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Abstract:  
     The idea of Islamic rating agencies reflects the interest of those who work within the Islamic 
banking field. These agencies rate Islamic institutions and products because their rating shows 
the leaderships and sponsoring institutions’ awareness of  the evolution of the Islamic Finance 
Industry, the advanced stage that it has reached and to what extent it needs rationalization, 
quality and mastery, Shariah compliance within the legal and theoretical principles, the  practices 
and practical applications. Shariah based rating is an operation that aims at providing 
information and independent assessment of Islamic financial institutions’ discipline and 
commitment, in view of the importance of being reassured about the integrity of the financial 
industry and providing enough protection for the customers’ financial and non-financial assets 
and rights.  

  :مقدمة
يف ظل الطلب الكبري على تلك الصناعة، لقد عزز النمو املتسارع للصناعة املالية اإلسالمية احلاجة إىل تصنيف اجلودة الشرعية 

لعل من أبرزها عدم معرفة األحكام الشرعية املتعلقة  ،ووسط هذا اإلقبال الكبري برزت حتديات ال تزال تواجه هذه الصناعة الواعدة
شرعية اليت تقدمها بالتعامالت املصرفية، حيث نتج عن هذا النقص يف اخلربات يف هذا ا�ال أن برزت شكوك حول جودة املنتجات ال

املؤسسات املالية اإلسالمية لعمالئها، ما أوجب وجود هيئة للتصنيف الشرعي لتعزيز الشفافية وإعطاء املؤسسات قوة من ناحية ومنح 
ة السوق واملستثمرين مزيداً من الثقة بالسوق املالية من خالل منح منتجات هذه املؤسسات تصنيف اجلودة الشرعية توفق معايري حمدد

 .من طرف وكاالت التصنيف اإلسالمية
ز مكانة املنتجات املالية يعز وت اليت �دف إىل خدمة القطاع املايل واملصريف اإلسالميو عد الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف وت

تصنيف شرعي، للتأكد حيث تقدم هذه الوكالة من أهم الوكاالت املوكل إليها مهمة تصنيف املؤسسات املالية اإلسالمية، ، اإلسالمية
  .من مدى موافقة املصرف اإلسالمي أو منتجاته للمتطلبات الشرعية والتزامه بتوجيهات هيئته الشرعية

  : تم معاجلة هذا املوضوع وفق احملاور اآلتيةتس    
  ؛يف الشرعي ومبررات الحاجة إليهالتصن: المحور األول
  ؛اإلسالمية وعناصرها الجودة الشرعية للمؤسسات المالية: المحور الثاني
  .تصنيف الجودة الشرعية في المصارف اإلسالمية من طرف الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف: المحور الثالث
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  التصنيف الشرعي ومبررات الحاجة إليه   : المحور األول
ت املالية اإلسالمية، حبيث يسمح من احملطات البارزة يف مسرية العمل املصريف اإلسالمي ظهور مؤسسات معنية بتصنيف املنتجا

  . تصنيف هذه املنتجات بإضفاء صفة الشرعية
  مفهوم التصنيف الشرعي  -أوال
التصنيف الشرعي هو عملية غرضها توفري املعلومات والتقومي املستقل لالنضباط الشرعي للمؤسسات املالية اإلسالمية أو تلك اليت  -

   )1(.للمنتجات املالية اإلسالمية اليت تتداول يف األسواق كالصكوك وحنوها تقدم خدمات مصرفية أو مالية إسالمية أو
التصنيف الشرعي عملية تستهدف املؤسسات واملنتجات لدعم االنضباط الشرعي فيهما على مستوى إصدار الفتوى ومستوى  -

لذي تعيشه املؤسسات وتعطي مؤشراً التطبيق العملي، من خالل وضع درجات ملستوى هذا االنضباط من شأ�ا أن تعكس الواقع ا
   2.واضحاً للمتعاملني عن ذلك

التصنيف الشرعي هو عملية �دف إىل اإلملام مبجموعة من احلقائق واملعارف املتعلقة باملنتجات واملؤسسات من خالل انضباطها   
  .الشرعي وتطبيقها السليم يف التعامالت من خالل وضع درجات ملستوى االنضباط الشرعي

كما أن اهلدف من التصنيف هو إعطاء املؤسسة أو املنتج مستواه الصحيح من اجلودة النوعية لكي يعتمد املستثمرون واململون       
على ذلك التصنيف يف حتقيق املستوى النوعي من ناحية االلتزام باألحكام الشرعية ذات العالقة باخلدمات اإلسالمية واملستوى النوعي 

   .3مان طبقاً للمقاييس املعتمدة يف حتديد املخاطرمن املالءة واالئت
  : دوافع التصنيف الشرعي ومبررات الحاجة إليه - ثانيا

مضى على ظهور املصرفية اإلسالمية ما يقارب نصف القرن وهي اليوم تعيش تطورا كبريا، إذ حتقق معدالت منو عالية، ويتزايد عدد  -
دم اخلدمات املصرفية اإلسالمية يوما بعد يوم، وقد واكب ذلك كله تنوع وتعدد يف املنتجات املؤسسات املالية اإلسالمية وتلك اليت تق

املالية اإلسالمية وأصبحت أكثر تعقيداً وتتضمن تفاصيل كثرية ومبتكرات يصعب اإلحاطة جبميع تفاصيلها من قبل املتعاملني مع هذه 
   .4املؤسسات املالية

عي هو األهم يف حتقيق اهلوية اإلسالمية للمؤسسات واملنتجات املالية اإلسالمية، مع عدم إغفال أن اجلانب الشر  شك فيهوممّا ال  -
اجلانب االئتماين الذي هو حمل اتفاق يف الصناعة املالية عموما، ذلك ألن التفضيل الذي يبديه العمالء للمؤسسات واملنتجات املالية 

هم على جتنب الكسب احلرام، فالبد أن يكون هذا حرصع إىل جانب املشروعية وإىل اإلسالمية على املنتجات التقليدية إمنا هو راج
على مشروعيتها إذ ال يتصور أن تكون  لى تلك املؤسسات واملنتجات بناءاالعنصر قابًال للقياس، والبد من وجود طريقة للحكم ع

  .مجيعها عند نفس املستوى
سالمية وبني واقع التطبيقات على املنتجات املالية اإلسالمية متثل أهم دوافع التصنيف إن الفجوة القائمة بني النظرية املصرفية اإل -

  ؛5الشرعي واحلاجة إليه بغرض حتفيز املؤسسات للتناغم مع النظرية املصرفية اإلسالمية
جوهر العمل املصريف فالنظرية املصرفية اإلسالمية قامت النظرية بالتأكيد على املشاركة واملضاربة على أساس أ�ما متثالن 

