
 
 

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 م8201تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام

وعلى احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، حممد املصطفى األمني، 
 آله وأصحابه أمجعني. وبعد:

احملدود أن يقدم تقريره السنوي للعام فبحمد هللا سبحانه وتعاىل وفضله وتوفيقه، يسرُّ مصرف ميزان 
السابع عشر على انطالقه وتبن ِّيه املصرفية اإلسالمية التجارية. وللعلم فإن اجمللس الشرعي قد قام خالل السنة 

 قيد التقرير بعقد مخسة اجتماعات تناول فيها عدة قضااي حمالة هلا من جهة املصرف.
، الرقابة الشرعيةجيدة من املهنيني واخلرباء يف قسم  وإننا يف مصرف ميزان احملدود نوظف جمموعة

والذين يعملون حتت توجيه وإشراف اجمللس الشرعي للمصرف. ومن الوظائف األساسية هلذا القسم هو القيام 
العمليات  الشريعة يف كل من امتثال ابلبحث والتحليل يف جمال القضااي الشرعية، ومن مث ضمان وتوفري 

حتسني املنتجات واإلجراءات املوجودة املتعامل هبا يف تطوير املنتجات، ابإلضافة إىل واإلجراءات اجلديدة و 
لفروع املصرف،  وضع امتثال الشريعةاملصرف من قبل، وعقد تدريبات املصرفية اإلسالمية، واستعراض 

ك مراجعة الواثئق واملستندات وأقسام مكتبه الرئيسي، ولكل نوع من العمليات السائدة يف املصرف، وكذل
لى كل هذه عالوة عذات الصلة هبذه العقود ومبراحل إجرائها املختلفة على أساس االختبار والفحص، و 

 للمصرف. للمجلس الشرعياملهام  فالقسم ذاته يُقد م اخلدمات السكراترية 
الذي يعمل حتت ، )و التدقيق الشرعيوجبانب هذا القسم، فهناك قسم مستقل ٓاخر بعنوان: قسم 

لغرض مراجعة تطبيق أحكام الشريعة يف أعمال وأنشطة املصرف  إشراف جلنة التدقيق الشرعي جمللس األمناء(
، ومن مَث يقد ِّم تقريره إىل هيئة الرقابة الشرعية وعضو اجمللس الشرعي املقيم بصفة خاصة لالستطالع  َكُكل ٍّ

 والتعديالت املناسبة.
" الصادر من املصرف املركزي الباكستاين، قد 2018-احلوكمة الشرعية واستجابة ملتطلبات "إطار

إىل جمموعة دعم الزابئن ، . وهبذه املناسبة نود   _اليت هي جمموعة داعمة مستقلة _نتجلت وظيفة تطوير املو  حُ 
يف وتقويتهم على ضمان توفريهم  "التدقيق الشرعيو" " االلتزام الشرعي أن نشيد جبهود املوظفني يف قسمي "

 املصرف بيئة توافق مبادئ الشريعة اإلسالمية وتطابق ضوابطها الغراء.



 
 

 
 

الدعم الكبري الذي جنده من املوظفني واإلدارة وأعضاء والذي يرحينا يف هذا اجملال هو التعهد العايل و 
موظفا، الذين  10،035أن العدد املشتغلني ابملصرف يتجاوز ابملصرف. ومما يشجعنا أيضا هو معرفة  اجمللس

 يعملون ابملصرف وابلطبع يشكلون مصادر الدخل احلالل لعوائلهم.
 م.2018ديسمرب  31املصرف خالل السنة املنتهية يف وفيما يلي نلخ ص أهم التطورات اليت شهدها 

 حبث وتطوير املنتجات اجلديدة:
إن اجمللس الشرعي ليشيد ابجلهود اليت بذهلا املصرف، لغرض تفهم الصور التجارية، يف سبيل إجراء 

يف ضوء عقد متعدد األنواع  4500زايرة ولقاء مع الزابئن ورجال الصناعة املصرفية، ومراجعة أكثر من  150
 توجيهات العضو املقيم للمجلس الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية.

