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 تقریر المستشار الشرعي -2013 
 الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین، محمد المصطفى

:األمین، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وبعد  

 

بنعمةاهللا أّن السنة المذكوة  ھي السنة الثانیة عشر للخدمات المصرفیة التجاریة االسالمیة 
المنتجات المصرفیة من متنوعة  عات مجمو ، وضع ونفذ البنك فان ,المحدود  بنك لمیزان

والمعامالت التي أنشئت بعد موافقة المستحقة من ھیئة الرقابة الشرعیة  أو ة جدیدال  اإلسالمیة
  .  مستشار الشریعة

 

المنتجات العضویة في إیطار الشریعة   ھنا قسم كامل یعمل تحت إشرافي على تطویر
)PDSC ( , تحسین دور ھذا القسم ھو تسھیل البحوث الجدیدة وأنشطة تطویر المنتجات مع

وإجراء مراجعة ,وتوفیر التدریب المصرفي االسالمي , المنتجات الحالیة و اإلجراءات 
والتنسیق مع للفروع و اإلدارات ) compliance(عراض االمتثال تالحسابات الشرعّیة و اس

للبنك و تقدیم الخدمات االستشاریة المالیة اإلسالمیة لكل من  االسالمّیة ھیئة الرقابة الشرعیة
  .المؤسسات المحلیة واألجنبیة

  

  :فیما یلي التطورات الرئیسیة التي حدثت خالل العام
  :األبحاث و تطویر المنتجات الجدیدة

استطاع البنك على تطویر وإطالق منتجات مختلفة وھیاكلة مبتكرة   الحمد هللا ، خالل العام
  . بنك فكانت إضافة قّیمة إلى المنتجات المالیة االسالمیة لمیزان

  

للتعامل بالعملة االجنبیة قد تّم تطویر منتج مبتكر یوافق أحكام الشریعة االسالمیة بناء على 
سالمیة للمشكلة العالمیة التي تواجھھا الصناعة المنتج یتیح توفیر حل مع الشریعة اإل, الوكالة 
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  . المالیة اإلسالمیة

 المضمونة البنوك بین االستثمار معامالت ذنّفو الیزان البنك وضع ،'الریبو' للمعامالت كبدیل
  .السیولة إلدارة كحل

  

على شركة العقد استنادا للتمویل قد تّم تطویر المنتج  للبنك  ن التركیزالزئدواضعا نصب عینی
 AMIM( ) Al Meezan Investment ( ِالدارة المیزان لالستثمار استنادا إلى مشاركة

Management Ltd  (تشغیل المشاركةعلى قید "عالوة على ذلك،  , على المدى القصیر 
)‘Running Musharakah’(  'مع العدید من الشركات  امستمر االمنتج شھد ارتفاع

  . ھ لتمویل من خالل ھذا الوضعتالقیادیة اختیار

  

على المدى القصیر من قبل البنك المشاركة   الصكوك باإلضافة إلى أعاله، وقد وضعتو
 طاقة باإلضافة إلى الصكوك التي سبق وضعھا لقطاع تولید LALPIR الكھرباء  طاقةنتاج إل

  .HUBCO و KAPCO لشركة الطاقة الكھرباء 

  

ھا استثماراتلحّل شركات المضاربة  التي ) بركة وكالة ( wakalah poolوقد تّم وضع 
شركات مسائل مالیة  لبصرف النظر عن ھذا تم وضع حلول .عة االسالمیة الشری توافق 

  .حسب حاجاتھا مختلفة ممتازة

  

 التي توافق مع الشریعة تقنیات ومن المناسب أن نذكر ھنا أن البنك قد اقترح أیضا عدة
رئس من قبل   لشبابتمویل لإطار برنامج في للمرشحین الجدیرین  اإلسالمیة لتوفیر التمویل 

للنھوض ) (Steering committeeالوزراء و  إلى جانب ھذا كأعضاء اللجنة التوجیھیة 
 بنك میزان نحنبالعمل المصرفي االسالمي و المالي الذي تّم إنشاءه من قبل وزیر المالي و

