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 التوصيات الخاصة بالسياسات 
 الصادرة عن االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالتعاون المالي

 
"البنيان يف أنقرة/ تركيا حتت عنوان  2016تشرين األول أكتوبر/ 20 بنجاح يف عقد فريق العمل املعين بالتعاون املايل اجتماعه السابع

 وخالل االجتماع، ناقش". الوطين والعاملي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي اإلسالمي املايل
املشاركون بعض القضايا احليوية املتعلقة بالسياسات يف ضوء النتائج الرئيسية لتقرير البحث املعد خصيًصا هلذا االجتماع، وكذلك ردود 

وبناء على ذلك، خرج فريق  ة بالسياسات اليت أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك قبل االجتماع.الدول األعضاء على األسئلة اخلاص
  بالتوصيات التالية اخلاصة بالسياسات. العمل 

 
القوانين المالية اإلسالمية،  السياسات: وضع/ دعم إطار قانوني للتمويل اإلسالمي عن طريق مراجعةاألولى الخاصة بالتوصية 

 والنظم الضريبية، وإطار تسوية المنازاعات، وقانون اإلفالس
 

يُعد دعم اإلطار القانوين اخلاص بالقطاعات املالية اإلسالمية لتزام القطاعات املالية بالقوانني واللوائح، نظرًا ال :األساس المنطقي
القطاع املايل اإلسالمي )األعمال املصرفية، والتكافل، وأسواق رأس املال( إىل هتيئة بيئة ضروريًا. وحتتاج خمتلف شرائح املختلفة أمرًا 

من املخاطر القانونية. عالوة على ذلك، هناك آثار ضريبية ختص املنتجات املالية اإلسالمية ألهنا ختضع  وللحد ،قانونية لعملياهتا
)األرباح  لدخل )الربح، االقتطاع(، واملعامالتوحتتاج قوانني الضرائب املتعلقة بايع. حقيقية كالبيع والتأجري والشراكة يف املشار عامالت مل

واخلدمات )ضريبة القيمة املضافة( إىل تعديل من أجل احلياد الضرييب. باإلضافة إىل ذلك، فمع  ( والسلعدمغةورسوم ال ،الرأمسالية
، هناك املنازعاتاستخدام احملاكم املدنية يف معظم الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي للقانون العام أو القوانني املدنية لتسوية 

التمويل اإلسالمي. وكبديل لذلك، ميكن استخدام مراكز  اليت تنشأ يف قطاع سبة للمنازعاتبالنإطار تسوية املنازعات  لنظر يفلحاجة 
ميكن أن يتعامل مع  لإلفالس إطار قانوينوضع هناك حاجة إىل  للمنازعات اليت تنشأ يف القطاع املايل اإلسالمي. ويف النهاية، التحكيم

 وذلك للتخفيف من املخاطر القانونية. ،والتسويات اليت يكون القطاع املايل اإلسالمي طرفًا فيها حاالت التعسر املايل
 

اإلطار المؤسسي التنظيمي واإلشرافي الالزم لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية من  الخاصة بالسياسات: وضع الثانيةالتوصية 
 مالي اإلسالمي وتحسين اإلطار الوطنيخالل إقرار المعايير التي أعدتها مؤسسات البنيان ال
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نظرًا ملا ينتج عن إدخال مبادىء الشريعة اإلسالمية من تغيري يف طبيعة خماطر املعامالت املالية اإلسالمية وعائدها : األساس المنطقي
  بني احلالتني. وبذلك، تكون هناك حاجة للخروج بإطار تنظيمي مناسب ختتلف املعاملة التنظيمية فإنمقارنًة بنظرياهتا التقليدية، 

ُوضعت املعايري التنظيمية من جانب اهليئات املعنية للمعامالت املصرفية اإلسالمية، والتكافل، واألسواق الرأمسالية. يف هذا الصدد، 
ويف الدول . ئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيبوضع معايري التمويل اإلسالمي، مثل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية و 

 وحدات تنظيمية منفصلة، ينبغي أن تكون هناك إدارات/مي فيها أك ر حجًما وأكثر أيمية بشكل منتظماليت يصبح القطاع املايل اإلسال
أن تكون متطلبات  ، ينبغيالتنظيمي التحكيم منوللحد للتعامل مع القضايا اليت تظهر يف القطاعات املالية اإلسالمية املختلفة. 