مثانية عقود متويل جممَّع، ابستخدام عدة  ألكثر منملراجعة اب قام املصرفوإضافة إىل ذلك فلقد 
حتت إشراف عضو اجمللس الشرعي وذلك  واملشاركة اجلارية.عقود مركبة من اإلجارة، واملشاركة املتناقصة، 

. وكل هذه العقود اجملم عة كانت قد مت ت لصاحل شّت  اجلهات احلكومية واخلاصة، اجمللس الشرعي /املقيم
شركة كراتشي و ، وشركة الصني للطاقة، وشركة صديق وأبناؤه للطاقة،  للطاقة (Lucky)شركة أمثال: 

السيارات اخلاصة احملدودة، وشركة ٓاغا مؤسسة جافيدان اخلاصة احملدودة، وهيونداي نشاط شركة الكهرابئية، 
أغراض لتلبية  وكانت هذه العقود التجمعية .رثني دافو ماركر احملدودةللصناعة الفوالذية احملدودة، وشركة ما

ومن اجلدير  هذه الشركات املختلفة، من تطوير البنية التحتية، وزايدة رأس املال، ومتويل مشروع الطاقة.
 للبضائع وقت التسلم كانت قد متت يف مجيع معامالت االستصناع والتجارة تقريبا.  قيقيةأن املعاينة احلابلذكر 

لقد لعب املصرف دورا حيواي ملموسا يف تطوير صناعة املصرفية اإلسالمية قيد التقرير وخالل السنة 
بعقد االجتماعات  -يف حني ٓاخر (IBA CIEF)بوحده حينا، ومبشاركة – ، حيث قاميف ابكستان

، ونواب الربملان، والطبقة البيوقراطية علماء الشريعةوتقدمي الربامج التوعوية بشأن املصرفية اإلسالمية لكل من 
وكان من النتيجة املباشرة لتلك الربامج القرار الذي أقر ه جملس الشيوخ الباكستاين  .وموظفني حكوميني

يف الصيغ واألساليب  -على أقل تقدير–%  من ديوهنا 30 بوضعبشكل إمجاعي، يعىن إبلزام احلكومة 
 املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

ويسران أن نفيد القراء علما أبن املصرف يرأس جمموعة من البنوك اإلسالمية هليكلة صكوك الطاقة 
هذا دائرية يف لتسوية جزء من الديون ال الباكستانية لصاحل وزارة الطاقة/ شركات الطاقة اخلاصة احملدودة

 قطاع.ال



 
 

 
 

(، DPCكما أن املصرف قد قام بدوره أيضا يف إجياد حل شرعي ملشروع شركة محاية الودائع )
 الذي أطلقه املصرف املركزي الباكستاين. 

وجبانب ذلك كله، مازال املصرف يقدم دعمه بفعالية ونشاط إىل املصرف املركزي الباكستاين يف 
شّت األمور املتعلقة بصناعة املصرفية اإلسالمية، ميكننا أن منثل هلا فيما يلي: اقرتاحات إلطار احلوكمة 

 لك.متويل قطاع الطاقة، إصدار الصكوك اجلديدة، وما إىل ذالشرعية، حلول ملشروع 
وإن اجمللس الشرعي قد أشاد ابلدور احليوي النشط الذي لعبه العضو املقيم للمجلس الشرعي و 

دعم احلكومة إلدخال إصالحات ضريبية يف جلنة التنفيذ اليت أعدها الوزير الفيدرايل، ويف  SCD))جمموعة
 على طرق التمويل اإلسالمية.

ادئ توجيهية لقضااي خمتلفة، اجلدير ابملالحظة وخالل السنة قيد التقرير، قدم اجمللس الشرعي مب
 منها ما يلي: 
( املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف Tier-1) شق األول من رأس املالالإصدار أول صكوك   •

 .ابكستان.
 الباكستانية.ؤجل، مع وزارة الشئوون املالية بيع امل -حكومة ابكستانية متويل •
 الرواتب.ميزان كشريك يف جدول  •
 خدمة قبض األسهم. •
 لكرتونية.يف التعامالت التجارية اإلتقدمي التوجيهات لغرض التمويل اإللكرتوين املتني اآلمن  •
 منتج التمويل الشخصي ألغراض عدة. •

