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 بسم اهلل الرمحن الرحىم
 

 6102تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام
مصرف ميزان احملدود أن يقدم تقريره السنوي للعام  توفيقه، يسر  فضله و سبحانه وتعاىل و  حبمد اهلل

وللعلم فإن هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية التجارية يف باكستان. املصرفية وتبنِّيه  انطالقهاخلامس عشر على 
قد قامت خالل السنة قيد التقرير بعقد أربعة اجتماعات تناولت فيها شىت املنتجات واملفاهيم والعقود 

العضو )اهليئة ، فحّوهلا إىل التدقيق الشرعي قسمواملعامالت املالية والعمليات والقضايا اليت حّددها وأبرزها 
 للتعرف على مدى مطابقتها ومالءمتها ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء. (لس الشرعياملقيم للمج
تطوير املتنجات  قسميجمموعة جيدة من املهنيني واخلرباء يف  وظفوإننا يف مصرف ميزان احملدود ن 

ومن املقيم للمصرف.  اجمللس الشرعيعضو الذين يعملون حتت توجيه وإشراف من ِقَبل ، و التدقيق الشرعيو 
يف كل من األحباث اجلديدة وأنشطة  وافق مع الشريعةهو ضمان توفري الت قسمالوظائف األساسية هلذا ال

وإجراء تدريبات ، من قبل تطوير املنتجات، وحتسني املنتجات واإلجراءات املوجودة املتعامل هبا يف املصرف
مكتبه الرئيسي، ولكل نوع من  أقساموافق مع الشريعة لفروع املصرف، و املصرفية اإلسالمية، واستعراض الت

لوثائق واملستندات ذات الصلة هبذه العقود ومبراحل إجرائها مراجعة اوكذلك العمليات السائدة يف املصرف، 
 اريةيُقّدم اخلدمات السكرت ذاته قسموإضافة إىل كل هذه املهاّم فال ،على أساس االختبار والفحص املختلفة

  ة الرقابة الشرعية للمصرف.ئهلي
)والذي يعمل حتت ، تدقيق الشرعيال قسمخر بعنوان: ٓ  مستقل ا قسم، فهناك قسموجبانب هذا ال

لغرض مراجعة تطبيق أحكام الشريعة يف أعمال وأنشطة املصرف َكُكلٍّ،  (جمللس األمناءالتدقيق جلنة إشراف 
لالستطالع بصفة خاصة  لمجلس الشرعيل املقيم وعضو الشرعيةهيئة الرقابة م تقريره إىل ومن ََث يقدِّ 

 والتعديالت املناسبة إذا ما مّسته احلاجة إىل ذلك.
على ضمان  الشرعي تدقيقوال PDSC قسميظفني يف و نشيد جبهود املوهبذه املناسبة نوّد أن 

 توفريهم يف املصرف بيئة توافق مبادئ الشريعة اإلسالمية وتطابق ضوابطها الغراء.
املصرف مل َيدَع أية قضية من القضايا اليت تتعلق بالشريعة عالقة وإننا لنشعر بالراحة إذ نالحظ أن 

و املصرف وإدارته األمر الذي يرسم لنا صورة واضحة عن الرغبة الشديدة اليت يتحلى هبا موظفومهملة، 
 جتاه تطبيق الشريعة اإلسالمية. األمناءوجملس 
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 املصرف خالل العام قيد التقرير. اوفيما يلي نلّخص أهم املنجزات والتطورات اليت شهده  
 بحث وتطوير المنتجات الجديدة:

هيكل صكوك وضع هيئة الرقابة الشرعية على  وافقتمن أجل زيادة نسبة كفاية رأس املال للبنك، 
Tier  لقطاع اخلاص وعلى أساس املضاربة.يف ا)شق رأس املال الثاين( الثاين 

