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محاورالورقة
مقدمة
الحوكمة الشرعية :مدخل التدقيق الشرعي املستند إلى املخاطر
مخاطر عدم االلتزام الشرعي – اإلطار النظري
إدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي – األهمية العملية

مخاطر عدم االلتزام الشرعي – العوامل املسببة ومؤشرات املخاطر
الرئيسية

مقدمة
• نمو قطاع املالية اإلسالمية
تشهد معدالت النمو قفزات معتبرة تصل إلى  %20سنويا

• مجموع األصول املتوافقة

قد تجاوز  2.5تريليون دوالر أمريكي في نهاية العام 2018

• الفجوة بين املأمول والواقع التطبيقي

• الفجوة في التدقيق الشرعي Gap
• بين املستوى والتأهيل املرغوب به من املدققين الشرعيين وبين واقع املمارسة الحالي
• ال يتناس ببع م ببع األهمي ببة وال ببدور امللق ببع عت ببى امل ببدقق الش ببرعي تج ببا أ ببحاب العالق ببة م ببع املؤسس ببات املالي ببة
)(Shafii, 2014
االسالمية Accountability

الحوكمة الشرعية :مدخل-التدقيق الشرعي املستند إلى املخاطر
إطار حوكمة الرقابة الشرعيةShari’a Governance Framework:
التأكد أن هناك إشرافا فعاال ومستقال عتى مدى االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية عبر تكوين هياكل
متعددة:
هيئة رقابة شرعية مستقلة ومؤهلة ومسئولة

إدارة االلتزام الشرعي Shari’a Compliance
التدقيق الشرعي الداختي والخارجي
إدارة املخاطرالشرعية

)(BNM,2010

إدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعيShari’a Non-Compliance Risk Management :
قسم مستقل عن الهياكل الشرعية يقوم بالتحكم بمخاطر عدم االلتزام الشرعي يقوم بما يتي:
• تحديد وقياس املخاطر الشرعية Identification & Measurement
• املراقبة والتقرير Monitoring & Report
• وضع السياسات واإلجراءات وتطوير الوعي Formulating & Developing

مخاطر عدم االلتزام الشرعي  :اإلطار النظري
إطار إدارة املخاطر
املفهوم

التصنيف وموقعها من هيكل الحوكمة

الخسارة املالية او الضرر الذي يلحق باملؤسسة املالية االسالمية نتيجة مخاطر الفشل وعدم االلتزام
بأحكام وقواعد الشريعة االسالمية كما تحددها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،هيئات ومجالس اعداد
املعايير الشرعية والجهات الرقابية
تصنف ضمن مخاطر التشغيل )(Operational Risk
ويتم رفع التقارير إلى لجنة املخاطر التشغيلية عتى مستوى املؤسسة ولجنة املخاطر العامة املمثلة من
املجلس .يمكن تمثيل أحد أعضاء الهيئة الشرعية /اإلدارة الشرعية في كال اللجنتين
تقع في خط الدفاع األول )( 3 lines of Defense

املعايير واملتطلبات التنظيمية

ثقافة املخاطر لدى املؤسسة Culture & Appetite
املعايير الخاصة باملؤسسة نفسها او عتى مستوى الصناعة )( Best Practice
املتطلبات التنظيمية من الجهات الرقابية  -اإلفصاح املستمر بشكل دوري ( سنوي)

أهم األدوات

)Risk & Control Self Assessment (RCSA
)Key Risk Indicators (KRI’s

التأهيل

ال يوجد مؤهالت محددة .
تطبق قاعدة «املطابقة واملالءمة» بشكل كاف .عتى أعضاء الهيئة الشرعية و املسؤولين متابعة االلتزام
الشرعي الداختي والتدقيق الشرعي الداختي وكذلك مخاطر عدم االلتزام

إدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي :األهمية العملية
 .1مسبباعدة كببل مببن إدارة االلتبزام الشببرعي والتببدقيق الشببرعي الببداختي والخببارجي بفحب
عدم االلتزام الشرعي
•
•
•

مخبباطر

عملية التدقيق واملراجعة الشرعية هي للعمليات املتحققة Post Event -
بينما إدارة املخاطر هي منهج استشرافي إلدارة احتمالية حدوث واقعة عدم االلتزام الشرعي
تحديد أولويات خطة اعداد التدقيق الشرعي بناء عتى معطيات إدارة املخاطر الشرعية

 .2تقليل مخاطر حدوث عدم االلتزام الشرعي  ،وتخفيض املبالغ املجنبة وتعظيم ربحية املؤسسة
املالية االسالمية
•
•
•

حجم املبالغ املجنبة  ،وذلك ممكن حدوثه في جميع املنتجات عتى جانبي األصول والخصوم
مدى امكانية تصحيح العملية Correction
كيفية تطبيق ذلك عتى شركات إدارة األصول ( األسهم والصناديق املتوافقة)

إدارة مخاطر عدم االلتزام الشرعي  :األهمية العملية
 .3تقديم يد العون واملساعدة للهيئة الشرعية في تقريرها السنوي عن مدى االلتزام
• محدودية املوارد البشرية للتدقيق واملراجعة الشرعية للعمليات
• حجم املؤسسة املالية ( فروع  ،إدارات وشركات تابعة)....
• يمكن إلدارة املخاطر الشرعية عبر أدواتها املساعدة استكمال منظومة االلتزام الشرعي
• أدوات مثل )(RCSA, KRI, KPI,….