اإلسالمي يف جانيب استقطاب األموال وتوظيفها ومها مصدر متيز العمل املصريف اإلسالمي عن العمل املصريف التقليدي ، أل�ما أبرز 
ت املالية بتعاد التطبيقات على املنتجاا واقع يشري إىلاليف حني أن ، الصيغ الشرعية متثيًال لقاعديت اخلراج بالضمان أو الغنم بالغرم

اإلسالمية عن جوهر املشاركة واملضاربة وأثارمها التمويلية إىل صيغ شرعية أخرى ال تعكس بشكل واضح اآلثار اإلجيابية للعمل املصريف 
  . اإلسالمي على النظام املصريف واالقتصادي كما هو احلال عن املشاركة واملضاربة

ت التقليدية شكًال ومضموناً كما يف حالة الوكالة املقيدة بالشراء والبيع على النفس مع اقرتاب املنتجات املالية اإلسالمية من املنتجا -
  . التزام الوكيل بعائد حمدد للتمويل، وكذلك التورق واملراحبة، وبطاقات االئتمان اإلسالمية 

ليت أسهمت يف تقليل املسؤولية عن تفريع قاعديت الغنم بالغرم واخلراج بالضمان من مضمو�ما بفعل بعض االختيارات الفقهية ا -
للبنك ) املقاول(امللكية وحتويل احليازة الشرعية إىل ناحية شكلية وصورية ال تعكس أي مسؤولية للمالك عن ملكه مثل ضمان الصانع 



                للتصنيف الدولية لجودة الشرعية من طرف الوكالة اإلسالميةاملؤسسات املالية وفقا لتصنيف 
  دـحمـممحو . د                             

 308 - 297 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                 ISSN  6132-1112                               جملة اقتصاديات مشال إفريقيا        
299 

سلم فيه قبل يف مواجهة املستصنع عميل البنك فيما يتعلق مبعدل عقد اإلستصناع والرباءة من ضمان االستحقاق والتعرض، وبيع امل
  .قبضه

غياب أو ضعف آليات الرقابة واملراجعة الشرعية على مستوى اهليئات الشرعية أو اإلدارات التنفيذية للمؤسسات للتأكد من سالمة  -
  .واالكتفاء باحلصول على الفتوى كأساس للحكم بشرعية املنتج  التطبيق،
  : دواعي إنشاء وكاالت للتصنيف الشرعي - ثالثا

الهتمام املتزايد للمتعاملني باملعامالت واملنتجات املالية اإلسالمية دافعا لضرورة وجود وكاالت تصنيف إسالمية تقوم لقد أدى ا
  .بتصنيف هذه املنتجات �دف منح ثقة املتعاملني للتعامل �ذه املنتجات

عمل وأعمال أو خدمات العميل  تعترب وكاالت التصنيف اإلسالمية شركة أو هيئة تصدر تصنيفا شرعيا يعىن مبدى مطابقة
للراجح من أحكام الشرع بطلب من العميل، شركة كانت أو هيئة أو فردا، أو بقصد بيان إجراء ذمته أمام عمالئه من الوقوع يف 

   .6املعامالت احملرمة أو املشبوهة شرعاً أو لبيان احلكم الشرعي لفئة من الناس احملتاجني لذلك
ملصرفية اإلسالمية عمومًا وتوفري القدر الالزم من احلماية للموجودات واحلقوق املالية للعمالء ودفع إن االطمئنان على سالمة ا

حيث  ،ية على املستويني احمللي والدويلااللتزام مبقررات املؤمترات العاملية لتنظيم العمل املصريف التقليدي واإلسالمي من املتطلبات الرئيس
د السياسية واجلغرافية للدول، فوجود نظام فاعل لتعزيز الضوابط واملعايري اخلاصة بالشفافية واإلفصاح يف تتجاوز البنوك بعالقا�ا احلدو 

 املصرفية اإلسالمية يبقى حمل اهتمام البنوك بالدرجة األوىل ولكن ما يعرقل بعض هذه اجلهود أن ما تقوم به الوكاالت العاملية للتصنيف
  .وك اإلسالمية يف تقدمي املعلومات الصحيحة للعمالءاالئتماين يعمل أحياناً دور البن

  :7تصطدم مع وكاالت التصنيف االئتماين العاملية و يرجع ذلك إىل ما يلي أنكما أن الصناعة املالية اإلسالمية تفادت منذ فرتة 
  ؛العاملية إجراء تصنيفات للصناعة املالية العاملية االئتماينليس من مهام وكاالت التصنيف  -

بداياته بالنظر إىل إن تفهم معظم الوكاالت العاملية للصناعة اإلسالمية عموماً ولطبيعة العمل املصريف اإلسالمي خصوصاً ال يزال يف  -
  حداثة التجربة املصرفية اإلسالمية؛

كافل اإلسالمي والصكوك بالت إن اخلرباء املاليني اإلسالميني وجدوا أنفسهم يف مواجهة مع الكيفية اليت يتم �ا التصنيف غري امللم -
  ؛والتمويل اإلسالمي القائم على املشاركة يف حتمل األخطار وهو البديل عن التمويل التقليدي بفائدة، اإلسالمية

جتمع وكاالت التصنيف االئتماين التقليدية على أ�ا ال تأخذ يف االعتبار عند التصنيف االئتماين للصكوك مبدأ شرعية الصك من  -
ألن احلكم على شرعية الصك من عدمه هو عمل اهليئات الشرعية، واحلقيقة أن هذا خلل غري مقبول يف مبدأ التصنيف نظراً  ،عدمه

، أو بنيت على ةاالعتبار عن تصنيف قرارات ا�امع الفقهية ومؤسسات االجتهاد اجلماعي بعنيلكون املخاطر الشرعية جيب أن تؤخذ 
سيؤدي إىل عدم االكتتاب �ا أو شرائها من قبل املستثمرين نظراً للشكوك اليت حتيط بشرعيتها، مما خالف بني العلماء رأي قوي فيه 

  ).قدرة على تداوهلااخنفاض الأي (ينتج عنه تراجع سيولة هذه الصكوك 
االت التصنيف وترجع األسباب الدافعة إىل إنشاء وكاالت إسالمية للتصنيف الشرعي للصكوك واملؤسسات املالية كبديل عن وك  

  : 8االئتماين التقليدية إىل ما يلي
معاملة مؤسسات التصنيف االئتماين الصكوك على أ�ا أدوات دين وعدم مراعاة اخلصوصية اليت تتمتع �ا الصكوك عن سندات  -