 التدريب والتطويرات:
م( كان مثمرا للغاية من حيث منتجات 2018تسُّر اجمللس الشرعي اإلشارة إىل أن العام قيد التقرير )

مت تنظيم دورة تدريبية خاصة ألعضاء جملس إدارة البنك واليت قام املصرفية اإلسالمية يف جمال التدريب. لقد 
 ق والشيخ الدكتور عمران أشرف العثماين. هبا الشيخ عصام إسح  

ساعة عمل، لألعضاء املوظفني يف  840دورة تدريبية حتتوي على  105كما أنه يف العام ذاته، مت تنظيم 
موظفا من موظفي البنك. وإن هذا العدد يشمل الدورات  5000خمتلف أحناء ابكستان، لتشمل أكثر من 

التوجيهية لألعضاء اجلَُدد، وبرامج تنشيطية يف جانيب األصول والودائع ويف جمال التجارة والتمويل وعمليات 
ولتسليح املوظفني املشتغلني يف الفروع اجلديدة ال املصرفية اإلسالمية. وبرامج إصدار الشهادات يف جم، اخلزينة



 
 

 
 

دورات تعليمية، )كل واحدة منها  11مبعرفة كافية عن املصرفية اإلسالمية وعملياهتا، قام املصرف بتنظيم 
 65حنو  ، فلقد عقد املصرفالتوعية يف اجملتمع نشرولغاية  وإضافة إىل التدريب الداخليملدة مخسىة أايم(. 

)أعظمها: كراتشي، إسالم أابد، الهور، بيشاور، راول بندي، فيصل أابد، ملتان،  مدينة 38ندوة ومؤمترا يف 
شخصا،  6500، واليت حضرها أكثر من حيدرأابد، كشمري املستقلة، هزارا، إيبت أابد وديره غازي خان(

والطالب من خمتلف  وعلماء الشريعة واملفتني الكرام،، واملهنيني ،وعموم اجلماهري ،ميثلون عمالء املصرف
 اجلامعات.
الزايرات لعدة جامعات  ولتطوير فكرة املصرفية اإلسالمية يف أوساط طالب اجلامعات، مت ترتيب 

ألقيت خالهلا حماضرات حول املصرفية  امعة البحرية،اجل، و  (IoBM)، (IBA): من ضمنهامعروفة 
 اليت كانت تغطي معظم األسئلة املتكررة يف جمال الصريفة اإلسالمية.النقاش  ساتاإلسالمية ابإلضافة إىل جل

وكذلك يسر اجمللس الشرعي اإلشارة إىل أن العضو املقيم للمجلس الشرعي وأحد أعضاء 
(SCD)  ،ما يعترب يف حقهم إجنازا مهما جيدر ابملصرف شاركا يف ترمجة املعايري الشرعية إىل اللغة األردية

 ابلتنويه واإلشادة.
عضوا من اإلدارة العليا والرؤساء التنفيذيني للمصرف  118وخالل العام نفسه، لقد مت تدريب حنو 

للمشاركة يف برانمج  IBA CEIFصرف إىل عضوا موظفا يف امل 44وابتعث يف جمال املصرفية اإلسالمية. 
عضوا موظفا من نيل  14وللحني فلقد متكن . AAOIFIالشهادة العليا يف املعايري الشرعية الصادرة من 

 . (CSAA)الشرعي " دقق املاملراقب و شهادة "
 ودعم الصناعة املصرفية: االستشارية الشرعية

ابلسعادة إذ تبني أن البنك يقدم حبيوية ونشاط دعمه لقطاع وإن هيئة الرقابة الشرعية لتشعر 
التمويل اإلسالمي يف مجيع أحناء العامل من خالل توفري حلول استشارية متوافقة مع الشريعة ومسعفة 
الحتياجات أعماهلم. ويف هذا الصدد، فبعض اخلدمات البارزة اليت قدمتها الوحدة االستشارية خالل السنة 

 هي كالتايل:
إدارة السيولة يف ( PMEXمنصة التبادل التجاري الباكستاين )قدمي اخلدمات الفنية لدعم ت .1

 للمصارف اإلسالمية.
تقدمي اخلدمات االستشارية الشرعية ملؤسسة تعاونية إسالمية يف أسرتاليا تتعلق بتقدمي خدمات التكافل  .2

 يف أسرتاليا.