لغرض تَفّهم  -، إذ قامت PDSCمن قبل جمموعة  املبذولة هوداجلن اهليئة ليُسر ها أن تقدر وإ
 0111، وراجعت أكثر من املصرفيةزيارة ولقاء مع الزبائن ورجال الصناعة  151بـ - تجاريةال األجراءات

 وهيئة الرقابة الشرعية. (العضو املقيم للمجلس الشرعي)عقد متعدد األنواع يف ضوء توجيهات 
 ععقد متويل جمم   10وإضافة إىل ذلك فلقد متت مراجعة اهليكلة األساسية والوثائق الالزمة حلوايل 

، مبا فيها عدة عقود مركبة من لمجلس الشرعي املقيم ل عضوحتت إشراف و  PDSCمن قبل اجملموعة 
املقيم عضو )حتت إشراف  PDCSاإلجارة واملشاركة املتناقصة قد مت وضع هياكلها األساسية من فريق 

كانت قد مّتت لصاحل شىّت اجلهات احلكومية واخلاصة، أمثال ّمعة  وكل هذه العقود اجمل. ( لمجلس الشرعيل
WAPDAو، لكهرومائية، وسّد داسو، شركة نيلم جهلم للطاقة اDaewoo Pakistan و ،SSGCو ، 
SNGPL ،تطوير البنية التحتية، وزيادة رأس املال، ومتويل مشروع ، من املختلفة  وذلك تلبية ألغراض هذه الشركات

 الطاقة.
للتأكد من حصول القبض،  ،فاليت قام هبا املصر  عاينة احلقيقيةومن اجلدير بالذكر أيضا أن نسبة امل

 %( .111مائة يف املائة ) عقود السلم والتجارة كانت هي العقد يفللبضائع حمل 
يف اليت بذلتها  (مصرف ميزان احملدود)ن قبل إدارة م دؤوبةالهودات اجملأيضا ب قرّ كما أن اهليئة ت

لودائع احلج، يف خطوة سديدة ضمن سعينا  ةالوحيد لةاملسئوو  يه املصاريف االسالميةإقناع احلكومة ليكون 
 . كلية  جلعل فريضة احلج نقية وخالية من عنصر الربا

 لوعاءحسب نظام إدارة ا يئة أيضا املبادرة اليت أللقها املصرف حلسا  األربا  وتوزيعهااهلوتُسر  
تعزيز الشفافية يف حسا  مواصلة لعملية يُعترب استمرارا و  لوعاءا، حيث ال شك يف أن تطوير نظام الداخلي

 .على متيز املصرف يف لر  وابتكار اجلديد خر،ٓ  يشهد، من جانب ا ما، كاألربا  وتوزيعها
 

 التدريب والتطويرات:
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م( كان مثمرا للغاية من حيث منتجات 2112أن العام قيد التقرير )ب يّسرنا أن نفيدكم علما
دورة تدريبية نُظِّمت لألعضاء  151من أن العام شهد  ما يتضح جليااملصرفية اإلسالمية يف جمال التدريب، 

وإن هذا العدد  من موظفي البنك.موظفا  2511أكثر من يف خمتلف أحناء باكستان، لتشمل  املوظفني
وبرامج تنشيطية وبرامج إصدار الشهادات يف جمال املصرفية  لألعضاء اجُلَدد، يشمل الدورات التوجيهية

ندوة ومؤمترا، واليت حضرها أكثر من  94تدريب الداخلي، فلقد عقد املصرف حنو وإضافة إىل ال اإلسالمية.
 .عمالء املصرف وعموم اجلماهري واملهنيني والطال  من خمتلف اجلامعاتشخصا، ميثلون  9121

، اليت هي مؤسسة  IBA-CEIFـ ل ااسرتاتيجي اشريك "ميزان"مصرف واهليئة تِشيد مبجهودات 
التمويل يف جمال رائدة يف باكستان إلضفاء الدورات التدريبية وحلقات التوعية حول مواضيع خمتلفة 

 اإلسالمي.
-IBA املَنظ م من قبل منتدى التمويل اإلسالمي العامليدعم أول وتشيد أيضا جبهود املصرف يف 

