمة كضمانات مالية في مقابل التمويل والضمانات ،وااللتزامات االئتمانية
ً
غير القابلة لإللغاء ،تتلقى عامال لتحويل االئتمان بنسبة .%100
 .205تؤدي عقود التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،81التي ُي َ
تاجر بها بطريقة غير منظمة ،إلى تعريض
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل .وتعني املخاطر االئتمانية للطرف املقابل
املخاطر املتمثلة في كون الطرف املقابل في املعاملة قد يتعثر قبل التسوية النهائية للتدفق النقدي للمعاملة .وسوف
تحدث خسارة اقتصادية إذا كان للمعامالت أو ملحفظة املعامالت لدى الطرف املقابل قيمة اقتصادية موجبة في
ُ
ً
وقت التعثر .إن التعرض للمخاطر االئتمانية لشركة ما عن طريق ترتيبات تمويلية يكون أحاديا ،وفيه تواجه مخاطر
ً
الخسارة فقط مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املمولة للمعاملة .وخالفا لذلك ،ينطوي التعرض للمخاطر
ّ
ألي
االئتمانية للطرف املقابل على مخاطر خسارة ثنائية ،أي أن القيمة السوقية للمعاملة قد تكون موجبة أو سالبة ٍ
ً
من الطرفين املتقابلين في املعاملة ،وفقا لتحركات أسعار السوق للمتغيرات املعنية.
 .206ثمة حاجة إلى حساب مبلغ معادل لالئتمان ،ملقابلة تقنيات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،يحسب
ً
وفقا لألسلوب "الشامل" كما هو مضمن في امللحق ( xxاملخاطر االئتمانية للطرف املقابل)ُ .ويبنى تعرض مكاف االئتمان

81

أدوات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها هي بدائل متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لعقود املشتقات.
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ً
على كلفة استبدال العقد املوجبة املعدلة تبعا للقيمة السوقية .ويضاف إلى ذلك عامل إضافي لتغطية التعرض
ً
االئتماني املحتمل مستقبال.
 10.3.1.4التعرضات في االستثمارات بصيغ املشاركة في األرباح
 .207تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديم التمويل للدخول في استثمارات بصيغ املشاركة في األرياح
والخسائر (املشاركة) أو املشاركة في األرباح وتحمل الخسائر (املضاربة) ،التي يمكن استخدامها لالستثمار في عدة
مجاالت منها ما يلي:
(أ) منشأة تجارية ملمارسة عمل استثماري (بنية االحتفاظ باالستثمار ملدة غير محددة أو البيع النهائي ،مثل
استثمارات رأس املال املجازف أو حمل األسهم الخاصة).
ً
(ب) املشاركة املتناقصة التي يمكن فيها إنقاص حصة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تدريجيا خالل فترة
ً
العقد إلى أن يباع األصل كامال للشريك أو الشركاء.
(ج) االستثمار في أسهم شركة أو مشروع استثماري جماعي إسالمي ،ليس بغرض حملها ألغراض إعادة البيع أو
املتاجرة في املدى

القصير82.

(د) مشروع محدد.
(ه) ملكية مشتركة ملوجودات حقيقية ،أو منقولة (كالسيارات) ،على أساس املشاركة ،لتأجيرها أو بيعها عبر اإلجارة
أو املرابحة على التوالي (أي مشاركة مع عقد إجارة أو مرابحة فرعي).
ُ
قدم عليها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ليس ألغراض
 .208يغطي هذا الجزء مثل هذه التعرضات التي ت ِ
ُ
املتاجرة وإنما بغرض كسب عائدات االستثمار من تمويالت تتراوح بين املديين املتوسط والطويل (أي تقيد في "السجل
املصرفي") .وتكون مثل هذه االستثمارات:
(أ) غير محمولة بغرض املتاجرة أو إعادة البيع في املدى القصير لالستفادة من التحركات الفعلية أو املتوقعة
لألسعار (كما في (أ) أعاله).
82

ً
استثمارات السجل املصرفي ال تشمل عادة االستثمارات في األسهم العادية املدرجة أو املشاريع االستثمارية اإلسالمية الجماعية املدرجة ،التي تقيد عوضا عن
ذلك في سجل املتاجرة.
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ً
(ب) ال ُت َ
عدل تبعا للقيمة السوقية ،على أساس يومي.
(ج) ال تخضع ملراقبة نشطة مع الرجوع إلى مصادر السوق.
(د) معرضة ملخاطر ائتمانية في هيئة مخاطر تدني رأس

املال83.

 .209عند تحديد وزن املخاطر يجب منح االعتبار ملقصد استثمار املشاركة في األرباح ولطبيعة املوجودات املعنية .وألجل
تحديد الحد األدنى ملتطلبات رأس املال ينبغي تطبيق وزن املخاطر على أساس األجزاء من ( )1/8/2/1/1إلى
(.)5/8/2/1/1
 1.10.3.1.4املنشأة التجارية ملمارسة العمل االستثماري
ً
ً
 .210إن التمويل على أساس املشاركة أو املرابحة ملنشأة تجارية تمارس عمال استثماريا قد يعرض مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية إلى مخاطر ائتمانية في هيئة تدني رأس املال إلى ً
مدى يعتمد على هيكل التمويل وغرضه ،ونوع
ً
املوجودات املمولة .وعموما ،تستثمر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في منشأة تجارية بقصد حمل االستثمار ملدة
ً
غير محددة ،أو بهدف بيعه نهائيا (كما في حالة استثمارات رأس املال املجازف أو حمل األسهم الخاصة) .وبناء على
طبيعة االستثمار الذي هو ملستثمر في األسهم ،تصبح مطالبات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ومستحقاتها ثانوية
بالنسبة إلى مطالبات الدائنين حملة الضمانات وغيرهم.
 .211مخاطر تدني رأس املال هي مخاطر فقدان املبلغ املستثمر في املنشأة أو ملكية أصل .ومثل هذا التدني قد ينشأ
عن أحد سببين )1( :كون االستثمار غير مربح ومن ثم يفشل املستثمر الذي هو مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
في إرجاع ما استثمر( )2فشل الشريك في املشاركة أو املضارب في املضاربة في أحد أمرين ،إما فيما يتعلق بدفع حصة
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من األرباح على أساس دوري وفقا لالتفاق التعاقدي ،أو فيما يتعلق بتسوية
استحقاق مؤسسة الخدمات اإلسالمية لحصتها من رأس املال واألرباح عند االسترجاع .ومن ثم فإن تدني رأس املال

83

ً
ُ
كما ذكر في الفقرتين ( )48و( )55من املعيار رقم ( )1ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ضمن تمويالت املشاركة واملضاربة معا فإن رأس املال الذي يستثمره
ً
ً
ً
مقدم التمويل غير مضمون لكونه ليس دينا ،غير أنه معرض ضمنيا إلى االنخفاض في حالة حدوث خسائر ،أي معرض ملخاطر تدني رأس املال .انظر أيضا
الحاشية ( )47أعاله في هذا املعيار.
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الناش ئ عن عدم ربحية أعمال املنشأة أو األصل املمول ال يشتمل على أي تعثر ائتماني ،بينما يشكل فشل الشريك
في الوفاء بالتزاماته التعاقدية حادثة تعثر ائتماني.
 .212قد ترى سلطات التنظيم والرقابة ،بعد منح االعتبار للطبيعة الخطرة لصيغ التمويل القائمة على املشاركة في
األرباح ،وضع إرشادات احترازية محددة حول النظم والضوابط إلدارة املخاطر املتعلقة بالصيغ حيث تستثمر
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أموال حملة الحسابات االستثمارية في مثل هذا التمويل ،إما مباشرة ،أو بخلط
أموال حملة الحسابات االستثمارية مع أموال حملة األسهم .فحملة الحسابات االستثمارية املطلقة لهم في املعتاد
ً
إقدام قليل على املخاطر وقناعة باالستثمار املنخفض املخاطر والعائد نسبيا.
ً
 .213ينبغي حساب وزن املخاطر ملثل هذه االستثمارات وفقا إلحدى الطريقتين التاليتين:
(أ) الطريقة البسيطة لوزن املخاطر ،التي تعامل االستثمار كأنه تعرض لألسهم ،مقيد في السجل املصرفي.
(ب) طريقة الفئات الرقابية التي تعتبر االستثمار كنوع من التمويل املتخصص.
الطريقة البسيطة لوزن املخاطر
 .214ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق وزن مخاطر بنسبة  %250على ما لديها من استثمارات
املشاركة واملضاربة في املنشآت التجارية .ومع ذلكُ ،يفرض وزن مخاطر بنسبة  %400إذا انطبق على االستثمار تعريف
تعرضات املضاربات في األسهم غير املدرجة .84وتستطيع سلطات التنظيم والرقابة السماح ملؤسسات الخدمات املالية
ً
َ
اإلسالمية بتطبيق وزن مخاطر بنسبة  %100على مقتنيات األسهم التي تتم عمال بالبرامج الوطنية املش َّرعة التي تقدم
للمصرف تسهيالت دعم كبيرة خاصة باالستثمار وباملقابل تنطوي على مراقبة وقيود حكومية على استثمارات األسهم.
ومثل هذه املعالجة يمكن منحها ملقتنيات األسهم ،فقط حتى ما يشكل في مجموعه  %10من مجموع رأس املال
األساس ورأس املال الثانوي 85للمصرف .وكما هي حال أنواع التمويل األخرى ،تستطيع مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية استخدام تقنيات لتخفيف املخاطر مؤهلة ومتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها في تمويل املشاركة في
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ُ
ُ
تعرف تعرضات املضاربات في األسهم غير املدرجة بأنها استثمارات أسهم في الشركات غير املدرجة ،تستثمر ألغراض إعادة البيع في املدى القصير ،أو تعتبر رأسمال
ً
ُ
مجازف أو استثمارات شبيهة خاضعة لتقلبات األسعار ،وتقتنى تحسبا ملكاسب رأسمالية كبيرة مستقبلية.
مثال هذه القيود تلك التي تتعلق بحجم األعمال التي يستثمر فيها املصرف ونوعها ،وحجم حصة امللكية املسموح به ،واملوقع الجغرافي ،وعوامل ذات صلة أخرى
تقلل املخاطر املحتملة التي قد يواجهها املصرف بسبب االستثمار.
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األرباح ،وذلك لخفض التعرض االئتماني واملخاطر املمكنة لتدني رأس املال .وينبغي منح االعتبار لهذا االستخدام
لتقنيات تخفيف املخاطر وما يترتب عليه من انخفاض في التعرض االئتماني عند حساب متطلبات رأس املال ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية.86
 .215ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق وزن مخاطر بنسبة  %150على أدوات رأس املال الثانوية
(الصكوك) غير األسهم .وتعتبر أية مطلوبات ينطبق عليها تعريف "املطلوبات األخرى للقدرة الكلية على امتصاص
الخسائر" الوارد في إطار بازل ،وال تحسم من رأس املال التنظيمي ،ينبغي اعتبارها أداة ثانوية ،ألغراض هذه الفقرة.
طريقة الفئات الرقابية
 .216في حاالت مناسبة تتعلق خاصة بتمويل املشاريع أو األعمال االستثمارية ،يستطيع الرقيب السماح ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية باستخدام أسلوب بديل هو معايير الفئات الرقابية .وفي ظل هذه الطريقة ُيطلب من
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إنشاء خارطة لدرجات مخاطرها الداخلية مقسمة إلى أربع فئات رقابية للتمويل
املتخصص كما هو موضح في امللحق (ه)ُ .وتربط ٌّ
أي من هذه الفئات بوزن مخاطر محدد كما هو مبين فيما يلي.
ً
ً ً
وتشمل أوزان املخاطر هذه عامال ثابتا إضافيا بنسبة  %20ملقابلة االنخفاض املحتمل في القيمة الصافية
للموجودات.
الفئات الرقابية

قوي

جيد

مقبول

ضعيف

وزن املخاطر

%90

%110

%135

%270

 2.10.3.1.4املشاركة املتناقصة
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ينبغي إخضاع أي قرار رقابي باقتراح وزن مخاطر أدنى من الذي تقترحه الطريقة البسيطة لوزن املخاطر ،ملراجعة رقابية صارمة للعوامل ،بما في ذلك البنيات
األساسية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وقدرتها على مراقبة األداء والعمليات الخاصة بالكيان َ
املمول ،وجودة الضمان املستخدم ،وطبيعة أنشطة األعمال
املستهدفة ،والبيئة القانونية والتنظيمية ،وكفاية التحكم املالي ونظام التقارير املالية للعميل ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وإجراءات املشاركة في
املعلومات ،وطرق التثمين واستراتيجيات التخارج .وفي الحاالت املناسبة ،تتيح طريقة الفئات الرقابية وسيلة أكثر حساسية للمخاطر ،لتعيين وزنها.
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 .217تشكل هذه الصيغة من املشاركة ألية تقدم عن طريها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التمويل َ
ألجل للعمالء
على أساس املشاركة في األرباح .وتدخل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في هذا النوع من املشاركة بهدف نقل
ً
ابتداء باملشاركة في ملكية األصل ،وتتلقى من العميل
امللكية إلى العميل .وتقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً
ً
الذي هو شريكها وعدا ملزما في وثيقة مستقلة بأن يقوم بشراء أسهمها عن طريق القيام بالدفعات في تواريخ محددة
بناء على عقد بيع مستقل يبرم في ذلك الوقت .وقد تتعلق املشاركة املتناقصة بأصل ثابت أو عقار محدد مؤجر
للعميل بعقد إجارة ،أو برأس املال العامل العام للعمل االستثماري للعميل.
 .218هكذا ،يستتبع وضع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في املشاركة املتناقصة نوعين من التعرض:
(أ) املبالغ املستحقة على الشريك عن شراء أسهم االستثمار في التواريخ املتفق عليها خاضعة ملخاطر ائتمانية من
حيث قدرة الشريك على الدفع واستعداده له .87وسعر البيع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ألي سهم
ً
ملكية يجري نقله يكون مبنيا إما على أساس القيمة العادلة لذلك السهم في تاريخ النقل الجزئي للملكية
(األمر الذي يعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملكاسب أو خسائر رأسمالية ،ومن ثم ملخاطر تدني
رأس املال) ،أو على سعر متفق عليه عند الدخول في العقد .ويحسب تعرض املخاطر االئتمانية الخاص
بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فيما يتعلق باستثمار املشاركة على أساس الرصيد املتبقي من املبلغ
ً
ً
املستثمر ُ(مقاسا بالكلفة التاريخية بما في ذلك أية حصة من األرباح غير املوزعة) ناقصا أي تخصيص محدد
للتدني .وإذا كان هنالك ضمان من طرف ثالث بتغطية خسائر التدني ،يتم استخدام وزن مخاطر الضامن
ً
عوضا عن وزن مخاطر الرصيد املتبقي من استثمار املشاركة ،وذلك في التعامل مع مبلغ أي ضمان كهذا.
ً
ً
ً
(ب) نظرا لكونها مالكا مشاركا تستحق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نصيبها من الدخل ،املولد من حصتها
ً
من املوجودات املعنية للمشاركة ،مثل دخل اإلجارة (مثال حين تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية خطة
ً
ُ
لشراء منزل على أساس املشاركة املتناقصة) .وتعدل األجرة التي يدفعها الشريك (العميل) ،دوريا لتعكس
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تشتمل عقود املشاركة املتناقصة عادة على فقرة تستوجب ،في حالة تعثر الشريك في أداء الدفعة املستحقة ،يحق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلغاء
العقد وتنفيذ "خيار الفرض" مطالبة الشريك بشراء كل الحصة املتبقية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في االستثمار .ومع ذلك ،على األرجح أال يستطيع
الشريك املعسر القيام بذلك.
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حصة امللكية في األصل ،املتبقية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .واملؤسسة معرضة ملخاطر ائتمان من
حيث عدم دفع األجرة الواجبة الدفع من الشريك (العميل).
ً
 .219بناء على ما ورد أعاله ،عندما يكون عقد املشاركة املتناقصة متعلقا بأصل ثابت أو عقار محدد ،مؤجر لعميل
ً
بموجب عقد إجارة ،فإن التعرض االئتماني ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية يكون شبيها بتعرض بموجب عقد
وعندئذ ،يطبق على استثمار املشاركة وزن مخاطر يعتمد على املوقف االئتماني للطرف
مشاركة مع عقد إجارة فرعي.
ٍ
ً
املقابل (املستأجر) ،وفقا لتصنيف تصدره مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية مجازة من ِق َبل السلطة
الرقابية ،باإلضافة إلى وزن مخاطر بنسبة  %100يطبق على القيمة املتبقية لألصل .أما إذا كان الطرف املقابل غير
مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 .220مع ذلك ،إذا كان التعرض بموجب عقد املشاركة املتناقصة يشتمل على تمويل رأسمال عامل للمشروع
االستثماري الخاص بالعميل ،فسوف تقيس مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطرها االئتمانية على نحو مماثل
ملا تقوم به في حالة التعرض لألسهم ،املحمول في السجل املصرفي ،كما هو مبين في الجزء  .1/8/2/1/1وهذه املعالجة
ستظل ،مع ذلك ،خاضعة العتبار أي ضمان من طرف ثالث بمقابلة خسائر التدني .ففي هذه الحالة األخيرةُ ،يستخدم
ً
وزن مخاطر الضامن ،عوضا عن وزن مخاطر الرصيد املتبقي من استثمار املشاركة ،وذلك في التعامل مع مبلغ أي
ضمان كهذا .وباإلضافة إلى ذلك ،وبناء على املوافقة املسبقة من السلطة الرقابية ،تستطيع مؤسسة الخدمات
ً
املالية اإلسالمية استخدام طريقة الفئات الرقابية وفقا للمعايير املوضحة في امللحق (و) (املشاركة املتناقصة).
 3.10.3.1.4استثمارات األسهم في شركة أو مشروع استثماري جماعي إسالمي ،غير املحمولة بغرض إعادة البيع أو
املتاجرة في املدى القصير
ً
تعرضا يخص سجل املتاجرة ،ومن ثم فإن مبدأ "نظرة التجاوز ُ
للمعطى املباشر" التي
 .221ال يشكل حمل هذه األسهم
تعتبر وزن مخاطر التعرض هنا هو وزن مخاطر املوجودات املعنية ،ال ينطبق على هذه الحالة ،حيث إن التعرض هنا
هو وضعية أسهم في السجل املصرفي .إن استثمارات السجل املصرفي ال تشمل عادة استثمارات في األسهم العادية
ً
أو في مشاريع استثمارية جماعية إسالمية مدرجة علنا .ومع ذلك ،إذا كان مثل هذا االستثمار في كيان أو مشروع
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ً
استثماري جماعي إسالمي (مشتمل في الغالب على أدوات أو أسهم رأسمال) ،مدرجة علنا في بورصة معتبرة لتداول
األوراق املالية ،وكان الحمل ليس بغرض إعادة البيع أو املتاجرة في املدى القصير ،يطبق وزن مخاطر بنسبة %250
على كل ما هو محمول من األسهم األخرىُ .ويقاس التعرض في مثل هذه االستثمارات بناء على القيم الدفترية
ً
لالستثمارات ،وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،أو املعايير السارية في املنطقة املعنية حين تختلف (مثل
ً
الكلفة التاريخية ناقصا أية تخصيصات للتدني).
 4.10.3.1.4املشروع املحدد
ً
 .222تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دفع األموال مقدما إلى شركة إنشاء تقوم بدور املضارب في عقد
إنشاء لعميل كطرف ثالث (العميل النهائي) .ويقوم العميل النهائي بتقديم دفعات َت ُّ
قدم إلى املضارب ،الذي يقوم
بدوره بتقديم دفعات إلى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .والدور األساس ي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
في هذا الهيكل هو تقديم جسر تمويلي للمضارب إلى حين تسلمه دفعات التقدم .وفي هيكل املضاربة هذا تقوم
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمستثمر بدفع األموال مقدما بصفة رب املال لشركة اإلنشاء بصفتها املضارب
ملشروع اإلنشاء ،ومن ثم تستحق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حصة من ربح املشروع ،لكن يجب عليها تحمل
الخسائر كاملة إن وقعت .وفي معظم الحاالت ،ليس لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عالقة مباشرة أو
تعاقدية مع العميل النهائي ،غير أنها تشترط في مثل هذا الهيكل أن تتم الدفعات من العميل النهائي إلى املضارب عبر
حساب (حساب سداد) لديهاُ ،يكون قد تم فتحه لغرض املضاربة وال يحق للمضارب السحب منه دون إذن مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية.
ً
 .223في مثل هذه الحالة ،تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر تتعلق باملبالغ املدفوعة مقدما للمضارب
ُ
بموجب عقد املضاربة ،غير أن هذه املخاطر تخفف باملبالغ املستلمة من العميل النهائي عبر حساب السداد ،التي هي
ً
ً
ُ
فعليا مضمونة .وهكذا ،فإن املبالغ التي تدفعها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مقدما للمضارب تعامل -طوال
بقائها في عقد املضاربة –من حيث املخاطر االئتمانية على أساس أنها (وضعية أسهم في السجل املصرفي) غير مصنفة،
ً
ومن ثم تستحق وزن مخاطر بنسبة  .%250ومع ذلك ،فإن استخدام الهيكل مشتمال على "حساب سداد" يقوم
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ً
العميل بتسديد الدفعات باإليداع فيه لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،بدال من تسديد تلك الدفعات
للمضارب مباشرة ،له أثر يتمثل في إحالل املخاطر االئتمانية للعميل النهائي محل املخاطر االئتمانية للمضارب إلى
حد الرصيد املضمون لحساب السداد.
 .224باإلضافة إلى املخاطر االئتمانية (أي :في غياب حساب السداد املخاطر املتمثلة في استالم املضارب الدفعة من
العميل النهائي ثم عجزه عن الدفع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،أو في حالة استخدام حساب السداد ،عجز
العميل النهائي عن الدفع) تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى تدني رأس املال إذا أسفر املشروع عن
ً
خسارة .ويتضمن الجزء  7/4شرحا لوزن املخاطر املقترح وتأثير تخفيف املخاطر االئتمانية.
 5.10.3.1.4املشاركة مع عقد إجارة أو مرابحة فرعي
 .225تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إنشاء ملكية مشتركة في املوجودات الثابتة امللموسة (كالسيارات
واملاكينات...الخ) مع عميل على أساس املشاركة ،لكي َ
تؤجر املوجودات أو تباع على أساس اإلجارة أو املرابحة على
التوالي.
 .226في حالة اإلجارة ،قد تؤدي ملكية مثل هذه املوجودات إلى دخل أجرة للشراكة من خالل تأجير املوجودات لطرف
وعندئذ تكون مخاطر استثمار املشاركة متعلقة بعقود اإلجارة – وتلك مخاطر ائتمان
ثالث عن طريق عقد إجارة.
ٍ
مخففة بـ "شبه الضمان "88الذي تمثله املوجودات املؤجرة .وعند تأجير األصل لشريك مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية كعميل ،بدال من تأجيره لطرف ثالث ،تصبح املخاطر االئتمانية متعلقة بالتزام الشريك بدفع األجرة .ويطبق
وزن املخاطر على استثمار املشاركة هذا بناء على املوقف االئتماني للطرف املقابل (املستأجر) ،كما تصنفه مؤسسة
ً
خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة رقابيا ،باإلضافة إلى وزن مخاطر بنسبة  %100على القيمة املتبقية ألصل
اإلجارة .وإذا كان الطرف املقابل غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
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ً
بمعنى أدق ،ال توفر أصول اإلجارة ضمانا للمؤجر ألن هذا األخير يملك تلك األصول ،لكن يمكنه استعادتها في حالة تعثر املستأجر .وهذا يتيح ما يمكن تسميته
"شبه ضمان" ،وهو مصطلح مستخدم في هذا املعيار ومعايير أخرى ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
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 .227في حالة املرابحة ،تستحق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حصتها من الدخل (الهامش املضاف) املولد من
بيع املوجودات لطرف ثالث .وتتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمساهم في رأس املال ملخاطر ائتمانية
تتعلق بمستحقات املرابحة من املشتري (الطرف املقابل) .ويطبق وزن املخاطر على استثمار املشاركة هذا بناء على
ً
املوقف االئتماني للطرف املقابل (املشتري) كما تصنفه مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية مجازة رقابيا .وإذا
كان الطرف املقابل غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 11.3.1.4املستحقات املتأخرة
 .228ألغراض الترجيح بأوزان املخاطر في ظل الطريقة املوحدة ُت َّ
عرف املستحقات املتأخرة بأنها حسابات مستحقة أو
ً
مدفوعات أجرة مستحقة تأخرت ألكثر من  90يوما ،أو تعرض تمويل لطرف مقابل متعثر .والطرف املقابل املتعثر هو
الذي طرأ بسببه ٌ
أي من هذه األحداث:
ً
(أ) أي التزام تمويلي جوهري متأخر ألكثر من  90يوما.
ً
(ب) القيام بتخصيص لخفض قيمة املوجودات أو متعلق بالحساب تحديدا ،نتيجة النخفاض كبير منظور في
الجودة االئتمانية عقب إقدام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أي تعرض تمويلي للمقترض.
(ج) أعادة هيكلة إغاثية ألي التزام مالي (أي :إعادة هيكلة قد ينتج عنها تناقص االلتزام املالي بسبب اإلعفاء
الجوهري لتعرض التمويل أو تأجيله) تم االتفاق عليها مع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
ّ
بأي من االلتزامات املالية املترتبة على الطرف املقابل
(د) التقديم إلفالس الطرف املقابل ،أو ألمر شبيه آخر يتعلق ٍ
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
(ه) سعي الطرف املقابل للحصول على وضع اإلفالس ،أو ْ
وض ِعه فيه ،أو وضعه في أي وضع حماية مماثل من
ّ
أي من االلتزامات املالية املترتبة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
شأنه اإلفضاء إلى تفادي أو تأجيل دفع ٍ
(و) أي وضع آخر يجعل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تعتبر أن من غير املرجح قيام الطرف املقابل بتسوية
التعرض دون رجوع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عليه بإجراءات مثل تحقيق الضمان.
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 .229فيما يتعلق بتعرضات التجزئة يمكن تطبيق التعريف الخاص بالتعرض على مستوى التزام مالي بعينه وليس على
مستوى الطرف املقابل .ومن ناحية عامة ال يتطلب تعثر الطرف املقابل في التزام واحد من مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية معاملة هذا الطرف املقابل على أساس أنه متعثر في كل التزاماته األخرى.
ُ َ
 .230ينبغي إجراء الترجيح بوزن املخاطر للتعرضات املتعثر فيها صافية من التخصيصات املحددة والعمليات الجزئية
لخفض قيمة املوجودات كما يتضمن الجدول أدناه:
النوع

وزن املخاطر

التعرض غير املضمون (خالف ذلك الجزء غير

%150

النسبة املئوية املحددة لتخصيص
املستحقات املتأخرة
أقل من  %20من املستحقات غير املسددة

ً
املضمون من املستحقات ،املضمون جزئيا
ً
ً
بالعقار السكني) املتأخر ألكثر من  90يوما ،صافيا
من التخصيصات املحددة.
التعرض غير املضمون (خالف ذلك الجزء غير

%100

على األقل يساوي أو أكبر من  %20من

ً
املضمون من املستحقات ،املضمون جزئيا

املستحقات غير املسددة ،لكن سلطات التنظيم

ً
ً
بالعقار السكني) املتأخر ألكثر من  90يوما ،صافيا

والرقابة لها حق القرار التقديري بخفض وزن

من التخصيصات املحددة.

املخاطر إلى  %50عندما تكون التخصيصات
املحددة أقل من  %50من املستحقات غير
املسددة.

التعرض مضمون بالكامل بضمان مؤهل

%100

التعرض مضمون بالعقار السكني

%100

على األقل  %15من املستحقات غير املسددة.
وعلى سلطات التنظيم والرقابة وضع معايير
تشغيل صارمة للتثبت من جودة الضمان.
ً
للمستحقات التي لم تسدد ألكثر من  90يوما،
صافية من التخصيصات املحددة .ولسلطات
التنظيم والرقابة حق القرار التقديري بخفض
وزن املخاطر إلى  %50حين تكون التخصيصات
املحددة على األقل  %20من املستحقات غير
املسددة.
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 12.3.1.4املوجودات األخرى
َ
املحتفظ به
 .231يكون وزن املخاطر املعياري لكل املوجودات األخرى  %100باستثناء التعرض إلى )1( :النقد اململوك
َ
املحتفظ بها لدى مؤسسة الخدمات
لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو قيد االنتقال ( )2السبائك الذهبية
َ
املحتفظ بها لدى مصرف آخر على أساس مخصص ،إلى املدى الذي تكون فيه موجودات
املالية اإلسالمية ،أو
السبائك الذهبية مدعمة بمطلوبات سبائك ذهبية .ويطبق على هذه املوجودات وزن مخاطر بنسبة صفر  ،%كما
يطبق وزن مخاطر بنسبة  %20على عناصر النقد التي هي قيد التحصيل.
 4.1.4اعتبارات التنفيذ في املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجة ألغراض تنظيمية
 1.4.1.4اعتبار التصنيفات للمؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
َ
 .232نشر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية مبادئه اإلرشادية رقم( 1 :مبادئ ارشادية حول اعتبار تصنيفات
املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية لألدوات املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها) التي تحدد املعايير
الواجب اعتبارها من ِق َبل سلطات التنظيم والرقابة عند اعتمادها املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
املؤهلة إلصدار التصنيفات املأذون باستخدامها لاللتزام بقواعد رأس املال التنظيمي .وينبغي تكليف مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية باستخدام التصنيفات الصادرة فقط عن مثل هذه املؤسسات الخارجية املؤهلة لتقييم
ً
املخاطر االئتمانية ،عند حساب متطلبات رأس املال ،وفقا للطريقة املوحدة املوضحة في هذا املعيار.
 .233تؤكد املبادئ االرشادية رقم ( )1أن تحليل التصنيف للموجودات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها قد يختلف
عن تحليل التصنيف للموجودات التقليدية من حيث املبادئ العامة التي تحكم التمويل املتفق مع أحكام الشريعة
ً
ً
ومبادئها (مثال :مفهوم التعثر) ،واملالمح املحددة لألدوات املالية (مثال :مفهوم املخاطر التجارية املنقولة عند التعامل
ً
مع حسابات عائدات االستثمار املبنية على عقد املضاربة) معا .وتالحظ املبادئ االرشادية رقم ( )1أن املجاالت
الرئيسة التي يختلف فيها التمويل املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها عن التمويل التقليدي تشمل بين مجاالت
أخرى( :أ) املعاني املختلفة للتصنيفات ومفهوم التعثر (ب) أولوية املطالبات (ج) الضبط املؤسس ي ودور املجلس
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الشرعي (د) تقنيات تخفيف املخاطر ملقابلة املخاطر التجارية املنقولة (ه) تعريف رأس املال (و) املتاجرة في الصكوك
ً
التي ال تشمل في معظم املناطق املتاجرة في الدين (خالفا للمصارف التقليدية) (ز) تثمين املوجودات (ح) التعثر الناش ئ
عن الخسارة.
 .234باإلضافة إلى املبادئ اإلرشادية رقم ( )1التي أصدرها مجلس الخدمات املالية واإلسالمية ينبغي على سلطات
التنظيم والرقابة النظر في املعايير التالية الخاصة بأهلية املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية فيما يتعلق
باألدوات واملؤسسات املالية املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
(أ) املوضوعية :يجب أن يكون للمؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية منهجية صارمة ومنظمة لتقييم
تعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مع إجراءات تفعيل مناسبة .وينبغي أن تعكس عمليات التقييم
هذه التطورات ذات الصلة التي من شأنها التأثير على مخاطر التعرض الكامنة ،وأن تخضع للمراجعة عند
الحاجة .ويجب أن يكون قد مر على وضع منهجية التقييم أكثر من عام قبل اعتمادها من ِق َبل سلطات
التنظيم والرقابة.
(ب) االستقاللية :يجب أن تكون املؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية مستقلة للتأكد من أنها ليست
خاضعة إلى تأثير أية اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو تنظيمية عند أداء مهامها التصنيفية .وينبغي أن تتجنب
ً
أيضا تعارض املصالح املرتبطة بمجلس اإلدارة ،وحملة األسهم ،واإلدارة العليا واملوظفين اآلخرين للمؤسسة
املصنفة.
(ج) املتاحية أو الشفافية العاملية :بمعزل عن عمليات التقييم الخاصة ،يجب على املؤسسة الخارجية لتقييم
املخاطر االئتمانية أن تتيح عالنية إجراءاتها ومنهجياتها وفرضياتها األساسية والعناصر املهمة التي تستخدمها
في عملية التقييم .وينبغي عليها نشر تصنيفاتها على نحو يمكن الوصول إليه .89وباإلضافة إلى تحليل الخسارة
والتدفق النقدي ،يجب عليها أن تتيح عالنية حساسية تصنيفاتها للتغير في الفرضيات املتعلقة بها.
(د) اإلفصاح :يجب على املؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بـ ()1
ميثاق سلوكياتها ( )2منهجيات التقييم ( )3تعريف التعثر ( )4أولوية املطالبات ( )5معنى أي تصنيف ()6
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هذا يعني أن التصنيفات التي تتاح فقط ألطراف املعاملة ال تفي بمتطلبات "الشفافية" املبينة في هذا املعيار.
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معدالت التعثر الفعلية املجربة في كل فئة تقييم ( )7اتجاهات االنتقال ( )8طريقة دمج املخاطر التجارية
املنقولة في منهجية التقييم ( )9االعتبارات املتعلقة بااللتزام بأحكام الشريعة ومبادئها .وينبغي أن تفصح
ً
ً
أيضا ،حيث يكون مناسبا ،عن اختالف املنهجية عند تقييم أنواع شبيهة من األدوات والتعرضات في
ً
املؤسسات املالية التقليدية – مثال :نقاط التفاضل بين تصنيفات عمليات التوريق التقليدية واإلسالمية،
والصكوك القائمة على املوجودات واملدعمة باملوجودات...الخ.
ُ
(ه) املوارد :يجب أن ت ِثبت املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية أن لديها املوارد الكافية ألداء تحليل
عالي الجودة ،في حالة تحديد التصنيفات للمرة األولى ،وفي حالة املحافظة على التصنيفات بعد تحديدها.
وعليها أن تثبت أن محلليها لديهم الخبرة املتعلقة بالقطاعات التي تغطيها الوكالة ،كما يجب عليها إثبات
امتالكها املوارد املالية التي تمكنها من البقاء في مجال أعمالها على مدى األفق الزمني لتصنيفاتها.
(و) املصداقية :سوف يساعد الوفاء باملعايير أعاله املؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية على تحقيق
املصداقية بين مستخدمي تصنيفاتها ومنهم املستثمرين والعمالء وسلطات التنظيم والرقابة واملؤسسات املالية
واإلعالم .ويجب أن يكون للمؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية اإلجراءات الداخلية التي تمنع إساءة
استخدام املعلومات السرية من ِق َبل محلليها وموظفيها اآلخرين .ومع ذلك ليس من األمور األساسية للمؤسسة
الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية أن تق ِّيم مؤسسات في أكثر من منطقة واحدة كي تؤسس مصداقيتها
وتأهلها لالعتبار من ِق َبل السلطة الرقابية.
(ز) عدم إساءة استخدام التصنيفات غير املطلوبة :ينبغي على املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
ُ
عدم استخدام التصنيفات التي لم تطلب للضغط على الكيانات لطلب التصنيفات .وعلى سلطات التنظيم
والرقابة النظر فيما إذا كانت ستستمر في اعتبارها مثل هذه املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
مؤهلة ألغراض كفاية رأس املال أم ال ،إذا تم تحديد مثل هذا السلوك.
(ح) التعاون مع الرقيب الوطني :ينبغي على املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية إخطار الرقيب
بالتغييرات الكبيرة في منهجياتها ،وتهيئة الوصول إلى التصنيفات الخارجية والبيانات ذات الصلة األخرى من
أجل دعم التحديد األولي واملستمر لألهلية.
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 .235تكون سلطات التنظيم والرقابة مسؤولة عن االعتبار والتحديد على أساس مستمر ما إذا كانت املؤسسة الخارجية
لتقييم املخاطر االئتمانية تفي أم ال بمعايير االعتبار املوضحة في املبادئ اإلرشادية رقم ( )1ملجلس الخدمات املالية
اإلسالمية ،وكذلك االعتبارات الواردة في الفقرة أعاله .وقد يحظى تقييم املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر
ً
ً
االئتمانية باعتبار محدود – مثال :وفقا لنوع املطالبات أو املنطقة .وينبغي أن تكون العملية الرقابية العتماد املؤسسات
الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية شفافة مع إتاحة املعلومات الضرورية املتعلقة بها عالنية.
 .236سوف تكون سلطات التنظيم والرقابة مسؤولة عن تخصيص تصنيفات املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر
االئتمانية املؤهلة ألوزان املخاطر املتاحة في ظل اإلطار املعياري للترجيح بوزن املخاطر .وينبغي أن تكون املعالجة
التفصيلية موضوعية ومن شأنها اإلفضاء إلى تحديد لوزن مخاطر يتسق مع وزن املخاطر الخاص بمستوى املخاطر
االئتمانية املوضح في الجداول أعاله .ويجب أن يغطي السلسلة الكاملة ألوزان املخاطر.
 .237عند القيام بمثل هذه املعالجة التفصيلية ،تشمل العوامل التي ينبغي أن تقيمها سلطات التنظيم والرقابة ،من
بين أمور أخرى ،حجم مجمع املصدرين ونطاقه الذي تغطيه كل مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،ومدى
ومعنى التصنيفات التي تحددها ،وتعريف التعثر املستخدم من ِق َبل املؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية.
 .238يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية املختارة
ً
وتصنيفاتها بثبات لجميع املطالبات عمال باعتماد السلطة الرقابية لتلك املؤسسات كمؤسسات خارجية مؤهلة
ً
لتقييم املخاطر االئتمانية ،لغرض ي الترجيح وإدارة املخاطر معا .وسوف لن يسمح ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية أن "تنتقي" ما تشاء من بين التصنيفات املقدمة من مختلف املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
وتعمد إلى اإلبدال االعتباطي بينها.
 .239يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية االستخدام املتسق للتصنيفات التي تقدمها املؤسسات الخارجية
املختارة لتقييم املخاطر االئتمانية ،ألغراض إدارة مخاطرها وحساب كفاية رأسمالها (أي الترجيح بوزن املخاطر).
وينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عدم االستخدام االعتباطي للتصنيفات التي تقدمها مختلف
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املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،كما يجب عليها الحصول على موافقة السلطات الرقابية املعنية على
أي استخدام لتصنيفات صادرة من أكثر من مؤسسة خارجية واحدة لتقييم املخاطر االئتمانية.
 .240عادة ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تصنيفات املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر
َ
املصنفة (أي التصنيفات املطلوبة) .وقد تسمح سلطات التنظيم
االئتمانية املختارة ،بناء على طلب املؤسسة
والرقابة ،بناء على تقديرها ،باستخدام تصنيف غير مطلوب من مؤسسة أخرى لتقييم املخاطر االئتمانية بشرط
وجود القناعة لديها بأن التصنيف غير املطلوب هو كالتصنيف املطلوب من حيث املتانة وإمكانية االعتماد عليه،
وبشرط وفاء التصنيف غير املطلوب بالشروط التي نوقشت في الفقرة حول (عدم إساءة استخدام التصنيف غير
املطلوب) .وللوقوف على إرشادات عن تصنيفات املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية املتعلقة بتعرضات
التوريق ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية انظر الجزء  ،8/5التصنيفات الخارجية لكيان واحد في مجموعة
شركات ال يمكن استخدامها لترجيح تعرضات الكيانات األخرى ضمن املجموعة نفسها.
 4.1.4.2التصنيفات الخارجية املتعددة
 .241يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن أسماء املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
التي استخدمتها لتخصيص أوزان املخاطر ملوجوداتها .وإذا كان هنالك تصنيف واحد فقط ملؤسسة خارجية لتقييم
املخاطر االئتمانية اختارتها سلطات التنظيم والرقابة ملطالبة معينة ،ينبغي استخدام ذلك التصنيف وزن مخاطر
التعرض .وإذا كان هنالك تصنيفان الثنتين من املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية اختارتها مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،وكان التصنيفان مختلفين من حيث أوزان املخاطر ،يطبق التقييم املشتمل على أوزان
ً
املخاطر األعلى .وإذا كانت هنالك ثالثة تصنيفات أو أكثر تحمل أوزانا مختلفة للمخاطرُ ،يرجع إلى التقييمين األدنيين
ُ
ُ
من حيث أوزان املخاطر ،فإن تساوى هذان التصنيفان في أوزان املخاطر ط ِبقت تلك األوزان ،وإن اختلفا فيها ط ِبق
ً
أعالهما أوزانا للمخاطر انظر الجزء  13/1/3لتفاصيل أوفى عن املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية).
 4.1.4.3التحديد ما إذا كان التعرض قد خضع :للتصنيف املتعلق باإلصدار ،والتصنيف املتعلق باملصدر ،أم ال.
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ً
 .242حين تستثمر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في إصدار بعينه يتطلب تصنيفا يتعلق باإلصدار نفسهُ ،يبنى
ً
وزن مخاطر التعرض على ذاك التصنيف نفسه .وحين يكون تعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استثمارا ال
ً
ً
يتطلب تقييما متعلقا باإلصدار نفسه تطبق املبادئ العامة التالية:
(أ) في الظروف التي يكون فيها لدى الطرف املقابل تصنيف يتعلق بصكوك محددة – غير أن تعرض مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية ليس استثمارا في هذه الصكوك املعينة ،فإن هذا التصنيف املرتبط بالصكوك
املعينة إذا كان بدرجة ائتمان عالي الجودة (أي ينطوي على وزن مخاطر أدنى من املستوى الذي يطبق على
املطالبة غير املصنفة) يمكن تطبيقه على التعرض غير املصنف ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فقط إذا
كانت املطالبة من كل النواحي توازي أو تفوق املطالبة ذات التصنيف .وإذا لم يكن األمر كذلك ،ال يصبح
ً
ممكنا تطبيق التصنيف الخارجي وتخضع املطالبة غير املقيمة لوزن مخاطر التعرضات غير املصنفة.
صدر ،فهذا التصنيف ينطبق عادة على تعرض أو إصدار
(ب) في الظروف التي يكون فيها للطرف املقابل تصنيف ُم ِ
ُ
صدر هم الذين سيستفيدون
معين .وبناء على ذلك ،فإن حملة ذلك اإلصدار املعين أو املطالبات على ذلك امل ِ
من تصنيف املصدر كمصدر عالي الجودة.
(ج) في الحاالت التي يكون فيها للمصدر تصنيف محدد عالي الجودة (أي يشتمل على تفاصيل ألوزان مخاطر
منخفضة) ينطبق فقط على فئة محددة من املطلوبات (مثل تقييم الودائع ،أو تقييم مخاطر الطرف املقابل)
يمكن استخدام ذلك التصنيف فقط للتعرضات الواقعة داخل تلك الفئة.
 .243سواء أن اعتزمت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االعتماد على تصنيف ُ
صدر ،أو تصنيف مرتبط بإصدار
للم ِ
محدد ،ينبغي أن يأخذ التصنيف في الحسبان ويعكس كل مبلغ التعرض االئتماني ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
املرتبط باملدفوعات املستحقة لها.
 .244من أجل تفادي أي َعد مزدوج لعوامل تعزيز االئتمان ،فليس ثمة اعتبار رقابي ينبغي وضعه لتقنيات تخفيف
ً
املخاطر االئتمانية إذا كان تعزيز االئتمان قد حظي باالعتبار في التصنيف املرتبط باإلصدار تحديدا (انظر الفقرة
.)121
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 4.1.4.4تصنيفات العملة املحلية والعملة األجنبية
 .245حيث ترجح التعرضات بأوزان املخاطر بناء على تصنيف تعرض مكاف  ،للطرف املقابل ،فإن القاعدة العامة هي
ً
أن يكون استخدام تصنيفات العملة األجنبية مرتبطا بالتعرضات بالعملة األجنبية .أما تصنيفات العملة املحلية،
إذا كانت منفصلة ،فسوف تستخدم فقط لترجيح التعرضات املقومة بالعملة املحلية.
 5.4.1.4التصنيفات القصيرة األجل والطويلة األجل
 .246ألغراض ترجيح التعرضات بأوزان املخاطر ،تعتبر التصنيفات القصيرة األجل مرتبطة باإلصدار .ويمكن
استخدامها فقط الستخالص أوزان املخاطر للتعرضات الناشئة عن التعرض املصنف .وال يمكن تعميمها على
التعرضات القصيرة األجل األخرى ،ما لم تكن تحت شروط الفقرة ( .)125وال يمكن في أي ظرف استخدام تصنيف
قصير األجل في تحديد وزن املخاطر لتعرض طويل األجل غير مصنف .ويمكن استخدام التصنيفات القصيرة األجل
فقط للتعرضات القصيرة األجل املتعلقة بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو املصارف ،والشركات .ويتضمن
ً
الجدول أدناه إطارا لتعرضات املصارف للتمويل القصير األجل املحدد ،مثل معامالت املرابحة السلعية ،واإليداعات
ما بين املصارف...الخ.
جدول أوزان املخاطر للتصنيفات القصيرة األجل املحددة
التصنيف الخارجي
وزن املخاطر

A-1/P-190
%20

الجدول 15
A-2/P-2

A-3/P-3

أخرى91

%50

%100

%150

 .247إذا حصل تعرض التمويل القصير األجل املصنف ،على وزن مخاطر بنسبة  ،%50فال يمكن حصول تعرضات
ُ
صدر ما تعرض تمويل قصير األجل،
التمويل القصيرة األجل غير املصنفة على وزن مخاطر يقل عن  .%100وإذا كان مل ِ
ً
له تصنيف خارجي يستحق وزن مخاطر بنسبة  ،%150ينبغي أن تحصل أيضا جميع تعرضات التمويل غير املصنفة
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تتبع هذه الرموز املنهجية املستخدمة لدى ستاندرد اند بورز لخدمات املستثمرين .ويشمل تصنيف  A-1املستخدم من ِق َبل ستاندرد اند بورز تصنيفي  A-1+وA-

.191

هذه الفئة تشمل جميع التصنيفات غير األولية ،وتصنيفي  Bأو.C
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سواء أكانت طويلة األجل أو قصيرة األجل-على وزن مخاطر بنسبة  ،%150ما لم تستخدم مؤسسة الخدمات املاليةاإلسالمية تقنيات معتبرة لتخفيف املخاطر ،لهذه التعرضات.
 .248في الحاالت التي تتاح فيها تصنيفات قصيرة األجل ،ينطبق التفاعل التالي مع املعاملة التفضيلية العامة للتعرضات
القصيرة األجل للمصارف كما هي موضحة في الفقرة ( 19املعاملة التفضيلية):
(أ) تنطبق املعاملة التفضيلية العامة للتعرضات القصيرة األجل على كل تعرضات مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية واملصارف ،التي يبلغ أجل استحقاق األصلي حتى ثالثة أشهر ،حين ال يوجد تقييم قصير األجل
محدد للمطالبة.
ً
(ب) عندما يكون هنالك تصنيف قصير األجل ،تنطوي تفصيالته على وزن مخاطر أكثر مالءمة (أي أكثر انخفاضا)
أو مطابق لوزن املخاطر املستخلص من املعاملة التفضيلية العامة ،ينبغي استخدام التصنيف القصير األجل
للتعرض املحدد فقط ،بينما تستفيد التعرضات القصيرة األجل األخرى من املعاملة التفضيلية العامة.
(ج) عندما تنطوي تفصيالت تصنيف قصير األجل محدد –خاص بالتعرض القصير األجل ملؤسسة خدمات مالية
عندئذ ال يمكن استخدام املعاملة التفضيلية
إسالمية أو مصرف-على وزن مخاطر أقل مالءمة (أي أعلى)،
ٍ
العامة القصيرة األجل ،الخاصة بالتعرضات بين املصارف .ويجب حصول التعرضات القصيرة األجل غير
املصنفة ،على نفس ترجيح املخاطر للتصنيف القصير األجل املحدد.
 .249عندما ُيراد استخدام تصنيف قصير األجل ،تحتاج املؤسسة التي تقوم بالتقييم إلى الوفاء بكل معايير األهلية
العتبار املؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية كما هي محددة في الفقرة ( ،)99من حيث تصنيفاتها القصيرة
األجل.
 .250ال يمكن استخدام التصنيفات الخارجية لكيان واحد ضمن مجموعة شركات ،في عملية ترجيح املخاطر للكيانات
األخرى داخل املجموعة نفسها.
 5.1.4تقنيات تخفيف املخاطر الئتمانية
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 .251تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام عدد من التقنيات لتخفيف املخاطر االئتمانية التي
ً
ً
ً
تتعرض لها .فمثال :يمكن ضمان التعرضات باملطالبات ذات األولوية األولى ،أو بالنقد أو الضمانات كليا أو جزئيا ،أو
قد ُيضمن التعرض االئتماني من ِق َبل طرف ثالث ،أو قد تستخدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أدوات التحوط
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ملعادلة صيغ مختلفة من املخاطر االئتمانية .وباإلضافة إلى ذلك قد تتفق مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية على معادلة تعرضات التمويل مقابل الودائع ،أو مقابل أموال الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح ،من الطرف املقابل نفسه.
 .252يمكن إجراء مزيد من التعديل أو التخفيض في التعرض املتعلق بالدائن أو الطرف املقابل أو بملتزم آخر ،بالنظر
في استخدام تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية التي تستخدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى .وتنطبق
تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية املوضحة في هذا الجزء على تعرضات السجل املصرفي املرجحة بأوزان املخاطر
عبر الطريقة املوحدة .ويبين هذا الجزء الطريقة واملعايير ،واملنهجيات واملتطلبات املحددة ،الستخدام التقنيات.
 .253ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مالحظة أن أي تعرض تستخدم فيه تقنيات تخفيف املخاطر
االئتمانية ،سوف لن يتلقى متطلب رأسمال أعلى مقارنة بتعرض مطابق له لم تستخدم فيه مثل هذه التقنيات.
ولكي تحصل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على إعفاء رأسمال يتعلق بأية تقنيات لتخفيف املخاطر االئتمانية،
ينبغي عليها الوفاء باملتطلبات الواردة في املعيار  22ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.92
 .254ال ينبغي السماح بالعد املزدوج آلثار تخفيف املخاطر االئتمانية .ولتجنب العد املزدوج سوف لن يؤخذ تخفيف
املخاطر االئتمانية في االعتبار ألغراض كفاية رأس املال ،في الحالة التي يأخذ فيها تقييم تصنيف لسندات إسالمية
ً
معينة أثر تخفيف املخاطر االئتمانية في االعتبار ،مثل عوامل تعزيز االئتمان .فمثال :إذا أخد تصنيف خارجي إلصدار
ً
معين ،آثار ضمان ملحق باإلصدار ،في االعتبار ،سوف لن يصبح هذا الضمان مؤهال ألغراض تخفيف املخاطر
ً
االئتمانية .وينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تأخذ في اعتبارها أيضا أية مخاطر متبقية ناشئة عن
استخدام تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية مثل مخاطر السوق ،ومخاطر التشغيل ،واملخاطر القانونية ،ومخاطر

92

املعيار  22ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية :املعيار املنقح حول اإلفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم الخدمات املالية اإلسالمية.
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السيولة .ولذلك يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام إجراءات ومعالجات متينة للسيطرة على
هذه املخاطر ،بما في ذلك االستراتيجيات ،وتدقيق النظر في االئتمان األساس ي ،والتثمين ،والسياسات واإلجراءات،
والنظم ،والسيطرة على مخاطر االنطالق ،وإدارة مخاطر التركز الناشئة عن استخدام املصرف تقنيات تخفيف
املخاطر االئتمانية وتفاعلها مع وضعية املخاطر االئتمانية الشاملة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وفي غياب
السيطرة الكافية على هذه املخاطر ،تستطيع سلطات التنظيم والرقابة فرض أعباء رأسمال إضافية أو اتخاذ
ً
إجراءات رقابية األخرى وفقا للمعيار  16ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
 .255ينبغي أن يكون التعزيز بالضمان املستخدم كجزء من تخفيف املخاطر االئتمانية متفق مع املتطلبات الشرعية.
ً
ويوثق ذلك التعزيز بالضمان 93بطريقة صحيحة عبر اتفاقية ضمان أو صيغة عقد مقبول شرعا ،كما ينبغي أن يكون
ً
ً
الضمان ملزما لكل األطراف ،وقابال لإلنفاذ القانوني ،في املنطقة املعنية .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية التأكد من أن توثيق تخفيف املخاطر االئتمانية قابل لإلنفاذ قانونا ،وإجراء مراجعة دورية لتأكيد ذلك في
ً
ً
كل األوقات .وال يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اعتبار االلتزام بتقديم الرهن أو الضمان تخفيفا مؤهال
ً
للمخاطر االئتمانية ،ما لم ينفذ هذا االلتزام فعليا.
 .256لكي تتيح تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية الحماية ،ال ينبغي أن تكون هنالك عالقة جوهرية إيجابية بين قيمة
الضمان والجودة االئتمانية للطرف املقابل .وعلى سبيل املثال ،إن السندات التي يصدرها الطرف املقابل أو ٌّ
أي من
كياناته املنتسبة تكون غير مؤهلة للضمان لكونها ال تقدم الحماية االئتمانية في أوقات الحاجة.
 .257في العمليات املعززة بالضمان – مثل البدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لعمليات إعادة الشراء (الريبو)
العادية والعكسية ،أو اقتراض الصكوك أو السندات الشرعية وإقراضهما – ينبغي أن تكون متطلبات رأس املال
ّ
أي من جانبي املعاملة.
قابلة للتطبيق على ٍ
 .258في الحالة التي تكون فيها ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقنيات متعددة لتخفيف املخاطر االئتمانية تغطي
ً
ً
ً
ً
تعرضا منفردا (مثال ،لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية رهن وضمان يغطي كل منهما جزءا من التعرض) يجب
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ً
عموما يمارس هذا التعزيز بالضمان لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تحت مفهوم "الرهن" و"الكفالة".
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َ
على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تجزئة التعرض إلى شطرين يغطي الرهن أحدهما ،ويغطي الضمان اآلخر.
ً
وينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيضا حساب املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر منفصلة لكل شطر
من شطري التعرض .وعندما تكون لدى الحماية االئتمانية التي يتيحها مقدم حماية منفرد آجال استحقاق متعددة،
ينبغي تجزئتها إلى أجزاء حماية مستقلة كذلك.
 .259تشمل تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية التي تستخدمها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية عادة ما يلي:
(أ) هامش الجدية (وديعة ضمان يحتفظ بها بوصفها ً
رهنا)
 .260هامش الجدية هو وديعة ضمان مستردة تأخذها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قبل إنشاء العقد .ويحمل
هامش الجدية حق الرجوع املحدود بمدى األضرار التي تلحق بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حين يعجز اآلمر
بالشراء عن الوفاء بوعد الشراء أو االستئجار امللزم الذي قدمه .وللمؤسسة املالية اإلسالمية حق الرجوع على العمالء
في حالة عدم الوفاء بوعد الشراء أو االستئجار ،إذا كان هامش الجدية غير كاف لتغطية األضرار.
ً
 .261في حالة الوعد غير امللزم املتعلق بالشراء أو االستئجار ،يكون هامش الجدية مستردا بكامله للعميل ،ومن ثم ال
ً
يعتبر مؤهال لتخفيف املخاطر االئتمانية.
(ب) العربون (نقود تقبض بعد إنشاء العقد كرهن يضمن أداء العقد)
ً
 .262يصبح العربون املأخوذ من الواعد بالشراء أو االستئجار عند إنشاء العقد ،حقا ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية إذا عجز الواعد بالشراء أو االستئجار عن تنفيذ العقد في املدة املتفق عليها.
(ج) الضمان من الطرف الثالث (ضمان رجوع أو غيره)
 .263قد يكون أو ال يكون للضامن حق الرجوع على امللتزم (أي الواعد بالشراء أو االستئجار) ،كما قد يكون الضمان
ً
ملدة محددة أو مبلغ محدد ،دون أي مقابل يتلقاه الضامن .غير أن املطالبة ينبغي أن تكون أوال للملتزم ومن ثم
ّ
أي من الطرفين.
للضامن ،ما لم يكن هنالك خيار بتوجيه املطالبة إلى ٍ
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ً
ً
ً
ً
 .264قد ُي َ
مستقبليا غير معروف ،على َّ
أن مثل
قدم الضمان أيضا في صيغة ضمان "غطائي" يغطي مبلغا أو مستحقا
ً
هذا الضمان (الذي يعرف أحيانا بضمان السوق أو العمل) أو "ضمان االلتزامات التعاقدية" ،قابل للنقض في أي
وقت يسبق ظهور املستحق املستقبلي ،ومن ثم ال يشكل أداة مؤهلة لتخفيف املخاطر االئتمانية.
 .265قد ترى السلطة التنظيمية والرقابية منح إعفاء لرأس املال مقابل استخدام الضمان الذي يفي بالشروط التالية:
(أ) يمثل الضمان املطالبة املباشرة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على الضامن.
ً
(ب) يكون الضمان غير قابل للنقض وال يتيح للضامن منفردا إلغاءه بعد وجود املستحقات.
ً
(ج) يكون الضمان غير مشروط وال يتضمن فقرة حماية تمنع جعل الضامن ملزما بالدفع في الوقت املالئم عند
فشل الطرف املقابل األصلي في دفع املستحقات.
(د) أن يشتمل الضمان على إشارات صريحة إلى تعرضات محددة ،أو وعاء للتعرضات ،لكي يتم التحديد الواضح
لنطاق تغطيته على نحو ال يقبل الجدل.
(ه) أن يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق مالحقة الضامن ،في الوقت املالئم ،فيما يتعلق بالنقود غير
ً
املسددة ،عوضا عن قصر حقها على مالحقة الطرف املقابل األصلي الستعادة تعرضها.
َ
ً
(و) أن يكون الضمان التزاما موثقا على نحو صريح ،يتحمله الضامن.
ُ
(ز) أن يغطي الضمان كل أنواع املدفوعات املتوقعة املنشأة في العقد ،في حالة تعثر الطرف املقابل األصلي.
(ح) عند ثبوت تعثر الطرف املقابل أو عدم قيامه بالدفع ،يحق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مالحقة
ً
الضامن ،في الوقت املالئم ،فيما يتعلق بأية مبالغ غير مسددة وفقا للوثائق التي تحكم املعاملة .ويستطيع
الضامن تسديد كل املبالغ املثبتة في وثائق املعاملة ،ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دفعة واحدة ،أو
َ
تح ُّمل التزامات الدفع املستقبلية للطرف املقابل ،املعززة بالضمان .وينبغي أن يكون ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية الحق في تلقي أية دفعات من الضامن دون اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بمالحقة الطرف املقابل للقيام
ً
بالدفع أوال.
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 .266من املسموح به اتخاذ سلسلة من الضامنين لتغطية التعرض .والضمانات الصادرة من أطراف لها وزن مخاطر
أدنى من وزن مخاطر الطرف املقابل ينتج عنها انخفاض عبء رأس املال ألن التعرض االئتماني املغطى بالضمان
عندئذ على وزن مخاطر الضامن .ووزن املخاطر الذي ينطبق على الجزء غير املغطى سيبقى هو ذلك الذي
يحصل
ٍ
يخص الطرف املقابل األساس ي.
(د) رهن املوجودات كضمان
 .267يجب أن تكون املوجودات املرهونة موجودات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لها قيمة نقدية قابلة لالمتالك
ً
قابال لإلنفاذ .وينبغي أن يكون
القانوني ،والبيع ،والتحديد ،والتسليم ،وخالية من األعباء .وينبغي أن يكون الرهن
األصل املرهون إما األصل أساس ي أو أي أصل آخر يملكه العميل .ويخضع رهن األصل الذي يملكه طرف ثالث ملوافقة
مالكه على عملية الرهن.
 .268يستطيع الراهن تفويض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمرتهن ببيع الرهن وتسديد املبلغ املستحق من
ً
عائدات البيع دون اللجوء إلى املحاكم .وبدال من ذلك ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية طلب بيع الرهن
لتغطية املبلغ املستحق .ويعاد أي مبلغ فائض من عائدات البيع إلى الراهن ،ويعامل أي نقص على أساس أنه تعرض
ُ
غير مغطى بضمان ،يأتي في مرتبة موازية ملرتبة الدائنين غير ذوي الضمانات اآلخرين حين تعلن عدم مالءة املدين.
 .269حين ُيرهن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أصل ُر ِهن أكثر من مرة ،إما أن يكون رهنها في مرتبة موازية ملرتبة
رهن املرتهنين السابقين ،بموافقتهم ،أو بدرجة أدنى .وفي هذه الحالة األخيرة تصبح مطالبة مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية مقيدة بالقيمة املتبقية لألصل املرهون بعد الدفع للمرتهنين السابقين .وستأخذ عندها مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ما تبقى من قيمة بيع األصل املرهون بعد تطبيق نسبة "الحسم من فائض القيمة املتبقية للرهن"،
باستخدام الطريقة البسيطة أو الطريقة الشاملة (الحسم الرقابي املعياري من فائض القيمة املتبقية للرهن ،أو
الحسم الداخلي من فائض القيمة املتبقية للرهن) لتسوية التعرض االئتماني ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية،
ً
ابتداء التأكد من القيمة القابلة للنقض الخاصة باألصل ،بعد أخذ
لكن على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
وضعية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمرتهن في االعتبار ،وما إذا كانت تأتي في مرتبة موازية ملرتبة غيرها من
املرتهنين املسجلين قبلها أم هي أدنى منهم مرتبة.
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 .270يجب على سلطات التنظيم والرقابة الوصول إلى معايير االعتبار املحددة (التي تناسب خصوصياتها الوطنية)
للضمان العيني الذي يمكن استخدامه ألغراض تخفيف املخاطر االئتمانية.
(ه) املوجودات املؤجرة
 .271تحقق املوجودات املؤجرة بموجب عقود اإلجارة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك وظيفة شبيهة لتلك التي يؤديها الرهن
من حيث قدرة املؤجر على استعادتها عند تعثر املستأجر (ومن ثم يستخدم مصطلح "شبه الضمان" في هذا املعيار
واملعايير األخرى ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية).
(و) التصفية داخل قائمة املركز املالي
 .272بناء على املوافقة الشرعية ،ينبغي أن تكون ترتيبات التصفية بين موجودات التمويل والودائع أو الحسابات
ً
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،قابلة لإلنفاذ قانونا ،كي تصبح تقنية مؤهلة لالستخدام في تخفيف
املخاطر االئتمانية .وسوف يستخدم التعرض الصافي ألغراض كفاية رأس املال إذا كان لدى مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية ترتيب قابل لإلنفاذ قانونا إلجراء التصفية أو املعادلة بين موجودات التمويل والودائع أو الحسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،بصرف النظر عما إذا كان الطرف املقابل غير مل أو مفلس .ويجب أن
يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نظام متين ملراقبة تلك املوجودات التمويلية والودائع أو الحسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح مع الطرف املقابل الخاضع لترتيبات التصفية .وعند استخدام التعرض
الصافي لحساب كفاية رأس املال ،ستعامل املوجودات التمويلية كأنها تعرضات ،بينما تعامل الودائع وحسابات
ً
االستثمار القائمة على املشاركة في األرباح كرهن في الطريقة الشاملة (وفقا للمعادلة املوضحة أدناه) .وتكون قيمة
ً
الحسم املطبق على القيمة املتبقية للرهن صفرا ،عدا عند عدم تطابق العملة.
 1.5.1.4أنواع الرهون
 .273تكون أنوع الرهن التالية مؤهلة لإلعفاء فيما يتعلق بتقنيات تخفيف املخطر االئتمانية أعاله:
(أ) هامش الجدية (وديعة ضمان) فقط التفاقيات الشراء أو التأجير املسبوقة بوعد ملزم.
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(ب) العربون.
(ج) الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح أو النقدية املودعة 94لدى مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية التي يقع عليها التعرض.
(د) الصكوك املصنفة من ِق َبل وكالة خارجية ،التي تصدرها:
ُ
 الكيانات السيادية وكيانات القطاع العام (التي تعامل كالكيانات السيادية) املصنفة بدرجة ) (BB-كحد
أدنى ،أو
ُ
صدرين غير الجهات أعاله ،املصنفين كحد أدنى بدرجة ) (BBB-للمدى الطويل ،أو درجة )(A-3/P-3
 امل ِ
للمدى القصير.
(ه) الصكوك التي لم تصنفها مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،لكن تنطبق عليها املعايير التالية:
 أصدرتها مؤسسة خدمات مالية إسالمية أو مصرف تقليدي (له نوافذ إسالمية أو عمليات لكيانات تابعة)
أو أصدرها كيان سيادي.
 مدرجة في بورصة معتبرة.
 عندما ال يكون لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي يقع عليها التعرض أو تحمل الرهن أية
ً
معلومات لتقترح بناء عليها أن اإلصدار يبرر تصنيفا أدنى من  BBB-أو .A-3/P-3
 لدى سلطات التنظيم والرقابة القناعة الكافية عن السيولة السوقية للسندات ،و
ُ
صدرة يجب أن تكون قد صنفت
 كل اإلصدارات التي صنفتها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية امل ِ
بدرجة  BBB-أو  A-3/P-3على األقل من ِق َبل مؤسسة خارجية لتقييم مخاطر االئتمان.
(و) األسهم املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها وحصص االستثمار في املشاريع االستثمارية الجماعية اإلسالمية.
(ز) الضمانات املُ َ
صدرة من أطراف ثالثة تفع ضمن الفئات التالية:
(أ) الكيانات السيادية أو املصارف املركزية.
(ب) كيانات القطاع العام.
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ينبغي أن تكون مدعومة باتفاقية أو توثيق يعطي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق حذفها (من حساب العميل /املودع) في مقابل املبلغ املستحق عليه.
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(ج) مصارف التنمية املتعددة األطراف.
(د) املنظمات الدولية أو الكيانات الرسمية التي لها وزن مخاطر بنسبة صفر .%
(ه) مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو املصارف التقليدية (التي لها نوافذ إسالمية أو عمليات كيانات تابعة).
(و) كيانات الشركات (بما في ذلك شركات التكافل وشركات السندات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها) التي لها
تصنيف بالدرجة )(A-على األقل .وتشمل هذه الفئة الضمانات التي تصدرها الشركات األصل ،والتابعة،
واملنتسبة عندما يكون وزن مخاطرها أقل من وزن مخاطر امللتزم النهائي.
(ح) املوجودات املرهونة كضمان كما هو موضح في الجزء ( 7/1/3د) ،أو تؤدي وظيفة الرهن كما هو موضح في
الجزء ( 7/1/3ه).
 .274أي جزء من التعرض غير معزز بالرهن ينبغي أن يطبق عليه وزن مخاطر الطرف املقابل.
 2.5.1.4طرق تخفيف املخاطر
 .275يمكن منح إعفاء رأس املال مقابل الرهن بناء على الطريقة البسيطة أو الشاملة كما هو موضح أدناه .ومع ذلك،
فإن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مسموح لها باستخدام إحدى الطريقتين ،ولكن ليس كلتاهما ،لخفض
تعرضات مخاطرها في السجل املصرفي .وتستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام التعزيز بالرهن
ً
جزئيا بكلتا الطريقتين .ويسمح بعدم التطابق بين آجال استحقاق التعرض والرهن فقط تحت الطريقة الشاملة.
 1.2.5.1.4الطريقة البسيطة
 .276تسمح الطريقة البسيطة بإحالل وزن مخاطر الرهن محل وزن مخاطر الطرف املقابل للجزء املعزز بالرهن من
ً
ً
التعرض ،بشرط أن يكون الرهن مرهونا ،على األقل ،للمدة الكاملة للتعرض ،كما يجب أن يكون خاضعا للتعديل
ً
تبعا للقيمة السوقية ،وإلعادة التقييم كل ستة أشهر .وتتلقى تلك الجرعات من التعرضات املعززة بالرهن بالقيمة
السوقية املعتبرة للرهن ،وزن املخاطر املطبق على أداة الرهن .وال ينبغي أن يكون وزن املخاطر للجزء املعزز بالرهن
أقل من  %20ما عدا تحت الشروط املوضحة أدناه ،التي يتلقى الرهن تحتها وزن مخاطر بنسبة صفر  .%ويتلقى
الجزء غير املعزز بالرهن من التعرض وزن مخاطر الطرف املقابل.
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ً
ً
ً
ً ً
ً
(أ) أن يكون التعرض والرهن معا نقدا ،أو سندا سياديا ،أو سندا لكيان للقطاع العام ،مؤهال لوزن مخاطر بنسبة
ً
صفر %وفقا للطريقة املوحدة.
ً
معا َّ
مقومين بالعملة نفسها.
(ب) أن يكون التعرض والرهن
ً
ً
(ج) إما أن تكون املعاملة "حتى صباح اليوم التالي" ،أو يكون التعرض والرهن معا خاضعين لـ "التعديل تبعا للقيمة
ً
السوقية" و"إعادة التهميش" يوميا.
(د) أن تكون سندات سيادية أو سندات لكيان للقطاع العام ،مؤهل لوزن مخاطر بنسية صفر %وقد ُع ِّدلت
قيمته السوقية بنسبة .%20
ً
 .277وفقا لتقدير سلطات التنظيم والرقابة ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق وزن مخاطر بنسبة
ُ
ً
صفر %على املعاملة إذا كان الطرف املقابل فيها مشاركا أساسيا في السوق .وقد يشمل املشاركون األساسيون في
السوق :الكيانات السيادية ،واملصارف املركزية وكيانات القطاع العام ،ومؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ً
وشركات السندات ،والشركات املالية األخرى (بما فيها شركات التكافل) املؤهلة لوزن مخاطر بنسبة  %20وفقا
للطريقة املوحدة ،والصناديق املشتركة املنظمة الخاضعة ملتطلبات رأس املال والرافعة املالية ،والصناديق املنظمة
للمعاشات ،واألطراف املقابلة املتأهلة .ويمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة صفر %على أدوات التحوط املتفقة مع
أحكام الشريعة ومبادئها ،التي ُي َ
تاجر بها عادة في السوق غير املنظمة ،بشرط الوفاء بالشروط املوضحة أدناه .وفي
حالة عدم الوفاء بهذه الشروط ،انظر الجزء  2/1/3لحساب املكاف االئتماني باستخدام الطريقة املوحدة .والشروط
هي:
ً
(أ) خضوع أدوات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،املُ َ
تاجر بها في السوق غير املنظمة إلى التعديل تبعا
ً
للقيمة السوقية يوميا.
(ب) أال يوجد عدم تطابق في العملة.
ً
ً
(ج) أن يكون الرهن نقدا .وإذا لم يكن الرهن نقدا ولكن يشتمل على صكوك أصدرها كيان سيادي أو كيان للقطاع
ً
العام مؤهل لوزن مخاطر بنسبة صفر  %وفقا للطريقة املوحدة ،يطبق عليها حد أدنى لوزن املخاطر بنسبة
.%10
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 2.2.5.1.4الطريقة الشاملة
 .278في الطريقة الشاملة ،سوف ُي َ
عدل التعرض للطرف املقابل على أساس الرهن املستخدم .وستعدل مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية مبلغ التعرض للطرف املقابل وقيمة الرهن معا ،مستخدمة الحسومات الالزمة من أجل
عكس التغيرات في قيمة التعرض والرهن ،بسبب تحركات السوق .ومن ثم تستخدم مبلغي التعرض والرهن الناتجين،
ً
املعدلين وفقا للتقلبات ،لحساب متطلبات رأس املال لتعرض املخاطر املعني .وفي معظم الحاالت ،يكون التعرض
ً
املعدل أعلى من التعرض غير املعدل ،بينما يكون الرهن املعدل أدنى من الرهن غير املعدل ،ما لم يكن أحدهما نقدا.
وسوف يتم تعديل انخفاض ي إضافي للرهن إذا لم يكن التعرض والرهن بالعملة نفسها ،وذلك لوضع االعتبار لتقلبات
ً
العملة األجنبية مستقبال.
ست َ
ُ .279
حدد املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،بحساب الفرق بين التعرض َّ
املعدل للتقلبات والرهن
املعدل للتقلبات ،وضرب هذا التعرض املعدل في وزن مخاطر الطرف املقابل.95
 .280ستكون معادلة حساب التعرض املعدل بعد تضمين تخفيف املخاطر باستخدام الطريقة الشاملة كما يلي:
]})E* = max [0, {E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx
حيث:
*:E

قيمة التعرض بعد تخفيف املخاطر.