 
 

 
 

 .للتدقيق الشرعي الداخلييف تطوير املسودة املعروضة ”AAOIFI“ كما ساعد .3
 البحرين.-تقدمي اخلدمات االستشارية ملؤسسة البحرين للمصرفية والتمويل  .4
 تركيا.-عقد الدورة التعليمية التأهيلية مصحوبة بورشة عمل يف املصرف املركزي الرتكي إبسطنبول .5
يف سوق املال إلطالق خمتلف الصناديق واخلطط مما يرفع العدد اإلمجايل  عمالئهتقدمي التسهيالت ل .6

تغطي أكثر من نصف صناعة الصناديق ما ، 50للصناديق واخلطط حتت إشرافها إىل أكثر من 
 االستثمارية اإلسالمية.
 مراجعة األصول واملمتلكات:

لقد كانت عمليات املصرف األساسية لألنشطة التمويلية خالل السنة من قبيل املشاركة املتناقصة 
فواتري، ووكالة االستثمار والتجارة،  –واملشاركة اجلارية، واالستصناع، واإلجارة، واملراحبة، واملساومة، والسلم 

 بضائع، واملشاركة والبيع املؤجل.  -والسلم
 من ٓااثر الكربون.لحد ما يقوم به املصرف من الرتكيز يف مشاريع الطاقة البديلة ل وإننا لنقدر حق القدر

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

عن العام املاضي. كما  رك ز املصرف أيضا على التمويل   %39.65عمليات اإلجارة بنسبة حيث جند مُنو ا يف 
، وإن صيغ التمويل هذه اجلارية أيضااملتناقصة واملشاركة مبا فيها املشاركة  صيغ املشاركة،القائم على أساس 

 وللعلم فإن جمموع حمفظة التمويل للمصرف قد وصل إىلمن جمموع متويل املصرف.   %49.25لتؤلف 
 م.2018من شهر ديسمرب عام  31بليون روبية )إمجايل(، للتاريخ  522

 2018 صيغ التمويل
من جمموع % 

 احملفظة

من جمموع % 2017
 احملفظة

يف  منو/)اخنفاض( %
 جمموع احملفظة

 %(0.97) 19.72 %18.75 املشاركة املتناقصة
 %(3.66) 34.16 %30.50 املشاركة/املشاركة اجلارية

 %0.76 13.31 %14.06 االستصناع
 %1.35 9.22 %10.57 اإلجارة

 %(0.78) 4.61 %3.82 املراحبة



 
 

 
 

 %3.09 4.54 %7.63 املساومة
 %(1.66) 2.76 %1.10 فواتري-السلم

 %0.53 7.29 %7.82 وكالة االستثمار
 %0.66 1.91 %2.57 التجارة

 %0.86 0.96 %1.82 بضائع-سلم
 %(0.17) 1.53 %1.36 أخرى

املربم منه لعمالئه على أساس املراحبة  ألغى التمويلبتوجيه من اجمللس الشرعي،  ولقد الحظنا أن املصرف،
وذلك بعد ما أتكد اجمللس من عدم إمكانية حتول  مليون روبية من دون أي ربح،  8.9حبجم واالستصناع 

ومثل ذلك كان يف التمويل اإلجاري، إذ حتمل  ألغراض اقتصادية أصيلة.تلك العقود إىل التجارة احلقيقية 
العجز يف مستحقات ألجل مليون روبية،  1.57خسارة  -بصفة كونه مالكا لألصول حمل اإلجارة–املصرف 
 التكافل.