كالخیار األول للخدمات  رؤیتنا في إنشاء المصارف اإلسالمیة  نساھم اللجنة بنشاط مع
  .المصرفیة 
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المنتج ھو بدیل  ھي إضافة جدیدة إلى قائمة ودائع المنتجات المبتكرة للبنك المیزانكفالة میزان 
و أّولّیا قدعرض للزبائن الدخلیین و  التقلیدیة ’Banca assurance‘ "ضمان بنكا " ل

  .بإذن اهللا 2014سیعرض لجمیع الزبائن في الربع األول من عام 

  

  :تطویرالتدریب وال
  

 من  اموظف 4،207و شارك فیھا  لمصرفیة اإلسالمیةلتدریبیة  ةدور114خالل العام تم عقد 
 109في  الموظفینمن  3،314 بمقارنة عام الماضي حیث شارك  جمیع أنحاء باكستان

  .دورات 

  

مختلفة من  بالد 3و مدینة  12في  شات تدریبیةروو  دراسّیة ندوات 39میزان البنك الأجرى 
  .و الجمھور و المھنیین  الزبائنشخصا من  2،500حیث شارك فیھا  العالم

  

قد بدأ البنك المیزان دفعة سابعة من دورات شھادات المصرفیة االسالمیة على المستوى االول 
برنامج , كما أكمل دفعة ثانیة من دورات شھادات المصرفیة االسالمیة على المستوى الثاني 

شھادات المستوى المتقّدم قد صّمم لتحسین خبرة مصرفیة اسالمیة لعمالء البنك و باالضافة 
ذا قد أجرى البنك دورةمتقدمة للمصرفیة االسالمیة المشتملة على ستة أّیام لمدراء إلى ھ

, والھور ,كراتشي , الفروع و العملیات و كبار موظفي الجھة األمامیة في مناطق إسالم آباد 
 Deposit(لتجدید منتجات ودائع مصرفیة  كذلك  خالل العام عقدت دورات تدریبیة 

Refreshers (للودائع المصرفیة مع میزان كفالة منتجات جدیدة ل دوراتو.  

  

  :االستشاریة الشرعیة
  

واصل توّسعھا محّلیا و دولیا  و لمیزان بنك القسم االستشاري المالي االسالمي , الحمد هللا 
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  . المحدود  میزان بنك و المعرفة و قّصة نجاح , تقاسم مع زبائنھ الخبرة 

  

على إنشاء  (EFL)إتفاقا مع الشركة التمویل االخالقي   بنكمیزان  على الصیعد الدولي وقّّع 
بتقدیم الخدمات التقنیة في الشریعة   یسیسرفي الجمھوریة م سالمياإل التجزئة أّول بنك

ط  الشریعة باالسالمیة و الدعم في مناطق تطویر منتج للمصرفیة االسالمیة و الضوا
آخر معلماو كذالك وّقع البنك إّتفاقا .االسالمیة و التدریب  و غیرھا من الخدمات ذات الصلة 

 في ذلك سویسرا لتقدیم خدمات التقنیة الشرعیة والدعم بما SAتیمینوس المقر الرئیسي لمع 
ھیئة  AAOIFI المث المعترف بھا  الشریعةلبرمجیات المصرفیة وفقا للمعاییرل ات شھاد إصدار

  .للمؤسسات المالیة السال میة المحاسبة والمراجعة 

  

فى مجال أسواق رأس المالیة االسالمیة واصل البنك فى إعطاء المشورة لجمیع أموال رئیسیة 
-Al ( (AMIM)الستثمارالمیزان لمتبادلة التي تتألف أساسا من تلك التي عرضت بإدارة 

Meezan Investment Management Limited ( بٍادارة وNAFA )Fullerton 
Asset Management Limited   ( ،  لNBP ) إنشاء أنواع مختلفة من بدء  بشأن

   AMIMمیزان بنك خالل السنة قد ساعد . صنادیق االستثمار المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة
الحفاظ على رأس المال و صنادیق معاشات "لتقدیم صنادیق مختلة تحت فئة  NAFAو  