  .ق ملكيةندات اليت ال متثل أي حقو حيث أ�ا متثل حصص ملكية يف األصول املكونة للصك خبالف الس، الدين التقليدية
إليضاح هذا اجلانب وبالتايل فإن هذه املؤسسات  التصنيف االئتماين التقليدية عدم وجود اخلربات الشرعية املؤهلة داخل مؤسسات -

  .تنأى بنفسها عن اخلوض يف هذا ا�ال
   .9إليها عدم وجود معايري شرعية واضحة وموحدة للصكوك ميكن ملؤسسات التصنيف االئتماين تطبيقها واالحتكام -
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 الجودة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية وعناصرها : المحور الثاني
نظام اجلودة الشرعية للمنتجات املالية اإلسالمية وللمؤسسات املالية ككل هي امتالك املؤسسات امللية ملستندات تعكس معايري 

  ملتابعة الدائمة اجلودة، وأن املؤسسة تطبق ما تتضمنه هذه املستندات مع استمرارية ا
   : مفهوم الجودة الشرعية -أوال

اليت تعين طبيعة الشخص أو الشيء، وكانت تعين قدميا الدقة  Qualitasإىل الكلمة الالتينية  Qualityيرجع مفهوم اجلودة 
  .10واإلتقان

اجات سواء الضمنية أو املصرح الصفة الكاملة للعنصر الذي حيمل القدرة على إشباع احل"كما تعين اجلودة يف املفهوم اإلداري 
  11.�ا، والعنصر هو املنتج أو اخلدمة أو العملية أو النشاط أو الشخص املركب من ذلك كله

يعين صفة العنصر القادر على االلتزام بأحكام الشريعة " يف املؤسسات املالية اإلسالمية واجلودة الشرعية مفهوم مستحدث
  ".دمة أو ذلك النشاط كلهاإلسالمية، والعنصر هو املنتج أو اخل

وعليه اجلودة الشرعية ليست عمال مكررا لعمل اهليئة الشرعية أو التدقيق الشرعي وما ينتج عنه من تقرير يوضح مدى التزام 
موضوعية املؤسسة بأحكام الشريعة اإلسالمية،والفرق بني األمرين ، يتبني أن متتع املؤسسة أو املنتج باجلودة الشرعية يعين وجود عناصر 

متنح املؤسسة أو املنتج القدرة على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف التطبيق املستقبلي،أما التدقيق الشرعي فيعين فحص مدى 
  .التزام املؤسسة أو املنتج بأحكام الشريعة اإلسالمية يف ما مت تنفيذه من أعمال سابقة لتاريخ الفحص

 اجلودة حيث ومن املعتربة، الفتوى ملقتضى األداء مطابقة: �ا يقصد شرعية كو�ا حيث من: رينأم تعين كسياسة الشرعية الجودةف 
 دوام لضمان الالزمة التدابري كافة اختاذ: �ا يقصد السياسة حيث ومن. متواصلة بصفة املعتربة بالفتوى العمل إتقان دوام: �ا يقصد

 العمل مطابقة دوام أمر تدبري: هو الشرعية اجلودة سياسة تعريف يكون تقدم ما ىعل وبناءً . الفتوى ملقتضى املطابق للعمل اإلتقان
  .12بإتقان الفتوى ملقتضى املعتربة بالفتوى

مدير عام شركة رقابة لالستشارات بأن التصنيف الشرعي خيتلف عن ما يسمى بنظام " عبد الباري مشعل"هذا ويري الدكتور 
  .13سالميةاجلودة الشرعية للمنتجات املالية اإل

  : عناصر الجودة الشرعية - ثانيا
  :14اآلتيةمن خالل املفاهيم السابقة فإن اجلودة الشرعية تتوفر على العناصر 

   :اإلجازة الشرعية المهنية -1
وهي الفتوى بإجازة املنتج جبميع وثائقه من عقود واتفاقيات ومناذج ومالحق وغريها، واجلودة فيها تعتمد على مدى اعتبار جهة  

الفتوى والفريق املساند جلهة الفتوى والوضوح يف طريقة النظر ومراحل الوصول حلكم املنتج وكيفية إصدار الفتوى وصياغتها، وكيفية 
تبليغ اجلهات املعنية �ا واإلفصاح عنها، ومجيع ذلك جيب أن يسبق تطبيق املنتج، وميثل مرحلة إجازة املنتج بفتوى معتربة من حيث 

  .النظر وإجراءات اإلجازة والصياغة املصدر ومنهجية
  :إلزامية المطابقة الشرعية -2
وهي لزوم األداء الصحيح ملقتضى الفتوى، واجلودة فيه تعتمد على وضوح اإلجراءات ودقة اآلليات ومستوى ثقافة االلتزام الشرعي  

ارجي لضمان حسن األداء وصحته، وكون الفتوى مبقتضى الفتوى، وتدريب العاملني على مجيع ذلك، واملتابعة والتدقيق الداخلي واخل
إلزامية يعين أن تنص األنظمة املرعية على أن الفتوى إلزامية ال يصح التنصل منها، وأن حياسب املوظف على خمالفتها مثل خمالفته ألي 

  .نظام آخر ملزم
رقابة احلكومية سواء منها السابقة لغرض إجازة وهي الرقابة اليت تقوم �ا جهات الفتوى الرمسية وجهات ال  :الرقابة الرسمية -3

 15(املنتج، أو الالحقة لغرض التأكد من مطابقة األداء ملقتضى الفتوى، والرقابة الالحقة للجهات الرقابية احلكومية على صحة األداء
  :بة من حيثمعايري واضحة للعمل تكون حمل اتفاق، مث العمل مبوجب نتيجة املراق وجود�ا تعتمد على استخدام،)
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وتطبيق عقوبات نظامية على املخالف، هذا من جهة،  إلغاء إجازة املنتج غري املطابق للفتوى أو املنع من العمل بالفتوى غري ا�ازة -
ومن جهة أخرى فإن الرقابة القضائية وجود�ا تكون يف إتاحة الفرصة ملن وقعت عليه عقوبة على سبيل القرار اإلداري بالتظلم لدى 

    .حملاكم اإلداريةا
  .استبعاد أرباح العمليات الباطلة إىل حساب التطهري أو إعاد�ا إىل من ُأخذت منه بغري حق حبسب نوع اإلبطال -
   .التوصية مبحاسبة املخالف للفتوى حسب نوع املخالفة -

هم بالقرار والفتوى الشرعية وإجراءات التطبيق ألجل ذلك فإن اجلهات الرقابية مسؤولة عن إلزام اجلهات املعنية بتدريب املوظفني وتوعيت
  .الصحيح وتثقيفهم لفهم التطبيق الصحيح والتدرب عليه

  :الجودة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية - ثالثا
أصبح من املؤكد أن اجلودة الشرعية طبقا لوكاالت التصنيف اإلسالمية ال �دف إىل إبداء رأي شرعي يف املنتجات املالية 