 .4تبني الجهات الرقابية وواضعي املعايير الحاكمة ألفضل املمارسات
•
•

للوصول إلى مستوى أعتى من النظام والشفافية في الصناعةاملالية االسالمية
ضببرورة قي ببام مببورفي إدارة املخ بباطر هببذ امله ببام مراعبباة العتب ببارات املهنيببة والتخص ب
القدر الكافي من االعتبارات الشرعية.

مببع أخ ببذ

مخاطر عدم االلتزام الشرعي :العوامل املسببة
العنصرالبشري People

اإلجراءات Process
يتعلق بعملية تطوير املنتجات بمراحلها املختلفة (الهيكلة وطرح
املنتج)
 .1نق أو ضعف السياسات  /االجراءات
 .2التوثيق
 .3التسويق
 .4اطار الرقابة الداخلية

وبقصد هم جميع األطراف ذوي الصلة بعمليات املؤسسة
 .1املعرفة والوعي
 .2االتصال
 .3االهمال

النظم Systems
.1
.2
.3

تصميم النظام
مراقبة النظام
دعم النظام

األحداث الخارجية External Events
.1
.2

التعليمات واللوائح املنظمة
اسناد املهام لطرف خارجي

مخاطر عدم االلتزام الشرعي :العوامل املسببة ومؤشرات املخاطر الرئيسية
العامل املسبب

Event/ Impact

العنصرالبشري

مخاطر الفتوى
نق املعلومات وااليضاحات حول املنتج ( قرار شرعي غير متسق)
عدم تفسير الفتوى والقرار الشرعي بالصورة الصحيحة ( نتائج سلبية)
عدم االلتزام بالقرار رغم وضوحه واتساقه

KRI
معدل دوران املورفين

االحتيال والتضليل
التعديل عتى تفاصيل املنتج املعتمد هدف انسجامه مع واقع التطبيق
غبر الصحيح

معدل دوران املورفين

العنصر البشري غير املؤهل
نق الكوادر املؤهلة – التدريع غير الكافي – املعرفة املحدودة

مستوى املعرفة والتدريع للمورفين

عدم تنفيذ االلتزامات وااللتزام باالجراءات او التوثيق القانوني
ضعف التواصل والتنسيق بين االدارة الشرعية والقانونية ،مما
ينعكس عتى اهمال بعض الخروقات الشرعية في املنتجات

عدد املوافقات غير املتوافقة مع أحكام الشريعة

مخاطر عدم االلتزام الشرعي :العوامل املسببة ومؤشرات املخاطر الرئيسية
العامل املسبب

االجراءات

Event/ Impact
عدم وضوح السياسات واإلجراءات
نق  /قصور  /عدم وضوح السياسات واالجراءات مما يؤدي الى
اختالف التنفيذ وبالتالي تزايد احتمالية مخاطر عدم االلتزام الشرعي
يؤدي الى خلط األرباح املجنبة مع األرباح املشروعة

KRI
عدد العقود غير املتسقة مع سياسات املؤسسة

عدم كفاية اجراءات الحوكمة الشرعية
التعديل عتى تفاصيل املنتج املعتمد هدف انسجامه مع واقع التطبيق
غبر الصحيح

عدد العقود غير املتوافقة مع احكام الشريعة

عدم كفاية االفصاحات وعنصر الشفافية

معدل فشل التسويات
عدد العمالء املتعثرين

التسويق
قيام مورفي وحدات األعمال والخدمات باالعالن عن  /تسويق املنتج
بصورة غير حيحة او مضللة

عدد شكاوى العمالء

مخاطر عدم االلتزام الشرعي :العوامل املسببة ومؤشرات املخاطر الرئيسية
العامل املسبب

النظام

Event/ Impact
عدم املطابقة بين العملية والنظام املحاسبي
عدم مالءمة النظم للمنتجات وعقودها
عدم اصدار تقارير مناسبة
يتوجع مراجعته هدف مدى امكانيته التوافق مع الشريعة لكافة
العقوج املستخدمة
استخدام البرامج الخاصة باملؤسسات التقليدية من غير مواءمة /
تعديل
عدم وجود مزود أنظمة معلوماتية كفؤ من حيث الخبرة والدعم
املستمر وصعوبة استخدام النظام أو كثرة أخطائه

KRI
ععدد العقود غير املتوافقة مع احكام الشريعة

معدل فشل النظام
عدد العمليات غير املنفذة بشكل حيح

ً
شكرا لحسن استماعكم