:E

القيمة الحالية للتعرض.

:He

الحسم املناسب للتعرض.

:C

القيمة الحالية للرهن املستلم.

:Hc

الحسم املناسب للرهن.

 :Hfxالحسم املناسب لعدم تطابق العملة بين الرهن والتعرض.

95

ُيجرى هذا الحساب عندما يتجاوز مبلغ التعرض املعدل للتقلبات مبلغ الرهن املعدل للتقلبات ،ويما في ذلك أية تعديالت إضافية ملخاطر العملة األجنبية.
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 .281إذا شملت املعاملة املعززة بالرهن أكثر من أصل فإن الحسم الناتج في املحصلة النهائية ويرمز له بالحرف )(H
هو املجموع املرجح للحسومات املطبقة على كل أصل (يرمز للحسم املطبق على األصل بالحرف  ،(Hiمع قياس أوزان
األصول بالوحدات النقدية (يرمز لوزن األصل بـ  – )aiأي:
الحسم الناتج في املحصلة النهائية = مجموع[ :الحسم املطبق على األصل  xوزن األصل]
ً
 .282في حالة عدم تطابق آجال االستحقاق ،ينبغي تعديل قيمة الرهن املستلم (مبلغ الرهن) وفقا للجزء الفرعي (حول
عندئذ استخدام قيمتي التعرض والرهن املعدلتين لعدم تطابق آجال
عدم تطابق آجال االستحقاق) .ويجب
ٍ
االستحقاق ،ألخذ تخفيف املخاطر في االعتبار .ويجب ضرب مبلغ التعرض بعد تخفيف املخاطر في وزن مخاطر
الطرف املقابل للحصول على مبلغ األصل املرجح بحسب وزن املخاطر للمعادلة املعززة بالرهن.
 .283لحساب الحسومات املتعلقة بفائض القيمة الرهنية تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام
إحدى الطريقتين التاليتين( :أ) الحسومات الرقابية املوحدة أو (ب) الحسومات الداخلية .وتتضمن الفقرة التالية
العوامل املتغيرة للحسومات الرقابية املوحدة ،ومالمح املعايير الكيفية والكمية الستخدام الحسومات الداخلية.
(أ) الحسومات الرقابية املوحدة
ً
 .284يتم تعديل مبلغ التعرض للطرف املقابل وقيمة الرهن املستلم معا باستخدام الحسومات الرقابية املوحدة .وفي
املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية يجب استخدام الحسومات الرقابية التالية
ً
(مع افتراض التعديل اليومي تبعا للقيمة السوقية ،وإعادة التهميش اليومية ،ومدة حمل مقدارها عشرة أيام عمل)
معبر عنها كنسب مئوية ،لتحديد الحسومات املناسبة للرهن وللتعرض.
الحسومات الرقابية للطريقة الشاملة
املناطق التي تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية
نوع الرهن*

أجل االستحقاق املتبقي
(سنوات)

النقدية

96

كل

تشمل كيانات القطاع العام ومصارف التنمية املتعددة األطراف.
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الحسومات
الكيانات

السيادية96

صفر

أخرى
صفر

الصكوك
املدى الطويل AAA :إلى  AA-و

أقل من أو يساوي 1

,5

1

أكبر من  1إلى أقل من أو

2

4

يساوي 5
املدى القصيرA- 1 :
الصكوك
املدى الطويل A+ :إلى  BBB-و

أكبر من 5

4

8

أقل من أو يساوي 1

1

2

أكبر من  1إلى أقل من أو

3

6

يساوي 5
املدى القصير A-2 :إلى A-3
الصكوك

أكبر من 5

6

12

كل

15

25

املدى الطويل BB+ :إلى BB-
الصكوك (غير املصنفة)

كل

25

25

األسهم (املدرجة املضمنة في املؤشر الرئيس)

كل

15

15

األسهم (املدرجة غير املضمنة في املؤشر الرئيس)

كل

25

25

الحصص في املشاريع االستثمارية الجماعية اإلسالمية

كل

ً
املوجودات املادية املرهونة وفقا للجزء ( 7/1/3د)

كل

*

تعتمد على املوجودات

تعتمد على املوجودات

املعنية كما هو مبين أعاله.

املعنية كما هو مبين أعاله.

أكبر من يساوي 30

أكبر من يساوي 30

ً
الرهن املقوم بعملة مختلفة يخضع أيضا إلى حسم إضافي بنسبة  %8لوضع االعتبار ملخاطر العملة األجنبية.

 .285في املناطق التي ال تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية يجب استخدام الحسومات الرقابية
ً
التالية (مع افتراض التعديل اليومي تبعا للقيمة السوقية ،وإعادة التهميش اليومية ،ومدة حمل مقدارها عشرة أيام
عمل) معبر عنها كنسب مئوية ،لتحديد الحسومات املناسبة للرهن وللتعرض.
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الحسومات الرقابية للطريقة الشاملة
املناطق التي ل تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية ألغراض تنظيمية
وزن مخاطر املصدر (فقط للصكوك التي تصدرها الكيانات سندات الدرجات االستثمارية األخرى املتسقة
أجل االستحقاق
املتبقي

مع الفقرات ( 148د)

السيادية)97

صفر%

 %20أو %50

%100

,5

1

15

(98)3

التعرضات غير

تعرضات التوريق

التوريق

الكبرى بوزن مخاطر
أقل من %100

الصكوك

أقل من أو يساوي سنة

2

4

واحدة
4

أكثر من سنة وأقل
من أو يساوي 3
سنوات

2

3

15

أكثر من  3سنوات

12
6

وأقل من أو يساوي 5
سنوات
أكثر من  5سنوات
وأقل من أو يساوي
 10سنوات
أكثر من  10سنوات
أسهم املؤشر الرئيس
20

(شاملة الصكوك
القابلة للتحويل)
األسهم األخرى

30

والصكوك القابلة
للتحويل املدرجة في
بورصة معتبرة
حصص في املشاريع
االستثمارية الجماعية
اإلسالمية

97

98

تعتمد على املوجودات املعنية

يشمل :كيانات القطاع العام التي يعاملها الرقيب الوطني معاملة الكيانات السيادية ،وكذلك مصارف التنمية املتعددة األطراف التي تتلقى وزن مخاطر بنسبة
صفر.%
يشمل :كيانات القطاع العام التي يعاملها الرقيب الوطني معاملة الكيانات السيادية.
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صفر

النقدية بالعملة
نفسها99

أنواع التعرض األخرى

30

ً
والحسم ملخاطر العملة حين يكون التعرض والرهن مقومين بعملتين مختلفتين هو( %8مبني أيضا على مدة حمل لعشرة
ً
ً
أيام عمل وتعديل تبعا للقيمة السوقية يوميا).
(ب) الحسومات الداخلية
 .286بعد الحصول على موافقة السلطة الرقابية ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تقديراتها
الخاصة للحسومات لقياس تقلبات أسعار السوق والعمالت األجنبية .وتتطلب مثل هذه املوافقة عادة الوفاء بمعايير
نوعية وكمية 100تضعها السلطة الرقابية ،من بينها:
(أ) دمج إجراءات املخاطر في إدارة املخاطر اليومية.
(ب) التحقق من أي تغير كبير في عملية إدارة املخاطر.
(ج) التحقق من اتساق البيانات وتوفرها في الوقت املالئم وإمكانية االعتماد عليها.
(د) دقة فرضيات التقلبات ومالءمتها.
 3.5.1.4عدم توافق آجال االستحقاق
 .287عند حساب املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها يقع التفاوت في آجال االستحقاق حين يكون أجل
االستحقاق املتبقي لتخفيف املخاطر االئتمانية أقل من أجل االستحقاق للتعرض االئتماني املعني .وإذا كانت هنالك
حالة لعدم التطابق في آجال االستحقاق ،وكان لتخفيف املخاطر االئتمانية فيها أجل استحقاق يقل عن العام،
فسوف لن يؤخذ تخفيف املخاطر االئتمانية في االعتبار .وهذا يعني أو تخفيف املخاطر االئتمانية الذي يواجه عدم
تطابق في آجال االستحقاق سيسمح به فقط عندما يكون أجل استحقاقه ملدة عام واحد على األقل .وسوف

99
100

الرهن النقدي املؤهل املحدد في الفقرة ( 148أ).
ُ
للمعايير الكمية يجب استخدام فاصل ثقة أحادي الجانب متقدم الترتيب مع فترة رصد تاريخية ملدة عام كحد أدنى .ويعتمد الحد األدنى لفترة الحمل على نوع
ً
ً
املعاملة والوتيرة التكرارية للتعديل تبعا للقيمة السوقية .ويجب أن تضع فترة الحمل في االعتبار أيضا سيولة املوجودات األدنى جودة .وينبغي حساب الحسومات
كل ثالثة أشهر على األقل .وفي حالة التقلبات األعلى لألسعار قد تطلب السلطات الرقابية فترة رصد أقصر.
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تستخدم الطريقة الشاملة فقط لتخفيف املخاطر املصحوب بعدم تطابق في آجال االستحقاق .وإضافة إلى ذلك
متبق ملدة ثالثة أشهر أو أقل ،ويواجه عدم تطابق في آجال االستحقاق،
فإن تخفيف املخاطر الذي له أجل استحقاق ٍ
سوف لن يؤخذ في االعتبار ألغراض كفاية رأس املال.
وسوف يطبق التعديل التالي على تخفيف املخاطر االئتمانية املصحوب بعدم تطابق في آجال االستحقاق:
Pa = P. t – 0.25
T – 0.25

حيث:
 : Paقيمة تخفيف املخاطر االئتمانية املعدلة لعدم تطابق آجال االستحقاق.
 :Pقيمة تخفيف املخاطر املستخدم (مبلغ الرهن أو الضمان).
:T
:t
ً
 .288يجب تعريف أجل استحقاق التعرض املعني وأجل استحقاق تخفيف املخاطر معا على نحو محافظ .ومن ثم
متبق قبل أن يفي الطرف املقابل
ينبغي النظر إلى أجل االستحقاق الفعال للتعرض املعني على أنه أطول وقت ممكن ٍ
بالتزاماته ،مع وضع االعتبار ألية فترة سماح قابلة للتطبيق .وفيما يتعلق بتخفيف املخاطر االئتمانية ،ينبغي وضع
االعتبار ألي عقد قد يؤدي إلى خفض مدته ليتسنى استخدام أقصر أجل استحقاق فعال ممكن.
 4.5.1.4تخفيف املخاطر االئتمانية للمضاربة املصنفة بوصفها تعرضات حقوق ملكية
ً
 .289قد يكون استثمار األموال عبر عقد املضاربة خاضعا لضمان متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها من طرف ثالث.
ومثل هذا الضمان يتعلق فقط برأسمال املضاربة وليس بالعائد .وفي مثل هذه الحاالت ينبغي معاملة رأس املال على
أساس أنه معرض ملخاطر ائتمانية بوزن ترجيح يساوي وزن مخاطر الضامن ،إذا كان وزن مخاطر ذلك الضامن أقل
من وزن مخاطر املضارب كطرف مقابل .وإذا لم يكن األمر كذلك ،يطبق وزن مخاطر املضارب ،أي يطبق وزن مخاطر
لـ "تعرض ألسهم في السجل املصرفي" ،كما في الجزء .3/1/3

129

ً
 .290في استثمار املضاربة املتعلق بتمويل املشاريع يمكن استخدام دفعات التقدم التي يقوم بها العمالء النهائيين (مثال
عن طريق "حساب سداد" – انظر الجزء  )4/3/1/3كتعزيز ضماني لتخفيف التعرض لألداء غير املرض ي للمضارب.
ً
 .291تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيضا إيداع أموال سائلة لدى مصرف مركزي أو مؤسسة أخرى
للخدمات املالية اإلسالمية على أساس املضاربة القصيرة األجل من أجل الحصول على عائد من تلك األموال .وتشكل
مثل هذه اإليداعات معامالت سوقية بين املصارف تتراوح آجال استحقاقها بين أجل االستحقاق "حتى صباح اليوم
وعندئذ ُيحسب العائد
التالي" إلى ثالثة أشهر ،غير أن األموال قد تسحب تحت الطلب قبل تاريخ االستحقاق،
ٍ
ً
بالتناسب على أساس املدة واملبلغ .وعلى الرغم من أن األموال املودعة على هذا النحو ال تشكل ديونا ،من وجهة
ً
النظر الفقهية ،طاملا أن رأسمال املضاربة (في غياب سوء التصرف والتقصير) ال يمثل دينا تضمنه املؤسسة القائمة
بدور املضارب ،إال أن واقع التطبيق ملعامالت هذا السوق بين املصارف يتطلب من املضارب معاملة مثل هذه األموال
كديون .ومن ثم فإن على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تودع األموال على هذا األساس معاملتها على
معادالت نقدية ،وإجراء ترجيح املخاطر لها بتطبيق وزن املخاطر املطبق على املضارب كطرف مقابل.
أساس أنها ِ
 5.5.1.4معاملة تعرض مغطى بتقنيات متعددة لتخفيف املخاطر االئتمانية
ً
 .292إذا كان التعرض مغطى بتقنيات متعددة لتخفيف املخاطر االئتمانية (مثال تعرض يجتمع في تغطيته رهن وضمان)
يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تجزئة التعرض إلى جزأين ليغطي الرهن أحدهما ،ويغطي الضمان
ُ
اآلخر .وتحسب املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها للجزأين على نحو منفصل .وباملثل ،إذا كان للتقنية
ً
املنفردة لتخفيف املخاطر االئتمانية آجال استحقاق مختلفة ينبغي أيضا فصلها إلى شرائح منفصلة.
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 2.4مخاطر السوق
 1.2.4مقدمة
ُ .293ت َّ
عرف مخاطر السوق بأنها مخاطر خسائر األوضاع داخل قائمة املركز املالي وخارجها ،الناشئة عن تحركات أسعار
السوق .وأوضاع الخسائر أو املوجودات لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تخضع ملتطلبات رأسمال
لخسائر السوق تشمل ،دون حصر ،ما يلي:
(أ) مخاطر معدل األرباح ومخاطر األسهم املتعلقة باألدوات املالية في سجل املتاجرة.
(ب) مخاطر التعثر في أدوات سجل املتاجرة.
(ج) مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السلع في سجل املتاجرة والسجل املصرفي.
(د) مخاطر املخزون الناشئة عن أنشطة األعمال لدى املؤسسة املالية اإلسالمية.
 .294عند حساب أعباء رأسمالها ملخاطر السوق ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام البديل
املبسط للطريقة املوحدة كما هو موضح في النسخة األخيرة ملعايير الحد األدنى لرأس املال ملخاطر السوق ،املضمنة
في "الحد األدنى ملتطلب رأس املال ملخاطر السوق" املنشور في يناير 2019م ،وللتبسيط يسمى "الطريقة املوحدة
البسيطة" ،وهي نسخة معاد تقويمها من الطريقة املوحدة لبازل الثانية لحساب متطلب رأس املال ملخاطر السوق.
ً
ووفقا لهذه الطريقة ،يحدد عبء رأس املال على أساس الطريقة املوحدة لبازل الثانية ،ثم ُيضرب في عوامل تدريج
لجميع فئات املخاطر األربع املختلفة.
 .295يمكن لسلطات التنظيم والرقابة ،بناء على تقديرها ،السماح ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مناطق
اختصاصها بتطبيق الطريقة املبنية على الحساسيات ،كما هي موضحة في معيار بازل األخير ملخاطر السوق ،املنشور
في يناير 2019م ،لحساب أعباء رأس املال ملخاطر السوق لتعرضات سجالت املتاجرة لديها .وفي هذه الحالة ،ينبغي
ً
على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اتباع الطريقة املبنية على الحساسيات تماما ،وأال يسمح لها بانتقاء
مكونات محددة من الطريقة املبنية على الحساسيات لتطبيقها ،ما عدا في الحاالت التي تسمح فيها الطريقة املبنية
على الحساسيات نفسها بذلك .ويجب بناء هذا القرار القاض ي بالسماح باستخدام الطريقة املبنية على الحساسيات،
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على تقييم موضوعي ملدى مالءمة هذه الطريقة لوضعية مخاطر سجالت املتاجرة لدى مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية العاملة في املنطقة.
ً
 .296قد تسمح سلطات التنظيم والرقابة ،وفقا للتقدير الوطني ،باستخدام طريقة النماذج الداخلية كما هي موضحة
في معيار بازل األخير ملخاطر السوق ،املنشور في يناير 2019م ،لحساب أعباء رأس املال لتعرضات مخاطر السوق
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بمناطق اختصاصها .وفي هذه الحالة ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية الحصول على موافقة صريحة من السلطة التنظيمية والرقابية املعنية ،وأن تكون املوافقة مبنية على
الوفاء باملعايير النوعية ،وتحديد عوامل املخاطر السوقية التي يجري استهدافها في نظام إدارة املخاطر ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،واملعايير الكمية ،والبرامج الشاملة الختبار الضغط ،والتحقق من صحة النماذج من
ً
بواسطة خبراء خارجيين مستقلين أو سلطات التنظيم والرقابة ،أو من ِق َبل االثنين معا.
 2.2.4سجل املتاجرة
 1.2.2.4نطاق سجل املتاجرة
 .297يتكون سجل

املتاجرة101

من كل األدوات التي تفي باملواصفات املتعلقة بأدوات سجل املتاجرة املوضحة في

الفقرات من ( )6إلى ( .)18وينبغي تضمين كل األدوات األخرى في السجل املصرفي.
 .298تشمل األدوات ،األدوات املالية ،والعمالت األجنبية ،والسلع ،واملخزونات .واألداة املالية هي أي عقد يفض ي إلى
أصل مالي لكيان ما ،ومطلوب مالي أو أداة حق مالي لكيان آخر .وتشمل األدوات املالية ،األدوات املالية األولية (أي
أدوات النقد) وأدوات املشتقات املالية .واألصل املالي هو أي أصل هو نقد ،أو حق لتلقي النقد أو أصل مالي آخر أو
سلعة ،أو أداة حق مالي .واملطلوب املالي هو التزام تعاقدي بتقديم النقد أو أصل مالي آخر أو سلعة .وتشمل السلع
ً
واملخزونات 102أيضا السلع غير امللموسة (غير املادية) مثل الطاقة الكهربائية.

101
102

يشتمل سجل املتاجرة على أوضاع أدوات مالية وسلع ومخزونات محمولة إما بنية التجارة ،أو إلجراء التحوط لعناصر أخرى في سجل املتاجرة.
هذا باإلضافة إلى التعريف الوارد في الفقرة (.)36
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 .299تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إدراج األداة املالية ،أو أدوات العمالت األجنبية أو السلع أو
ً
املخزونات في سجل املتاجرة حين ال يكون هنالك أي مانع قانوني يحول دون بيعها أو إخضاعها للتحوط كليا.
ً
 .300يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقييم أي أداة بسجل املتاجرة بالقيمة العادلة يوميا واعتبار أي
تغير للتقييم في حساب األرباح والخسائر.
 2.2.2.4تخصيص املراكز أو البنود في السجالت التنظيمية
 .301إن أية أداة تحملها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لواحد أو أكثر من األغراض التالية ينبغي –عند اعتبارها
املبدئي في سجالتها-اعتبارها أداة لسجل املتاجرة ،ما لم ُي َنص على غير ذلك تحت الفقرة ( )7أو الفقرة (:)11
(أ) إعادة البيع في املدى القصير.
(ب) ُ
التربح من تحركات األسعار في املدى القصير.
(ج) قصر استخدامها على أغراض أرباح املراجحة.
(د) التحوط ضد املخاطر الناشئة عن األدوات التي ينطبق عليها ما ورد في (أ) أو (ب) أو (ج) أعاله.
ً
 .302إذا حملت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيا من األدوات التالية ،يجب أن تعتبر حملها من أجل واحد ،على
األقل ،من األغراض املبينة في الفقرة ( )9أعاله ،ومن ثم ينبغي شملها في سجل املتاجرة ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ،ما لم ُي َنص على غير ذلك تحت الفقرة ( )7أو الفقرة (:)11
(أ) األدوات التي ينشأ عنها ائتمان صاف قصير األجل أو وضع حق مالي في السجل املصرفي أو،
(ب) األدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتمويل ،حيث تعني التزامات التعهد بالتمويل فقط التعهد بتمويل
ً
السندات ،وتتعلق فقط بالسندات املتوقع من املصرف شراؤها فعليا في تاريخ التسوية.
 .303إن أية أداة لم ُت َ
حمل عند إنشائها ألي غرض من األغراض املبينة في الفقرة ( ،)9أو تعتبر محمولة لتلك األغراض
ً
وفقا للفقرة ( ،)10يجب إلحاقها بالسجل املصرفي .ومن ثم يجب إلحاق األدوات التالية التي تحملها مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية بالسجل املصرفي:
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(أ) األسهم غير املدرجة.
(ب) األدوات املصممة الستيداع التوريق املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها.
(ج) امللكيات العقارية ،حيت يتم-في سياق إلحاق األداة بسجل املتاجرة-اعتبار امللكيات العقارية متعلقة فقط
بامللكيات العقارية املباشرة ،وكذلك مشتقات امللكيات املباشرة.
(د) تمويل كيانات التجزئة والكيانات ذات الحجم الصغير واملتوسط.
(ه) استثمارات األسهم في صندوق ،ما لم ينطبق على املصرف أحد الشرطين التاليين على األقل:
 قدرة املصرف على النظرة التي تتجاوز الصندوق إلى مكوناته املنفردة ،ووجود املعلومات املتواترة الكافية
ُ
امل َتحقق منها من ِق َبل طرف ثالث مستقل ،املقدمة للمصرف فيما يتعلق بمكونات الصندوق.
 حصول املصرف على بيانات األسعار اليومية للصندوق ،وقدرة املصرف على الوصول إلى املعلومات
املضمنة في تكليف الصندوق ،أو في القوانين الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق.
(و) صناديق التحوط.
(ز) األدوات املحمولة بغرض التحوط ضد مخاطر معينة تتعلق بوضع ألداة من أنواع األدوات أعاله.
 .304هناك افتراض عام بأن أية أداة من األدوات التالية ُي َ
حتفظ بها لغرض واحد على األقل من األغراض املوضحة
ً
في الفقرة ( )9ولذا فهي أدوات لسجل املتاجرة ،ما لم ُي َنص تحديدا على غير ذلك في الفقرة ( )7أو الفقرة (:)11
(أ) األدوات التي ُت َ
حمل كموجودات أو مطلوبات متاجرة محاسبية.
ً
(ب) األدوات الناتجة عن أنشطة التعديل تبعا للقيمة السوقية.
ُ
(ج) استثمارات األسهم في صندوق ،باستبعاد تلك التي أ ِلحقت بالسجل املصرفي بموجب الفقرة (- 11ه).
(د) األسهم املدرجة.
(ه) املعامالت على نسق عمليات إعادة الشراء (ريبو) ،املتعلقة بالتجارة.
ً
 .305مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مسموح لها باالنحراف عن القائمة االفتراضية املحددة في الفقرة ( )12وفقا
للمسار املوضح أدناه.
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(أ) إذا رأت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أنها بحاجة إلى االنحراف عن القائمة االفتراضية املبينة في الفقرة
( )12لألداة ،ينبغي عليها تقديم طلب إلى سلطات التنظيم والرقابة ،وتلقي موافقة صريحة مسبقة على مثل
هذا االنحراف .وكجزء من هذا الطلب ،على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديم الدليل على أن األداة
املعنية ليست محمولة ألي غرض من األغراض املذكورة في الفقرة (.)9
(ب) إذا فشلت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في الحصول على مثل تلك املوافقة من سلطات التنظيم
ً
والرقابة ،يجب عليها تعيين األداة أداة لسجل املتاجرة .وعلى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية توثيق أية
انحرافات عن القائمة االفتراضية ،بالتفصيل وعلى أساس مستمر.
 3.2.2.4صالحيات السلطات التنظيمية والرقابية
 .306على الرغم من املسار املحدد في الفقرة ( )13لألدوات في القائمة االفتراضية ،قد تطلب سلطات التنظيم والرقابة
من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديم الدليل على أن أداة ما في سجل املتاجرة محمولة من أجل غرض
واحد على األقل من األغراض املوضحة في الفقرة ( .)9وإذا رأت سلطات التنظيم والرقابة أن مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية لم تقدم الدليل الكافي ،أو إذا كانت سلطات التنظيم والرقابة تعتقد أن األداة تناسب عادة السجل
املصرفي ،فقد تطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تضمين األداة في السجل املصرفي ،ما لم تكن أداة
مضمنة تحت الفقرة (.)10
ً
 .307قد تطلب السلطة التنظيمية والرقابية املختصة أيضا من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعنية تقديم
الدليل على أن أداة ما في سجلها املصرفي ليست محمولة من أجل أي غرض من األغراض املوضحة في الفقرة (.)9
وإذا رأت السلطة التنظيمية والرقابية أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قد عجزت عن تقديم الدليل الكافي،
أو إذا كانت السلطة التنظيمية والرقابية تعتقد أن هذه األداة تعود عادة لسجل املتاجرة ،فقد تطلب السلطة
التنظيمية والرقابية من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلحاق األداة بسجل املتاجرة لديها.
 4.2.2.4توثيق تعيين األداة
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 .308يجب أن يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية سياسات واضحة املحتوى ،وإجراءات وممارسات موثقة
لتخصيص أوضاعها (أو) عناصرها املحاسبية إما للسجل املصرفي أو لسجل املتاجرة ،ألغراض حساب املتطلب
التنظيمي لرأسمالها .ويجب تصميم تلك السياسات واإلجراءات بحيث تضمن االلتزام باملعايير املوضحة في هذا
الجزء ،كما يجب أن تعكس السياسات واإلجراءات قدرات إدارة املخاطر وممارساتها لدى مؤسسة الخدمات املالية
ً
ً
ُ
اإلسالمية .وينبغي أن تجري وظائف السيطرة الداخلية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقييما مستمرا لألدوات
ً
داخل سجل املتاجرة وخارجه لتقييم ما إذا كانت أدواتها تخصص مبدئيا بطريقة سليمة كأدوات متاجرة أم غير
ذلك ،في سياق أنشطة املتاجرة لديها .وينبغي أن يخضع االلتزام بهذه السياسات واإلجراءات إلى مراجعات تدقيقية
ً
ً
داخلية دورية ،على أساس سنوي على األقل .ويجب توثيق النتائج التي تفض ي إليها هذه املراجعات توثيقا كامال
وإتاحتها لسلطات التنظيم والرقابة ،للتدقيق الرقابي.
 5.2.2.4القيود على مناقلة األدوات بين السجالت التنظيمية
 .309بمعزل عن التبديالت املطلوبة بموجب الفقرتين ( )9و( ،)13ينبغي وجود قيود صارمة على قدرة مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية على تحريك أدواتها بين سجل متاجرتها وسجلها املصرفي ،بناء على تقديرها الخاص ،بعد
التخصيص املبدئي الخاضع للمنهج املوضح في الفقرتين ( )18و( )19أدناه .وتبديل األدوات بين السجالت املصرفية
ً
ً ً
وسجالت املتاجرة للمراجحة التنظيمية ينبغي أن يمنع منعا باتا .وعمليا ،ينبغي أن تكون حاالت مثل هذا التبديل
نادرة وخاضعة ملوافقة السلطة التنظيمية والرقابية املختصة في الظروف غير املعتادة .ومن أمثلة الظروف غير
املعتادة حدث رئيس مفصح عنه في العلن ،مثل إعادة هيكلة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،قد يؤدي إلى
ً
إغالق دائم ملناضد املتاجرة ،مما قد يستتبع إلغاء نشاط األعمال املتعلق باألداة أو املحفظة أو يحدث تغيرا في املعايير
ُ
املحاسبية يفض ي إلى تحديد القيمة العادلة للعنصر عبر األرباح والخسائر .وال ت َعد أحداث السوق ،والتغيرات في
ً
سيولة األداة املالية ،أو التغير في نية املتاجرة ،أسبابا كافية إلعادة تخصيص األداة لسجل مختلف .وعند تبديل
األوضاع ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من االلتزام الصارم املستمر باملعايير املوضحة في
الفقرات من ( )9إلى (.)13
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 .310ال ينبغي السماح في أية حالة وتحت أية ظروف بالسعي إلى تحقيق أثر مفيد على متطلبات رأس املال ،ينتج عن
تبديل األدوات بين السجل املصرفي وسجل املتاجرة .وللتأكد من االلتزام بهذا املتطلب ،يجب على مؤسسة الخدمات
ُ
قدم على التبديل ،تحديد األعباء الكلية لرأسمالها (في السجل املصرفي وسجل املتاجرة) قبل
املالية اإلسالمية التي ت ِ
ُ
ظهر أن أعباء رأس املال لم تنخفض نتيجة لهذا التبديل .وإذا تبين من تحديد األعباء أن
التبديل ومباشرة بعده لت ِ
أعباء رأس املال قد انخفضت بسبب التبديلُ ،ي َ
فرض ذلك الفرق على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كعبء
إضافي مفصح عنه ،على رأسمال الركن األولُ .ويسمح بتالش ي هذا العبء اإلضافي ،حين ُت َ
ستحق األوضاع أو تنتهي،
على نحو ُي َتفق عليه مع السلطة التنظيمية والرقابية .وهذا العبء اإلضافي لرأس املال ال يلزم حسابه مرة أخرى على
أساس مستمر ،على الرغم من أن األوضاع سوف تستمر في خضوعها ملتطلبات رأس املال املستمر للسجل الذي
ُ
نقلت إليه.
 .311ينبغي موافقة اإلدارة العليا والسلطة التنظيمية والرقابية على أية إعادة تخصيص بين السجالت ،كما سيلي.
ويجب اعتبار أية إعادة تخصيص للسندات أو األوضاع بين سجل املتاجرة والسجل املصرفي ،بما في ذلك البيوع
الصريحة املكشوفة ،إعادة تخصيص للسندات يجب االلتزام فيها بما يلي:
ً
(أ) أن توثق تماما وتخضع للمراجعة الداخلية للتأكد من التزامها بسياسات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
وكل القوانين ذات الصلة.
(ب) أن تحصل على موافقة اإلدارة العليا.
(ج) أن تخضع للموافقة املسبقة من ِق َبل السلطة التنظيمية والرقابية بناء على وثيقة دعم تقدمها مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية.
(د) أن يفصح عنها عالنية.
(ه) أن تكون غير قابلة للنقض ،ما لم تتطلب غير ذلك التغييرات في خصائص الوضع املعني.
 .312إذا أعيد تصنيف أداة لتصبح أصل متاجرة أو مطلوب متاجرة محاسبي ،ثمة افتراض بأن تلك األداة في سجل
وعندئذ ُي َعد أي تبديل تلقائي دون موافقة السلطة التنظيمية والرقابية
املتاجرة ،كما تم بيانه في الفقرة (.)12
ٍ
ً
مقبوال.
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 .313على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اتخاذ سياسة إلعادة تخصيص األوضاع بين سجل املتاجرة والسجل
ً
املصرفي ،تخضع للتحديث سنويا على األقل .وينبغي بناء مثل هذا التحديث السنوي على تحليل كل األحداث غير
العادية التي يتم تحديدها خالل السنة املنصرمة ،وإرسالها إلى السلطة التنظيمية والرقابية املختصة إلجراء
التغييرات املوضحة كما ينبغي .ويجب أن تشمل السياسة املتعلقة بإعادة تخصيص األوضاع ما يلي:
ً
(أ) املتطلبات الخاصة بتقييد إعادة التخصيص ،الواردة في الفقرات من ( )17إلى ( ،)19وخصوصا التقييد
املتعلق بالسماح بإعادة التخصيص بين سجل املتاجرة والسجل املصرفي فقط في الظروف غير العادية،
وإيضاح الظروف أو املعايير املطلوبة للنظر في التحويل.
(ب) اإلجراء الالزم للحصول على موافقة اإلدارة العليا والسلطة التنظيمية والرقابية على مثل هذا التحويل.
(ج) كيفية تعرف املصرف على الحدث غير العادي.
ً
(د) املتطلب الخاص باإلفصاح علنا ،في أقرب موعد لرفع التقارير ،عن حاالت إعادة التخصيص إلى سجل
املتاجرة ومنه.
 2.2.4.6معاملة التحويالت الداخلية للمخاطر
 .314العملية الداخلية لتحويل املخاطر هي عملية قيد داخلي مكتوب عن تحويل مخاطر في إطار السجل املصرفي ،أو
بين السجل املصرفي وسجل املتاجرة ،أو في إطار سجل املتاجرة (بين املناضد املختلفة).
 .315ينبغي عدم السماح بأي اعتبار لرأس املال التنظيمي يتعلق بالتحويالت الداخلية للمخاطر من سجل املتاجرة إلى
ً
ً
السجل املصرفي .ومن ثم إذا أجرى مصرف تحويال داخليا للمخاطر من سجل املتاجرة إلى السجل املصرفي (ألسباب
ً
اقتصادية مثال) فسوف لن يؤخذ هذا التحويل الداخلي للمخاطر في االعتبار عند تحديد متطلبات رأس املال التنظيمي
لهذا املصرف.
 .316يجب أن تلتزم التحويالت الداخلية للمخاطر من السجل املصرفي إلى سجل املتاجرة باألحكام الواردة في الفقرات
من ( )25إلى ( )31أدناه.
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 7.2.2.4التحويل الداخلي ملخاطر االئتمان ومخاطر األسهم من السجل املصرفي إلى سجل املتاجرة.
ً
ُ
 .317عندما تنش ُئ مؤسسة خدمات مالية إسالمية تحوطا ملخاطر ائتمانية أو مخاطر أسهم ،في السجل املصرفي،
ً
ً
مستخدمة أداة تحوط تم شراؤها عن طريق سجل املتاجرة (أي مستخدمة تحويال داخليا للمخاطر).
ُ
خضع للتحوط ألغراض متطلب رأس املال إذا –وفقط إذا:-
(أ) يعتبر التعرض االئتماني في السجل املصرفي قد أ ِ
ً
 دخل سجل املتاجرة في تحوط خارجي ،مع ّ
مقدم لحماية الطرف الثالث مؤهل ،يكاف تماما التحويل
ِ
الداخلي للمخاطر
ً
 كان الطلب وافيا بمتطلبات الفقرات من ( )191إلى ( )194ملعيار بازل الثانية قبالة تعرض السجل
املصرفي.
ُ
خضع للتحوط ألغراض متطلب رأس املال إذا وفقط إذا:
(ب) يعتبر التعرض لألسهم في السجل املصرفي قد أ ِ
ً
 دخل سجل املتاجرة في تحوط خارجي ،من مق ِّدم لحماية الطرف الثالث مؤهل ،يكاف تماما التحويل
الداخلي للمخاطر
ً
ُ
اعت ِبر التحوط الخارجي تحوطا لتعرض أسهم للسجل املصرفي.

(ج) يمكن إجراء عمليات التحوط الخارجية ألغراض الفقرة  )1( 25عبر معامالت متعددة مع أطراف مقابلة
ً
متعددة طاملا أن التحوط الكلي الخارجي يكاف تماما التحويل الداخلي للمخاطر ،والتحويل الداخلي للمخاطر
ً
يكاف تماما التحوط الكلي الخارجي.
ً
 .318عند الوفاء باملتطلبات الواردة في الفقرة ( )25يعتبر تعرص السجل املصرفي خاضعا للتحوط -عبر الجزء الخاص
ً
بالسجل املصرفي من التحويل الداخلي للمخاطر -ألغراض رأس املال في السجل املصرفي .وفضال عن ذلك ،ينبغي
ً
تضمين الجزء الخاص بسجل املتاجرة من التحويل الداخلي للمخاطر ،والتحوط الخارجي معا ،في متطلبات رأس
املال ملخاطر السوق.
ً
 .319عند عدم الوفاء باملتطلبات الواردة في الفقرة ( ،)25ال يعتبر تعرص السجل املصرفي خاضعا للتحوط -عبر الجزء
الخاص بالسجل املصرفي من التحويل الداخلي للمخاطر -ألغراض رأس املال في السجل املصرفي .وباإلضافة إلى ذلك،
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ً
ينبغي تضمين التحوط الخارجي للطرف الثالث كامال ،في متطلبات رأس املال ملخاطر السوق ،واستبعاد الجزء الخاص
ً
بسجل املتاجرة من التحويل الداخلي للمخاطر كامال ،من متطلبات رأس املال ملخاطر السوق.
 .320الوضع االئتماني أو وضع األسهم القصير في السجل املصرفي ،الناتج عن تحويل داخلي للمخاطر [ ،]8ولم ُيرسمل
تحت قواعد السجل املصرفي ،ينبغي أن يرسمل تحت قواعد مخاطر السوق ،مع تعرض سجل املتاجرة.
 8.2.2.4التحويل الداخلي للمخاطر للمعدل العام لألرباح من السجل املصرفي إلى سجل املتاجرة
ً
ُ
 .321عندما تنش ئ مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تحوطا لتعرض مخاطر يتعلق بمعدل األرباح في السجل املصرفي،
ً
ً
مستخدمة تحويال داخليا للمخاطر إلى سجل متاجرتها ،يعامل الجزء الخاص بسجل املتاجرة من التحويل الداخلي
للمخاطر كأداة لسجل املتاجرة في إطار مخاطر السوق إذا –وفقط إذا:
(أ) تم توثيق التحويل الداخلي للمخاطر ،من حيث مخاطر معدل األرباح للسجل املصرفي ،املعنية بالتحوط،
ومصادر مثل هذه املخاطر.
ُ
جري التحويل الداخلي للمخاطر عن طريق منضدة متاجرة مخصصة للتحويل الداخلي للمخاطر.
(ب) أ ِ
(ج) ينبغي أن يخضع التحويل الداخلي للمخاطر ،ملتطلبات رأس املال لسجل املتاجرة ،تحت إطار مخاطر السوق،
على أساس قائم بذاته للمنضدة املخصصة للتحويل الداخلي للمخاطر ،مستقلة عن أية مخاطر لسعر الفائدة
العام أو مخاطر سوق أخرى مكتسبة عن طريق األنشطة في سجل املتاجرة.
 .322عند الوفاء باملتطلبات املوضحة في الفقرة ( ،)29ينبغي تضمين الجزء الخاص بالسجل املصرفي من التحويل
الداخلي للمخاطر في مقياس السجل املصرفي لتعرضات مخاطر سعر الفائدة ألغراض رأس املال التنظيمي.
 .323قد تشمل منضدة التحويل الداخلي للمخاطر التي توافق عليها السلطة التنظيمية والرقابية لهذا الغرض األدوات
املشتراة من السوق (أي أطراف ثالثة للمصرف) .ويمكن تنفيذ مثل هذه املعامالت مباشرة بين منضدة التحويل
ً
الداخلي للمخاطر والسوق .وعوضا عن ذلك ،تستطيع منضدة التحويل الداخلي للمخاطر الحصول على التحوط
الخارجي من السوق عبر منضدة متاجرة منفصلة ليست للتحويل الداخلي للمخاطر تؤدي دور العميل ،وذلك إذا –
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وفقط إذا-كان التحويل الداخلي ملخاطر سعر الفائدة العام الذي يتم الدخول فيه مع منضدة املتاجرة غير املختصة
ً
بالتحويل الداخلي للمخاطر ،يعادل تماما التحوط الخارجي من السوق .وفي هذه الحالة األخيرة يجب تضمين كل
جزء خاص بمخاطر سعر الفائدة العام من التحويل الداخلي للمخاطر ،ملنضدة التحويل الداخلي للمخاطر واملنضدة
غير املختصة بالتحويل الداخلي للمخاطر على التوالي.
 9.2.2.4التحويالت الداخلية للمخاطر في نطاق تطبيق متطلب رأس املال ملخاطر السوق
 .324من ناحية عامة ،سوف تحظى التحويالت الداخلية للمخاطر بين مناضد املتاجرة في نطاق تطبيق متطلبات رأس
املال ملخاطر السوق (بما فيها مخاطر الصرف األجنبي ،ومخاطر السلع ،في السجل املصرفي) باعتبار رأس املال
التنظيمي .أما التحويالت الداخلية للمخاطر بين منضدة التحويل الداخلي للمخاطر ومناضد املتاجرة األخرى فسوف
تحظى باعتبار رأس املال التنظيمي فقط إذا وفت بالقيود املوضحة في الفقرات من ( )29إلى ( .)31وينبغي أن يفي
الجزء الخاص بسجل املتاجرة من التحويالت الداخلية للمخاطر ،باملتطلبات نفسها املضمنة في هذا الجزء ،كأدوات
في سجل املتاجرة يجري التعامل بها مع أطراف مقابلة خارجية.
 3.2.4حساب متطلبات رأس املال ملخاطر السوق
ً
 .325ينبغي تضمين كل املعامالت التي تشكل جزءا من سجل املتاجرة أو تؤدي إلى إنشاء أوضاع فيه ،عند حساب
متطلبات رأس املال ملخاطر السوق كما في تاريخ املتاجرة لهذه املعامالت .وعلى الرغم من أن إعداد التقارير الرقابية
التي تتسم باالحتراز يحدث عادة على فترات دورية فقط (ربع سنوية في معظم املناطق) يجب أن يطلب من مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية إدارة مخاطرها ومقابلة أعباء رأس املال ملخاطر السوق ،في كل األوقات ،وعلى أساس
ً
مستمر .وتحديدا ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تكون قادرة على إثبات التزامها بهذا املتطلب
في نهاية كل يوم عمل ،كما يجب أن تكون لها ضوابط داخلية للتأكد من وفائها بأعباء راس املال ملخاطر السوق عند
إنهاء األعمال في كل يوم.
 .326يجب أن يكون لسلطات التنظيم والرقابة عدد من اإلجراءات الفعالة للتأكد من أن مؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية ال تعمد إلى التظاهر حين تبدي أوضاعا جد منخفضة ملخاطر السوق عند تقديم التقارير .ويجب التوقع
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من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن تكون لها نظم صارمة للتأكد من أن التعرضات خالل اليوم ليست
مفرطة.
 .327سيحمي وضع تعرض العمالت الذي له مكاف  ،مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ضد الخسائر الناتجة عن
تحركات أسعار الصرف ،غير أنه ال يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأسمالها .وإذا كان ملؤسسة خدمات مالية إسالمية
رأسمال مقوم بعملتها املحلية ،وكانت لها محفظة من موجودات ومطلوبات بالعملة األجنبية خاضعة للتكافؤ التام،
فإن نسبة رأسمالها إلى موجوداتها سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة املحلية .وباللجوء إلى وضع مخاطر
قصيرة بالعملة املحلية تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حماية نسبة كفاية رأسمالها ،على الرغم من أن
وضع املخاطر سيفض ي إلى خسارة إذا ارتفعت قيمة العملة املحلية .ولسلطات التنظيم والرقابة حرية السماح
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بحماية نسب كفاية رؤوس أموالها بهذه الطريقة ،واستبعاد أوضاع محددة
ملخاطر العمالت عند حساب األوضاع الصافية املفتوحة ملخاطر العمالت ،بشرط الوفاء بكل من الشروط التالية:
ً
ً
(أ) ُّاتخذ وضع املخاطر أو ُ
احت ِفظ به بغرض التحوط جزئيا أو كليا ضد إمكانية أن يكون لتغيرات معدالت الصرف
ِ
ً
ً
أثرا سلبيا على نسبة رأسمالها.
(ب) وضع املخاطر ذو طبيعة هيكلية (أي ال تتعلق بالتعامل) كاألوضاع الناتجة عن:
 االستثمار في الكيانات املنتسبة غير املوحدة املقومة بالعمالت األجنبية.
 االستثمار في الكيانات التابعة املوحدة أو الفروع املقومة بالعمالت األجنبية.
(ج) تقييد االستبعاد بمبلغ وضع املخاطر الذي ُي ّ
حيد حساسية نسبة رأس املال لتحركات أسعار الصرف.
ِ
(د) يتم االستبعاد من العملية الحسابية لستة أشهر على األقل.
(ه) إنشاء وضع هيكلي للصرف األجنبي ،يجب االلتزام عند إجراء أي تغير فيه بسياسات إدارة املخاطر ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ألوضاع الصرف األجنبي الهيكلية .وينبغي حصول هذه السياسة على موافقة
مسبقة من السلطة التنظيمية والرقابية الوطنية.
(و) أي استبعاد لوضع مخاطر يستلزم التطبيق باتساق مع املعاملة اإلقصائية للتحوط املتبقي في موضعه ملدة
بقاء املوجودات أو العناصر ألخرى.
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(ز) ينبغي أن يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية توثيق األوضاع واملبالغ التي سوف تستبعد من
متطلبات رأس املال ملخاطر السوق ،وتتيح هذه املعلومات للمراجعة الرقابية.
 .328يجب أال تخضع األوضاع املتعلقة بالعناصر املحسومة من قاعدة رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ألي متطلب رأسمال ملخاطر الصرف األجنبي .أما مقتنيات أدوات رأس املال املحسومة من قاعدة رأسمال مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أو الخاضعة للترجيح بأوزان املخاطر بنسبة  %1,250فال يسمح بتضمينها إطار مخاطر
السوق .ويشمل هذا:
(أ) مقتنيات أدوات رأس املال التنظيمي املؤهل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نفسها.
(ب) مقتنيات أدوات رأس املال التنظيمي املؤهل التي تصدرها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى،
واملصارف األخرى ،وشركات األوراق املالية ،وكيانات الخدمات املالية األخرى ،وكذلك املوجودات غير امللموسة
التي تتطلب القوانين حسمها من قاعدة رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
(ج) في الحاالت التي تثبت فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أنها صانع سوق نشط ألدوات رأس املال
التنظيمي التي تصدرها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األخرى ،واملصارف األخرى ،وشركات األوراق
املالية ،وكيانات الخدمات املالية األخرى ،تستطيع السلطة التنظيمية والرقابية املعنية إنشاء استثناء متعامل
ملثل هذه املقتنيات .وللتأهل الستثناء املتعامل ،ينبغي أن تكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نظم
وضوابط كافية تحيط باملتاجرة في أدوات رأس املال التنظيمي املؤهل هذه.
 .329على نهج املخاطر االئتمانية ومخاطر التشغيل نفسه ،تنطبق متطلبات رأس املال ملخاطر السوق على أساس شامل
موحد .وعلى الرغم من ذلك ،قد تطلب سلطات التنظيم والرقابة أخذ أوضاع املخاطر املنفردة في نظام القياس دون
ً
أية معادلة أو تصفية مع أوضاع املخاطر املقابلة لبقية املجموعة .وقد تنشأ الحاجة إلى هذا اإلجراء ،مثال ،عندما
تكون هناك عقبات دون إصالح ربحية كيان تابع أجنبي ،أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية أو إجرائية للقيام
بإدارة املخاطر على أساس موحد في الوقت املالئم.
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 .330إضافة إلى ذلك ،على سلطات التنظيم والرقابة االحتفاظ بحق االستمرار في مراقبة مخاطر السوق للكيانات
ً ً
املنفردة على أساس غير موحد للتأكد من أن قدرا كبيرا من االختالالت داخل املجموعة سوف لن يفلت من الرقابة.
وعلى سلطات التنظيم والرقابة إبداء يقظة خاصة للتأكد من أن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تحت مراقبتها
ال تخفي أوضاع املخاطر عند رفع التقارير على نحو يمكنها من تفادي القياس.
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 4.2.4الطريقة املوحدة البسيطة
 .331في ظل الطريقة املوحدة البسيطة يتمثل متطلب رأس املال ملخاطر السوق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
في املجموع الحسابي ملتطلبات رأس املال املعدلة الناتجة عن كل من طبقات املخاطر األربع – مخاطر معدل األرباح،
ومخاطر وضع األسهم في سجل املتاجرة ،ومخاطر الصرف األجنبي ،ومخاطر السلع واملخزون ،كما هو موضح في
املعادلة التالية:
ً
ائدا املتطلبات اإلضافية ملخاطر الخيارات من أدوات األسهم (من غير
(أ)  = CREQمتطلب رأس املال في الفقرات من ( )47إلى ( )50أدناه حول مخاطر األسهم ،ز

مخاطر دلتا – مخاطر التغير في أسعار املوجودات املعنية) عند معالجة الخيارات لوضع املتاجرة في األسهم.
ً
(ب)  = CRBRمتطلب رأس املال تحت الفقرات من ( )51إلى ( )67أدناه عن مخاطر املعدل املرجعي ،زائدا املتطلبات اإلضافية ملخاطر
الخيارات من أدوات الصكوك (من غير مخاطر دلتا – مخاطر التغير في أسعار املوجودات املعنية) عند معالجة الخيارات.
ً
(ج)  = CRFXمتطلب رأس املال تحت الفقرات من ( )68إلى ( )78أدناه عن مخاطر الصرف األجنبي ،زائدا املتطلبات اإلضافية ملخاطر
الخيارات من أدوات الصرف األجنبي (من غير مخاطر دلتا – مخاطر التغير في أسعار املوجودات املعنية) عند معالجة الخيارات لوضع
الصرف األجنبي.
ً
(د)  = CRC&Iمتطلب رأس املال تحت الفقرات من ( )79إلى ( )88أدناه عن مخاطر السلع واملخزون ،زائدا املتطلبات اإلضافية ملخاطر
الخيارات من أدوات السلع (من غير مخاطر دلتا – مخاطر التغير في أسعار املوجودات املعنية) عند معالجة الخيارات لوضع السلع واملخزون.
(ه) ( = SFBR )5عامل تدريج بمعدل .1,30
(و) ( = SFEQ )6عامل تدريج بمعدل .3,50
(ز) ( = SFC&I )7عامل تدريج بمعدل .1,90
(ح) ( = SFFX )8عامل تدريج بمعدل .1,20

متطلبات رأس املال ملخاطر السوق )=(MCR

CRBR * SFBR + CREQ * SFSQ +CRFX * SFFX +CRC&I * SFC&I

 .332ينبغي تطبيق حسابات متطلبات رأس املال ملخاطر السوق ألوضاع األسهم أو الصكوك في سجل املتاجرة ،على
جميع أوضاع سجل املتاجرة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بناء على اإلرشادات املوضحة في الفقرات التالية.
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وفيما يتعلق بأوضاع الصرف األجنبي ،والسلع واملخزونات ،ينبغي تطبيق حسابات متطلب رأس املال ملخاطر السوق
على أوضاع سجل املتاجرة على مستوى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 2.4.5إرشادات حول ممارسات التقييم
 .333يجب أن يكون لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نظم وضوابط كافية إلجراء تقييم األوضاع في سجل
ً
املتاجرة .ونظرا إلى قلة السيولة املرتبطة بالعديد من أوضاع الصكوك واألسهم التي تحملها مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية ،فإن لاللتزام بممارسات التقييم الحذرة املوضحة في هذا الجزء الفرعي أهمية كبيرة ،على الرغم
من أن األوضاع األقل سيولة ال ينبغي استبعادها من سجل املتاجرة على أساس قلة السيولة فقط.
 .334يجب أن تكون لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نظم وضوابط متينة مع سياسات وإجراءات موثقة
لعملية التقييم .وينبغي دمج هذه النظم في عمليات إدارة مخاطر املنشأة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وأن
تكون هذه النظم قادرة على منح الثقة للسلطات الرقابية واإلدارة من حيث إمكانية االعتماد على عمليات التقييم،
وأن تشمل السياسات واإلجراءات( :أ) مسؤوليات واضحة التحديد للعاملين املشاركين واإلدارة املشاركة في التقييم
(ب) مصادر معلومات السوق ،ومراجعة مدى االعتماد عليها (ج) تواتر عمليات التقييم املستقلة (د) توقيت أسعار
اإلغالق (ه) إجراءات تعديل نتائج التقييم بين الفترات (و) إجراءات التحقق الظرفية (ز) قنوات رفع التقارير املتبعة
ً
من ِق َبل إدارة التقييم ،التي يجب أن تكون مستقلة عن مكتب الصدارة .وينبغي أيضا أن تأخذ مثل هذه السياسات
واإلجراءات في االعتبار االلتزام باملعايير املحاسبية واملتطلبات الرقابية ذات الصلة.
ً
ّ
أي من منهجيتي التقييم التاليتين ،املرتبتين وفقا لألولوية:
 .335على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام ٍ
ً
ً
(أ) التعديل تبعا للقيمة السوقية (ب) التعديل تبعا لقيمة النموذج ،بناء على موافقة السلطة الرقابية .ويتطلب
ً
ً
ً
ُ
تقييم التعديل تبعا للقيمة السوقية تقييما يوميا لألوضاع بناء على أسعار سوقية جارية تؤخذ من مصادر مستقلة.
ً
 .336في حالة عجز مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن تعديل أوضاعها تبعا للقيمة السوقية كنتيجة لجوانب
قصور معينة تحول دون االعتماد على تقديرات األسعار بسبب انخفاض حجم املعاملة أو عدد املعامالت أو سوء
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ً
أحوال السوق ،يمكنها استخدام طريقة التعديل تبعا لقيمة النموذج لتقييم أوضاع املتاجرة لديها ،بشرط أن يكون
من الثابت أن سوق األصل املعني غير نشطة ،أو املعاملة التي قد ُيبنى التقييم عليها غير ُمرضية مما يستحيل معه
الوصول إلى تقدير للقيمة العادلة يمكن االعتماد عليه .وللتحقق من أن السوق ألصل ما غير نشطة ،يجب على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إثبات أن هناك نقص في املعامالت الجديدة من حيث الكم والحجم ،بينما يعتبر
ً
ً
وجودها الزما إلتاحة املعلومات املستمرة عن األسعار املتعلقة باألصول املراد تقييمها (التي قد تكون صكوكا أو أدوات
ً
أخرى متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،أو هذه وتلك) .وعلى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تثبت أيضا
أن األسعار املتاحة في السوق غير خاضعة للتحديث املواكب وتشهد اختالفات واسعة مع مرور الزمن .وينبغي أن
ً
ً
ُ
ظهر األسعار فرقا كبيرا يتعلق بمخاطر السيولة املرتبطة باألدوات ،كما أن على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ت ِ
ً
التأكد من أن الفرق بين سعر السوق للشراء وسعر السوق للبيع قد بات شاسعا إلى درجة غير عادية ،أو أصبح
ً
متقلبا مع مرور الزمن ،وأن األسعار التي يمكن الحصول عليها من السوق ال عالقة لها بأية أحوال غير ُمرضية للسوق.
 .337بعد التحقق من النقاط السابق ذكرها ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام الطريقة املبنية
ً
على التعديل تبعا لقيمة النموذج لتقدير قيم املوجودات .وهذه الطريقة سواء أكانت معايرة أو مستنبطة أو غير ذلك
ً
تحسب من مدخالت من السوق .وينبغي القيام بالعمليات الحسابية وفقا ملنهاج محافظ ،كما يجب أن تكون اإلدارة
ً
العليا على علم بتعرضات سجل املتاجرة التي حسبت باستخدام طريقة التعديل تبعا لقيمة النموذج ،وأن تفهم أثر
استخدام هذه الطريقة على إعداد التقارير عن مخاطر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وأدائها .وإلى الحد املمكن،
َ
مستخدمة ،أسعار السوق .وملنتجات محددة ،ينبغي استخدام منهجيات
ينبغي أن تعكس أية مدخالت سوقية
ً
ً
التقييم املقبولة عموما .ويجب إخضاع النماذج املعدة داخليا للتحقق من صحتها ،واختبار الفرضيات وطرق إجراء
العمليات الحسابية ،وتنفيذ برامج الحاسوب عن طريق أطراف مستقلة .103ويجب أن يكون من تقع عليهم مسؤولية
إدارة املخاطر على علم بأية نقطة ضعف في النماذج املستخدمة ،كما يجب إخضاع النماذج للمراجعة الدورية
ً
للتحقق من دقة أدائها .والستبعاد أية ريبة إزاء التقييم عن طريق التعديل تبعا لقيمة النموذج ،ينبغي إخضاع
ً
التقييم إلى تعديالت حيث يلزم ذلك .وينبغي أن يكون ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أيضا ترتيب مستقل
103

ً
يمكن الوقوف على إرشادات مفيدة حول أسلوب "التعديل تبعا لقيمة النموذج" ومسائل التقييم املتعلقة به في "التسلسل الهرمي للقيمة العادلة" ملجلس املعايير
املحاسبية الدولية ،كما هي موضحة في املعيار العالمي إلعداد التقارير املالية  :13قياس القيمة العادلة ،الفقرات من ( )72إلى (.)90
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ً
للتحقق من دقة أسعار السوق أو مدخالت النموذج ،وأن تقوم بمثل هذا التحقق شهريا على األقل .وحين تكون
مصادر األسعار قليلة أو محدودة ،تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تعديالت التقييم أو أية
إجراءات مناسبة أخرى.

 2.4.6قياس مخاطر السوق
.338

ُ
كما ذ ِكر أعاله ،يشمل حساب مخاطر السوق( :أ) مخاطر وضع األسهم في سجل املتاجرة (ب) مخاطر

املؤشر القياس ي على أوضاع املتاجرة ،في الصكوك (ج) مخاطر الصرف األجنبي (د) مخاطر السلع واملخزون.
وسنورد فيما يلي املنهجيات املستخدمة في حساب هذه املخاطر .وسيكون عبء رأس املال اإلجمالي ،املجمع
ً
ً
حسابيا ،ملخاطر السوق ،هو القياس الشامل ملخاطر السوق من املصادر املذكورة آنفا.
 1.2.4.6مخاطر وضع األسهم
ً
 .339يتيح هذا الجزء حدا أدنى ملتطلب رأس املال لحمل األوضاع أو اتخاذها في سجل املتاجرة .وينطبق الجزء على
ً
ً
ُ
ظهر سلوكا سوقيا يشبه سلوك األسهم ،غير أنه ال ينطبق على مقتنيات
األوضاع الطويلة في كل األدوات التي ت ِ
الصكوك غير القابلة للتحويل لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،التي نوقشت في الفصل الخاص بمخاطر
معدل الربح .وتشمل األدوات التي جرت مناقشتها األسهم العادية (مصوتة كانت أو غير مصوتة) ،والسندات القابلة
للتحويل التي لها سلوك األسهم.
 .340يشتمل عبء رأس املال ملخاطر السوق لسندات األسهم (بما فيها األسهم العادية واألسهم واالستثمارات في
املشاريع االستثمارية الجماعية اإلسالمية) في سجل املتاجرة الخاص بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،على
مكونين ُيحسبا منفصلين ملخاطر محددة التخاذ وضع طويل في أسهم كيان منفرد ،وملخاطر السوق العامة الناتجة
عن اتخاذ وضع طويل في السوق بكامله .وفيما يلي بيان ذلك:
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 1.1.6.2.4املخاطر املحددة
ُ .341ت ّ
عرف املخاطر املحددة في هذا السياق املتعلق بمخاطر وضع األسهم ،بأنها مخاطر الخسارة ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية الناتجة عن أوضاع طويلة محددة لألسهم تحملها في سجل املتاجرة لديها .ومتطلب رأس املال
للمخاطر املحددة هو  %8على أوضاع األسهم التي يجب أن تحسب على أساس سند لسند.

 2.1.6.2.4مخاطر العامة للسوق
ُ .342ت ّ
عرف املخاطر العامة للسوق بأنها مجموع كل األوضاع الطويلة في سوق محددة لألسهم .وينبغي أن يحسب
الوضع الطويل على أساس السوق تلو اآلخر ،أي يجب أداء عملية حسابية منفصلة لكل سوق وطنية يحمل املصرف
ً
أسهما فيها .وعبء رأس املال للمخاطر العامة للسوق هو  %8على كل األوضاع الطويلة لألسهم.
 2.6.2.4مخاطر معدل الربح ألوضاع املتاجرة في الصكوك
 .343في حالة مخاطر املؤشر القياس ي في أوضاع املتاجرة في الصكوك 104يشتمل عبء رأس املال على مكونين ُيحسبا
منفصلين ،أحدها ينطبق على املخاطر املحددة لكل سند ،وينطبق اآلخر على مخاطر معدل املؤشر القياس ي في
ً
املحفظة ُ(ي َ
عرف اصطالحا بـ "املخاطر العامة") كما هو محدد أدناه:
 1.2.6.2.4املخاطر املحددة
 .344يختص عبء رأس املال للمخاطر املحددة بمواجهة التحرك السلبي ألسعار الصكوك املحمولة للمتاجرة ،نتيجة
لعوامل متعلقة ُبمصدر منفرد .وعند قياس مخاطر هذا املكون ُت َ
قتصر املعادلة فقط على األوضاع التي لها مكاف في
ِ
اإلصدارات املتماثلة .وال ينبغي السماح بإجراء معادلة لألوضاع بين اإلصدارات املختلفة ُ
صدر نفسه طاملا أن
للم ِ

104

في سياق هذا الجزء يشمل مصطلح "صكوك " مختلف صيغ السندات أو الشهادات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي تصدرها الحكومات .والصكوك أو
ً
السندات أو الشهادات املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي تصدرها الحكومات املحلية واإلقليمية يمكن إخضاعها إلى وزن مخاطر بنسبة صفر  %اعتمادا
على التقدير الوطني.