 الرتخيص واملتطلبات التنظيمية للمؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية حمددة ومطبقة بوضوح.
 

عن طريق إضافة شرط الحوكمة الشرعية على مستوى المؤسسة سليم للحوكمة ر الخاصة بالسياسات: وضع إطاالثالثة التوصية 
 القوانين واللوائح المالية اإلسالميةالمالية في 

 
نظرًا لكون االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية مظهرًا مميزًا للتمويل اإلسالمي، هناك حاجة لوجود إطار للحوكمة  :األساس المنطقي

ومن بني العناصر الرئيسية الشرعية لضمان عدم تعارض منتجات املؤسسات املالية اإلسالمية وعملياهتا مع مبادىء الشريعة اإلسالمية. 
جعلها شرطًا قانونًيا/ تنظيمًيا. وميكن حتقيق ذلك بإضافة شرط احلوكمة الشرعية على  هو سليم للحوكمة الشرعيةلضمان وجود إطار 

لى مستوى املؤسسة املالية يف القوانني أو اللوائح املالية اإلسالمية. وميكن أن خيرج املنظمون بإرشادات حمددة للحوكمة الشرعية يشرتط ع
بيل املثال ال احلصر، شرط التدقيق الشرعي لضمان مطابقة كافة عمليات وجيب أن تضم تلك اإلرشادات، على س البنوك اتباعها.

املؤسسات املالية ألحكام الشريعة اإلسالمية. عالوة على ذلك، ميكن أن يساعد وجود هيئة استشارية وطنية مستقلة على تنسيق 
تتوىل اجلهات التنظيمية وميكن أن   على السمعة.األحكام الشرعية وتقليل تعدد الفتاوى الذي ينتج عنه خماطر قانونية وخماطر التأثري

التوصل إىل ضوابط أو معايري شرعية  ،س على مستوى وطينإنشاء اهليئة االستشارية الوطنية. ومن بني أدوار اهليئة االستشارية اليت تؤس  
، نطاق االختصاصة اإلسالمية ضمن للمنتجات املالية اإلسالمية املختلفة. وسوف يضيف ذلك إىل املواءمة بني املمارسات املالي

 وكذلك تقليل تكاليف احلوكمة الشرعية على مستوى اهليئات.
 

في عقود  لتامتعزيز حماية المستهلك والتثقيف المالي من خالل ضمان اإلفصاح ا الخاصة بالسياسات:الرابعة التوصية 
 التمويل اإلسالمي ووجود برامج للتثقيف المالي لزيادة الوعي ورفع مستوى فهم المعامالت المالية اإلسالمية
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يعد وجود نظام قوي حلماية املستهلك أمرًا ضروريًا لوضع نظام مايل مناسب. وهناك حاجة للخروج بإرشادات  :األساس المنطقي
املؤسسات املالية اإلسالمية. وحيث متنح املنتجات املالية اإلسالمية عدة حقوق ألطراف العقد املختلفة، حمددة تتناول محاية مستهلكي 

وتفرض عدة التزامات عليهم، جيب أن تشرتط القوانني واللوائح محاية تلك احلقوق اخلاصة. على سبيل املثال، جيب تعريف املستهلكني 
مة وهياكلها. ومع اختيار العديد من املستهلكني للتمويل اإلسالمي بسبب معتقدات باإلفصاح عن املعلومات يف العقود املستخد

دينية، فإن إحدى القضايا الرئيسية يف محاية مستهلكي القطاع املايل اإلسالمي تتمثل يف عدم االكتفاء بضمان االلتزام بأحكام الشريعة 
رى ذات صلة من جانب الطلب تتمثل يف وجود برامج للتثقيف املايل اإلسالمية، ولكن ضمان اإلفصاح الكامل أيًضا. ومثة مسألة أخ