وخالل العام فإن الدفع املباشر للشركات الصغرية والتجارية املتوسطة والعمالء التجاريني يف عمليات املراحبة  
اجلهود بشأن تنمية النسبة املئوية للدفع املباشر يف عمليات  مواصلة ضرورة. وتوصي اهليئة ب%93كان بنسبة 

 املراحبة.
  2018 2017 )اخنفاض(منو/ 

 جمموع احملفظة 93%  81% 12%
 ابعتبار القطاعات   

 الشركات 96% 100% (4%)
الشركات الصغرية،  92% 76% 16%

 واملتوسطة، جتاري



 
 

 
 

 
 إدارة السيولة:

ومن أجل بليون روبية يف صكوك اإلجارة حلكومة ابكستان.  46قام املصرف ابستثمار ولغرض إدارة السيولة 
،بعد موافقة اجمللس الشرعي، يف البيع االستثمار لقد متشح  فرص االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

  % من جمموع أصول املصرف(24مليون روبية، )ما يعادل حنو  227املؤجل حبجم 
 ودائع:مراجعة ال

ويف جانب الودائع، فإن املصرف قد واصل استخدام عدة منتجات لودائع متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
% لتصل إىل  18على أساس صيغيت القرض واملضاربَة. ومما يثلج الصدر أن نرى ودائع البنك تنمو بنسبة 

 .2018 بليون روبية، لنهاية شهر ديسمرب عام  785مبلغ 
وخالل العام واصل املصرف القيام بدوره احليوي يف تطوير وتنقيح منتجات الودائع. ومن أهم املبادرات 

 املتتخذة هذا العام:
حتفيزهم حنو املنتجات املتوافقة واألرامل وذوي االحتياجات اخلاصة، و  ملواطنني املسننيلتلبية حوائج ا .أ

 . سنوات 7و 5.5ملدة  MAC Seniorالشريعة اإلسالمية، قد م املصرف هلم منتجا بعنوان مع 
صم م هذا احلساب خاصة للمستفيدين من احلواالت املنزلية املرسلة من حساب ميزان إيكسربيس:  .ب

 يف استخدام القناة املصرفية الرمسية.تشجيعا هلم اخلارج 
 قسم التدقيق الشرعي:

Direct Payment Corporate SME/Commercial

2017 81% 100% 76%

2018 93% 96% 92%

Growth/(Decline) 12% -4% 16%

81%

100%

76%

93% 96% 92%

12%

-4%

16%

خالصة الدفع المباشر في التمويل القائم على أساس المرابحة



 
 

 
 

التدقيق الشرعي ليؤدي دورا هام ا يف حتقيق اهلدف املتمثل يف ضمان امتثال الشريعة من خالل تقييم إن قسم 
 االلتزام ابملبادئ التوجيهية ألحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع اخلطوات واألنشطة اليت يقوم هبا املصرف.

املركزي، فإن هناك قسما مستقال   وامتثاال لضوابط إطار احلوكمة الشرعية الصادر من املصرف الباكستاين
وإن هذا القسم خمص صا للتدقيق الشرعي يعمل بشكل فعال يف تبعية أوامر جلنة التدقيق التابعة جمللس األمناء. 

من خالل تقييم االلتزام مع الشريعة اإلسالمية ضمان التوافق ليلعب دورا هاما يف حتقيق اهلدف املتمثل يف 
نة من قَِّبل هيئة الرقابة الشرعية، و)العضو املقيم للمجلس الشرعي(، ام الشريعة املبي  ابملبادئ التوجيهية ألحك

والضوابط التوجيهية الشرعية لفرع املصرفية اإلسالمية للبنك املركزي الباكستاين، وذلك يف مجيع األنشطة اليت 
ميع أنشطة املصرف، بدًء من فتح الفرع يقوم مبراقبة مستمرة جلهبا املصرف. وإن قسم التدقيق الشرعي  يقوم

املصريف، ويسري جنبا إىل جنب يف كل خطوة من طرح املنتجات، إىل املستوى النهائي حيث يتم توزيع 
 األرابح إىل أصحاب الودائع.