149

اختالف ميزات الصكوك من حيث معدالت الربح ،والسيولة ،وميزات الطلب (االستدعاء)...الخ ،توحي بأن األسعار قد
تتباعد في املدى القصير .ويعتمد عبء رأس املال للمخاطر املحددة على وزن مخاطر اإلصدار واملدة إلى أجل
االستحقاق للصكوك كما يلي:
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الجدول XXX

الفئات*
الحكومة

عبء رأس املال
 AAAإلىAA-

صفر%

 A+إلى BBB-
( % ,25املدة املتبقية ألجل االستحقاق النهائي < =  6أشهر)
ً
( %1املدة املتبقية ألجل االستحقاق النهائي >  6و< =  24شهرا)
ً
( % 1,6املدة املتبقية ألجل االستحقاق النهائي>  24شهرا)
 BB+إلى B-

%8

أدنى منB-

%12

غير مصنفة

%8
( % ,25املدة املتبقية ألجل االستحقاق النهائي < =  6أشهر)

سندات الدرجة

االستثمارية105

ً
( %1املدة املتبقية ألجل االستحقاق النهائي >  6و< =  24شهرا)
ً
( %1,6املدة املتبقية ألجل االستحقاق النهائي>  24شهرا)

 BB+إلى BB-

%8

أدنى منB-

%12

غير مصنفة

%8

* لسلطات التنظيم والرقابة السلطة التقديرية لتطبيق وزن مخاطر محدد مختلف للصكوك التي تصدرها حكومات أجنبية معينة أو
مصدرون أجانب معينون.

 .345يجب أن تشمل فئة الحكومة املشار إليها في الجدول أعاله كافة صيغ األوراق السيادية أو الحكومية بما فيها
الصكوك ،واألدوات الثابتة الدخل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .وتحتفظ السلطة التنظيمية والرقابية بحق
ً
تطبيق متطلب رأسمال للمخاطر املحددة على السندات التي تصدرها حكومات أجنبية معينة ،وخصوصا السندات
ُ
صدرة.
املقومة بعملة غير عملة الحكومة امل ِ
 .346في الحاالت التي تكون فيها الورقة مقومة بالعملة املحلية وممولة من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
بالبلد نفسه ،لسلطات التنظيم والرقابة السلطة التقديرية لتطبيق متطلب رأسمال للمخاطر املحددة بمستوى أدنى.

 105مصنفة من َ
قبل موديز  Baa-أو أعلى ،ومن ِق َبل ستاندرد وبور  BBB-أو أعلى.
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وتشمل الفئة املؤهلة ،السندات التي تصدرها كيانات القطاع العام ،ومصارف التنمية املتعددة األطراف ،باإلضافة
إلى السندات األخرى التي هي:
(أ) مصنفة بالدرجة االستثمارية من ِق َبل وكالتين للتصنيف االئتماني على األقل ،تحددهما السلطة الوطنية.
(ب) مصنفة بالدرجة االستثمارية من ِق َبل وكالة واحدة للتصنيف االئتماني ،وبدرجة ال تقل عن الدرجة
االستثمارية من ِق َبل وكالة أخرى للتصنيف االئتماني تحددها السلطة التنظيمية والرقابية الوطنية (تحت
اإلشراف الرقابي).
(ج) بناء على املوافقة الرقابية ،غير مصنفة ولكنها ذات جودة استثمارية مماثلة (للدرجة االستثمارية) في نظر
املصرف املبلغ ،ولها إصدارات سندات مدرجة في بورصة أسهم معتبرة.
ً
 .347تكون السلطة التنظيمية والرقابية في أية سوق هي املسؤولة عن مراقبة تطبيق معايير التأهل هذه ،وتحديدا
ً
فيما يتعلق باملعيار األخير حيث ُيترك التصنيف األولي بالضرورة للمصارف املبلغة .ولسلطات التنظيم والرقابة أيضا
السلطة التقديرية في أن تشمل في الفئة املؤهلة سندات الدين التي تصدرها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
في الدول التي طبقت هذا اإلطار ،بناء على فهم واضح بأن لسلطات التنظيم والرقابة قادرة على اتخاذ اإلجراء
اإلصالحي الفوري إذا أخفقت مؤسسة للخدمات املالية اإلسالمية في الوفاء بمعايير رأس املال املوضحة في هذا
اإلطار .وباملثل ،ستكون لسلطات التنظيم والرقابة السلطة التقديرية في أن تشمل في الفئة املؤهلة سندات الدين
التي تصدرها الشركات الخاضعة لقواعد مماثلة.
ُ
 .348باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تشمل الفئة املتأهلة السندات التي تصدرها مؤسسات ت َعد مماثلة من حيث الجودة
للدرجة االستثمارية وتخضع لترتيبات تنظيمية ورقابية مماثلة لتلك التي يشتمل عليها هذا اإلطار .ويمكن شمل
السندات غير املصنفة في الفئة املؤهلة حين تكون تلك السندات خاضعة للموافقة الرقابية من قبل سلطات التنظيم
ُ
صدرها سندات مدرجة في بورصة معتبرة
والرقابة املعنية ،ومكافئة من حيث الجودة في نظر املصرف املبلغ ،ومل ِ
للسندات.
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 2.2.6.2.4املخاطر العامة

للسوق106

 .349صممت املنهجية الخاصة بتحديد متطلب رأس املال للمخاطر العامة للسوق لتغطي مخاطر الخسارة الناجمة
عن التغيرات في معدل املؤشر القياس ي للسوق .وألغراض حساب متطلبات رأس املال للمخاطر العامة للسوق ُيسمح
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باستخدام إحدى طريقتين :إما طريقة "أجل االستحقاق" أو طريقة "املدة"،
املبينتين في الفقرات التالية .ومتطلب رأس املال في أي من هاتين الطريقتين هو مجموع ثالثة مكونات:107
(أ) الوضع القصير أو الطويل في كامل سجل املتاجرة.
َ
املطابقة في كل نطاق زمني "عدم السماح الرأس ي".
(ب) جزء صغير من األوضاع
َ
املطابقة من النطاقات الزمنية املختلفة "عدم السماح األفقي".
(ج) جزء كبير من كل من األوضاع
ً
 .350ينبغي استخدام ساللم منفصلة آلجال االستحقاق لكل عملة ،وحساب متطلبات رأس املال أيضا منفصلة لكل
عملة ثم جمعها دون معادلة مع األوضاع ذات العالمات املعاكسة .وفي حالة العمالت التي تتم من خاللها أعمال
ً
ً
ً
كبيرة ،ال تشكل الساللم املنفصلة آلجال االستحقاق لكل عملة أمرا مطلوبا .وعوضا عن ذلك تستطيع مؤسسات
ُ
الخدمات املالية اإلسالمية إنشاء سلم منفرد آلجال االستحقاق وفرجة ،في كل نطاق زمني مناسب للوضع الطويل أو
القصير الصافي لكل عملة .ومع ذلك ،يلزم جمع هذه األوضاع املنفردة الصافية في كل نطاق زمني ،بصرف النظر عما
ً
إذا كانت أوضاعا طويلة أم قصيرة ،للوصول إلى رقم هو الوضع املجمل.
ً
وفقا لطريقة أجل االستحقاقُ ،ت َّ
درج األوضاع الطويلة والقصيرة لسندات الدين واملصادر األخرى لتعرضات
.351
ً
ً
املخاطر املتعلقة بمعدل املؤشر القياس ي ،إلى سلم ألجل االستحقاق يشتمل على ثالثة عشر نطاقا زمنيا (أو خمسة
ً
ً
ً
عشر نطاقا زمنيا في حالة أدوات القسائم املنخفضة) .وتخصص أدوات املعدل الثابت وفقا للمدة املتبقية إلى أجل
االستحقاق ،بينما تخصص أدوات املعدل َّ
املعوم بناء على املدة املتبقية إلى التاريخ القادم إلعادة التسعير .أما

106
107

عبء رأس املال لـ "املخاطر العامة للسوق" يغطي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيرات معدالت الربح للمؤشر القياس ي.
يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اختيار الطريقة واستخدامها على نحو مستمر (ما لم توافق السلطة التنظيمية والرقابية على تغيير تلك الطريقة)،
وسوف تكون خاضعة لإلشراف الرقابي املتعلق بالنظم املستخدمة.
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األوضاع املقابلة بالقيمة نفسها في اإلصدار نفسه (ولكن ليس في إصدارات مختلفة ُ
صدر نفسه) ،فعلية كانت أم
للم ِ
اسمية ،يمكن حذفها من إطار أجل االستحقاق ملعدل املؤشر القياس ي.
 1.2.2.6.2.4طريقة أجل االستحقاق
 .352يعتمد عبء رأس املال للمخاطرالعامة للسوق على املدة املتبقية إلى أجل االستحقاق أو التاريخ القادم إلعادة التسعير،
ً
باستخدام صيغة مبسطة لطريقة أجل االستحقاق على األوضاع الصافية في كل نطاق زمني وفقا للجدول أدناه:
الجدول XXX
املدة املتبقية إلى أجل الستحقاق

وزن املخاطر

شهر واحد أو أقل

صفر%

 3 – 1أشهر

% ,20

 6 – 3أشهر

% ,40

ً
 12 – 6شهرا

% ,70

 2 – 1سنة

% 1,25

 3 – 2سنة

% 1,70

 4 – 3سنة

% 2,25

 5 – 4سنة

% 2,75

 7 – 5سنة

% 3,25

 10 – 7سنة

% 3,75

 15 – 10سنة

% 4,50

 20 – 15سنة

% 5,25

>  20سنة

%6

 .353الخطوة األولى في العملية الحسابية هي ترجيح األوضاع في كل نطاق زمني بعامل صمم لعكس الحساسية السعرية
لدى األوضاع لتلك التغيرات املفترضة في معدل املؤشر القياس ي .وأوزان النطاقات الزمنية موضحة في الجدول .XXX
 .354الخطوة التالية في العملية الحسابية هي حساب وضع منفرد لكل نطاق زمني .وبما أن كل نطاق زمني يشتمل على
ً
َ
أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفةُ ،ي َ
املعادلة -طويال
فرض متطلب رأسمال بنسبة  %10على أصغر األوضاع
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ً
كان أم قصيرا-ليعكس مخاطر عدم مطابقة املواصفات ومخاطر تأخر التسليم .والنتيجة النهائية لهذه العمليات
الحسابية هي إيجاد مجموعتين مرجحتين من األوضاع الصافية الطويلة أو القصيرة في كل نطاق زمني ،ومكونات
عدم السماح الرأس ي التي ال إشارة لها.
 .355باإلضافة إلى ذلكُ ،يسمح ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بجولتين من املعادلة األفقية:
ً
أوال :بين األوضاع الصافية في كل منطقة من ثالث مناطقُ ،ح ِددت األولى :من ال ش يء إلى سنة واحدة ،والثانية:
من سنة واحدة إلى أربع سنوات ،والثالثة :من أربع سنوات فأكثر (ومع ذلك ،للقسائم التي تقل عن ُ ،%3ح ِددت
املنطقة الثانية :من سنة واحدة إلى ثالث سنوات وستة أعشار السنة ،واملنطقة الثالثة :من ثالث سنوات وستة
أعشار السنة فأكثر).
ً
ثانيا :بين األوضاع الصافية في املناطق الثالث املختلفة.
 .356ستخضع عملية املعادلة إلى مقياس لـ "عدم السماح" معبر عنه كجزء من األوضاع الخاضعة للمطابقة كما هي
موضحة في الجدول ( .)5ويمكن معادلة األوضاع الطويلة والقصيرة املرجحة في كل من املناطق الثالث بناء على الجزء
ً
َ
املعادل الذي يستدعي عامال من عوامل عدم السماح هو جزء من متطلب رأس املال .ويتم نقل الوضع الصافي
املتبقي من كل منطقة من املناطق ملعادلته مع األوضاع املقابلة في املناطق األخرى ،بناء على مجموعة أخرى من
عوامل عدم السماح.
 2.2.2.6.2.4طريقة املدة
 .357بناء على تقدير الرقيب ،تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية القادرة استخدام الطريقة األدق وهي
ُ
طريقة "املدة" .وفي ظل هذه الطريقة تحسب الحساسية السعرية لكل وضع للصكوك املحمولة على حدة .وينبغي
على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام هذه الطريقة بثبات ،ما لم توافق السلطة الرقابية على التغيير.
ويشتمل إجراء العمليات الحسابية في ظل هذه الطريقة على الخطوات التالية:
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حساب الحساسية السعرية ألي وضع للصكوك (تسمى "األوضاع املرجحة") من حيث أي تغير في معدالت الربح بين
ً
 ,6من النقطة املئوية ،إلى نقطة مئوية واحدة ،بناء على أجل استحقاق الصكوك ،ووفقا لإلرشادات الرقابية (انظر
الجدول  ،)1والخطوات هي:
ً
ً
(أ) تدريج ما ينتج من قياسات الحساسية على نسق سلم مبني على املدة ،يشتمل على ثالثة عشر نطاقا زمنيا
كما في الجدول .1
(ب) إخضاع األوضاع الطويلة في كل نطاق زمني إلى عدم سماح رأس ي بنسبة  ،%5يطبق على أصغر األوضاع
َ
املعادلة (الخاضعة للمطابقة) في كل نطاق زمني.
(ج) من نتائج العمليات الحسابية أعاله ،يتم التوصل إلى مجموعتين من األوضاع املرجحة -الوضع الطويل الصافي
في كل نطاق زمني .ومن ثم ُيقسم السلم الخاص بآجال االستحقاق إلى ثالث مناطق كما يلي :املنطقة األولى:
من صفر إلى سنة واحدة ،واملنطقة الثانية :أكثر من سنة إلى أربع سنوات ،واملنطقة الثالثة :أكثر من أربع
سنوات .ويطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إجراء جولتين أخريين للمعادلة )1( :بين أوضاع
النطاق الزمني الصافية داخل كل منطقة من املناطق الثالث ،و( )2بين األوضاع الصافية عبر جميع املناطق
ُ
َ
بعدئذ األوضاع
صطحب
الثالث املختلفة (أي بين املنطقتين املتجاورتين وبين املنطقتين غير املتجاورتين) .ثم ت
ٍ
الصافية املتبقية ملعادلتها مع األوضاع املقابلة في املناطق األخرى ،عند حساب األوضاع الصافية بين املنطقتين
الثانية والثالثة ،واملنطقتين األولى والثالثة .وتخضع عملية املعادلة إلى مقياس لعدم السماح (عدم السماح
األفقي) ،معبر عنه كجزء من األوضاع الخاضعة للمطابقة ،بناء على مجموعة ثانية من عوامل عدم السماح
(الجدول .)2
(د) سيكون عبء رأس املال للمخاطر العامة للسوق هو ناتج تجميع األعباء الثالثة ،أي :الوضع الصافي ،وعدم
السماح الرأس ي ،وعدم السماح األفقي (الجدول .)3
الجدول  :1طريقة املدة :النطاقات الزمنية واألعباء املفترضة في الدخل
املنطقة

النطاق زمني

النطاق زمني

العبء املفترض في الحاصل

(معدل الربح املتوقع > )%3

(معدل الربح املتوقع < )%3

املتوقع ()%
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املنطقة 1

املنطقة 2

املنطقة 3

شهر واحد فأقل

شهر واحد فأقل

1

> شهر واحد –  3أشهر

> شهر واحد –  3أشهر

1

>  6 – 3أشهر

>  6 – 3أشهر

1

ً
>  6أشهر–  12شهرا

ً
>  6أشهر –  12شهرا

1

> سنة واحدة – سنتين

> سنة واحدة –  1,9سنة

,90

> سنتين –  3سنوات

>  2,8 – 1,9سنة

,80

>  4 – 3سنوات

>  3,6 – 2,8سنة

,75

>  5 – 4سنوات

>  4,3 – 3,6سنة

,75

>  7 – 5سنوات

>  5,7 – 4,3سنة

,70

>  10 – 7سنوات

>  7,3 – 5,7سنة

,65

>  10سنوات –  15سنة

>  9,3 – 7,3سنة

,60

>  20 – 15سنة

>  10,6 – 9,3سنة

,60

>  20سنة

>  12 – 10,6سنة

,60

>  12سنة –  20سنة

,60

>  20سنة

,60
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الجدول  :2طريقة املدة :عدم السماح األفقي
النطاق الزمني

املنطقة

ضمن النطاق

بين املنطقتين

بين املنطقتين  1و3

املتجاورتين
< = شهر واحد
املنطقة 1

>  3 – 1أشهر

%40

%40

>  6 – 3أشهر
ً
>  12 – 6شهرا
%100

> شهر واحد – سنتين
املنطقة 2

> سنتين –  3سنوات

%30

%40

>  4 – 3سنوات
>  5 – 4سنوات
>  7 – 5سنوات
املنطقة 3

>  10 – 7سنوات

%30

>  10سنوات –  15سنة
> 20 – 15سنة
>  20سنة

الجدول  :3حساب العبء العام ملخاطر رأس املال
ناتج تجميع:
الوضع الصافي

الوضع الصافي الطويل املرجح

%100 X

عدم السماح الرأس ي

األوضاع املرجحة املعادلة (أي أصغر القيم املطلقة لألوضاع القصيرة

%10X

والطويلة في كل نطاق زمني)

عدم السماح األفقي

األوضاع املرجحة املطابقة ضمن املنطقة 1

%40 X

األوضاع املرجحة املطابقة ضمن املنطقة 2

%30 X

األوضاع املرجحة املطابقة ضمن املنطقة 3

%30 X

األوضاع املرجحة املطابقة بين املنطقتين  1و.2

%40 X

األوضاع املرجحة املطابقة بين املنطقتين  2و.3

%40 X

األوضاع املرجحة املطابقة بين املنطقتين  1و.3

%100 X

158

ً
 .358في حالة استثمارات املساهمة املنفذة عن طريق عقود املشاركة أو املضاربة حيث تكون املوجودات املعنية سلعا،
تطبق تخصيصات مخاطر السوق املوضحة في الجزء .4/4/2/3
 6.2.4.3مخاطر الصرف األجنبي
 .359يحسب عبء رأس املال لتغطية املخاطر املتعلقة بحمل أو اتخاذ أوضاع طويلة في العمالت األجنبية وفي الذهب
والفضة 108في خطوتين ،وذلك بقياس:
(أ) التعرض في وضع عملة واحدة.
(ب) املخاطر الكامنة في مزيج األوضاع الطويلة والقصيرة في محفظة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بمختلف
العمالت.
 1.3.6.2.4قياس تعرض لعملة منفردة ووضع مفتوح لوعد ملزم من جانب واحد بشراء ذهب أو فضة أو بيعهما
 .360يحسب الوضع املفتوح الصافي ألي تعرض عملة بجمع ما يلي:
ً
(أ) الوضع الصافي الفوري (مجموع املوجودات ناقصا مجموع املطلوبات بما فيها الربح املستحق للعملة املعنية).
(ب) الوضع الصافي للوعد امللزم من طرف واحد 109ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بشراء أو بيع أو شراء وبيع
عمالت في تاريخ محدد في املستقبل (لم ُت َّ
ضمن في الوضع الفوري).
(ج) الضمانات واألدوات الشبيهة خارج قائمة املركز املالي ،التي من املرجح طلبها (استدعاؤها) ،غير قابلة لالسترجاع.
ً
ً
(د) أية عناصر أخرى تمثل تعرضا ملخاطر العمالت – مثال :تخصيص محدد محمول بالعملة املعنية ،غير أن
األصل املعني محمول بعملة مختلفة.
(ه) املكاف املبني على دلتا للسجل الكلي لخيارات العمالت األجنبية.

108

109

ً
يقع الذهب والفضة والعمالت تحت مخاطر الصرف األجنبي وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها التي تقتض ي تبادل العمالت بمقادير متساوية وعلى أساس فوري.
ً
ً
ً
ومن جهة أخرى تعامل لجنة بازل للرقابة املصرفية الذهب على أساس أنه وضع صرف أجنبي ،بدال من أنه سلعة ،نظرا ألن تقلباته أكثر اتساقا مع العمالت
األجنبية ،كما أن املصارف تديره على نحو مماثل للعمالت األجنبية ،بينما تضع الفضة تحت مظلة مخاطر السلع.
ُ
األحادي امللزم في تبادل العمالت العقد ،اآلجل الذي َّ
حرمه الفقهاء في معظم (ولكن ليس كل) الدول لتأجيل أحد البدلين أو كليهما.
يعادل الوعد
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 .361أوضاع العمالت املركبة تحتاج إلى اإلدراج في التقارير منفصلة ،ولكن لقياس األوضاع املفتوحة ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ،يمكن معاملتها إما كعمالت قائمة بذاتها ،أو بتجزئتها إلى مكوناتها الجزئية على أساس متسق .وينبغي
قياس األوضاع في الذهب على ذات النهج املوضح في أسلوب سلم آجال االستحقاق الخاص بمتطلب رأس املال
ملخاطر السلع.
ً
 .362ينبغي أوال التعبير عن الوضع املفتوح الصافي املقترن بوعد ملزم من طرف واحد بشراء ذهب أو فضة أو بيعهما،
على أساس قياس الوحدة املعيارية (األونصات أو الجرامات) ومن ثم تحويله على أساس املعدل الفوري الجاري إلى
عملة تقرير أو عملة أساس.
 .363األوضاع الهيكلية ذات الطبيعة غير املرتبطة باملتاجرة ،التي هي مجرد أوضاع اتخذت من أجل التحوط الجزئي
أو الكلي ضد اآلثار السالبة لسعر الصرف على نسبة رأس املال ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،يمكن استبعادها
من العملية الحسابية أعاله ،بناء على قناعة السلطة الرقابية بأن مثل تلك األوضاع هي فقط لحماية نسبة رأسمال
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .364ليس هنالك عبء رأسمال لألوضاع املتعلقة بعناصر محسومة من رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
كاالستثمارات في الكيانات التابعة غير املوحدة ،أو املشاركات الطويلة األجل املقومة بالعمالت األجنبية ،املدرجة في
التقارير بالكلفة التاريخية.
ً
 .365األرباح املستحقة (أي التي اكتسبت ولكن لم تستلم بعد) ينبغي شملها كوضع ،كما ينبغي أيضا شمل النفقات
املستحقة .ويمكن استبعاد الدخل غير املكتسب املتوقع في املستقبل والنفقات املتوقعة ،ما لم تكن املبالغ مؤكدة،
وقد وجدت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فرصة إلخضاعها للتحوط .وإذا َّ
ضمنت مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية الدخل املستقبلي أو النفقات املستقبلية ،ينبغي أن تفعل ذلك على نحو متسق ،وأال يسمح لها بانتقاء تلك
التدفقات املستقبلية املتوقعة ،املؤدية إلى خفض وضعها فقط.
ُ .366ت َّ
قوم األوضاع اآلجلة في العمالت والذهب عادة بأسعار الصرف الجارية في سوق التبادل الفوري .ذلك ألن
استخدام أسعار الصرف اآلجل غير مناسب طاملا أنه يفض ي إلى أوضاع مقاسة تعكس فوارق أسعار الفائدة الجارية
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َ
إلى حد ما .ومع ذلكُ ،ينتظر من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي تبني محاسبتها اإلدارية العادية على القيم
الحالية الصافية ،استخدام القيم الحالية الصافية لكل وضع ،محسومة باستخدام أسعار الفائدة الجارية ،ومقومة
باألسعار الفورية الجارية ،لقياس أوضاعها اآلجلة من العمالت والذهب.
 2.3.6.2.4قياس مخاطر الصرف األجنبي ملحفظة
 .367يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام الطريقة املختزلة املوضحة في هذه الفقرة ،لحساب
املخاطر الكامنة ملزيج األوضاع الطويلة والقصيرة ملختلف العمالت لديها:
(أ) تحويل املبلغ اإلسمي للوضع الصافي (الوضع الصافي الطويل أو القصير) ألية عملة أجنبية ،وكذلك الوضع
الطويل للذهب وللفضة إلى عملة تقارير باستخدام األسعار الفورية.
(ب) حساب مجموع األوضاع القصيرة الصافية املحولة ومجموع األوضاع الطويلة الصافية املحولة.
(ج) إيجاد حاصل جمع ما هو األكبر من( :مجموع األوضاع القصيرة الصافية املحولة أو مجموع األوضاع الطويلة
الصافية املحولة ،املحسوبين في "ب" أعاله) والوضع الصافي للذهب أو الفضة ،للوصول إلى الوضع الصافي
الشامل.
ً
ً
 .368وعبء رأس املال هو  %8على الوضع الصافي الشامل محسوبا كما في الفقرة ( 74ج) أعاله .وتحديدا ،يكون
متطلب رأس املال  %8من مجموع األوضاع الطويلة الصافية أو مجموع األوضاع القصيرة الصافية للعمالت أيهما
ً
أكبر ،زائدا الوضع الصافي للذهب.
 .369تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي لها مستويات ضئيلة من األعمال املقومة بالعملة األجنبية،
وليست لديها أوضاع متعلقة بالصرف األجنبي متخذة على أساس التملك ،الحصول -بناء على تقدير سلطاتها
التنظيمية والرقابية-على إعفاء من متطلبات رأس املال لهذه األوضاع ،بالشرطين التاليين:
َّ ً
معرفا بأنه يساوي مجموع أوضاعها اإلجمالية الطويلة أو مجموع
(أ) أال يتجاوز حجم أعمالها بالعملة األجنبية (
ً
أوضاعها اإلجمالية القصيرة لكل العمالت األجنبية أيهما أكبر)  %100من رأسمالها املؤهل وفقا ملا ورد في
الفقرة ( )49عن تعريف رأس املال لبازل الثالثة.
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ً
(ب) أال يتجاوز وضعها املفتوح الصافي الشامل ،وفقا للتعريف الوارد في الفقرة  74أعاله %2 ،من رأسمالها املؤهل
ً
وفقا ملا ورد في الفقرة ( )49عن تعريف رأس املال لبازل الثالثة.
 4.6.2.4مخاطر السلع واملخزون
 .370يوضح هذا الجزء الحد األدنى ملتطلبات رأس املال لضبط املخاطر املتعلقة بحمل أو اتخاذ أوضاع طويلة في
السلع ،بما فيها املعادن الثمينة ولكن باستثناء الذهب (الذي يندرج تحت مخاطر الصرف األجنبي كما هو موضح في
الجزء  )3/4/2/3وكذلك مخاطر املخزون التي تنتج عن إقدام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على اقتناء
وتعرف السلعة بأنها منتج مادي للمتاجرة ويمكن أن ُي َ
موجودات بغرض إعادة بيعها أو تأجيرهاَّ .
تاجر به في سوق
ُ
ثانوية – ومثال ذلك املنتجات الزراعية واملعادن (بما فيها النفط) واملعادن الثمينة .وت َعد مخاطر املخزون ناشئة عن
اقتناء العناصر املخزونة إما بهدف إعادة بيعها بعقد مرابحة ،أو بهدف تأجيرها عن طريق عقد إجارة .وفيما يتعلق
بمخاطر املخزون ،تطبق الطريقة املبسطة املبينة في الفقرة  243أدناه.
 .371يمكن قياس املخاطر السلعية إما باستخدام طريقة سلم آجال االستحقاق ،أو باستخدام الطريقة املبسطة،
لحساب عبء رأس املال ملخاطر السلع .وفي كال الطريقتينُ ،ي َّ
عبر عن كل وضع سلعة على أساس الوحدة املعيارية
للقياس الكمي للوزن أو الحجم (البراميل أو الكيلوجرامات أو الجرامات...الخ).
صاف ألغراض حساب األوضاع
 .372لكلتا الطريقتين ،يمكن تسجيل األوضاع الطويلة والقصيرة لكل سلعة على أساس ٍ
املفتوحة .ومع ذلك ،فإن األوضاع للسلع املختلفة ال يمكن-كقاعدة عامة-معادلتها على هذا النحو .وتستطيع سلطات
التنظيم والرقابة ،بناء على تقديرها ،السماح بالتصفية بين الفئات الفرعية املختلفة للعملة نفسها ،في الحاالت التي
يتسنى فيها إحالل كل فئة فرعية محل األخرى في عملية التوريد .ويمكن اعتبار هذه الفئات الفرعية قابلة للمعادلة
ً
أيضا إذا كانت تشكل بدائل قريبة فيما بينها ،وكان هناك ارتباط تبادلي واضح بين الفئات الفرعية بدرجة أدناها (),9
من حيث تحركات األسعار ،يمكن إثباتها خالل سنة واحدة كحد أدنى .ومع ذلك ،يجب على مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية العازمة على استخدام هذه الطريقة في حساب متطلبات رأس املال ملخاطر السلع مستخدمة االرتباطات،
ً
الحصول مسبقا على موافقة سلطاتها التنظيمية والرقابية بعد إقناعها بدقة الطريقة.
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ُ .373ي َّ
حول
بعدئذ الوضع الصافي في كل سلعة باألسعار الفورية الجارية إلى عملة تقرير.
ٍ
 .374ال يمكن معادلة األوضاع في املجموعات املختلفة للسلع ،110ما عدا في الحاالت التالية:
(أ) عندما تكون الفئات الفرعية للسلع قابلة للتوريد باإلبدال فيما بينها.
(ب) عندما تشكل السلع بدائل قريبة فيما بينها.
(ج) عندما يكون هناك ارتباط تبادلي واضح بين الفئات الفرعية بدرجة أدناها ( ),9من حيث تحركات األسعار،
يمكن إثباته خالل سنة واحدة 111كحد أدنى ،برضاء السلطة الرقابية.
 .375تخضع تصفية األوضاع في السلع املختلفة ملوافقة السلطات الرقابية .وفي ظل طريقة سلم آجال االستحقاق،
ُ َ
تدخل األوضاع الصافية في سبعة نطاقات زمنية كما هو موضح أدناه:
النطاق الزمني

معدل الهامش

1

صفر – شهر واحد

%1,5

2

شهر واحد –  3أشهر

%1,5

3

 6 – 3أشهر

%1,5

4

ً
 6أشهر –  12شهرا

%1,5

5

سنة واحدة -سنتين

%1,5

6

سنتين –  3سنوات

%1,5

7

أكثر من  3سنوات

%1,5

 .376يستخدم سلم آجال استحقاق لكل نوع من السلع ،بينما تخصص املخزونات املادية للنطاق األول .ويحسب
عبء رأس املال كما يلي:

110

111

ً
يمكن تقسيم السلع إلى فصائل وعائالت ومجموعات فرعية ثم سلع منفردة ،فقد تكون الفصيلة مثال سلع الطاقة ،وبداخلها تشكل املواد الهيدروكربونية عائلة،
ً
وتضم العائلة النفط الخام كمجموعة فرعية ،ثم تشكل كل من خامات غرب تكساس ،والعربي الخفيف وبرنت سلعا منفردة.
في حين أن هذا املعيار يتوقف دون اقتراح أية مدة قصوى ملراجعة كفاية البيانات وحساب االرتباطات لألنواع املتشابهة من املنتجات السلعية ،تستطيع سلطات
ً
ً
التنظيم والرقابة أن تقترح ،وفقا لتقديرها ،املدة القصوى .وعلى الرغم من أن مدة املراقبة األطول تتيح التصحيح األكثر استقرارا ،إال أنها قد ال تعكس الهامش
ً
املتقلب للمنتجات السلعية املتشابهة خالل مدة قصيرة ،خصوصا إبان الفترات املفعمة بالصعوبات.
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َ
املطابقة في السعر الفوري للسلعة ،ومن ثم في معدل الهامش
(أ) يتم ضرب مجموع األوضاع الطويلة والقصيرة
املالئم البالغ  %1,5لكل نطاق زمني.
(ب) يمكن نقل األوضاع الصافية املتبقية أو التي لم تطابق ،من النطاقات الزمنية األقرب ،ملعادلة التعرضات في
نطاق زمني أبعد ،بعد إخضاعها إلى عبء إضافي بنسبة ( ),6من الوضع الصافي املنقول ،على كل نطاق زمني
نقل إليه وضع صافي.
(ج) عند انتهاء عملية النقل واملعادلة ،يطبق عبء رأسمال بنسبة  %15على كل وضع صاف.
 .377يشكل مجموع أعباء رأس املال الثالثة أعاله العبء الكلي لرأس املال للمخاطر السلعية ،بناء على طريقة سلم
آجال االستحقاق.
ً
ً
 .378في ظل الطريقة املبسطة كما هي مطبقة على السلع يتطلب أي وضع صاف ،طويال كان أم قصيرا وفي أية سلعة،
ً
عبء رأسمال بنسبة  %15لتغطية املخاطر االتجاهية ،زائدا عبء رأسمال إضافي بنسبة  %3من األوضاع اإلجمالية
ً
– أي األوضاع الطويلة زائدا القصيرة – لتغطية مخاطر األساس .وينطبق عبء رأس املال البالغة نسبته  ،%15على
املوجودات التي تحملها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في املخزون بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها.
 .379فيما يتعلق باألعمال الجارية لالستصناع ،تخضع أعمال االستصناع الجارية الخاصة بمؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية لعبء رأسمال بنسبة ( %8مكاف لوزن مخاطر بنسبة  .)%100أما رصيد املخزون املتعلق باألعمال الجارية
التي لم ُت ْ
ص َدر فواتيرها وال تتعلق باستصناع موازي باإلضافة إلى وزن املخاطر الخاص باملخاطر االئتمانية ،فيخضع
لعبء رأسمال نسبته ( %1,6يكاف وزن مخاطر بنسبة  )%20لتغطية تعرض مخاطر السوق.
ً
 .380يخضع أيضا وضع تمويل السلع الذي يعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر الصرف األجنبي ،لعبء
ً
رأسمال وفقا للقياس املوضح ضمن مخاطر الصرف األجنبي (انظر الجزء .)3/4/2/3
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 4.3مخاطر التشغيل
ّ
تعرف لجنة بازل للرقابة املصرفية مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو فشل
ِ .381
اإلجراءات الداخلية ،أو النظم والبشر ،أو من األحداث الخارجية التي تشمل ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،املخاطر
القانونية ومخاطر عدم االلتزام الشرعي .وال تشمل مخاطر التشغيل املخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.
 .382يمكن تقسيم مخاطر التشغيل في مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،بصفة عامة ،إلى ثالث فئات:
(أ) املخاطر العامة :وينشأ مثل هذا النوع من املخاطر عن أنواع مختلفة من العمليات املصرفية التي تمارسها
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية .وتشتمل هذه العمليات على سلسلة من األنشطة واإلجراءات األساسية
للنجاح في تحقيق أهداف العمل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وإشباع حاجات عمالئها .كما أن
خصوصيات ممارسات التشغيل ،والتوثيق ،واإلجراءات املرتبطة بتقديم الخدمات املصرفية اإلسالمية من
ِق َبل مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،وكذلك طبيعة املنتجات املالية القائمة على األصول في مؤسسات
ً
الخدمات املالية اإلسالمية ،كاملرابحة والسلم واالستصناع واإلجارة ،تستلزم صيغا إضافية لتعرضات مخاطر
التشغيل فيما يتعلق بإجراءات التشغيل اإلضافية ،وصياغة العقود املخصصة ملثل هذا النوع من املنتجات
وتنفيذها.
(ب) مخاطر عدم االلتزام الشرعي (الفقرة  :)31وهي مخاطر ناتجة عن فشل آليات الضبط الشرعي (النظم
والعاملين) ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في ضمان التزام املؤسسة بأحكام الشريعة ومبادئها كما يبينها
مجلسها الشرعي أو أي جسم مختص آخر باملنطقة املعنية .وقد يؤدي عدم االلتزام الشرعي إلى عدم اعتبار
دخل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وخسائرها ومن ثم إلى أثر عكس ي على ربحيتها ووضع رأسمالها .واألهم
من ذلك ،قد تؤدي مخاطر عدم االلتزام الشرعي الناتجة عن الفشل في ضمان االلتزام بأحكام الشريعة
ومبادئها إلى ضعف قيمة امتياز مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املعنية وفقدانها ما تتمتع به من ثقة
عمالئها ،وهذان عامالن أساسيان لنجاح أية مؤسسة للخدمات املالية اإلسالمية .ويتمثل عدم االلتزام الشرعي
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في صيغتين عامتين هما )1( :املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام الشرعي
املحتمل ،بأحكام الشريعة ومبادئها ،في عمليات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ( )2املخاطر املتعلقة
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باملسؤوليات الثقوية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمضارب تجاه مقدمي األموال في صيغة عقد
ً
غارما ملا ُ
ائت ِمن عليه من أموال املضاربة في حالة تعديه أو إهماله .وقد تصبح
املضاربة التي تجعل املضارب
ً
ً
هياكل الصكوك أيضا عرضة ملخاطر عدم االلتزام الشرعي التي قد تؤثر سلبا على قابلية الصكوك للتسويق،
ومن ثم على قيمتها.
(ج) املخاطر القانونية :تشمل املخاطر القانونية ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،التعرض للغرامات والجزاءات
واألضرار العقابية الناتجة عن إجراءات اإلنفاذ وكذلك التسويات الخاصة .وقد ينشأ مثل هذه املخاطر إما
عن ( )1عمليات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية – أي املخاطر التي تشترك فيها كل مؤسسات الوساطة
املالية ( )2مشاكل االرتياب القانوني في تفسير العقود وإنفاذها بناء على أحكام الشريعة ومبادئها .وتشمل
ً
املخاطر القانونية أيضا فشل هيكل الصكوك الذي تشارك فيه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بصفة
املنش ئ أو الجهة الراعية أو املدير أو املستثمر ،في األداء كما ينبغي بسبب جانب نقص قانوني .وهذا الجزء
يغطي بصفة أساسية الخسائر املحتملة بسبب التعرضات للمخاطر القانونية عند املشاركة بصفة املنش ئ أو
الجهة الراعية أو املدير – وبدرجة أقل –بصفة املستثمر في الصكوك.
 .383أن طبيعة األنواع املختلفة لتعرضات مخاطر التشغيل وحجم تلك األنواع وتواتر ظهورها ،ومن ثم أثر أحداث
ً
الخسائر املترتبة عليها ،تختلف كثيرا عبر الفئات املختلفة لتعرضات مخاطر التشغيل .وتتسم تعرضات مخاطر
ً
ً
التشغيل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بنمط توزيع متفرد يشمل عددا ضخما من التعرضات املحتملة التي
ً
لها احتمالية ظهور عالية نسبيا غير أن مستوى خسائرها منخفض ،وكذلك عدد جد صغير من التعرضات الكفيلة
بإحداث آثار سلبية غير مناسبة الضخامة على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،غير أن احتمال ظهورها جد
منخفض .وفي ظل هذا النوع من التفرد في نمط توزيع الخسائر ،فإن تعرضات مخاطر التشغيل ال تتيح املجال
للتصدي لها عن طريق حمل رأس املال الكافي .ولذلك ،يصبح من األمور الفائقة األهمية ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية التركيز على الضبط املؤسس ي والنظم والضوابط إلدارة تعرضات مخاطرها التشغيلية ،لتقليل احتماالت
ظهورها ،وتخفيف آثارها السلبية .وينطبق هذا على وجه الخصوص ،على التعرضات ذات اآلثار السلبية املفرطة
الضخامة على الرغم من انخفاض احتمالية ظهورها .وفي مثل هذه الحاالت ،يصبح حمل رأس املال الكافي المتصاص
ً
ً
مثل هذه الخسائر خيارا غير قابل للتطبيق ألية مؤسسة خدمات مالية إسالمية تقريبا.
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 .384بالنظر إلى أهمية إدارة تعرضات مخاطر التشغيل بأنواعها املختلفة التي تم التطرق إليها أعاله ،فإن من األساس ي
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إنشاء ممارسات سليمة وتطبيقها إلدارة مخاطر التشغيل .ومن أجل تحقيق ذلك،
ينبغي على سلطات التنظيم والرقابة إصدار وإنفاذ لوائح تقض ي بأن تكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ُ ُ ً
أطرا كافية وفعالة إلدارة مخاطر التشغيل .وينبغي أن تستوجب اللوائح مراعاة هذه األطر لطبيعة مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية وحجمها ودرجة تعقيدها ،واستعدادها لتحمل املخاطر ،ووضعية مخاطرها ،وكذلك أحوال السوق
واالقتصاد الكلي .ويشمل هذا ،السياسات الحذرة ،واإلجراءات والترتيبات املتعلقة بتحديد تعرضات مخاطر التشغيل
ومراقبتها وإعداد التقارير عنها والسيطرة عليها أو تخفيفها في الوقت املالئم.112
 .385باإلضافة إلى اإلطار الكافي الفعال إلدارة مخاطر التشغيل ،تتبين بازل الثالثة حاجة املصارف إلى االحتفاظ برأس
ُ ّ
عرف هذا املعيار الطريقة
املال الكافي المتصاص الخسائر غير املتوقعة الناتجة عن تعرضات مخاطر التشغيل .وي ِ
املوحدة ألغراض حساب أعباء رأس املال املطلوبة للتعامل مع تعرضات مخاطر التشغيل التي تواجهها مؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية وهي الطريقة الوحيدة املوصوفة في إطار بازل الثالثة .وهذه الطريقة تحل محل الطرائق
الثالث الراهنة ،املضمنة في املعيار  15ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية وهي )1( :طريقة املؤشر األساس ي ( )2الطريقة
املوحدة ( )3الطريقة املوحدة البديلة.
 1.3.4الطريقة املوحدة
 .386تحدد الطريقة املوحدة 113متطلب رأس املال ملخاطر التشغيل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أساس
املكونات التالية:
(أ) مؤشر األعمال وهو صيغة تمثيل ملخاطر التشغيل مستمدة من البيانات املالية.
ً
املعامالت الحدية املحددة تنظيميا.
(ب) مكون مؤشر األعمال ويحسب بضرب مؤشر األعمال في مجموعة من
ِ

 112انظر املعيار ( )1واملعيار ( )17ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ومطبوعة لجنة بازل للرقابة املصرفية حول :مبادئ لإلدارة السليمة ملخاطر التشغيل:
https://www.bis.org/pub/bcbs195.pdf
 113تحدد الطريقة املوحدة الجديدة ملخاطر التشغيل متطلبات رأس املال ملخاطر التشغيل للمصرف على أساس مكونين ( )1قياس لدخل املصرف ( )2قياس للخسائر
ً
التاريخية للمصرف .ومن ثم تفترض )1( :أن مخاطر التشغيل تزداد بوتيرة متنامية مع دخل املصرف ( )2أن املصارف التي سبق أن شهدت تاريخيا خسائر ملخاطر
ً
تشغيل أكبر يفترض ،على األرجح ،أنها معرضة ملثل تلك الخسائر مستقبال.
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مضاعف الخسائر الداخلية ،وهو عامل تدريج مبني على متوسط الخسائر التاريخية للمصرف ومكون مؤشر
(ج)
ِ
األعمال.
 1.1.3.4مؤشر األعمال
 .387مؤشر األعمال هو صيغة تمثيل ملخاطر التشغيل مستمدة من البيانات املالية ،ويتألف من مجموع ثالثة مكونات
هي :مكون األرباح وأقساط اإلجارة واألرباح املوزعة ،ومكون الخدمات ،واملكون املالي.
ُ .388ي َّ
عرف مؤشر األعمال كالتالي:
مؤشر األعمال = مكون األرباح وأقساط اإلجارة واألرباح املوزعة  +مكون الخدمات +املكون املالي

ويحسب باملعادالت التالية:
PIDC = Min {Abs (PE114 - EP115); 2.25%*PEA116} +DI117 .389
 .390حيث:
 :PIDC .391مكون األرباح وأقساط اإلجارة واألرباح املوزعة.
 :PE .392األرباح املكتسبة.
 :EP .393املصروفات املدفوعة.
 :PEA .394املوجودات املدرة لألرباح.
.395

 :DIدخل األرباح املوزعة.
]396. SC = Max [Abs (F&CI118; F&CE119) + Max [OOI120; OOE121

 .397حيث:

114
115

116

117
118

119

120
121

الربح املكتسب من كل املوجودات املالية واملوجودات األخرى (بما فيها األرباح املكتسبة عن طريق اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك).
املصروفات املرتبطة بكل املطلوبات املالية (شاملة املصروفات املرتبطة باإلجارة املنتهية بالتمليك واإلجارة التشغيلية ،وخسائر استهالك وانخفاض موجودات
اإلجارة التشغيلية).
املوجودات املدرة لألرباح هي التمويل اإلجمالي الكلي غير املدفوع والدفعات املقدمة املرتبطة باألدوات املدرة لألرباح غير األسهم (بما فيها الصكوك السيادية
ً
وصكوك الشركات) وموجودات اإلجارة وفقا لقياسها عند نهاية كل سنة مالية.
كل املبالغ في املعادلة ُحسبت كمتوسط لثالث سنوات T :و T – 1و .T - 2
الدخل املستلم مقابل تقديم االستشارات والخدمات .ويشمل الدخل الذي تتلقاه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عند أداء مهمة املتعهد الخارجي في مجال
الخدمات املالية اإلسالمية.
املصروفات التي تتحملها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عند تلقيها االستشارات والخدمات .وتشمل هذه رسوم التعهيد الخارجي التي تدفعها مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية في مقابل الخدمات املالية اإلسالمية (ولكن ال تشمل رسوم التعهيد الخارجي املرتبطة بتقديم خدمات غبر مالية كالخدمات اللوجستية
وخدمات تقنية املعلومات واملوارد البشرية
ُ
الدخل من العمليات املصرفية العادية الذي لم يشمل في عناصر أخرى ملؤشر األعمال ،غير أنه ذو طبيعة مماثلة.
ُ
املصروفات والخسائر من العمليات املصرفية العادية التي لم تشمل في عناصر أخرى ملؤشر األعمال لكنها ذات طبيعة مماثلة ،ومن أحداث خسائر التشغيل
(ينبغي استبعاد املصروفات املرتبطة بعمليات اإلجارة التشغيلية).
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 :F&CI .398دخل الرسوم والعمولت.
 :F&CE .399مصروفات الرسوم والعمولت.
 :OOI .400الدخل للتشغيل اآلخر.
401. FC = Abs (NPLTB122) + Abs (PLBB123)124
 .402حيث:
 :NPLTB .403صافي األرباح والخسائر في السجل التجاري.
 :NPLTB .404صافي األرباح والخسائر في السجل املصرفي.

ً
ً
 .405باإلضافة إلى التعريفات ملكونات مؤشر األعمال الواردة في الحواش ي السفلية يتضمن امللحق  XXXأيضا تعريفا
لكل مكون.
 2.1.3.4مكون مؤشر األعمال
ً
 .406مكون مؤشر األعمال هو مقياس تصاعدي للدخل يتزايد تبعا لحجم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
املعادالت الحدية ذات الصلة ،125املحددة بناء على
 .407لحساب مكون مؤشر األعمالُ ،يضرب مؤشر األعمال في
ِ
تصنيف مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على أساس مؤشر أعمالها ،في ثالثة أوعية كما هو موضح في الجدول
ً
املعادالت الحدية تبعا لحجم مؤشر األعمال .وملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي هي في الوعاء األول
( .)1وترتفع ِ
(أي لديها مؤشر أعمال يقل عن أو يساوي بليون واحد من اليورو) يساوي مكون مؤشر أعمالها :مؤشر األعمال X
 .%12فالزيادة الحدية في مكون مؤشر األعمال ،الناتجة عن زيادة وحدة واحدة في مؤشر األعمال هي %12 :في الوعاء
األول ،و %15في الوعاء الثاني ،و %18في الوعاء الثالث .وعلى سبيل املثال ،إذا كان مؤشر األعمال =  35مليار يورو،
فإن مكون مؤشر األعمال = ( 5,37 = %18 X )30 – 35( + %15 X )1 – 30( + )%12 X 1مليار.
122

123

124
125

يشمل هذا )1( :األرباح أو الخسائر الصافية املرتبطة بموجودات ومطلوبات املتاجرة (أدوات التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (إن وجدت) ،واألدوات
غير األسهم ،وأدوات األسهم ،والتمويل والدفعات املقدمة ،واملوجودات واملطلوبات األخرى) ( )2األرباح أو الخسائر الصافية املرتبطة بمحاسبة التحوط املتفق
مع أحكام الشريعة ومبادئها (إن وجدت) ( )3األرباح أو الخسائر الصافية املرتبطة بفروقات الصرف األجنبي.
يشمل هذا ( )1األرباح أو الخسائر الصافية املرتبطة باملوجودات واملطلوبات املالية مقاسة بالقيمة العادلة عن طريق األرباح والخسائر ( )2املكاسب أو الخسائر
املحققة املرتبطة باملوجودات واملطلوبات املالية غير املقاسة بالقيمة العادلة عن طريق األرباح والخسائر (التمويل والدفعات املقدمة ،واملوجودات املتاحة للبيع،
واملوجودات املحمولة إلى أجل االستحقاق ،واملطلوبات املالية املقاسة بكلفة مطفأة ( )3األرباح أو الخسائر الصافية املرتبطة بمحاسبة التحوط ( )4األرباح أو
الخسائر الصافية املرتبطة بفروقات الصرف األجنبي
كل الحدود في املعادلة ُحسبت كمتوسط لثالث سنوات T :و T – 1و .T - 2
املعادالت الحدية هي حدود ثابتة تحددها السلطة التنظيمية ،وهي مبنية على مؤشر األعمال ومن ثم تزداد مع حجم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
ِ
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الجدول 1

واملعادلت الحدية
نطاقات مؤشر األعمال
ِ

املعادلت الحدية ملؤشر األعمال
ِ

الوعاء نطاق مؤشر األعمال (مليار يورو)
1

<=1

%12

2

 <1مؤشر األعمال <= 30

%15

3

> 30

%18

مضاعف الخسائر الداخلية
ِ 3.1.3.4
مضاعف الخسائر الداخلية هو عامل تدريج مبني على متوسط خسائر التشغيل التاريخية ،ملؤسسة الخدمات
.408
ِ
املالية اإلسالمية.
 .409تتطلب الطريقة املوحدة من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أدراج عامل يمثل تجربة خسائرها التشغيلية
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية .وفيما يلي تعريف
الداخلية في حساب عبء رأس املال ملخاطر التشغيل عن طريق م ِ
مضاعف الخسائر الداخلية:
])ILM = Ln [exp (1) – 1 + ( LC/BIC
حيث:
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية.
 :ILMم ِ
 : LCمكون الخسائر.
 :BICمكون مؤشر األعمال
ً
 .410يساوي مكون الخسائر خمسة عشر ضعفا من املتوسط السنوي لخسائر مخاطر التشغيل املحققة خالل
ً
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية (واحدا) عندما يتساوى مكون الخسائر ومكون مؤشر
السنوات العشر األخيرة .ويساوي م ِ
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية أكبر من (واحد).
األعمال .وحين يكون مكون الخسائر أكبر من مكون مؤشر األعمال يكون م ِ
أي أن املصرف الذي لديه خسائر مرتفعة مقارنة بمكون مؤشر األعمال لديه ،ينبغي عليه حمل رأسمال أعلى نتيجة
لدمج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب.
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ً
 .411ينبغي أن يكون حساب متوسط الخسائر في مكون الخسائر مبنيا على بيانات خسائر سنوية عالية الجودة لعشر
سنوات .وتوجز الفقرات من ( )17إلى ( )28املتطلبات النوعية لجمع بيانات الخسائر لهذا الغرض .وكجزء من عملية
االنتقال إلى الطريقة املوحدة تستطيع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي ليست لديها بيانات خسائر عالية
الجودة لعشر سنوات استخدام بيانات خسائر لخمس سنوات كحد أدنى ،لحساب مكون الخسائر .ومؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية التي ليست لديها بيانات خسائر عالية الجودة لخمس سنوات ينبغي عليها حساب متطلبات
رأس املال بناء على مكون مؤشر األعمال فقط .ومع ذلك فقد تطلب سلطات التنظيم والرقابة من مؤسسة الخدمات
ُ
ضاعف
املالية اإلسالمية حساب متطلبات رأس املال باستخدام بيانات خسائر ألقل من خمس سنوات إذا كان م ِ
الخسائر الداخلية لديها أكبر من (واحد) ،ورأت سلطات التنظيم والرقابة أن الخسائر تمثل توزيع تعرض مخاطر
التشغيل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .412فيما يتعلق بمؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في الوعاء األول (أي التي لديها مؤشر أعمال < = مليار واحد
ُ ُ
ضاعف الخسائر الداخلية بـ (واحد) ومن ثم ال تؤثر الخسائر الداخلية على حساب رأس املال.
من اليورو) ح ِدد م ِ
ومع ذلك ،لدى سلطات التنظيم والرقابة الحرية للسماح بشمل بيانات الخسائر الداخلية في اإلطار ملؤسسات
الخدمات املالية اإلسالمية في الوعاء األول ،بشرط الوفاء بمتطلبات جمع بيانات الخسائر املحددة في الفقرات من
ً
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية مساوية لـ (واحد)
( )16إلى ( .)27وتستطيع أيضا سلطات التنظيم والرقابة تحديد قيمة م ِ
لجميع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مناطقها .وهذا يعني أن متطلب رأس املال ملخاطر التشغيل في مثل
ً
هذه الحاالت سوف لن يكون متعلقا بالسجل التاريخي لخسائر مخاطر التشغيل ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
ُ
ضاعف الخسائر
املعنية ،وسيحدد عن طريق مكون مؤشر األعمال فقط .وفي مثل هذه الحاالت ،حين يحدد م ِ
الداخلية لدى قيمة (واحد) من ِق َبل سلطات التنظيم والرقابة ،ينبغي أن يطلب من مؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية اإلفصاح عن خسائرها التاريخية الناشئة عن مخاطر التشغيل ،وفقا ملتطلبات اإلفصاح املدرجة في املعيار
 22ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية ،بهدف تيسير قابلية املقارنة.
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ُ َ
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية .ويحسب
 .413يحدد متطلب رأس املال ملخاطر التشغيل على أساس مكون مؤشر األعمال وم ِ
ُ
ضاعف الخسائر
الحد األدنى ملتطلب رأس املال ملخاطر التشغيل عن طريق ضرب مكون مؤشر األعمال في م ِ
الداخلية:126
ُ
ضاعف الخسائر الداخلية
الحد األدنى ملتطلب رأس املال ملخاطر التشغيل = مكون مؤشر األعمال  Xم ِ
 4.1.3.4تطبيق الطريقة املوحدة في إطار مجموعة
 .414ينبغي النظر في القيام بحساب عبء رأس املال في إطار املجموعة عبر الطريقة املوحدة كما يلي:
ً
َ
ستخدم العمليات الحسابية للطريقة املوحدة أرقاما ملؤشر األعمال موحدة
(أ) على املستوى املوحد ،يجب أن ت
ِ
ً
تماما تغطي الدخل واملصروفات ألعضاء املجموعة .وتستخدم العمليات الحسابية على املستوى املوحد
ً
الفرعي أرقاما ملؤشر األعمال الخاص بمؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لذلك املستوى املوحد الفرعي ،بينما
ً
تستخدم العمليات الحسابية على مستوى الكيان التابع أرقاما ملؤشر األعمال من ذلك الكيان التابع.
(ب) وكما في حالة الشركات القابضة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،عندما تصل أرقام مؤشر األعمال
الخاصة باملستوى املوحد الفرعي أو الكيان التابع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى الوعاء الثاني ،يطلب
من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تجربة الخسائر في العمليات الحسابية للطريقة املوحدة.
ويستخدم املستوى املوحد الفرعي أو الكيان التابع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،في العمليات الحسابية
للطريقة املوحدة ،الخسائر التي حققها فقط (ال تشمل الخسائر التي حققتها األجزاء األخرى للشركة القابضة
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية).
(ج) في حالة عجز كيان تابع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،واقع في الوعاء الثاني أو أعلى ،عن الوفاء باملعايير
النوعية الستخدام مكون الخسائر ،ينبغي على هذا الكيان التابع حساب متطلبات الطريقة املوحدة بتطبيق
مكون مؤشر أعمال بنسبة  .%100وفي مثل هذه الحاالت قد تطلب سلطات التنظيم والرقابة من مؤسسة
ُ
ضاعف خسائر داخلية بقيمة أكبر من (واحد).
الخدمات املالية اإلسالمية املعنية استخدام م ِ

126

ً
تساوي املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ملخاطر التشغيل  12,5ضعفا من الحد أألدنى ملتطلب رأس املال ملخاطر التشغيل.
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 5.1.3.4الحد األدنى من معايير استخدام بيانات الخسائر في ظل الطريقة املوحدة
 .415يطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي لديها مؤشر أعمال أكبر من مليار واحد من اليورو استخدام
ُ
ُ َ
كم ْدخل مباشر في حسابات رأس املال ملخاطر التشغيل .وت َعد سالمة جمع البيانات وجودة البيانات
بيانات الخسائر
ً
ونزاهتها أمورا حاسمة لضمان إظهار أعباء رأس املال املحسوبة لتعرض خسائر التشغيل ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية .وتوجز الفقرات من ( )19إلى ( )31الحد األدنى من معايير بيانات الخسائر .وعلى سلطات التنظيم والرقابة
ً
مراجعة جودة بيانات الخسائر ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية دوريا ،في إطار مراجعاتها االحترازية للمخاطر.
 .416يطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي ال تفي بمعايير بيانات الخسائر ،حمل رأسمال ال يقل عن
 %100من مكون مؤشر األعمال .وفي مثل هذه الحاالت ،تستطيع سلطات التنظيم والرقابة أن تطلب من مؤسسات
ُ
ضاعف خسائر داخلية بقيمة تفوق (الواحد) ،كما أن استبعاد بيانات الخسائر
الخدمات املالية اإلسالمية لديها م ِ
ُ
ضاعفات ناتجة عن ذلك ،ينبغي اإلفصاح عنه
الداخلية بسبب عدم االلتزام بمعايير بيانات الخسائر ،وتطبيق أية م ِ
عالنية ،إلى جانب اإلفصاحات املبينة في املعيار  22ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
 6.1.3.4املعايير العامة للتعرف على بيانات الخسائر وجمعها ومعالجتها
ُ .417ي َعد التحديد الصحيح لبيانات الخسائر الداخلية وجمعها ومعالجتها من الشروط املسبقة لحساب رأس املال
عبر الطريقة املوحدة .واملعايير العامة الستخدام مكون الخسائر كما يلي:
(أ) ينبغي أن تكون عملية حساب بيانات الخسائر املأخوذة من الداخل ،املستخدمة في حساب مكون الخسائر،
مبنية على فترة مالحظة لعشر سنوات .وفي فترة انتقال مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى الطريقة
املوحدة ،يمكن السماح بفترة مالحظة ملخمس سنوات على أساس استثنائي ،بشرط أال يكون لدى املؤسسة
بيانات خسائر جيدة ألكثر من خمس سنوات.
(ب) تعتمد مصداقية البيانات الداخلية للخسائر ومالءمتها بدرجة كبيرة على ارتباطها بأنشطة األعمال الراهنة
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،والوسائط التقنية املستخدمة ،وإجراءات إدارة املخاطر .وبالتالي ينبغي
أن يكون لدي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إجراءات وعمليات موثقة لتحديد بيانات الخسائر
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الداخلية وجمعها ومعالجتها .وينبغي التحقق من صحة مثل هذه العمليات واإلجراءات قبل استخدام
بيانات الخسائر لحساب مكون الخسائر والحد األدنى ملتطلب رأس املال ملخاطر التشغيل ،كما ينبغي
إخضاعها للمراجعات املستقلة املنتظمة عن طريق وظائف تدقيق داخلية أو خارجية أو كلتيهما.
(ج) ألغراض إدارة املخاطر ،وللمساعدة في التدقيق الرقابي واملراجعة أو هذا وذاك ،تستطيع سلطة التنظيم
والرقابة أن تطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بيان تفاصيل خسائرها الداخلية التاريخية في
الفئة املناسبة من فئات املستوى الرقابي األول كما هو معرف في امللحق  XXXوتقديم تلك البيانات
لسلطات التنظيم والرقابة .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية توثيق معايير تخصيص الخسائر
ألنواع األحداث املحددة.
(د) يجب أن تكون بيانات الخسائر الداخلية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية شاملة بحيث تغطي كل
األنشطة وأنواع التعرض األساسية الناشئة عن كل النظم الفرعية واملواقع الجغرافية ذات الصلة .وقد
ُع ِّين الحد األدنى لشمل حدث خسائر ما في عملية جمع البيانات وحساب متوسط الخسائر السنوية ،بمبلغ
 20,000يورو .وألغراض حساب متوسط الخسائر السنوية ،تستطيع سلطات التنظيم والرقابة ،بناء على
تقديرها ،زيادة الحد األدنى إلى  100,000يورو للمصارف في الوعاءين الثاني والثالث (أي التي لديها مؤشر
أعمال يزيد عن مليار واحد من اليورو).
(ه) بمعزل عن املعلومات حول مبالغ الخسائر اإلجمالية ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية جمع
معلومات عن التواريخ املرجعية ألحداث مخاطر التشغيل ،بما في ذلك تاريخ وقوع الحدث أو بدئه ("تاريخ
ُ
الظهور") -إذا أتيح -وتاريخ علم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بالحدث ("تاريخ االكتشاف") ،وتاريخ أو
تواريخ ُ
تسبب الحدث في خسارة أو احتياطي أو مخصص تم اعتباره في حساب األرباح والخسائر ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ("تاريخ املحاسبة") .وإضافة إلى ذلك ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية جمع معلومات عن عمليات استعادة مبالغ الخسائر اإلجمالية ،وكذلك عن دوافع الحدث املفض ي
إلى الخسائر أو أسبابه .127وينبغي أن يتناسب مستوى تفصيل املعلومات الوصفية مع حجم مبلغ الخسائر
اإلجمالية.