إلسالمية أو التعليق على هيئات الرقابة الشرعية،للمؤسسات املالية اإلسالمية،كما أن اجلودة الشرعية طبقا لبحث الدكتور حممد علي ا
 تعين تقوميا ألراء اهليئات الشرعية أو قرارا�ا بشأن املنتجات املعتمدة من قبلها طبقا ال"القرى املقدم إىل املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية 
  " .لوجهة نظر اهليئة الشرعية �لس اجلودة الشرعية

ومن باب أوىل فإن اجلودة الشرعية ال تعين تقييم التزام الشرعي للمؤسسة الذي هو من مهام اهليئة الشرعية والتدقيق الشرعية، 
جلودة الشرعية إما أن متنح فإن كان األمر كذلك فهل يتصور تصنيف املؤسسات على أساس اجلودة الشرعية؟الذي يتصور أن شهادة ا

فاملؤسسة تتأهل على يد جهة استشارية للحصول على شهادة اجلودة الشرعية وللتأكد من وجود املتطلبات ، للمؤسسة أو ال متنح
طبقا ملعايري اجلودة الشرعية، فإن املؤسسة متنح الشهادة وتصنيف املؤسسة على مدى التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية تصنيف 

ويستند إىل تقارير اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ألن األصل يف هذا التقرير أن تتضمن رأي اهليئة  خمتلف عن اجلودة،
ميكن أن يكون نظيفا متحفظا أو سلبيا وميكن أن يكون التقرير من غري رأي  "عبد الباري مشعل"لدكتورا ويرىيف مدى االلتزام، وهذا 

  .16اهليئة عن إبداء رأي يف خال امتناع
  تصنيف الجودة الشرعية في المصارف اإلسالمية من طرف الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف : المحور الثالث

 صفة الشرعيةمبا يضفي مؤسسات معنية بتصنيف املنتجات املالية اإلسالمية، حبيث  ظهرتمسرية العمل املصريف اإلسالمي  عرب
صة يف ظل التحديات اليت تعرفها املصرفية اإلسالمية يف جانب التزامها بقرارات اهليئات الشرعية واملدققني ، خاعلى هذه املنتجات

   .الشرعيني
  :يف الشرعي للوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف وخدماتهانصالت -أوال

تصطدم بواقع العمل املصريف  )رزستاندر اند بو (و )موديز(على غرار وكالة  العاملية االئتماينوكاالت التصنيف إن وجود 
وذلك بالنظر إىل طبيعة املنتجات املصرفية اإلسالمية، ومن مث فوكاالت التصنيف التقليدي ال تراعي اجلوانب الشرعية هلذه  اإلسالمي 

  املنتجات، األمر الذي أدى إىل استحداث وكاالت للتصنيف تتوافق وطبيعة العمل املصريف اإلسالمي
  : ة اإلسالمية الدولية للتصنيفنشأة الوكال -1

 اختذت من 2006نشأت يف عام  أأول مؤسسات التصنيف اإلسالمية  *)IIRA(تعد وكالة التصنيف الدولية اإلسالمية 
هدفها  ،"البنك اإلسالمي للتنمية"بقيادة  االئتماين، وقام بتأسيسها عدد من البنوك اإلسالمية ومؤسسات التصنيف مقرا هلا البحرين
القطاع املايل واملصريف اإلسالمي عرب توفري تقومي مستقل عن فعاليات ومنتجات هذا القطاع ملصلحة املستثمرين من جهات  خدمة
 .وأفراد 

 من بدعوة دوالر ماليني 10 قدره مصرح برأمسال، البحرين، مقرها مسامهة كشركة للتصنيف الدولية اإلسالمية الوكالة تأسست
، حصلت على رخصة من البنك املركزي البحريين للعمل كمؤسسة خارجية لتقييم 2000 عام املنامة يف للتنمية اإلسالمي البنك

  .االئتمان، ومن مبادئها األساسية الشفافية، اجلودة والنزاهة واالستقاللية
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 مدى وحتديد اإلسالمية املالية املصارف واملؤسسات تصنيف يف متخصصة وكالة للتصنيف الدولية اإلسالمية الوكالة تعترب
املالية  املؤسسات بتقييم �تم انهأل اإلسالمية املالية لألنشطة كمالم دورها يعترب تقليدية، لذلك دولية مالية مؤسسات على اعتمادها
    .ومنتجا�ا اإلسالمية

 نيابة أو احلكومية سلطاتلل املالية، والصكوك واألوراق باألسهم املتعلقة والتقييم والتحليل البحوث بأعمال للقيام الوكالة أنشئت
 وشركات املستثمرين ذلك يف مبا كيان أو شخص أي قبل من استخدامها خارجها، إلتاحة أو البحرين يف املسجلة للشركات أو عنها

  .وغريهم والباحثني الدولية والوكاالت املالية واملؤسسات والبنوك احلكومية، التأمني ،والوكاالت
  :اإلسالمية الدولية للتصنيفلوكالة االتصنيفات التي تقدمها   -2

  :17تقدم الوكالة اإلسالمية للتصنيف نوعني من التصنيف ومها التصنيف االئتماين، والتصنيف الشرعي

  .إليضاح مدى القوة واملالءة املالية للمصرف اإلسالمي ومنتجاته :تصنيف ائتماني -2-1
صنيف ختتلف عن املعايري املعتمدة لدى وكالة التصنيف التقليدية، وقد وهناك عدد من املعايري اليت تعتمدها الوكالة يف هذا لت

هناك عدد من العناصر اليت يتم تقييمها وهي  :18أكد ذلك الرئيس التنفيذي للوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف مجال عباس زايدي
، وأمهية هذا العنصر ذية، وتنظر إىل اخلرباء وأدائهمرة التنفياإلدارة، فتنظر الوكالة إىل جودة اإلدارة وتعين املالك، جملس اإلدارة، واإلدا

  .تكمن يف انه يف حال كون اإلدارة سيئة فإن أداء املؤسسة سيكون سيئا يف حال األزمات 
 ويتم تقييم عنصر تكنولوجيا املعلومات ومصادرها ويتم النظر إىل نوع التكنولوجيا وحداثتها فهي تزود املؤسسة مبيزة تنافسية،
والعنصر الثالث الذي يتم تقييمه هو مصادر التمويل ،وتقييم مدى قدرة الشركة على االقرتاض يف وقت الصعوبات،و أيضا تقييم 
جودة األصول فتنظر إىل جانب املطلوبات إىل القروض اليت تقدمها،وحجم العائد على القروض،إضافة إىل رأس املال الستمرارية 

