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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 30/06/1220لغاية  1/7/2020من املالية للفرتة التقرير اخلتامي هليئة الرقابة الشرعية 
 

 وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد،، احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدان رسول هللا،
 وفقا خلطاب التكليف، جيب علينا تقدمي التقرير التايل:

لغاية  1/7/2020للفرتة من رات البنك، خالل اجتماعاهتا الشرعية لفينشر كابيتال بنك، قد راجعت مجيع أعمال واستثماإن هيئة الرقابة 
30/06/2021. 

 مع إدارة البنك. 30/06/2021لغاية  1/7/2020مت أيضاً بدراسة ومناقشة القوائم املالية، وبيان الدخل للفرتة من اكما ق
تنحصر يف إبداء ف ة هيئة الرقابةعلى اإلدارة، أما مسؤوليتقع عمل وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ي البنكمسؤولية التأكد من أن  علماً أبن

 ويف إعداد التقرير لكم. البنكرأي مستقل بناء على مراقبة عمليات 
ما قام به البنك، من أعمال وأنشطة واستثمارات ومشاريع، جممل  أن   -خالل اطالعها ومراقبتها املستمرة ألعمال البنك-رأت اهليئة قد و هذا 

كانت أبهنا   اوجهت ابلتخلص من بعض االستثمارات اليت وجدت فيها مالحظات شرعية، علمً  كانت اهليئة قدو وافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تت
بب فرصة ممكنة، وأْحطنا علماً أبن اإلدارة حاولت جاهدة أن تقوم بذلك ولكن بس التخارج منها يف أسرعب رات اترخيية قدمية وليست مستجدة وجياستثما

 .م 2021 -2020ظروف السوق وبعض املتغريات احمللية والدولية مل تتمكن من ذلك خالل السنة املالية 
شأها، وصادقت على أهنا البنك، والصناديق اليت أنكما قامت اهليئة ممثلة يف رئيسها مبراجعة مجيع النشرات التعريفية ابالستثمارات اليت يوظفها 

 استثمارات ونشرات وصناديق إسالمية.
 إلسالمية الغراء.اكما قامت اهليئة مبراجعة القوائم املالية املعتمدة من قبل املدققني القانونيني للفرتة املذكورة، ورأت أهنا موافقة ألحكام الشريعة 

تقع و  حبسب معيار الزكاة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية " األيويف"، –ة كما قامت اهليئة حبساب مقدار الزكا
 .كل حبسب ما ميلك من أسهم  على املسامهني أسهمهم حال حتققها ووجوهبا يف  مسؤولية إخراج الزكاة يف

سب ما عرض حشرعية أعمال واستثمارات وصناديق وقوائم فينشر كابيتال بنك خالل هذا العام، ل املبني وعلى ما سبق فإن اهليئة إذ تصدر تقريرها
  عليها.

ز وجل جبهود مجيع منسويب البنك يف تسهيل أعمال اهليئة، شاكرة ومقدرة هلم كل ذلك، داعية هللا ع وختاماً فإن هيئة الرقابة الشرعية لتشيد وتنوه
 نه ويل ذلك والقادر عليه.أن يوفقهم للمزيد مبنه وكرمه، إ

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  كثريا ، ، ، 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 
 
 

 نظام بن حممدصاحل يعقويب
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية

 عيسى زكي
 عضو اهليئة

 
 .ميالدية 16/02/2021املوافق هجرية،  15/07/1443  األربعاءيوم يف  حرر 

 

http://www.vc-bank.com/

































































































