ة، ومراكز الزابئن وحماور الشركات، وأقسام املكتب فرعا، ومكاتب املنطق 537ـ وإن التدقيق الشرعي ل
الرئيسي، كانت قد مت ت بصورة جيدة كجزء حملاوالت وجهود املصرف يف تقوية آليات التدقيق الشرعي 
الداخلي. وإن هذه التدقيقات مل تقتصر على تغطية املعامالت والعقود املتخذة من قبل هذه الفروع 

 تقييم معرفة املوظفني يف جمال الصريفة اإلسالمية. واألقسام، بل إهنا مشلت كذلك
 التربعات

مليون روبية إىل حساب التربعات مستحق الدفع، من ضمنها 36.92 مت  حتويل  خالل العام قيد التقرير
مليون روبية للتخلص من الربح غري الشرعي الذي مت  حتديده خالل التدقيق الشرعي لعمليات  1.15

إىل حساب التربع لغاية تنقية توزيعات األرابح  ُحو لتمليون روبية أخرى اليت 3.39 املصرف، إضافة إىل 
 مليون روبية 32.38ا بينم .املكتسبة من استثمار األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من قبل املصرف

الدفع املستحق عليهم يف عمليات  سدادمن قبيل التربعات العادية اليت أداها العمالء ألجل أتخريهم يف 
من حساب  اوإنفاقه امليون روبية قد مت  صرفه 38.4متويلية شّت. ومن جهة أخرى، فإن مبلغا قدره 

لمجلس الشرعي. وتفاصيل التربعات متوفرة يف املالحظة املقيم لعضو اجمللس الشرعي/ الالتربعات بعد موافقة 
 .20.4رقم: 

 اقرتاحات
 لغاية التطوير املزيد ألعمال املصرف، يقرتح اجمللس الشرعي ما يلي:



 
 

 
 

% من ديوهنا يف صيغ االستثمار املتوافقة مع الشريعة 30لدعم مبادرة احلكومة بشأن وضع  •
( ينبغى ملصرف ميزان احملدود أن يقدم بدائل شرعية 393رقم وفق قرار اجمللس الربملاين األعلى)

 تغطي االستثمارات القصرية األجل والطويلة األجل حسب متطلبات احلكومة الباكستانية.
مبا أن احلكومة ابدرت مبشروع توفري السكن الشخصي بتكلفة رخيصة ألصحاب الدخل  •

سيق مع البنك املركزي الباكستاين الضئيل من اجملتمع، لذا فعلى املصرف أن يشرتك ابلتن
 إىل أقصى حد ممكن. تكثري أسلمة متويل هذا املشروع يف  واحلكومة الباكستانية

كما ينبغي للمصرف أن يستكشف املنتجات واحللول املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من أجل  •
FinTech  (واخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت واخلدمات املصرفية  املصرفية التكنولوجيا )

 بدون فروع.
 ينبغي للمصرف أن يتابع جهوده مع املصرف املركزي الباكستاين إلطالق اخلدمات واملشاريع •

 اإلسالمية الشّت، ومؤشر التمويل اإلسالمي، وانفذة اخلصم اإلسالمية.
 Nationalوينبغي له أيضا أن يعمل على إطالق بديل شرعي ملشروع التوفري الوطين ) •

Saving Scheme) 
فعالة من حيث أن يقدم هلا حلوال  ومبا أن احلكومة تعتزم على بناء السدود، لذا فعلى املصرف •

  الشريعة اإلسالمية.التكلفة تطابق 
ينبغي أن يبدأ البنك ويدعم متويل الشركات الصغرية واملتوسطة والزراعة للتخفيف من حدة الفقر  •

متويل الشركات السائد حاليًا يف املناطق الريفية يف البالد. كما ينبغي له أن يقوم بتشجيع 
 الصغرية واملتوسطة والتمويل يف القطاع الزراعي.

مبا كما ينبغي له أن يدعم مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة مثل األلواح الشمسية وطواحني اهلواء،  •
 يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة لربانمج أمم املتحدة اإلمنائي.

وينبغي له أيضا أن يسشجع احلكومة يف توفري خدمات املصرفية اإلسالمية لالستثمار اخلارجي  •
طاعات خمتلفة، وخباصة يف مشروع املمر االقتصادي بني ابكستان ( فی قFDIاملباشر )
 ( و يف قطاعات النفط والطاقة.CPECوالصني )

  



 
 

 
 

 توصيات:
الداخلي  رير قسم التدقيق الشرعياتقإىل  على أساس االستعراض الشامل لشّت معامالت املصرف، واستنادا