  .أعمال املؤسسة 
غري إسالمية، فاالختالف الوحيد هو  أخرىو  ال يوجد فرق بني شركة إسالمية يف جمال تقييم الوضع االئتماين رة إىل أنهوجتدر اإلشا

طريقة احلصول على التمويل، فالشركات التقليدية تقرتض على أساس معدالت الفائدة بنما تقرتض املؤسسات اإلسالمية على أساس 
  .املراحبة

يضاح مدى موافقة املصرف اإلسالمي ومنتجاته للمتطلبات الشرعية والتزامه بتوجيهات هيئته إل :التصنيف الشرعي -2-2
والوكالة يف هذا ا�ال متميزة عن الوكاالت األخرى وهي تصنيف جودة تطبيق الشريعة، إضافة على خدمة التصنيف  ،19الشرعية

م الوكالة مستوى متاشي املؤسسة اإلسالمية مع مبادئ االئتماين، ومها خدمتان منفصلتان فتحت تصنيف تطبيق الشريعة ،تقي
  .وإجراءات الشريعة، واملعايري اليت تعتمدها ختتلف كليا عن تلك اليت تستخدمها للتصنيف االئتماين 

يعقدها ونبدأها مبجلس اللجنة الشرعية ومدى شهرته، ومعرفته يف القضايا الشرعية ويف املالية واألعمال، وكذلك عدد اللقاءات اليت 
كما تنظر  وأجندة أعماله، وعمق النقاشات ومد�ا، فاملعروف أن دليل املؤسسة االسرتشادي بكامله تضعه هذه اللجنة الشرعية،

اليت تقدمها، وبعدها خيضع التقييم إىل نظام التقييم بالنقاط، ) املنتجات واخلدمات(الوكالة إىل تقييم املنتجات وشفافية اإلعالن عنها 
  .20نح التصنيفوبعده مي

ليس من مهام التصنيف الشرعي طبقا للوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف بيان احلكم الشرعي للمنتجات املالية اإلسالمية، وال      
التعقيب على قرارات اهليئات الشرعية يف املصارف واملؤسسات املالية واالستدراك على الفتاوى الصادرة منها، ألن التصنيف الشرعي 

تصر على تلك املؤسسات واملنتجات اليت تشرف على أعماهلا هيئة شرعية هي حمل ثقة املؤسسة مالكا وإدارة وعمالء، وتعتمد مق
منهجية التصنيف لدى الوكالة على مجيع العناصر املهمة اليت تكون يف جمملها فكرة واضحة على تقييم االنضباط الشرعي يف عمل 

نقطة، جتمع مكوناته  1000شرعية للصكوك، واملنتجات املالية ، ويقوم ذلك التقومي على سلم يتكون من املؤسسة املالية أو النوعية  ال
من جلنة التقومي بتعبئة اجلداول املتضمنة للمعلومات ذات العالقة للوصول إىل درجة تعرب عن موضع املؤسسة حمل التقومي أو املنتج 
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ومكونات ذلك اجلدول هي عناصر موضوعية يف اجلملة إال انه يبقى للجنة التقومي حكم ، احلايل مقارنة بغريه من املؤسسات واملنتجات
  .على جوانب عمل املؤسسة) يسار إليه يف النظام بالتقومي االعتباري(تقريري 

التصنيف مع منح وجتري عملية التقومي بطلب من املؤسسة ذات العالقة وتتم بالتعاون معها وهي ال تعلن إال بعد موافقتها على نتيجة 
  .21املؤسسة الفرصة الكافية للتعقيب على ما توصلت إليه اللجنة

ورغم ذلك فإن املمارسة العملية للوكالة تركز على التصنيف الشرعي للمؤسسات ومل تصل بعد يف أطروحا�ا إىل التصنيف الشرعي 
هذا املصطلح موهم لتداخله مع مفهوم اجلودة اإلدارية  للمنتجات، فاجلودة الشرعية هو املصطلح املستخدم لدى الوكالة والواقع أن

  .املستقر والذي متنح طبقا له شهادات اجلودة اإليزو
يري املستخدمة لدى الوكالة للتصنيف وهي من نوع معايري اجلودة سواء على مستوى املؤسسات واملنتجات، ويرى عبد اويالحظ أن املع

لدى الوكالة إىل فكرة شهادة اجلودة دون تصنيف حبيث يتم منح الشهادات ملن تتحقق  الباري مشعل أنه يتم حتويل فكرة التصنيف
 لديه أو فيه املعايري املعتمدة كاملة، فإن مل تتحقق فيه جيري تأهيله مث مينح طبقا هليكلة تضمن االستقاللية بني جهات وضع املعايري،

  .22وجهات التأهيل والتدريب واالختبار، وجهات منح الشهادات

  تصنيف الجودة الشرعية في الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف - ثانيا
طبقا للوكالة اإلسالمية للتصنيف عملية �دف إىل توفري املعلومات والتقييم ) أحكام الشريعة اإلسالمية (يعترب تصنيف اجلودة الشرعية 

  .املنتجات املالية مثل الصكوك مببادئ وأحكام الشريعةاملستقل بشأن مدى تقيد والتزام املؤسسات املالية اإلسالمية، وكذلك 
  : منهج تصنيف الجودة الشرعية -1

إلعطاء فكرة عامة على مدى احرتام املؤسسات املالية قواعد ومبادئ الشريعة، تعتمد الطريقة املتبعة على مراجعة العناصر 
  :23التالية

اهليكل التفصيلي لكل من أصول وخصوم املنتجات واألنظمة للتحقق من تقوم جلنة تصنيف اجلودة الشرعية لدى الوكالة بدراسة  -
وتنطوي الدراسة على مراجعة اإلجراءات املتبعة للتحقق من صحة األنظمة واملنتجات اليت  مدى تطابقها ومراعا�ا ملبادئ الشريعة،

  .الشريعة تقدمها املؤسسة ،مع دراسة الفتوى اليت تعلن مبطابقة املنتجات واألنظمة ملبادئ 
تنتقل جلنة تصنيف اجلودة الشرعية التابعة للوكالة لدراسة بعض االتفاقيات املوقعة، لضمان درجة االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية  -

يف هذه املستندات ويشكل ذلك أساسا للفتوى، كما تقوم أيضا بدراسة نظام الرقابة الداخلية ونظام التدقيق للتأكد من موافقته مع 
  .حكام الشريعة، والتعامل مع حاالت عدم االلتزامأ

بالنسبة حلالة وجود فرع إسالمي، أو نافذة إسالمية تقوم جلنة التصنيف الشرعي التابعة للوكالة بدراسة اإلجراءات والضوابط الكفيلة  -
  رغوبة فيها  بعدم خلط األموال، وذلك كم خالل الفصل الكامل لألموال و أنشطة التمويل وهو من األمور امل