االبتداء في التحویل الناجح لصندوقھ المتوازن من  AMIMالبنك  التقاعدیة و غیر ذالك ساعد
 .الي النھایة

    

المصرفي االسالمي  العملیات  مفاھیم ورشة علي أجرى الفریق االستشاري خالل السنة
شریك  )  ,.National Data Consultants (Pvt) Ltd (لمستشاري التقنیة و التجاریة ل

كما استمر البنك في تقدیم الخدمات االستشاریة لمبیعات المنتجات . محلّي من مقر تیمینوس 
شركة ، وھي  ( USL) المحدودة) الخاصة( االستھالكیة اإلسالمیة إلى الوالیات المبیعات 

  .الدیانة تحت مظلة التمویل Dawlance تابعة لمجموعة

  

من منصة المعھد الدولي للمصرفیین  ةاإلسالمی ةقدم البنك دورة شھادة المصرفی 
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  .  لتعلم والتنمیة وبناء القدراتلمبادرة  (IIIB)اإلسالمیة

  

 )البورصة مؤشر اإلسالمیة میزان( مؤشر  KMI - 30یفعل دورا ھاّما في إنشاء  میزان بنك
و واصل ,   مؤشر اإلسالمي المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في باكستانوھو أّول  

إعادة تكوین فیما یتعلق بالمسائل المتصلة ب) KSE (البنك تقدیم المشورة في بورصة كراتشى
  . مؤشر KMI -30 ل

  

  :مراجعة األصول
  

، االستصناع ،  مساومة ،متناقصة مشاركةیستخدم البنك في المقام األول المرابحة واإلجارة ، 
  . لم لتمویل األنشطة خالل العامو الّس مشاركة، تجارة

  

 المختلفة التمویل منتجات استخدام في التنویع نحو تحرك قد البنك أن نالحظ أن المشجع من
 السیاق، ھذا في. محفظة التمویل بالبنك من واضح ھو كما المرابحة، على االعتماد من وقلل

 إلى" التشغیل قید المشاركة و المشاركة"وزادت نسبة  ،%20 إلى االستصناع حصة زادت
٪ من  7٪ و  28٪ ، 29على  بقیتو حصة المشاركة المتناقصة و المرابحة واالجارة  ،8%

 .روبیة 133500000000 الي بلغ إجمالي محفظة التمویل للبنكو .إجمالي محفظة التمویل
 التمویل اتفاقات باستخدام المعامالت ھذه جمیع وأعدم. 2013 دیسمبر 31 من اعتبارا

  .اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة
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  :مسئولیات استعراض
  

 اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة الودائع منتجات مختلفة بنك ال عرض المطلوبات، جانب على
 وبلغ ٪26 بنسبة البنك ودائع محفظة ارتفعو  .'القرض'و'المضاربة' طریقة أساس على

 ودائع البنك یقبل السنة، خاللوفي  .2013 دیسمبر 31 في كما ملیار Rs.289.8 مجموع
 من عمالء و البنوك بین ما سوق من األجل قصیرة السیولة إلدارة المشاركة طریقة على

  .الشركات

  

 الودائع تجمعات مختلف إلى واألموال األصول تخصیص عملیة قد تم رصد السنة، مدار على
 المضاربة أساس علي للودائع اإلجمالیة األرباح في المشاركة نسب عن اإلعالنو
 وفقا ومراجعتھا الودائع حسابات على االرباح  وتوزیع الترجیح من شھریة مخصصاتو

  .اإلسالمیة الشریعة ومبادئ لقواعد

  النمو

   / 

 (االنخفاض)

 طرق التمویل 2014 2013

متناقصة مشاركة 33% 33% (4%)  

 مرابحة 31% 31% (3%)

 االستصناع 18% 18% 2%

7% 1%  1%  
المشاركة قید 

 التشغیل

  اإلجارة 8% 8% (1%)

مالسل 1% 1% 3%   

 تجارة 4% 4% (2%)
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  :متثال الشرعيعلي اال التدقیق الشرعي و التعلیقات
  

