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 ش.م.ع   بنك أبوظبي األول تقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـال

  

الم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.  الة والسَّ ِّ العاملين، والصَّ
  الحمد هلل رب 

 

 

 

  2023 يناير 26صدر في: 

   

)"املؤسسة"(  ش.م.ع   بنك أبوظبي األول إلى السادة املساهمين في    

  

الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وبعد:    السَّ

ذات   القوانين واألنظمة واملعايير  في  عليها  املنصوص  للمتطلبات  )"اللجنة"( ووفقا  للمؤسسة  الداخلية  الشرعية  الرقابة  إن لجنة 

( الرقابية"العالقة  تقريرها"املتطلبات  تقدم  ب  (،  اإلسالمية  املؤسسة  وأنشطة  أعمالاملتعلق  الشريعة  مع  املالية   املتوافقة  للسنة 

 )"السنة املالية"(. 2022ديسمبر من عام  31املنتهية في 

 

   

 مسؤولية اللجنة   .1

 

 

الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة،  والئحتها التنظيمية تتحدد في    وفقا للمتطلبات الرقابيةإن مسؤولية اللجنة   

والسياسات،   املؤسسة،  عمل  ومواثيق  ومستندات،  وعقـــود،  وخدمــــات،  والعمليات   ومنتجات،  املحاسبية،  واملعايير 

األرباح وتحميل الخسائر  واألنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام األساس ي، والقوائم املالية للمؤسسة، وتوزيع  

االستثمار حسابات  وأصحاب  املساهمين  بين  واملصروفات  شرعية   والنفقات  قرارات  وإصدار  املؤسسة"(  )"أعمال 

بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية الالزمة ألعمال املؤسسة والتزامها بالشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد واملبادئ  

   ."(، لضـــمان توافقها مع أحكــــام الشـــــريعة اإلســــالميةالهيئةهيئة العليا الشرعية )"ضـــعها ال تواملعايير التي 

 

قرارات اللجنة  و   لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة،  وتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام املؤسسة بالشــــريعة اإلسالمية وفقا 

ذلك،   في إطار القواعد واملبادئ واملعايير التي تضعها الهيئة )"االلتزام بالشريعة اإلسالمية"( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن

 ويتحمــل مجلس اإلدارة املســؤولية النهائية في هـــذا الشـــأن.  

 

   

 املعايير الشرعية  .2

 

 

    اعتمدت  
ُ
املعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )"أيوفي"( معايير  على  اللجنة

في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توص ي به فيما يتعلق بأعمال  والتزمت بها   للمتطلبات الشرعية  للحد األدنى

  .18/3/2018وفقا لقرار الهيئة رقم دون استثناء املؤسسة خالل السنة املالية املنتهية 
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 األعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة املالية      .3

 

 

أو    لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال املؤسسة، من خالل مراجعة أعمال املؤسسة ومراقبتها من خالل إدارة 

في    رقابيةومسؤولياتها واملتطلبات ال وفقا لصالحيات اللجنة    والتدقيق الشرعي الداخلي،  قسم الرقابة الشرعية الداخلية

   . ومن األعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:هذا الشأن

 .اجتماعات خالل السنة املالية 7عقد  . أ

 .فيما يتعلق بأعمال املؤسسة التي عرضت على اللجنةوإبداء اآلراء إصدار الفتاوى والقرارات  . ب

اإلجرائية،  امراجعة   .ج واللوائح  ومواثيق  لسياسات،  واملستندات،  والعقود،  املنتجات،  وهياكل  املحاسبية،  واملعايير 

 . األخرى املقدمة من قبل املؤسسة للجنة لالعتماد/املوافقة وثائق العمل، وال 

توافق   .د مدى  من  واملساهمين التأكد  االستثمار  أصحاب حسابات  بين  واملصروفات  النفقات  وتحميل  األرباح    توزيع 

 اللجنة مع الضوابط الشرعية املعتمدة من قبل ماروأصحاب حسابات االستث 

بما في  أعمال املؤسسة  على  ،    أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي   إدارة  من خاللالرقابة   .ه

، ومراجعة التقارير  وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات املنفذة ، اإلجراءات املتبعةذلك املعامالت املنفذة و 

 املقدمة في هذا الخصوص.

التقارير   .و في  التي وردت  في املؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من املالحظات  إلى الجهات املعنية  تقديم توجيهات 

قبل  من  قسم  إدارة  املقدمة  الش  أو  والتدقيق  الداخلية،  الشرعية  و الرقابة  الداخلي،  قرارات  رعي  بتجنيب  إصدار 

 في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.    مخالفاتالتي وقعت عوائد املعامالت 

  ليتم الشريعة ألحكام االمتثال عدم  حوادث عن  ناتجة إيرادات أية الداخلية الشرعية الرقابة لجنة  تجد  لم  ذلك ومع

 . الخير وجوه  الى  صرفها

 التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق باألخطاء التي تم الكشف عنها ملنع حدوثها مرة أخرى. اعتماد  . ز

 بيان مقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم املؤسسة. .ح

املؤسسة التواصل مع مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة العليا للمؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام   .ط

 بالشريعة اإلسالمية. 

 

    

وقد سعت اللجنة للحصول على جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام املؤسسة بالشريعة   

 اإلسالمية. 

 

   

 استقاللية اللجنة  .4
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بأنها    اللجنة  تامـــــة، وقــد حصلت على  ب   أدت مسؤولياتها وقامتتؤكد  باستقاللية  أعمالها  الالزمــــة من  جمــــيع  التســـهيالت 

   املؤسســـة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها لالطالع على جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت واملتطلبات الشرعية.

 

   

 رأي اللجنة بخصوص التزام املؤسسة بالشريعة اإلسالمية  .5

  

 

التأكد من التزام املؤسسة بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت    من أجل   معلومات وإيضاحاتما حصلنا عليه من    بناء على 

افقة مع الشريعة اإلسالمية  إلى أن أعمال املؤسسة خالل السنة املالية  االطمئنانمقبولة من    بدرجةاللجنة   إال ما    متو

 ت املناسبة في هذا الخصوص.  تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ اإلجراءا  لوحظ من مخالفات

 

    

  .
ً
  ورأي اللجنة، املذكور أعاله، مبني على املعلومات التي اطلعت عليها خالل السنة املالية حصرا

 

 نسأل هللا العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 

 

 توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة  

 
 

 عضو اللجنة د. محمد داود بكار 

 
 

 

 عضو اللجنة د. محمد أكرم اللدين 

 
 

 عضو اللجنة د. سالم آل علي 

 
 

 عضو اللجنة د. أحمد الرفاعي 
 

 

 
 

 