127

ُ
األثر الضريبي (التخفيضات في عبء ضريبة أرباح الشركات بسبب خسائر التشغيل) ال ت َعد استردادات ألغراض الطريقة املوحدة ملخاطر التشغيل.
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(و) يجب أال تدرج أحداث خسائر التشغيل املتعلقة بمخاطر االئتمان ،أو تلك التي عولجت عند حساب
املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ملخاطر االئتمان ،في مجموعة بيانات الخسائر.
ُ
(ز) تعامل خسائر مخاطر التشغيل املتعلقة بمخاطر السوق معاملة مخاطر التشغيل ألغراض حساب الحد
األدنى لرأس املال التنظيمي تحت هذا اإلطار ،ومن ثم تخضع للطريقة املوحدة ملخاطر التشغيل.
(ح) ينبغي أن تكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الترتيبات الالزمة إلجراء املراجعة املستقلة
لشمولية بيانات الخسائر ودقتها.
 7.1.3.4املعايير الخاصة بتحديد بيانات الخسائر وجمعها ومعالجتها
 1.7.1.3.4بناء مجموعة بيانات الخسائر للطريقة املوحدة
 .418يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات ملعالجة العديد من جوانب
مجموعات بيانات الخسائر بما في ذلك تعريف الخسائر اإلجمالية ،والتاريخ املرجعي والخسائر املصنفة من أجل
إنشاء مجموعات لبيانات الخسائر مقبولة الجودة ،من بيانات خسائرها الداخلية.
 2.7.1.3.4الخسائر اإلجمالية والخسائر الصافية وتعريفات االسترداد
 .419الخسائر اإلجمالية هي الخسائر قبل أي نوع من أنواع االستردادُ .وت َّ
عرف الخسائر الصافية بأنها الخسائر بعد
معالجة حاالت االسترداد .واالسترداد هو حدث مستقل يتعلق بحدث الخسائر األساس ي ،ويستقل عنه في وقت
الحدوث الذي يشهد استالم أموال أو تدفقات لفوائد اقتصادية من طرف ثالث.128
 .420يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تكون قادرة على تحديد مبالغ الخسائر اإلجمالية ،واالستردادات
غير املرتبطة بالتكافل ،واستردادات التكافل ،لكل أحداث املخاطر التشغيلية .ويجب على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية استخدام خسائر خالية من االستردادات (بما في ذلك استردادات التكافل) في مجموعة بيانات الخسائر.
ومع ذلك ،يمكن استخدام االستردادات لخفض الخسائر فقط بعد تلقي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الدفع.
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من أمثلة االستردادات املد فوعات املستلمة من مقدمي التكافل ومدفوعات السداد املستلمة من مرتكبي جرائم االحتيال واالستردادات من التحويالت الخاطئة.
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وال تعتبر الذمم املدينة استردادات ألغراض حساب الخسائر الصافية .وينبغي تقديم إثباتات للمدفوعات املستلمة
املرتبطة بالخسائر الصافية ،لسلطات التنظيم والرقابة عند الطلب.
 .421يجب تضمين العناصر التالية عند حساب الخسائر اإلجمالية ملجموعة بيانات الخسائر:
(أ) األعباء املباشرة ،بما في ذلك حاالت التدني والتسويات لحسابات األرباح والخسائر ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية وحاالت التدوين الناشئة عن حدث مخاطر التشغيل.
(ب) الخسائر املحققة كنتيجة للحدث ،بما فيها املصروفات الخارجية ذات الصلة املباشرة بحدث مخاطر
ً
التشغيل (مثال املصاريف القانونية املتعلقة مباشرة بالحدث ،والرسوم املدفوعة لالستشاريين أو املحامين أو
املوردين) وكلف اإلصالح أو اإلحالل املتكبدة إلعادة الوضع إلى كان عليه قبل حدث مخاطر التشغيل.
(ج) تخصيصات االحتياطيات املدرجة في األرباح والخسائر ضد األثر املحتمل لحدث خسائر املخاطر التشغيلية.
ً
(د) الخسائر الناجمة عن أحداث مخاطر التشغيل ،ذات األثر املالي الواضح ،واملقيدة مؤقتا في الحساب املؤقت
ً
أو الحساب املعلق أو فيهما معا ،ولم يتم بعد إدراجها في حساب األرباح والخسائر (الخسائر املعلقة).129
ينبغي إدراج الخسائر الجوهرية املعلقة ،في مجموعة بيانات الخسائر ،خالل مدة تتناسب مع حجم العنصر
املعلق ومدة بقائه.
(ه) اآلثار االقتصادية السلبية املقيدة في فترة محاسبة مالية ،الناشئة عن أحداث مخاطر تشغيل تؤثر في
التدفق النقدي أو البيانات املالية لفترات محاسبية سابقة"( ،خسائر التوقيت .)"130ينبغي تضمين "خسائر
التوقيت" الجوهرية في مجموعة بيانات الخسائر عندما تكون تلك الخسائر بسبب أحداث ملخاطر تشغيل
تمتد إلى أكثر من فترة محاسبية مالية واحدة ،وتفض ي إلى مخاطر قانونية.
 .422ينبغي استبعاد العناصر التالية من حساب الخسائر اإلجمالية ملجموعة بيانات الخسائر:
(أ) كلف عقود الصيانة العامة للعقارات واملنشآت واملعدات.
129

130

ً
مثال في بعض الدول قد يتسنى التعرف على أثر بعض الوقائع (كالوقائع القانونية ،وتلف األصول العينية) وتحديدها بجالء قبل اعتبارها عن طريق إنشاء
ً
ً
احتياطي .إضافة إلى أن طريقة إنشاء هذا االحتياطي (مثال تاريخ االكتشاف) قد تختلف تبعا الختالف مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أو املناطق.
ً
تتعلق آثار التوقيت عادة بوقوع أحداث مخاطر التشغيل التي ينتج عنها تشوه مؤقت في الحسابات املالية للمؤسسة (مثال املبالغة في بيان اإليرادات ،واألخطاء
ً
ً
ً
ً
املحاسبية ،واألخطاء في التعديل تبعا للقيمة السوقية .وفي حين أن هذه األحداث ال تمثل أثرا ماليا حقيقيا على املؤسسة ،إال أن الخطأ إذا امتد إلى أكثر من
ً
ً
فترة محاسبة مالية واحدة قد يشكل تحريفا جوهريا للبيانات املالية للمؤسسة.
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(ب) املصروفات الداخلية أو الخارجية لتعزيز األعمال بعد خسائر مخاطر التشغيل :عمليات التطوير
والتحسينات ومبادرات عملية تقييم املخاطر وتعزيزاتها.
(ج) رسوم التكافل أو أقساطه.
.26يجب على املؤسسات املالية اإلسالمية استخدام تاريخ املحاسبة إلنشاء مجموعة بيانات الخسائر .ويجب على
هذه املؤسسات استخدام تاريخ ال يعقب تاريخ املحاسبة ،لتضمين الخسائر املتعلقة باألحداث القانونية في مجموعة
بيانات الخسائر .وفيما يتعلق بأحداث الخسائر القانونية ،فإن تاريخ املحاسبة هو التاريخ الذي أنش ئ فيه احتياطي
للخسائر املحتملة املُ َّ
قدرة في األرباح والخسائر.
 .423الخسائر التي تتسبب فيها األحداث العامة ملخاطر التشغيل أو أحداث مخاطر تشغيل ذات صلة ،مع مرور الزمن،
ً
ٌوتلحق بالحسابات خالل عدة سنوات ،ينبغي تخصيصها للسنوات املقابلة في قاعدة بيانات الخسائر تماشيا مع
معاملتها املحاسبية.
 3.7.1.3.4استبعاد الخسائر من مكون الخسائر
 .424قد تطلب مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحصول على موافقة السلطة التنظيمية والرقابية التابعة لها
عندئذ ينبغي
على استبعاد أحداث خسائر تشغيلية بعينها لم تعد لها صلة بوضعية مخاطر األعمال لدى املؤسسة.
ٍ
ً
ً
أن يكون استبعاد أحداث الخسائر الداخلية أمرا نادر الحدوث ومدعوما باملسوغات القوية .وعند تقويم الصلة بين
أحداث املخاطر التشغيلية ووضعية املخاطر لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،سوف تنظر سلطات التنظيم
والرقابة فيما إذا كان السبب الذي يقف وراء حدث الخسارة قد يعاود الظهور في مجاالت أخرى ضمن عمليات
املؤسسة ،أم ال .فإذا نظرنا إلى حاالت التعرض القانوني التي تتم تسويتها واألعمال املتخارج منها كمثال ،فإن سلطات
ُ
ظهر عدم وجود أي
التنظيم والرقابة تتوقع من التحليالت التي تقدمها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن ت ِ
تعرض قانوني مماثل أو متبقي ،وأن تجربة األحداث املستبعدة لم تعد لها أية صلة بأنشطة أخرى مستمرة أو منتجات
لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
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ً
 .425ينبغي اإلفصاح عن املبلغ الكلي للخسائر وعدد الحاالت املستبعدة وفقا ملا جاء في املعيار رقم ( )22ملجلس
الخدمات املالية اإلسالمية ،ووفق نسق سردي مناسب.
ً
 .426يجب أن يكون طلب استبعاد الخسائر خاضعا لحد األهمية النسبية الذي تحدده سلطات التنظيم والرقابة
ً
ً
(مثال أن تتجاوز الواقعة املستبعدة  %5من متوسط خسائر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية) .وفضال عن ذلك
تستبعد الخسائر فقط بعد إدراجها في قاعدة بيانات خسائر املخاطر التشغيلية لدى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ملدة أدناها (مثال ثالث سنوات) تحددها سلطة التنظيم والرقابة .وينبغي أال تخضع الخسائر املتعلقة
باألنشطة املتخارج منها لحد زمني أدنى لبقاء خسائر املخاطر التشغيلية مدرجة في قاعدة بيانات الخسائر.
 4.7.1.3.4استبعاد األنشطة املتخارج منها من مؤشر األعمال
 .427قد تطلب مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية موافقة السلطات التنظيمية والرقابية على استعاد أنشطة متخارج
ً
منها من حساب مؤشر األعمال .ومثل هذا االستبعاد ينبغي اإلفصاح عنه وفقا للمعيار  22ملجلس الخدمات املالية
اإلسالمية.
 5.7.1.3.4تضمين الخسائر وعناصر مؤشر األعمال املتعلقة بحاالت االندماج واالستحواذ
 .428ينبغي أن تشمل الخسائر وقياس مؤشر األعمال ،الخسائر وعناصر مؤشر األعمال الناتجة عن االستحواذ على
األعمال ذات الصلة واالندماج معها.
 8.1.3.4اإلفصاح
 .429يطلب من جميع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التي لديها مؤشر أعمال يتجاوز مليار واحد من اليورو ،أو
التي تستخدم بيانات الخسائر الداخلية في حساب مكون الخسائر والحد األدنى ملتطلب رأس املال ملخاطر التشغيل،
اإلفصاح عن بيانات خسائرها السنوية لكل من السنوات العشر في نافذة حساب مضاعف الخسائر الداخلية.
ً
وينطبق هذا أيضا على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في املناطق التي آثرت تحديد مضاعف للخسائر الداخلية
بقيمة (واحد) .ويطلب تقديم التقارير عن بيانات الخسائر على أساس مجمل ،وكذلك بعد االسترداد واستبعاد
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ً
الخسائر .ويطلب أيضا من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية اإلفصاح عن كل عنصر من العناصر الفرعية ملؤشر
األعمال لكل سنة من السنوات الثالث لنافذة حساب مكون مؤشر األعمال.
 1.3.4.9مخاطر عدم االلتزام الشرعي
ً
 .430تماشيا مع الفقرة ( 2ب) تتيح النقاط التالية أمثلة استداللية للمتطلبات الشرعية التي ينبغي على مؤسسات
ً
الخدمات املالية اإلسالمية االلتزام بها في عقود تمويلها .وهذه القائمة ليست حصرية أو نهائية وقد تختلف تبعا
الختالف وجهات نظر املجالس الشرعية املختلفة.
(أ) عقود املرابحة واإلجارة
ُ
 وجود األصل عند وقوع البيع أو اإلجارة أو ،في حالة اإلجارة ،ينبغي أن يسبق االستحواذ على حق االنتفاع
َ
إنشاء عقد اإلجارة ،ما عدا في حالة االتفاق على العين املؤجرة بناء على املواصفات
بالعين املؤجرة،
العامة.
 أن يكون األصل قيد الحيازة الفعلية أو الحكمية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عند تقديمه للبيع
أو التأجير.
ً
 العزم على استخدام األصل من ِق َبل املشتري أو املستأجر في أنشطة أو أعمال مباحة شرعا ،وإذا أعيد
تأجير األصل ملالكه في الفترة األولى لإلجارة يجب أال يؤدي ذلك إلى عقد عينة.
 عدم وجود غرامة لتأخير الدفع أو زيادة في السعر مقابل التمديد أو إعادة جدولة تاريخ الدفع لحسابات
ً
الذمم املدينة أو الذمم املدينة لإلجارة ،بصرف النظر عما إذا كان املدين متعثرا أو غير متعثر.
(ب) عقود السلم واالستصناع
 عدم االعتماد املتبادل أو تداخل الشروط بين عقود البيع والشراء ،كالسلم والسلم املوازي ،واالستصناع،
واالستصناع املوازي.
 ال يجوز وضع شرط جزائي لتأخير تسليم السلعة املشتراة عن طريق عقد السلم .ومع ذلك فإن مثل هذا
الشرط مسموح به في االستصناع واالستصناع املوازي.
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ً
 كما هي الحال مع عقد السلم ،فإن من الصفات الجوهرية لعقد االستصناع عدم وجود املبيع فعليا
عند انعقاد البيع وعدم الحاجة إلى ذلك.
(ج) عقود املشاركة واملضاربة
 ينبغي استثمار رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في استثمارات أو أنشطة أعمال متفقة مع
أحكام الشريعة ومبادئها.
 ال يضمن الشريك في املشاركة رأسمال الشريك اآلخر ،كما ال يضمن املضارب رأسمال املضاربة.
ً
ً
ً
ً
 إذا وعد أحد الشركاء في عقد املشاركة شريكا آخر وعدا ملزما بشراء حصته ،يحدد سعر الشراء وفقا
لسعر السوق أو السعر الذي يتفقان عليه عند انعقاد البيع .وال يجوز ،في أية حال ،أدراج نص في العقد
على شراء الحصة بالقيمة االسمية األساسية عند إنشاء املشاركة.
 1.9.1.3.4خصائص املخاطر التشغيلية لصيغ التمويل واالستثمار املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .431كما هو مبين في الفقرة ( ،)2يمكن تصنيف مخاطر التشغيل في املؤسسات املالية اإلسالمية في فئات مختلفة
تشمل مخاطر التشغيل العامة ،ومخاطر عدم االلتزام الشرعي ،واملخاطر القانونية .وعدم االلتزام بالحد األدنى
للمتطلبات الشرعية في مختلف صيغ التمويل املوضحة في الفقرة  XXXقد يؤدي إلى مخاطر عدم االلتزام الشرعي،
ومن ثم إلى خسائر مخاطر تشغيلية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وتوضح الفقرات التالية مخاطر التشغيل
املتفردة التي تواجهها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فيما هو شائع االستخدام من صيغ التمويل واالستثمار
املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،باإلضافة إلى النقاط املذكورة في الفقرات السابقة .وينبغي التأكيد هنا أن غياب
ً
ً
الدقة في توثيق العقود ،عموما ،يستتبع مخاطر تشغيلية .ويتضمن امللحق  XXXمزيدا من الحاالت املحتملة
ً
للمعامالت غير امللتزمة شرعا في العقود األساسية للمصرفية اإلسالمية.
 .432املرابحة :باإلضافة إلى تعرضات املخاطر االئتمانية يمكن أن تواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية األنواع
التالية من مخاطر التشغيل املتعلقة بتمويل املرابحة.
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(أ) عند إبرام عقد املرابحة ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية شراء األصل وحيازته حيازة قانونية
أو حكمية قبل بيعه للعميل .ولذلك يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن الخصائص
ً
القانونية للعقد تطابق تماما املقصد التجاري للمعامالت.
(ب) يقوم العميل في املرابحة بدور الوكيل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لشراء األصل املعني ،حيث ينبغي
ً
أن تنتقل ملكية األصل إلى املؤسسة أوال ،وليس إلى العميل مباشرة.
 .433السلم :عندما تشتري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية السلعة من العميل بمقابل الدفع املقدم قد تنشأ
عندئذ مخاطر التشغيل التالية:
ٍ
ً
ُ
(أ) إذا كانت السلع املعنية سلعا زراعية ،وكانت السلع املوردة أقل جودة مما اتفق عليه في العقد ،ينبغي على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،بوصفها املشتري ،إما رفض السلع ،أو قبولها بالسعر املتفق عليه .وفي
هذه الحالة الثانية ،سيترتب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بيع السلع بسعر أقل مما كانت ستحصل
عليه لو أن السلع املوردة وافقت ما نص عليه العقد [ومع ذلك ،في حالة السلم املوازي ،قد يقبل مشتري
ً
السلع من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (دون أن يكون ملزما) شراء السلع بسعر العقد .وفي هذه الحالة
سوف لن تعاني مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أية خسارة لربح].
ً
(ب) قد يقوم العميل بتوريد السلع مبكرا ،قبل التاريخ املتفق عليه .وإذا كانت السلع املوردة توافق املواصفات
التعاقدية ،يتوجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،عادة ،كمشتري استالمها قبل التاريخ املتفق
عليه .وقد تنتج عن هذا كلفة إضافية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ككلفة التخزين وغطاء التكافل،
أو قد يصل األمر إلى تلف السلع قبل إعادة بيعها إذا كانت قابلة لذلك بطبيعتها.
(ج) في حالة السلم املوازي ،إذا أصبح من غير املمكن توريد السلع إلى مشتري السلم املوازي ،إما بسبب تأخر
التوريد من ِق َبل البائع في عقد السلم (العميل) أو لتأخر من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نفسها،
فقد تواجه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر قانونية ،ما لم يوافق مشتري عقد السلم املوازي على
تعديل تاريخ تسليم السلعة املعنية.
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 .434االستصناع :في حالة االستصناع املقترن باستصناع موازي ،تتعاقد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على
ُ َ
نشأ أو ُم َّ
صنع ،ثم تتعاقد مع مقاول آخر إلنشاء األصل أو تصنيعه .ومن ثم فإن اعتماد مؤسسة
توريد أصل م
الخدمات املالية اإلسالمية على املقاول الثاني يعرضها ملخاطر تشغيل مختلفة .وتحتاج هذه املخاطر إلى إدارة تشمل
الضمانات أو الكفاالت ،واالحتياطات ،والحرص الواجب في اختيار مقاول اإلنشاء أو التصنيع ،وفي اختياراالستشاريين
ً
واملوظفين املؤهلين ملراقبة تنفيذ عقد مقاول اإلنشاء أو التصنيع ،وأخيرا قيام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
بتسليم املبيع للعميل .وقد تشمل بعض املخاطر التشغيلية املتعلقة باالستصناع ما يلي:
(أ) في حالة تأخير التسليم من ِق َبل مقاول اإلنشاء أو التصنيع ،قد تعجز مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن
توريد السلعة للعميل النهائي في التاريخ املتفق عليه ،ومن ثم تتعرض إلى مخاطر دفع غرامة تأخير التسليم.
(ب) في حالة وقوع تجاوز في الكلفة في غضون عملية اإلنشاء أو التصنيع (إما بسبب ارتفاع أسعار املواد الخام
وكلف التصنيع أو اإلنتاج ،أو بسبب تأخير من ِق َبل مقاول اإلنشاء أو التصنيع ،أدى إلى كلف أعلى) قد يتوجب
ً
ً
على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تحمل الكلف الزائدة كليا أو جزئيا ،ما لم تكن هناك اتفاقية مسبقة،
على غير ذلك ،مع العميل النهائي .وإذا عجز مقاول اإلنشاء أو التصنيع عن الوفاء بمعايير الجودة ،أو بأية
ُ
مواصفات أخرى ات ِفق عليها في العقد مع العميل النهائي ،قد تواجه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر
قانونية ،ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مقاول اإلنشاء أو التصنيع والعميل النهائي ،إما على إصالح العيوب،
أو على تخفيض قيمة العقد.
(ج) إذا عجز مقاول اإلنشاء أو التصنيع عن إكمال األصل في املوعد املتفق عليه ،قد يتطلب هذا من مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية إيجاد من يحل محله من السوق ،وقد تنشأ عن هذا كلفة إضافية للمؤسسة.
 .435اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك :في عقد اإلجارة التشغيلية أو اإلجارة املنتهية بالتمليك ،قد تواجه مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية بوصفها املؤجر األنواع التالية من املخاطر التشغيلية خالل مدة اإلجارة:
ً
(أ) ينبغي أن يكون االستخدام النهائي ألصل اإلجارة متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها .وفي غياب ذلك،
ً
ستصبح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معرضة لعدم اعتبار دخل اإلجارة لكونه غير مباح ،فضال عن
أن األمر يتطلب منها استعادة األصل وإيجاد مستأجر جديد له.
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(ب) إذا أتلف املستأجر األصل الذي بحوزته ،ثم امتنع عن دفع كلفة إصالح التلف ،فسوف تضطر مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية إلى استعادة األصل واتخاذ اإلجراء القانوني املناسب للحصول على كلفة اإلصالح،
وقد ينطوي هذا على كلف تشغيلية ونفقات مقاضاة.
(ج) في حالة إلحاق الضرر الشديد أو الدمار باألصل ،دون أي خطأ من املستأجر ،يتطلب األمر من مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية بوصفها املؤجر تقديم أصل بديل للعميل .وإذا كان األصل األول غير مؤمن يلزم
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تحمل كلفة شراء األصل الجديد .وإضافة إلى ذلك ،إذا عجزت مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية عن تقديم األصل البديل للمستأجر ،قد يلغي املستأجر عقد اإلجارة دون دفع
األجرة للمدة املتبقية من العقد.
(د) في حالة أي خطأ أو سوء تصرف من جانب املستأجر ،قد تواجه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر
قانونية فيما يتعلق بإنفاذ حقوقها التعاقدية واستعادة األصل.
 .436املشاركة :في عقد املشاركة تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التمويل على أساس املشاركة في األرباح
والخسائر .وفي مثل هذا العقد قد تنشأ األنواع التالية من املخاطر التشغيلية:
(أ) قد تفشل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في أداء مهام الحرص الواجب فيما يتعلق بالعميل أو املشروع
املمول.
(ب) قد تفشل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،خالل مدة االستثمار ،في مراقبة األداء املالي للمشروع بدرجة
كافية ،أو قد ال تكون قادرة على تلقي املعلومات املطلوبة من العميل.
 .437املضاربة :في عقد املضاربة تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التمويل على أساس عقد املشاركة في األرباح
والخسائر .وفي مثل هذا العقد قد تنشأ األنواع التالية من املخاطر التشغيلية:
(أ) في هذا العقد ،ال ينبغي على عميل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمضارب تحمل أية خسائر ،ما لم
يكن هنالك إهمال أو تعد من جانبه .131فالعميل هنا مطلوب منه التصرف فقط بصفة املؤتمن على إدارة
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ً
ً
عقد املضاربة هو "مشاركة بين العمل ورأس املال" .ومن ثم فإن املضارب الذي يستثمر عمال وليس رأسماال ،معرض فقط لخسارة عمل (غير مثمر).
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أموال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وفي غياب الحق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في التحكم في
إدارة املشروع بوصفها املقدم لألموال (رب املال) يصبح الوضع مدعاة للمخاطر األخالقية .وقد ينشأ عدم
تماثل في املعلومات بسبب عجز العميل عن تزويد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية باملعلومات املنتظمة
الكافية التي يمكن االعتماد عليها ،عن األداء املالي للمشروع.
(ب) قد تفشل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في أداء ما يكفي من الحرص الواجب تجاه العميل أو املشروع
املعني.
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 4.4الحسابات الستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
 .438يتناول هذا الفصل متطلب رأس املال للموجودات املمولة بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في
األرباح ،وهي وعاء لألموال االستثمارية مودع لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أساس املضاربة.
 .439بناء على املمارسات السائدة في مناطق مختلفة ،قد ينطبق هذا الجزء بالتساوي على صيغ أخرى للعقود
االستثمارية كالوكالة أو املشاركة .وحين تمزج حسابات االستثمار في ظل عقد الوكالة ،تصبح العالقة بين مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية واملستثمرين وكالة بسيطة تكسب بموجبها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية رسوما
ً
ثابتة (يضاف إليها في بعض الحاالت مكون متعلق باألداء) عوضا عن حصة من الربح .وعلى سلطات التنظيم والرقابة
استخدام معايير أهلية صارمة لتضمين الوكالة أو الحسابات املبنية على املشاركة ،في تعريف الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح ،بناء على ميزات هذه الحسابات وخصوصياتها املذكورة في هذا الجزء .وينبغي على
ً
سلطات التنظيم والرقابة أيضا التأكد من تطبيق األحكام الواردة في هذا الجزء على الوكالة ،132أو الحسابات
القائمة على املشاركة ،في الحاالت التي ال يوجد فيها عنصر لضمان فعلي أو حكمي لرأس املال أو وعد بعائدات تعطيها
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مقدمي األموال.
 1.4.4أنواع الحسابات الستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،وطبيعتها
 .440الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح (وتعرف عادة بـ "الحسابات االستثمارية" أو "الحسابات
االستثمارية الخاصة") يمكن تصنيفها مرة أخرى في فئتين:
(أ) الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح.
(ب) الحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح.
 .441فيما يتعلق بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،تملك مؤسسات الخدمات املالية
ً
اإلسالمية السلطة التقديرية الكاملة في اتخاذ القرارات االستثمارية ،نظرا ألن مثل هذه األموال يقدمها حملة
132

أظهرت دراسة استقصائية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية أنه في بعض الحاالت املعينة ُيبنى العقد القائم على الوكالة بحيث يشتمل على عنصر لعائد ثابت
ً
أو ضمان لرأس املال أو هذا وذاك مما يجعله أقرب إلى حساب الوديعة بدال من قربه إلى الحساب االستثماري القائم على املشاركة في األرباح.
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الحسابات االستثمارية املطلقة دون تحديد أية قيود فيما يتعلق بكيفية استثمار هذه األموال أو غرض استثمارها،
بشرط أن يكون ذلك وفق االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها .وفي أكثر األحيان "تخلط" أموال حملة الحسابات
االستثمارية املطلقة في وعاء لألصول ٌت َ
ستثمر فيه أموال املساهمين وحملة الحسابات الجارية (التي تضمنها مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية) .وينتظر من الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،املشاركة في
تحمل الخسائر الشاملة لالستثمارات املمولة على نحو مشترك ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .أما فيما يتعلق
بالحسابات االستثمارية املقيدة القائمة على املشاركة في األرباح من الجهة األخرى ،فإن استخدام األموال من ِق َبل
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،إما أن يكون خاضعا ملعايير استثمار مسبقة التحديد ،أو كما ُيتفق عليه بين
حملة الحسابات االستثمارية املقيدة ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عند التعاقد .ومن ثم فإن حملة الحسابات
ً
ً
االستثمارية املقيدة يشتركون في العائدات ويتحملون مخاطر فئة محددة من األصول أو نوعا محددا من محافظ
األصول .وعادة ما تمتنع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عن خلط أموال املساهمين أو أية أموال أخرى تحت
تصرفها ،مع أموال حملة الحسابات االستثمارية املقيدة.
 .442في حالة الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،والحسابات االستثمارية املقيدة القائمة
ً
على املشاركة في األرباح معا ،تضطلع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور الوكيل االقتصادي أو املضارب
باستثمار مثل هذه األموال في أصول أو أنشطة اقتصادية مدرة للعائد ،ومن ثم تستحق حصة (حصة املضارب) من
ً
األرباح (ولكن ليست الخسائر) التي اكتسبتها األموال التي تديرها نيابة عن حملة الحسابات االستثمارية وفقا لنسبة
ً
متفق عليها مسبقا ومحددة في عقد املضاربة .ومن الدالالت املهمة لنسق املشاركة في األرباح وتحمل الخسائر في عقد
املضاربة ،أن الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،في حين تظهر عادة في قائمة املركز املالي
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،إال أنها ال تعامل على أساس أنها مطلوبات ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
ومن ثم ،في حالة التصفية ،ليس لحملة الحسابات االستثمارية املطلقة مطالبة ،كدائنين ،على أصول مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية (كشأن املودعين التقليديين) .وعوضا عن ذلك تكون لهم مطالبة على األصول املمولة
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بأموالهم (إلى جانب حصتهم في أية أرباح غير موزعة منقوصة منها أية خسائر) ،وبما في ذلك حصتهم النسبية من
األصول املمولة عبر الصناديق املختلطة.133
 2.4.4التعديل ملقام نسبة رأس املال
 .443ال تضمن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية رأسمال الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح
ً
ً
نظرا لطبيعة املشاركة في األرباح في عقد املضاربة األساس ي (أو العقود املماثلة األخرى وفقا للفقرة  .)272ولذلك فإن
أية خسائر ناتجة عن استثمارات أو أصول ممولة بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح يجب أن
يتحملها حملة الحسابات االستثمارية .ومع ذلك فإن حملة الحسابات االستثمارية غير مسؤولين عن أية خسائر
ناشئة عما يقع من إهمال أو تعد أو تزوير أو مخالفة للتفويض االستثماري من جانب مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية ،مما يصنف ضمن مخاطر االستئمان ويعتبر جزءا من مخاطر التشغيل ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية.
 .444من حيث املبدأ ،ال تشكل األصول املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة أو املقيدة القائمة على املشاركة في
الربح أية مخاطر لرأسمال مساهمي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نفسها ،ومن ثم ال تستتبع متطلب رأسمال
تنظيمي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وهذا يعني أن األصول املمولة بالحسابات االستثمارية القائمة على
املشاركة في األرباح سوف تستبعد من حساب مقام نسبة كفاية رأس املال أي أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
سوف لن يطلب منها االحتفاظ برأسمال تنظيمي من أجل املخاطر الناشئة عن األصول املمولة بالحسابات
االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح.
ً
ً
 .445عمليا ،قد تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مجبورة حكميا على دعم دفعات األرباح لحملة الحسابات
االستثمارية املطلقة (وحيث ينطبق ،لحملة الحسابات االستثمارية املقيدة) نتيجة لضغط تجاري ،134أو متطلبات
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134

لحملة الحسابات املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح مطالبة ملكية بوصفهم رب املال إلى حد القيمة الصافية لألصول ألموالهم ،وفي هذا الصدد ال يأتون
في مرتبة موازية ملرتبة املساهمين .واملساهمون في الجهة األخرى مسؤولون ،بقدر مبلغ رأسمالهم في مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،عن مبالغ الودائع لحملة
الحسابات الجارية والدائنين اآلخرين ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
ً
َ
قد تواجه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ضغوطا تنافسية لدفع عائد ذي صلة بالسوق لحملة الحسابات االستثمارية ملنع سحب األموال من ِقبل هؤالء.
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مستخدمة في ذلك مختلف تقنيات الدعم (ذكرت في الجزء  .)3/4/3ومن
تنظيمية ،135أو استراتيجية إدارية،136
ِ
ً
النتائج البارزة لبعض ممارسات الدعم هذه التي تتبناها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،أن جزءا من املخاطر
(أي تقلبات تدفق األرباح) الناشئة عن األصول املدارة نيابة عن حملة الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على
ً
املشاركة في األرباح ينقل فعليا إلى رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نفسها ،وتلك هي الظاهرة التي تعرف
بـ "املخاطر التجارية املنقولة" .وكنتيجة للمخاطر التجارية املنقولة (انظر الجزء  4/4/3للتوضيح) فإن املخاطر
التجارية لألصول املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،يفترض تحملها بالتناسب
ً
من ِق َبل الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،ومؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معا.
ً
ومن ثم بدال من استبعاد كل األصول املمولة بالحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،من مقام
نسبة كفاية رأس املال كما ذكرنا في الفقرة السابقة ،وإلبراز أثر املخاطر التجارية املنقولة ،يتطلب األمر تضمين جزء
من األصول املرجحة بحسب أوزان مخاطرها ،املمولة بالحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في
األرباح ،في مقام نسبة كفاية رأس املال .ويرمز لهذا الجزء من األصول املرجحة بحسب أوزان مخاطرها بالحرف
اإلغريقي "ألفا" .ويخضع التحديد الكمي ملعامل "ألفا" هذا واستخدامه في حساب نسبة كفاية رأس املال ،للتقدير
الرقابي (انظر الجزء  6/4/3للوقوف على تفصيالت حساب ألفا).
 3.4.4ممارسات الدعم
ً
 .446من أجل تخفيف مخاطر السحب تلجأ مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إلى مختلف تقنيات الدعم اعتمادا
على عدة اعتبارات داخلية وتنظيمية سبق ذكرها .وتستخدم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية هذه التقنيات
ً
بالتناوب ،بدال من -أو إلى جانب-تقنيات أخرى موضحة أدناه .وهذه التقنيات قد تفض ي أو ال تفض ي إلى نقل مخاطر
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قد تطلب سلطة التنظيم والرقابة من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االحتفاظ باحتياطيات دعم لألرباح أو استخدام تقنيات أخرى ،أو هذا وذاك ،لدفع
عائدات لحملة الحسابات االستثمارية تأخذ في اعتبارها املعدالت السائدة في السوق .وتتخذ سلطات التنظيم والرقابة عادة هذه الخطوات من أجل خفض
مخاطر السحب من قبل حملة الحسابات االستثمارية عند انخفاض عائدات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى ما دون املتوقع ،تلك املخاطر التي قد تصل،
إن لم تخفف ،إلى مستوى املخاطر النظامية ،وتصبح مصدر قلق من منظور االستقرار املالي.
ُ
خضع مدى املخاطر (أي تقلب العائدات)
قد تدير إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر االستثمار وكذلك توقعات حملة الحسابات االستثمارية بحيث ت ِ
املتبقية للمساهمين ومبلغ املخاطر الذي يتحمله حملة الحسابات االستثمارية ألسلوب إدارة تستخدم فيه مجموعة من تقنيات الدعم ،ومن ثم تحافظ على
متطلبات رأس املال ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
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األصول املمولة بأموال الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،للمساهمين كما سيتضح من النقاط
التالية:
(أ) تعديل حصة املضارب :تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دعم األرباح املدفوعة لحملة الحسابات
ً
ً
االستثمارية عن طريق إنقاص حصة املضارب مؤقتا إلى ما دون الحصة التعاقدية (التي يتجه تحديدها عمليا
نحو الحد األقص ى) ،أو –كبديل لذلك أو إضافة إليه-تخصيص حصص أدنى من األرباح للمساهمين ،حتى
إذا لم تكن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملزمة بفعل ذلك .ومع ذلك فإن هذه اآللية يمكن استخدامها
ً
لدعم الدخل في غياب الخسائر فقط ،نظرا ألن الخسائر الناجمة عن استثمار أموال الحسابات االستثمارية
القائمة على املشاركة في األرباح ينبغي أن يتحملها حملة الحسابات االستثمارية أنفسهم ،بينما يقتصر ما
تتحمله مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على عدم تلقي حصة من األرباح كمضارب.
(ب) التحويل من أموال حملة األسهم :قد تتبرع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بجزء ما من دخل حملة
األسهم (بموافقتهم) لحملة الحسابات االستثمارية ،على أساس الهبة ،كي تتيح لهؤالء األخيرين مستوى عائد
يقارب املستوى القياس ي للسوق ،حين تكون العائدات االستثمارية الشاملة ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أدنى من املؤشر القياس ي.
ً
احتياطيا ّ
(ج) االحتفاظ باحتياطي ّ
ملعدل األرباح
معدل األرباح :قد تنش ئ مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ِ
ِ
بتجنيب مبالغ من أرباح االستثمار قبل تخصيصها للمساهمين وحملة الحسابات االستثمارية املطلقة،137
وبعد حساب حصة املضارب ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ويمكن السحب من تلك املكونات املتراكمة
الحتياطي ّ
معدل األرباح ،التي يملكها حملة الحسابات االستثمارية املطلقة واملساهمين بالتناسب ،لدعم
ِ
دفعات األرباح املخصصة لحملة الحسابات االستثمارية املطلقة ،عند انخفاض عائدات االستثمار.
(د) إنشاء احتياطي للمخاطر االستثمارية :قد تحتفظ مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية باحتياطي يسمى
احتياطي املخاطر االستثمارية ،بتجنيب مبالغ من أرباح االستثمار املمكن عزوها لحملة الحسابات االستثمارية
املطلقة القائمة على املشاركة في األرباح ،بعد حسم حصة املضارب من األرباح .ويمكن استخدام احتياطي
ً
املخاطر االستثمارية املتراكم الذي يملكه كامال حملة الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في
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في بعض الدول يتم تخصيص الدخل بعد أخذ أثر الضريبة في االعتبار.
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األرباح ،فقط لوقاية أية خسائر (عائدات سالبة لألصول) يمكن عزوها لحملة الحسابات االستثمارية املطلقة،
قد تنشأ من وقت إلى آخر.
 4.4.4املخاطر التجارية املنقولة
 .447يعني مصطلح "املخاطر التجارية املنقولة" مدى املخاطر اإلضافية التي يتحملها مساهمو مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية (أي أصحاب رأسمالها هي) مقارنة بما يحدث في الوضع الذي يتحمل فيه حملة الحسابات االستثمارية كل
املخاطر التجارية املرتبطة باألصول املمولة بأموالهم .وعلى الرغم من أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لديها،
من حيث املبدأ ،الصالحية التقديرية الكاملة فيما إذا كانت ستجري هذا النقل للمخاطر التجارية أم ال ،إال أنها،
ً
عمليا ،قد تجد نفسها مجبرة بالفعل على القيام بذلك ألسباب مختلفة ذكرت في الفقرة ( .)278وهكذا ُ"يدعم"
معدل العائد املدفوع لحملة الحسابات االستثمارية (خاصة حملة الحسابات االستثمارية املطلقة) على حساب األرباح
ً
املمكن عزوها إلى مساهمي مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وكثيرا ما تنشأ مثل هذه الحالة لألسباب التالية:
(أ) نتيجة ملخاطر معدل العائد (يشار إليها في أحيان أخرى بـ "مخاطر معدل الربح") حيث تستثمر أموال حملة
ً
الحسابات االستثمارية في أصول كاملرابحة أو اإلجارة بأجل استحقاق طويل نسبيا ومعدل عائد يصبح غير
مناسب لتوقعات السوق الراهنة .وقد يؤدي معدل العائد املنخفض إلى ما دون التوقعات الراهنة لحملة
الحسابات االستثمارية املطلقة ،إلى إقدام هؤالء على سحب أموالهم ،معرضين مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية ملخاطر سيولة .وفي سياق جهودها لوضع حد لهذه املخاطر تستطيع مؤسسة الخدمات املالية
استخدام تقنيات الدعم.
(ب) بسبب مخاطر أخرى للسوق (كمخاطر السعر) أو املخاطر االئتمانية حين ترغب مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية في حماية حملة الحسابات االستثمارية لديها من آثار األداء الشامل الضعيف ملحفظة أصول تحت
ً
إدارتها (وفقا للتحريم الشرعي ملسؤولية املضارب عن الخسائر الشاملة للمستثمر).
 .448باستخدام احتياطي ّ
معدل األرباح ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحفاظ على دفعات األرباح
ِ
لحملة الحسابات االستثمارية املطلقة ،لدى مستويات ذات عالقة بالسوق عند ارتفاع العائدات الفعلية لألصول،
معدل األرباح .ويمكن عكس هذه التخصيصات عند انخفاض العائدات الفعلية لألصول
وذلك بتخصيص احتياطي ِ
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ً
دون املستويات املتعلقة بالسوق .وفضال عن ذلك يمكن القيام بالتخصيصات من احتياطي املخاطر االستثمارية من
َ
حصة األرباح الخاصة بحملة الحسابات االستثماريةُ ،لتعكس عندما تكون عائدات األصول سالبة .وفي حالة قدرة
املؤسسات املالية اإلسالمية على إدارة توزيع العائدات على الحسابات االستثمارية املطلقة القائمة على املشاركة في
معدل األرباح فقط ،دون تعديل حصة املضارب من األرباح ،أو أي لجوء إلى تحويل
األرباح ،باالعتماد على احتياطي ِ
الدخل من املساهمين (موضح في الجزء (3/4/3أ) و(ب)) أو دون الجمع بينها ،فلن تكون هنالك مخاطر تجارية
منقولة ،كما لن تكون هنالك بالتالي متطلبات ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لدعم عبء إضافي لرأس املال.
ً
 .449ومع ذلك ،فإن إنشاء االحتياطيات االحترازية قد ال يخفف املخاطر التجارية املنقولة تماما .ويعزى ذلك إلى قصور
معدل األرباح واحتياطي املخاطر االستثمارية بحد ذاتيهما .وبمعزل عن قيود الضبط املؤسس ي على إنشاء
احتياطي ِ
هذين االحتياطيين ،املذكورة بالتفصيل في الجزء  2/4من املبادئ اإلرشادية  3-ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية،
معدل األرباح واحتياطي املخاطر االستثمارية.138
يمكن للسلطات الرقابية النظر في التجاوز في مراكمة احتياطي ِ
وباإلضافة إلى ذلك فإن الحجم املطلوب لنقل املخاطر من حملة الحسابات االستثمارية املطلقة إلى املساهمين بتعديل
ً
حصة املضارب من األرباح أو بتحويل الدخل من املساهمين أو باالثنين معا لتحقيق معدل عائد مطلوب لحملة
معدل األرباح ،والعائد القياس ي بالسوق،
الحسابات االستثمارية املطلقة ،يعتمد على املستوى املتاح من احتياطي ِ
وعائد االستثمار الفعلي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وينتظر أن تكون العالقة بين عائدات االستثمار ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية وتحويل املخاطر إلى حملة الحسابات االستثمارية املطلقة ،سلبية ،طاملا أن ِك َبر عائد
االستثمار تقابله قلة الحاجة إلى تحويل املخاطر من املساهمين .وكلما كبر الترابط التبادلي العكس ي بين هذين
العنصرين ،كبرت املخاطر التجارية املنقولة التي يتعرض لها املساهمون ،ومن ثم كبر متطلب رأس املال.
 .450ينبغي أن يالحظ أن املخاطر التجارية املنقولة ال تتعلق بتغطية الخائر الكاملة املمكن عزوها لحملة الحسابات
ً
االستثمارية املطلقة عن طريق إعادة تخصيص األرباح من املساهمين نظرا ألن أحكام الشريعة ومبادئها ال تبيح ذلك.
وينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تغطية مثل هذه الخسائر عن طريق االحتفاظ باحتياطي املخاطر
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االستثمارية ،وإذا لم يكف رصيد احتياطي املخاطر االستثمارية لتغطية الخسائر كاملة ال ينبغي تحويل مبالغ إضافية
معدل األرباح من أجل القيام بمدفوعات لحملة الحسابات االستثمارية .ومع ذلك إذا كان رصيدا
من احتياطي ِ
معدل األرباح واحتياطي املخاطر االستثمارية كافيين قد يسمح ذلك بدفع مستويات مستهدفة من العائد
احتياطي ِ
لحملة الحسابات االستثمارية املطلقة حتى عندما تكون عائدات األصول سالبة.
 5.4.4تحديد ألفا
 .451ينبغي على سلطات التنظيم والرقابة تقييم مدى املخاطر التي تتحملها الحسابات االستثمارية القائمة على
املشاركة في األرباح وإظهار نتائج التقييم في حساب كفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مناطقها.
والتحدي األساس ي الذي يواجه مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وسلطاتها الرقابية في هذا الصدد هو تقييم
مستوى تقاسم املخاطر بين رأسمال مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية نفسها (أموال املساهمين) ورأسمال حملة
الحسابات االستثمارية .وكما ذكر أعاله فإن ذاك الجزء من املوجودات املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املراد إدراجه
في نسبة كفاية رأس املال العتبار تحويل املخاطر من حملة الحسابات االستثمارية إلى مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية يرمز له بـ "ألفا" .وسيحدد التقييم الرقابي لكيفية إدارة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملزيج املخاطر
والعائد للحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،عامل ألفا بقيمة تعكس عند اقترابها من الصفر
ً
ً
منتجا مماثال لالستثمار يتحمل فيه املستثمر املخاطر التجارية ،بينما تعكس قيمة عامل ألفا إذا اقتربت من الواحد
ً
ً ً
ً
ً
منتجا مماثال للوديعة ال يتحمل فيه املودع فعليا شيئا من املخاطر التجارية .ويمكن أيضا وضع الحسابات االستثمارية
ً
القائمة على املشاركة في األرباح في أي موضع على املدى الواصل بين هاتين النقطتين اعتمادا على حجم املخاطر
ً
االستثمارية التي يتحملها حملة الحسابات االستثمارية فعليا.
 .452قد أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية املبادئ اإلرشادية ( 4-مبادئ إرشادية حول تحديد ألفا في نسبة
ً
كفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية) ،في مارس 2011م ،متضمنة موجزا ملنهجية تقدير قيمة "ألفا"
التي ستستخدم في معادلة التقدير الرقابي في حساب نسبة كفاية رأس املال ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية.
ً
وقد بينت املبادئ اإلرشادية أيضا كيفية قياس املخاطر التجارية املنقولة -أي املخاطر اإلضافية التي قد يتحملها
مساهمو مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من أجل وقاية العائدات املستحقة الدفع لحملة الحسابات
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ً
االستثمارية ،ضد التغيرات في عائدات األصول .وسعت هذه املبادئ اإلرشادية أيضا إلى تقديم أسلوب جبري لتحديد
املخاطر التجارية وعامل "ألفا" لتستخدمهما السلطات الرقابية لتقرير املستوى املناسب أللفا لكل –أو بعض-
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في املنطقة .ومع ذلك فقد نبهت املبادئ اإلرشادية إلى حاجة السلطات الرقابية
إلى طلب بيانات إضافية لتقدير مستوى التعرض للمخاطر التجارية املنقولة ،ومن ثم الوصول إلى تقديرات أللفا
معقولة الدقة .وفي هذا السياق تحتاج سلطات التنظيم والرقابة ،في املقام األول ،إلى تحديد متطلبات البيانات
لحساب املخاطر التجارية املنقولة وألفا .وقد يتطلب هذا بدوره تقييم األطر املحاسبية الراهنة واملتطلبات في املناطق،
من حيث رفع التقارير واإلفصاح للرقيب.
 .453تتيح املبادئ اإلرشادية 4-إرشادات حول عدد من مسائل السلطة التقديرية الرقابية عند تقدير قيمة ألفا
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بالنظر إلى وضعية املخاطر التجارية املنقولة لهذه األخيرة على مستوى املؤسسة
ً
واملنطقة معا ،كما نبهت إلى أن القيم املرتفعة أللفا قد تكون قابلة للتطبيق في املناطق حيث يحظى حملة الحسابات
االستثمارية بحماية عالية من الحكومات واملصارف املركزية ألسباب استراتيجية .وفي هذا السياق وردت التوصية
بأن السلطات الرقابية ينبغي عليها تأسيس أحكامها على الوضع القانوني الفعلي للحسابات االستثمارية القائمة على
ً
ً
املشاركة في األرباح في مناطقها (أي :على ما إذا كانت الحسابات االستثمارية القائمة على األرباح رأسماال قانونيا أم
ً
رأسماال بحكم األمر الواقع ألجل املتطلبات القانونية أو التنظيمية/الرقابية ،أو هل هي موجهة نحو توقع عائدات
السوق ،أو هل هي محمية بتأمين ودائع متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،في املنطقة).
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القسم الخامس :متطلبات رأس املال للتمويل اإلسالمي واألصول الستثمارية
 .454نورد فيما يلي الحد األدنى ملتطلبات رأس املال للفئات التسع لألصول التمويلية اإلسالمية آخذين في االعتبار
ً
املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ،حيث يكون ذلك مناسبا.
 1.5املرابحة ،واملرابحة لآلمر بالشراء
 1.1.5مقدمة
 .455يعرض هذا الجزء الحد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق الناشئة عن
الدخول في عقود أو معامالت قائمة على أحكام الشريعة ومبادئها للمرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء.
 .456في املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء يستهدف متطلب رأس املال للمخاطر االئتمانية ،مخاطر امتناع الطرف املقابل
عن دفع ثمن شراء األصل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .أما في حالة مخاطر (سعر) السوق فينطبق متطلب
رأس املال على (أ) األصول التي بحوزة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتاحة للبيع إما على أساس املرابحة ،أو
املرابحة لآلمر بالشراء (ب) األصول التي في حوزتها بسبب عدم تنفيذ العميل وعد الشراء في مرابحة لآلمر بالشراء
إما ملزمة أو غير ملزمة.
 .457تستطيع السلطة الرقابية ،بناء على حكمها التقديري ،تطبيق األحكام ذات الصلة في هذا الجزء على مؤسسات
ً
الخدمات املالية اإلسالمية فيما يتعلق بالصيغ األخرى لعقد البيع ،وتحديدا ،على املساومة ،والبيع بالثمن اآلجل.
ُ
 .458قد ق ِسم هذا الجزء إلى( :أ) املرابحة ،واملرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء (ب) املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء .وقد
ً
جاء هذا التقسيم نظرا الختالف نوعي املخاطر الذين تواجههما مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في مختلف املراحل
لعقدي الفئتين .وهذا التصنيف والتمييز بين املرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء ،واملرابحة امللزمة لآلمر بالشراء،
يخضع للمعايير واآلراء الخاصة بكل مجلس إشراف شرعي معني ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،أو أي مجلس
إشراف شرعي تحدده السلطة الرقابية.
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 .459عقد املرابحة اتفاق تبيع بموجبه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للعميل ،بكلفة االستحواذ (سعر الشراء
ً
ً
ً
زائدا الكلف املباشرة األخرى) زائدا هامش ربح متفق عليه ،أصال محدد الصنف قد أصبح في حوزتها .وعقد املرابحة
ً
لآلمر بالشراء اتفاق تبيع بموجبه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للعميل بالكلفة (املوضحة أعاله) زائدا هامش
ً
ربح متفق عليه ،أصال محدد الصنف ،قامت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بشرائه وقبضه بناء على وعد شراء
ً
ً
من العميل ،يمكن اعتباره وعدا ملزما أو غير ملزم.
 2.1.5املرابحة ،واملرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء
ً
ً
ً
 .460في معاملة املرابحة ،تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أصال موجودا مسبقا في حوزتها ،في حين أن مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،في معاملة املرابحة لآلمر بالشراء تمتلك األصل بناء على توقع قيام العميل (أي اآلمر)
بشرائه.
 .461تتوقف مخاطر السعر هذه في عقود املرابحة لتحل محلها مخاطر االئتمان املتعلقة باملبلغ املستحق من العميل
حاملا تنقل ملكية األصل إليه .وباملثل في معاملة املرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء تتعرض مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية إلى مخاطر ائتمانية تتعلق باملبلغ املستحق من العميل حين يقبل هذا األخير نقل ملكية األصل ويتولى
تملكه.
 3.1.5املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء
 .462في املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء ،ليس لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وضع "طويل" في األصل املعني
باملعاملة ،طاملا أن هنالك تعهد ملزم من العميل بأخذ األصل بسعر مسبق التحديد .ومؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية هنا معرضة ملخاطر الطرف املقابل إذا لم يلتزم اآلمر بوعد الشراء ،مما قد ينتج عنه لجوء مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية إلى التخلص من األصل ببيعه لطرف ثالث بسعر أقل من كلفة شرائه .وبناء على األحكام
الشرعية املنطبقة ،يمكن تخفيف مخاطر بيع األصل بخسارة عن طريق مطالبة العميل بإيداع هامش جدية في حالة
استخدام الوعد امللزم ،وذلك ما جرت عليه املمارسة في حالة املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء .ويكون ملؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية حق الرجوع على العميل عند نقصان هامش الجدية عن تعويضها عن الكلفة .ويمكن اعتبار هاش
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ً
ً
الجدية ،بعد انتهاء املرابحة ،جزءا من دفع سعر البيع املتفق عليه في عقد املرابحة .وعوضا عن ذلك تستطيع
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أخذ دفعة تحت الحساب (عربون) من اآلمر بالشراء عند توقيع العقد ،لتحتفظ
ُ
بها املؤسسة إذا فشل اآلمر بالشراء في تنفيذ العقد ،على أن يعتبر العربون دفعة مقدمة إذا نفذ العقد.
 4.1.5استخدام الرهن
 .463كواحدة من تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية ،يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ارتهان األصل املباع
أو أي أصل ملموس آخر كضمان للمبلغ املستحق بموجب املرابحة ("املرابحة املعززة بالضمان") .واستخدام الرهن
ً
ال يحدث تلقائيا في عقد املرابحة ،ولكن يجب ذكره صراحة أو توثيقه في اتفاقية ضمان منفصلة عند توقيع عقد
املرابحة أو قبله .139ويمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تقنيات أخرى مثل رهن الودائع أو
الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،أو الضمان املالي من طرف ثالث .ويمكن إحالل وزن مخاطر
الضامن املالي محل وزن مخاطر املشتري ،بشرط أن يكون للضامن تصنيف ائتماني أفضل من تصنيف املشتري،
ً
ً
وأن يكون الضمان قابال لإلنفاذ قانونا.
 5.1.5املخاطر الئتمانية
 1.5.1.5املرابحة ،واملرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء
ً
 .464يشتمل التعرض االئتماني للمرابحة أو املرابحة لآلمر بالشراء على رصيد حساب القبض الناش ئ عن العقد ،مقيدا
ً
بقيمته النقدية املكافئة –أي املبلغ املستحق من العميل في نهاية الفترة املالية ناقصا أي تخصيص للديون املشكوك
فيها.
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ً
في بعض املناطق عند حبس الرهن تعتبر االلتزامات مسددة بكاملها ،بينما في بعض املناطق األخرى يبقى العميل مسؤوال عن أي مبلغ من التمويل لم يسدد
ً
بتحقيق (قيمة) الرهن .وينطبق هذا على التمويل املعزز بالضمان عموما ،وليس فقط على التزامات املرابحة املعززة بالرهن .وهذه الفروق تؤثر على مبلغ "التعثر
الناتج عن الخسارة"
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 .465يطبق على حساب القبض (خال من التخصيصات املحددة) الناش ئ عن بيع املرابحة ،وزن مخاطر بناء على
ً
املوقف االئتماني للملتزم (املشتري أو الضامن) وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة
لدى السلطة الرقابية .وفي الحاالت التي يكون فيها امللتزم غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 2.5.1.5املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء
 .466في املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لتعثر في التزام اآلمر بالشراء بشراء
األصل الذي في حوزتها .وفي حالة تعثر اآلمر بالشراء في وعده بالشراء تتخلص مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
من األصل ببيعه لطرف ثالث .وسترجع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى على هامش جدية 140دفعه اآلمر
بالشراء ،و (أ) قد يكون لها حق قانوني في أن تسترد من اآلمر بالشراء أية خسائر نشأت عن التخلص من األصل،
بعد اعتبار هامش الجدية ،أو (ب) قد ال يكون لها مثل هذا الحق القانوني .وفي كلتا الحالين َ
تخفف املخاطر باألصل
املمتلك ،وكذلك بأي هامش جدية دفعه اآلمر بالشراء.
 .467في الحالة التي( :أ) يكون فيها لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحق في استرداد أية خسائر (كما هو مبين
في الفقرة السابقة) من اآلمر بالشراء ،يشكل ذلك الحق مطالبة مستحقة معرضة ملخاطر ائتمانية ،ويقاس التعرض
ً
على أنه مبلغ الكلفة الكلية القتناء األصل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ناقصا القيمة السوقية لألصل
ً
كضمان بعد اإلخضاع ألي حسم ،وناقصا أي مبلغ لهامش جدية .وسيطبق وزن املخاطر على أساس املوقف االئتماني
ً
للملتزم ،وفقا لتقييم مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،معتمدة لدى السلطة الرقابية .وفي الحاالت التي
يكون فيها امللتزم غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 .468في الحالة التي( :ب) ال يكون فيها لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل هذا الحق ،تشكل كلفة األصل
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر سوقية (كما في حالة املرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء) ،غير أن هذا
التعرض للمخاطر السوقية مخفف بأي مبلغ لهامش الجدية تملك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق استبقائه.
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ينبغي أن يكون رجوع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على هامش الجدية في حدود الخسائرالفعلية ،وهي الفرق بين الكلفة الفعلية وسعربيع األصل.
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 .469ولتطبيق املعالجة املوضحة في الفقرة السابقة ،سوف تتأكد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من أن وعد
ً
الشراء صحيح التوثيق وقابل لإلنفاذ قانونا ،ويعامل األصل على نحو مماثل ملعاملة املرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء
املعرضة ملخاطر السعر ،حيث تكون طريقة القياس هي الطريقة املوضحة في الجزء .1/6/1/5
ً
 .470عقب بيع األصل يعطى مبلغ حسابات القبض (خاليا من التخصيصات املحددة) وزن مخاطر بناء على املوقف
ً
االئتماني للملتزم وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية للتقييم االئتماني معتمدة لدى السلطة الرقابية .وفي الحالة التي
يكون فيها امللتزم غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 3.5.1.5العناصر املستبعدة
ً
 .471يحسب متطلب رأس املال للمبلغ املستحق خاليا من التخصيصات املحددة ،وأي مبلغ مضمون برهن مؤهل وفق
ً
التعريف الوارد في الجزء  1/4/1/4و/أو أي مبلغ مستحق الدفع في املاض ي منذ مدة تزيد عن  90يوما .وتخضع
األجزاء املعززة بالضمان ،واملستحقة الدفع في املاض ي ،لوزن املخاطر املناسب كما هو موضح في الجزء .11/3/1/4
 4.5.1.5وزن املخاطر التفضيلي
 .472بناء على الوفاء باملتطلبات الواردة في الجزء  8/3/1/4يمكن إعطاء املرابحة املعززة بالضمان وزن مخاطر تفضيلي
كما هو موضح أدناه لألنواع التالية من األصول املعززة بالضمان (ملعايير األهلية انظر الجزء :)8/3/1/4
(أ)  %75لعمالء التجزئة أو األعمال الصغيرة املؤهلين.
(ب)  %35لعقد املرابحة املضمون بعقار سكني مؤهل ،ما لم تحدد السلطات الرقابية غير ذلك.
(ج)  %100لعقد املرابحة املضمون بعقار تجاري أو  %50في "الظروف االستثنائية" بناء على معايير األهلية.
 .473تستطيع السلطة الرقابية ،وفق حكمها التقديري ،تطبيق هذه األوزان التفضيلية للمخاطر في الظروف املناسبة.
 6.1.5مخاطر السوق
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 1.6.1.5املرابحة ،واملرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء
ً
 .474في حالة أصل مملوك مستخدم في معاملة مرابحة ،وأصل ُ
امتلك تحديدا إلعادة بيعه للعميل بمرابحة غير ملزمة
لآلمر بالشراء ،يعامل األصل كمخزون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وباستخدام الطريقة املبسطة يكون عبء
رأس املال ملثل هذا التعرض ملخاطر السوق  %15من مبلغ الوضع (القيمة الدفترية) الذي يعادل وزن مخاطر بنسبة
 %187,5إذا كان الحد األدنى ملتطلب رأس املال  .%8ويطبق عبء رأس املال البالغ  %15على األصول التي تحتفظ
بها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من أجل معامالت مرابحة غير ملزمة لآلمر بالشراء لم تكتمل في نهاية الفترة
املالية.
 .475األصول اململوكة على أساس "البيع أو العائد" (مع خيار كهذا مضمن في العقد) تعامل كحسابات قبض من البائع
وعلى هذا األساس تخضع للتسوية في مقابل الحسابات ذات الصلة املستحقة الدفع للبائع .وإذا كانت هذه الحسابات
املستحقة الدفع قد سويت يطبق على األصول وزن مخاطر بنسبة ( %100يساوي عبء رأسمال بنسبة  %8إذا كان
ذلك هو الحد األدنى ملتطلب رأس املال) بشرط (أ) توفر التوثيق الذي يثبت مثل هذه الترتيبات مع البائع (ب) أن
تكون الفترة التي تعاد بانتهائها األصول إلى البائع ،لم يتم تجاوزها بعد.
 2.6.1.5املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء
ً
 .476في املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء يكون اآلمر بالشراء ملزما بشراء األصل بالسعر املتفق عليه ،ومؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية كبائع غير معرضة ملخاطر السوق فيما يتعلق باألصل ،ولكن معرضة فقط ملخاطر ائتمانية كما بينا
في الجزء .2/5/1/5
مخاطر الصرف األجنبي
ّ
يعرض تمويل شراء األصل وكذلك بيعه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر الصرف األجنبي ،ومن ثم
ِ .477
ينبغي تضمين األوضاع املتعلقة بذلك في عمليات قياس مخاطر الصرف األجنبي املوضحة في الجزء .3/6/2/4
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 7.1.5موجز متطلب رأس املال في مختلف مراحل العقد
 .478تبين الجداول التالية مراحل العقد ،وأعباء رأس املال ،القابلة للتطبيق.
(أ) املرابحة ،واملرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر الئتمانية

عبء رأس املال
ملخاطر السوق

1

األصل متاح للبيع

ل ينطبق

(األصل في قائمة املركز املالي) *

عبء رأسمال %15
(وزن مخاطر
)%187,5

2

بيع األصل ونقلت ملكيته لعميل

بناء على تصنيف العميل ل ينطبق

واستحق سعر البيع (حساب

أو

القبض) من العميل.

وزن مخاطر %100
للعميل غير املصنف
(انظر الجزء )1/5/1/5

3

انتهاء مدة العقد أو سداد سعر

ل ينطبق

ل ينطبق

ً
الشراء كامال أيهما أقرب
َ
ً
* يشمل أيضا األصل اململوك نتيجة إللغاء وعد شراء لعميل مرابحة غير ملزمة لآلمر بالشراء .وأي هامش جدية يؤخذ ال يعد ضمانا
ً
مؤهال وال يمكن تسويته في مقابل قيمة األصل.

(ب) املرابحة امللزمة لآلمر بالشراء
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر الئتمانية**

عبء رأس
املال ملخاطر
التشغيل
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1

األصل متاح للبيع
(األصل في قائمة املركز املالي) *

كلفة الستحواذ على األصل
ً
ناقصا القيمة السوقية لألصل

ل ينطبق

كرهن (خالية من أي حسم)
ً
ناقصا أي هامش جدية  Xوزن
مخاطر ( %100أنظر الجزء
)1/5/1/5
2

بيع األصل وسلم لعميل (واستحق

بناء على تصنيف العميل

حساب القبض من العميل).

أو

ل ينطبق

وزن مخاطر  %100للعميل غير
املصنف (انظر الجزء )1/5/1/5
3

انتهاء مدة العقد أو سداد سعر الشراء

ل ينطبق

ل ينطبق

ً
كامال أيهما أقرب
َ
* يشمل أيضا األصل اململوك نتيجة إللغاء وعد شراء لعميل مرابحة غير ملزمة لآلمر بالشراء.
** ينطبق وزن املخاطر االئتمانية هذا فقط عندما يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الرجوع إلى أي هامش جدية أو عربون دفعه
ً
ً
العميل ،وأيضا – اعتمادا على الوضع القانوني -في الحالة التي قد يكون فيها لهامش الجدية حق استعادة أية خسائر ناتجة عن التخلص
من األصل ،بعد وضع االعتبار لهامش الجدية (ال يوجد مثل هذا الحق في العربون).
وإذا لم يكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل هذا الحق تشكل كلفة األصل مخاطر سوق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (كما
في حالة املرابحة غير امللزمة لآلمر بالشراء ،غير أن هذا التعرض للمخاطر السوقية مخفف بأي مبلغ لهامش الجدية تملك مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية حق استبقائه.
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 2.5معامالت املرابحة السلعية
 1.2.5مقدمة
 .479يتضمن هذا الجزء الحد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق الناشئة عن
عقود التمويل املبنية على األحكام واملبادئ الشرعية ملعامالت املرابحة السلعية ،إما في السوق املصرفية البينية أو
للعمالء اآلخرين.
 .480يمكن مشاركة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عمليات التمويل املبنية على املرابحة السلعية بالصيغتين
التاليتين:141
(أ) عمليات املرابحة ما بين املصارف إلدارة فائض السيولة القصيرة األجل (أي بيع وشراء السلع املتفقة مع
َ
ً
أحكام الشريعة ومبادئها عن طريق معامالت املرابحة ،وهي نشاط ُيصطلح عليه عموما بـ
"االستثمار/التوظيف" في املؤسسات التقليدية) ،أو حين يكون الطرف املقابل مصرف مركزي أو سلطة نقدية
تمنح تسهيالت املسعف األخير املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها و/أو تسهيالت دائمة إلدارة سيولة فعالة.
ويشار إلى مثل هذا االستثمار/التمويل بـ "املرابحة السلعية لألموال

السائلة"142

(ب) املرابحة السلعية لتقديم التمويل إلى طرف مقابل عن طريق مرابحة سلعية طويلة األجل حيث يبيع الطرف
املقابل السلع مباشرة في سوق املعامالت الفورية ،ويشار إلى هذا النوع من التمويل بـ "تمويل املرابحة السلعية"
 .28يشكل تمويل املرابحة السلعية لألموال السائلة ،أداة إلدارة السيولة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تمكنها
من استثمار فوائض أموالها السائلة على أساس قصير األجل مع األطراف األخرى العاملة في السوق ،داخل املنطقة أو
خارجها .وفي مثل هذا النوع من املعامالت يتأثر وزن املخاطر باملوقف االئتماني للطرف املقابل املتلقي لألموال ،ومدة
االستثمار.

141

142

ً
فضال انظر املبادئ اإلرشادية  2-ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية (مبادئ إرشادية حول معامالت املرابحة السلعية ،صدرت في ديسمبر 2010م) ،للوقوف على
تفاصيل أوفى عن مختلف جوانب إدارة املخاطر وكفاية رأس املال ملعامالت املرابحة السلعية ،املمكن أجراؤها في جانبي قائمة املركز املالي.
ً
املرابحة السلعية لألموال السائلة يرمز إليها أيضا بـ "استثمار املرابحة السلعية" من ِق َبل بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية العاملة في الصناعة .وباملعنى
ً
األدق للكلمة ال ينبغي تصنيف املرابحة استثمارا ،طاملا هي في الحقيقة نوع من الذمم املدينة.
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 5.2.2متطلبات رأس املال
 .481بناء على الهياكل العامة ملعامالت املرابحة السلعية يمكن مرور املعامالت عبر مراحل مختلفة مهمة لكل منها
دالالتها املختلفة من حيث املخاطر .ومن ثم فإن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معرضة ملخاطر مختلفة ملعاملة
املرابحة السلعية .وبناء على ذلك فإن من املهم ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اعتبار الطبيعة املتداخلة ،وتحويل
املخاطر الذي يوجد بين مختلف أنواع املخاطر ،وتقييمهما .وملا كانت ديناميكية تعرض املخاطر خالل مراحل معاملة
املرابحة السلعية متفردة ،ينبغي على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تجزئة الجدول الزمني التعاقدي ملعاملة
املرابحة السلعية ألغراض إدارة املخاطر في كل مرحلة.
 .482قد تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر السوق عن طريق أية تقلبات في سعر السلعة التي تبقى
ً
تحت تملكها ملدة أطول مما هو معتاد – مثال عندما يرفض العميل الوفاء بالتزامه بالشراء ،أو عندما يكون االتفاق
غير ملزم .وفي حالة وجود مرابحة سلعية لألموال السائلة وتمويل مرابحة سلعية في جانب األصول ،تتحول مخاطر
السوق إلى مخاطر ائتمانية ،أي أن مخاطر السوق تنطبق قبل بيع السلع للطرف املقابل ،بينما عند إتمام بيعها
للطرف املقابل بشروط دفع مؤجل ،تتحول مخاطر السوق إلى مخاطر ائتمانية .وبالنظر إلى ممارسات السوق املرتبطة
ً
بمعامالت املرابحة السلعية التي تباع بموجبها السلع فورا بعد شرائها على أساس الوعد امللزم ،فسوف لن تكون
هنالك مخاطر سوقية .ومن الجهة األخرى ،إذا بقيت السلع في ملك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ألية مدة
زمنية في معاملة املرابحة السلعية سيكون هنالك تعرض ملخاطر سوقية .وباإلضافة إلى ذلك فإن استثمار األموال
ً
بعمالت غير العملة املحلية يعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أيضا إلى مخاطر صرف أجنبي.
 1.2.2.5املخاطر االئتمانية
ً
 .483بما أن في املرابحة السلعية لألموال السائلة ،وتمويل املرابحة السلعية معا ،يكون هناك وعد ملزم من العميل
بشراء السلعة ،فإن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معرضة إلى مخاطر تعثر في التزام ذلك العميل بالشراء ،أي
في حالة تعثر العميل ،ستتخلص مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من السلع لطرف ثالث ،وأن املخاطر االئتمانية
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خال من أي حسم .ويقاس التعرض على أساس انه مبلغ الكلفة الكلية لالستحواذ
ستخفف بالسلع اململوكة كرهن ٍ
ً
على السلع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ناقصا القيمة السوقية للسلع كرهن ،بعد إجراء أي حسم أو
تخصيصات محددة ،إن وجدت .ويطبق وزن مخاطر الطرف املقابل على الذمم املدينة (حسابات القبض) الناتجة
عن ذلك ،143ويحدد وزن املخاطر بناء على تصنيف من مؤسسة خارجية لتصنيف املخاطر االئتمانية 144معتمدة.
وفي حالة الطرف املقابل غير املصنف يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 .484عند تطبيق أوزان املخاطر املوضحة أعاله ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن العقود
ً
للمعامالت قد وثقت على نحو سليم وقابلة لإلنفاذ قانونا في محكمة للقانون .وفي غياب هذه امليزات تصبح السلع
معرضة ملخاطر السوق كما هو موضح في الفقرة التالية.
 2.2.2.5مخاطر السوق
 .485عند وجود الوعد امللزم بالشراء من الطرف املقابل (الجزء  2/2/5الفقرة  ،)29وتوثيق العقود القابل لإلنفاذ
ً
قانونا (الفقرة أعاله) ال يكون هنالك عبء رأسمال ملخاطر السوق يمكن تطبيقه .ومن الناحية األخرى ،سينطبق
عبء رأسمال ملخاطر السلع ،ويقاس إما باستخدام طريقة سلم آجال االستحقاق أو الطريقة املبسطة ،كما هو
موضح في الجزء الفرعي .4/6/2/4
ً
 .486في الحالة التي يكون فيها التعرض مقوما بعملة أجنبية ،يحسب عبء رأسمال لتعرض العملة األجنبية ،كما هو
موضح في الجزء .3/6/2/4
 3.2.5موجز متطلب رأس املال

143

144

في املرابحة السلعية لألموال السائلة وتمويل املرابحة السلعية في جانب األصول ،تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معرضة ملخاطر سوقية في الفترة
ً
السابقة لبيعها السلع للطرف املقابل ،وبالتالي إلى مخاطر ائتمانية (مخاطر حسابات ذمم مدينة) يصبح قابال للتطبيق بعد بيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
السلع للطرف املقابل.
ً
ً
ً
ً
ً
إذا كان التعرض االئتماني مموال ومقوما بالعملة املحلية وكان الطرف املقابل كيانا سياديا محليا يطبق وزن مخاطر بنسبة صفر .%وفي غياب ذلك ،يطبق وزن
مخاطر أعلى وفق التصنيف االئتماني للكيان السيادي األجنبي.
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 .487يصور الجدول التالي املراحل القابلة للتطبيق للمرابحة السلعية لألموال السائلة ،وتمويل املرابحة السلعية ،في
جانب األصول ،وأعباء رأس املال املرتبطة بذلك.

مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر
السوق

1

السلع في قائمة املركز املالي ملؤسسة

كلفة الستحواذ على

الخدمات املالية اإلسالمية ،وللبيع

السلع ملؤسسة

ل ينطبق*

الخدمات املالية
ً
اإلسالمية ناقصا
القيمة السوقية للسلع
كرهن خاضعة ألي
حسم أ تخصيصات
محددة
2

بيعت السلع وسلمت للعميل

بناء على تصنيف

ل ينطبق

الطرف املقابل
أو
وزن مخاطر %100
للعميل غير املصنف
ً
* في وجود الوعد امللزم من الطرف املقابل بالشراء وإنفاذ توثيق العقد قانونا ،لن يكون هناك عبء رأسمال.
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 3.5السلم
 1.3.5مقدمة
 .488يبين هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب رأس املال لتغطية املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق الناشئة عن الدخول
في عقود أو معامالت مبنية على األحكام واملبادئ الشرعية للسلم .وتتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى:
(أ) مخاطر ائتمانية (مخاطر طرف مقابل) تتمثل في عدم استالم السلعة املشتراة بعد دفع سعر الشراء للبائع (ب)
مخاطر السعر التي تواجهها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من تاريخ تنفيذ عقد السلم وتظل باقية طوال مدة
العقد وبعد تاريخ انتهائه ما دامت السلعة باقية في ملكية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،في غياب تحوط في
صيغة سلم موازي يغطي السلعة محل العقد (يمكن استخدام عقد موازي كغطاء تحوط لجزء من التعرض).
 .489ينطبق هذا الجزء على (أ) عقود السلم املنفذة دون عقود سلم موازية (ب) عقود السلم الخاضعة للتحوط
بعقود سلم موازي منفذة على نحو مستقل.
ً
 .490عقد السلم هو عقد لشراء سلعة محددة النوع ،بسعر محدد مسبقا ،وبمقدار معين وخصائص معينة ،145على
أن تسلم السلعة في موعد محدد في املستقبل ،وتقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بوصفها املشتري ،بدفع
ً
الثمن كامال عند تنفيذ عقد السلم أو بعد ذلك بمدة ال تتجاوز اليومين أو الثالثة أيام ،وفق ما يسمح به مجلس
اإلشراف الشرعي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية.
 .491في حاالت معينة تدخل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عقد منفصل معاكس ،هو عقد السلم املوازي
الذي تبيع بموجبه سلعة بنفس مواصفات السلعة املشتراة بعقد سلم آخر لطرف غير بائع السلم األول .ويتيح عقد
ً
ً
السلم املوازي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بيع السلعة على أساس التسليم مستقبال بسعر محدد مسبقا
ُ
خضع عقد السلم األساس ي للتحوط ضد مخاطر السعر) وتتجنب مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
(وهكذا ت ِ
ُ
االضطرار إلى تسلم السلعة وتخزينها .وكما ذ ِكر أعاله ،يمكن استخدام هذا العقد املوازي كأداة للتحوط الجزئي.
145

ً
َّ
تعرف السلعة بأنها منتج مادي مثلي هو للمتاجرة ويمكن أن يتاجر به في سوق ثانوية -مثال – املنتجات الزراعية واملعادن (بما فيها النفط) واملعادن الثمينة
(بخالف الذهب والفضة) .وقد يتاجر أو ال يتاجر بالسلعة في بورصة منظمة.
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 .492أن فشل العميل /بائع السلم األول في تسليم السلعة (أي مخاطر الطرف املقابل) ال يعفي مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية من التزامها بتسليم السلعة بموجب عقد السلم املوازي ،وهكذا تتعرض مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية إلى خسائر محتملة إذا اضطرت إلى الحصول على السلعة من مصدر آخر.
 .493ال يوجد تداخل في الشروط أو اعتماد متبادل بين التزامات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عقدي السلم
والسلم املوازي ،األمر الذي يعني عدم وجود أساس قانوني لتسوية التعرضات بين العقدين.
 .494في غياب عقد السلم املوازي ،قد تبيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية السلعة محل السلم األساس ي في سوق
ً
ً
املعامالت الفورية بعد استالمها ،أو عوضا عن ذلك قد تحتفظ بها توقعا لبيعها بسعر أعلى .وفي هذه الحالة األخيرة
تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر السعر من حيث وضعها في السلعة إلى حين بيعها.146
 2.3.5املخاطر الئتمانية
َ
 .495يعطى املبلغ املستحق املكتسب من شراء السلعة على أساس عقد السلم – في الحاالت الصحيحة – وزن مخاطر
على أساس املوقف االئتماني للمورد/الطرف املقابل وفق تصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة
لدى السلطة الرقابية .وإذا كان املورد/الطرف املقابل غير مصنف (وكذلك هو عادة) يطبق وزن مخاطر بنسبة
.%100
 1.2.3.5العناصر املستبعدة
ً
 .496يحسب متطلب رأس املال على املبلغ املستحق ،خاليا من التخصيصات املحددة ،ومن أي مبلغ مضمون برهن
ً
مؤهل ،كما هو موضح في الجزء  ،1/4/1/4و/أو أي مبلغ مستحق الدفع في املاض ي منذ مدة تزيد عن  90يوما.

146

إذا تعثر الطرف املقابل (املورد) في السلم بالفشل في تقديم محل السلم فإن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ليس لديها بحكم األمر الواقع وضع طويل في
محل السلم .وإذا كان هناك عقد سلم موازي ،تصبح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مجبرة على شراء السلعة من سوق املعامالت الفورية للوفاء بالعقد
املوازي .ومع ذلك ،في غياب سلم موازي ،يمكن القول إن من املبالغة أن يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عبء رأسمال للمخاطر االئتمانية ومخاطر
ً
السوق معا في عقد السلم .وباتباع هذا املنطق ،يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عبء رأسمال ملخاطر السوق فقط (األكبر من االثنين) .وهذا شأن
يخضع لتقدير السلطة الرقابية.
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وتخضع األجزاء املعززة بالضمان ،واملستحقة الدفع في املاض ي ،لوزن املخاطر املناسب كما هو موضح في الجزء
.11/2/1/4
 2.2.3.5الفترة القابلة للتطبيق
 .497يطبق وزن املخاطر االئتمانية من تاريخ إنشاء العقد بين الطرفين إلى موعد انتهاء عقد السلم ،الذي هو موعد
استالم السلعة املشتراة.
 3.2.3.5ليست هنالك ترتيبات تسوية بين التعرضات االئتمانية للسلم والسلم املوازي.
 .498ال يمكن تسوية مبلغ التعرض االئتماني لعقد السلم مقابل مبلغ التعرض لعقد السلم املوازي ،حيث ال يفض ي
التزام بموجب أحد العقدين إلى التخلص من التزام بموجب العقد اآلخر.
 3.3.5مخاطر السوق
 .499يمكن قياس تعرض املخاطر املرتبطة بالسعر في السلم إما باستخدام (أ) طريقة سلم آجال االستحقاق أو (ب)
باستخدام الطريقة املبسطة (انظر الجزء  .)4/6/2/4وفي ظل الطريقة املبسطة يكون عبء رأس املال بنسبة %15
ً
من الوضع الصافي لكل سلعة ،باإلضافة إلى عبء إضافي يعادل  %3من إجمالي األوضاع ،الطويلة زائدا القصيرة،
ً
لتغطية مخاطر عدم مطابقة املواصفات ومخاطر تأخر التسليم .ويراد من عبء رأس املال البالغ  %3أيضا تغطية
ً
الخسائر املحتملة في السلم املوازي حين يفشل البائع في عقد السلم األساس ي في توريد السلعة ويصبح لزاما على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية شراء سلعة مناسبة من سوق املعامالت الفورية للوفاء بالتزامها.
ّ
أي من
 .500يمكن تسوية األوضاع الطويلة والقصيرة في السلعة ،التي هي أوضاع السلم والسلم املوازي ،وفق ٍ
الطريقتين ألغراض حساب األوضاع الصافية املفتوحة ،بشرط أن تكون األوضاع في مجموعة السلع نفسها.
مخاطر الصرف األجنبي
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 .501قد يجعل تمويل شراء سلعة ما أو بيع سلعة ما مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عرضة ملخاطر الصرف
األجنبي ،وفي تلك الحالة ينبغي تضمين األوضاع ذات الصلة في قياسات مخاطر الصرف األجنبي املوضحة في الجزء
.3/6/2/4
التقدير الرقابي
 .502في ظل طريقة آجال االستحقاق ملخاطر السوق ،تستطيع السلطة الرقابية السماح ،وفق تقديرها ،بالتصفية
بين مختلف فئات السلع حيث تتسنى املبادلة فيما بين السلع في التوريد أو حيث تشكل السلع بدائل قريبة فيما
بينها (بشرط أال يؤدي تبادل السلع املتشابهة إلى الربا) وأن يكون هناك ارتباط تبادلي واضح بمعدل ( ),9كحد أدنى
بين تحركات أسعارها ،يمكن إثباته ملدة سنة واحدة على األقل (انظر الجزء .)4/6/2/4
 4.3.5موجز متطلب رأس املال في مختلف مراحل العقد
 .503توضح الجداول التالية مرحلة العقد القابلة للتطبيق التي تتطلب أعباء رأسمال.
السلم مع السلم املوازي
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر
السوق

1

دفع سعر الشراء من قبل

بناء على تصنيف العميل

هناك طريقتان قابلتان

مؤسسة الخدمات املالية

أو

للتطبيق:

اإلسالمية لعميل/بائع السلم

وزن مخاطر  %100للعميل

طريقة سلم آجال

غير املصنف

الستحقاق

وليست هنالك تصفية

انظر الجزء 4/6/2/4

لتعرضات السلم في مقابل

والطريقة املبسطة

تعرضات السلم املوازي
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انظر الجزء 2/3/5
2

عبء رأسمال ( %15تعادل

استالم السلعة املشتراة من قبل ل ينطبق

وزن مخاطر  )%187,5على

مؤسسة الخدمات املالية

الوضع الصافي (أي تصفية

اإلسالمية.

تعرضات السلم في مقابل
تعرضات السلم املوازي)

3

بيعت السلعة املشتراة وسلمت

ل ينطبق

ل ينطبق

للمشتري

(ب) السلم من غير سلم موازي
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر
السوق

1

2

دفع سعر الشراء من قبل

بناء على تصنيف العميل

الطريقة املبسطة

مؤسسة الخدمات املالية

أو

عبء رأسمال ( %15تعادل

اإلسالمية للعميل (البائع)

وزن مخاطر %100

وزن مخاطر  )%187,5على

للعميل غير املصنف

الوضع الطويل لتعرضات

ل ينطبق

السلم

استالم السلعة املشتراة من قبل

انظر الجزء 3/3/5

مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية.
3

بيعت السلعة املشتراة وسلمت

ل ينطبق

ل ينطبق

للمشتري
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 4.5الستصناع
 1.4.5مقدمة
 .504يتضمن هذا الفصل الحد األدنى ملتطلب كفاية رأس املال لتغطية املخاطر االئتمانية ومخاطر السوق (السعر)
الناشئة عن الدخول في عقود أو معامالت مبنية على األحكام واملبادئ الشرعية لالستصناع.
 2.4.5مبادئ الستصناع
 .505عقد االستصناع هو عقد بين بائع (الصانع) ومشتر (املستصنع) لتصنيع أو إنشاء أصل غير موجود يراد تصنيعه
ً
ً
أو إنشاؤه وفقا ملواصفات يحددها املشتري ،وتسليمه في تاريخ محدد في املستقبل ،بسعر بيع محدد سلفا .وفي عقد
ً
ً
االستصناع ينبغي تحديد السعر واملواصفات الضرورية األخرى أيضا ،واالتفاق عليها تماما بين املشتري والصانع أو
ً
ً
املنش ئ .وفي االستصناع يستطيع املشتري أداء الدفعات مقدما خالل فترة اإلنشاء تماشيا مع مراحله ،أو تأجيل
ً
َ ّ
أي من الطرفين منفردا
الدفع إلى تاريخ محدد في املستقبل .وعقد االستصناع عقد ملزم ال يمكن إلغاؤه من ِقبل ٍ
فور بدء التنفيذ .وإذا لم تتوافر في األصل محل العقد املواصفات املتفق عليها ،للمشتري الخيار بين قبول األصل
محل العقد أو رفضه.
ً
ً
 .506يكون محل العقد الذي تبنى عليه معاملة االستصناع دائما أصال يراد تصنيعه أو أنشاؤه كسفينة أو طائرة أو
ً
ً
ً
ً
مبنى وال يمكن أن يكون أصال موجودا معينا .ويمكن استخدام االستصناع أيضا في مشاريع مماثلة كتركيب وحدة
لتكييف الهواء في مصنع للعميل أو إنشاء جسر أو طريق سريع.
 .507يحدد سعر األصل في ظل هذا العقد في تاريخ التعاقد ،ومثل هذا العقد ملزم .وال يمكن زيادة السعر فيه أو
إنقاصه نتيجة لزيادة أو نقصان أسعار السلع أو كلفة العمل .ويمكن تعديل السعر بناء على موافقة طرفي العقد،
وذلك شأن يخضع للقرار التجاري ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وقد يؤدي إلى نقصان هامش ربحها.
 3.4.5أدوار مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وتعرضها في عقد الستصناع
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ً
 .508تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،عمليا ،أداء أدوار مختلفة عند ارتباطها بعقد استصناع ،على النحو
التالي:
(أ) مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كبائع (صانع) في عقد االستصناع
 .509في عديد من الحاالت ،تقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور "البائع" في عقد االستصناع ،ثم تنش ئ عقد
ً
استصناع آخر مع مقاول (غير العميل) ،تتولى فيه دور املشتري ،147أو تستخدم عقدا آخر متفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها مثل عقد املرابحة.
 .510إذا ُ
استخدم عقد االستصناع املوازي لتصنيع األصل ،تقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور املشتري في
َ
حسب مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،كوسيط ،كلفتها في العقد املوازي ،ثم تحدد سعر
العقد املوازي .وت ِ
االستصناع مع عميلها بحيث تتمكن من تحقيق ربح معقول فوق الكلفة .ومع ذلك ،البد للعقدين من أن يكونا
ً
منفصلين تماما .ولضمان قيام املشتري النهائي (أي العميل) بالدفع ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية طلب وثائق ملكية األصل املعني أو أي رهن آخر كضمان إلى حين قيام العميل بالدفع تماما.
(ب) مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمشتري (مستصنع) في عقد االستصناع
 .511في بعض الحاالت ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية القيام بدور "املشتري" في عقد االستصناع،
ً
حيث يمكنها الحصول على أصل أنشأه مقاول )1( :لحسابها الخاص (ليباع ،مثال ،عن طريق املرابحة أو يؤجر بعقد
إجارة) أو ( )2على أساس املواصفات التي حددها العميل النهائي.
 .512إذا استخدم عقد االستصناع في هذه الحالة مع العميل النهائي ،تقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور
البائع في العقد املوازي.
 .513يميز هذا الجزء بين نوعين من التعرضات في تمويل االستصناع كالتالي:
(أ) التعرض للعميل
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ً
عند وجود عقدي استصناع متوازيين كهاذين ،يشار عادة إلى أحدهما بـ "االستصناع املوازي" ،وهو عادة العقد الذي أبرم ثانيا.
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 .514يعتمد حصول مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على سعر البيع على القوة املالية أو قدرة الدفع للعميل النهائي
أو املقاول (الحالتين أ وب على التوالي كما ورد في الفقرة السابقة) حين يكون مصدر الدفع من أنشطة متعددة أخرى
ً
للعميل النهائي أو املقاول ،وال يعتمد كليا على التدفقات النقدية من األصل أو املشروع املعني.
(ب) التعرض لألصل (أي التعرض للتدفقات النقدية من األصل املكتمل).
ً
 .515يعتمد حصول مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على سعر البيع جزئيا أو بالدرجة األولى على مبلغ الدخل
املكتسب من األصل الذي يجري تصنيعه أو إنشاؤه من خالل بيع إنتاجه أو خدماته ملشترين متعاقدين أو محتملين
كطرف ثالث .وتواجه هذه الصيغة من االستصناع "مخاطر الدخل" الناشئة عن قدرة األصل على توليد التدفقات
ً
النقدية ،بدال من نشوئها عن الجدارة االئتمانية للعميل النهائي أو راعي املشروع (الحاالت أ وب على التوالي كما ورد
في الفقرة السابقة) .وينشأ مثل هذا التعرض عادة عندما يستخدم عقد االستصناع في تمويل املشاريع باستخدام
معامالت "اإلنشاء والتشغيل ثم نقل امللكية".
 .516في عقد االستصناع تتولى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر اإلكمال 148املرتبطة بالفشل في إكمال
ً
املشروع إطالقا ،أو تأخير إكماله ،أو التجاوز في كلفته ،أو وقوع حدث قاهر ،أو عدم توافر املوظفين املؤهلين أو
البائع/البائعين أو مقاولي الباطن ممن يمكن االعتماد عليهم ،بما في ذلك أية عقوبة مترتبة على

تأخير اإلكمال149

يلزم دفعها للعميل النهائي بسبب عدم الوفاء باملواصفات املطلوبة.
 4.4.5متطلبات كفاية رأس املال
 .517تنطوي تعرضات االستصناع على مخاطر ائتمانية ومخاطر سوق كما هو موضح أدناه .وتنشأ املخاطر االئتمانية
منذ إصدار إشعار املطالبة للعميل ،بينما تنشأ مخاطر السوق (السعر) للعمل الجاري تنفيذه الذي لم يصدر إشعار
مطالبة بشأنه.

148

149

في التمويل التقليدي للمشاريع يتحمل مخاطر اإلكمال عادة راعي/مقاول املشروع وليس املصرف ألن راعي/مقاول املشروع في أغلب الحاالت يطلب منه تقديم
تعهد بتغطية الكلفة.
عادة يحدد العقد بين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية واملقاول في فقرة جزائية تعرض هذا األخير للجزاء في حالة التأخير املسؤول عنه.
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 .518هناك متطلب رأسمال لتغطية املخاطر االئتمانية (مخاطر الطرف املقابل) املتمثلة في عدم تسلم مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية سعر بيع األصل من العميل النهائي أو املقاول إما في املراحل املتفق عليها مسبقا لإلكمال،
و/أو بعد إكمال عملية التصنيع أو اإلنشاء( ،مخاطر فشل العميل في إكمال مثل هذه املعاملة في تمويل املشاريع
سبقت اإلشارة إليها بـ "مخاطر االنطالق" – انظر امللحق (ه)).
ً
 .519يتضمن هذا الجزء أيضا متطلب كفاية رأس املال لتغطية مخاطر السوق التي تتعرض لها مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية منذ تاريخ التصنيع أو اإلنشاء ،القابلة للتطبيق طوال مدة العقد على مخزون األعمال قيد التنفيذ
التي لم يصدر بعد إشعار مطالبة بشأنها.
ً
 .520ينطبق هذا الجزء أيضا على( :أ) عقود االستصناع املنفذة بدون أية عقود استصناع موازية ،وعقود االستصناع
ً
املدعمة بعقود استصناع مستقلة التنفيذ ،معا.
ً
 .521مع أخذ مضامين املخاطر املختلفة وكفاية رأس املال ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عندما تؤدي أدوارا
مختلفة (كبائعة أو شارية) في عقد االستصناع كما هو مبين في الجزء  3/4/5في االعتبار ،سنناقش كلتا الحالتين
مستقلة على النحو التالي:
 1.4.4.5مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كبائع (صانع) في عقد االستصناع
االستصناع مع استصناع موازي
 .522في الحاالت التي تدخل فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عقد استصناع موازي لشراء أصل من طرف
غير عميل االستصناع األساس ي (املشتري) يتم تخفيف مخاطر السعر املتعلقة بمدخالت املواد .وتبقى مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية معرضة ملخاطر الطرف املقابل من ِق َبل بائع االستصناع املوازي فيما يتعلق بتوريد األصل
ً
في املوعد املتفق عليه ووفقا ملواصفات املشتري النهائي لالستصناع .وهذه هي مخاطر العجز عن الحصول على تعويض
لألضرار من بائع االستصناع املوازي في حالة نشوء خسائر عن إخالله بالعقد.
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 .523ال يعفي فشل بائع االستصناع املوازي في تقديم أصل مكتمل يوافق مواصفات املشتري النهائي مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية من التزاماتها بتقديم األصل املطلوب بموجب عقد االستصناع ،وهكذا يعرض مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية لخسائر محتملة تتمثل في تحمل القصور أو الحصول على أصل من مصدر آخر.
 .524ال يوجد تداخل من حيث الشروط أو اعتماد متبادل بين التزامات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بموجب
عقدي االستصناع واالستصناع املوازي ،األمر الذي يعني عدم وجود أساس قانوني لتسوية التعرضات االئتمانية بين
العقدين.
 5.5املخاطر الئتمانية
(أ) التعرض للعميل
 .525يطبق على املبلغ املستحق املكتسب من بيع األصل على أساس عقد االستصناع مع التعرض التام للعميل
(املشتري النهائي) ،وزن مخاطر بناء على املوقف االئتماني للعميل وفق تصنيف ملؤسسة خارجية لتقييم املخاطر
ً
فضال انظر الجزء  3/1/4للوقوف على وزن املخاطر .وعندما يكون املشتري
االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية.
النهائي غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
(ب) التعرض لألصل
 .526عندما يصنف املشروع من ِق َبل مؤسسة خارجية لتقييم االئتمان ،يطبق وزن املخاطر املبني على التصنيف
االئتماني للمشتري النهائي لحساب متطلب كفاية رأس املال .وفي غياب ذلك يبنى وزن املخاطر على طريقة "معايير
التجزئة الرقابية" للتمويل املتخصص (تمويل املشاريع) كما هي موضحة في امللحق (ه) وهي تحمل أوزان املخاطر
التالية:
الفئات الرقابية

قوي

جيد

ُم ْرض

ضعيف

الئتمان الخارجي

BBB-

BB+

BB-

B

أو أفضل

أو

إلى

إلى

BB

B+

C-
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أوزان املخاطر

%70

%115

%90

%250

 .527يطلب من تمويل االستصناع الذي له هيكل "تعرض ألصل" مقابلة الخصائص املوضحة أدناه ،من أجل التأهل
لوزن املخاطر أعاله:
 فصل مطلوبات املشروع من قائمة املركز املالي للمشتري النهائي لالستصناع أو راعي املشروع من منظور
تجاري ومحاسبي يتم عادة بأداء عقد االستصناع عبر كيان ذي غرض خاص ُينشأ المتالك
األصل/املشروع املعني وتشغيله.
 اعتماد املشتري النهائي على الدخل املتحصل من األصول/املشاريع اململوكة لدفع سعر الشراء.
 أن تعطي االلتزامات التعاقدية املصنع/املنش ئ/مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية درجة كبيرة من
ً
السيطرة على األصل والدخل الذي يولده -مثال :في ظل ترتيبات "البناء والتشغيل ثم نقل امللكية" حيث
ً
يبني املنش ئ طريقا سريعة ويجمع رسوم العبور لفترة محددة كاعتبار لسعر البيع.
ً
 أن يكون املصدر األساس ي للسداد هو الدخل الذي يولده األصل/املشروع بدال من االعتماد على قدرة
املشتري النهائي.
(ج) العناصر املستبعدة
ً
 .528يحسب متطلب رأس املال للمبلغ املستحق خاليا من التخصيصات املحددة ،ومن أي مبلغ مضمون برهن مؤهل
ً
كما هو معرف في الجزء  ،1/4/1/4و/أو أي مبلغ استحق دفعه في املاض ي منذ مدة تزيد عن  90يوما .وتخضع األجزاء
املعززة بالضمان ،واملستحقة الدفع في املاض ي ،لوزن املخاطر املناسب كما هو موضح في الجزء .11/3/1/4
 .529ينبغي أن يحمل أي جزء من عقد االستصناع مغطى بدفعة مقدمة ،وزن مخاطر بنسبة صفر ،%أو يسوى مبلغ
الدفعة املقدمة في مقابل املبلغ الكلي املستحق أو املبالغ املستحقة الدفع عبر إشعارات املطالبة املرتبطة بتقدم
العمل.
(د) الفترة القابلة للتطبيق
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ً
 .530يطبق وزن املخاطر االئتمانية من التاريخ الذي تبدأ فيه عملية التصنيع أو اإلنشاء وحتى تسوية سعر البيع تماما
من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،إما على مراحل ،و/أو عند انتهاء عقد االستصناع الذي هو عند تسليم
األصل املصنع للمشتري النهائي لالستصناع.
(ه) ترتيبات التسوية بين التعرضات االئتمانية لالستصناع ،واالستصناع املوازي
 .531ال يمكن تسوية مبلغ التعرض االئتماني لعقد االستصناع في مقابل مبلغ التعرض االئتماني لعقد االستصناع
املوازي لكون االلتزام بموجب أحد العقدين ال يعفي من أداء االلتزام بموجب العقد اآلخر.
 6.5مخاطر السوق
التعرض للعميل
(أ) االستصناع مع استصناع موازي
 .532ال يوجد عبء رأسمال ملخاطر السوق ليطبق باإلضافة إلى األحكام املتعلقة باملخاطر االئتمانية أعاله ،شريطة أال
تكون هناك أحكام في عقد االستصناع املوازي تسمح للبائع بزيادة سعر بيعه ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو
تغييره في ظل الظروف غير العادية .وإضافة إلى ذلك فإن أية تغييرات في عقد االستصناع املوازي تنعكس على عقد
ً
ً
االستصناع املقابل له ،وتفض ي فعليا إلى نقل كل مخاطر السعر إلى عميل االستصناع (املشتري النهائي) هي أيضا
مؤهلة لهذه املعالجة.
(ب) االستصناع بدون استصناع موازي
 .533يطبق عبء رأسمال بنسبة ( %1,6يساوي وزن مخاطر بنسبة  )%20على قائمة املركز املالي ملخزون األعمال قيد
التقدم التي لم تصدر بشأنها إشعارات مطالبة ،لتغطية مخاطر السوق ،باإلضافة إلى وزن املخاطر االئتمانية املوضح
أعاله.
ُ .534ي َ
حتفظ بهذا املخزون بناء على الطلب امللزم للمشتري النهائي لالستصناع ،ومن ثم ال يخضع لسعر املخزون كما
هو موضح في الجزء  .4/6/2/4ومع ذلك ،فإن هذا املخزون معرض ملخاطر سعر كما ورد في الفقرة .56
مخاطر الصرف األجنبي
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 .535يجب تضمين أية تعرضات لصرف أجنبي ناتجة عن شراء مدخالت مواد ،أو عقود مبرمة لالستصناع ،أو بيع
أصل مكتمل بالعملة األجنبية ،في قياسات مخاطر الصرف األجنبي املوضحة في الجزء .3/6/2/4
 2.4.4.5مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمشتري (مستصنع) في عقد االستصناع
االستصناع مع استصناع موازي
 .536في حاالت دخول مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في استصناع موازي لبيع أصل لعميل نهائي ،تخفف
مخاطرها السعرية املتعلقة بمدخالت املواد .وتبقى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معرضة ملخاطر الطرف املقابل
ً
املرتبطة بمورد االستصناع من حيث تسليم األصل في املوعد املحدد ،وطبقا ملواصفات املشتري النهائي لالستصناع
املوازي .وهذه هي مخاطر العجز عن الحصول على تعويض لألضرار من مورد االستصناع عن الخسائر الناتجة عن
إخالله بالعقد.
 .537أن فشل مورد االستصناع في تسليم األصل املكتمل املتفق مع مواصفات املشتري النهائي ال يعفي مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية من التزامها بتسليم األصل املطلوب بموجب عقد االستصناع املوازي ،وهكذا تتعرض
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى خسائر محتملة في إصالح جوانب النقص أو الحصول على التوريد من جهة
أخرى.
 .538ال يوجد تداخل في الشروط أو اعتماد متبادل بين التزامات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عقدي
االستصناع واالستصناع املوازي ،األمر الذي يعني عدم وجود أساس قانوني لتسوية التعرضات بين العقدين.
 7.5املخاطر الئتمانية
(أ) التعرض للعميل
 .539يطبق على املبلغ املستحق املكتسب من بيع األصل على أساس عقد االستصناع املوازي مع التعرض التام للعميل
النهائي ،وزن مخاطر بناء على املوقف االئتماني للعميل وفق تصنيف ملؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية
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ً
معتمدة لدى السلطة الرقابية .فضال انظر الجزء  3/1/4للوقوف على وزن املخاطر .وعندما يكون املشتري النهائي
غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
(ب) التعرض لألصل
 .540عند تصنيف املشروع من قبل مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية يطبق وزن املخاطر املبني على
التصنيف االئتماني "للمتقبل" (الطرف الثالث املشتري) لحساب متطلب كفاية رأس املال .وفي غياب ذلك يبنى وزن
املخاطر على طريقة "معايير التجزئة الرقابية" للتمويل املتخصص (تمويل املشاريع) كما هي موضحة في امللحق (ه)
وهي تحمل أوزان املخاطر التالية:
الفئات الرقابية

قوي

جيد

ُم ْرض

ضعيف

الئتمان الخارجي

BBB-

BB+

BB-

B

أو أفضل

أو

إلى

إلى

BB

B+

C-

%90

%115

%250

أوزان املخاطر

%70

 .541يطلب من تمويل االستصناع الذي له هيكل "تعرض ألصل" مقابلة الخصائص املوضحة في الفقرة .90
(ج) العناصر املستبعدة
ً
 .542يحسب متطلب رأس املال على املبلغ املستحق خاليا من التخصيصات املحددة ،وأي مبلغ مضمون برهن مؤهل
ً
كما هو معرف في الجزء  ،1/4/1/4و/أو أي مبلغ استحق دفعه في املاض ي منذ مدة تزيد عن  90يوما .وتخضع األجزاء
املعززة بالضمان ،واملستحقة الدفع في املاض ي ،لوزن املخاطر املناسب كما هو موضح في الجزء .11/3/1/4
 .543ينبغي أن يحمل أي جزء من عقد االستصناع املوازي مغطى بدفعة مقدمة ،وزن مخاطر بنسبة صفر ،%أو
يسوى مبلغ الدفعة املقدمة في مقابل املبلغ الكلي املستحق من العميل النهائي ،أو املبالغ املستحقة الدفع عبر
إشعارات املطالبة املرتبطة بتقدم العمل.
(د) الفترة القابلة للتطبيق
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ً
 .544يطبق وزن املخاطر االئتمانية من التاريخ الذي تبدأ فيه عملية التصنيع أو اإلنشاء وحتى تسوية سعر البيع تماما
من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،إما على مراحل ،و/أو عند انتهاء عقد االستصناع الذي هو عند تسليم
األصل املصنع للمشتري النهائي لالستصناع املوازي.
(ه) ترتيبات التسوية بين التعرضات االئتمانية لالستصناع ،واالستصناع املوازي
 .545ال يمكن تسوية مبلغ التعرض االئتماني لعقد االستصناع املوازي في مقابل مبلغ التعرض االئتماني لعقد
االستصناع (أو العكس) لكون االلتزام بموجب أحد العقدين ال يعفي من أداء االلتزام بموجب العقد اآلخر.
 8.5مخاطر السوق
التعرض للعميل
(أ) االستصناع مع استصناع موازي
 .546ال يوجد عبء رأسمال ملخاطر السوق لتطبيقه باإلضافة إلى األحكام املتعلقة باملخاطر االئتمانية الواردة أعاله،
شريطة أال تكون هناك أحكام في عقد االستصناع تسمح للمورد بزيادة سعر بيعه ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
أو تغييره في ظل الظروف غير العادية .وإضافة إلى ذلك فإن أية تغييرات في عقد االستصناع املوازي تنعكس على
ً
عقد االستصناع املقابل له ،وتفض ي فعليا إلى نقل كل مخاطر السعر إلى عميل االستصناع املوازي (املشتري النهائي)
ً
هي أيضا مؤهلة لهذه املعالجة.
(ب) االستصناع بدون استصناع موازي
 .547في هذه الحالة ،تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية دفعات َت ُّ
قدم ملورد االستصناع وتؤول إليها بموجب
ُّ
التقدم .ومخزون العمل قيد التقدم معرض ملخاطر السعر .وملا لم يكن
تلك الدفعات ملكية مخزون العمل قيد
هنالك بيع لعميل نهائي باستصناع موازي ليست هنالك مخاطر ائتمانية.
 .548ينبغي حصول العمل قيد التقدم على عبء رأسمال مناسب للمخزون ،أي ( %15تعادل وزن مخاطر %187,5
إذا كان الحد األدنى ملتطلب رأس املال .)%8
مخاطر الصرف األجنبي
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 .549يجب تضمين أية تعرضات صرف أجنبي ناتجة عن شراء مدخالت مواد ،أو عقود مبرمة لالستصناع املوازي ،أو
بيع أصل مكتمل بالعملة األجنبية ،في قياسات مخاطر الصرف األجنبي املوضحة في الجزء .3/6/2/4
 5.4.5ملخص متطلب رأس املال في مختلف مراحل العقد
 .550توضح الجداول التالية مراحل العقد القابلة للتطبيق التي تكون لها أعباء رأسمال.
 1.5.4.5مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كبائع (صانع) في عقد الستصناع
(أ) التعرض للعميل
 االستصناع مع استصناع موازي
مرحلة العقد القابلة للتطبيق وزن املخاطر
مخزون العمل قيد التقدم

عبء رأس املال ملخاطر السوق

مبني على تصنيف املشتري

الذي لم تصدر إشعارات مطالة النهائي

صفر ،شريطة أل تكون هناك
أحكام في عقد الستصناع

بشأنه

أو

املوازي تسمح للبائع بزيادة

املبالغ املستحقة من العميل

وزن مخاطر  %100للمشتري

سعر البيع أو تغييره.

عند صدور إشعارات املطالبة

غير املصنف

الخاصة بتقدم تنفيذ العقد

ول توجد تصفية لتعرضات

عند انتهاء مدة العقد أو بعد

الستصناع في مقابل تعرضات

انظر مخاطر السوق تحت

الستصناع املوازي

الجزء 6/4/5

ل ينطبق

ل ينطبق

دفع سعر الشراء بالكامل من
قبل مشتري الستصناع ،أيهما
أقرب
 االستصناع بدون استصناع موازي
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مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر السوق

مخزون العمل قيد التقدم

مبني على تصنيف املشتري

عبء رأسمال بنسبة %1,6

الذي لم تصدر إشعارات مطالة النهائي
بشأنه

(يعادل وزن مخاطر  )%20على

أو

مخزون العمل قيد التقدم

وزن مخاطر  %100للمشتري

انظر مخاطر السوق تحت

غير املصنف

الجزء 6/4/5

املبالغ املستحقة من العميل

مبني على تصنيف املشتري

عند صدور إشعارات املطالبة

النهائي

الخاصة بتقدم تنفيذ العقد

أو

ل ينطبق

وزن مخاطر  %100للمشتري
غير املصنف
عند انتهاء مدة العقد أو بعد
دفع سعر الشراء بالكامل من

ل ينطبق

ل ينطبق

قبل مشتري الستصناع ،أيهما
أقرب
(ب) التعرض لألصل
 االستصناع مع استصناع موازي (لتمويل املشاريع)
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

عبء رأس املال ملخاطر

وزن املخاطر

السوق
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مخزون العمل قيد التقدم

مبني على تصنيف املشتري من قبل

الذي لم تصدر إشعارات مطالة مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر
الئتمانية ،إن وجد،

بشأنه

ل ينطبق

أو
املبالغ املستحقة من العميل

على معايير التجزئة الرقابية التي لها

عند صدور إشعارات املطالبة

وزن مخاطر يتراوح ما بين  %70إلى

الخاصة بتقدم تنفيذ العقد

.%250

ول توجد تصفية لتعرضات
الستصناع في مقابل تعرضات
الستصناع املوازي

عند انتهاء مدة العقد أو بعد

ل ينطبق

ل ينطبق

دفع سعر الشراء بالكامل من
قبل مشتري الستصناع ،أيهما
أقرب
 2.5.4.5مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمشتري (مستصنع) في عقد االستصناع
 .551توضح الجداول التالية مراحل العقد القابلة للتطبيق التي تكون لها أعباء رأسمال.
(أ) التعرض للعميل
 االستصناع مع استصناع موازي
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مرحلة العقد القابلة

عبء رأس املال ملخاطر السوق

وزن املخاطر

للتطبيق
مخزون العمل قيد التقدم

مبني على تصنيف املشتري

صفر ،شريطة أل تكون هناك

الذي لم تصدر إشعارات

النهائي

أحكام في عقد الستصناع املوازي

مطالة بشأنه

أو

تسمح للبائع بزيادة سعر البيع أو

وزن مخاطر  %100للمشتري
غير املصنف
املبالغ املستحقة من العميل
ول توجد تصفية لتعرضات
عند صدور إشعارات املطالبة
الستصناع في مقابل تعرضات انظر مخاطر السوق تحت الجزء
الخاصة بتقدم تنفيذ العقد
الستصناع املوازي
6/4/5
تغييره.

عند انتهاء مدة العقد أو بعد
دفع سعر الشراء بالكامل من
قبل مشتري الستصناع،
أيهما أقرب

ل ينطبق

ل ينطبق

 استصناع بدون استصناع موازي
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر السوق

مبالغ دفعات ُ
تقدم العمل

ل ش يء (ل يوجد عميل نهائي

( %15تعادل وزن مخاطر

للمورد مقابل مخزون العمل

لالستصناع)

بنسبة  )%187,5ملخزون العمل

قيد التنفيذ

انظر مخاطر الئتمان تحت

قيد التقدم

الجزء 6/4/5

انظر مخاطر السوق تحت
الجزء 5/4/5

(ب) التعرض لألصل
 االستصناع مع استصناع موازي
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عبء رأس املال ملخاطر

مرحلة العقد القابلة للتطبيق

وزن املخاطر

مخزون العمل قيد التقدم

مبني على تصنيف املشتري من قبل

السوق

الذي لم تصدر إشعارات مطالة مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر
بشأنه

الئتمانية ،إن وجد،
ل ينطبق

أو
املبالغ املستحقة من العميل

على معايير التجزئة الرقابية التي لها

عند صدور إشعارات املطالبة

وزن مخاطر يتراوح ما بين  %70إلى

الخاصة بتقدم تنفيذ العقد

.%250

ول توجد تصفية لتعرضات
الستصناع في مقابل تعرضات
الستصناع املوازي

عند انتهاء مدة العقد أو بعد
دفع سعر الشراء بالكامل من

ل ينطبق

ل ينطبق

قبل مشتري الستصناع ،أيهما
أقرب
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 5.5اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
 1.5.5مقدمة
 .552يتضمن هذا الجزء الحد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية مخاطر الطرف املقابل ومخاطر القيمة املتبقية
لألصول املؤجرة ،الناشئة عن دخول مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عقود أو معامالت مبنية على األحكام
ً
ً
واملبادئ الشرعية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك التي تعرف أيضا بـ "اإلجارة واالقتناء" .ويغطي هذا الجزء أيضا
مخاطر السوق (السعر) لألصول املقتناة لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك.
 .553في عقد اإلجارة (التشغيلية أو املنتهية بالتمليك) ،تحتفظ مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمؤجر بملكيتها
مستأجر ،ملدة متفق عليها وفي مقابل اعتبار
للعين املؤجرة ،بينما تنقل حق استخدام العين أو االنتفاع بها إلى عميل
ِ
متفق عليه .وتتحمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمؤجر كل املسؤوليات واملخاطر املتعلقة بالعين املؤجرة
بما في ذلك االلتزامات املتصلة بإصالح أي عطب أو قصور في العين ناش ئ عن البلى والعوامل الطبيعية التي ال صلة
لها بتعدي املستأجر أو إهماله .وهكذا ،في اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك تبقى مخاطر ومكاسب (أو التزامات
وحقوق) امللكية مع املؤجر ،ما عدا مخاطر القيمة املتبقية بعد انتهاء فترة اإلجارة املنتهية بالتمليك ،التي يتحملها
املستأجر .واملؤجر معرض ملخاطر السعر املتعلقة باألصل طوال بقائه في ملك املؤجر قبل توقيع عقد اإلجارة ،ما عدا
َ
الحالة التي ُيمتلك فيها األصل عقب وعد ملزم باالستئجار ،كما هو موضح في الفقرة .104
 .554في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليكَ ،ي ِعد املؤجر بتحويل ملكيته للعين املؤجرة عند نهاية العقد عن طريق الهبة أو
البيع باعتبار محدد بشرط (أ) اإلعراب عن الوعد على نحو منفصل ومستقل عن اإلجارة األساسية ،وإبرام املؤجر
عقد الهبة أو البيع مع استمرار ملكه التام للعين املؤجرة أو (ب) إبرام عقد هبة يعتمد على الوفاء بكل التزامات
ً
اإلجارة ليعقبه تلقائيا نقل امللكية إلى املستأجر.
ً
 .555في اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك معا ،إما أن تمتلك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية األصل
قبل الدخول في عقد اإلجارة ،أو تدخل العقد-قبل تقديم األصل إلى املستأجر-بناء على وصف محدد ،لألصل املراد
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ً
ً
ً
تأجيره ثم بيعه في املستقبل .ويمكن اعتبار اتفاقية التأجير هذه "وعدا ملزما بالتأجير" ،أو "وعدا غير ملزم بالتأجير"
ً
وفقا للتفسير الشرعي.
 2.5.5اإلجارة التشغيلية
 .556يبين هذا الجزء الحد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية تعرضات املؤجر فيما يتعلق بـ (أ) املخاطر االئتمانية
للمستأجر كطرف مقابل فيما يتعلق بدفع أقساط األجرة و (ب) مخاطر السوق (السعر) املرتبطة بالقيمة املتبقية
لألصل املؤجر إما بنهاية عقد اإلجارة ،أو عند استيالء املؤجر على العين إذا تعثر املستأجر – أي مخاطر تكبد خسائر
عند االضطرار إلى إعادة بيع العين املؤجرة.
 3.5.5اإلجارة املنتهية بالتمليك
ً
 .557في اإلجارة املنتهية بالتمليك ،يكون املؤجر ،عقب إبرام العقد مباشرة ،معرضا ملخاطر ائتمانية من حيث دفعات
ً
اإلجارة املستحقة على املستأجر (وهذه املخاطر االئتمانية تخففها قيمة األصل املؤجر كرهن ،)150كما يكون معرضا
لنوع من مخاطر التشغيل يتمثل في الحاجة إلى تعويض املستأجر إذا تعرض األصل املؤجر لعطب دائم بسبب ليس
ً
من خطأ هذا األخير .وإذا تعرض األصل املؤجر لعطب دائم ولم يكن مؤمنا تتكبد مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً
تماما مثل ما يحدث لها إذا ما تعرض ٌّ
أي من أصولها الثابتة إلى عطب
خسائر تساوي القيمة الدفترية لألصل املؤجر،
دائم .وفي الحالة التي يمارس فيها املستأجر حقه التعاقدي في إلغاء اإلجارة ،يتعرض املؤجر إلى مخاطر نقصان القيمة
املتبقية لألصل املؤجر عن املبالغ املستحقة املعاد دفعها للمستأجر .وفي مثل هذه الحالة تكون مخاطر السعر ،أن
وجدت ،قد عكست في "حسم" يطبق على قيمة األصل املؤجر كرهن .ولذلك فإن مخاطر السعر ،إن وجدت ،ال
تنطبق في سياق اإلجارة املنتهية بالتمليك.
 .558يتضمن هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب كفاية رأس املال لتغطية املخاطر االئتمانية املتعلقة باملستأجر كطرف
مقابل فيما يلي دفع أقساط األجرةَ .
ويخفف تعرض املخاطر االئتمانية املرتبط بأقساط األجرة ،بالرهن املتمثل في
150

الرهن (أو "شبه الرهن") املستخدم في سياق اإلجارة املنتهية بالتمليك هو رعن لحق االنتفاع ،او قيمة االستخدام ،لألصل ،طاملا أن مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية هي مالك األصل.
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قيمة األصل املؤجر اململوك ،بشرط تمكن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من استعادة األصل املؤجر ،وهو أمر
ً
مشكوك فيه ،خصوصا في حالة األصول املنقولة .وحيث إن هنالك شك في قدرة املؤجر على استعادة ملكية األصل،
ً
فإن القيمة العادلة املتبقية لألصل املفترضة في تحديد أقساط األجرة تتعرض أيضا للمخاطر االئتمانية.
 .559قد تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى خسائر في الحاالت التي يقرر فيها مستأجر األصل على أساس
اإلجارة املنتهية بالتمليك عدم االستمرار في العقد .وقد يعطي عقد اإلجارة هذا الحق للمستأجر بناء على شروط
ً
خاصة (مثال بحد أدنى لفترة إنذار) ،وفي مثل هذه الحاالت إذا تم الوفاء بهذه الشروط ،سيترتب على املؤجر إعادة
دفع أصل الدفعات (أقساط سعر الشراء) املشمولة في أقساط األجرة الدورية (خاضعة لحسم أية مبالغ لألجرة غير
ُ
املدفوعة) .وإذا كانت قيمة األصل املسترد َتملكه أقل من املبلغ املعاد دفعه للمستأجر (قبل أي حسم) يشكل الفرق
خسارة للمؤجر .وهذا يعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمؤجر إلى صيغة ما من صيغ مخاطر السوق.151
 .560من الناحية النظرية ،قد تطرأ حالة يقرر فيها املستأجر عند نهاية عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك التخلي عن
ممارسة خيار الشراء الذي لديه بدفع املبلغ النهائي املتفق عليه في العقد (ال يترتب على خيار الشراء ما يلزم املستأجر
بإنفاذه) .وهكذا قد تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر السوق من حيث الخسارة املتوقعة من
التخلص من األصل بمبلغ أقل من قيمته الدفترية الصافية .ومع ذلك ،فإن تعرض املؤجر في هذه الحالة ال يكون
ً
كبيرا ،طاملا أن ممارسة خيار الشراء قد تتطلب دفع مبلغ رمزي ال يكون لدى املستأجر سبب لالمتناع عن دفعه
ً
وممارسة الخيار .وفضال عن ذلك ،سوف تصبح القيمة الدفترية لألصل في سجالت املؤجر عند انتهاء عقد اإلجارة
ُ
املنتهية بالتمليك (أي قيمته الدفترية بعد اإلطفاء وفق ما افت ِرض عند تحديد أقساط األجرة) ،ستصبح لدى الصفر
أو قريبة منه.
 4.5.5املخاطر الئتمانية

151

ً
ً
ينبغي أن يشمل العقد فقرات تغطي معاملة الدمار أو خسارة امللكية دون أي خطأ من املستأجر .وينبغي أن يتضمن العقد أيضا تفصيال لكيفية تغطية مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية نفسها في غياب أي تكافل.
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ً
 .561في الوعد باالستئجار (الذي يكون ملزما فقط) ،عندما تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للتعثر في التزام
طالب االستئجار املتعلق بتنفيذ عقد اإلجارة ،ينبغي قياس التعرض على أنه مبلغ الكلفة الكلية القتناء األصل من
ً
ً
ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ناقصا القيمة السوقية لألصل كرهن خاضع ألي حسم ،ناقصا أي مبلغ
ً
لهامش جدية مستلم من طالب االستئجار .وينبغي بناء وزن املخاطر القابل للتطبيق على موقف امللتزم ،وفقا
لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية .وفي الحالة التي يكون فيها امللتزم
غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 .562عند تطبيق املعالجة املوضحة في الفقرة أعاله ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التأكد من أن
ً
ّ
الوعد باالستئجار قد ُو ِثق على نحو صحيح وأنه قابل لإلنفاذ قانونا .وفي غياب التوثيق الصحيح واإلنفاذ القانوني
يعامل األصل بطريقة مماثلة لتلك التي يعامل بها في وعد االستئجار غير امللزم ،املعرض ملخاطر السوق (السعر)،
باستخدام طريقة القياس املوضحة في الجزء  5/5/5حول وعد االستئجار غير امللزم.
 1.4.5.5اإلجارة التشغيلية
 .563باإلضافة إلى املخاطر االئتمانية املذكورة في الجزء  4/5/5يتعرض املؤجر ملخاطر ائتمانية من حيث القيمة املقدرة
للدفعات للفترة املتبقية من اإلجارة .ويخفف هذا التعرض بالقيمة السوقية لألصل املؤجر الذي قد تتسنى استعادة
امتالكه .وينبغي إعطاء التعرض الصافي للمخاطر االئتمانية وزن مخاطر على أساس املوقف االئتماني
ً
للمستأجر/الطرف املقابل ،وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية.
وفي الحاالت التي يكون فيها املستأجر غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسية .%100
 2.4.5.5اإلجارة املنتهية بالتمليك
 .564باإلضافة إلى الجزء ُ 4/5/5يبنى متطلب رأس املال لإلجارة املنتهية بالتمليك على املكونين التاليين:
(أ) املبلغ الكلي املقدر للمستحقات املستقبلية لإلجارة على مدى العقد .ويخفف هذا التعرض بالقيمة السوقية
لألصل الذي قد يعاد امتالكه .وينبغي إعطاء التعرض االئتماني الصافي وزن مخاطر بناء على املوقف االئتماني
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ً
للمستأجر/الطرف املقابل وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة
الرقابية .وفي الحاالت التي يكون فيها املستأجر غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
(ب) مخاطر السعر املرتبطة بالقيمة العادلة املتبقية املتوقعة لألصل املؤجر :وقد تضمن الجزء  1/5/5/5معالجة
هذا التعرض.
 .565يرجح املبلغ املقدر للمستحقات املستقبلية لإلجارة املذكور في الفقرة السابقة بوزن مخاطر مبني على املوقف
ً
االئتماني للمستأجر وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،أو بوزن مخاطر بنسبة  ،%100بعد
حسم قيمة األصل املؤجر كرهن (خاضع ألي حسم).
 3.4.5.5العناصر املستبعدة
ً
 .566يحسب متطلب رأس املال للمبلغ املستحق ،خاليا من التخصيصات املحددة وأي مبلغ مضمون برهن مؤهل كما
ً
هو موضح في الجزء  1/3/1/4و/أو أي مبلغ استحق دفعه في املاض ي منذ مدة نزيد عن  90بوما .وتخضع األجزاء
املعززة بالضمان ،واملستحقة الدفع في املاض ي ،إلى وزن املخاطر املناسب كما هو موضح في الجزأين 2/3/1/4
و 11/3/1/4على التوالي.
 4.4.5.5وزن املخاطر التفضيلي
 .567بناء على الوفاء باملتطلبات املوضحة في الجزء  8/3/1/4يمكن تطبيق وزن مخاطر تفضيلي على أنواع محددة
من أصول اإلجارة مثل العقار .وللسلطة الرقابية الحكم التقديري فيما يتعلق بتطبيق وزن املخاطر املناسب لظروف
منطقتها.
 5.5.5مخاطر السوق
 .568في حالة األصل املقتنى ،املحتفظ به لغرض اإلجارة التشغيلية أو اإلجارة املنتهية بالتمليك ،يمكن تصنيف عبء
رأس املال الخاص بتغطية مخاطر السوق (السعر) املرتبطة باألصل املؤجر من تاريخ اقتنائه حتى التصرف فيه ،على
النحو التالي:
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(أ) الوعد غير امللزم باالستئجار
 .569يعامل األصل املتاح لإلجارة كمخزون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وباستخدام الطريقة املبسطة ،يصبح
عبء رأس املال املمكن تطبيقه على مثل هذا التعرض ملخاطر السوق نسبة  %15من مبلغ القيمة السوقية لألصل
(يعادل وزن مخاطر بنسبة .)%187,5
(ب) الوعد امللزم باالستئجار
 .570في الوعد امللزم باالستئجار تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لتعثر طالب اإلجارة في التزامه باستئجار
األصل الذي بحوزته .وفي حالة تعثر طالب اإلجارة في وعده باالستئجار سيتوجب على مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية إما تأجير األصل أو التخلص منه لطرف ثالث .وسترجع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على أي هامش
للجدية دفعه العميل 152و ( )1قد يكون لها الحق في أن تسترد من العميل أية خسائر تتكبدها في تأجير األصل أو
ً
التصرف فيه بعد أخذ هامش الجدية في االعتبار ،أو ( )2قد ال يكون لها مثل هذا الحق اعتمادا على الوضع القانوني.
وفي كلتا الحالتين يخفف مثل هذه املخاطر باألصل املقتنى ،وكذلك بأي هامش جدية دفعه طالب اإلجارة.
 .571في الحالة ( )1إذا كانت الدفعة األولى مقدمة كهامش جدية ،يحق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استرداد
أية خسائر (كما هو موضح في الفقرة السابقة) من العميل ،ويشكل ذلك الحق مطالبة مستحقة معرضة لخسائر
ً
ائتمانية ،ويقاس التعرض كمبلغ الكلفة الكلية القتناء األصل من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ناقصا
ً
القيمة السوقية لألصل كرهن خاضع ألي حسم ،وناقصا أي مبلغ لهامش جديةُ .ويبنى وزن املخاطر املطبق على
ً
موقف العميل وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية .وفي الحاالت
التي يكون فيها امللتزم غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة .%100
 .572في الحالة ( )2ليس لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل هذا الحق ،وتشكل كلفة األصل ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية مخاطر سوق (كما في حالة الوعد غير امللزم باالستئجار) ،غير أن هذا التعرض ملخاطر
السوق َ
يخفف بمبلغ أي هامش جدية تملك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق استبقائه.
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في حالة هامش الجدية ،يمكن حسم املبلغ لألضرار فقط – أي الفرق بين كلفة اقتناء األصل ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ومجموع مبالغ األجرة (عندما
يؤجر األصل لطرف ثالث) أو سعر البيع (عندما يباع األصل لطرف ثالث) ،أيهما ينطبق.
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 1.5.5.5اإلجارة التشغيلية
َ
حمل القيمة
 .573ترجح القيمة املتبقية لألصل بوزن مخاطر بنسبة  .%100وعند انتهاء عقد اإلجارة ،ينبغي أن ت ِ
الدفترية لألصل املؤجر عبء رأسمال بنسبة  ،%15إلى أن يعاد تأجير األصل أو التصرف فيه.
 2.5.5.5اإلجارة املنتهية بالتمليك
 .574في حالة استخدام املستأجر حقه في إلغاء عقد اإلجارة ،يتعرض املؤجر لنقصان القيمة املتبقية لألصل املؤجر
عن الدفعات املعاد دفعها للمستأجر .وفي مثل هذه الحاالت تكون مخاطر السعر ،إن وجدت ،قد ُعكست في حسم
يطبق على قيمة األصل املؤجر كرهن ،في املخاطر االئتمانية ،ومن ثم فإن مخاطر السعر ،إن وجدت ،ال تنطبق في
سياق اإلجارة املنتهية بالتمليك.
 6.5.5موجز متطلب رأس املال في مختلف مراحل العقد
 .575توضح الجداول التالية مرحلة العقد القابلة للتطبيق التي تتطلب أعباء رأسمال.
(أ) اإلجارة التشغيلية
مرحلة العقد القابلة للتطبيق
1

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر
السوق
الوعد غير امللزم بالستئجار

األصل متاح لإلجارة (قبل

الوعد امللزم بالستئجار*

توقيع عقد اإلجارة)

كلفة اقتناء األصل
ً
ناقصا،

وزن مخاطر  )%187,5إلى

(أ) القيمة السوقية لألصل،

حين تملك املستأجر.

ً
املؤدي لوظيفة الرهن (خاليا
من أية حسومات).
و
(ب) أي هامش للجدية.

232

عبء رأسمال ( %15يعادل

2

عند التوقيع املشترك

القيمة الكلية املقدرة

لعقد اإلجارة واستحقاق

ملستحقات اإلجارة لكامل مدة مخاطر بنسبة %100

دفع األجرة من ِق َبل

العقد ترجح بوزن مخاطر
ً
وفقا لتصنيف املستأجر.

املستأجر

ترجح القيمة املتبقية بوزن

وبوزن مخاطر بنسبة %100
للمستأجر غير املصنف.
ً
ناقصا
قيمة السترجاع لألصل
املؤجر

3

انتهاء مدة العقد وإعادة

عبء رأسمال بنسبة %15

األصل املؤجر إلى مؤسسة ل ينطبق

من القيمة السوقية لألصل

الخدمات املالية اإلسالمية

* ينطبق وزن املخاطر االئتمانية هذا فقط عندما يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق الرجوع إلى أي هامش جدية دفعه العميل،
وقد يكون لديها (حسب الوضع القانوني) الحق في أن تسترجع من العميل أية خسائر متعلقة بتأجير األصل أو التخلص منه لطرف ثالث
بعد وضع االعتبار لهامش الجدية.
وإذا لم يكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل هذا الحق ،تشكل كلفة األصل مخاطر سوق لها (كما في حالة الوعد غير امللزم
باالستئجار) ،غير أن هذا التعرض ملخاطر السوق ينخفض بمبلغ أي هامش جدية يكون لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق
استبقائه.
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(ب) اإلجارة املنتهية بالتمليك
مرحلة العقد القابلة للتطبيق

عبء رأس املال ملخاطر

وزن املخاطر

السوق

1

األصل متاح لإلجارة (قبل

الوعد امللزم بالستئجار*

الوعد غير امللزم بالستئجار

توقيع عقد اإلجارة)

كلفة اقتناء األصل
ً
ناقصا،

عبء رأسمال ( %15يعادل
وزن مخاطر  )%187,5إلى

(أ) القيمة السوقية لألصل،

حين تملك املستأجر.

ً
املؤدي لوظيفة الرهن (خاليا
من أية حسومات).
و
(ب) أي هامش للجدية.

2

عند التوقيع املشترك

القيمة الكلية املقدرة

لعقد اإلجارة واستحقاق

ملستحقات اإلجارة لكامل مدة

دفع األجرة من ِق َبل

العقد ترجح بوزن مخاطر
ً
وفقا لتصنيف املستأجر.