 مع التوافق ضمان في المتمثل الھدف تحقیق في حیویا دورا تلعب الشرعي التدقیق وظیفة
 وظیفة .البنك بھ یقوم نشاط كل في الشریعة التوجیھیة بالمبادئ التقید تقییم خالل من الشریعة
 فرع افتتاح وقت الحق من بدءا األنشطة جمیع على المستمر االختیار یحتفظ الشرعي التدقیق
 النھائیة األرباح توزیع مرحلة حتى المنتج تقدیم من خطوة كل في جنب إلى جنبا ویسیر

 .مودعینلاي ا للعمالء

  

 آلیة تقویة إلى  البنك جھود من كجزء وإدارات فروع 287 من الشرعیة المراجعة أجریت وقد
 / فروعال تجري التي المعامالت فقط لیس تغطي المراجعات ھذه .الداخلیة الشرعیة الرقابة

   .لموظفینل  الشریعة وعلم لمعرفة تقییما أیضا تشمل ولكنھا داراتاإل

  

 للعمیل األعمال نموذج لفھم إضافیة جھودا بذلی  PDSC  البنك وفریق التمویل، جانب على
 والزیارات المتكررة، العمالء اجتماعات وتجري .مرفق أي تجدید أو المنتجات موافقة قبل

 یتم للعمیل تقدیمھا یجري مرفق أن لضمان والمعامالت التجاریة العملیات واستعراض مصنع
 من الشریعة التدقیق ویجري .اإلسالمیة للشریعة االمتثال تضمن التي العملیة خالل من تسلیمھا
 التوجیھیة بالمبادئ التقید من للتأكد دوریا أیضا المودعین على األرباح توزیع عملیة

 التمویلیة التسھیالت ھیكلة وإعادة االئتمانیة، الموافقات استعراض تم العام، خالل.الشریعة
 لضمان األمنیة والوثائق الضمان خطابات نص بالعمیل، خاصة الصفقة عملیة والتدفقات

  .للعمالء التمویل منتجات تقدم حین في الشریعة مع التوافق

 

 وتدفقات ھیاكل منتج 1000 من أكثر PDSC إدارة وافقت الجاریة،ة أنشط من كجزء
 تدابیر واتخاذ العشوائي المادي التفتیش عملیات اتخذت  ذلك على وعالوة .لعمالئھ العملیة

 نوعیة تحسین زیادة وبالتالي معامالتالتمویل، من والفواتیر الشراء أدلة من للتحقق ملموسة
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 إجراء طریق عن البضائع وجود ضمان تجارةالو االستصناعمعامالت  في .الداخلیة الضوابط
  .البضاعة تسلم وقت في ٪100 المادي التفتیش عملیات

 

 المرابحة للتمویالت مباشرة مدفوعات انخفضت ،2013 العام خالل أنھ للقلق مدعاة ھو بل
 قدره بانخفاض أي ٪،70 إلى ٪80 من التجاریة / والمتوسطة الصغیرة والشركات للعمالء

 في المباشرة المدفوعات نسبة زیادةل بذلی ان  ینبغي ملموسةال جھودال أن بشدة ویوصى .10٪
 اإلجمالي العدد ازداد المرابحة، تحت صرف حاالت حیث من ذلك، ومع .المرابحة عملیات

  .مباشرة المرابحة الدفع للمعامالت

  

  لمیزان بنك  المرابحة تمویل في المباشر الدفع ملخص
  

  النمو

   / 

 (االنخفاض)

2013 
2012 

المباشرالدفع -تمویل المرابحة    

 المحفظة الشاملة 80% 70% (10%)

 

 
 الفصل باعتبار الزبائن

 الشركات 79% 71% (8%)

 SME  تجاري 84% 70% (14%)
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 مراجعة االمتثال و يالشریع  أجري التدقیق ، أعاله المذكورة االمتثال تدابیر إلى باإلضافة
 الفروع في تجري التي لألنشطة فھم على لللحصو مباشرة العام خالل واإلدارات فروع 287