CEIF العلماء واألكادمييون واملهنيون، باإلضافة إىل ممثلني من جهات حكومية تنظيمية ، والذي حضره
 (هيئة األوراق املالية والبورصة لباكستان)البنك الباكستاين املركزي، 

 
 :المصرفية الرقابة الشرعية ودعم الصناعة

بأن املصرف يساهم بنشاط يف دعم أنشطة بناء  قرِّروتشعر هيئة الرقابة الشرعية بالسعادة إذ ت
القدرات وتطويرها يف جمال صناعة املصرفية اإلسالمية، وذلك عن لريق تقدمي دعمها يف عقد املؤمترات 
التدريبية لدى املؤسسات العاملة يف هذا اجملال، مبا فيها: املؤسسة الولنية للمصرفية اإلسالمية والتمويل 

(وغريها من املؤسسات املختلفة يف عقد CIEز االقتصاد اإلسالمي )(، ومركNIBAFاإلسالمي)
 جلسات تدريبية للمصرفية اإلسالمية. 

كما أن املصرف ساعد أيضا يف عقد العديد من الدورات التدريبية واملؤمترات وبرامج الشهادة لدى   
مركز لشيخ زايد اإلسالمي،كراتشي، مركز امركز التميز يف املصرفية اإلسالمية   - IBAمؤسسات عديدة كـ: 

 الهور،جامعة CIBES Commecs ،COMSATS االقتصاد اإلسالمي جامعة ملز الهور،
 .وما إىل ذلك اهلندسة والتكنولوجيا الهور
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قد دخل يف مذكرات التفاهم مع املؤسسات العاملية الشهرية ومن اجلدير بالذكر أيضا أن املصرف 
" مثال، وذلك لغرض التعاون املشرتك ISRAو " "AAOIFIكـ "  من نوعها يف جمال التمويل اإلسالمي

 يف شىت جماالت املصرفية اإلسالمية.
، يف إعداد وإلالق أربعة NAFA ، وAMIMـ وخالل السنة أيضا َوّفر املصرف دعمه ل

فإن املصرف سّهل أيضا عملية حتويل وإضافة إىل ذلك  وسبعة خمططات. تابعنيصناديق رئيسية وصندوقني 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن املصرف قد . "LAKSON"فريق  صندوق تقليدي إىل صندوق إسالمي لدى

وأجنز أيضا خدماته  ،BIBFمعهد العلوم املصرفيةوّسع نطاق خدماته االستشارية الشرعية يف البحرين لدى 
 فيها.  االستشارية إلحدى شركات التأمني احمللية إلدخال نافذة عمليات التكافل

 مراجعة األصول والممتلكات:
لقد كانت غالبية عمليات املصرف لألنشطة التمويلية خالل السنة من قبيل املشاركة اجلارية، 

فواتري، ووكالة االستثمار والتجارة، –واملراحبة، واملساومة، والسلم  ،واملشاركة املتناقصة، واالستصناع، واإلجارة
  ل.بضائع، واملشاركة والبيع املؤج -والسلم

ومما جيدر ذكره يف هذا املقام هو أن املصرف قد عمد يف عملياته التمويلية إىل التنويع يف استخدام 
منتجات متويلية شىت، وذلك يف هدف لتقليل اعتماده على املراحبة، كما يظهر ذلك واضحا من حمفظته 

بنسبة  -مبا فيها املشاركة اجلارية أيضا –ا يف التمويل القائم على أساس املشاركة وّ االستثمارية؛ حيث جند نُ 
% ، ويف املشاركة 2.26، باإلضافة إىل النمو الذي حصل يف اإلجارة بنسبة % عن السنة املاضية11.9

بليون روبية  014.21وللعلم فإن جمموع حمفظة التمويل للمصرف قد وصل إىل . %5.2املتناقصة بنسبة 
 .2112م من شهر ديسمرب عا 01)إمجايل(، للتاريخ 