يتم تقييم اإلفصاح عن املعلومات للعمالء واملستثمرين بشأن عمليات املؤسسة وطريقة حساب الربح واخلسارة واملشاركة فيها، ونوع  -
  . األنشطة اليت يتم القيام �ا، ويكون لذلك تأثري على تصنيف اجلودة الشرعية

املؤسسة قد تبنت الئحة املبادئ لديها، وأن نصوصها مفهومة من قبل كما تدرس جلنة تصنيف اجلودة الشرعية ما إذا كانت   -
  .املسؤوليني التنفيذيني يف املؤسسة، وما هو النظام املعمول به من اجل ضمان االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

ى تقيدها باملعايري الشرعية هليئة تدرس جلنة التصنيف السياسات واملمارسات احملاسبية، وأسلوب عرض البيانات املالية لتقييم مد -
بينها و معايري احملاسبة للمصارف اإلسالمية، أو املعايري األخرى مثل املعايري الدولية إلصدار التقارير املالية، طاملا ال يوجد تعارض فيما 

  .بني قواعد وأحكام الشريعة
كفاءة اإلدارة والنظم واإلجراءات اليت تتبعها يف استخدام األموال كما تقوم جلنة تصنيف اجلودة الشرعية التابعة للوكالة بدراسة مدى    -

والسياسات واملمارسات لتأمني سالمة األموال، وذلك من خالل فحص إجراءات الضمان وطرق تقييم املخاطر املتبعة من قبل إدارة 
  .املؤسسة 
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  :عملية تصنيف اجلودة الشرعية حسب التسلسل املوضح يف املخطط التايلوتتم 

  يبين خطوات سير عملية تصنيف الجودة الشرعية)  01(جدول رقم 
 خطوات سير عملية تصنيف الجودة الشرعية المراحل األطراف المعنية بالتصنيف

 1 العميل /املصدر 
 يوقع اتفاقية التصنيف الشرعي مع الوكالة 

 يقدم املعلومات املبدئية املطلوبة للعميل

 2 الوكالة
 ة الرقابة الشرعية لتشكيل جلنة جودة التصنيف الشرعيتبلغ أمانة هيئ

 تقوم بدراسة مبدئية وترسل املعلومات األولية إىل جلنة تصنيف اجلودة الشرعية

 تقوم باالتصال بالوكالة لتقدمي استبيان تفصيلي إىل املصدر أو العميل 3 جلنة تصيف اجلودة الشرعية

 لية للرد على االستبيان التفصيليقدم معلومات تفصي 4 املصدر /العميل 

   الوكالة
5 

 حتدد مع جلنة تصنيف اجلودة الشرعية النقاط الواجب تناوهلا يف مرحلة الدراسة و التدقيق

 تقوم بإجراء حتليل ملا قبل اجتماع التدقيق و الدراسة

 تعد تقرير خاص باجتماعات جلنة تصنيف اجلودة الشرعية

 األويل و يرسل إىل العميل/تقرر تصنيف اجلودة املبدئي 6 جلنة التصنيف الشرعي

 ميكن له االستئناف باالعتماد على أية حقائق أو معلومات جديدة 7 العميل 

 تبحث يف االستئناف املقدم من العميل وتصدر قرارها 8 جلنة تصنيف اجلودة الشرعية 

 يوافق على قرار التصنيف ،ويعلن التصنيف للجمهور 9 العميل 

 تعلن الوكالة التصنيف الشرعي لوسائل اإلعالن و اجلمهور 10 الوكالة 

  )البحرين(باالعتماد على مصادر ومعطيات من الوكالة اإلسالمية للتصنيف الباحث من إعداد : المصدر
  : درجات منهج تصنيف الجودة الشرعية -2

لشرعية للمؤسسات واملنتجات اإلسالمية، قامت ذات الوكالة بوضع وفقا ملنهجية الوكالة اإلسالمية للتصنيف يف تصنيف اجلودة ا     
  درجات للتصنيف الشرعي تعرب عن مدى التزام املؤسسة مبتطلبات ومعايري اجلودة الشرعية، 

  :وهي مبينة يف اجلدول اآليت
  درجات منهجية تصنيف الجودة الشرعية) 02(جدول رقم 

AAA)SQR( ،فإن املؤسسة أو الصك مبعدل  وفقا للوكالة اإلسالمية للتصنيف AAA )SQR(  تلتزم )مبستوى ممتاز جدا مبعايري ) يلتزم
 .ومتطلبات الشريعة طبقا ملنهجية تصنيف اجلودة الشرعية املعتمدة من جملس تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة 

  
AA )SQR(     

 

مبستوى ممتاز مبعايري ) يلتزم( تلتزم )AA)SQRحسب رأي الوكالة اإلسالمية للتصنيف فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 
 .تصنيف اجلودة الشرعية ومتطلبا�ا طبقا ملنجية تصنيف اجلودة الشرعية 

A   )SQR(  
 

جدا مبعايري ومتطلبات  مبستوى مرتفع) يلتزم( تلتزم )A )SQRوفقا للوكالة اإلسالمية للتصنيف فإن املؤسسة أو الصك مبعدل
من أوجه قليلة جدا من الضعف يف جمال االلتزام ) يعاين(ملنهجية تصنيف اجلودة الشرعية، وتعاين تصنيف اجلودة الشرعية طبقا 

   .الشرعي 

BBB)SQR( 
مبستوى مرتفع مبعايري ومتطلبات ) يلتزم( تلتزم )BBB)SQRوفقا للوكالة اإلسالمية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

من أوجه قليلة من الضعف يف بعض ) يعاين(نيف اجلودة الشرعية للوكالة، وتعاين تصنيف اجلودة الشرعية طبقا ملنهجية تص
 .جماالت االلتزام الشرعي

BB )SQR( 
مبستوى مرضي مبعايري  )يلتزم( تلتزم) BB )SQRحسب الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، فإن املؤسسة أو الصك مبعدل 

من بعض أوجه الضعف يف بعض ) يعاين(ة تصنيف اجلودة الشرعية، وتعاين ومتطلبات تصنيف اجلودة الشرعية طبقا ملنهجي
 .جماالت االلتزام الشرعي