  .واإلدارات

  

 و اإلسالمیة الصیرفة ومفاھیم ھیاكل حول للموظفین األساسي الفھم قیاس ممارسة أجري
 أوجھ أي لمعالجة أجریت الفور على التدریبیة الدورات و المقابالت طریق عن أیضا التمویل
  .االستعراضات ھذه خالل تحدیدھا تم التي القصور

  

 التي التوجیھیة المبادئ مع اتساقھا و البنك عمل من االمتثال الشریعة الشاملة المراجعة غطت
 إلىمع المراعات الخاّصة  ینظر كان العملیة، ھذه في SSB و الشرعي المستشار قدمھا

  : التالیة المجاالت

 عشوائّي أساس على مقر زیارة خالل  منالمورد  وجود وأكد . 
 التي الوثائق أن لضمان العمالء سجل مع المرابحة عبر المعامالت من التحقق تم وقد 

  .  الواقع أرض على لألحداث الفعلي التواجد تمثل
 تخصم ال ألن المرابحة المعامالت لتنفیذ الحقیقیة  الشراء أدلة على الحصول وتم 

 .المرابحة المصروفات من السابقة األرصدة
 بیعو ، االستصناع ، متناقصة مشاركة ، واإلجارة لمرابحةل  االتفاقات استعراض تم 

 . السلم
 الصلة ذات الشراء فواتیر و الموجودات ووصف ، اإلعالنات استعراض وجرى ، 

 المرابحة في اإلعالن و الشراء عملیات بین الزمني الفارق و الوثائق ترتیب و وتسلسل
 .الوھمیة المعامالت وقوع إمكانیة تجّنبل
 المرابحة صفائحوضع رصد ( MMS) تقاریر إعالن تأخر و ( DDR ) .. 
 الشراء سندات ) Purchase deeds( ملكیةو استردادلتفاصیل تكالیف المتعلقةبا،و 

 .إلجاراة معامالت في اإلیجارات تكالیف
 في وحدة بیع إیصاالت وإصدار تمویل عقاريل مشارکة متناقصة في الملكیة نسبة 

 .المناسب الوقت
 الفرز األسھم معاییر إلى اإلشارة مع المالیة األوراق في المحرز االستثمار. 
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 الصلة ذات والوثائق المالیة المعامالت استیراد. 
 العمیل لعملیات الدوري التقییم و الشراء ودورة ، العمیل دفع من واسع استعراض. 
 مختلفة وظیفیة مجاالت تلیھا الصلة ذات األخرى واإلجراءات الوثائق. 
 الودائع على األصول تخصیص و ، العمل تجمع الربح، الترجیح ، األرباح تقاسم نسبة 

 . الودائع لمنتجات

  

  :نظام االشراف على تصدیرات المرابحة 
  

 تمویل تمتد فروع حاجة ھناك حیث مكان في المرابحة لعملیات المستمر للرصد نظام وھناك
 اإلدارات، إدارة / فرع قبل من شامل استعراض وبعد ، الشھریة التقاریر ورقة لتقدیم مرابحة

  . أخطاء / أخطاء أي لتجنب المعامالت للمرابحة المستمر الرصد و للمراجعة PDSC إلى

  

  :صدقة
  

  یشمل وھذا ، الخیریة للجمعیات مستحق حسابإلى  روبي 57400000  نقل تم  السنة خالل
 اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافقة غیر الدخل جزء على روبیة للقضاء    30080000

 من المتأتیة األرباح توزیعات لتنقیة روبیة 3380000 ، التدقیق أثناء تحدیدھا تم التي
 و البنك قبل من اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة األسھم في المحرز االستثمار

 وعلى ، االعتیادیة األعمال سیاق في ، الخیریة الدفع حساب إلى نقلھا  23910000روبیة
 على عالوة . المختلفة المالیة المعامالت في العمالء قبل من المناسب غیر المدفوعات حساب
 .الشریعة المستشار موافقة بعد الخیریة حساب من 98300000 صرف تم .روبیة مبلغ ذلك،
  . 18.4 # مذكرة في الخیریة تفاصیل تتوفر