ورفع مستوى فهم هلا. فاملنتجات املالية اإلسالمية جديدة على املستهلكني يف  من أجل زيادة الوعي باملعامالت املالية اإلسالمية،
إدخال مفاهيم التمويل اإلسالمي يف  معظم األقاليم، وهناك حاجة لتثقيف املستهلكني بشأن خصائص تلك املنتجات. وخبالف

املناهج املدرسية واجلامعية، ميكن ملختلف أصحاب املصاحل مثل اجلهات التنظيمية، واملؤسسات املالية، والروابط التجارية العاملة يف 
 التمويل اإلسالمي أن تستخدم عدة طرق لنشر املعرفة باملنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية. 

 
وضع بنية أساسية للسيولة في القطاع المالي اإلسالمي عن طريق إصدار أدوات سيولة  الخاصة بالسياسات:خامسة الالتوصية 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وإنشاء سوق مال إسالمي نشط، وضمان تقديم المقرض األخير لتسهيالت متوافقة مع 
 أحكام الشريعة اإلسالمية

 
حتتاج معظم املؤسسات املالية إىل تسهيالت متويلية لتوفري السيولة ميكنها االستعانة هبا عند احلاجة. وميكن تعزيز  :األساس المنطقي

البنية األساسية للسيولة بتوفري األدوات واألسواق والتسهيالت املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية للمؤسسات املالية اإلسالمية. 
سيولة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وإصدارها حبيث ميكن للمؤسسات املالية اإلسالمية وسيتطلب ذلك صياغة أدوات 

استخدامها إما يف وضع الفوائض املالية أو للحصول على التمويل عند الضرورة. وقد تكون هناك حاجة للوصول إىل أدوات سيولة 
لسائلة عالية اجلودة وفًقا ملتطلبات السيولة اجلديدة اليت حددهتا اتفاقية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تستويف شروط األصول ا

بازل الثالثة. وميكن أن تتوىل احلكومة أو املؤسسات املالية إصدار أدوات السيولة تلك. كما أن هناك حاجة إلنشاء سوق مال نشط 
منظمة. وميكن إنشاء هذا املن ر من قبل احلكومة يف  يستخدم بعض هذه األدوات لتلبية حاجات السيولة على املدى القصري بطريقة

البلدان اليت يكون فيها التمويل اإلسالمي يف املراحل األولية من التطور. ويف النهاية، سيكون هناك حاجة ملقرض أخري يعمل على حنو 
 سهيالت السيولة يف حاالت الطوارئ. متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية حىت ميكن للمؤسسات املالية اإلسالمية االستفادة من ت

 
 :اتالسياسب الخاصة توصياتالاألدوات الالزمة للعمل ب
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 اتالسياسب اخلاصة االتاجمللفريق العمل التوسع يف  كن: يف اجتماعاته القادمة، ميبالتعاون الماليفريق عمل الكومسيك المعني 

 املذكورة أعاله على حنو أكثر تفصيال.
 

الكومسيك، تتم الدعوة للمشروعات كل عام من خالل مكتب  اتآلية متويل مشروع حتت: الكومسيك اتتمويل مشروعآلية 
مشروعات تعاون متعددة األطراف  قدميالعمل أن تقوم بت فرق، ميكن للدول األعضاء املشاركة يف ةلياآلتنسيق الكومسيك. ومن خالل 

املذكورة أعاله، ميكن  اتالسياسب اخلاصة مجاالتلسيك. وبالنسبة لنح مقدمة من مكتب تنسيق الكومليتم متويلها من خالل م  
بتمويل املشروعات اليت اجتازت  أن يقوم كتب تنسيق الكومسيكملالكومسيك، و  اتللدول األعضاء االستفادة من آلية متويل مشروع

اخل راء، ية، وتبادل حبث، وزيارات يةتدريب ندوات، وبرامجأن تتضمن تلك املشروعات تنظيم  كنيف هذا الصدد. ومي النهائية التصفيات
 وثائق التدريب، إخل./موادتوفري و  ،االحتياجات ييموتق ،حتليليةدراسات  وعقد ورش عمل، وإعداد

 
  
  
 