املستأجر

وبوزن مخاطر بنسبة %100
للمستأجر غير املصنف.
ً
ناقصا
قيمة السترجاع لألصل
املؤجر
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ل ينطبق

3

انتهاء مدة العقد وإعادة
ل ينطبق

األصل املؤجر إلى مؤسسة ل ينطبق
الخدمات املالية اإلسالمية

* ينطبق وزن املخاطر االئتمانية هذا فقط عندما يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق الرجوع إلى أي هامش جدية دفعه العميل،
وفي حالة هامش الجدية قد يكون لديها (حسب الوضع القانوني) الحق في أن تسترجع من العميل أية خسائر متعلقة بتأجير األصل أو
التخلص منه لطرف ثالث بعد وضع االعتبار لهامش الجدية ،بينما ينبغي إعادة دفع أي فائض لهامش الجدية.
وإذا لم يكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل هذا الحق ،تشكل كلفة األصل مخاطر سوق لها (كما في حالة الوعد غير امللزم
باالستئجار) ،غير أن هذا التعرض ملخاطر السوق ينخفض بمبلغ أي هامش جدية يكون لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حق
استبقائه.
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 6.5املشاركة واملشاركة املتناقصة
 1.6.5مقدمة
 .576يوضح هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب كفاية رأس املال لتغطية مخاطر فقدان رأس املال املستثمر ،الناشئة عن
الدخول في عقود أو معامالت تمويل مبنية على األحكام واملبادئ الشرعية لإلجارة واإلجارة املتناقصة ،حيث تساهم
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وعميلها أو عمالئها/شريكها أو شركائها في رأسمال املشاركة ويقتسمون أرباحها أو
يتحملون خسائرها.
 .577ينطبق هذا الجزء على (أ) املشاركة التي تبقى في ظلها أسهم الشركاء ثابتة طوال مدة العقد و (ب) املشاركة
ً
املتناقصة التي تتناقص فيها أسهم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تدريجيا خالل مدة العقد إلى أن تباع بكاملها
للشريك اآلخر أو الشركاء اآلخرين.
 .578املشاركة اتفاق بين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية والعميل على املساهمة بنسب مختلفة في مشروع ،موجود
كان أو جديد ،أو في ملكية عقار أو أصل متحرك ،إما على أساس ثابت ،أو على أساس متناقص حيث يشتري العميل
بالتدريج حصة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ("املشاركة املتناقصة") .ويتم تقاسم األرباح املكتسبة عبر ذلك
ً
املشروع أو العقار/األصل وفقا لشروط اتفاقية املشاركة ،بينما تتم املشاركة في تحمل الخسائر على نحو يتناسب
مع حصص املشاركة في رأس املال.
 2.6.5املشاركة
 .579يوضح هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب كفاية رأس املال لتغطية "مخاطر تدني رأس املال" ،وخسائر فقدان مبلغ
املساهمة في املشروع أو امللكية املشتركة لألصل .وتقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور الشريك في عقد
املشاركة ،وهي معرضة ملخاطر فقدان رأس املال الذي تدفعه حصة في رأسمال املشاركة .وقد تعرض املشاركة
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر تدني رأس املال ،و/أو للمخاطر االئتمانية العادية ،اعتمادا على هيكل
املشاركة وغرضها ،وأنواع األصول التي تستثمر فيها األموال (انظر الجزء  .)10/3/1/4ويمكن استرجاع رأس املال
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املستثمر سواء أكان بتصفية أصول املشاركة في نهاية العقد ذي املدة املحددة ،أو باالتفاق املتبادل بين الشركاء ،أو
بالتخارج من الشراكة في عملية مشاركة مستمرة بعد إخطار الشركاء اآلخرين .ويتمثل رأس املال املسترجع في قيمة
جزء من رأس املال يعتمد على جودة االستثمارات أو األصول املعنية وقدرتها على توليد األرباح والتدفقات النقدية
من املشاركة.
 .580كشريك في عقد املشاركة ،ليس ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحق في تحديد معدل للعائد وهكذا تصبح
معرضة ألرباح متغيرة مكتسبة من الشراكة ،توزع على أساس متفق عليه في عقد املشاركة ،في حين أن الخسائر
ً
تتحملها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وشركائها وفقا لحصة كل شريك في رأس املال املستثمر .ومن ثم فإن
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية معرضة ملخاطر تنظيم األعمال لشريك نشط يدير الشراكة ،ومخاطر أعمال
مرتبطة باألنشطة املعنية وأنواع استثمارات الشراكة أو أصولها.
 .581من أجل تحديد الحد األدنى ملتطلب كفاية رأس املال يميز هذا الجزء بين أربعة فئات أساسية للمشاركة كما هو
موضح أدناه:
(أ) املشروع التجاري الخاص الذي يمارس أنشطة املتاجرة ،في الصرف األجنبي ،أو األسهم ،أو السلع.
ُ ّ
عرض هذا النوع من املشاركة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر األنشطة املعنية ،أي الصرف
وي ِ
األجنبي ،أو األسهم ،أو السلع.
(ب) املشروع التجاري الخاص الذي يمارس استثمارات األعمال (غير املذكورة في (أ))
ُ ّ
عرض هذا النوع من املشاركة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر حامل األسهم ،التي تشبه املخاطر
وي ِ
التي يتحملها شريك في رأسمال استثماري أو استثمار مشترك ،ولكن ليس ملخاطر السوق .وكمستثمر في أسهم
املشروع ،تحتل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وضعية الخسائر األولى وتأتي حقوقها واستحقاقاتها في مرتبة
ثانوية ملطالبات الدانين من ذوي الضمانات وغيرهم .ولتوضيح أكثر لطبيعة املخاطر في مثل هذه االستثمارات
انظر الفقرات من  87إلى ( 104الجزء .)1/10/3/1/4
(ج) تقسيم امللكية املشتركة للعقار أو األصول املنقولة (كالسيارات) إلى فئتين فرعيتين:
املشاركة في عقد اإلجارة
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قد تنتج ملكية مثل هذه األصول دخل أجرة للشراكة عن طريق تأجير األصول ألطراف ثالثة بعقود إجارة .وفي
مثل هذه الحالة ،فإن مخاطر استثمار املشاركة هي بالضرورة عقود اإلجارة املعنية –أي مخاطر طرف مقابل
تخفف بالرهن الذي تمثله األصول املؤجرة.
ومع ذلك ،في بعض الحاالت ال يكون املستأجر طرف ثالث ،بل هو شريك مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
كعميل .ويعرض إبرام مثل هذا العقد الفرعي باإلضافة إلى عقد املشاركة ،مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
إلى مخاطر ائتمانية فيما يتعلق بالتزام الشريك بدفع األجرة.
املشاركة في عقد املرابحة
تستحق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هنا نصيبها من العائد املكتسب من بيع األصول لطرف ثالث عن
طريق عقود املرابحة التي تعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر ائتمانية تتعلق بمستحقات املرابحة
من املشتري/الطرف املقابل.
 3.6.5املشاركة املتناقصة
 .582يوضح الجزء  2/10/3/1/4وضع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في املشاركة املتناقصة.
 4.6.5مخاطر مركز حقوق امللكية
املشاركة
 .583للمشاركة ،يمكن قياس تعرض األسهم بناء على طبيعة االستثمارات املعنية كما يلي:
(أ) لالستثمارات املحمولة في سجل املتاجرة يساوي التعرض القيمة العادلة.
(ب) لالستثمارات املحمولة إلى حين أجل االستحقاق يساوي التعرض القيمة الدفترية التي قد تكون القيمة العادلة
ً
أو الكلفة التاريخية ناقصا أية تخصيصات للتدني.
 .584ينبغي قياس تعرضات املشاركة ،خالية من التخصيصات املحددة ،كما يلي:
(أ) للمشروع التجاري الخاص الذي يمارس أنشطة املتاجرة ،في الصرف األجنبي ،أو األسهم ،أو السلع:
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ينبغي بناء وزن املخاطر على أساس األصول القابلة للتطبيق املعنية ،كما هي موضحة تحت الجزء الفرعي عن مخاطر
السوق في الجزء .2/4
ً
وينبغي قياس االستثمار في الصرف األجنبي واملتاجرة في الذهب/الفضة وفقا للمعالجة املوضحة في الجزء 3/6/2/4
التي تتطلب عبء رأسمال  %8على الوضع الطويل الصافي أو الوضع القصير الصافي في الصرف األجنبي أيهما أكبر،
وعبء رأسمال بنسبة  %8على الوضع الطويل الصافي للذهب/الفضة.
ً
ويقاس وزن املخاطر للمشاركة التي تستثمر في األسهم املتداولة ،وفقا لطريقة مخاطر وضع األسهم ،حيث تتأهل
األوضاع في األصول القابلة للمتاجرة في السوق ،للمعاملة كمخاطر أوضاع سوق في سجل املتاجرة الذي ُي َّ
حمل عبء
رأسمال كلي بنسبة ( %16يعادل وزن مخاطر بنسبة  )%200كما هو موضح في الجزء .1/4/2/4
ً
وينبغي قياس االستثمار في السلع وفقا لطريقة سلم آجال االستحقاق أو الطريقة البسيطة كما هما موضحتان في
الجزء .4/4/2/4
(ب) للمشروع التجاري الخاص الذي يمارس استثمارات األعمال (غير املذكورة في (أ)):
هناك طريقتان مستخدمتان في حساب تعرضات األسهم في هذا النوع من االستثمار:
 الطريقة البسيطة املرجحة بوزن املخاطر :ينبغي تطبيق وزن املخاطر على التعرضات (الخالية من
التخصيصات املحددة) ،على أساس تعرضات األسهم في السجل املصرفي .وينبغي أن يستتبع وزن املخاطر
في ظل هذه الطريقة البسيطة املرجحة ،عند تطبيقها على تعرض األسهم في استثمارات األعمال ،وزن
ً
مخاطر بنسبة  %400في األسهم التي ال تخضع للمتاجرة العامة ،ناقصا أية تخصيصات محددة للتدني.
ً
وإذا كان هنالك ضمان من طرف ثالث بتعويض خسائر التدني ،يعوض وزن مخاطر الضامن بدال من
وزن مخاطر األصول ،ملبلغ أي ضمان كهذا.
 طريقة التجزئة الرقابية :وفي ظل هذه الطريقة تنش ئ مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية خارطة لدرجات
مخاطرها الداخلية مقسمة إلى أربع فئات رقابية كما هو موضح في امللحق –ه (التمويل املتخصص)،
حيث يكون وزن املخاطر لكل فئة كالتالي:
الفئات الرقابية
أوزان املخاطر

قوي
%90

جيد
%110
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ُمرض ي
%135

ضعيف
%270

ً
ً ً
وتشمل أوزان املخاطر أعاله ،في ظل طريقة التجزئة للتمويل املتخصص عامال ثابتا إضافيا بوزن مخاطر بنسبة %20
لتغطية التدني املحتمل في القيمة الصافية ألصول املشاركة.
ً
وملزيد من التوضيح انظر أيضا الفقرات من  86إلى ( 92الجزء .)1/10/3/1/4
(ج) امللكية املشتركة للعقار واألصول املنقولة (كالسيارات)
املشاركة في عقد اإلجارة
ُ ّ
عرض املشاركة املدرة للدخل عن طريق اإلجارة ألطراف ثالثة بعقود إجارة ،املساهم في رأس املال ملخاطر عقد
ت ِ
اإلجارة املعني -أي مخاطر طرف مقابل مخففة بقيمة األصول املؤجرة.
ً
ويطبق على استثمار املشاركة هذا ،وزن مخاطر مبني على املوقف االئتماني للطرف املقابل /املستأجر وفقا لتصنيف
مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية ،ووزن مخاطر بنسبة  %100على القيمة
املتبقية ألصل اإلجارة (إجارة تشغيلية) .وفي الحالة التي يكون فيها الطرف املقابل غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر
ً
بنسبة ( %100فضال انظر معالجة اإلجارة املوضحة في الجزء .)6/5/5
املشاركة في عقد املرابحة
ُ ّ
عرض املشاركة املدرة للدخل عن طريق البيع ألطراف ثالثة بعقود مرابحة ،املساهم في رأس املال ملخاطر ذلك
ت ِ
الطرف املقابل /املشتري.
ً
ويطبق على استثمار املشاركة هذا ،وزن مخاطر مبني على املوقف االئتماني للطرف املقابل /املشتري وفقا لتصنيف
مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية .وفي الحالة التي يكون فيها الطرف
ً
املقابل غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة ( %100فضال انظر معالجة املرابحة املوضحة في الجزء .)1/5
املشاركة املتناقصة
ُيحسب تعرض املساهمة في عقد املشاركة املتناقصة التي تمول فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية رأس املال
العامل للشراكة وهي عازمة على نقل كامل حصتها في الشراكة إلى الشريك خالل مدة العقد ،يحسب على أساس
ً
الرصيد املتبقي للمبلغ املستثمر (مقاس بالكلفة التاريخية شاملة أية حصة من األرباح غير املوزعة) ناقصا أية
ً
تخصيصات محددة للتدني .ويكون ترجيح هذا التعرض بوزن املخاطر وفقا لطبيعة أألصول املعنية كما هي
موضحة في الجزء  .2/10/3/1/4وإذا كان هنالك ضمان من طرف ثالث بتعويض خسائر التدني ،يعوض وزن
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ً
ً
مخاطر الضامن بدال من وزن مخاطر األصول ،ملبلغ أي ضمان كهذا .وفضال عن ذلك ،تستطيع مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية استخدام طريقة التجزئة ،عقب الحصول على املوافقة الالزمة من السلطة الرقابية ،بناء على
املعايير املوضحة في امللحق –و (املشاركة املتناقصة).
 5.6.5موجز متطلبات رأس املال لفئات املشاركة
 .585توضح الجداول التالية فئات املشاركة التي تتطلب أعباء رأسمال.
فئة املشاركة

عبء رأس املال ملخاطر

وزن املخاطر

السوق
املشروع التجاري الخاص الذي ل ينطبق

يعتمد على األصول

يمارس أنشطة املتاجرة في

املعنية كما هو موضح

الصرف األجنبي أو األسهم أو

في الجزء الخاص

السلع.

بمخاطر السوق املمكن
تطبيقها.

املشروع التجاري الخاص الذي (أ) الطريقة البسيطة ألوزان املخاطر:
يمارس استثمارات األعمال في

وزن مخاطر بنسبة  %250من مبلغ

غير أنشطة املتاجرة في الصرف

ً
املساهمة في استثمار األعمال ،ناقصا

األجنبي أو األسهم أو السلع.

أية تخصيصات محددة( .إذا كان
هنالك ضمان من طرف ثالث لتسوية
خسائر التدني ،يطبق وزن مخاطر
ً
الضامن بدل من مخاطر األصول ألي
مبلغ ضمان كهذا).
(ب) طريقة التجزئة:
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ل ينطق

وزن مخاطر ما بين  %270 – 90من
مبلغ املساهمة* على....
امللكية املشتركة للعقار

بناء على تصنيف املستأجر (في عقد

واألصول املنقولة (املشاركة مع اإلجارة الفرعي) أو العميل (في عقد
عقد فرعي لإلجارة ،واملشاركة
مع عقد فرعي للمرابحة)

ً
فضال انظر متطلبات
عبء رأس املال ملخاطر

املرابحة الفرعي) ،أو وزن مخاطر  %100السوق كما هي موضحة
في حالة املستأجر أو العميل غير

تحت العقود الفرعية

املصنف.
* في حالة املشاركة املتناقصة ٌيبنى مبلغ املساهمة على الرصيد املتبقي للمبلغ املستثمر
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 7.5املضاربة
 1.7.5مقدمة
 .586يوضح هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب رأس املال لتغطية مخاطر فقدان رأس املال املستثمر الناش ئ عن الدخول
في عقود أو معامالت مبنية على األحكام واملبادئ الشرعية للمضاربة ،التي تتولى فيها مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية دور مقدم رأس املال (رب املال) .وينطبق هذا الجزء على تمويل املضاربة املقيدة واملضاربة املطلقة معا.
 .587املضاربة اتفاق بين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية والعميل تساهم بموجبه مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية برأس املال ملشروع أو نشاط ليديره العميل كمضارب .وتوزع لألرباح املكتسبة من املشروع أو النشاط
ً
وفقا لشروط اتفاقية املضاربة ،بينما تتحمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الخسائر كاملة ما عدا الخسائر
الناتجة عن سوء تصرف املضارب أو إهماله أو مخالفته شروط العقد.
ّ
أي من هاتين الصيغتين:
 .588يمكن تقديم تمويل املضاربة عبر ٍ
(أ) على أساس مقيد ،حيث يسمح مقدم رأس املال للمضارب بالقيام باالستثمارات بناء على معايير استثمارية
محددة أو قيود معينة مثل أنواع األدوات أو التعرضات القطاعية أو القطرية.
(ب) على أساس مطلق ،حيث يسمح مقدم رأس املال للمضارب باستثمار األموال بحرية بناء على قدرات هذا األخير
وخبرته.
 .589كمقدم للمال ،تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر فقدانها رأسمالها املستثمر ،أو "مخاطر تدني
رأس املال" بعد دفع رأس املال للمضارب .وينبغي أن يتحمل مقدم رأس املال وحده خسائر االستثمار ،غير أن ذلك
مقيد بحدود رأسماله .153أما الخسائر الناتجة عن سوء تصرف املضارب أو إهماله أو مخالفته العقد فيتحملها
املضارب.

153

ً
ً
ما لم يأذن مقدم رأس املال باقتراض مبلغ مضاف إلى رأس املال الذي قدمه ،واستثمار ذلك املبلغ ،حيث يصبح مقدم رأس املال في هذه الحالة مسؤوال أيضا
عن هذا املبلغ اإلضافي.
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 .590ومع ذلك ،في حين أنه ال يجوز أخذ ضمان من املضارب ضد خسائر االستثمار ،إال أن مثل ذلك الضمان مسموح
به من طرف ثالث على سبيل التبرع .وفي هذه الحالة يمكن اعتبار مبلغ رأسمال املضاربة املضمون على هذا النحو
ُ
عرضة للمخاطر االئتمانية بترجيح مخاطر يساوي مخاطر الضامن .وعلى وجه الخصوص ،قد تعطى مثل هذه
الضمانات حين تستثمر األموال السائلة في سوق إسالمية ما بين املصارف ،تحت عقد مضاربة.
ً
 .591بمعزل عن مثل هذه االستثمارات ،تستخدم عقود املضاربة عموما ألغراض االستثمار املذكورة في الفقرة (.)133
 .592عند تخصيص وزن املخاطر يمنح االعتبار ملقصد استثمار املضاربة وإلى طبيعة األصول املعنية .وقد يكون املقصد
(أ) شراء أصول للمتاجرة أو (ب) االستثمار في أسهم ملشروع أعمال مستمر بنية حمل االستثمار إلى مدة غير محددة
ً
ً
ربما بهدف البيع النهائي (مثال استثمارات رأس املال املجازف) أو (ج) تمويل املشاريع .وقد تكون األصول املعنية أصوال
قابلة للمتاجرة كالسلع والنقد األجنبي واألسهم أو أصول أعمال كاألمالك العقارية واملصانع واملعدات ورأس املال
ً
ُ
العامل .وقد تشترى أيضا األمالك العقارية واألمالك املنقولة بهدف اكتساب الدخل من األجرة عبر عقود اإلجارة.
 .593من أجل حساب الحد األدنى ملتطلب رأس املال يميز هذا الفصل بين ثالث فئات أساسية للمضاربة على النحو
التالي:
(أ) املشروع التجاري الخاص ،ملمارسة أنشطة املتاجرة في الصرف األجنبي ،أو األسهم ،أو السلع
ّ
يعرض هذا النوع من املضاربة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى مخاطر األنشطة املعنية ،أي ،الصرف
ِ
األجنبي واألسهم والسلع.
(ب) املشروع التجاري الخاص ،ملمارسة استثمارات األعمال (غير املذكورة في (أ))
ُ ّ
عرض هذا النوع من املضاربة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر حامل األسهم ،التي تشبه املخاطر التي
ي ِ
يتحملها شريك في رأسمال استثماري أو استثمار مشترك ،ولكن ليس ملخاطر السوق .وكمستثمر في أسهم املشروع،
تحتل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية وضعية الخسائر األولى وتأتي حقوقها واستحقاقاتها في مرتبة ثانوية
ملطالبات الدانين من ذوي الضمانات وغيرهم .ولتوضيح أكثر لطبيعة املخاطر في مثل هذه االستثمارات انظر
الفقرات من  87إلى ( 104الجزء .)1/10/3/1/4
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(ج) استثمارات املضاربة في تمويل املشاريع
تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية األموال للعميل الذي يقوم بدور املضارب في عقد إنشاء لعميل آخر
كطرف ثالث (العميل النهائي) .ويقدم العميل النهائي دفعات تقدم للمضارب الذي يقوم بدوره بتقديم الدفعات
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .والدور املحوري ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في هذا الهيكل هو تقديم
جسر تمويلي للمضارب إلى حين تسلمه دفعات التقدم .وفي هيكل املضاربة هذا:
 ليس لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عالقة تعاقدية مباشرة مع العميل النهائي (غير أنها تستطيع
اشتراط تنفيذ الدفعات املقدمة من العميل النهائي للمضارب عبر حساب ("حساب سداد") لديها يفتح
من أجل املضاربة وال يحق للمضارب السحب منه دون إذن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية).
 تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كمستثمر األموال لشركة اإلنشاء كمضارب ملشروع اإلنشاء،
ومن ثم تستحق مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حصة من ربح املشروع ،على أن تتحمل أية خسارة
بنسبة .%100
ً
 .594تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للمخاطر املرتبطة باملبالغ التي تدفعها للمضارب ،ونظرا ألن تلك
املبالغ مدفوعة على أساس املشاركة في األرباح وتحمل الخسائر ،تعامل تحت املخاطر االئتمانية كـ (أوضاع أسهم في
"السجل املصرفي") .ومن حيث املبدأ ،فإن تعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية يكون للمضارب وليس للعميل
النهائي ،ومع ذلك ،وكما هو موضح أدناه ،فقد يشمل الهيكل استخدام "حساب السداد" الستالم دفعات التقدم من
العميل النهائي ،األمر الذي ينقل معظم املخاطر االئتمانية إلى هذا األخير.
 .595باإلضافة إلى املخاطر االئتمانية (أي استالم املضارب الدفعات من العميل النهائي ثم عجزه عن الدفع ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،أو عجز العميل عن الدفع) ،تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لفقدان رأس
املال إذا أسفر املشروع عن خسارة.
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 .596الدفع املباشر من العميل النهائي في "حساب السداد" املفتوح لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،املرهون
ً
عمليا ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .قد ينقل معظم التعرض االئتماني ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً
املتعلق باملضارب إلى العميل النهائي في ظل هذا الهيكل املتضمن "حساب السداد" .وإذا كان العميل النهائي كيانا
ً
سياديا أو غير سيادي لديه ترجيح مخاطر جد منخفض قد يؤثر هذا على وزن املخاطر املطبق على التعرض ،كما قد
يؤدي إلى تطبيق مخففات أخرى للمخاطر االئتمانية ،كما هو موضح أدناه.
 .597إذا تواصلت أعمال اإلنشاء على نحو عادي يرض ي العميل النهائي ،تصبح املخاطر املرتبطة بدفعات التقدم
املستحقة الدفع من العميل النهائي للمضارب مخاطر ائتمان متعلقة بالعميل النهائي .ومع ذلك ،فإن هذا بحد ذاته
ً
تخفيفا للمخاطر االئتمانية لتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتعلق باملضارب .فإذا ُ
استعين في
ال يشكل
هذه الحالة بخدمات مهندس مستقل ليشهد ببلوغ العمل مرحلة اكتمال معينة ،وأصدر املهندس شهادة بذلك،
ًّ
وأصبحت دفعة التقدم حالة الدفع من العميل النهائي ،فمن وجهة نظر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لم يعد
ً
َّ
املبلغ الخاص بدفعة التقدم الحالة تلك ،معرضا ملخاطر األداء غير املرض ي من ِق َبل املضارب ،وإنما هو معرض فقط
لفشل هذا األخير في الدفع ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية (ألن املضارب معرض لتعثر محتمل من ِق َبل العميل
ً
النهائي) .ومن ثم يمكن القول إن هذا املبلغ-هكذا-يحمل وزن مخاطر مبني تماما على املوقف االئتماني للمضارب –
ً
ً
ليكن (مثال)  %100بدال من  .%250ومع ذلك ،إذا ُو ِجد اتفاق ملزم بين مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية والعميل
النهائي يقوم يستوجب على هذا األخير الدفع في "حساب سداد" لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،فإن
التعرض االئتماني لهذا األخير ،املرتبط باملبلغ املستحق الدفع ،ينتقل من املضارب إلى العميل النهائي.
 .598يمكن استخدام هياكل أخرى لها أثر في تعديل تعرضات مخاطر املستثمرين في املضاربة .وينبغي أن يأخذ تحديد
تعرض املخاطر (من حيث الطبيعة واملبلغ) أية هياكل كهذه في االعتبار ،كما ينبغي إظهار ذلك في تطبيق وزن املخاطر.
 2.7.5مخاطر وضع األسهم
 .599يمكن قياس تعرض األسهم بناء على طبيعة األدوات املعنية كما يلي:
(أ) لالستثمارات املحمولة في سجل املتاجرة ،يساوي التعرض القيمة العادلة.
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(ب) في االستثمارات املحمولة إلى حين أجل االستحقاق ،يساوي التعرض القيمة الدفترية -أي ،إما القيمة العادلة
ً
أو الكلفة التاريخية ناقصا أية تخصيصات للتدني.
 .600ينبغي قياس تعرضات املضاربة ،خالية من التخصيصات املحددة ،كما يلي:
(أ) املشروع التجاري الخاص املراد به ممارسة أنشطة املتاجرة في الصرف األجنبي ،أو األسهم ،أو السلع
ينبغي بناء وزن املخاطر على األصول املعنية القابلة للتطبيق كما هي موضحة في الجزء الفرعي عن مخاطر السوق،
بالجزء .2/4
ينبغي قياس االستثمار في الصرف األجنبي واملتاجرة في الذهب/الفضة وفق املعالجة املوضحة في الجزء 3/6/2/4
الذي يتطلب عبء رأسمال بنسبة  %8على الوضع الصافي للذهب/الفضة.
ً
يقاس وزن املخاطر للمضاربة التي تستثمر في األسهم املتداولة وفقا لطريقة مخاطر وضع األسهم ،حيث تتأهل
األوضاع في األصول القابلة للمتاجرة في األسواق ،للمعاملة كمخاطر وضع أسهم في سجل املتاجرة ،تتحمل عبء
رأسمال كلي بنسبة ( %16يعادل وزن مخاطر بنسبة  )%200كما هو موضح في الجزء .1/4/2/4
يقاس االستثمار في السلع إما على أساس طريقة سلم آجال االستحقاق ،أو على أساس الطريقة املبسطة ،كما
يبين الجزء .2/4
(ب) املشروع التجاري الخاص ،املعني بممارسة استثمارات األعمال (غير املذكورة في (أ))
هناك طريقتان مستخدمتان في حساب تعرضات األسهم في مثل هذا االستثمار ،هما( :أ) الطريقة املرجحة
البسيطة ،و (ب) طريقة التجزئة .وتتضمن الفقرات من  89إلى ( 92بالجزء  ،)1/10/3/1/4تفاصيل العملية
الحسابية.
(ج) استثمار املضاربة في تمويل املشاريع
يمكن تقسيم التعرض االئتماني الكلي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،املتعلق باملضاربة في مثل هذه الحالة،
إلى ثالثة أجزاء:
 املبلغ املستحق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من املضارب ،فيما يتعلق بدفعات التقدم املستحق
دفعها للمضارب من ِق َبل العميل النهائي ،في مقابل األعمال التي صدرت شهادة ببلوغها مرحلة مكتملة
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معينة :إذا ُو ِجد اتفاق ملزم كما ورد في الفقرة  ،142يدفع بموجبه العميل النهائي املبلغ بتوريده في
"حساب سداد" لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،فسوف يعكس وزن املخاطر املوقف االئتماني
للعميل النهائي .وفي غياب مثل هذا االتفاق ،سيعكس وزن املخاطر املوقف االئتماني للمضارب (أو وزن
مخاطر بنسبة  %100للعميل غير املصنف).
 املبلغ املقيد في "حساب السداد" لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الذي يرجح بوزن مخاطر
بنسبة .%100
 ألي رصيد متبقي من األموال املقدمة من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى املضارب ،التي تتحمل
وزن مخاطر يتراوح ما بين  %250و %400وفق الطريقة البسيطة ألوزان املخاطر أو ما بين  %90و%270
ُ
وفق طريقة التجزئة ما لم تصنف بطريقة أخرى ،تطبق املعالجة املوضحة في الفقرة ( 142ب).
 3.7.5موجز متطلبات رأس املال لفئات املضاربة
 .601يوضح الجدوالن التاليان فئات املضاربة التي تتطلب أعباء رأسمال.
فئة املضاربة

عبء رأس املال ملخاطر السوق

وزن املخاطر

يعتمد على األصول املعنية كما

املشروع التجاري الخاص،
ملمارسة أنشطة املتاجرة في

هو موضح في الجزء الخاص

ل ينطبق

الصرف األجنبي ،أو األسهم،

بمخاطر السوق القابلة

و/أو السلع.

للتطبيق
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املشروع التجاري الخاص الذي (أ) الطريقة البسيطة لترجيح
ل ينطبق

يمارس استثمارات األعمال في

املخاطر:

غير أنشطة املتاجرة في الصرف

وزن مخاطر  *%250من مبلغ

األجنبي أو األسهم و/أو السلع.

املساهمة في مشروع األعمال،
ً
ناقصا أية تخصيصات محددة.
أو
(ب) طريقة التجزئة.

* يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة  %400إذا تأهل االستثمار في األموال كتعرض مضاربي في أسهم غير مدرجة.
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استثمار املضاربة في تمويل املشاريع
املراحل القابلة للتطبيق في العقد

وزن املخاطر

عبء رأس املال ملخاطر
السوق

1

قبل صدور الشهادة ،حين

يبنى وزن املخاطر إما على

قدمت مؤسسة الخدمات

تصنيف العميل النهائي،

املالية اإلسالمية األموال

أو على تصنيف املضارب

للمضارب

(انظر الفقرة (139ج)).
وفي غياب ذلك ،يطبق

ل ينطبق

وزن مخاطر بنسبة %250
في حالة املضارب غير
املصنف .ومع ذلك يمكن
تطبيق وزن مخاطر بنسبة
 %400إذا تأهل التعرض
كتعرض مضاربي في أسهم
غير مدرجة.
2

بعد صدور الشهادة ،حين يكون إذا استخدم "حساب
ً
سداد" أو هيكل مماثل
املبلغ مستحقا ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية من

لتخفيف املخاطر ،يبنى

املضارب ،فيما يتعلق بدفعة

وزن املخاطر على املوقف

التقدم للمضارب من العميل

الئتماني للعميل النهائي،

النهائي.

للمبالغ املستحقة ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية
من املضارب (أو وزن
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ل ينطبق

مخاطر بنسبة  %100في
حالة العميل غير
املصنف).
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 8.5القرض
 1.8.5مقدمة
 .602يوضح هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب رأس املال لتغطية مخاطر فقدان رأس املال الناشئة عن الدخول في عقود
أو معامالت مبنية على األحكام واملبادئ الشرعية للقرض.
ً
 .603القرض هو سلفة تعطيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بحيث يلزم املقترض تعاقديا رد أصلها فقط.154
وفي عقد القرض ال ُيطلب دفع مبلغ مضاف إلى أصل املبلغ املقترض ،إذ أن ذلك ُيعد من الربا.
ً
 .604إذا حدد في العقد أجل للسداد ،يصبح املقترض مسؤوال عن سداد املبلغ األصل ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية في التاريخ املتفق عليه أو قبله .ومن الناحية األخرى إذا لم تحدد في العقد مدة للقرض ،يصبح املقترض
ً
ملزما بسداد املبلغ املقترض عند طلب املقرض.
 2.8.5التعزيز بالرهن
 .605من بين تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحصول على رهن
ً
أصل ملموس .والتعزيز بالرهن ال يقدم تلقائيا في عقد القرض ،ولكن يجب ذكره صراحة أو يجب توثيقه في اتفاقية
ضمان منفصلة عند توقيع القرض أو قبله .وتستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية استخدام تقنيات أخرى
كرهن الودائع/الحسابات االستثمارية القائمة على املشاركة في األرباح ،أو الضمان املالي من طرف ثالث.
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ككيان لألعمال ،تقدم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية التمويل لعمالئها ألداء دورها في مضمار الوساطة املالية والبحث عن فرص كسب األرباح من
مشاريعها والتوزيع على مساهميها ومقدمي األموال إليها .ومن ثم فإن معظم مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية سوف لن تقبل على تقديم مبالغ كبيرة على
ً
أساس القرض ،نظرا ألن األحكام واملبادئ الشرعية تقتض ي اقتصار السداد على املبلغ األصل فقط .ومع ذلك فقد أظهرت دراسة استقصائية ملجلس الخدمات
ً
ً
املالية اإلسالمية أن بعض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في العديد من املناطق يقدم بالفعل إقراضا مبنيا على القرض ألسباب مختلفة .وتختلف أسباب
ً
ً
اإلقراض بين هذه املؤسسات اختالفا واسعا ،وقد تشمل( :أ) إقراض فئات محددة من العمالء كالفقراء واملساكين واألرامل...الخ كجزء من تطبيق مبدأ املسؤولية
االجتماعية للشركة( ،ب) اإلقراض من الحساب الخيري (مجمع من الدخل غير املشروع) لصغار منظمي األعمال واألعمال الجديدة التي ال تستطيع الحصول
على أصول كافية تستخدمها كضمانات( ،ج) اإلقراض كجزء من منتج أعمالها ،أي ليس من الحساب الخيري( ،د) تقديم التمويل ملختلف عمالء مؤسسات
التمويل األصغر( ،هـ) اإلقراض بصفة أساسية ألغراض التسويق والقبول العام حيث يخصص جزء صغير من املحفظة الكلية للتمويل لدعم أنشطة معينة
ً
للقطاعات السكانية األقل حظا...الخ.
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 3.8.5املخاطر الئتمانية
 .606تتعرض مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية للمخاطر االئتمانية في حالة فشل املقترض في سداد املبلغ األصل
وفق شروط القرض املتفق عليها .وفي عقد القرض املحدد املدة يبدأ تعرض املخاطر االئتمانية منذ تنفيذ العقد إلى
حين السداد التام من ِق َبل املقترض.
 .607يقاس التعرض االئتماني على أساس حساب االستحقاق للقرض – أي ،املبلغ املستحق الدفع من العميل في
ً
نهاية الفترة املالية ناقصا أي تخصيص للديون املشكوك في تحصيلها.
ً
 .608ينبغي تحديد وزن املخاطر ملبلغ الحساب املستحق للقرض الناش ئ عن عقد القرض (خاليا من التخصيصات
ً
املحددة) ،بناء على املوقف االئتماني للمقترض وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،معتمدة
لدى السلطة الرقابية (انظر الجزء  .)3/1/4وفي الحاالت التي يكون فيها املقترض غير مصنف يطبق وزن مخاطر
ً
بنسبة  .%100ويمكن تعويض وزن مخاطر الضامن املالي بدال من وزن مخاطر املقترض بشرط أن يكون لدى الضامن
ً
املالي موقف ائتماني أفضل من املقترض ،وأن يكون الضمان قابال لإلنفاذ القانوني .وإذا كان التعرض مغطى بتقنيات
متعددة لتخفيف املخاطر االئتمانية يقسم التعرض إلى شرائح يغطي كل شريحة منها نوع من تقنيات تخفيف املخاطر
كما يتضمن الجزء  .5/4/1/4ولكل تعرض غير مغطى ،يطبق وزن مخاطر الطرف املقابل املعني.
 4.8.5مخاطر السوق
ً
ً
 .609في الحالة التي تقدم فيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قرضا نقديا ليس هنالك عنصر ملخاطر السوق .ومع
ُ
ذلك إذا ق ِّدم القرض بعملة غير العملة املحلية أو في هيئة سلعة تصبح مخاطر السوق ذات العالقة قابلة للتطبيق،
ُ
كما ذ ِكر في الجزء  2/4من هذا املعيار.
 5.8.5موجز متطلب رأس املال لإلقراض املبني على القرض
 .610يوضح الجدول التالي أعباء رأس املال لإلقراض على أساس القرض
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وزن املخاطر

التعرض

عبء رأس املال ملخاطر
السوق

1

الحسابات املستحقة من العميل

يساوي التعرض مبلغ
ً
القرض (ناقصا
التخصيصات

ل ينطبق*

املحددة)  Xتصنيف
العميل (أو وزن مخاطر
بنسبة  %100للعميل
غير املصنف
* قابل للتطبيق فقط إذا كان اإلقراض املبني على القرض مقدم بعملة أجنبية ،أو سلع.
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 9.5الوكالة
 1.9.5مقدمة
 .159يتضمن هذا الجزء الحد األدنى ملتطلب كفاية رأس املال لتغطية مخاطر فقدان رأس املال املستثمر الناش ئ عن
دخول مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في عقود أو معامالت تمويل في جانب األصول مبنية على األحكام واملبادئ
الشرعية للوكالة.
ّ
ً
املوكل وتعين العميل وكيال للقيام بمجموعة محددة من الخدمات
 .611تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي ِ
ٌ
أو التصرف نيابة عنها .وهذا الجزء قابل للتطبيق على تمويل الوكالة املقيدة والوكالة املطلقة معا.
 .612الوكالة هي عقد يتعاقد بموجبه شخص ما على أداء عمل معين أو تقديم خدمات معينة نيابة عن شخص آخر.
وتعتمد األعمال على سلسلة من األفراد الذين يتصرفون نيابة عنها ،منهم املوظفون واملديرون والشركاء وسلسلة من
ً
ً
الوكالء املهنيين .ويعتبر التصرف الذي يؤديه الوكيل نيابة عن املوكل تصرفا للموكل .ويتقاض ى الوكيل أجرا نظير
الخدمات التي يقدمها بناء على نسق املكافأة التعاقدي الذي يقدمه املوكل ،وقد ينطوي على عنصر ذي صلة باألداء.
 .613وهكذا ،فإن الوكالة 155اتفاق ّ
يعين فيه أحد الطرفين (املوكل) الطرف االخر (الوكيل) للتصرف نيابة عنه إلنجاز
ِ
ً
خدمات أو أنشطة معينة .وتؤول األرباح املكتسبة من مثل هذا النشاط إلى املوكل بعد حسم أجر الوكيل منها وفقا
التفاقية الوكالة .وفي حالة اشتمال العقد على أرباح "تأشيرية" أو "متوقعة" لالستثمار ،يمكن تضمين عقد الوكالة
فقرة تنص على أن مكافأة الوكيل( :أ) هي أي كسب يزيد عن معدل الربح "املتوقع" ،أو (ب) هي حصة محددة من
ً
الربح يضاف إليها رسم ثابت متفق عليه مسبقا ،بشرط موافقة املجلس الشرعي املختص.
ّ
أي من الصيغتين التاليتين:
 .614يمكن تنفيذ تمويل الوكالة وفق ِ
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من الصيغ األخرى املستخدمة لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الستثمار األموال على أساس الوكالة ،عقد وكالة لالستثمار (تعني خدمات الوكالة إلدارة
ً
األموال) حيث تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إدارة أموال املستثمرين اآلخرين (وقد يكون هؤالء أفرادا ،أو شركات ،أو مؤسسات أو مؤسسات
خدمات مالية إسالمية) مقابل رسوم ثابتة متفق عليها بصرف النظر عن ربح االستثمار املعني أو خسارته .ويمكن دفع هذه الرسوم دفعة واحدة أو كمكافأة دورية
(شهرية أو سنوية) محسوبة كنسبة من رأس املال املستثمر أو القيمة الصافية ألصول الصندوق .وينبغي االتفاق على كل أساس من األسس السابق ذكرها قبل
إطالق أي صندوق أو منتج مالي آخر من ِق َبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تعمل كوكيل.
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(أ) على أساس مقيد ،حيث يسمح مقدم رأس املال للوكيل بالقيام باالستثمارات بناء على معايير استثمار محددة،
أو قيود محددة مثل أنواع األدوات والتعرضات القطاعية والقطرية ،أو
(ب) على أساس مطلق ،حيث يسمح مقدم رأس املال للوكيل باستثمار األموال بحرية بناء على قدرات هذا األخير
وخبرته .وفيما يتعلق بالوكالة بين املصارف يسمح املوكل للوكيل باستثمار املبلغ املستثمر بناء على أساس
تقديري ،ولكن فقط في املعامالت املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
 .615تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كموكل ملخاطر فقدان رأس املال املستثمر – أي مخاطر تدني رأس
ً
املال .ويتحمل املوكل منفردا أية خسائر لالستثمار ،غير أن هذا مقيد برأسماله املستثمر .أما الخسائر الناشئة عن
االحتيال أو سوء التصرف ،أو اإلهمال ،أو مخالفة العقد فيتحملها الوكيل .ويستحق الوكيل أية رسوم وكيل ثابتة
متفق عليها بصرف النظر عما إذا كان الربح الفعلي أقل من الربح املتوقع أو يساويه أو أكبر منه ،وكذلك في حالة
الخسارة.
 .616مع ذلك ،وفي حين أنه ال يجوز أخذ ضمان من الوكيل ضد الخسائر أو ألية أرباح تأشيرية أو متوقعة ،إال أن مثل
ذلك الضمان مسموح به من طرف ثالث على سبيل التبرع .وفي هذه الحالة يمكن اعتبار مبلغ رأسمال الوكالة
املضمون على هذا النحو عرضة للمخاطر االئتمانية بترجيح مخاطر يساوي مخاطر الضامن .وعلى وجه الخصوص،
ُ
قد تعطى مثل هذه الضمانات حين تستثمر األموال السائلة في سوق إسالمية ما بين املصارف ،تحت عقد الوكالة.
 .617وفي غياب أي احتيال أو سوء تصرف أو إهمال أو مخالفة للشروط التعاقدية من جانب الوكيل ،يتحمل املوكل
كل مخاطر الخسائر الواقعة لالستثمار .ومن ثم تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر قدرات الوكيل
الذي يدير االستثمارات نيابة عنها ،وكذلك ملخاطر األعمال املرتبطة باألنشطة املعنية وأنواع استثمارات اتفاقية
الوكالة أو أصولها.
 2.9.5متطلبات رأس املال
 .618من أجل تحديد الحد األدنى ملتطلبات رأس املال يميز هذا الفصل بين فئات الوكالة التالية:
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(أ) استثمارات الوكالة ،ملمارسة أنشطة املتاجرة في الصرف األجنبي أو األسهم و/أو السلع بما في ذلك معامالت
املرابحة السلعية.
(ب) استثمارات الوكالة في األعمال التجارية الخاصة ،ملمارسة أنشطة األعمال (غير تلك املذكورة في (أ)).
(ج) استثمارات الوكالة في السوق ما بين املصارف.
ً
 .619يقاس تعرض الوكالة (خاليا من التخصيصات املحددة) كالتالي:
(أ) استثمارات الوكالة ملمارسة األنشطة التجارية في الصرف األجنبي أو األسهم و/أو السلع بما فيها معامالت
املرابحة السلعية.
 .620يبنى وزن املخاطر على األصول املعنية القابلة للتطبيق كما هو موضح تحت مخاطر السوق في الجزء .2/4
ً
 .621يقاس االستثمار في الصرف األجنبي واملتاجرة في الذهب والفضة وفقا للمعالجة املوضحة في الجزء  3/6/2/4التي
تتطلب عبء رأسمال  %8على األوضاع الطويلة أو القصيرة أيهما أكبر ،وعبء رأسمال  %8على الوضع الصافي
للذهب/الفضة.
ً
 .622يقاس وزن املخاطر لألموال املستثمرة في األسهم املتداولة ،وفقا لطريقة مخاطر وضع األسهم ،حيث تتأهل
األوضاع في األصول القابلة للمتاجرة في األسواق للمعاملة كمخاطر وضع أسهم في سجل املتاجرة ،وتتحمل عبء
رأسمال كلي بنسبة ( %16يعادل وزن مخاطر بنسبة  )%200كما هو موضح في الجزء .1/6/2/4
 .623يقاس االستثمار في السلع ،إما على أساس طريقة سلم آجال االستحقاق ،أو الطريقة املبسطة كما يوضح الجزء
.4/6/2/4
 .624إذا كان استثمار الوكالة سوف يستخدم من ِق َيل وكيل (مؤسسة خدمات مالية إسالمية أخرى) ألداء معاملة
مرابحة سلعية لكسب "معدل ثابت" للربح ،تتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املستثمرة ،بصفة أساسية،
ً
ملخاطر طرف ثالث .وفي مثل تلك الحالةُ ،يعطى املبلغ املستثمر (خاليا من التخصيصات املحددة) وزن مخاطر مبني
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ً
على املوقف االئتماني للطرف املقابل وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة
الرقابية .وفي الحالة التي يكون فيها الطرف الثالث غير مصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة ( %100انظر الجزء .)2/5
(ب) استثمارات الوكالة في األعمال التجارية الخاصة ،ملمارسة أنشطة األعمال (غير تلك املذكورة في (أ))
ُ ّ
عرض هذا النوع من استثمارات الوكالة مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملخاطر تدني رأس املال ،كما بينا
 .625ي ِ
ً
أعاله .وبسبب هذا األثر السلبي يقاس وزن املخاطر وفقا لطريقة وضع األسهم في سجل املتاجرة .ويطبق وزن املخاطر
على التعرضات ،خالية من التخصيصات املحددة ،إن وجدت.
 .626كما هو موضح في الجزأين  6/5و ،7/5هناك طريقتان مستخدمتان في حساب تعرضات األسهم – أي ( )1طريقة
الترجيح البسيطة و ( )2طريقة التجزئة.
 يستتبع وزن املخاطر في ظل طريقة الترجيح البسيطة وزن مخاطر يتراوح ما بين  %250و.%400
 يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في ظل معايير التجزئة الرقابية رسم خارطة ألوزان
مخاطرها مؤلفة من أربع فئات رقابية كما هو موضح في امللحق (ه) (التمويل املتخصص) حيث تكون
أوزان املخاطر لكل فئة كالتالي:
الفئات الرقابية

قوي

جيد

مرض ي

ضعيف

أوزان املخاطر

%90

%110

%135

%270

ً ً
ً
 .627وتشمل أوزان املخاطر أعاله ،في ظل طريقة التجزئة للتمويل املتخصص ،عامال إضافيا ثابتا له وزن مخاطر
بنسبة  %20لتغطية التدني املحتمل في القيمة الصافية ألصول الوكالة.
ً
 .628ملزيد من التوضيح انظر أيضا الفقرات من  89إلى ( 92الجزء .)1/10/3/1/4
(ج) استثمار الوكالة في السوق ما بين املصارف
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 .629قد تستثمر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية األموال السائلة لدى املصرف املركزي أو لدى مؤسسة خدمات
ً
مالية إسالمية أخرى بصيغة الوكالة لتحصل على عائد من تلك األموال .وتعتبر مثل هذه االستثمارات أكثر أمانا من
تلك املذكورة في الفئة (أ) أعاله بسبب املوقف االئتماني الذي يتيحه الطرف املقابل في األسواق ما بين املصارف،
والتعامل الوطيد مع ذلك الطرف املقابل.
 .630كما ذكر أعاله ،يمكن إخضاع استثمار األموال الذي تقوم به مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مع مؤسسة
خدمات مالية إسالمية أخرى بموجب اتفاقية وكالة (سواء أكانت على أساس مقيد أو مطلق) ،لضمان متفق مع
ً
أحكام الشريعة ومبادئها من طرف ثالث .ويمكن لهذا الضمان أن يكون متعلقا بمبلغ األصل املستثمر ،وكذلك بالعائد
املتوقع .وفي مثل هذه الحاالت ينبغي أن يعامل رأس املال على أنه معرض ملخاطر ائتمانية بترجيح مخاطر يساوي
ترجيح مخاطر الضامن بشرط أن يكون وزن مخاطر الضامن أقل من وزن مخاطر الوكيل كطرف مقابل .وفي غياب
ذلك يطبق وزن مخاطر الوكيل .وكما هو موضح في الجزء  11/3/1/4املتعلق باستثمار املضاربة فيما بين املصارف،
ً
ً
فإن من املمكن ،فعليا ،أيضا معاملة االستثمار ما بين املصارف املستلم على أساس الوكالة ،على أنه من مسؤولية
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتلقية لألموال .وفي غياب أي ضمان كما ذكر سابقا ،يمكن تطبيق الترجيح على
ً
أساس املوقف االئتماني للطرف املقابل وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى
السلطة الرقابية ،أو وزن مخاطر بنسبة  %100في حالة الطرف املقابل غير املصنف.
 .631إذا كانت األموال املستثمرة عن طريق ترتيبات الوكالة مستثمرة في عملة أجنبية ،يطبق عليها باإلضافة إلى املعالجة
أعاله ،عبء رأسمال يتعلق بمخاطر الصرف األجنبي ،كما هو موضح في الجزء .3/6/2/4
 3.9.5موجز متطلبات رأس املال لفئات الوكالة
 .632يوضح الجدول التالي فئات الوكالة التي تتطلب أعباء رأسمال
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فئة الوكالة

عبء رأس املال ملخاطر السوق

وزن املخاطر

استثمارات الوكالة ،ملمارسة
أنشطة املتاجرة في الصرف

يعتمد على األصل املعني ،كما
هو موضح في الجزء املنطبق

ل ينطبق

األجنبي أو األسهم و/أو السلع،

حول مخاطر السوق

بما في ذلك معامالت املرابحة

أنظر الجزء 3/6/2/4

السلعية

لستثمارات الوكالة في الصرف
األجنبي.
وانظر الجزء 1/6/2/4
لستثمارات الوكالة في األسهم

استثمارات الوكالة في األعمال

(أ) طريقة الترجيح البسيطة:

التجارية الخاصة ،ملمارسة
أنشطة األعمال ،غير الفئات

وزن مخاطر  %400 – 250من
ً
املبلغ املستثمر ،ناقصا أية

أعاله.

تخصيصات محددة.
ل ينطبق

أو
(ب) طريقة التجزئة:
وزن مخاطر ما بين %90
و %270من مبلغ املساهمة في
مشروع األعمال ،على أساس
أربع فئات.
استثمار الوكالة في السوق ما

يمكن تطبيق الترجيح باملخاطر

بين املصارف

على أساس املوقف الئتماني
ً
للطرف املقابل* وفقا لتصنيف
مؤسسة خارجية لتقييم
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ل ينطبق**

املخاطر الئتمانية ،معتمدة
لدى السلطة الرقابية ،أو وزن
مخاطر بنسبة  %100للطرف
املقابل غير املصنف.

* في حالة ضمان الطرف الثالث ينبغي أن يعامل رأس املال على أساس أنه خاضع ملخاطر ائتمانية بترجيح مخاطر يساوي ترجيح مخاطر
الضامن بشرط أن يكون وزن مخاطر ذلك الضامن أقل من وزن مخاطر الوكيل كطرف مقابل .وفي غياب ذلك يطبق وزن مخاطر الوكيل.
ً
ً
** إذا استثمرت األموال في الصرف األجنبي ،تصبح مخاطر الصرف األجنبي أيضا قابلة للتطبيق ،وفقا للجزء .3/6/2/4
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القسم السادس :معاملة التعرضات املتعلقة بالصكوك
 1.6مقدمة
 .633يتناول هذا الجزء الحد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال فيما يتعلق بـ (أ) مقتنيات مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية من الصكوك و (ب) تعرضات مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حين تكون هي ،أو تقوم بما يجعلها
ُت َ
عتبر )1( ،منش ئ إصدار الصكوك (ب) مصدر الصكوك (ج) مقدم خدمات إصدار الصكوك (د) مقدم التعزيزات
االئتمانية إلصدار الصكوك.
 .634الصكوك (جمع صك) هي شهادات تمثل كل منها حصة ملكية شائعة في أصول ملموسة وغير ملموسة ،وأصول
مالية ،وحقوق انتفاع ،وخدمات ،وديون ،156أو وعاء من هذه األصول ،أو استثمار أعمال (كاملضاربة واملشاركة).
وهذه األصول التي يجب أن تكون واضحة التحديد ،157يمكن أن تكون في مشروع محدد ،أو نشاط استثماري،
ً
وفقا ألحكام الشريعة ومبادئها .وينبغي أال ينطوي إصدار الصكوك ،بما فيه استثمار األموال املجمعة عن طريق
ً
اإلصدار ،على أية عناصر للربا أو الغرر أو األنشطة املحرمة شرعا .وقد يكون حق ملكية أصول الصكوك حق ملكية
قانونية (ويشار إليها عادة في السوق بـ "الصكوك املدعمة باألصول") ،أو حق ملكية انتفاع عن طريق عهدة تقبض
األصول ملصلحة حملة الصكوك (ويشار إليها عادة بـ "الصكوك القائمة على األصول").
ً
 .635تختلف الصكوك عن "السندات القائمة على األصول" التقليدية في العديد من النواحي .فضال انظر امللحق (د)
للوقوف على مقارنة بين الصكوك ،والسندات التقليدية ،واألسهم.
 2.6ميزات هياكل الصكوك

156

157

ال ُي َعد من املباح في معظم املناطق توريق مطالبات الدين أو الذمم املدينة األخرى من أجل إصدار صكوك قابلة للمتاجرة .ففي معظم املناطق يشترط الفقهاء
على الصكوك كي تكون قابلة للمتاجرة أال تكون الغلبة في مكوناتها للديون ،ما عدا في حالة إقدام كيان متاجرة أو كيان مالي على بيع جميع أصوله ،أو محفظة
ً
ذات التزام مالي دائم ،حيث تكون بعض الديون العرضية لألصول العينية أو حقوق االنتفاع ،مشمولة حتما.
للتفاصيل انظر الجزء ( 5/5األصول في التوريق).
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 .636تبنى الصكوك على هياكل تصكيك (توريق) تعزل ،في حالة الصكوك املدعمة باألصول ،حملة الصكوك عن
ً
التعرض ألية مشاكل مالية للمنش ئ ،ونظرا مللكية األصول املعنية ،تعرضهم إلى خسائر في حالة انخفاض األصول
املورقة .وهكذا تصبح املخاطر القابلة للتطبيق هي مخاطر األصول املعنية وهذه ُ
ستعكس ،من حيث املبدأ ،في أي
تصنيف ائتماني ملؤسسة خارجية معتمدة لتقييم املخاطر االئتمانية .وملثل هذه الصكوك ،يصبح من الضروري
العمل بعناصر التوريق األساسية لضمان أن حملة الصكوك لديهم ملكية قانونية وضمان قابل للتحقيق ،على
األصول (انظر الجزء  .)1/2/5وبعد هذا التكييف للصكوك املدعمة باألصول يأتي كون أن األصول املعنية (املورقة)
يجب نقلها إلى مستثمري الصكوك (أو إلى كيان ذي غرض خاص لصالحهم) عبر "بيع حقيقي" ،ومن ثم منحهم حقوق
ملكية حقيقية وفعالة .ويلغى اعتبار األصول املعنية في قائمة املركز املالي للمنش ئ الذي ليس لديه مسؤولية مالية
ملستثمري الصكوك .وتصبح األصول "بمنأى عن اإلفالس" بالنسبة إلى املنش ئ ،في حالة تعثر هذا األخير .وفي حالة
ً
تعثر الصكوك (مثال بسبب فشل مستأجري األصول في حالة اإلجارة في دفع املستحق عليهم) يرجع املستثمرون على
األصول (األصول املادية أو حقوق االنتفاع بها) ،وليس على املنش ئ.
 .637مع ذلك ،تكون ملكية املستثمرين ،في بعض اإلصدارات ،ذات طبيعة انتفاعية (عن طريق عهدة على األصول
ً
املورقة) .وقد ُيلجأ إلى مثل هذه اإلصدارات ،مثال ،بسبب العوائق القانونية لنقل امللكية القانونية لألصول السيادية
ً
ً
أو ألسباب أخرى تجعل النقل الحقيقي والفعال لحقوق امللكية القانونية أمرا محفوفا باملشكالت (انظر الفقرة
ً
ً
 .158)452ونظرا ألن لدى مستثمري الصكوك في مثل هذه الحاالت ملكية انتفاعية بدال قانونية لألصول املعنية،
يرجع املستثمرون ،في حالة التعثر ،على املنش ئ .ويتناول هذا املعيار املسائل االحترازية التي تجلبها ملؤسسات الخدمات

158

بناء على رأي املجلس الشرعي للبنك اإلسالمي للتنمية ،ينبغي أن تكون أصول الصكوك مملوكة على الشيوع من ِق َبل حملة الصكوك ،إما مباشرة ،أو عن طريق
وكيلهم (الكيان ذو الغرض الخاص) .وينبغي أن تكون هذه امللكية معتبرة من املنظور القانوني والشرعي ،بمعنى أن حملة الصكوك (فرادى أو عن طريق وكيلهم
– أي الكيان ذو الغرض الخاص) لهم ملكية األصول املعنية .وينبغي نقل ملكية األصول املعنية إلى حملة الصكوك وتسجيلها بأسمائهم لدى السلطات القانونية.
(وقد ُي َ
عرف مثل هذه الصكوك في السوق – ربما من غير تطابق -بـالصكوك "املدعمة باألصول") .ومع ذلك ،في املناطق التي يمنع فيها نقل امللكيات القانونية ملثل
ُ
هذه األصول يسمح في هذه الحالة بنقل ملكية االنتفاع فقط إلى حملة الصكوك (وقد ي َ
عرف مثل هذه الصكوك في السوق – ربما من غير تطابق -بـالصكوك
"القائمة على األصول") ،بناء على الشروط التالية:
(أ) ينبغي ذكر تعريف ملكية االنتفاع بوضوح في وثيقة الصكوك .وتعني ملكية االنتفاع ألصول الصكوك امللكية املعتبرة مع كافة الحقوق وااللتزامات ،ولكن
باستبعاد حق التسجيل لدى السلطات القانونية (ب) ينبغي أن تكون هناك إفادة من قبل الناقل (على سبيل شهادة العهدة) لتأكيد أن امللكية املعتبرة قد نقلت
ً
فعليا إلى حملة الصكوك مصحوبة بالحقوق وااللتزامات ذات الصلة .وليس لدى الكيان ذي الغرض الخاص أي حق في استخدام هذه األصول دون إذن مسبق
ُ
من حملة الصكوك ،حيث إن األصول قد سجلت تحت اسم الكيان ذي الغرض الخاص كأمين فقط (ج) يمكن إنفاذ شهادة العهدة ،كما ذ ِكرت أعاله لدى
السلطات القانونية التي تمنع النقل القانوني لألصول املعنية إلى حملة الصكوك .وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط أو العجز عن أخذه في االعتبار،
ال يكون قد ُس ِمح بإصدار صكوك بطريقة مشروعة على أساس هذه األصول ،من وجهة النظر الشرعية،
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ً
املالية اإلسالمية مشاركتها في إصدار الصكوك وحملها ،سواء أكانت صكوكا مدعمة باألصول أو قائمة عليها ،من
منظور كفاية رأس املال.
 1.2.6عملية التوريق لهيكلة الصكوك
 .638التوريق للصكوك هو عملية هندسة مالية الستحداث الصكوك وإصدارها بحيث:
(أ) يستمد دفع القيمة االسمية والدخل من التدفقات النقدية التي تكتسبها األصول املورقة ،أو وعاء األصول
الذي يكمن وراء إصدار الصكوك.159
(ب) نقل امللكية القانونية ،أو االنتفاعية لألصول املعنية إلى املستثمرين في هيئة صكوك.
 .639على النقيض من التوريق التقليدي حيث تنقل الذمم املدينة وحقوق الرهن 160ذات الصلة إلى حملة السندات،
يشمل التوريق املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها حقوق ملكية قانونية أو انتفاعية في األصول املعنية يجري نقلها
إلى حملة الصكوك.
 .640تنقل ملكية األصول ،أو وعاء األصول ،املراد توريقها إلى كيان ذي غرض خاص ُينشأ إلدارة األصول نيابة عن
حملة الصكوك ،وإصدار الصكوك (انظر الجزء  5/2/5ملزيد من التفصيل حول الكيان ذي الغرض الخاص) .وتحدد
الشروط التعاقدية إلصدار الصكوك حقوق مستثمري الصكوك ،في األصول املورقة.
 .641في كثير من املناطق ،بما فيها بعض التي قد تصدر الصكوك فيها ،قد تكون هنالك عوائق قانونية إلنشاء كيان
ذي غرض خاص مناسب يفي بالشروط املتعلقة بمسؤوليات األمانة تجاه مستثمري الصكوك .وفي مثل هذه البيئة
القانونية ،قد ال يكون من املمكن نقل امللكية القانونية لألصول املعنية إلى املستثمرين ،أو التأكد من أن املستثمرين
ً
قادرون على ممارسة حقوقهم (مثال إعادة امتالك أصول اإلجارة) في حالة التعثر .وفي هذه الظروف يستحدث عادة

159

160

تعرف بازل الثانية التوريق التقليدي (في التمويل التقليدي) بأنه هيكل يستخدم فيه التدفق النقدي لوعاء تعرضات معني ،لخدمة طبقتين مختلفتين من أوضاع
املخاطر على األقل ،أو شرائح تعكس درجات من املخاطر االئتمانية .وتعتمد عمليات الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات املعنية املحددة ،في مقابل استمدادها
من التزام من الكيان املنش ئ لهذه التعرضات .وباملقارنة قد يشمل أو ال يشتمل توريق الصكوك إصدار شرائح مختلفة من الصكوك
في حالة التوريق التقليدي تنشأ الذمم املدينة املباعة لآللية ذات الغرض الخاص عادة من القروض ،أو األجرة ،أو التجارة ،أو ديون بطاقات االئتمان ،وأية
ً
حقوق رهن ذات عالقة – مثال الضمانات الشخصية وامللكية ،مثل الكفاالت والرهون والتعهدات .ومهمة اآللية ذات الغرض الخاص هي امتالك الذمم املدينة،
وأية حقوق رهن متعلقة بها من املؤسسة املنشئة.
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حق مللكية انتفاع عن طريق عهدة على األصول .وقد تنشأ مثل هذه الحاالت ،ضمن غيرها ،في الصكوك التي تصدرها
بعض الكيانات السيادية والسلطات النقدية الوطنية حيث تحظر القوانين املطبقة في املنطقة النقل القانوني
ً
لألصول الوطنية ألنواع معينة من املستثمرين – مثال املستوطنين في مناطق أخرى .وفي بعض املناطق ذات القوانين
ً
ً ً
املشتركة ال يعتبر النقل القانوني للملكية متطلبا تنظيميا نظرا ألن مثل هذه املناطق تعتمد نقل ملكية االنتفاع.161
ً
وتشمل هذه الصكوك القائمة على األصول عادة تعهدا بإعادة

الشراء162

من امللتزم بسبب عدم قابلية امللكية

ً
القانونية للنقل .وفي مثل هذه الحالة ،يكون وزن مخاطر الصكوك هو وزن مخاطر امللتزم ،وقفا على أية تعزيزات
ائتمانية متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
 .642يشمل تصكيك الصكوك الخطوات التالية
(أ) إنشاء األصول (في التمويل التقليدي تشمل هذه القروض أو الذمم املدينة األخرى ،بينما في التمويل اإلسالمي
هي أصول متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها مثل األصول املستخدمة في اإلجارة أو مصالح الشراكة في
املشاركة أو في املرابحة).
(ب) نقل األصول إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي يتصرف كمصدر بإعدادها في هيئة سندات (صكوك).
(ج) إصدار الصكوك للمستثمرين.
ً
 .643يمكن إصدار الصكوك القائمة على األصول أيضا عن طريق كيان مصدر منفصل يشتري األصول املعنية من
امللتزم ،كي يقوم بضمها في وعاء ويتصرف كمصدر للصكوك .وقد يطلب هذا الكيان املصدر من املنش ئ أن يتيح
ً
لحملة الصكوك مرجعا يتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها .ومع ذلك يستطيع الكيان املصدر تقديم تعزيزات ائتمانية
متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من خالل تعهد بإعادة الدفع لحملة الصكوك في حالة تعثر املنش ئ عبر آلية تمويل

161

162

في الحاالت التي ال يكون فيها نقل للملكية القانونية لألصول إلى حملة الصكوك ينبغي أن يكون هنالك عقد بيع يفي بكل الشروط واملتطلبات الشرعية مثل
تحديد األصول املورقة .وباملثل ينبغي إظهار آثار عقد البيع الساري ،مثل اعتبار/تسجيل األرباح والخسائر املتعلقة ببيع األصول .وينبغي أن يكون الكيان ذو
ً
ً
الغرض الخاص أيضا قادرا على حماية حقوق حملة الصكوك .وفي هذه الحالة ،من أجل تخفيف مخاطر بيع املنش ئ األصول املورقة لطرف ثالث ،يستطيع
مصدر الصكوك أن يطلب من املنش ئ رهن األصول املورقة لصالحه.
ُ
التعهد بإعادة الشراء (وعد ملزم أحادي بشراء األصول) يصدره املنش ئ للمصدر/املعهود إليه ،بقيام الواعد بشراء أصول الصكوك في تاريخ ما في املستقبل ،أو
عند ظهور أحداث معينة مثل حلول أجل استحقاق الصكوك ،أو ممارسة حق إطفاء مبكر من ِق َبل حملة الصكوك .وحيث يوجد تعهد بإعادة الشراء ،يكون
للمستثمرين تعرض ائتماني لكيان الشركة أو الكيان السيادي املقدم للتعهد .ويؤدي هذا إلى مخاطر( :أ) قابلية إنفاذ تعهد الشراء في املنطقة أو قوته (ب) أولوية
ً
الصكوك في هيكل رأسمال املنش ئ .انظر أيضا الجزء  4/2/5للوقوف على املتطلبات الشرعية لتعهد إعادة الشراء.

265

متفقة مح األحكام واملبادئ الشرعية .وهذه التعزيزات االئتمانية تتيح إلصدار الصكوك درجة املصدر "العالي
التصنيف" ومن ثم تمكنه من تحقيق تصنيف ائتماني "بدرجة االستثمار".
 2.2.6األطراف في هيكل الصكوك
 .644من منظور كفاية راس املال تشمل األطراف في هيكل التوريق :املنش ئ واملصدر واملستثمرين ،وقد يشترك باإلضافة
ً
إلى هؤالء :مؤسسة تعمل مديرا لإلصدار ،ومقدم خدمات لألصول املعنية ،163وواحدة أو أكثر من وكاالت تصنيف
ً
االئتمان لتصنيف السندات (الصكوك) ،ومصرفي لالستثمار ليعمل مستشارا أو يطرح الصكوك للمستثمرين ،و (في
بعض عمليات تصكيك الصكوك) مؤسسة تقدم للتعزيزات االئتمانية.164
ّ
أي من الحاالت
 .645تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االضطالع بدور املنش ئ إلصدارات الصكوك في ٍ
التالية:
(أ) نقل ملكية أصول تقتنيها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى حملة الصكوك بوسائل التوريق .ومثل هذا
التوريق قد يمنح مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية واحدة أو أكثر من الفوائد التالية:
ً
 زيادة السيولة ،طاملا أن أصال ذا سيولة نسبية (كأصل لإلجارة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك) يتحول إلى
نقد يدفعه املستثمرون باكتتابهم في الصكوك.
 انخفاض متطلبات رأس املال ،من حيث كون التوريق قد يسمح ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
باستبعاد األصول من عملية حساب أصولها املرجحة بحسب أوزان مخاطرها.
ويعتمد تحقيق الثانية من الفائدتين أعاله على الطريقة التي تتم عبرها هيكلة التوريق .وألجل هذا ،يجب على مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية أن تكون قادرة على إلغاء اعتبار كل التعرضات املتعلقة باألصول ،أو معظم تلك التعرضات،
ً
من قائمة املركز املالي لديها ،وفقا ملعايير إلغاء االعتبار املوضحة في الجزء .6/5

163

164

ً
ً
اعتمادا على هيكل تصكيك الصكوك ،قد يؤدي مقدم الخدمات وظائف مختلفة إلدارة األصول املعنية في الصكوك – مثال ،جمع الدفعات ،وأداء املهام املتعلقة
بالضرائب ،وإدارة حسابات الضمان ،و/أو تحويل الدفعات.
للتفصيل انظر الجزء .3/5
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ً
(ب) تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية القيام بدور الجهة الراعية لبرنامج إصدار مماثل يشمل أصوال
لعمالء ،وتديره مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أو تعمل فيه بصفة املستشار الذي يطرح الصكوك في
السوق ،أو تقدم السيولة و/أو التعزيزات االئتمانية .وفي هذه الحالة تكون الفائدة ملؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية هي كسب الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها.
 .646في هيكل الصكوك ،يشمل دور مقدم الخدمات ،ضمن مهام أخرى ،تحصيل الدفعات نيابة عن املستثمرين
وتوريدها لهم عندما ال يقوم املصدر بهذه املهمة .وفي حالة أصول اإلجارة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك ،يكون املؤجر
ً
ً
مسؤوال قانونا عن إبقاء األصول في حالة ال تحول دون حصول املستأجر على حق االنتفاع الكامل بها ويشمل ذلك،
املسؤولية عن الصيانة األساسية ،والتكافل ،وما إلى ذلك .وهذه الوظيفة يؤديها مقدم الخدمات نيابة عن حملة
الصكوك ،إال أن املنش ئ قد يؤدي دور مقدم الخدمات.
 3.2.6هيكل الضمان الرهني
ً ً
ُ
َُ
عززات
 .647يعد النظر في هيكل الضمان الرهني 165شأنا مهما يتطلب النظر القانوني والتدقيق الشرعي (في حالة امل ِ
التكميلية .)166ويجب أن تحظى متطلبات املصالح الضمانية بمرتبة األولوية األولى (قد ال تكون هنالك مطالبات
سابقة والحقة في األولوية) ،وأن تستكمل (أو تكون قابلة لالستكمال).
 .648ينبغي أن تتناول اآلراء القانونية طبيعة مصلحة الضمان ،وقابلية إنفاذ مصلحة الضمان ضد األطراف الثالثة،
ومتطلبات االستكمال (كاإلشعار والتسجيل والتقييد) ،كما ينبغي النظر واإلدالء بالرأي في آثار اإلفالس على
االستكمال .وتشمل املسائل األساسية املتعلقة بمصالح الضمان للصكوك القائمة على الرهن ،وما يرتبط بها من
استكمال ،ما يلي:
(أ) مفاهيم الرهن (الرهن أو غيره من أنواع التعهد باألصول) في مناطق معينة حيازية بطبيعتها .وهذا يجعل
االستكمال مسألة رأي بالغة الصعوبة في هذه املناطق.