 نو/)اخنفاض( % %2115 2016% صيغ التمويل
 5.21 01.13 01.62 املشاركة املتناقصة

 11.04 22.91 29.30 املشاركة اجلاريةاملشاركة/
 (0.30) 10.99 12.49 االستصناع

 2.62 3.21 3.42 اإلجارة
 (92.99) 4.52 5.51 املراحبة
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 (12.33) 5.39 9.35 املساومة
 21.21 0.91 9.12 فواتري-السلم

 - - 0.44 وكالة االستثمار
 (29.10) 2.93 1.63 التجارة

 (30.11) 2.02 1.20 بضائع-سلم
 (90.56) 2.64 1.20 أخرى

 
وخالل العام فإن الدفع املباشر للشركات الصغرية والتجارية املتوسطة والزبائن يف عمليات املراحبة  

أن تواصل اجلهود بشأن تنمية النسبة املئوية للدفع  بضرورة وتوصي اهليئة. %87كان قد حوفظ عليه بنسبة 
 املباشر يف عمليات املراحبة.

 
 خالصة الدفع المباشر في عمليات المرابحة لمصرف الميزن

 نو/ )اخنفاض(  2112  2115   
 4%  %87  %60  جمموع احملفظة

  باعتبار القطاعات
 %16 %100  %69  الشركات

 %4  %86  %62 الشركات الصغرية
 واملتوسطة، جتاري 
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 :ودائعمراجعة ال
لودائع متوافقة مع الشريعة اإلسالمية على فإن املصرف قد أللق عدة منتجات  ،ودائعويف جانب ال

 % لتصل إىل مبلغ14.5أساس صيغيت القرض واملضاربَة. ومما يثلج الصدر أن نرى ودائع البنك تنمو بنسبة 
 .2112بليون روبية، لنهاية شهر ديسمرب عام  529.2

ب سَ خمتلفة، وإعالن نِ  أوعية ودائعوعلى مدار العام، فإن ختصيص وتوزيع الودائع والصناديق إىل 
املشاركة املتوقعة يف الربح يف الودائع املبنية على املضاربة، وتعيني األوزان الشهرية، وتوزيع األربا  إىل 

مصرف امليزان، وضوابط  وعاءذلك قد مّت ترتيبه ومراقبته لبق توجيهات إدارة  احلسابات الودائعية، كل
 املصرف املركزي لباكستان إلدارة الودائع املصرفية.

 
 :قسم التدقيق الشرعي

ا يف حتقيق اهلدف املتمثل يف ضمان امتثال الشريعة من دورا هامّ  قسم التدقيق الشرعي ليؤديإن 
باملبادئ التوجيهية ألحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع اخلطوات واألنشطة اليت يقوم هبا خالل تقييم االلتزام 

 املصرف.
فإن هناك الصادرة من املصرف الباكستاين املركزي، إلار تطبيق احلكم الشرعي، ضوابط ل امتثاالو 

، مناءتابعة جمللس األال التدقيق، قد مت تشكيله يف ضوء أوامر جلنة لتدقيق الشرعيمستقاّل خمّصصا ل قسما
حتقيق اهلدف لضمان التوافق من خالل تقييم االلتزام باملبادئ  ساهم بقوة يفوالذي أصبح ساري املفعول وسي

، (العضو املقيم للمجلس الشرعي)التوجيهية ألحكام الشريعة اإلسالمية املبينة من ِقَبل هيئة الرقابة الشرعية، و
املصرفية اإلسالمية للبنك املركزي الباكستاين، وذلك يف مجيع األنشطة اليت والضوابط التوجيهية الشرعية لفرع 

ليصبح ساري التشغيل يف مجيع أنشطة املصرف، بدًء من فتح  قسم التدقيق الشرعيوإن  قام هبا املصرف.
يع الفرع املصريف، ويسري جنبا إىل جنب يف كل خطوة من لر  املنتجات، إىل املستوى النهائي حيث يتم توز 