B )SQR( أن املؤسسة أو الصك مبعدل  B)SQR(  يلتزم مبستوى مقبول مبعايري ومتطلبات تصنيف اجلودة الشرعية طبقا ملنهجية
 االت االلتزام الشرعي ويعاين من أوجه الضعف يف جم تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة،

  www.iirating.com الوكالة اإلسالمية للتصنيف على املوقع : المصدر

http://www.iirating.com
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يتم القيام بعملية التقييم بناءا على طلب صادر من املؤسسة وبالتعاون معها، وال يتم اإلعالن عن التصنيف قبل مناقشته مع     
، على أن خيضع خالهلا للمراقبة من فبل الوكالة، وميكن للوكالة ختفيض هذا املؤسسة املعنية، حيث يبقى هذا التصنيف ساريا ملدة سنة

التصنيف أو رفع درجته وفق معطيات أو معلومات أو حقائق جديدة، أما إذا قرر املصرف أو املؤسسة املالية عكس ذلك فإن الوكالة 
  .تعلن للجميع سحبها للتصنيف

  :األطراف اآلتية بوجود وتتم عملية تصنيف اجلودة الشرعية     
  )اجلودة الشرعية(وهو الطرف الطالب للتصنيف، املصدر لوثيقة طلب التصنيف الشرعي ): المصدر(العميل  -
  .و تكون هيئة أو مؤسسة مالية أو مصرفية 

فية بناءا على طلب ونقصد �ا هنا الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف، واليت تقوم بتصنيف املؤسسات املالية املصر :وكالة التصنيف -
  ).املصدر(الطرف األول من العملية، ويتم منح درجة اجلودة الشرعية بناءا على املعلومات املقدمة إليها من طرف العميل 

ومتثل الطرف الثالث من العملية، وتضم متخصصون يعملون حتت إشراف جملس مكون من  :لجنة تصنيف الجودة الشرعية_ 
  .ويتم اختيارهم على أساس التنويع اجلغرايف، واخلربة يف جمال التمويل اإلسالمي ) علماء يف القفه اإلسالمي(جمموعة من كبار الفقهاء 

   :من طرف الوكالة اإلسالمية للتصنيف للبنوك اإلسالمية نماذج عن تصنيف الجودة الشرعية - ثالثا
ح شهادات أو تصنيف اجلودة لعدد من املؤسسات والبنوك قامت الوكالة اإلسالمية يف إطار عملها ضمن تصنيف اجلودة الشرعية، مبن

  :اإلسالمية ومن بينها ما يلي
  :تصنيف الجودة الشرعية في بنك داود اإلسالمي من طرف الوكالة اإلسالمية للتصنيف – 1

 الوعي نشر ربع القطاعات جلميع شرعية إسالمية مالية حلول لتقدمي رؤية مع 2007 أبريل يف عمله اإلسالمي داوود بنك بدأ
 حقيقة إىل استنادا وذلك إىل هذا البنك،) AA )SQRتصنيف درجةالوكالة اإلسالمية للتصنيف مبنح  قامت اإلسالمي، العمل بقطاع
 لديهم عضوين من أيضا اهليئة وتتكون ،24الرمحن منيب املفيت يرأسها الشرعية للرقابة هيئة من يتكون فعال شرعي رقابة نظام وجود
   .عالية دراسية التومؤه كفاءة

 الرقابة هيئة أعضاء واملراقبة،حيتفظ التدقيق والئحة لاللتزام الشرعية والئحة لإلجراءات داخلية الئحة اإلسالمي داوود بنك أقر
 ستمرينم وزيادة تطور يف البنك عمليات أن حيث للبنك، التنفيذيني واملدراء اإلدارة جملس وأعضاء املسامهني مع متينة بعالقة الشرعية

 للرقابة الشرعية الرقابة هيئة أعضاء مهام وحصر مؤهلني موظفني به يعمل الشرعي، للتدقيق مستقل قسم بإنشاء تنصح الوكالة فإن
  .فقط

 يف الشرعية الرقابة هيئة أعضاء ويشارك  واحلاليني اجلدد املوظفني جلميع رمسي تدرييب برنامج أيضا اإلسالمي داوود بنك ينظم
 وتوصي  البشرية املوارد تنمية من املهم اجلانب هذا حنو اإلدارة التزام ويعكس فعالة التدريب برامج أن الوكالة وتعتقد ،جالربام هذه

  .العليا املستويات على سيما وال املوظفني توظيف يف دور الشرعية الرقابة هيئة بإعطاء الوكالة
 يف مكتوبة سياسة باعتماد توصي الوكالة أن إال للتمويل، املفضل لنوعا كةاملشار  متويل من معقولة نسبة لدية البنك أن حني يف

  .اجلانب هذا
  : للتصنيف الدولية الوكالة اإلسالمية منظور من ماليزيا تكافل لشركة الشرعية لجودةا – 2

عكس هذا ، وي)AA  )SQRقامت الوكالة اإلسالمية للتصنيف مبنح تصنيف اجلودة الشرعية لشركة تكافل ماليزيا بدرجة
التصنيف رأي الوكالة يف أن الشركة تلتزم مبستوى ممتاز مبعايري اجلودة الشرعية ومتطلبا�ا طبقا للمنهجية املعتمدة من جملس تصنيف 

  .اجلودة الشرعية  للوكالة
تكافل احمللية، إال وعلى الرغم من تعرض الشركة للصعوبات النامجة عن التغريات يف البيئة العملية نتيجة فتح املنافسة يف سوق  

  .أن هذا التصنيف جاء ليؤكد مدى التزام الشركة الوثيق باملعايري الشرعية يف عمليا�ا التجارية
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ومتتلك تكافل ماليزيا إطارا مميزا من ذوي اخلربة والكفاءة العالية من علماء الشريعة كأعضاء يف ا�لس الشرعي للشركة، وقد 
ي وإدارة الشركة على مجيع املستويات بالقوة واالحرتام املتبادل مما انعكس بشكل إجيايب على درجة اتسمت العالقة بني ا�لس الشرع

  .تصنيف اجلودة الشرعية 
إن اختاذ الشركة للمعايري الشرعية وااللتزام �ا، ال يقتصر على تسطريها يف بيانات الرؤية واألهداف املستقبلية، بل هو واضح 

  .ليومية للشركةلكل من يراقب العمليات ا
ولدى الشركة منظومة متكاملة وخاصة من القوانني واإلرشادات، تشمل مجيع املستويات العملية والتشغيلية مبا فيها عمليات 

وميثل هذا التصنيف املمنوح للشركة تأكيدا على مدى التزامها مبعايري الشرعية يف مجيع ، التامني، املوارد البشرية، التسويق والدعاية
  .ليات واإلجراءات التجارية العم

  :الوكالة اإلسالمية للتصنيفتصنيف الجودة الشرعية للبنك اإلسالمي األردني من طرف  - 3
 اإلسالمي التمويل وتطوير تطبيق يف ساهم األردن يف مصريف بنك اكرب وثالث إسالمي بنك األردين يعترب أكرب اإلسالمي البنك     
اإلسالمية، حيث عكفت الوكالة اإلسالمية للتصنيف على تصنيف اجلودة الشرعية �ذا البنك،  شريعةال وأحكام االلتزام مببادئ مع