165
166

يستخدم هيكل الضمان الرهني بصفة أساسية في الصكوك القائمة على تمويل املشاريع املتفق مع األحكام واملبادئ الشرعية.
في االصطالح القانوني ،يتعلق االستكمال بالخطوات اإلضافية املطلوبة فيما يتعلق بمصلحة الضمان ،لجعلها فعالة في مقابل األطراف الثالثة ،و/أو استبقاء
ً
فاعليتها في حالة تعثر الضامن في املصلحة الضمانية .واعتمادا على النظام القانوني في املنطقة ،يمكن استكمال الضمان الرهني بنوع ما من اإلشعار ،أو التسجيل،
أو رفع الدعاوى.
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(ب) في العديد من املناطق ،وبصرف النظر عن مفاهيم الرهن ،يبدو أن نظم االستكمال واألولوية ليست على
درجة كافية من التطور.
(ج) كذلك نظم وقوانين اإلفالس لم تحظ هي األخرى بالتطور الكافي في بعض املناطق.
 4.2.6خصائص البيع الحقيقي وإعادة شراء األصول
ُ .649ت َ
صدر الصكوك على أساس توريق األصول ،حيث ينقل املنش ئ األصول عن طريق كيان ذي غرض خاص،
ملستثمري الصكوك ،ويكون لهؤالء مصلحة ملكية معتبرة لألصول .ولضمان قابلية اإلنفاذ القانوني لهذا النقل ،ينبغي
ً
وجود اتفاقية تقوم دليال على معاملة بيع ملزمة من املنش ئ إلى مستثمري الصكوك ،أي أن يكون مثل هذا العقد
ً
ً
ً
ً
ساريا وملزما وقابال لإلنفاذ قانونا لكل األطراف املشاركة .وبموجب معاملة البيع هذه ،سوف يصبح املستثمرون هم
املالك القانوني لألصول الكامنة وراء معاملة الصكوك ،مع اصطحاب كافة الحقوق وااللتزامات املترتبة على امللكية
الفعلية .ويجب أن يكون الكيان ذو الغرض الخاص "بمنأى عن اإلفالس" املرتبط باملنش ئ .وهكذا ،في حالة عدم
مالءة (إعسار) املنش ئ سوف لن تستعاد األصول املعنية لضمها إلى ممتلكات املنش ئ .وليس لدى حملة الصكوك في
مثل هذا اإلصدار حق الرجوع على املنش ئ ،إذ أن مرجعهم الوحيد هو األصول املعنية.
ً
 .650من وجهة النظر الفقهية ،وفقا لتفسيرات الفقهاء في املناطق ،هنالك أربعة معايير يجب وفاء املعاملة بها كي تكون
ً
ً
"بيعا حقيقيا" ينقل امللكية القانونية إلى الكيان ذي الغرض الخاص ،ملصلحة مستثمري الصكوك .واملعايير هي:
ً
ً
(أ) أن يكون النقل بحيث ال يمكن إعادة تكييفه من ِق َبل محكمة أو أي جهة أخرى ،قرضا مضمونا ،أو في غياب
ذلك استبعاده من أية إجراءات إفالس أو عدم مالءة تشمل منش ئ األصول (كاإلجراءات الالحقة للتحويل
ً
االحتيالي ،توقعا لإلفالس أو الدفعة التفضيلية).
(ب) ينبغي أال يؤثر إفالس املنش ئ أو عدم مالءته على األصول املنقولة إلى املصدر/الكيان ذي الغرض الخاص .وهذا
يعني بالتالي أن املصدر سيكون قاد ًرا على فرض التحصيل والحقوق األخرى على َم ْ
ص َدر الدخل (الدافع) دون
عوائق ناشئة عن إفالس املنش ئ أو عدم مالءته.
ً
بعدئذ قابال لالستكمال بعد اختيار املصدر.
(ج) ينبغي أن يصبح النقل
ٍ
ً
ً
(د) ينبغي أن يكون البيع حرا وخاليا من كل االمتيازات املسبقة املهيمنة.
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 .651في حالة وفاء الصكوك بمعايير "البيع الحقيقي" للكيان ذي الغرض الخاص ،تعتمد مخاطر سداد املبلغ األصل
على إداء األصول املعنية ،وليس على أية آلية أخرى تضمن سداد املبلغ األصل أو الربح مثل "التعهد بإعادة الشراء"،
ً
املقدم من املنش ئ إلى املستثمرين .وباملثل يعتمد دفع الدخل للمستثمرين على أداء األصول ،بدال من اعتماده على
ً
أي التزام من املنش ئ .ويعني هذا عمليا أنه في حالة عدم مالءة املنش ئ ،يظل حملة الصكوك محتفظين بملكية األصول
املعنية ،وتظل التدفقات النقدية تدفع للمستثمرين.
ً
ً
 .652وفقا لألحكام واملبادئ الشرعية املفهومة عموما ،ال يجوز للمضارب (مدير االستثمار) أو الشريك أو الوكيل التعهد
املسبق بإعادة شراء األصول عند حلول أجل استحقاقها ،من حملتها أو ممن يقبضها ،بقيمتها االسمية أو بقيمة
التكافؤ .ومع ذلك ،يجوز التعهد بالشراء على أساس القيمة الصافية لألصول ،أو بقيمتها السوقية ،أو بقيمتها
العادلة ،أو بالقيمة التي ُيتفق عليها في وقت الشراء .وفي حالة إهمال مدير الصكوك أو تعديه (أي املضارب أو الشريك
ً
أو الوكيل) ،فإن من املطلوب أن يكون مدير الصكوك مسؤوال عن ضمان دفع رأس املال لحملة الصكوك ،بالقيمة
ً
االسمية أو قيمة اإلصدار .ويجوز أيضا للمستأجر (أي املنش ئ) في صكوك اإلجارة ،أن يتعهد بشراء األصول املؤجرة
ً
ً
ً
ً
عند حلول أجل االستحقاق بقيمتها االسمية ،بشرط أال يكون املستأجر شريكا أو مضاربا أو وكيال أيضا.
 5.2.6الكيان ذو الغرض الخاص
 .653الكيان ذو الغرض الخاص هو كيان قانوني استحدث فقط ملعاملة أو سلسلة معامالت مالية بعينها .وقد يتخذ
الكيان ذو الغرض الخاص هيئة الشراكة املحدودة ،أو شركة املسؤولية املحدودة ،أو العهدة ،أو الشركة ،أو صندوق
ً
االستثمار الجماعي ،أو قد ُينشأ تحت قانون خاص إذا كان مثل هذا القانون مناسبا لتمكينه .ويلزم إنشاء آلية الكيان
ذي الغرض الخاص أو قناته إليواء األصول املنقولة من املنش ئ ،وإصدار صكوك قائمة على تلك األصول .167ويعمل
ً
الكيان ذو الغرض الخاص بعد ذلك وسيطا بين املنش ئ ومستثمري الصكوك.

167

كما ذكر في الجزء  1/2/5قد تكون هنالك عوائق في مناطق معينة تحول دون إنشاء كيان ذي غرض خاص مناسب يمكن أن يفي بمسؤوليات األمانة .وفي مثل
تلك الحالة ال يشتمل هيكل الصكوك على كيان ذي غرض خاص.
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 .654في هياكل الصكوكُ ،ينشأ الكيان ذو الغرض الخاص ككيان أو شركة ،أو عهدة ،مستقلة و"بمنأى عن اإلفالس"،
كي ال تستعاد األصول املورقة بعد "بيعها الحقيقي" للكيان ذي الغرض الخاص ،من ِق َبل املصفي أو املنش ئ في حالة
التصفية.
ً
ً
 .655في عمليات التوريق التقليدية ،يكون الكيان ذو الغرض الخاص شركة أو عهدة أو كيانا قانونيا آخر ليس لديه
ً
عمل آخر .وفي تصكيك الصكوك ،يمكن تنظيم الكيان ذي الغرض الخاص ،مثال ،كمشاركة أو مضاربة أو وكالة،
ً
حيث يظل-مع ذلك-متطلب عدم ارتباط الكيان ذي الغرض الخاص بأي عمل آخر قائما .وفي الحالتين أألوليين
(املشاركة واملضاربة) هناك عقد شراكة مع مشاركة مالية من مستثمري الصكوك .وفي حالة إنشاء هيكل للمضاربة
تكون ملستثمري الصكوك فقط مشاركة مالية كرب املال ،بينما الطرف اآلخر (أي الكيان ذو الغرض الخاص) يعمل
ً
ً
مديرا (مضاربا) لألصول املورقة .أما في حالة الوكالة فيتولى الكيان ذو الغرض الخاص ،بوصفه (الوكيل) إدارة
األصول نيابة عن مستثمري الصكوك.
 .656إن الكيان ذا الغرض العام أو شركة التشغيل (كنظير للكيان ذي الغرض الخاص) غير مناسبة إليواء األصول
ً
املورقة ،نظرا ألن مثل تلك الشركة قد تكون لديها موجودات ومطلوبات أخرى لعل من األرجح تدخل كل منها في
تفرد حقوق مستثمري الصكوك في األصول املورقة.
 .657الكيان ذو الغرض الخاص كيان قانوني له وضع قانوني يجعله "بمنأى عن اإلفالس" املرتبط باملنش ئ .وبحكم
ً
طبيعته يشكل الكيان ذو الغرض الخاص ً
وعاء قانونيا يضم فقط األصول املحددة املنقولة من املنش ئ ،ويملكها
ً
ً
فعليا مستثمرو الصكوك ،قانونيا أو عن طريق عهدة ،وليس ثمة ش يء آخر في الكيان يمكن أن تكون فيه مصلحة
ألي طرف آخر .ومثل هذا الكيان ذي الغرض الخاص ال يمكن توحيده مع املنش ئ من أجل األغراض الضريبية ،أو
املحاسبية ،أو القانونية ،إذ أن ذلك يؤثر على بقائه بمنأى عن اإلفالس.
 6.2.6التعزيز الئتماني
ً
 .658بإمكان الصكوك أن تكون "معززة ائتمانيا" لرفع جودتها االئتمانية فوق الجودة االئتمانية لوعاء األصول املعنية.
ومن ثم فإن التعزيز االئتماني يراد به خفض املخاطر االئتمانية ملستثمري الصكوك ،وخفض كلفة التمويل للمنش ئ،
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كما ينتج عنه حصول الصكوك على تصنيف ائتماني أفضل من املؤسسات الخارجية لتقييم مخاطر االئتمان .وبشرط
الجواز الشرعي ،يمكن اشتمال اآلليات املستخدمة في التعزيز االئتماني اآلليات املوضحة أدناه ،ضمن غيرها:

 1.6.2.6الرهن اإلضافي
 .659بشرط املوافقة الشرعية على الهيكل ،يستطيع املنش ئ استبقاء جزء صغير من أموال املساهمة بوعاء األصول
ً
املورقة لتقديم الرهن اإلضافي .فمثال ،يقوم املنش ئ في عملية توريق وعاء ألصول اإلجارة ،بتوريق  %90من حصيلة
الوعاء ،واستبقاء  %10كوضع أسهم (مركز خسارة أول) أي مطالبة ثانوية .وسيكون حملة الصكوك مستحقين
ً
لدخل مبني على نسبة  ،%90ويكون املنش ئ مستحقا لدخل مبني على  ،%10من دخل اإلجارة املكتسب من الوعاء.
 2.6.2.6الهامش الفائض
 .660الهامش الفائض هو الفرق بين (أ) الدخل الصافي الدوري املتوقع من األصول املورقة (أي الدخل بعد دفع
املصروفات كرسوم الخدمة ،ورسوم التشغيل) ،و(ب) املبالغ الدورية الواجبة الدفع ملستثمري الصكوك .وبشرط
املوافقة الشرعية ،يمكن بناء الهامش الفائض في هيكل الصكوك بحيث يستبقي املصدر/الكيان ذو الغرض الخاص
ً
نسبة معينة من الدخل الدوري الصافي ،إذا كان هذا فائضا عن مستوى الدفعات الدورية املستهدفة لحملة
الصكوك ،ويحتفظ بهذا املبلغ كاحتياطي للهامش الفائض .وإذا قل الدخل الصافي عن املستوى املطلوب ملقابلة
الدفعات الدورية املستهدفة لحملة الصكوك ،يستطيع املصدر/الكيان ذو الغرض الخاص استخدام مبلغ من
ً
ً
احتياطي الهامش الفائض ملقابلة النقص كليا أو جزئيا.168
 3.6.2.6الرهن النقدي
 .661الرهن النقدي هو حساب عهدة منفصل ،يمول في الوقت الذي ُت َ
صدر فيه سلسلة جديدة من الصكوك املمكن
استخدامها لتغطية حاالت النقص في دفع القسائم ،واألصل ،ومصروفات الخدمات ،إذا انخفض الهامش الفائض

168

هذه اآللية قابلة للمقارنة مع "احتياطي ّ
معدل األرباح" املستخدم عادة لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية لـ "دعم" مدفوعات الربح لحملة الحسابات
ِ
االستثمارية.
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تحت الصفر .ويمكن تمويل الحساب من ِق َبل املصدر ،ولكن يتم توفيره ،على األغلب ،بقرض من املنش ئ أو طرف
ثالث آخر .وعادة ما تملي اتفاقيات التجميع والخدمة مبلغ الرهن النقدي املبني ،في املعتاد ،على نسبة محددة من
الصكوك املصدرة .ويمكن استثمار املبلغ املقيد في حساب الرهن في صكوك عالية التصنيف لتوليد أرباح خالل
الفترة.
 4.6.2.6الحماية التكافلية
 .662يمكن تقديم غطاء التكافل ،عن طريق تعهد تكافل من طرف ثالث ،ضد الخسائر الناتجة عن التعثر (أي عدم
دفع األجرة في صكوك اإلجارة ،أو سعر اإلطفاء من ِق َبل املنش ئ/املستأجر) أو خفض درجة تصنيف الصكوك.169
 5.6.2.6تصنيف التعزيز االئتماني
 .663يمكن تقديم التعزيز االئتماني في هيكل الصكوك عن طريق آلية "داخلية" كأن يقدمه مصدر هيكل الصكوك ،أو
عبر ترتيبات "خارجية" مثل ضمان الطرف الثالث .وفيما يلي توضيح لهياكل التعزيز االئتماني هذه:
(أ) هيكل التعزيز االئتماني املقدم من املصدر (الكيان ذي الغرض الخاص) :يشتمل هذا الهيكل على دعم ائتماني،
ً
حيث يتحمل املصدر جزءا من املخاطر االئتمانية لوعاء األصول.
(ب) هيكل التعزيز االئتماني لضمان الطرف الثالث :يشمل هذا الهيكل تحمل املخاطر االئتمانية من قبل أطراف
غير املصدر .وليس لدى الضامن حق الرجوع على املنش ئ ،ويمكن أن يكون الضمان ملدة محددة وملبلغ محدود
دون أي مقابل يتلقاه الضامن .ومع ذلك ينبغي توجيه املطالبة ابتداء إلى وعاء األصول ،ومن ثم إلى الضامن،
ما لم ٌي َ
قدم خيار يجعل املطالبة على غير ذلك.
 7.2.6التصنيف االئتماني
 .664في ظل التوريق ،ال يهتم مستثمرو الصكوك بالقوة االئتمانية للكيان املصدر أو املنش ئ ،سوى فيما يتعلق بجودة
املحفظة املنشأة .وبصفة أساسية ،تهتم املؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية بوعاء األصول املعنية ،ومتانة

169

ال تشبه هذه الحما ية التكافلية مقايضات التعثر االئتماني من أية ناحية .يطلب من مشاركي التكافل تغطية التعرضات االئتمانية "مصلحة قابلة للتأمين".
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الهيكل .وأكثر الشؤون أهمية للمؤسسة الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية عند تحديد التصنيف ،هي :جودة
محفظة األصول ،ومالءة املصدر أو املنش ئ ،واستكمال الهيكل القانوني ،واملخاطر الضريبية ،ونظافة املحفظة املورقة
وملكيتها املسبقة ،ومخاطر التسويات والدفع املقدم...الخ .وقد يكون تعديل التصنيف إلصدار الصكوك ،بسبب
ً
تدهور أداء الرهن ،واإلفراط في استخدام التعزيز االئتماني ،أو خفض درجة التصنيف للجهة الداعمة – مثال شركة
ً
تكافل كانت تكفل وعاء األصول .وفي هياكل الصكوك حيث يستحيل النقل القانوني نظرا لألسباب املذكورة في الجزء
 ،1/2/5يعتمد التصنيف على نظرة مركبة تجمع بين قوة تصنيف املصدر أو املنش ئ من جهة ،وجودة وعاء األصول
من الجهة األخرى.
 8.2.6األصول في هياكل الصكوك
 .665ينبغي أن تكون األصول في توريق الصكوك متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .والتمويل اإلسالمي يربط عادة
التمويل باألصول ومصالح األسهم ،ومفهوم استمداد مدفوعات الدخل والقيمة االسمية من مصادر متفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها (األصول غير املالية أو مصالح األسهم) شائع في املعامالت اإلسالمية املهيكلة .وينبغي ربط كل
عائدات الصكوك والتدفقات النقدية باألصول املشتراة أو (في حالة تمويل املشاريع) تلك املولدة من األصل حال
إنشائه .ومن ثم على املنشئين الراغبين في جمع التمويل عن طريق الصكوك استخدام األصول املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها في الهياكل.
 .666يمكن أن تشمل األصول املعنية التي تورقها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ضمن أصول أخرى ،أصول
ً
اإلجارة ،أو الذمم املدينة للمرابحة والسلم ،أو أصول االستصناع ،أو ملكية األسهم (املشاركة واملضاربة) ،وفقا ألحكام
الشريعة ومبادئها .وفي مناطق معينة ،يمكن إصدار الصكوك على أساس محفظة من األصول املعنية تشتمل على
ً
ً
فئات مختلفة .واستخدام مثل هذه املحفظة يتيح تعبئة قدر أكبر من األموال ،ألن جزءا معينا من أصول املرابحة
ً
أو السلم التي ال تفي باملعايير الشرعية لقابلية املتاجرة (لكونها مصنفة ذمما مدينة) يمكن ضمه إلى محفظة من
ً
أصول اإلجارة و/أو مع أصول مشاركة أو مضاربة مصنفة أصوال غير مالية.
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 .667هكذا ،في حين أن الصكوك القائمة على األصول املالية غير قابلة للمتاجرة ،إال أن ضمها ممكن إلى وعاء من
ً
األصول غير املالية التي تصلح أساسا للصكوك القابلة للمتاجرة ،170بشرط أال يقل جزء األصول غير املالية (التي
ً
ً
ً
هي ليست دينا أو نقدا) في الوعاء عن نسبة معينة مقبولة كحد أدنى وفقا لألحكام واملبادئ الشرعية.
ً
 .668يمكن توريق مشاريع األعمال املنظمة وفق صيغتي املشاركة واملضاربة أيضا ،وتصبح الصكوك الناتجة عن ذلك
قابلة للمتاجرة .وحين تحمل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية مثل هذه الصكوك إلى حين أجل االستحقاق ،وتكون
الصكوك غير مصنفة ،تصبح تخصيصات "مخاطر وضع األسهم في السجل املصرفي" قابلة للتطبيق.
 9.2.6متطلبات التشغيل لعتبار نقل املخاطر (معايير إلغاء اعتبار األصول)
 .669تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة استبعاد التعرضات املورقة من حساب أصولها املرجحة
ً
بحسب أوزان مخاطرها ألغراض كفاية راس املال ،واعتبار املعاملة صكوكا أو تعرض توريق فقط ،إذا وفت بكل
الشروط التالية .واملؤسسات املالية اإلسالمية الوافية بهذه الشروط يجب أن تظل حاملة لرأسمال تنظيمي ضد أية
تعرضات قد تستبقيها من أجل التوريق (كالتعزيزات االئتمانية).
ً
(أ) نقل جميع املخاطر االئتمانية (ومخاطر السعر حيث ينطبق ذلك) املرتبطة بالتعرضات املورقة املعنية-فعليا-
إلى طرف ثالث ،أي الكيان ذي الغرض الخاص أو املصدر.
(ب) عدم احتفاظ مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة بسيطرة فعالة 171أو غير مباشرة على التعرضات
ً
ً
املنقولة .وأن تكون التعرضات معزولة عنها قانونا بالبيع الحقيقي (انظر أعاله) بحيث تبقى بعيدا عن متناول
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة ودائنيها حتى في حالة اإلفالس و"تلقي" األصول .ويجب على
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية البحث عن الرأي القانوني  17الذي يؤكد البيع الحقيقي والحصول عليه
من استشاري قانوني مؤهل .وسوف لن توحد األصول املورقة التي يحملها املصدر مع أصول املنش ئ أو الكيان
ّ
أي من هذين الكيانين أو تعثره.
األم للمصدر ،في حالة إفالس ٍ
170
171

ً
يصطلح على هذه الصكوك أحيانا بـ "صكوك االستثمار".
تعتبر مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة محتفظة بسيطرة فعالة على تعرضات املخاطر االئتمانية املنقولة إذا )1( ،كانت قادرة على شراء أية تعرضات
ُ
في وعاء التوريق من الكيان ذي الغرض الخاص من أجل تحقيق منافعها )2( ،أ ِلزمت باستبقاء مخاطر التعرضات املنقولة .وال يعتبر احتفاظ مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية املنشئة بحقوق خدمة التعرضات مما يشكل ،بالضرورة ،سيطرة غير مباشرة على التعرضات.
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(ج) لحملة الصكوك (املستثمرين) حق املطالبة على وعاء األصول املعنية فقط .ويجب أن تكون الصكوك املصدرة
في كل األحوال التزامات ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة.
(د) املنقول إليه الفوري كيان ذو غرض خاص ،ولحملة املصالح القانونية واالنتفاعية في ذلك الكيان حق رهن
تلك املصالح وتبادلها دون تقييد.
(ه) ينبغي أن تفي طلبات التنظيف 172في معامالت الصكوك والتوريق ،بالشروط التالية:
ً
 ال ينبغي أن يكون طلب التنظيف إلزامي التطبيق من حيث املبنى أو املعنى ،بل يجب أن يكون خاضعا
لتقدير مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة.
ّ
ً
يمكن من تفادي تخصيص خسائر للتعزيزات االئتمانية
 ال ينبغي أن يكون طلب التنظيف مهيكال على نحو ِ
ً
أو األوضاع التي يحملها املستثمرون ،أو مهيكال بطريقة أخرى لتقديم تعزيز ائتماني.
ً
قابال للتطبيق فقط عندما تبقى  %10أو أقل من قيمة شراء األصول
 يجب أن يكون طلب التنظيف
ً
املعنية (في إجارة منتهية بالتمليك ،مثال) بانتظار الدفع .وتخضع حقوق املصدر في ممارسة طلبات
التنظيف ،وشروط ممارستها ،للموافقة الشرعية.
(و) ال يتضمن التوريق فقرات )1( :تتطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة تغيير التعرضات املعنية
بحيث تؤدي إلى تحسين الجودة االئتمانية للوعاء ،إال إذا تحقق ذلك ببيع التعرضات ألطراف ثالثة مستقلة
غير منتسبة بأسعار السوق ،أو ( )2تسمح بزيادات في مركز الخسارة األول املحتفظ به أو التعزيز االئتماني
الذي تقدمه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة ،بعد إنشاء املعامالت ،أو ( )3تتطلب زيادة الدخل
الواجب دفعه ألطراف غير مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة كاملستثمرين واألطراف الثالثة املقدمة
للتعزيزات االئتمانية ،استجابة للتدهور في الجودة االئتمانية للوعاء املعني.
(ز) ينبغي أال يكون هناك إلغاء أو خيارات/محفزات ،سوى طلبات التنظيف املؤهلة ،أو اإللغاء املرتبط بتغييرات
محددة في الضرائب والتنظيم ،أو تخصيصات االستهالك املبكر للديون املؤدي إلى فشل الصكوك في الوفاء
بمتطلبات التشغيل املوضحة في هذه الفقرة.
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طلب التنظيف هو خيار يسمح بطلب تعرضات التوريق قبل سداد كل التعرضات املعنية أو تعرضات التوريق .وهو ينجز عادة بإعادة شراء تعرضات التوريق
املتبقية فور انخفاض رصيد الوعاء أو السندات غير املدفوعة مستوى محدد.
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(ح) من أجل االلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها ،ينبغي أن ينقل الهيكل كل حقوق امللكية في األصول من املنش ئ،
ً
عن طريق املصدر ،إلى املستثمرين .واعتمادا على النظام القانوني املطبق ،ال تشمل حقوق امللكية هذه،
بالضرورة ،ملكية مسجلة .وقد يشمل النقل مجموعة بسيطة من ميزات امللكية التي تسمح للمستثمر بـ (أ)
ً
أن يقوم مقام املنش ئ ،و(ب) ويؤدي (عن طريق مقدم خدمات أحيانا) واجبات تتعلق بامللكية .وقد يشمل
ً
ً
النقل أيضا حقوقا تتيح الوصول إلى األصول ،بناء على إشعار ،كما يتيح حق تملكها في حالة التعثر.
 .670يثير النفل التساؤل عما إذا كان ما ينقل هو (أ) سيطرة على أصول و(ب) مخاطر ومكافآت جوهرية مللكية أصول.
وكما هو مبين في الجزء  4/2/5ألغراض الضرائب واملحاسبة و/أو التنظيم يعتمد إلغاء اعتبار األصول من قائمة
املركز املالي للمنش ئ على "بيع حقيقي" يعني أن القيمة االقتصادية لألصول قد نقلت من طرف إلى آخر على نحو يمنع
ً
دائني البائع أو القائمين على التصفية من املطالبة باألصول من املشتري ،مما يكسب األصول "نأيا عن اإلفالس".
والتساؤل عما إذا كانت العزلة القانونية قد تحققت أم ال ،يقاس الحكم فيه على معايير أفضل املمارسات .وينبغي
أخذ الفروق في النظم القانونية في االعتبار عند إصدار الحكم.
 .671الصكوك أو معامالت التوريق التي تشتمل على طلب تنظيف ال يفي باملعايير املوضحة في الفقرة  ،38يسفر عن
متطلب رأسمال للمصرف املنش ئ .وفيما يتعلق بالتوريق التقليدي ،ينبغي معاملة التعرضات املعنية كأنما لم تورق.
ً
َ
ً
عتبر املصارف في رأس املال التنظيمي أي مكسب على البيع .وإذا ُو ِجد أن طلبا للتنظيف-
وفضال عن ذلك ،ينبغي أال ت ِ
عند تنفيذه-يصلح كتعزيز ائتماني ،ينبغي اعتبار تنفيذ الطلب صيغة للدعم الضمني مقدمة من مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية ويجب معاملتها على أساس اإلرشادات الرقابية املتعلقة بمعامالت التوريق.
 .672في حالة النأي عن اإلفالس ،وبناء على اإلطار القانوني في املنطقة ،تشمل الشروط ما يلي:
ً
ُ
صدر ،توزع أصوله وفقا للقانون أو أمر املحكمة ،وليس على أساس االتفاقيات التعاقدية التي
(أ) إذا أفلس امل ِ
تشمل املصدر.
(ب) ثمة حاجة إلى "عقود لالنفصالية" لضمان النأي عن اإلفالس (وكذلك عدم التوحيد).
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(ج) هنالك نص تعاقدي آخر لضمان النأي عن اإلفالس يتعلق بـعدم التنافسية وإعالنات اإلفالس ،حيث يتفق
املنش ئ واملستثمرون ومعززو االئتمان وغيرهم في وثائق املعاملة على عدم املبادرة بتقديم دعاوى اإلفالس غير
ً
ً
الطوعي ضد املصدر .وينص املصدر أيضا في وثائق إنشائه ووثائق املعاملة معا على عدم املبادرة بدعوى
اإلفالس الطوعي .ويجب على األطراف السعي ملعرفة الرأي القانوني في املنطقة املعنية والتأكد من أن مثل
ً
هذه االتفاقيات والضمانات سارية املفعول وقابلة لإلنفاذ قانونا.
 10.2.6املتطلبات التشغيلية للتحليل الئتماني
 .673يطلب من املؤسسات املالية اإلسالمية إجراء تحليل ائتماني لتعرض توريقها بناء على ما يلي من معايير كي
تستخدم أوزان املخاطر املقترحة في الجزء الفرعي التالي .وإذا لم تستطع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أداء
الحرص الواجب والتمكن من املعلومات املحددة فيما سيلي ،سيطلب منها حسم تعرض التوريق من رأس املال
التنظيمي .وستكون املعايير قابلة للتطبيق على تعرضات التوريق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في السجل
ً
املصرفي وسجل املتاجرة معا:
(أ) ينبغي أن يكون لدى مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية فهم واضح لطبيعة تعرضات توريقها وميزاتها على
مستوى التعرض املنفرد ،بما في ذلك خصائص مخاطر األوعية املعنية الخاصة التعرضات ،على أساس
مستمر.
ً
(ب) نظرا العتماد املدفوعات لحملة الصكوك على أداء األصول املعنية ،يجب على مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أن تكون قادرة على تقييم معلومات األداء على أساس مستمر.
(ج) ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن تكون قادرة على الفهم التام للميزات الهيكلية للصكوك،
ً
التي قد تؤثر ماديا على أداء تعرضاتها للمعاملة .وقد تشمل مثل تلك التعرضات التعزيزات االئتمانية،
وتعزيزات السيولة ،واملحفزات ،وتعريفات التعثر املرتبطة بالصفقة.
 11.2.6املعالجة ألغراض رأس املال التنظيمي لتعرضات الصكوك والتوريق
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 .674من املعتاد ،في عمليات التوريق التقليدي ،أن يكون هناك هيكل تستخدم فيه التدفقات النقدية من وعاء
األصول املعنية لخدمة طبقتين مختلفتين على األقل أو شرائح ألوضاع املخاطر تعكس درجات مختلفة للمخاطر
االئتمانية .وتستطيع الشرائح الصغرى للتوريق امتصاص الخسائر دون إعاقة املدفوعات التعاقدية للشرائح الكبرى.
ويتمثل أحد األهداف الرئيسة ملثل هذه الهياكل في التعزيز االئتماني للشرائح الكبرى كي يحقق الهيكل على األقل
ً
ً
تصنيفا ائتمانيا بدرجة االستثمار.173
 .675بمعزل عن حمل الصكوك (الذي يعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ملختلف مخاطر االئتمان ومخاطر
السوق املرتبطة بالصكوك) تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املشاركة في تصكيك الصكوك بمختلف
الصفات ،ومن ثم تتعرض للمخاطر التي قد تشبه تلك التي في التوريق التقليدي .ومع ذلك ،فقد تضيف األحكام
ً
واملبادئ الشرعية بعدا آخر إلى تعرضات املخاطر الراهنة ،وقد يكون لها أثر مادي في وضعية املخاطر لحملة الصكوك.
 .676عند اإلشارة إلى التوريق ،يستخدم عادة مصطلح "التعرضات" إما لإلشارة إلى (املخاطر االئتمانية) لألصول
املشاركة في التوريق ،أو اإلشارة إلى التعرضات األخرى كتلك الناشئة عن التعزيزات االئتمانية ،أو عن أداء دور الجهة
الراعية أو املصدر أو مقدم الخدمات .وفي التمويل اإلسالمي قد توجد ،باإلضافة إلى املخاطر االئتمانية ،مخاطر أخرى
مرتبطة بفئات أصول معينة.
 .677ملا كانت هيكلة التوريق ممكنة بشتى السبل ،ينبغي تحديد معالجة رأس املال املتعلقة بتعرض الصكوك على
ً
أساس الفحوى االقتصادية بدال من الصيغة القانونية لهيكل التوريق .وباملثل سوف تنظر الجهات الرقابية إلى
الفحوى االقتصادية للمعاملة لتحديد ما إذا كان ينبغي أم ال إخضاعها لهيكل التوريق ألغراض تحديد رأس املال
ُ
التنظيمي .وتحث مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على التشاور مع مراقبيها الوطنيين حين يطرأ شك فيما إذا
ً
كانت معاملة بعينها يجب اعتبارها توريقا أم ال.
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ً
تصنف عمليات التوريق العادية إما تقليدية أو اصطناعية .وفي التوريق التقليدي تعتمد املدفوعات للمستثمرين على أداء التعرضات املعنية املحددة ،بدال من
ً
استمدادها من التزام من الكيان املنش ئ لهذه التعرضات .وفي التوريق االصطناعي تنقل املخاطر االئتمانية لوعاء التعرضات املعني ،كليا أو جزئيا ،عن طريق
استخدام املشتقات االئتمانية أو الضمانات التي تعين على التحوط ضد املخاطر االئتمانية للتعرضات ،بنقل جزء كبير من املخاطر االئتمانية إلى املستثمرين
كحملة للسندات.
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 .678من املسائل األساسية ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية مسألة مدى النقل الحقيقي للتعرضات أو االلتزامات
املتعلقة باألصول املعنية ،إلى حملة الصكوك .وثمة مسألة متعلقة بهذا الصدد هي مسألة ما إذا كانت هناك حاجة
إلى اعتبار أية أنواع أخرى من املخاطر (كمخاطر السعر) ،في سياق التوريق الذي يكون فيه األصل املورق أصل سلم
أو استصناع.
ً
 .679في حين من الواضح أن قابلية الصكوك للمتاجرة كثيرا ما تشكل مسألة رئيسة وذات أهمية كبيرة إذا قامت
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور الجهة الراعية لبرنامج توريق يشتمل على أصول لعميل ،إال أن من املؤكد
أن املعايير الشرعية لقابلية املتاجرة ،ال صلة لها بمعاملة رأس املال من قبل املنش ئ ،فيما يتعلق باألصول املعنية.
 .680ينبغي أن يكون تصنيف الصكوك من قبل مؤسسة خارجية مؤهلة لتقييم املخاطر االئتمانية ،معتبرة لدى
السلطة الرقابية ،وأن يأخذ التصنيف في االعتبار مجمل التعرض االئتماني ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ً
املتعلق بكل مدينيها .وحيث يمكن أن تؤثر املتطلبات الشرعية ماديا على املخاطر االئتمانية ،تؤخذ تلك في االعتبار
ً
أيضا.
 .681حين يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حسم تعرض التوريق من رأسمالها ،ينبغي أن يكون الحسم
ً
معادال لوزن مخاطر بنسبة  %1250إذا كان الحد األدنى ملتطلب رأس املال  .%8ويمكن حساب الحسومات من رأس
ُ
املال خالية من أية تخصيصات محددة اتخذت ضد التعرضات املتصلة بالتوريق.
 12.2.6متطلبات رأس املال للصكوك
 .682يوضح هذا الجزء األسلوب واملنهجية املتبعة لتحديد الحد األدنى ملتطلبات رأس املال لتغطية املخاطر االئتمانية
ومخاطر السوق الناشئة عن حمل الصكوك في "السجل املصرفي" من قبل مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .وقد
ً
بني األسلوب الخاص بمتطلبات رأس املال لتعرضات التوريق املوضح ،على الطريقة املوحدةُ .ويعد هذا متماشيا مع
مقاصد لجنة بازل للرقابة املصرفية التي تطلب من سلطات التنظيم والرقابة تطبيقه لدى املؤسسات املالية
اإلسالمية التي تطبق الطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية لفئات األصول التي تشكل الوعاء املعني للتعرضات
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ً
الخاصة بالتوريق .ويتيح هذا الجزء أيضا أساليب محددة للتعامل مع تعرضات املخاطر املرتبطة بهياكل مختلفة
ً
للصكوك الشائعة االستخدام .ولسلطات التنظيم والرقابة أيضا السلطة التقديرية لتحديد أساليب القياس كما
ُ
تراها مناسبة لألنواع األخرى من الصكوك التي لم تضمن هذا الجزء الفرعي ،بشرط املوافقة عليها من قبل املجلس
َ
ستخدم مجموعة مؤلفة من أكثر من عقد واحد من
الشرعي املختص .وفيما يتعلق بالصكوك غير املصنفة التي ت
ِ
العقود املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،املذكورة أدناه ،يحسب متطلب رأس املال مع األخذ في االعتبار آثار
املخاطر للهيكل ككل.
ً
 .683بما أن الصكوك ،من حيث املبدأَّ ،
تقيم خارجيا ،فسيبنى وزن املخاطر املناسب على تصنيفات املؤسسات
ً
ً
الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،وفقا للطريقة املوحدة املضمنة في هذا املعيار .ويفهم ضمنا أن املؤسسات
الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية قد أخذت في اعتبارها الهيكل وامليزات األخرى للصكوك عند اقتراحها التصنيفات.
وحيث ال توجد تصنيفات مقبولة للمؤسسات الخارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،174سوف تحدد أوزان املخاطر
على أساس األصول املعنية كما هو موضح أدناه ،مما قد يشمل مخاطر السوق وكذلك املخاطر االئتمانية.
 .684على الرغم من أن أوزان املخاطر املقترحة فيما يلي مبنية على تصنيفات مقبولة ملؤسسات خارجية لتصنيف
املخاطر االئتمانية ،ينبغي أن يكون ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية منهجيات تمكنها من تقييم املخاطر االئتمانية
التي تنطوي عليها تعرضات التوريق على املستوى الفردي ومستوى املحفظة .ويجب على مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية تقييم التعرضات بصرف النظر عما إذا كانت مصنفة أو غير مصنفة ،وتحديد ما إذا كانت أوزان املخاطر
املطبقة عليها تندرج تحت الطريقة املوحدة ،ومناسبة ملخاطرها الكامنة ،أم ال .وفي تلك الحاالت ،حيث تحدد مؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية أن املخاطر الكامنة لتعرض ما ،وخصوصا إذا كان غير مصنف ،هي أعلى بكثير من تلك
التي يوحي بها وزن املخاطر املطبق عليه ،على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اعتماد الدرجة األعلى من املخاطر
االئتمانية في تقييم الكفاية الشاملة لرأسمالها.
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"التصنيفات غير املقبولة" تعني إما كون الصكوك غير مصنفة ،أو كون تصنيف الصكوك غير مقبول لدى السلطة الرقابية.
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 .685كقاعدة عامة ،يجب على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أن يكون لديها ،على أساس مستمر ،الفهم
الشامل لخصائص تعرضات توريقها املنفردة ،سواء أكانت داخل قائمة املركز املالي أو خارجها ،وكذلك خصائص
مخاطر األوعية املعنية لتعرضات توريقها .وهذا شرط جوهري ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية كي تستخدم
إطار التوريق .ويجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تخصيص وزن مخاطر بنسبة  %1,250ألي تعرض
توريق ال تستطيع إخضاعه للمستوى املطلوب من الحرص الواجب.
 .686كجزء من الحرص الواجب املشار إليه في الفقرة  55أعاله ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية أن
تكون قادرة على تقييم معلومات األداء عن األوعية املعنية على أساس مستمر وفي الوقت املناسب .ويمكن أن تشمل
ً
مثل هذه املعلومات ،حيث يكون مناسبا :نوع التعرض ،ونسبة التمويل املستحق الدفع في املاض ي ملدة  30و 60و90
ً
يوما ،ومعدالت التعثر ،والتعرض لحبس الرهن ،ونوع امللكية ،واإلشغال ،ومتوسط عالمات االئتمان أو القياسات
ً
األخرى للجدارة االئتمانية ،ومتوسط نسبة التمويل إلى القيمة ،والصناعة ،والتنوع الجغرافي .وينبغي أيضا أن يكون
ً
للمصرف الفهم التام لكل امليزات الهيكلية ملعاملة الصكوك أو التوريق التي قد تؤثر ماديا على أداء تعرضات املصرف
للمعاملة ،مثل الشالالت التعاقدية ،واملحفزات املرتبطة بالشالالت التعاقدية ،والتعزيزات االئتمانية ،ومحفزات
القيمة السوقية ،وتعريفات التعثر املقصورة على الصفقة.
 .687ورأس املال التنظيمي مطلوب لكل تعرضات التوريق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بما في ذلك تلك الناشئة
عن تقديم مخففات املخاطر االئتمانية ملعاملة التوريق ،واالستثمارات في األصول املدعمة بالسندات ،واالحتفاظ
بالشريحة ،وتقديم تسهيالت السيولة أو التعزيزات االئتمانية ،كما هو موضح في األجزاء التالية .ويجب أن تعامل
تعرضات التوريق املعاد الشراء كأنها تعرضات توريق مستبقاة.
 .688يجب أن يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حسم أية زيادة في رأسمال األسهم العادية ناتجة من
معاملة توريق مثل تلك املرتبطة بدخل الهامش املستقبلي املتوقع املؤدي إلى كسب في البيع.
 .689يجب عدم شمل التخصيصات العامة أو املحددة املرتبطة بتعرضات التوريق أو األصول املعنية التي ما تزال
محمولة داخل قائمة املركز املالي ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املنشئة ،في قياس التخصيصات املؤهلة .ومع
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ذلك ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تعويض ما نسبته  %1,250من الصكوك أو تعرضات التوريق
املرجحة ،عن طريق تخفيض مبلغ التعرض هذا بمبلغ التخصيصات املحددة لألصول املعنية لتلك املعاملة .وتؤخذ
التخصيصات املحددة للصكوك أو تعرضات التوريق في االعتبار في حساب مبلغ التعرض ،بينما ال تؤخذ التخصيصات
العامة للتعرضات املورقة املعنية في االعتبار في أية عملية حسابية.
 .690ينبغي حساب مبلغ األصول املرجحة بأوزان املخاطر لتعرض التوريق بضرب مبلغ التعرض في وزن املخاطر
املناسب املحدد على أساس الطرق املوضحة في هذا الجزءَ .
ولتع ُّرض للصكوك أو التوريق له وعاء أصول معنية،
ً
ينبغي تحديد مبلغ األصول املرجحة بأوزان املخاطر وفقا للطريقة املوحدة لتقييم املخاطر االئتمانية املوضحة
بالتفصيل في الجزء الرابع من هذا املعيار ،ملجموع مبالغ التعرض لألصول املعنية في وعاء األصول أو التوريق .وينبغي
ضرب مبلغ األصول املرجحة بحسب أوزان مخاطرها للتعرض للصكوك أو التوريق ،في  ،%8لحساب املتوسط املرجح
لعبء رأس املال لذلك التعرض للصكوك/التوريق .وينبغي أن تعكس هذه العملية الحسابية آثار أي تخفيف للمخاطر
ُ
االئتمانية ط ِّبق على التعرضات املعنية (إما على نحو منفرد ،أو على كامل الوعاء) ومن ثم تفيد كل تعرضات التوريق.
 .691يمكن سماح سلطات التنظيم والرقابة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بتطبيق أسلوب يعتمد على مبدأ
ُ َ
"نظرة التجاوز
للمعطى املباشر" ،على التعرضات املعنية لتعرض الصكوك أو التوريق ،حيث قد يحصل مثل هذا
التعرض بحد أقص ى على وزن مخاطر يساوي املتوسط املرجح لوزن مخاطر التعرض القابل للتطبيق على التعرضات
املعنية ،بشرط أن تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية واثقة من علمها بمكونات التعرضات املعنية في كل
األوقات.
 .692ينطبق متطلب رأس املال ملخاطر السوق املذكور في الجزء  ،3/4/4على الصكوك املصنفة في سجل املتاجرة.
 13.2.6صكوك السلم
 .693صكوك السلم هي ملكية نسبية في رأسمال معاملة السلم ،حيث ُينشأ السلم بالدفع املقدم لطرف مقابل كمورد
ً
لسلعة ما (موضوع املعاملة) تورد في تاريخ محدد في املستقبل .ومثل هذا النوع من الصكوك يعتبر عموما غير قابل
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ً ً
ً
للمتاجرة ،نظرا العتبار موضوع التعاقد أصال ماليا (ذمة مدينة) .ويشتمل العائد اإلجمالي لحملة الصكوك على هامش
أو فرق بين سعر شراء السلعة املتعاقد عليها وسعر بيعها عقب التسليم .وفي إصدارات معينة للصكوك ،يقدم طرف
ً
َ
ثالث تعهدا يؤدي إلى بيع سلعة السلم بسعر أعلى من سعر شرائها بهامش محدد .ويحقق هذا عن طريق معاملة
السلم املوازي التي يشتري بموجبها الطرف الثالث سلعة السلم ،على أن تسلم في تاريخ تسليم سلعة عقد السلم
األساس ي.
 .694تشبه املخاطر االئتمانية لصكوك السلم ،املخاطر االئتمانية األساسية لعقد السلم ،حيث تبقى املخاطر االئتمانية
منذ االكتتاب في صكوك السلم إلى حين تسلم سلعة السلم وبيعها .ومن ثم يبنى وزن املخاطر على الطرف املقابل
وعندئذ يصبح وزن املخاطر هو وزن مخاطر الضامن إذا كان
(مورد السلم) ما لم يضمن طرف ثالث رأسمال السلم
ٍ
أدنى من وزن مخاطر املورد .ويكون وزن املخاطر  %100إذا كان الطرف املقابل (مورد السلم) أو الضامن (في حالة
ضمان السلم من طرف ثالث) غير مصنف.
 .695إن مخاطر السوق في صكوك السلم (في غياب عقد السلم املوازي أو أي تحوط آخر) هي كمخاطر السوق املترتبة
َّ
على العقد األساس ي ،أي وضع طويل في السلعة املعنية .ويمكن قياس هذه املخاطر إما على أساس ُسلم آجال
االستحقاق ،أو الطريقة املبسطة كما هو موضح في الجزء ( 4.6.2.4مخاطر السلع واملخزون).
 .696ينبغي أن يحمل إصدار صكوك السلم ،املهيكل مع تعهد من املصدر بأن السلعة املعنية سوف تباع لطرف ثالث
بسعر بيع محدد (عن طريق عقد سلم موازي) وزن مخاطر مشتري تلك السلعة املعنية بعقد السلم املوازي.175
 14.2.6صكوك الستصناع
ً
 .697تمثل صكوك االستصناع حصصا نسبية في تمويل مشروع إلنشاء أصل بسعر يدفع بأقساط في املستقبل،
يساوي مجملها القيمة االسمية الكلية للصكوك ،باإلضافة إلى هامش .وقد تأخذ الصكوك هيئة سندات أو شهادات

175

ملثل هذا النوع من صكوك السلم ال يوجد عبء رأسمال ملخاطر السوق التي تتكون من مخاطر عدم مطابقة املواصفات ومخاطر تأخير التسليم (أي :مخاطر
ً
إبطال التحوط لكون السلعة املعنية املسلمة ذات جودة متدنية أو قد سلمت بعد التاريخ التعاقدي) ،نظرا ألن السلعة املعنية عادة ما يتاجر بها في بورصة،
األمر الذي يقص ي مخاطر التسليم املتأخر و/أو عدم التسليم أو تسليم سلعة متدنية الجودة.
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مسلسلة لها آجال استحقاق مختلفة توافق تقدم جدول األقساط املتفق عليه بين مصدر الصكوك (كمدير نيابة
عن مستثمري الصكوك) وشركة اإلنشاء .وتجوز املتاجرة في صكوك االستصناع في الحاالت التي يتم فيها استخدام
األموال لبناء األصول أو إنشائها لحملة الصكوك خالل مدة االستصناع .وفي حالة االستصناع املوازي ،إذا كانت قيمة
ً
عندئذ تخضع قابلية مثل هذه الصكوك
االستصناع يجري دفعها نقدا أو كانت األصول قد سلمت بالفعل للمشترين،
ٍ
ً
للمتاجرة لقواعد التعامل بالدين .وتعتبر السلعة املعنية بصكوك االستصناع أصال غير مالي (مخزون عمل قيد
التقدم).
 .698يمكن إنشاء األصل نيابة عن العميل النهائي أو املشتري الذي تبرم معه مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية عقد
استصناع موازي .وفي هذه الحالة هناك تعرض للمخاطر االئتمانية للعميل النهائي فيما يتعلق بدفع املستحق بموجب
ً
العقد املوازي .وتظهر املخاطر االئتمانية منذ بدء شركة اإلنشاء أعمالها وحتى دفع املبلغ كامال أو كل األقساط
(إشعارات املطالبة املرتبطة بتقدم العمل) من قبل العميل .ووزن املخاطر لهذا التعرض االئتماني هو وزن مخاطر
العميل النهائي ،ما لم يكن هناك ضمان ،وفي حالة الضمان يكون وزن املخاطر هو وزن مخاطر الضامن إذا كان هو
األدنى.
ُ .699يبنى وزن املخاطر لصكوك االستصناع حيث ال يوجد استصناع موازي ،على وزن مخاطر املصدر الذي يكون
ً
بنسبة  %100للمصدر غير املصنف ،ما لم يقدم طرف ثالث ضمانا ليصبح وزن مخاطر الطرف الثالث هو القابل
ً
للتطبيق (إذا كان أدنى من وزن مخاطر املصدر) .وفضال عن ذلك ،يضاف وزن مخاطر بنسبة  %20لتغطية مخاطر
السعر التي يتعرض لها االستصناع األساس ي .وفي حالة االستصناع املصنف من قبل مؤسسة خارجية لتقييم مخاطر
االئتمان ،يطبق تصنيف املؤسسة.
 .700في الحالة التي تكون فيها عائدات حملة الصكوك مستمدة من التدفق النقدي لألصول املعنية ،ويقع هذا تحت
فئة استصناع "التعرض لألصول" ،يبنى وزن املخاطر على طريقة "معايير التجزئة الرقابية" التي تحمل وزن مخاطر
يتراوح ما بين  %70إلى .%250
ً
 .701فضال انظر الجزء  4/4حول االستصناع ،للوقوف على املعالجة التفصيلية.
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 15.2.6صكوك اإلجارة ،واإلجارة املنتهية بالتمليك
 .702تمثل صكوك اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك امللكية النسبية لحاملها في األصول املؤجرة ،حيث يتولى حملة
الصكوك جميعهم حقوق املؤجر والتزاماته .ويستحق حملة الصكوك حصة من دخل األجرة تتناسب مع حصص
ً
ملكيتهم في األصول املؤجرة .وصكوك اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك قابلة للمتاجرة منذ تاريخ اإلصدار ،نظرا ألن
ً ً
موضوعها ليس أصال ماليا يملكه حملة الصكوك .وكمالك نسبة من األصول املؤجرة ،يتحمل حامل الصك في اإلجارة
أو اإلجارة املنتهية بالتمليك حصة نسبية من أية خسائر ،كتلك الناتجة عن دمار األصول املؤجرة ،أو من الكلفة
الالزمة للوفاء بااللتزام بتقديم أصل بديل ،أو عما يقع من فشل في حالة إلغاء املؤجر عقد اإلجارة دون دفع األجرة
املستقبلية.
ً
ُ .703يبنى وزن املخاطر لألجرة في اإلجارة املنتهية بالتمليك ،على املخاطر االئتمانية للطرف الثالث املستأجر ،نظرا ألن
ً
من يتحمل مخاطر القيمة املتبقية لألصول املعنية ليس حملة الصكوك .فضال انظر الجزء  5/5حول اإلجارة واإلجارة
املنتهية بالتمليك ،للوقوف على املعالجة التفصيلية.
 .704في حالة صكوك اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك املصنفة من قبل مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية،
يطبق تصنيف املؤسسة.
 16.2.6صكوك املشاركة
 .705تمثل صكوك املشاركة حصص ملكية نسبية مباشرة لحامليها في أصول عمل أو مشروع تجاري خاص ،حيث
توظف عادة أموال االكتتاب في شراء أصول غير سائلة أو أصول كالعقار أو أصول منقولة .وصك املشاركة أداة
مشاركة في األرباح والخسائر ،حيث تكون للتعرض طبيعة وضع األسهم في السجل املصرفي ،عدا في حالة االستثمارات
(القصيرة األجل عادة) في األصول ألغراض املتاجرة.
ُ
 .706تبنى معاملة رأس املال لصكوك املشاركة على مقاصد االستثمارات املعنية ،التي يمكن تصنيفها كما يلي:
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َ
(أ) العمل التجاري الخاص ،ملزاولة األنشطة التجارية في السلع ،مثال.
يبنى وزن املخاطر على األصول املعنية املنطبقة ،كما هو موضح تحت مخاطر السوق في الجزء .2/4
ُ
(ب) العمل التجاري الخاص ،ملمارسة استثمار أو مشروع أعمال (غير ما ذ ِكر في (أ)).
يقاس وزن املخاطر ملخاطر وضع األسهم ،فيما يتعلق بوضع األسهم في استثمار أو مشروع األعمال ،إما على أساس
الطريقة البسيطة لوزن املخاطر ،أو طريقة معايير التجزئة الرقابية.
(ج) امللكية املشتركة للعقار أو األصول املنقولة (كالسيارات)
َ
حمل استثمارات املشاركة املدرة للدخل عن طريق التأجير ألطراف ثالثة بعقد إجارة ،وزن مخاطر الطرف املقابل
 .707ت ِ
– أي املستأجر.
 .708تحمل استثمارات املشاركة املدرة للدخل مع عقود فرعية للمرابحة ،وزن مخاطر املرابحة ،غير أن مثل هذه
الصكوك غير قابلة للمتاجرة في معظم املناطق.
ً
 .709فضال انظر الجزء  6/5حول املشاركة للوقوف على املعالجة التفصيلية.
 17.2.6صكوك املضاربة
 .710يكتتب حملة الصكوك في الشهادات التي يصدرها املضارب ويشاركون في األرباح وتحمل املخاطر الناشئة عن
عمليات املضاربة .وتعتمد العائدات لحملة الصكوك على إيراد االستثمار املعني.
 .711تبنى معالجة صكوك املضاربة على مقصد االستثمارات املعنية للمضاربة التي يمكن تصنيفها كما يلي:
َ
(أ) العمل التجاري الخاص ،ملزاولة األنشطة التجارية في السلع ،مثال.
يبنى وزن املخاطر على األصول املعنية املنطبقة ،كما هو موضح تحت مخاطر السوق في الجزء .2/4
ُ
(ب) العمل التجاري الخاص ،ملمارسة استثمار أو مشروع أعمال (غير ما ذ ِكر في (أ)).
يقاس وزن املخاطر ملخاطر وضع األسهم ،فيما يتعلق بوضع األسهم في استثمار أو مشروع األعمال ،إما على أساس
الطريقة البسيطة لوزن املخاطر ،أو طريقة معايير التجزئة الرقابية.
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 .712في حالة صكوك املضاربة املصنفة من قبل مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،يطبق تصنيف املؤسسة.
ً
 .713فضال انظر الجزء  7/5حول املضاربة للوقوف على املعالجة التفصيلية.
 18.2.6صكوك الوكالة
 .714يقدم حملة صكوك الوكالة رأس املال للنشاط االستثماري املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،ويتولى وكيل
ً
االستثمار استثمار األموال .وتتيح هذه الصكوك لحملتها عائد بنسبة استثمارهم في األصول املعنية ،وحقا تحت تعهد
بشراء كل األصول املعنية أو جزء منها إذا تم الوفاء بشروط معينة.
ً
 .715بناء على دوره كأصيل ينوب عن حملة الصكوك ،يعين الكيان ذو الغرض الخاص وكيال الستثمار األموال التي
قدمها حملة الصكوك في وعاء لالستثمارات أو األصول .ويقدم الوكيل خبرته ويدير تلك االستثمارات نيابة عن الكيان
ذي الغرض الخاص ملدة محددة ،من أجل توليد عائد لصالح مستثمري الصكوك .ويبرم الكيان ذو الغرض الخاص
والوكيل اتفاقية وكالة تحكم تعيين الوكيل ،ونطاق خدماته ،والرسوم املدفوعة له ،إن وجدت .وفي حين أن هيكل
الوكالة يحمل بعض أوجه الشبه بهيكل املضاربة ،إال أن هناك اختالف أساس ي بينهما .فعلى النقيض من املضاربة
ً
التي يقسم الربح في ظلها بين األطراف وفقا لنسب معينة ،يتلقى حملة الصكوك عبر هيكل الوكالة العائد على
ً
االستثمارات ناقصا رسوم اإلدارة املستحقة الدفع للوكيل .وتبنى قابلية مثل هذه الصكوك للمتاجرة على األصول
املعنية التي يشتريها الوكيل.
 .716في هذا النوع من هياكل الصكوك ،قد تشمل محفظة األصول سلسلة واسعة من األصول املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها ،التي يختارها الوكيل ملدة تطابق مدة الصكوك .وقد تشمل سلسلة األصول :األسهم املتفقة مع
أحكام الشريعة ومبادئها ،واألصول املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،كالعقار والسيارات ،واملرابحة ،واالستصناع،
ً
أو حتى صكوكا أخرى...الخ.
ُ
 .717تبنى معالجة صكوك الوكالة على مقصد االستثمارات املعنية في الوكالة ،التي يمكن تصنيفها كالتالي:
(أ) ملمارسة أنشطة املتاجرة في الصرف األجنبي ،واألسهم ،والسلع
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يبنى وزن املخاطر على األصول املعنية املنطبقة ،كما هو موضح تحت مخاطر السوق في الجزء .2/4
(ب) لالستثمار في األصول التي يمكن تأجيرها ،أو بيعها على أساس املرابحة
َ
حمل استثمارات الوكالة املدرة للدخل عن طريق التأجير ألطراف ثالثة بعقد إجارة ،وزن مخاطر الطرف املقابل –
ت ِ
أي املستأجر.
وتحمل استثمارات الوكالة املدرة للدخل مع عقود فرعية للمرابحة ،وزن مخاطر املرابحة ،غير أن مثل هذه الصكوك
غير قابلة للمتاجرة في معظم املناطق.
(ج) االستثمار في مجموعة من األصول تشمل :األسهم ،واألصول القابلة لإلجارة ،والذمم املدينة للمرابحة أو
السلم...الخ.
ينبغي قياس وزن املخاطر على أساس نسبة األصول املخصصة في املحفظة االستثمارية الخاصة بصكوك الوكالة على
أساس (أ) و(ب) أعاله.
 .718في حالة صكوك الوكالة املصنفة من قبل مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية ،يطبق تصنيف املؤسسة.
ً
 .719فضال انظر الجزء  9/5حول الوكالة للوقوف على املعالجة التفصيلية.
 19.2.6صكوك املرابحة
ً
 .720في هذه الحالة ،يكون املنش ئ (وأيضا-في بعض الحاالت-املصدر) للصكوك هو مشتري أصول املرابحة (بالدين)،
ويكون حملة الصكوك هم بائعي تلك األصول (بالدين) ،ويشكل الدين الذي يقدمه مستثمرو الصكوك ويستلمه
املنش ئ سعر بيع أصول املرابحة ،ويبيع املنش ئ أصول املرابحة ليحصل على األموال التي يريدها .ويملك حملة الصكوك
املرابحة ،ويستحقون تلقي دفع تلك الذمم املدينة (سعر بيع األصول) إما بالتقسيط ،أو دفعة واحدة عند انتهاء عقد
ً
ً
ً
املرابحة .ونظرا ألن هذه الصكوك ذمما مدينة مورقة ،فهي تعتبر عموما غير قابلة للمتاجرة في معظم املناطق.
ً
 .721يبنى وزن املخاطر القابل للتطبيق ،على املوقف االئتماني للمنش ئ/املصدر وفقا لتصنيف مؤسسة خارجية لتقييم
املخاطر االئتمانية ،وفي حالة املنش ئ غير املصنف ،يطبق وزن مخاطر بنسبة  .%100وإذا كان هيكل الصكوك يشتمل
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على تمويل لشراء أصل بالعملة األجنبية ،يحسب التعرض املناسب على أساس قياسات مخاطر الصرف األجنبي
املوضحة في الجزء ( 3/4/2/4مخاطر الصرف األجنبي).
ً
 .722فضال انظر الجزء  1/5حول املرابحة للوقوف على املعالجة التفصيلية.
 20.2.6حالت الستبعاد
 .723لكل هياكل الصكوك حيث ال يتم النقل القانوني للصكوك لألسباب املوضحة في الجزء  ،1/2/5يكون وزن
ً
املخاطر القابل للتطبيق هو وزن املخاطر االئتمانية للمنش ئ خاضعا ألي تعزيز ائتماني متفق مع أحكام الشريعة
ومبادئها من املصدر .وتبنى أوزان املخاطر االئتمانية القابلة للتطبيق ،على التصنيفات الصادرة عن مؤسسة خارجية
معتمدة لتقييم املخاطر االئتمانية (انظر الجزء  .)13/1/4وباملثل ،تحمل الصكوك الصادرة عن كيان سيادي وزن
املخاطر لذلك الكيان ،كما تصدره مؤسسة خارجية لتقييم املخاطر االئتمانية معتمدة لدى السلطة الرقابية .وفي
بعض الحاالت قد ينش ئ عدد من املنشئين وعاء للمساهمة باألصول في هيكل قائم على األصول (كيانات سيادية
ً
عندئذ يكون تصنيف الصكوك هو تصنيف الوعاء خاضعا ألي تعزيز ائتماني متفق مع أحكام الشريعة
متعددة).
ٍ
ومبادئها.
 21.2.6متطلبات رأس املال حيث مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي املنش ئ
تعرضات التوريق املحتفظ بها
 .724يطلب من مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تأخذ دور املنش ئ االحتفاظ برأسمال تنظيمي ضد كل تعرضات
توريقها املحتفظ بها ،بما فيها تلك الناشئة عن التخصيص املتعلق بمخففات املخاطر االئتمانية ملعاملة التوريق ،أو
ُ
نشأته ،أو تقديم تسهيالت السيولة أو التعزيز االئتماني .وينبغي معاملة تعرضات التوريق
االستثمارات في توريق هي م ِ
املعاد شراؤها كأنها تعرضات توريق محتفظ بها.
 .725يحسب مبلغ األصل املرجح بوزن املخاطر لتعرض التوريق ،بضرب مبلغ التعرض في وزن املخاطر املناسب.
وللتعرضات خارج قائمة املركز املالي ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق عامل تحويل ائتماني ،ثم
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ً
إجراء ترجيح مخاطر ُ
للمكاف االئتماني الناتج عن ذلك .فضال انظر الجزء ( 11/1/4التعرضات خارج قائمة املركز
املالي).
 .726تغطي الفقرات من  97إلى  101بالجزء  28/2/6أوزان املخاطر االئتمانية لتعرضات التوريق املحتفظ بها حين
تكون مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي املنش ئ.
 22.2.6معالجة تسهيالت السيولة
 .727تعتبر تسهيالت السيولة في أنواع معينة من هياكل الصكوك التزامات من مقدم السيولة بتقديم األموال السائلة
إذا كانت هناك حاجة إليها ملقابلة مدفوعات تعاقدية لحملة الصكوك ،وكانت هناك فجوة زمنية بين موعد التحصيل
املتأخر وموعد استحقاق الدفع لحملة الصكوك ،أي قد تنتج الحاجة إلى مثل هذه التسهيالت عن عدم التطابق
الزمني بين التحصيل النقدي من األصول املعنية للصكوك (مثل مستحقات األجرة) ،واملدفوعات املجدولة في برنامج
استحقاق الدفع لحملة الصكوك .وفي هذا السياقُ ،يفترض أن تسهيالت السيولة تتسق مع األحكام واملبادئ
الشرعية ،وتقابل متطلبات التشغيل لألهلية لتسهيالت السيولة للصكوك ،التي تحددها السلطة الرقابية الوطنية.
وقد تشمل املتطلبات طلب توثيق التسهيالت للتعرف الواضح وتحديد الظروف التي يمكن في ظلها سحب التسهيالت.
وبشرط الوفاء بمثل هذه املتطلباتُ ،ح ِّدد وزن املخاطر املقترح لتسهيالت السيولة بعامل تحويل ائتمان بنسبة ،%50
بصرف النظر عن أجل استحقاق تسهيالت السيولة .ومع ذلك ،إذا استخدم تصنيف خارجي للتسهيالت نفسها
لترجيحها بوزن املخاطر ،ينبغي تطبيق عامل تحويل ائتماني بنسبة .%100
مقدم الخدمات للكيان ذي
مقدم الخدمات بصيغة القرض (الحسن) هو قرض يمنحه ِ
 .728املقدم النقدي من ِ
ً
الغرض الخاص لضمان الدفع للمستثمرين 176في الوقت املطلوب – مثال في حاالت الفروق الزمنية بين التحصيل
والدفع .177ومع ذلك فإن من املتطلبات الشرعية بقاء مثل هذه التسهيالت مستقلة عن مشروع الصكوك ،مع

176

177

ومع ذلك ال يجوز ملدير الصكوك ،سواء أكان املدير يعمل بصفة املضارب (مدير االستثمار) أو (الشريك) في الصكوك أو وكيل االستثمار ،أن يتعهد بمنح حملة
ً
الصكوك قروضا عندما تنخفض العائدات الفعلية عما هو متوقع .غير أنه يجوز إنشاء حساب احتياطي لتغطية مثل هذا النقص إلى املدى املمكن ،بشرط ذكر
ذلك في نشرة اإلصدار .وليس من املرفوض توزيع العائدات املتوقعة على الحساب ،أو الحصول على تمويل املشاريع على حساب حملة الصكوك.
يثير القرض (الحسن) املقدم لتعزيز العائدات مسائل االلتزام الشرعي ،وينبغي تمييزه عن التعزيز االئتماني عن طريق "الهامش الفائض" كما تم تناوله أعاله.
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الحاجة إلى التوثيق السليم لهذا االنفصال .وفي ظل املقدم النقدي من مقدم الخدمات ،للسلطة الرقابية الوطنية
الحكم التقديري بمنح مثل هذه التسهيالت وزن مخاطر بنسبة صفر.%

 23.2.6معاملة مخففات املخاطر الئتمانية لتعرضات التوريق
 .729تنطبق املعاملة على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تحصل على مخفف املخاطر لتعرض التوريق.
وتشمل مخففات التعرض االئتماني الضمانات والرهن والتصفية غير املرتبطة بقائمة املركز املالي ،أو أي مخفف آخر
للمخاطر متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها ،يحظى باعتماد السلطة التنظيمية .والرهن في هذا السياق ،هو ذلك
الذي يستخدم لتخفيف املخاطر االئتمانية لتعرض التوريق ،وليس لتخفيف التعرضات األساسية ملعاملة التوريق،
بشرط الوفاء باملعايير الواردة في الجزء .3/2/6
 .730يقتصر الرهن املؤهل في ذلك املعتبر ضمن الطريقة املوحدة لتخفيف املخاطر االئتمانية (الجزء  .)1/3/4ويمكن
ً
اعتبار الرهن الذي يقدمه الكيان ذو الغرض الخاص ،مخففا للمخاطر االئتمانية.
 24.2.6معالجة التعزيز الئتماني املقدم من املصدر أو املنش ئ
 .731فيما يتعلق بالصكوك التي تحظى بتعزيز ائتماني يقدمه املصدر أو املنش ئ ،يبنى وزن املخاطر على التصنيف
االئتماني ملعزز االئتمان .أنظر الجزء  6/2/6للوقوف على تفاصيل مختلف أنواع التعزيز االئتماني.
 25.2.6متطلبات رأس املال حيث مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية هي معزز الئتمان
 .732عندما تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحماية االئتمانية لتعرض التوريق ،ينبغي عليها حساب متطلب
ً
رأسمال على التعرض الشامل ،كما لو كانت هي مستثمرا في ذلك التوريق .وحين تقدم مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية الحماية إلصدار الصكوك ،يجب عليها معاملة الحماية االئتمانية املقدمة ،على أساس مخاطرة األصول
ً
ً
املعنية للصكوك .وحين تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحماية إلصدار صكوك ال تشهد نقال قانونيا
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لألصول ،ينبغي عليها معاملة الحماية االئتمانية املقدمة ،على أساس تصنيف املنش ئ من قبل مؤسسة خارجية
لتقييم املخاطر االئتمانية (كما هو موضح في الجدول في الفقرة التالية).
 26.2.6معاملة التعزيز الئتماني املقدم من الهيكل
ُ .733ي َ
جرى ترجيح املخاطر للتعرضات في هيكل التعزيز االئتماني املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها (مغطى في الجزء
 )6/2/6وتعرضات التوريق املحتفظ بها (مغطاة في الجزء  ،)21/2/6كما هو موضح في الجدول التالي:
أوزان املخاطر
التصنيف

وزن املخاطر

AAA

A+

BBB

BB+

 B+فأقل

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

AA+

A-

BBB-

BB-

غير مصنف

%20

%50

%100

%350

%1250

 .734فيما يتعلق بالتعرضات خارج قائمة املركز املالي ،ينبغي على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تطبيق عامل
ً
تحويل ائتماني ،ومن ثم ترجيح مبلغ املكاف االئتماني الناتج عن ذلك .وإذا كان مثل هذا التعرض مصنفا ،يطبق
عامل تحويل ائتماني بنسبة  .%100ويطبق وزن مخاطر بنسبة  %1250على األوضاع التي لها تصنيف بدرجة B+
للمدى الطويل فأقل .ويطبق وزن املخاطر نفسه على األوضاع غير املصنفة.
 27.2.6تخفيف املخاطر الئتمانية لتعرضات التوريق
 1.27.2.6تقنيات تخفيف املخاطر االئتمانية املؤهلة ملشتريي الحماية
 .735يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اعتبار الحماية االئتمانية املشتراة لتعرض التوريق ،عند حساب
ً
متطلبات رأس املال ،وفقا للشروط التالية
ً
(أ) قصر اعتبار الرهن على القدر املسموح به ضمن إطار تخفيف املخاطر االئتمانية املحدد سابقا في هذا املعيار.
(ب) يمكن اعتبار الرهن املقدم من الكيانات ذات الغرض الخاص.
292

(ج) ال يمكن اعتبار الكيانات ذات الغرض الخاص جهات ضامنة مؤهلة.
ً
(د) الضمانات أو أدوات تخفيف املخاطر االئتمانية األخرى ،الوافية بمتطلبات التشغيل املحددة سابقا في هذا
املعيار ،ضمن الجزء الخاص بتخفيف املخاطر االئتمانية.
 .736في الحاالت التي تقدم فيها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية الحماية االئتمانية الكاملة أو (التناسبية) لتعرض
التوريق ،يجب على مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية حساب متطلبات رأسمالها كما لو أنها تحمل مباشرة ذلك
الجزء من تعرض التورق الذي قدمت ألجله الحماية االئتمانية .وإذا تم الوفاء بالشروط املوضحة في الفقرة ،103
يمكن ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تشتري حماية ائتمانية كاملة (أو تناسبية) اعتبار تخفيف املخاطر
االئتمانية لتعرض التوريق ،وفق إطار تخفيف املخاطر االئتمانية.

