هيئة الرقابة الشرعية

يقول �سبحانه وتعاىل

« فسئلـوا أهــل الذكـــر إن كنتم ال تعلمــون »
�صدق اهلل العظيم
(الأنبياء الآية  ،7النحل الآية )43

سماحة االستاذ الدكتور أحمد هليل
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية

االستاذ الدكتور أحمد العيادي
الع�ضو التنفيذي لهيئة الرقابة ال�شرعية

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية

حي��ث � َّأن مي��دان الفق��ه الإ�س�لامي ظن��ي لذل��ك فهو ف�س��يح،
ويف �ضوء كرثة امل�ستجدات واملتغريات يف م�سائل االقت�صاد
احلدي��ث وتعقده��ا واحلاج��ة �إىل ب�ص�يرة ناف��ذة واجته��اد
�ص��ادق وعمي��ق م��ن �أج��ل فه��م مقا�ص��د الت�ش��ريع وم ��آالت
فق��ه املعام�لات لبي��ان الر�أي ال�ش��رعي يف املعامالت املالية
وامل�صرفي��ة احلديث��ة ،ب��رز ال��دور احلي��وي واله��ام لهيئ��ة
الرقاب��ة ال�ش��رعية للبن��ك العربي الإ�س�لامي ال��دويل لتعمل
عل��ى �أ �سا���س القاع��دة ال�ش��رعية« :م��ن اجته��د ف�أ�صاب فله
�أج��ران وم��ن اجته��د ف�أخط��أ فله �أج��ر واحد ».

ت�ضطل��ع هيئ��ة الرقاب��ة ال�ش��رعية يف البن��ك العرب��ي
الإ�س�لامي ال��دويل ب��دور حم��وري يف تطوي��ر املنتج��ات
امل�صرفي��ة الإ�س�لامية لتلبي��ة حاج��ات املتعامل�ين وف��ق
مقا�ص��د ال�ش��ريعة وخدم ًة للتنمي��ة يف املجالني الإقت�صادي
والإجتماعي ،حيث تقر الهيئة كل العقود واالتفاقيات التي
يحتاجه��ا البن��ك م��ع اجله��ات وامل�ؤ�س�س��ات قب��ل اعتماده��ا،
وت�ضع معايري �ش��رعية �ضابطة للعمل امل�صريف� ،إىل جانب
�إب��داء ال��ر�أي يف امل�س��ائل املعرو�ض��ة عليه��ا م��ن الدوائ��ر
املعني��ة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي

عن الفترة المالية المنتهية في 2014 / 12 / 31
رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا حممد املبعوث رحمة للعاملني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
احلمد هلل ِّ
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
تتق��دم هيئ��ة الرقاب��ة ال�ش��رعية حل�ضراتك��م بتقريره��ا ال�س��نوي ع��ن الف�ترة املالي��ة املنتهي��ة يف  2014 / 12 / 31ا�س��تناد ًا للنظ��ام الأ�سا�س��ي
للبنك:
تق��ع م�س��ؤولية هيئ��ة الرقاب��ة ال�ش��رعية ب�إب��داء ر�أي م�س��تقل ب ّن��اء ،وبي��ان احلك��م ال�ش��رعي وفق� ًا ل�ضواب��ط و�أحكام ومبادئ ال�ش��ريعة الإ�س�لامية
الغ� ّراء ،وتق��ع م�س��ؤولية التنفي��ذ وفق� ًا لفت��اوى و�أحكام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية على �إدارة البنك ،وبنا ًء علي��ه ف�إنه يف ر�أينا � َّأن:
 العقود والعمليات التي نفذها البنك خالل الفرتة املنتهية يف  2014 / 12 / 31والتي اطلعنا عليها ت�ستند �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالميةالغ� ّراء ،وذل��ك م��ن خ�لال تع��اون الإدارة م�ش��كورة و ُمق� َّدرة م��ع هيئ��ة الرقاب��ة ال�ش��رعية يف حتقي��ق م��ا ُق��دم له��ا م��ن مالحظ��ات عل��ى بع���ض
التطبيق��ات العملية.
 �أ�س���س توزي��ع االرب��اح عل��ى ا�صح��اب اال�س��تثمار امل�ش�ترك و�صن��دوق مواجه��ة خماطر اال�س��تثمار تتفق والقواعد واال�س���س املقررة ح�س��ب عقدالتا�سي���س والنظام اال�سا�س��ي للبنك وطبقا الحكام ال�ش��ريعة اال�سالمية الغراء.
لق��د قام��ت هيئ��ة الرقاب��ة ال�ش��رعية بالتع��اون م��ع �إدارة البن��ك العرب��ي الإ�س�لامي ال��دويل والفني�ين والقانوني�ين العامل�ين في��ه بدرا�س��ة جمي��ع
املو�ضوع��ات الت��ي عر�ض��ت عليه��ا والإجاب��ة عل��ى جمي��ع اال�ستف�س��ارات املتعلق��ة ب�ش��أنها وت�أك��دت من مراع��اة ال�ضوابط ال�ش��رعية فيها.
تابع��ت الهيئ��ة م��ن خ�لال االجتماع��ات بو�ض��ع م��ا اقت�ضت��ه احلاج��ة من �أ �س���س و�أح��كام وكل ما ا�س��توجب املعاجلة يف كل اجلوان��ب 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 .
اطلع��ت الهيئ��ة عل��ى التقاري��ر الت��ي �أعده��ا التدقي��ق ال�ش��رعي الداخل��ي عل��ى �أعم��ال البن��ك ،وكذل��ك على املالحظ��ات واملقرتحات الت��ي قدمها
وم��ا اتخ��ذت الإدارة التنفيذي��ة ب�ش��أنها من �إجراءات .
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راجع��ت الهيئ��ة امليزاني��ة العام��ة للبن��ك كم��ا يف  2014 / 12 / 31وقائم��ة الدخ��ل للف�ترة املنتهي��ة يف  ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١والإي�ضاح��ات ح��ول
البيان��ات املالي��ة باعتباره��ا تق��دم �ص��ورة �ش��املة ع��ن عم��ل البن��ك واملطل��وب تقدميه��ا للجه��ات املعني��ة يف البن��ك ومل يظه��ر للهيئ��ة �أي خمالف��ة
�ش��رعية فيم��ا اطلع��ت علي��ه بحم��د اهلل تعاىل.
ت�أك��دت الهيئ��ة �أن جمي��ع ح�س��ابات البن��ك الإ�س��تثمارية �س��ليمة و�أنه��ا حقق��ت �أرباح � ًا كم��ا ه��ي يف  2014 / 12 / 31ومل يك��ن هن��اك حاج��ة
ال�س��تخدام �صن��دوق مواجه��ة خماط��ر اال�س��تثمار ملعاجل��ة املت�أخ��رات.
داعني اهلل �س��بحانه وتعاىل �أن يوفق القائمني على هذا البنك ملزيد من النجاح والعطاء والإجناز� ،ش��اكرين لهم ح�س��ن تعاونهم والتزامهم
ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء.
حرر هذا التقرير يوم الأحد  / ٤ربيع الآخر 1436 /هـ املوافق  2015 /1 / ٢٥م.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي

االستاذ الدكتور أحمد العيادي

سماحة االستاذ الدكتور أحمد هليل

ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية

الع�ضو التنفيذي لهيئة الرقابة ال�شرعية

رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
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