 األربا  إىل أصحا  الودائع.
 أقسامفرعا، ومكاتب املنطقة، ومراكز الزبائن وحماور الشركات، و  532ـ ل تدقيق الشرعيوإن ال

التدقيق ليات ٓ  كجزء حملاوالت وجهود املصرف يف تقوية اقد مّتت بصورة جيدة  املكتب الرئيسي، كانت 
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ت والعقود املتخذة من قبل هذه الفروع عامالطية املعلى تغ قتصرمل ت لتدقيقاتوإن هذه ا. الشرعي الداخلي
 واألقسام، بل إهنا مشلت كذلك تقييم املعرفة الشرعية من املوظفني.

 
 التبرعات

مليون روبية إىل حسا  التربعات مستحق الدفع،  26.21خالل العام قيد التقرير قد مّت حتويل 
 تدقيق الشرعيحتديده خالل ال مليون روبية للتخلص من الربح غري الشرعي الذي متّ  1.31من ضمنها 

مليون روبية أخرى اليت مت حتويلها إىل حسا  التربع لغاية تنقية  2.54لعمليات املصرف، إضافة إىل 
 29.4ثمار األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من قبل املصرف، بينما توزيعات األربا  املكتسبة من است

من قبيل التربعات العادية اليت أداها العمالء ألجل تأخريهم يف تسديد الدفع املستحق عليهم يف عمليات 
مليون روبية قد مّت صرفه وإنفاقه من حسا   03.62متويلية شىت. ومن جهة أخرى، فإن مبلغا قدره 

 .21.9وتفاصيل التربعات متوفرة يف املالحظة رقم: . (لمجلس الشرعياملقيم لعضو )ربعات بعد موافقة الت
 توصيات:

الداخلي، وعمليات قسم التدقيق الشرعي استعراض ومراجعة املعامالت املختلفة، وتقرير استنادا إىل 
 مبا يلي:  ي اهليئةوصتاملصرف املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

  ُح املصرف إمكانية إللالق منتجاته وخدماته وتوسيع نطاق شبكته يف نَ ينبغي أن مي
األمر الذي لن يعزز صورة العالمة التجارية للبنك كبنك إسالمي عاملي رائد  السوق العاملية،

 فحسب، بل كذلك سيعزِّز صورة البالد كمركز عاملي/إقليمي متوقع للخدمات املصرفية اإلسالمية
 .والتمويل اإلسالمي

   بالنظر إىل خطورة العمل ومدى أمهيته املهنية، ينبغي للمصرف أن يركِّز أيضا على
 قسم التدقيق الشرعي للمصرف.تطوير املنتج و  قسمبناء القدرات وتدريب القوى العاملة املرتبطة ب

   ِت ينبغي للمصرف الرتكيز على استهداف املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية ولَف
انتباهها لتختار املصرف للخدمات اإلسالمية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف كال اجلانبني: الودائع 

 املصرفية والتمويل املصريف.
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  ُاعتناء بالغا بعقلية نظرية املصرفية اإلسالمية وااللتزام بقيمها يف عملية  عتىنينبغي أن ي
 توظيف املوظفني اجُلدد يف املصرف.

  للمصرف أن يتابع جهوده مع املصرف املركزي الباكستاين إللالق اخلدمات ينبغي
 ، ونافذة اخلصم اإلسالمية.مؤشر التمويل اإلسالميسعر التمويلية الطويلة األجل مطابقة للشريعة، و 

  صح أيضا بشدة أن يبذل املصرف املزيد من جهوده يف تعزيز التنسيق بينه تنكما
مفاهيم املصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي معهم، ومنحهم فرصا  وبني العلماء من خالل تبادل

ملشاهدة عمل مصرف ميزان. ومن هذا الطريق سيصبح باإلمكان مترير رسالة املصرفية اإلسالمية إىل 
 اجلماهري عن لريقهم بأسلو  فعال.