  

  :توصیة
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 : بأن أوصي ، البنك عملیات و ةمختلفال المعامالتاستعراض  إلى استنادا

 وذلك الدولیة السوق في شبكة و وخدماتھا منتجاتھا تقدیم إمكانیة تقییم لبنكینبغي ل  
  . اإلسالمیة المصرفیة الخدمات من آخرون أشخاص یستفیدل
 وكذلك الداخلیین العمالء لتسھیل البنك في تقنیةال نظام المعلومات تعزیز یجب 

  .فوریة أولویة األصول جانب المنتج حداتو إیالء ینبغي ، الصدد ھذا في.ینالخارجی
 الخدمات تقدیم إمكانیة استكشاف للبنك ینبغي ، والوصول حجم في التوسع مع 

 صاالت و المستودعات تطویر تشمل قد والتي التقلیدیة غیر اإلسالمیة المصرفیة
  .المتاجرة لغرض العرض

 صیغ في الدخول إمكانیة واستكشاف الجدیدة االبتكارات على التركیز للبنك ینبغي 
 األسھم ، األصغر التمویل مثل تخصصا أكثر اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة التمویل
  . االستثماري المال رأس و اإلسالمیة الشریعة أحكام مع المتوافقة الخاصة

 اإلسالمیة الصیرفة القضیة تجاه وااللتزام عقلیةال بسبب یتعلق فیما الحذر توخي ینبغي 
 نطاق زیادة المستحسن فمن ، ذلك على وعالوة . جدد موظفین توظیف عملیة خالل

 و الجدید للفرع بالفعل نفذت المعرفة تقییم عملیة و اإلسالمیة المصرفیة الخدمات
 مستوى على جدد النجارون و األقسام ورؤساء المناطق مدیريإلى   العملیات مدیري

  . رفیع
 المصرفیة الخدمات لنشر التوسع في المتمثلة سیاستھا مواصلة البنك على یتعین 

 ینالمتعلق الموظفین تدریب على التركیز الصدد ھذا في واالستمرار اإلسالمیة
 خاص بشكل التركیز مع البنك یقدمھا التي اإلسالمیة المصرفیة والخدمات بالمنتجات

  . األمامي الخط موظفي على

  

  :استنتاج

  

 الشریعة مبادئ تطبیق لضمان والموظفین اإلدارة على إلزامي وھو البنك، لمیثاق وفقا
  الشریعة ومستشار و الشرعیة الرقابة ھیئة عن الصادرة التوجیھیة والمبادئ اإلسالمیة
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 مع التوافق ضمان عن الرئیسیة المسؤولیة .البنك أنشطة جمیع في الشریعة مع التوافق لضمان
  .اإلدارة عاتق على تقع وبالتالي البنك عملیات من الشریعة

  

 الصلة، ذات والوثائق المعامالت من فئة لكل العینة الحاالت من واسعة مالحظات إلى استنادا
 رأینا، في الصدد، ھذا في المحرز اإلدارة تمثیل و للمودعین األرباح توزیع وآلیة ، العملیات و

 مبادئ و لقواعد االمتثال العام خالل البنك یؤدیھا التي ، المعامالت و واألنشطة الشؤون أن
 الشرعیة الرقابة مجلس قدمھا التي والتوجیھات التوجیھیة المبادئ ضوء في اإلسالمیة الشریعة

 . الشریعة مع التوافق SBP المتعلقة التوجیھیة والمبادئ میزان بنك ل الشرعي المستشار ،
  . الخیریة للحساب استعراض خالل تحدیدھا تم التي المتوافقة غیر اال رباح   نقل ویجري

  

 وفي العالم ھذا في النجاح لنا وجعل العزیزة مھامھ إلنجاز أفضل توفیق مع لنا اهللا بارك
  .اخطائنا ویغفُر اآلخرة،

  

  . وبركاتھ اهللا رحمة و علیكمالسالم 
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