 الشرعي مبا يلي:يوصي اجمللس ة، الرقابة الشرعيوقسم واخلارجي 
ينبغي أن توضع املقاييس املناسبة جتاه عقلية نظرية املصرفية اإلسالمية وااللتزام بقيمها يف عملية  •

 توظيف املوظفني اجلُدد يف املصرف.
لمصرف أن للغرض إدارة السيولة ويف صورة ما إذا مل تتوفر صيغ أخرى كاملشاركة والصكوك، ف •

 يسثمر يف صيغة البيع املؤجل.
نشر التوعية وإزالة سوء التفاهم بشأن املصرفية اإلسالمية يف على املصرف أن يركز ينبغي و  •

كما للجماهري.وإجراء دورات توعوية حول التمويل اإلسالمي اجملتمع عن طريق عقد ندوات وبرامج 
أن يعمل بشكل أكثر استباقية على توظيف وسائل التواصل االجتماعي لزايدة وعي له  ينبغي

 اجلمهور ابملزااي االجتماعية واالقتصادية للنظام املايل اإلسالمي.
وينبغي أن يتخذ البنك، ابلتعاون مع اهليئات األكادميية وجلنة التعليم العايل وجمالس النصوص  •

التعليمية، مبادرات لتصميم الدورات أو الفصول املتعلقة مبصلحة وفائدة النظام املايل اإلسالمي 
 .يف اجملتمع

نبغى أن تعقد الدورات التدريبية للموظفني يف األقسام ذات صلة لتحديثهم بشأن التعامالت وي •
 .ةيعالرقابة الشر السائدة وكتيبات وتوجيهات مبينة من قبل اجمللس الشرعي وقسم 

نظر الشرعية، لذا فعلى املصرف أن يقوم بتحويل ني التقليدي غري جائز من وجهة المبا أن التأم •
 التكافل يف أسرع وقت ممكن. -عمالئه إىل التأمني اإلسالميمجيع 

 خامتة:
وفقا مليثاق املصرف، فإنه يتحتم على اإلدارة واملوظفني التأكد من تطبيق القيم والتوجيهات الشرعية 
الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية والعضو املقيم للمجلس الشرعي للمصرف، وبنفس التأكيد جيب مراعاة 

ق الشرعي يف مجيع أنشطة املصرف. واملسئوولية األوىل لضمان تطبيق قواعد الشريعة يف عمليات التواف
 املصرف تقع على عاتق جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

واستنادا إىل استعراض واسع حلاالت معي نة لكل فئة من الصفقات واملعامالت، وواثئق ذات الصلة، 
، واستعراض تقرير قسم التدقيق SCDزيع األرابح للمستثمرين من قسم واإلجراءات العملية، وآلية تو 



 
 

 
 

الداخلي واخلارجي، ومتثيل اإلدارة يف هذا الصدد، نرى أن البنك قد التزم بقواعد ومبادئ الشريعة  الشرعي
اإلسالمية، يف ضوء اإلرشادات والتوجيهات من اجمللس الشرعي، والعضو املقيم للمجلس الشرعي ملصرف 
ميزان، وكذلك يف ضوء التوجيهات الصادرة من اجمللس الشرعي للمصرف املركزي الباكستاين. والربح غري 
املوافق للشريعة والذي مت حتديده خالل التدقيق الشرعي، قد ُحو ِّل إىل صندوق التربع عن طريق نظام واضح 

 .رعياجمللس الش املعامل، ومن مث  جيري استخدامه بشكل صحيح وفقا لتعليمات
 املوافقة الشرعيةاملستقل، وسياسات وتوجيهات  م الرقابة الشرعيةوبناء على قوة وقدرة قس

الصادرة من املصرف، نرى أن آلية فعالة لضمان موافقة الشريعة يف عمليات املصرف ككلٍّ سارية التفعيل 
 بصورة مناسبة.

انة املنوطة بنا على الوجه الذي نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا للقيام هبذه األعمال وأداء هذه األم
 يرضيه، وأن يغفر خطاايان، إنه ويل التوفيق وابإلجابة جدير. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 

شيخ عصام حممد إسحاق                    حممد نويد عامل    
  

 عضو اجمللس الشرعي      العضو املقيم للمجلس الشرعي
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