293

القسم السابع :األنشطة العقارية
 1.7البيئة التنظيمية الراهنة واألنشطة العقارية
 .737تسمح السلطات التنظيمية و/أو الرقابية في عدد من املناطق ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية باالستثمار في
العقار داخل قوائم املركز املالي مباشرة ،أو كجزء من أنشطة إدارة األصول خارج قوائم املركز املالي ،أو غير مباشرة
ً
عبر تابع مملوك جزئيا أو بدرجة كبيرة .ويشكل العقار فئة أصول مباحة ،ألن األحكام واملبادئ الشرعية تسمح بمثل
هذا االستثمار .ومع ذلك ،هناك توجس عام من أن مثل هذه االستثمارات قد تعرض مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية للتأثيرات الدورية في أسواق العقار.
ً
 .738ال تستطيع املؤسسات املالية التقليدية عموما االرتباط بأدوات العقار ما لم تحصل على املوافقة من السلطة
التنظيمية .وهذه املؤسسات مطالبة باالستجابة إلى معايير رأس املال املطبقة ،والسلطة هي التي تحدد ما إذا كان
ً
النشاط املعني ال ينطوي على مخاطر كبيرة للمودعين .وتحتاج تلك املؤسسات أيضا إلى أن يكون لديها ترتيبات كافية
إلدارة املخاطر ،كما يجب أو تكون األوضاع املالية الشاملة (بما فيها متطلبات رأس املال) معينة على مواجهة املخاطر
املحتملة املرتبطة باالحتفاظ بملكيات استثمارية أو تمويلية .وفي معظم الحاالت ،تطلب السلطات من املؤسسات
التقليدية إنشاء كيان تابع أو فرع مخصص ملمارسة األنشطة العقارية ،من أجل وضع هذه األنشطة في كيان شركة
منفصلة ،ومن ثم تجنب تعريض مودعيها ملخاطر مثل هذه االستثمارات.
 .739في حالة مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية ،أجرى مجلس الخدمات املالية اإلسالمية دراسة استقصائية بينت
أن السلطات الرقابية في عدة مناطق ،كانت حريصة على املبادرة ،عقب األزمة املالية ،بمراقبة محافظ العقار
ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في مناطقها ،كما قام بعض هذه السلطات بتحديث أنظمته وإرشاداته لربطها
بأوضاع السوق املطردة التغير.
ً
 .740بينت الدراسة االستقصائية التي أجراها مجلس الخدمات املالية اإلسالمية أيضا أن أنشطة عقارية معينة قد
ً
ً
ُ
صنفت في بعض الحاالت تمويال ،عوضا عن تصنيفها كاستثمار .وتعامل السلطات التنظيمية هذه التعرضات على
294

أساس أنها من أنواع الرهن ،وتطلب معاملتها معاملة املخاطر االئتمانية التنظيمية نفسها .وفي املقابل ،تعمل بعض
بعدئذ ،وذلك نشاط يؤديه عادة
مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية كجهات لتطوير امللكية و/أو جهات مالكة
ٍ
ً
اختصاصيو العقار .وقد تثير مثل هذه األنواع من أنشطة العقار مسائل رقابية ،خصوصا فيما يتعلق بإدارة املخاطر
وكفاية رأس املال ،178في ظل االنكماش االقتصادي على وجه الخصوص .وفي مناطق بعينها ،تقدم السلطات الرقابية
تفاصيل أوفى وإرشادات محددة حول تعريف األنشطة املسموح بها وتصنيفها.
 2.7تعريفات
ً
 .741تشمل األنشطة العقارية أنواعا مختلفة من "التمويل" أو "االستثمار" في العقارات املكتملة والعقارات قيد
اإلنشاء ،وكذلك األراض ي املستخدمة ملثل هذه األغراض .ويشمل النشاط االستثماري العقاري ،ضمن أشياء أخرى،
شراء األراض ي وبيعها وتطويرها ،وكذلك املباني السكنية وغير السكنية.
 .742يعني تمويل العقار ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديمها التمويل179ضمن أنشطتها املعتادة للوساطة
ّ
يعرض تمويل العقار
املالية ،لتوليد الدخل من املدفوعات املجدولة من قبل العمالء .وكمثل أنواع التمويل األخرىِ ،
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لتشكيلة من املخاطر التي تتطلب استخدام املمارسات الفعالة إلدارة املخاطر.
ً
ً
وفي حالة عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ونظرا لكون العميل عازما على شراء األصل املعني 180في النهاية ،فإن
ً
األصول التي تحملها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في ظل مثل هذا العقد ،خالل مدة اإلجارة ،تعتبر جزءا من
ً
ً
أنشطة الوساطة املالية ،أي تعتبر تمويال إسالميا.
 .743يعني االستثمار في العقار بصفة أساسية ،إقدام مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية على االستثمار في املمتلكات
غير املنقولة ،عندما تستثمر أموالها هي و/أو أموال عمالئها في األصول العقارية مباشرة أو في مشاريع عقارية (أو في
178
179

180

إرشادات مجلس الخدمات املالية اإلسالمية حول العناصر الرئيسة في عملية املراجعة الرقابية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ديسمبر 2007م ،الفقرة .63
عادة تقدم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التمويل لتمكين عمالئها من الحصول على عقارات سكنية أو تجارية أو حقوق االنتفاع بذلك .وتشمل الهياكل
الشائعة االستخدام لتقديم التمويل العقاري املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها :اإلجارة التشغيلية ،واملشاركة املتناقصة ،واملرابحة ،واالستصناع .وملا كان اتخاذ
ً
دور املؤجر في ظل اإلجارة التشغيلية هو أيضا طريقة تستطيع من خاللها مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية اقتناء األصول العقارية كاستثمارات مدرة للدخل،
ً
ً
ً
ً
فهي تعتبر ألغراض هذا الجزء استثمارا عقاريا ،بينما تعتبر اإلجارة املنتهية بالتمليك تمويال عقاريا.
في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ،يحصل العميل (املستأجر) على ملكية األصل املؤجر عادة عند انتهاء مدة اإلجارة ،إما بشراء األصل بمقابل رمزي ،أو بدفع
القيمة املتبقية ،أو هدية من املؤجر.
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شراكات في العقار أو املشاريع العقارية) ،ألغراض تجارية ،لتحقيق أرباح من تطوير املمتلكات ،أو االستفادة من ارتفاع
ً
أسعار األصول .وفي حالة عقد اإلجارة التشغيلية ،وعلى الرغم من أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تؤجر أصال
ً
محددا للعميل ،ملدة متفق عليها ،ومقابل أقساط محددة من دخل األجرة ،إال أن مخاطر السوق أو السعر املرتبطة
بالقيمة املتبقية لألصل املؤجر تظل عند انتهاء العقد لدى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية .ومن ثم تعتبر اإلجارة
ً
ً
التشغيلية استثمارا عقاريا عند حساب كفاية رأس املال ضمن هذا الجزء.
 .744باستثناء اإلجارة التشغيلية املذكورة في الفقرة أعاله ،فإن املعيار األساس ي للتمييز بين االستثمار العقاري والتمويل
العقاري هو وجود تدفق نقدي منتظم مستحق ،أو يشكل ذمة مدينة ،من عميل فيما يتعلق باألصل .فوجود مثل
ً
هذا التدفق النقدي يشير إلى أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقدم تمويال لألصل إلى عميل ،والعميل باملقابل
يقوم بخدمة ذلك التمويل ،بينما يشير غياب مثل هذا التدفق النقدي إلى أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
قد استثمرت في األصل لحسابها (أو على نحو مشترك مع حسابات حملة الحسابات االستثمارية املطلقة) .181وعلى
السلطة الرقابية تحديد املعايير الدقيقة املؤدية إلى تكييف االستثمارات العقارية ملؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية في املنطقة.
 .745في سياق هذه الوثيقة ،قد يقع االستثمار العقاري (مقابل معاملة التمويل العقاري) ضمن واحدة من الفئات
الواسعة التالية:
(أ) نشاط اقتناء العقار في أية مرحلة من مراحل عملية التطوير ،أو حتى اقتناء العقارات املكتملة ،حين ال يشكل
ً
هذا املقتنى جزءا من معاملة تمويل لطرف ثالث (كاإلجارة املنتهية بالتمليك أو املرابحة).
(ب) اقتناء أصل حيث ال يوجد وعد ملزم من طرف ثالث بالحصول على األصل (باملرابحة) ،أو استئجار األصل
ً
ً
ً
(باإلجارة املنتهية بالتمليك) ،وقد تجاوزت مدة االقتناء زمنا قصيرا نسبيا مثل ستة أشهر (وفق التقدير الرقابي)
وعلى أساس دليل على عزم اإلدارة.

181

يقع استثمار األموال الواردة من الحسابات الجارية والودائع املبنية على معامالت املرابحة السلعية في فئة مختلفة عن فئة استثمار الحسابات االستثمارية
املطلقة ،طاملا أن رأسمال األولى يشكل مطالبة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وبناء على افتراض بقائها مليئة ،سوف لن يتعرض مقدمو األموال لنتائج
سلبية لالستثمارات العقارية.
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(ج) اإلجارة التشغيلية.
 3.7تعرضات املخاطر في األنشطة العقارية
ً
 .746يمكن تمييز االستثمارات في العقار عموما ،أي اقتناء األصول في أية مرحلة من مراحل عملية التطوير أو العقارات
ً
املكتملة ،بأنها خطرة نظرا لعدم سيولة فئة األصول وتقلباتها التي تجعلها عرضة "لحاالت االزدهار" الدورية (فقاعات
ً
األصول) و"اإلخفاقات" الالحقة التي تستتبع مخاطرا لخسائر رأسمال كبيرة .وعلى األرجح أن تكون الخسائر أعلى
للعقارات قيد التطوير ،مقارنة بتلك املكتملة ،ألن األولى غير سائلة إلى درجة بارزة.
 .747قد يصل تعرض التمويل العقاري مستوى يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها في حالة حدوث انكماش اقتصادي
كبير ،حيث يصبح معدل املماطلة مسألة خطيرة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية املتعرضة ،وقد يحيل ذلك
األصول ذات الصلة إلى أصول غير عاملة ،مما يكون له تأثير خطير على تدفقاتها النقدية .وفي مثل هذه األوضاع
ً ً
االقتصادية قد تشهد قيمة الرهن (أي األصول املؤجرة كـ "شبه رهن") تدنيا كبيرا إذا واجه عدد كبير من مستفيدي
التمويل العقاري صعوبات مالية .وفي فترة النمو االئتماني املفرط ،في االقتصاد ،قد يصبح السلوك التمويلي ملؤسسة
ً
الخدمات املالية اإلسالمية أكثر اندفاعا ،فينتج عن ذلك تنازل جزئي عن إجراءات الحرص الواجب لديها في تقييم
االئتمان .وللتحصن ضد هذا السلوك املفرط في التساهل في إجراءات الحرص الواجب ،ينبغي أن يكون لدى مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية إجراءات ضبط مستخدمة مع مراقبة مستمرة من اإلدارة العليا واللجان املعنية.
 .748في حالة الوعد غير امللزم بشراء أصل ما عن طريق املرابحة ،أو استئجار أصل بعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك،
تشمل الظروف املؤدية إلى املخاطر احتمال الخسارة عند التخلص من مثل هذا األصل ،أو خلو العقار خالل مدة
معينة ،أو مواجهة هبوط كبير في األسعار خالل فترة اقتناء األصل.
ُ ّ
عرض االستثمار العقاري حملة الحسابات االستثمارية املطلقة لذات املخاطر التي تتحملها مؤسسة الخدمات
 .749ي ِ
املالية اإلسالمية عند خلط األموال .وخالل فترة االنكماش في دورة املمتلكات العقارية ،قد تشهد العائدات لحملة
ً
ً
ً
الحسابات االستثمارية املطلقة انخفاضا حادا أو قد تصبح خسائرا بسبب مستوى املماطلة في التمويل العقاري
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وهبوط القيمة السوقية للعقار .وحملة الحسابات االستثمارية املطلقة عادة مستثمرون كارهون للمخاطر يثقون في
ً
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كي تكسب لهم عائدات مستدامة معقولة لدى مستوى معين .وفضال عن ذلك
ليس لدى حملة الحسابات االستثمارية املطلقة تمثيل في مجلس مديري مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،أو أي
تمثيل آخر يتعلق بإدارة أموالهم.
 .750بسبب املخاطر املوضحة أعاله ،فإن األنشطة االستثمارية العقارية مناسبة ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
على نطاق جد محدود ،وفي ظل أوضاع تقييدية صممت لضبط مختلف املخاطر التي تواجه مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية وحملة الحسابات االستثمارية املطلقة .وعلى السلطات الرقابية وضع اإلرشادات للتعرضات العقارية
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية التي تتطلب منها الترسيم الواضح لهذه التعرضات في نسق لفئات التمويل
ً
واالستثمار .وينبغي على السلطات الرقابية أيضا أن تراقب التعرضات العقارية بدقة على املستويين الجزئي (مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية) والكلي (املنطقة).
 1.3.7التعرض غير املباشر في العقار
 .751تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية االرتباط غير املباشر باألنشطة العقارية حيث تمارس األعمال
ً
ً
العقارية عن طريق كيانات منفصلة .وقد يتخذ هذا التعرض عددا من الصيغ .مثال ،تستطيع مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية أن( :أ) تشترك في األنشطة العقارية عن طريق استثمار مشترك أو املساهمة مع شركة للتطوير
ً
ً
ً
ً
العقاري (ب) تنش ئ كيانا عقاريا تابعا ليقوم باألنشطة التجارية ذات الصلة (ج) تقبل العقار رهنا مقابل تمويل
للعمالء.
 1.1.3.7معاملة تعرضات االستثمار العقاري عن طريق االستثمار املشترك أو املساهمة باألسهم
 .752كما ذكر في الجزء ( 4/6/4مخاطر وضع األسهم ،الفقرة ( 409ب)) تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
الدخول في مشروع تجاري خاص ألداء مشروع أعمال (يمكن أن يتضمن العقار) .وهناك طريقتان ممكنتان
ً
تستخدمان لحساب تعرضات األسهم في هذا النوع من االستثمار .ووفقا للطريقة البسيطة ألوزان املخاطر ينبغي
تطبيق وزن املخاطر على التعرضات (خالية من التخصيصات املحددة) على أساس معاملة تعرضات األسهم في
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السجل املصرفي .وسوف يستتبع وزن املخاطر املمكن تطبيقه على هذه التعرضات وزن مخاطر بنسبة
ً
ً
%400لالستثمارات في األسهم التي ال تخضع للمتاجرة العامة ناقصا أية تخصيصات محددة للتدني .وبدال من ذلك،
ً
يطبق وزن مخاطر بنسبة  %300لالستثمارات في األسهم الخاضعة للمتاجرة العامة ،ناقصا أية تخصيصات محددة
للتدني .وإذا كان هنالك ضمان طرف ثالث لتسوية خسائر التدني ،ينبغي إحالل وزن مخاطر الضامن محل وزن
مخاطر األصول ملبلغ أي ضمان كهذا .ومن أجل استخدام طريقة التجزئة البديلة لحساب أوزان املخاطر يطلب من
مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية الحصول على املوافقة الرقابية ،ورسم خارطة لتعرضاتها مصنفة في أربع فئات
رقابية ،كما هو موضح في امللحق (ه) (التمويل املتخصص).
 2.1.3.7معاملة التعرضات االستثمارية في الكيانات العقارية التابعة ملؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية
 .753من منظور كفاية رأس املال ،عندما يكون ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية كيان تابع تمارس من خالله
االستثمارات العقارية ،ينبغي معاملة استثماراتها في رأسمال ذلك الكيان على غرار معاملة االستثمار في كيان تجاري
غير مصرفي – أي بتطبيق وزن مخاطر بنسبة ( %1250بناء على افتراض حد أدنى ملتطلب رأس املال بنسبة )%8
على االستثمار إذا كان هذا املبلغ أكبر من  %15من رأس املال التنظيمي .ويطبق وزن املخاطر هذا على ذلك الجزء
من االستثمار الذي يتجاوز حد الـ  .%15ويرجح االستثمار في الكيانات العقارية فيما دون مستوى الـ %15بوزن
مخاطر ال يقل عن نسبة .%100
 3.1.3.7معاملة العقار املرتهن
ً
ً
ً
 .754إذا قبلت مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية العقار– سكنيا كان أم تجاريا–ضمانا من العمالء مقابل أنشطة
ً
تمويلها ،فإن قابلية تأهل مثل هذا العقار مخففا للمخاطر االئتمانية سوف تخضع لألحكام الواردة في الفقرات من
 166إلى 170بالجزء  .7/1/3ومن أجل رهن أصل عقاري ،تنطبق املتطلبات املوضحة في الفقرات من  180إلى 182
بالجزء ( 7/1/3د) ،والفقرة  185بالجزء ( 8/1/3ح) .وباإلضافة إلى ذلكُ ،يتوقع من مؤسسة الخدمات املالية
ً
اإلسالمية اتخاذ الخطوات التالية عندما يكون الرهن عقارا.
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(أ) يجب التأكد من إيداع أية مطالبة على الرهن في حينها كما ينبغي ،كما يجب أن تعكس مصالح الرهن حق
حجز مكمل ،أي أن تكون الخطوات الصحيحة املتعلقة بالعقار قد اتخذت ،بحيث تكون مصالح الضمان
ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فعالة مقابل تعثر العميل و/أو األطراف األخرى.
ّ
تمكن اتفاقية الرهن ومسار اإلجراءات القانونية مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من الوصول
(ب) ينبغي أن ِ
إلى الرهن والتصرف فيه في إطار زمني معقول.
(ج) ينبغي أن تكون قيمة الرهن القابلة للتحقق (بعد إجراء أية حسومات) ،كافية لتغطية مبلغ التمويل.
ً
ً
(د) اعتمادا على نوع العقار واألوضاع السائدة في سوق العقار املعني ،يجب أداء التقييم مرة واحدة سنويا على
األقل ،أو بوتيرة أسرع من ذلك إذا لزم دعت الحاجة.
َّ ً
مؤمنا تحت برنامج تكافل ضد التلف والتدهور.
(ه) ينبغي أن يكون العقار
(و) يجب القيام باملراقبة املنتظمة للمطالبات املستمرة على العقار (كالضرائب).
(ز) ينبغي أخذ أية مخاطر ملسؤوليات بيئية ناشئة عن العقار ،كتلوث التربة أو املياه الجوفية...الخ ،في االعتبار.
 4.7الرقابة على األنشطة العقارية
ً
ً
 .755في املناطق التي يسمح فيها باالستثمار العقاري ،تتبنى بعض السلطات الرقابية أسلوبا مزيجا لتقييد املخاطر التي
تتعرض لها مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية وحملة الحسابات االستثمارية لديها ،عن طريق تقييد املبلغ الكلي
للتعرضات في القطاع ،أو تقييد استخدام الحسابات االستثمارية املطلقة ،أو تطبيق أوزان محددة للمخاطر على
مثل هذا التمويل أو االستثمار182.
 .756في املقام األول ،تحتاج السلطات الرقابية إلى القناعة بأن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية تلتزم باملتطلبات
االحترازية فيما يتعلق باالرتباط باألنشطة العقارية في قوائم املركز املالي خاصتها ،أو على نحو غير مباشر عن طريق
ً
كيانات استثمارية أو كيانات تابعة مملوكة كليا أو بحصة غالبة .وقد تحدد السلطة الرقابية ،ضمن أشياء أخرى،

182

للمؤسسات التقليدية ،تكون املعاملة العادية الستثمار املصرف ،ككيان أصل ،في الكيان التابع أو املنتسب العقاري ،حيث يحسم ذلك االستثمار من رأسمال
املصرف األصل (يعادل وزن مخاطر بنسبة  %1250إذا كان الحد األدنى ملتطلب رأس املال  .)%8وتتبع مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في بعض الدول
ً
ً
حاليا طريقة حسم مشابهة لذلك ،غير أن دوال أخرى تطبق أوزان مخاطر بنسبة  %100أو أقل (أي املعاملة كمخاطر ائتمانية) أو أوزان املخاطر ألصول أخرى.

300

نوع النشاط ،ومستوى التمويل العقاري ،واالستثمار املناسب ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،ومستوى تركز
ً
املخاطر .وقد تحدد أيضا األوضاع املالية واملوارد اإلدارية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية لضمان قدرتها على
إدارة أنشطتها العقارية بالكفاءة املطلوبة ،والتأكد من أن مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية قد أصبحت تحت
حماية كافية ضد مخاطر الدعاوى ،183وأنها تتبع إجراءات متينة إلدارة املخاطر ،واختبارات الضغط ،والتقييم،
وتحرص على املمارسات الصحيحة فيما يتعلق بخلط أموالها مع أموال حملة الحسابات االستثمارية املطلقة.
 .757في حالة الحسابات االستثمارية املقيدة ،التي هي من الواضح معنية باالستثمار العقاري ،تستطيع السلطات
الرقابية تطبيق حد للتعرضات املنفردة ،وفق تقديرها ،كي تغطي املخاطر املتعلقة بالتحركات الدورية لسوق العقار.
 5.7ترجيح التعرضات العقارية بأوزان املخاطر
ً
 .758لقد تضمن الجزء  2/6تحديدا ملعايير ترسيم التعرضات العقارية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بحيث
تشتمل على تعرضات تمويلية وتعرضات استثمارية .وفيما يلي موجز لحساب أوزان املخاطر للتعرضات العقارية
التمويلية واالستثمارية.
 1.5.7التمويل العقاري
 .759كما ذكر في الحاشية السفلية  ،182تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية تقديم التمويل العقاري على
أساس اإلجارة ،واإلجارة املنتهية بالتمليك ،واملشاركة املتناقصة ،واملرابحة ،واالستصناع .وباستثناء اإلجارة
التشغيلية ،يقع استخدام العقود األخرى لتقديم التمويل العقاري للعمالء عادة في فئة التمويل .وينبغي حساب
أوزان املخاطر لهذه التعرضات على أساس اإلرشادات املقدمة في األجزاء ذات الصلة ،كما هو موضح أدناه:
(أ) اإلجارة املنتهية بالتمليك :الجزء .5/4
(ب) املشاركة املتناقصة :الجزأين 3/1/3و.3/6/4

183

لخفض مخاطر الدعاوى ينبغي التحديد الواضح والتوثيق الصحيح للعالقات التعاقدية والحقوق وااللتزامات الخاصة باألطراف املشاركة في أنشطة التمويل
ً
واالستثمار العقاري لديهاُ .ويتوقع من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية أيضا تنفيذ التوثيق القانوني على نسق وتسلسل صحيحين لكل أنواع العقود املعنية
ً
وفقا ملا ينصح به مجلس اإلشراف الشرعي املختص ،لتقليص املخاطر القانونية ومخاطر عدم االلتزام الشرعي.
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(ج) املرابحة :الجزء .1/4
(د) االستصناع :الجزء .4/4
(ه) لكل العقود أعاله ،املستخدمة لتقديم التمويل العقاري ،يمكن خفض وزن مخاطر املدين ،أو الطرف املقابل،
أو امللتزم اآلخر ،ومنحه معاملة تفضيلية إذا انطبقت عليه املعايير املذكورة في الجزء .4/1/3
 2.5.7الستثمار العقاري
 .760في الجزء  ،4/6غطيت أوزان املخاطر لتعرض مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية غير املباشر لألنشطة
االستثمارية العقارية .وفيما يلي توضيح ألوزان املخاطر للتعرض املباشر لألنشطة االستثمارات العقارية.
 .761على مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية حمل رأسمال تنظيمي مقابل كل تعرضاتها االستثمارية العقارية.184
ويحسب مبلغ التعرض االستثماري العقاري املرجح بوزن املخاطر بضرب مبلغ القيمة السوقية 185في وزن املخاطر
املناسب.
 .762بالرجوع إلى فئات االستثمار العقاري الثالث املذكورة في الفقرة ( 545الجزء  )2/6فإن أوزان املخاطر القابلة
للتطبيق للتعرض االستثماري املنفرد لكل فئة هي كما يلي:
(أ) املعاملة للتعرض االستثماري املنفرد هي وزن مخاطر بنسبة .%187,5
(ب) املعاملة لتعرض ناتج عن حمل ألغراض تمويلية خالل املرحلة غير امللزمة للمعاملة هي وزن مخاطر بنسبة
.186%187,5
(ج) املعاملة لتعرض ناتج عن إجارة تشغيلية هي أوزان مخاطر كما هو موضح في الفقرة ( 398الجزء .)1/5/5/4

184

185
186

ُ
عند تطبيق املعادلة املعيارية ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية لحساب نسبة كفاية رأس املال ،ال تشمل األصول املمولة بأموال حملة الحسابات االستثمارية
عند حساب األصول املرجحة بأوزان مخاطرها في مقام نسبة كفاية رأس املال ،وهكذا فإن أوزان املخاطر ال عالقة لها .وحين تطبق نسخة التقدير الرقابي ملعادلة
نسبة كفاية رأس املال ُيشمل جزء – "ألفا" – من األصول املرجحة بحسب أوزان مخاطرها املمولة بأموال حملة الحسابات االستثمارية في مقام نسبة كفاية
رأس املال ،ومن ثم فإن أوزان املخاطر تنطبق فقط على الجزء – "ألفا" من األصول املمولة بأموال حملة الحسابات االستثمارية.
انظر الجزء  7/6من هذه الوثيقة ،حول تقييم االستثمارات العقارية.
يعادل وزن املخاطر بنسبة  %187,5عبء رأسمال بنسبة  %15إذا كان الحد األدنى ملتطلب رأس املال .%8
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 .763عندما تشارك مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية على نطاق واسع في األنشطة االستثمارية العقارية ،يستطيع
ً
الرقباء فرض عبء رأسمال أعلى ،معدال وفق الطلب ،التقاء الخسائر غير املتوقعة .وباإلضافة إلى ذلك ،تستطيع
السلطة الرقابية زيادة مستوى عامل تحويل رأس املال ،في حالة ارتباط مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية بالعقار
كجزء من أنشطة إدارة األصول خارج قائمة املركز املالي.

 6.7تقييم األنشطة العقارية
 .764يعتمد قياس تعرضات املخاطر في األنشطة العقارية على عمليات التقييم املعقولة الصحيحة من ِق َبل األطراف
األخرى .187وتعتمد املخاطر الكامنة في األنشطة العقارية على عدد من العوامل منها نوع العقار ،واألطراف املستقلة
التي تقيم تلك األنشطة .ومن ثم فإن من األمور األساسية سعي السلطات الرقابية إلى تأسيس القناعة بأن مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية لديها قواعد التقييم الكافية املعمول بها ،ومنهجيات التقييم الصحيحة .وينبغي أن تشمل
مثل هذه املنهجيات تقييم القيمة السوقية املستنبطة من نماذج التقييم 188املختارة ،وموثوقية البيانات
املستخدمة لغرض التقييم.
ُ
 .765من األمور األساسية تأكد السلطة الرقابية من أن مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية في منطقتها تقيم أنشطتها
العقارية على أساس متسق .وفي غياب ذلك سوف لن تكون هناك أرضية مشتركة ملعاملة كفاية رأس املال .وفي حالة
األصول تحت معامالت املرابحة أو اإلجارة/اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ينبغي توصل السلطة الرقابية إلى القناعة بصحة
التقييم ،لتقدير املبلغ الذي يتحول بموجبه العقار من استثمار إلى تمويل ،أو العكس.
 .766ينبغي أن يتم تقييم االستثمارات العقارية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية من ِق َبل جهات مستقلة تقوم مقام
ً
الطرف الثالث ،189أو وظيفة داخلية .وينبغي استخدام التقييم املنجز هكذا ،أساسا لحساب كفاية رأس املال

187

188

189

بناء على حجم استثمار مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية في األنشطة العقارية ،وكذلك خبرتها الداخلية وإجراءات الضبط لديها ،تستطيع السلطات الرقابية
ً
السماح ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية باستخدام عمليات التقييم الداخلي .وبإمكان هذه الوظيفة أيضا إجراء البحوث العقارية ،وعمليات التقييم للشراء
بسعر السوق ،وتقديم املشورة الفنية ،وتنفيذ استراتيجيات التسويق لألنشطة العقارية.
تشمل نماذج التقييم املستخدمة للعقار عادة نموذج القيمة العادلة ،ونموذج الكلفة .وينبغي خضوع استخدام مثل هذه النماذج لإلرشادات الرقابية ،وعزم
اإلدارة على تصنيف مثل هذه االستثمارات استثمارات محمولة لالستخدام ،أو استثمارات محمولة للبيع.
ً
تحديدا ،تؤدي هذه املهمة شركات تثمين أو تقييم متخصصة تكون مخولة/معتمدة من قبل السلطات الرقابية املعنية ،أو اتحادات املصارف.
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ومراقبة القيود القانونية على التعرض العقاري ،إن وجدت .وعلى السلطات الرقابية الطلب من مؤسسات الخدمات
املالية اإلسالمية أن تكون لديها إجراءات قوية إلثبات نتائج عمليات التقييم عند مقارنتها مع مصدر مستقل ما
للمعلومات مثل تقارير أسواق العقار أو املنشورات املوثوق بها .وعلى مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية فحص أية
فروق معتبرة في عمليات التقييم هذه ،وإجراء أية تصحيحات عليها.
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امللحق 1 :نسبة الرافعة املالية
يشتمل هذا امللحق على األحكام ذات الصلة القابلة للتطبيق عند حساب نسبة الرافعة.
تعرض التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها
 .1تشكل أدوات التحوط املتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها بدائل متفقة مع أحكام الشريعة ومبدئها لعقود
املشتقات .وينبغي استخدام القياسات املحاسبية للتعرض ،ألدوات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.
وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي حساب التعرضات املستقبلية املحتملة وفق "طريقة النموذج الراهن" كما يتضمنها
النموذج املرفق  .XXوفيما يتعلق بقياس تعرض نسبة الرافعةُ ،ت َّ
ضمن تعرضات أدوات التحوط املتفقة مع
أحكام الشريعة ومبادئها عن طريق عنصرين هما:
(أ) كلفة اإلحالل املرتبطة بكل معامالت التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها (بما في ذلك التعرضات
الناشئة عن املعامالت املباشرة بين عميل وطرف مقابل مركزي ،حيث تضمن مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية أداء التعرضات التجارية لتحوط عمالئها للطرف املقابل املركزي) .وحيث ينطبق ،يمكن استخدام
الجزء النقدي من هامش التباين املستلم ،لخفض الجزء الخاص بكلفة اإلحالل من قياس تعرض نسبة
الرافعة ،ويمكن حسم أصول الذمم املدينة الناشئة عن هامش التباين النقدي املقدم ،من قياس تعرض
نسبة الرافعة ،كما هو موضح أدناه:
املستلمة خفض كلفة
 في حالة هامش التباين النقدي املستلم ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية
ِ
اإلحالل (ولكن ليس مكون التعرض املستقبلي املحتمل) ملبلغ التعرض ،ألداة التحوط املتفقة مع أحكام
الشريعة ومبادئها ،كما هو محدد في الفقرة  ،2في امللحق  1املرفق.
املقدمة،
 في حالة هامش التباين النقدي املقدم لطرف ثالث ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ِ
حسم الذمة املدينة الناتجة عن ذلك من قياس تعرض نسبة الرافعة ،حيث تم اعتبار هامش التباين النقدي
ً
ّ
تضمن هامش
كأصل تحت اإلطار املحاسبي املطبق ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،وعوضا عن ذلك ِ
التباين النقدي املقدم ،في كلفة اإلحالل ،لحساب أداة التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ،كما هو
موضح في الفقرة  ،2في امللحق  1املرفق.
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ً
(ب) مبلغ إضافي للتعرض املستقبلي املحتمل لكل معامالت التحوط وفقا للفقرة  ،3في امللحق  1املرفق .ويجب
بمضاعف مقداره .1,4
ترفيع املبلغ
ِ
معاملة خدمات املقاصة
ً
 .2في الحاالت التي تقوم فيها مؤسسة خدمات مالية إسالمية تعمل عضوا في مقاصة بتقديم خدمات مقاصة لعمالئها،
ُ
فإن التعرضات التجارية ملؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية للطرف املقابل املركزي التي تنشأ عندما تلزم بتعويض
العميل عن أية خسائر يتكبدها بسبب تغير في قيمة معامالته في حالة تعثر الطرف املقابل املركزي ،يجب معالجتها
بتطبيق نفس املعاملة التي تنطبق على أي نوع آخر من تعرضات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها .ومع
ُ
ذلك ،إذا لم تلزم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية ،بناء على ترتيباتها التعاقدية مع العميل ،بتعويض العميل عن
عندئذ ال تحتاج مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية إلى
أية خسائر متكبدة في حالة تعثر الطرف املقابل املركزي،
ٍ
اعتبار ما ينشأ من التعرضات التجارية للطرف املقابل املركزي في "قياس التعرض".
 .3يمكن أن يطلب من مؤسسات الخدمات املالية اإلسالمية إضافة املبلغ النظري املعدل املؤثر ألدوات التحوط املتفقة
مع أحكام الشريعة ومبادئها ،امللغاة ،التي يمكن خفضها باملبلغ الكلي للتغيرات السالبة ملبالغ القيمة العادلة التي قد
ُ
درجت في العملية الحسابية لرأس املال األساس فيما يتعلق بأدوات التحوط املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها،
أ ِ
امللغاة.
البدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ملعامالت تمويل السندات
ً
َّ .4
تضمن البدائل املتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها ملعامالت تمويل السندات في قياس التعرض وفقا للمعاملة
املوضحة أدناه .وتضع املعاملة في االعتبار أن ضمان التمويل ومصادره في صيغة معامالت تمويل السندات مصدر ذو
أهمية للرافعة ،وأمر يضمن التنفيذ الدولي املتسق من خالل إتاحة قياس عام للتعامل مع الفروق األساسية في
األطر املحاسبية املطبقة.
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 .5املعاملة العامة (تقوم مؤسسة الخدمات املالية اإلسالمية بدور الطرف الرئيس)ُ :يشمل مجموع املبالغ في الفقرات
الفرعية  1و 2أدناه في قياس تعرض نسبة الرافعة:
(أ) األصول اإلجمالية ملعامالت تمويل

السندات190

املعتبرة لألغراض املحاسبية (أي دون اعتبار للتصفية

املحاسبية) 191معدلة كما يلي:
 يستبعد من قياس التعرض قيمة أية ضمانات متلقاه بموجب معاملة تمويل مضمونة ،حيث إن مؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية قد اعتبرت الضمانات كأصل في قائمة املركز املالي 192لديها.
 يمكن قياس الذمم الدائنة النقدية ،والذمم املدينة النقدية ملعامالت تمويل السندات مع الطرف املقابل
نفسه صافية ،إذا تم الوفاء بجميع املعايير التالية:
-

لدى املعامالت نفس التاريخ الصريح للتسوية النهائية .وعلى وجه الخصوص ،فإن املعامالت التي
ليس لها تاريخ صريح للتسوية النهائية ،ولكن يمكن إبطالها في أي وقت من قبل أي من طرفيها ،غير
مؤهلة.

-

قابلية اإلنفاذ القانوني لحق تسوية املبلغ املستحق للطرف املقابل مع املبلغ املستحق على ذلك
ً
الطرف املقابل ،خالل سير العمل العادي حاليا ،كما في حالة )1( :تعثر الطرف املقابل ،أو ( )2عدم
مالءته ،أو ( )3إفالسه.

-

عزم األطراف املعنية على التسوية الصافية أو املتزامنة ،أو خضوع املعامالت آللية تسوية تؤدي إلى
ً
ً
التساوي عمليا كما في التسوية الصافية – أي تصبح التدفقات النقدية للمعاملتين مساوية عمليا
ملبلغ صاف منفرد في تاريخ التسوية .ولتحقيق مثل هذا التساوي ،تتم تسوية كلتا املعاملتين عن

190

191

192

فيما يتعلق بأصول معامالت تمويل السندات الخاضعة الستبدال اإللزام ،املصفاة عن طريق األطراف املقابلة املركزية املؤهلة ،تستبدل " األصول اإلجمالية
ملعامالت تمويل السندات املعتبرة لألغراض املحاسبية" بالتعرض التعاقدي النهائي ،أي التعرض لألطراف املقابلة املركزية املؤهلة بعد تطبيق عملية استبدال
ا إللزام ،بناء على افتراض استبدال عقود التخارج املبكر بالتزامات قانونية جديدة عبر عملية استبدال اإللزام .ومع ذلك ،تستطيع مؤسسة الخدمات املالية
اإلسالمية تصفية الذمم النقدية املدينة والدائنة مع طرف مقابل مركزي مؤهل إذا تم الوفاء باملعايير املوضحة في الفقرة  .)1( 51وال يسمح بأية تصفية أخرى
يسمح بها الطرق املقابل املركزي املؤهل ،ألغراض نسبة الرافعة لبازل الثالثة.
ً
ينبغي أال تتضمن األصول اإلجمالية ملعامالت تمويل السندات املعتبرة لألغراض املحاسبية ،اعتبارا ألية تصفية محاسبية للذمم النقدية الدائنة مقابل الذمم
ً
ً
ً
النقدية املدينة (مثال كما هو مسموح به حاليا في ظل إطاري املعايير الدولية إلعداد التقارير املحاسبية ،واملبادئ املحاسبية املقبولة عموما ،للواليات املتحدة
األمريكية) .وتنطوي هذه املعاملة الرقابية على فائدة تتمثل في تفادي عدم االتساق الناتج عن التصفية املتأثرة باختالف األنظمة املحاسبية.
ً
ً
قد ينطبق هذا مثال في ظل املبادئ املحاسبية املقبولة عموما للواليات املتحدة األمريكية التي تسمح باعتبار السندات املستلمة بموجب معاملة تمويل السندات
ً
أصوال ،إذا كان للمستلم حق إعادة رهنها ،ولم يفعل.
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طريق

نظام التسوية نفسه وتدعم ترتيبات التسوية بنقد و/أو تسهيالت ائتمانية خالل اليوم يراد

بها التأكد من ظهور تسوية كلتا املعاملتين في نهاية يوم العمل ،ومن أن أية مسائل ناتجة عن مكونات
السندات ملعامالت تمويل السندات سوف لن تتداخل مع إتمام التسوية الصافية للذمم النقدية
الدائنة واملدينة .وعلى وج ــه الخصوص يعني هذا الشرط األخير أن فشل أية معاملة منفردة
للضمانات في آلية التسوية قد يؤخر تسوية املكون النقدي املقابل لها فقط أو يفض ي إلى التزام
آللية التسوية مدعوم بتسهيالت ائتمانية مرتبطة .وإذا كان هنالك فشل في مــكون ضمانات معاملة
عندئذ فصل هذه
ما في مثل هذه اآللية عند غلق النافذة الخاصة بالتسوية في آلية التسوية ،يجب
ٍ
املعاملة ومكونها النقدي املقابل من مجموعة التصفية ،ومعاملتها مجملة.193
(ب) قياس للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل ،محسوب كتعرض راهن دون مقدار مضاف للتعرض املستقبلي
املحتمل ،يحسب على النحو التالي:
 حيث توجد اتفاقية رئيسة مؤهلة للتصفية ،194التعرض الراهن )* (Eهو األكبر من بين :الصفر ،والقيمة
ُ
العادلة الكلية للسندات ،والنقد امل ْق َرض للطرف املقابل لكل املعامالت املشمولة في االتفاقية الرئيسة
ً
املؤهلة للتصفية (مجموع  )Eiناقصا إجمالي القيمة العادلة للنقد والسندات املستلمة من الطرف املقابل
لتلك املعامالت (مجموع  .)Ciويتضح ذلك من املعادلة التالية:
 حيث ال توجد اتفاقية رئيسة مؤهلة للتصفية ،ينبغي حساب التعرض الراهن للمعامالت مع الطرف
املقابل على أساس معاملة إثر معاملة – أي تعامل كل معاملة ) (iعلى أساس أنها هي مجموعة التصفية
املنتمية إليها ،كما يتضح من املعادلة التالية:
}]𝐸 ∗ = max {0, [∑ 𝐸𝑖– ∑Ci
ويمكن تحديد *Eiبقيمة "صفر" إذا )1( :كان * Eiهو النقد املقرض للطرف املقابلُ )2( ،
اعتبرت هذه املعاملة وحدة
تصفية قائمة بذاتها ( )3الذمم النقدية املدينة ذات الصلة ليست مؤهلة ملعاملة التصفية.

193

194

على وجه التحديد ،ال يقصد باملعايير الواردة في الفقرة ( )1( 51ج) أعاله منع التسوية عن طريق آلية "التوريد مقابل الدفع" أو أي نوع آخر من آليات التسوية
بشرط وفاء آلية التسوية باملتطلبات الوظيفية املوضحة في الفقرة ( )1( 51ج) .وعلى سبيل املثال ،قد تفي آلية تسوية بهذه املتطلبات الوظيفية إذا كان باإلمكان
إعادة إدخال أية معامالت فاشلة (أي السندات التي تفشل في االنتقال والذمم النقدية ،املدينة أو الدائنة ،املتعلقة بها) ،في آلية التسوية ،إلى حين تسويتها.
االتفاقية الرئيسة "املؤهلة" للتصفية هي التي تفي باملتطلبات تحت الفقرات  6و 7بامللحق.
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 .6ألغراض هذه الفقرة ،ال يشمل مصطلح "الطرف املقابل" ،الطرف املقابل في عمليات إعادة الشراء(ريبو)الثنائية
ً
فقط ،وإنما يشمل أيضا وكالء عمليات إعادة الشراء الثالثية الذين يتلقون الرهون على سبيل الوديعة ويديرونها في
ُ
حالة عمليات إعادة الشراء الثالثية .ومن ثم تشمل السندات املودعة لدى وكالء عمليات إعادة الشراء الثالثية في
ً
"القيمة الكلية للسندات والنقد املقرض للطرف املقابل" ) (Eإلى حد املبلغ املقرض فعليا للطرف املقابل في معاملة
إعادة الشراء .ومع ذلك يمكن استبعاد الرهن الفائض الذي أودع لدى وكالء عملية إعادة الشراء الثالثية لكنه لم
يقرض.
تعرضات املشتقات
ُ .7يبنى حساب تعرضات املشتقات لقياس تعرض نسبة الرافعة على النسخة املعدلة للمعيار املدرج في امللق  4إلطار
بازل الثانية كما ُعدل في الطريقة املعيارية لقياس تعرضات املخاطر االئتمانية للطرف املقابل.195
حساب كلفة اإلحالل
 .8تقاس كلفة اإلحالل للمعاملة أو مجموعة التصفية كما يلي:
}RC = max {V –CVMr + CVMp, 0
حيث V )1( :هو القيمة السوقية ملعاملة املشتق املنفردة أو معامالت املشتق في مجموعة تصفية CVMr )2( ،هو هامش
التباين النقدي املستلم الذي يفي بالشروط املوضحة في الفقرة  40بمسودة املعيار املنقح لكفاية رأس املال ،والذي
لم يؤد املبلغ املرتبط به إلى خفض القيمة السوقية ملعاملة املشتق Vفي ظل املعيار املحاسبي املعمول به لدى املصرف،
ً
( CVMp )3هو هامش التباين النقدي املقدم من قبل املصرف ،وافيا بالشروط نفسها.
حساب التعرض املستقبلي املحتمل

 195لجنة بازل للرقابة املصرفية ،الطريقة املعيارية لقياس تعرضات املخاطر االئتمانية للطرف املقابل ،مارس 2014م (روجعت في أبريل 2014م)،
www.bis.org/publ/bcbs279.pdf.
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ً
 .9ينبغي حساب التعرض املستقبلي املحتمل لتعرضات املشتقات وفقا للفقرات من  146إلى  187بامللحق  4إلطار
ً
الطريقة املعيارية -املخاطر االئتمانية للطرف املقابل .ورياضيا كما يلي:
𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑔𝑔𝑎𝑛𝑂𝑑𝑑𝐴 PFE=Multiplier.
 :PFEالتعرض املستقبلي املحتمل.
املضاعف.
:Multiplier
ِ
 :Add Onاملقدار املضاف.
املضاعف بقيمة (واحد) .وباإلضافة إلى ذلك ،عند حساب املكون اإلضافي
 .10ومن أجل أغراض نسبة الرافعة ُحدد
ِ
لكل املعامالت الهامشية ،يمكن استخدام عامل أجل االستحقاق املوضح في الفقرة  164بامللحق  4إلطار الطريقة
املعيارية لقياس تعرضات املخاطر االئتمانية للطرف املقابل .إضافة إلى ذلك ،وملا كانت خيارات االكتتاب تشكل
ً
تعرضا للمعني ،يجب شملها في قياس تعرض نسبة الرافعة بتطبيق املعاملة املوضحة في هذا امللحق ،على الرغم من
أن ثمة خيارات اكتتاب ُسمح لها بإعمال التعرض الصفري عند التعثر ،كما هو مسموح به في اإلطار املبني على
املخاطر.
التصفية الثنائية
 .11ألغراض قياس تعرض نسبة الرافعة ينطبق ما يلي:
ً
(أ) تستطيع املصارف تصفية املعامالت عن طريق استبدال اإللزام الذي يؤدي تلقائيا إلى دمج أي التزام بين
املصرف وطرفه املقابل بتقديم عملة معينة في تاريخ قيمة معين ،مع االلتزامات األخرى للعملة نفسها وتاريخ
ً
القيمة نفسه ،مما يؤدي قانونا إلى إحالل مبلغ واحد منفرد لاللتزامات اإلجمالية السابقة.
ً
ً
ً
(ب) تستطيع املصارف أيضا تصفية املعامالت وفقا ألية صيغة مقبولة قانونا ،من صيغ التصفية الثنائية غير
املشمولة في (أ).
ً
(ج) في (أ) و(ب) معا ،يحتاج املصرف إلى إقناع رقبائه الوطنيين بأن:
 لديه عقد أو اتفاقية تصفية مع الطرف املقابل تؤدي إلى إيجاد التزام قانوني واحد يغطي كل املعامالت
املشمولة ،بحيث يكون للمصرف إما مطالبة يتلقاها أو التزام يؤديه ،يتعلق فقط بمبلغ مجمل صاف
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ً
للقيم املوجبة والسالبة املعدلة تبعا للقيمة السوقية ،للمعامالت املنفردة املشمولة ،في حالة فشل
الطرف املقابل في األداء بسبب التعثر ،أو اإلفالس ،أو التصفية ،أو ما شابه ذلك من الظروف.
 اآلراء القانونية املكتوبة واملسببة التي ترى في ظلها سلطات املحاكم والسلطات اإلدارية املعنية ،في حالة
الطعن القانوني ،أن تعرض املصرف مبلغ صاف تحت:
-

ً
قانون املنطقة التي ُيتهم فيها الطرف املقابل ،وقانون املنطقة التي يقع فيها الفرع األجنبي أيضا ،إذا
ً
ً
كان االتهام يشمل فرعا أجنبيا للطرف املقابل.

-

القانون الذي يحكم املعامالت املنفردة.

-

القانون الذي يحكم أي عقد ضروري أو اتفاقية ضرورية لتنفيذ التصفية.

ويلزم اقتناع الرقيب الوطني ،بعد التشاور مع الرقباء اآلخرين املعنيين إذا دعت ضرورة إلى ذلك ،أن التصفية قابلة
لإلنفاذ تحت قانون كل منطقة من املناطق املعنية.196
 العمل وفق إجراءات للتأكد من أن الخصائص القانونية لترتيبات التصفية املستبقاة تحت املراجعة في
ضوء التغيرات املمكنة في القانون املعني.
 .12سوف لن تكون العقود التي تشتمل على فقرات "انتصار سهل"مؤهلة للتصفية من أجل قياس تعرض نسبة الرافعة
وفق هذا اإلطار .وفقرة االنتصار السهل هي حكم تعاقدي يسمح للطرف املقابل غير املتعثر بأداء دفعات محدودة أو
ً
ً
عدم أداء أية دفعات ،للطرف املتعثر ،حتى إذا كان هذا األخير دائنا خالصا.
تعرضات معامالت تمويل السندات
 .13االتفاقية الرئيسة املؤهلة للتصفية :يتم اعتبار آثار اتفاقيات التصفية الثنائية ،197لتغطية معامالت تمويل
السندات ،على أساس أخذ الطرف املقابل بعد اآلخر (كل طرف مقابل على حدة) ،إذا كانت االتفاقيات قابلة لإلنفاذ

196

197

وهكذا ،إذا لم يقتنع أي من هؤالء الرقباء بقابلية اإلنفاذ تحت قوانينه ،سوف لن يفي العقد أو االتفاقية بالشرط ،ولن يحصل أي من طرفي العقد على فائدة
رقابية.
األحكام املتعلقة باالتفاقية الرئيسة املؤهلة للتسوية ملعامالت تمويل السندات قصد بها قياس املخاطر االئتمانية للطرف املقابل في معامالت تمويل السندات
كما في الفقرة  )2( 51فقط.
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ً
قانونا في كل منطقة معنية عند وقوع حدث تعثر ما ،بصرف النظر عما إذا كان الطرف املقابل غير مل أو مفلس.
وباإلضافة إلى ذلك يجب على اتفاقية التصفية الوفاء بما يلي:
(أ) تتيح للطرف غير املتعثر حق إلغاء كل املعامالت تحت االتفاقية وإغالقها في الوقت املناسب إثر حدث التعثر،
بما في ذلك عدم مالءة الطرف املقابل أو إفالسه.
(ب) تتيح تصفية املكاسب والخسائر للمعامالت (بما في ذلك قيمة أي رهن) امللغاة املغلقة تحتها ،لينتج عن ذلك
مبلغ صاف منفرد يدين به أحد الطرفين لآلخر.
(ج) تسمح بالتسييل الفوري للرهن أو تعويضه عند وقوع حدث التعثر.
ً
(د) تكون لها قابلية اإلنفاذ قانونا هي والحقين الناشئين عن الشرطين (أ) و(ب) ،في أية منطقة معنية عند وقوع
حدث تعثر ما ،بصرف النظر عن عدم مالءة الطرف املقابل أو إفالسه.
 .14يتم اعتبار التصفية بين األوضاع املحمولة في السجل املصرفي وسجل املتاجرة فقط عندما تفي املعامالت املصفاة
بالشروط التالية:
ً
ً
(أ) تخضع كل املعامالت للتعديل تبعا للقيمة السوقية يوميا.
(ب) تم اعتبار األدوات الرهنية املستخدمة في املعامالت ،كرهون مالية مؤهلة ،في السجل املصرفي.
العناصر خارج قائمة املركز املالي
تحول العناصر خارج قائمة املركز املالي إلى تعرضات ائتمانية بضرب املبلغ َ
 .15ألغراض نسبة الرافعةَّ ،
امللتزم به غير
َ
املسحوب في عامل تحويل ائتماني .وفي سياق هذه األغراض ،تعني عبارة "امللتزم به" أية ترتيبات تعاقدية لتقديم
وقبلها العميل .ويشمل ذلك أية ترتيبات قابلة
االئتمان أو شراء األصول أو إصدار البدائل االئتمانية ،قدمها املصرف ِ
لإللغاء غير املشروط من قبل املصرف في أي وقت دون إشعار مسبق للملتزم ،198كما تشمل أية ترتيبات يستطيع

198

ً
بناء على التقدير الوطني ،قد تستثني منطقة ما ترتيبات محددة من تعريف االلتزامات شريطة الوفاء بالشروط التالية )1( :ال يتلقى املصرف رسوما أو عموالت
إلنشاء الترتيبات أو املحافظة عليها ( ) 2يطلب من العميل تقديم طلب للمصرف للسحب األولي وأي سحب الحق له ( )3لدى املصرف السلطة الكاملة بصرف
النظر عن وفاء العميل بالشروط املوضحة في وثائق التسهيالت لتنفيذ أي عملية سحب ( )4يتخذ قرار املصرف املتعلق بتنفيذ أي سحب فقط بعد تقييم
الجدارة االئتمانية للعميل قبل السحب مباشرةْ .
وتق َ
صر الترتيبات الخارجية املخضعة للمعايير أعاله على ترتيبات معينة للشركات واألعمال الصغيرة واملتوسطة،
حيث تجري املراقبة اللصيقة لألطراف املقابلة على أساس مستمر.
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املصرف إلغاءها إذا فشل امللتزم في الوفاء بالشروط املوضحة في وثيقة التسهيالت ،بما في ذلك الشروط التي ينبغي
وفاء امللتزم بها قبل أية ترتيبات لسحب أولي أو الحق.
 .16يطبق عامل تحويل ائتمان بنسبة  %100على العناصر التالية:
ً
(أ) البدائل االئتمانية املباشرة ،مثال ،الضمانات العامة للمديونية (بما فيها خطابات االعتماد الدائمة التي تشكل
ضمانات مالية للقروض والسندات) ومعامالت القبول (بما في ذلك التظهير بصفة القبول).
ً
(ب) الشراء اآلجل لألصول ،والودائع املؤجلة ،واألسهم والسندات املدفوعة جزئيا التي تشكل التزامات ذات سحب
معين.
(ج) مبلغ التعرض املرتبط باألصول املالية التي تم شراؤها ولم تتم تسويتها (أي االلتزام بالدفع) حيث يتم التعامل
مع املتاجرات العادية التي لم تتم تسويتها في تاريخ التسوية .وتستطيع املصارف تعويض التزامات الدفع غير
املسواة والنقد املستحق االس ــتالم ،بشرط الوفاء بالش ـ ـ ـ ــروط التاليةُ )1( :ت َ
قيم األصول املالية املشتراة واملباعة
َّ
وتضمن في سجل املتاجرة الرقابي
املرتبطة بالذمم النقدية الدائنة واملدينة بالقيمة العادلة عن طريق الدخل،
للمصرف كما هو موضح في الفقرات  8و 20بإطار مخاطر السوق ( )2تسوية معامالت األصول املالية على
أساس طريقة "التوريد مقابل الدفع".
(د) لم َ
تض َّمن صراحة العناصر خارج قائمة املركز املالي التي هي بدائل ائتمانية ،في أية فئة.
 .17يطبق عامل تحويل ائتمان بنسبة % 50على تسهيالت إصدار النقود الورقية ،وتسهيالت الضمان املتجدد ،بصرف
النظر عن أجل استحقاق التسهيالت املعنية.
ً
 .18يطبق عامل تحويل ائتمان على عناصر طارئة معينة متعلقة باملعامالت (مثال :سندات األداء ،وسندات املناقصات،
والضمانات وخطابات االعتماد املتعلقة بمعامالت معينة).
 .19يطبق عامل تحويل ائتمان بنسبة  %40على االلتزامات بصرف النظر عن أجل استحقاق التسهيالت املعنية ،ما لم
تتأهل لعامل تحويل ائتمان أدني.
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 .20يطبق عامل تحويل ائتمان بنسبة  %20على املصارف املصدرة واملؤكدة لخطابات اعتماد التجارة ،القصيرة
ً
ً
األجل 199القابلة للتسييل ذاتيا ،الناشئة عن تحركات السلع (مثال ،االعتمادات املستندية املغطاة بضمان الشحنة
املعنية).
 .21يطبق عامل تحويل ائتمان بنسبة  %10على االلتزامات القابلة لإللغاء غير املشروط من قبل املصرف في أي وقت
دون إشعار مسبق ،أو التي تنص على اإللغاء التلقائي في حالة تدهور الجدارة االئتمانية للمقترض .وعلى الرقباء
ً
الوطنيين تقييم مختلف العوامل في املنطقة ،التي قد تعيق قدرة املصارف على إلغاء االلتزام عمليا ،والنظر في تطبيق
ً
عامل أعلى لتحويل االئتمان على التزامات بعينها حيث يكون ذلك مناسبا.
 .22حين يكون هنالك تعهد بتقديم التزام يتعلق بعنصر خارج قائمة املركز املالي ،على املصارف تطبيق ما هو أدنى من
عاملي تحويل االئتمان القابلين للتطبيق.200
ً
 .23يجب معاملة تعرضات التوريق خارج قائمة املركز املالي وفقا للنقطة الثانية بالفقرة  20من إطار التوريق لبازل
الثالثة.201

199

200

201

أي بأجل استحقاق أقل من عام واحد .وللوقوف على تفاصيل أوفى انظر :معاملة تمويل التجارة تحت إطار رأس املال لبازل ،لجنة بازل للرقابة املصرفية،
أكتوبر 2011م www.bis.org/publ/bcbs205.pdf.
ً
ً
مثال ،إذا كان للمصرف التزام بفتح خطابات اعتماد تجارة قصيرة األجل ناشئة عن تحركات السلع ،يطبق عامل تحويل ائتمان بنسبة ( %20بدال من عامل
تحويل ائتمان بنسبة  ،)%40وإذا كان للمصرف التزام قابل لإللغاء غير املشروط كاملوضح في الفقرة  59بإصدار بدائل ائتمانية مباشرة ،يطبق عامل تحويل
ً
ائتمان بنسبة ( %10بدال من عامل تحويل ائتمان بنسبة .)%100
مراجعات إلطار التوريق ،لجنة بازل للرقابة املصرفية ،ديسمبر 2014م (روجعت في يوليو 2016م)www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf. .
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امللحق( :ب) :تعريف مكونات مؤشر األعمال
مكون مؤشر األعمال

الوصف

حساب األرباح
والخسائر أو قائمة

العناصر الفرعية
النموذجية

املركز املالي
األرباح ودخل اإلجارة
واألرباح املوزعة

دخل الربح

دخل الربح من كل
التمويالت ،واألصول
املالية ،ودخل الربح
اآلخر (يشمل ذلك
الدخل الناتج عن عقود
اإلجارة).

 دخل الربح من
كل التمويالت،
واألصول
املتاحة للبيع،
واألصول
املحمولة إلى
حين أجل
االستحقاق،
وأصول
املتاجرة،
ودخل اإلجارة.
 دخل األرباح
من املشتقات
املحاسبية
للتحوط
املتفق مع
أحكام
الشريعة
ومبادئها.
 دخل األرباح
اآلخر ،غير
املضمن في
الفئات أعاله.
 األرباح من
األصول
املؤجرة.
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دفع الربح ملقدمي

مدفوعات األرباح على

األموال

كل املطلوبات املالية،
ومدفوعات العائد
األخرى (شاملة األجرة
املستحقة الدفع على
خسائر اإلجارة،
واالستهالك ،وتدني
أصول اإلجارة).

 املصروفات أو
العائدات
املستحقة
الدفع على
األموال
املستلمة من
حملة
الحسابات
االستثمارية،
وودائع
الحساب
الجاري،
وسندات
الدين
املصدرة،
وعقود اإلجارة.
 مدفوعات
الربح أو العائد
األخرى.

األصول املدرة للعائد

 الخسائر من
أصول اإلجارة.
التمويالت الكلية املجملة غير املدفوعة ،والصكوك،
واألصول املالية األخرى ذات األرباح (شاملة
الصكوك السيادية) وأصول اإلجارة املقاسة في نهاية
كل سنة مالية.

دخل األرباح املوزعة

دخل األرباح املوزعة من االستثمارات في األسهم
والصناديق غير املوحدة في البيانات املالية ملؤسسة
الخدمات املالية اإلسالمية ،بما في ذلك دخل األرباح
املوزعة من الكيانات التابعة غير املوحدة.
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الخدمات

دخل الرسوم

الدخل املكتسب من

دخل الرسوم

والعموالت

تقديم االستشارات

والعموالت من:

والخدمات ،ويشمل
الدخل الذي تكتسبه
مؤسسة الخدمات
املالية اإلسالمية من
مستعهد خارجي
للخدمات املالية.

مصروفات الرسوم
والعموالت

املصروفات
لتلقي
والخدمات.

 تقديم
املقاصة
والضمانات،
واملعامالت
األجنبية.
املدفوعة مصروفات الرسوم

االستشارات والعموالت من:
وتشمل

رسوم التعهيد الخارجي
التي تدفعها مؤسسة
الخدمات

املالية

اإلسالمية

لتلقي

الخدمات املالية ،ولكنها
ليست رسوم تعهيد
مدفوعة

لتلقي

الخدمات غير املالية
ً
(مثال املوارد اللوجستية
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 السندات
(اإلصدار،
واإلنشاء،
واالستالم،
والنقل،
وتنفيذ
الطلبات نيابة
عن العمالء).

 املقاصة،
والتسوية،
والوصاية،
وتقديم
الخدمات
للتوريق،
وااللتزامات
والضمانات
املالية املتلقاة،
واملعامالت
األجنبية.

واملوارد الخاصة بتقنية
املعلومات

واملوارد

البشرية).
الدخل اآلخر للتشغيل

الدخل من العمليات
املصرفية العادية التي
ُ
لم تشمل في العناصر
األخرى ملؤشر األعمال،
لكن لها طبيعة
مشابهة...

مصروفات التشغيل

املصروفات والخسائر

األخرى

من العمليات املصرفية
العادية غير املشمولة في
العناصر األخرى ملؤشر
األعمال ،لكنها ذات
طبيعة مشابهة ومن
أحداث الخسائر
التشغيلية (ينبغي
استبعاد مصروفات
معامالت اإلجارة
التشغيلية)
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 دخل األجرة
من
االستثمارات
العقارية.
 املكاسب من
األصول غير
الجارية،
ومجموعة
التخلص
املصنفة
كعناصر
محمولة
للبيع...
 الخسائر من
األصول غير
الجارية
ومجموعات
التخلص
املصنفة
كعناصر
محمولة للبيع،
غير املؤهلة
كعمليات
محسومة
(املعايير
الدولية إلعداد
التقارير املالية
.)37/5
 الخسائر
املتكبدة

كنتيجة
ألحداث
الخسائر
التشغيلية
ً
(مثال،
الغرامات
والجزاءات،
والتسويات،
وكلفة اإلحالل
لألصول
املدمرة ،التي...
املالي

صفي الربح (الخسارة)
في سجل املتاجرة

 صفي الربح/الخسارة ملوجودات املتاجرة
ومطلوبات املتاجرة (املشتقات ،وسندات
الصكوك ،وسندات األسهم ،والتمويل،
واملوجودات واملطلوبات األخرى).
 صافي الربح/الخسارة من محاسبة
التحوط.
 صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف.

صافي الربح (الخسارة)
في السجل املصرفي

 صافي الربح/الخسارة للموجودات
واملطلوبات املالية املقاسة بالقيمة
العادلة عن طريق الربح/الخسارة
(تعرضات التمويل ،واملوجودات املتاحة
للبيع ،واملوجودات املحمولة لحين أجل
االستحقاق ،واملطلوبات املالية املقاسة
بكلفة اإلطفاء).

ال تساهم عناصر حساب األرباح والخسائر التالية في أي عنصر من عناصر مؤشر األعمال:
 الدخل واملصروفات من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.
 أقساط التأمين ،والتسديدات/املدفوعات املستلمة من وثائق التأمين املشتراة.
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 املصروفات اإلدارية بما فيها مصروفات العاملين ،رسوم التعهيد الخارجي املدفوعة لتلقي الخدمات غير
ً
املالية (مثال الخدمات اللوجستية ،وخدمات تقنية املعلومات ،وخدمات املوارد البشرية) ،واملصاريف
ً
اإلدارية األخرى (مثال تقنية املعلومات ،واملنافع ،والهاتف ،والسفر ،واللوازم املكتبية ،والبريد).
ً
 استرجاع املصاريف اإلدارية بما فيها استرجاع املدفوعات نيابة عن العمالء (مثال الضرائب املخصومة
على العمالء).
 مصروفات املباني واألصول الثابتة (ما عدا في الحاالت التي تنتج فيها هذه املصروفات عن أحداث خسائر
تشغيلية).
 االستهالك/اإلطفاء لألصول امللموسة وغير امللموسة (ما عدا االستهالك املتعلق بأصول اإلجارة التشغيلية،
الذي ينبغي شمله في مصروفات اإلجارة التشغيلية).
ً
 التخصيصات وعكسها (مثال للمعاشات وااللتزامات والضمانات املعطاة) ماعدا التخصيصات املتعلقة
بأحداث اإلجارة التشغيلية.
 املصروفات الناتجة عن رأس املال املستحق الدفع عند الطلب.
ً
 التدني وعكسه (مثال لألصول املالية ،واألصول غير املالية ،واالستثمارات في الكيانات التابعة ،واملشاريع
املشتركة والكيانات املرتبطة).
 التغيرات في اسم الشهرة املعتبرة في األرباح أو الخسائر.
 ضريبة دخل الشركات (الضريبة املبنية على األرباح بما فيها الضريبة اآلنية واملؤجلة).
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