 معامالتهومرد ذلك هو امتثال البنك بأعلى معايري االلتزام الشرعي يف ) AA )SQRحيث منحت الوكالة البنك درجة التصنيف 
 االئتماين التصنيف تثبتIIRA اإلسالمية  الوكالة(املؤسسية  احلوكمة بادئمب، فضال عن التزامه لديه شرعية رقابة هيئة ووجود ومتويالته
معايري اجلودة الشرعية وفقا ملا هو املعتمدة ، وهو األمر الذي يعين أن البنك أستوىف )2015األردين  اإلسالمي للبنك الشرعية واجلودة

  .اإلسالمية للتصنيفمن قبل جملس تصنيف اجلودة الشرعية للوكالة 
ويف هذا اإلطار استندت الوكالة اإلسالمية يف عملية تصنيف البنك اإلسالمي األردين إىل حقيقة مفادها وجود هيئة رقابة شرعية      

بالبنك، ختضع أنشطتها إىل دليل احلاكمية للبنك، و�تم هذه اهليئة بقضايا ذات صلة بعمليات البنك ومراجعة تقارير العمليات 
ختضع هذه ا تقوم بإصدار الفتاوى الالزمة للبنك، فضال عن امتالك هذا األخري دائرة تدقيق شرعية داخلية قوية، والتدقيق الشرعية،كم

  . الدائرة إىل دليل إجراءات العمل، وإجراءات املراجعة الشرعية
الصادر  دين أن التصنيفاألر  اإلسالمي للبنك العام املدير اإلدارة جملس رئيس نائب )شحادة موسى(وعقب هذا التصنيف يرى     

 جمال على مكانته يف البنك اإلسالمي األردين للمحافظة سالمة اإلسرتاتيجيات املتبعة من طرف عن الوكالة اإلسالمية للتصنيف يؤكد
  .اإلسالمي العمل املصريف

  :  الدور المستقبلي للوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف - رابعا
للدول اإلسالمية، وبالنظر إىل ما توافر  احلدود اجلغرافية صرفية اإلسالمية والقبول الذي جتاوزامل الذي شهدته بالنظر إىل الزخم

 من �ا الدويل هلا، واالعرتاف أو الشرعي اإلسالمي احلسنيني، القالب بني جتمع لدى املؤسسات املالية واملصرفية اإلسالمية من معايري
  :ية الدولية للتصنيف ينتظر منها العديد من األدوار يف املستقبل ما يلي، فإن الوكالة اإلسالماملعنية طرف اهليئات

  .اعتماد أسس موضوعية ومهنية تقوم عليها عملية التصنيف ومنح الشهادات والرسوم املطلوبة  -
  .اعتماد برامج متكاملة لتقدمي خدمات التأهيل للمنتجات املالية اإلسالمية طبقا للمعايري املعتمدة -
  .اف االتصال املباشر باهليئات الشرعية والقيادات التنفيذية يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالميةاستهد -
تعزيز العالقات مبجلس اخلدمات املالية اإلسالمية واهليئة الشرعية للرقابة والتصنيف وإجياد نوع من التنسيق الفعال بني هذه  -

  .جتمع هذه املؤسسات مبا ال يؤدي إىل تشتت تعامال�ا وتعدد التزاما�ا املؤسسات ،مبا يؤدي إىل تكوين مرجعية موحدة 
دعم التطور على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي من خالل إدخال معايري دولية جديدة أو تبين املوجود منها مبا يتوافق مع  -

  .الشريعة اإلسالمية والتوصية بتبين هذه املعايري
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ت املالية اإلسالمية الذي يهدف إىل تصنيف تلك املنتجات حبسب طبيعتها، ونوعية احلاجات اليت حماولة تصميم دليل املنتجا -
تلبيها واجلهات اليت تطرحها واخلصائص واملزايا اليت تتمتع �ا وسيمكن هذا الدليل من التعرف بسهولة وبشكل دقيق على التشكيلة 

  .الشرعي من قبل الوكالة الواسعة املتنوعة من املتوافرة باإلضافة إىل تصنيفها
  .تقدمي إجازة املصنف املايل اإلسالمي بالتشارك مع املؤسسات الدولية -
تشجيع التصنيف من خالل االستشارة والتدريب وحلقات البحث والدوريات والنشرات والتقارير واألحباث والرتخيص ألصحاب  -

  . التخصص
  :خاتمة

دافعا لوجود نظام تصنيف شرعي يسعى إىل حتقيق اهلوية اإلسالمية للمؤسسات املصريف اإلسالمي العمل لقد كان النتشار 
واملنتجات املالية املطابقة للشريعة مع عدم إغفال اجلانب االئتماين، فظهرت بذلك مؤسسات معنية بتصنيف املؤسسات واملنتجات 

الشرعي يف األسس الشرعية واملمارسات والتطبيقات العملية املالية اإلسالمية، ومدى حاجة تلك الصناعة إىل اجلودة واإلتقان وااللتزام 
يضمن الوصول لتصنيف دقيق ، ومن بني هذه املؤسسات الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف؛ واليت كان من مهامها يف الوقت نفسه

  .أدائها تعزيزلمؤسسات املالية اإلسالمية ل
  : البحثنتائج 

للمؤسسات املالية اإلسالمية أو اليت تقدم  توفري املعلومات والتقومي املستقل لالنضباط الشرعيالتصنيف الشرعي هو عملية غرضها  -
  واألوراق املالية اليت تتداول يف األسواق كالصكوك؛ خدمات مصرفية ومالية إسالمية

والتزامه بتوجيهات هيئته  الشرعية، منتجاته للمتطلبات التصنيف الشرعي الغاية منه إبراز مدى موافقة املصرف اإلسالمي أو -
  الشرعية؛

التصنيف الشرعي مطلبا ضروريا لكل املؤسسات املالية اإلسالمية لتحقيقه �دف توفري املعلومات والتقييم املستقل للمالءة املالية  -
  وحسن األداء الفين فضال عن االنضباط الشرعي؛

إال أنه  داعمة للصناعة املالية اإلسالمية واليت ال تزال يف بداية عملها،الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف من بني أهم اجلهات ال -
بالرغم من اهتمام هذه الوكالة بتصنيف املنتجات املالية اإلسالمية إال أن املمارسة العملية تركز على التصنيف الشرعي للمؤسسات ومل 

  تصل بعد يف طروحا�ا إىل التصنيف الشرعي للمنتجات؛
  : هوامشال
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