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حيث � َّأن ميدان الفقه الإ�سالمي ظني لذلك فهو ف�سيح ،ويف �ضوء كرثة امل�ستجدات واملتغريات يف م�سائل االقت�صاد احلديث وتعقدها واحلاجة �إىل
ب�صرية نافذة واجتهاد �صادق وعميق من �أجل فهم مقا�صد الت�شريع وم�آالت فقه املعامالت لبيان الر�أي ال�شرعي يف املعامالت املالية وامل�صرفية
احلديثة ،برز الدور احليوي والهام لهيئة الرقابة ال�شرعية للبنك العربي الإ�سالمي الدويل لتعمل على �أ�سا�س القاعدة ال�شرعية« :من اجتهد ف�أ�صاب
فله �أجران ومن اجتهد ف�أخط�أ فله �أجر واحد».
ت�ضطلع هيئة الرقابة ال�شرعية يف البنك العربي الإ�سالمي الدويل بدور حموري يف تطوير املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية لتلبية حاجات املتعاملني
وفق مقا�صد ال�شريعة وخدم ًة للتنمية يف املجالني الإقت�صادي والإجتماعي ،حيث تقر الهيئة كل العقود واالتفاقيات التي يحتاجها البنك مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات قبل اعتمادها ،وت�ضع معايري �شرعية �ضابطة للعمل امل�صريف� ،إىل جانب �إبداء الر�أي يف امل�سائل املعرو�ضة عليها من الدوائر املعنية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي
عن الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31
رب العاملني وال�صالة وال�سـالم على �سيدنا ونبينا حممد املبعوث رحمة للعاملني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
احلمـد هلل ِّ
ال�سادة امل�ساهمون الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
تتقـدم هيئة الرقابـة ال�شرعية حل�ضراتكم بتقريرها ال�سنوي عن الفرتة املالية املنتهية يف  2013/12/31ا�ستناد ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك:
راجعت الهيئة امليزانية العامة للبنك العربي الإ�سالمي الدويل كما يف  2013/12/31وقائمة الدخل للفرتة املنتهية يف  2013/12/31والإي�ضاحات
حول البيانات املالية باعتبارها تقدم �صورة �شاملة عن عمل البنك واملطلوب تقدميها للجهات املعنية يف البنك ومل يظهر للهيئة �أي خمالفة �شرعية
فيما اطلعت عليه بحمد اهلل تعاىل.
اطلعت الهيئة على التقارير التي �أعدها التدقيق ال�شرعي الداخلي على عمليات الفروع وكذلك على املالحظات واملقرتحات التي قدمها وما اتخذت
الإدارة التنفيذية ب�ش�أنها من �إجراءات .
اطلعت الهيئة على اجراءات حتويل العقارات اال�ستثمارية املمولة من حمفظة اال�ستثمار الذاتية �إىل عقارات ا�ستثمارية ممولة من حمفظة ا�صحاب
اال�ستثمار امل�شرتك ،وكذلك حتويل عقار من حمفظة البنك الذاتية "موجودات البنك الثابتة" �إىل ا�ستثمار عقاري ممول من اموال ا�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار امل�شرتك ،حيث وافقت اللجنة على االجراءات التي متت من قبل االدارة التنفيذية.
ت�أكدت الهيئة �أن جميع ح�سابات البنك الإ�ستثمارية �سليمة و�أنها حققت �أرباح ًا كما هي يف  2013/12/31ومل يكن هناك حاجة ال�ستخدام �صندوق
مواجهة خماطر اال�ستثمار ملعاجلة املت�أخرات.
لقد قامت هيئة الرقابة ال�شرعية بالتعاون مع �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل والفنيني والقانونيني العاملني فيه بدرا�سة جميع املو�ضوعات التي
عر�ضت عليها والإجابة على جميع اال�ستف�سارات املتعلقة ب�ش�أنها وت�أكدت من مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية فيها.
تابعت الهيئة من خالل االجتماعات بو�ضع ما اقت�ضته احلاجة من �أ�س�س و�أحكام وكل ما ا�ستوجب املعاجلة يف كل اجلوانب والأمور التي اقت�ضتها طبيعة
العمل امل�صريف يف �ضوء امل�ستجدات التي ظهرت من خالل التطبيق العملي ومبا يتفق مع الأحكام ال�شرعية وقامت بتو�ضيح عدد من امل�سائل امل�صرفية
اجلديدة وبلورتها وبيان احلكم ال�شرعي فيها .
تقع م�س�ؤولية هيئة الرقابة ال�شرعية ب�إبداء ر�أي م�ستقل ب ّناء ،وبيان احلكم ال�شرعي وفق ًا ل�ضوابط و�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء ،وتقع
م�س�ؤولية التنفيذ وفق ًا لفتاوى و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على �إدارة البنك ،وبنا ًء عليه ف�إنه يف ر�أينــا �أنَّ :
 العقود والعمليات التي نفذها البنك خالل الفرتة املنتهية يف  2013/12/31والتي اطلعنا عليها ت�ستند �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء،
وذلك من خالل تعاون الإدارة م�شكورة و ُمقدَّرة مع هيئة الرقابة ال�شرعية يف حتقيق ما ُقدم لها من مالحظات على بع�ض التطبيقات العملية.

6

 �أ�س�س توزيع االرباح على ا�صحاب اال�ستثمار امل�شرتك و�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار تتفق والقواعد واال�س�س املقررة ح�سب عقد التا�سي�س
والنظام اال�سا�سي للبنك وطبقا الحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء.
داعني اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفق القائمني على هذا البنك ملزيد من النجاح والعطاء والإجناز� ،شاكرين لهم ح�سن تعاونهم والتزامهم ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء.
حرر هذا التقرير يوم الأربعاء  /20ربيع �أول1435 /هـ املوافق  2014/1/22م.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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