  كلم بنية على أساس الفائدة ويتاملكومية احلقروض الينبغي للمصرف أن يتناول قضية
 ربوية واستبدالالقروض التقليل  ا، لالبا منهبشأهنا مع املسئوولني واجلهات املعنية يف احلكومة

 .هبا اإلسالمية الشرعيةصكوك ال
  َعا جوهريا يف االقتصاد بني الصني وباكستان مشرو االقتصادي  رّ لقد بات املم

من خدمات التمويل غتنم الفرصة لالستزادة ينبغي للحكومة الباكستانية أن تلذا الباكستاين، 
من اجلهات املعنية أن تويل املصرفية اإلسالمية اهتماما  يطلب املصرف. ويف هذا الصدد اإلسالمي

ِهّم. عملياتوتزيد من حصتها يف متويل أبلغ وأوسع، 
ُ
 هذا املشروع العمالق امل

  التمويل اإلسالمي ينبغى للمصرف أن يقوم بعقد وإجراء دورات توعوية حول
، ورجال صحا  الفضيلة العلماء واملفتنيللعاملني يف الصناعة، واحملامني، والسلطة القضائية، وأ

 . ضباط القوات املسلحةالتعليم والرتبية، واإلعالميني، وجمتمع األعمال، و 
 خاتمة:

م والتوجيهات الشرعية ، فإنه يتحتم على اإلدارة واملوظفني التأكد من تطبيق القيصرفوفقا مليثاق امل
للمصرف، وبنفس التأكيد جيب مراعاة  (والعضو املقيم للمجلس الشرعي)الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية 

التوافق الشرعي يف مجيع أنشطة املصرف. واملسئوولية األوىل لضمان تطبيق قواعد الشريعة يف عمليات 
 ذية.املصرف تقع على عاتق جملس اإلدارة واإلدارة التنفي
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عّينة لكل فئة من الصفقات واملعامالت، ووثائق ذات الصلة مواستنادا إىل استعراض واسع حلاالت 
قسم التدقيق الشرعي ، واستعراض تقرير PDSCقسم وعمليات، وآلية توزيع األربا  للمستثمرين من 

اإلسالمية، يف ضوء اإلرشادات الشريعة  قواعد ومبادئ قد التزمومتثيل اإلدارة يف هذا الصدد، نرى أن البنك 
والتوجيهات من هيئة الرقابة الشرعية، والعضو املقيم للمجلس الشرعي ملصرف ميزان، وكذلك يف ضوء 
التوجيهات الصادرة من اجمللس الشرعي للمصرف املركزي لباكستان. والربح غري املوافق للشريعة والذي مت 

صندوق التربع عن لريق نظام واضح املعامل، ومن َّث جيري ، قد ُحوِّل إىل لتدقيق الشرعيحتديده خالل ا
 استخدامه بشكل صحيح وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية.

طابق الشرعي الصادرة املستقل، وسياسات وتوجيهات الت PDSC قسموبناء على قوة وقدرة 
سارية التفعيل بصورة  نرى أن آلية فعالة لضمان موافقة الشريعة يف عمليات املصرف ككل  من املصرف، 

 مناسبة.
وفقنا للقيام هبذه األعمال وأداء هذه األمانة املنولة بنا على الوجه الذي نسأل اهلل تعاىل أن ي

 ، وأن يغفر خطايانا، إنه ويل التوفيق وباإلجابة جدير. يرضيه
 ورمحة اهلل وبركاته. والسالم عليكم

 د. حممد عمران أشرف العثماين
 قيم للمجلس الشرعيالعضو امل

  شيخ عصام حممد إسحاق
  عضو هيئة الرقابة الشرعية

 م2113/فرباير/ 2ـ ، املوافق لـه1906/ مجادى األوىل/ 9تاريخ: 

 القاضي )متقاعد( حممد تقي العثماين
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية

 


