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سماحة الشيخ سعيد حجاوي
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 2015/12/31

رب العامل�ين وال�ص�لاة وال�سـ�لام عل��ى �س��يدنا ونبين��ا حمم��د املبع��وث
احلمـ��د هلل ِّ
رحم��ة للعامل�ين وعل��ى �آله و�صحب��ه �أجمعني.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
تتقـ��دم هيئ��ة الرقابـ��ة ال�ش��رعية حل�ضراتك��م بتقريره��ا ال�س��نوي ع��ن الف�ترة
املالي��ة املنتهي��ة يف  2015/12/31ا�س��تنادا للنظ��ام الأ�سا�س��ي للبن��ك ووفقا لر�س��الة
االرتب��اط املوقع��ة معن��ا.
لق��د قام��ت الهيئ��ة مبراقب��ة املب��ادئ امل�س��تخدمة والعق��ود املتعلق��ة باملعام�لات
الت��ي طرحه��ا البن��ك خ�لال الف�ترة املالي��ة املنتهي��ة يف  ،2015/12/31وقام��ت
الهيئ��ة باملراقب��ة الواجب��ة لإب��داء ال��ر�أي عم��ا �إذا كان البن��ك ق��د الت��زم ب�أح��كام
ومب��ادئ ال�ش��ريعة الإ�س�لامية وكذل��ك بالفت��اوى والإر�ش��ادات الت��ي مت �إ�صداره��ا
م��ن قب��ل الهيئ��ة.
قام��ت الهيئ��ة باملراقب��ة الت��ي ا�ش��تملت عل��ى فح���ص التوثي��ق والإج��راءات املتبع��ة
م��ن البن��ك عل��ى �أ�سا���س اختب��ار كل ن��وع م��ن �أن��واع العملي��ات ،كم��ا قام��ت الهيئ��ة
بتخطيط وتنفيذ املراقبة من �أجل احل�صول على جميع املعلومات والتف�سريات
الت��ي اعتربته��ا �ضروري��ة لتزويده��ا ب�أدل��ة تكف��ى لإعط��اء ت�أكي��د معق��ول ب ��أن
معام�لات البن��ك مل تخال��ف �أح��كام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية.
تابع��ت الهيئ��ة م��ن خ�لال االجتماع��ات و�ض��ع م��ا اقت�ضت��ه احلاج��ة م��ن �أ�س���س
و�أحكام وكل ما ا�ستوجب املعاجلة يف كل اجلوانب والأمور التي اقت�ضتها طبيعة
العم��ل امل�ص��ريف يف �ض��وء امل�س��تجدات الت��ي ظه��رت م��ن خ�لال التطبي��ق العمل��ي
ومب��ا يتف��ق م��ع الأح��كام ال�ش��رعية ،وقام��ت بتو�ضي��ح ع��دد م��ن امل�س��ائل امل�صرفي��ة
اجلدي��دة وبي��ان احلك��م ال�ش��رعي فيها.
راجع��ت الهيئ��ة امليزاني��ة العام��ة للبن��ك كم��ا ه��ي يف  2015/12/31وقائمة الدخل
للف�ترة املنتهي��ة يف  2015/12/31والإي�ضاح��ات ح��ول البيان��ات املالي��ة باعتباره��ا
تقدم �صورة �شاملة عن عمل البنك واملطلوب تقدميها للجهات املعنية يف البنك
ومل يظهر للهيئة �أي خمالفة �شرعية فيما اطلعت.
اطلع��ت الهيئ��ة عل��ى التقاري��ر الت��ي �أعدته��ا دائ��رة التدقي��ق ال�ش��رعي الداخل��ي
على عمليات الإدارة والفروع ،وكذلك على املالحظات واملقرتحات التي قدمتها
وم��ا اتخ��ذت الإدارة التنفيذي��ة ب�ش��أنها من �إجراءات.
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ت�أك��دت الهيئ��ة م��ن �أن جمي��ع ح�س��ابات البن��ك اال�س��تثمارية �س��ليمة و�أنه��ا حقق��ت
�أرباح �اً كم��ا ه��ي يف  ،2015/12/31وق��د اطلع��ت الهيئ��ة عل��ى حال��ة �إع��دام دي��ن
بقيم��ة 21.694دين��ار م��ن �صن��دوق مواجه��ة خماط��ر اال�س��تثمار ،وت�أك��دت م��ن
ع��دم وج��ود تع��د �أو تق�ص�ير.
تتمث��ل م�س ��ؤولية هيئ��ة الرقاب��ة ال�ش��رعية يف �إب��داء ر�أي م�س��تقل ب ّن��اء ،وبي��ان
احلك��م ال�ش��رعي وفق�اً ل�ضواب��ط و�أح��كام ومب��ادئ ال�ش��ريعة الإ�س�لامية الغ� ّراء،
وتق��ع م�س��ؤولية التنفي��ذ وفق�اً لفت��اوى و�أح��كام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية عل��ى �إدارة
البن��ك ،وبن��ا ًء علي��ه ف�إن��ه يف ر�أينــ��ا �أنَّ:
العق��ود والعملي��ات واملعام�لات الت��ي نفذه��ا البن��ك خ�لال الف�ترة املنتهي��ة يف
 2015/12/31والتي اطلعنا عليها متت وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء.
�أ�س���س توزي��ع الأرب��اح وحتمي��ل اخل�س��ارة عل��ى �أ�صح��اب اال�س��تثمار امل�ش�ترك
و�صن��دوق مواجه��ة خماط��ر اال�س��تثمار تتف��ق م��ع القواع��د والأ�س���س املعتمدة من
قبلن��ا وفق��ا لأح��كام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية الغ��راء.
جمي��ع املكا�س��ب الت��ي حتقق��ت م��ن م�ص��ادر �أو بط��رق حترمه��ا �أح��كام ومب��ادئ
ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ق��د مت �صرفه��ا يف �أوج��ه اخل�ير.
داع�ين اهلل �س��بحانه وتع��اىل �أن يوف��ق القائم�ين عل��ى ه��ذا البن��ك ملزي��د م��ن
النج��اح والعط��اء والإجن��از� ،ش��اكرين له��م ح�س��ن تعاونه��م والتزامه��م ب�أح��كام
ال�ش��ريعة الإ�س�لامية الغ � ّراء.
ح��رر ه��ذا التقري��ر ي��وم اخلمي���س /11ربي��ع الآخر1437/ه�ـ  ،املواف��ق /21كان��ون
ث��اين 2016/م.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

سماحة الشيخ سعيد حجاوي

االستاذ الدكتور أحمد عيادي

سماحة االستاذ الدكتور أحمد هليل

ع�ضو الهيئة

الع�ضو التنفيذي

رئي�س الهيئة
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