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من  الوقف  سنة  إحياء  إلى  األوقاف  ممتلكات  تثمير  صندوق  يهدف 

المجتمعات اإلسالمية  األوقاف وتطويرها في  تنمية ممتلكات  خالل 

االجتماعية  التنمية  في  تسهم  كي  عوائدها  تعظيم  أجل  من 

واالقتصادية لألمة اإلسالمية.

رســـــالة الصندوق
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أساس العرض  

أعد هذا التقرير المالي السنوي وفقا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وكذلك 
تمشيًا مع األحكام والمبادئ الشرعية التي تحددها اللجنة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية )المضارب( .

كما أن الصندوق يتَّبع معايير محاسبية أخرى فيما يتعلق بالقياس والعرض واإلفصاح وذلك في الحاالت التي 
ال تغطيها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

عملة التقويم في التقرير 

جميع املبالغ الواردة يف هذا التقرير معرٌب عنها بالدولر الأمريكي ما مل ين�ص على خالف ذلك.  

تعاريف ومصطلحات 

يف املنتهيـــة  املاليــــة  ال�ســــنة  فاإن  وبذلك  تقاريــــره،  اإعــــداد  يف  الهجــري  التقــومي  ال�سنــدوق   يعتمــد 
30 ذي احلجة 1431هـ ي�سار اإليها بال�سنة التا�سعة، كما ي�سار اإلى ال�سنوات التي تليها بذات الأ�سلوب. اأما القوائـم املالية 
فتعني القوائـم املـالية لل�سندوق لل�سنة املنتهية 30 ذي احلجة 1431هـ و 30 ذي احلجة 1430هـ، الواردة يف هذا التقرير. 

مت التعريف ببع�ص امل�سطلحات الرئي�سة التي ا�ستخدمت يف هذا التقرير ال�سنوي يف ال�سفحة )5(.  

التوقعات المستقبلية 

يت�سمن هذا التقرير ال�سنوي بع�ص البيانات امل�ستقبلية بهدف تقدمي معلومات عن تطلعات ال�سندوق للم�ستقبل ولي�ص 
الق�سد منها اأن تكون �سمانات لالأداء امل�ستقبلي اأو لتوقعات املوازنة.

تثمري  اأوراق مالية يف �سندوق  اأو  اإ�سدار وحدات  اأو  لبيع  يعد عر�سًا  لعام 1431هـ ما  ال�سنوي  التقرير  ولي�ص يف هذا 
ممتلكات الأوقاف اأو دعوة لتقدمي طلبات لإ�سدار اأو اإعادة �سراء مثل هذه الوحدات اأو الأوراق املالية. 

 عـــــرض البيانات
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تعريف بالمصطلحات

التعريفالمصطلح

املعايري املحا�سبية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.املعايري املحا�سبية

الأرا�سي والعقارات واملمتلكات الوقفية.الأوقاف

�سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف.ال�سندوق

املبلغ الذي يوافق عليه امل�سارب مل�سروع اأو عملية.املوافقة

البنك الإ�سالمي للتنمية.البنك 

اجلهة متلقية التمويل.امل�ستفيد

متويل غري امل�ساهمة يف راأ�ص املال مقدم من موارد ال�سندوق اخلا�سة.التمويل املبا�سر 

متويل متو�سط الأجل باأ�سلوب الإجارة املنتهية بالتمليك اأو الإجارة املو�سوفة يف الذمة.الإجارة  

معدل ن�سبة القرتا�ص بني البنوك يف لندن.الاليبور

الن�سبة املئوية التي متثل ربح ال�سندوق من التمويل.هام�ص الربح

البنك الإ�سالمي للتنميةامل�سارب

ناظر اأو مدير الوقف اأو املوؤ�س�سة اأو اجلهة امل�سوؤولة عن الوقف.الناظر

�سندات ممثلة لأ�سول ممولة وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة.�سكوك

الوقف
واإغاثة امل�سنني  الفقر  الأ�سول املتربع بها ب�سك �سرعي لأغرا�ص خريية مثل تخفيف حدة 

واملر�سى واملحتاجني اأو الدعوة اأو التعليم اأو لأغرا�ص اأخرى مفيدة للمجتمع الإ�سالمي.
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أصحاب المعالي والسعادة 
أعضاء لجنة المشاركين 

في صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 

أيها اإلخوة الكرام  

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية، مضارب الصندوق، يسرني أن أقدم إلى لجنتكم الموقرة  التقرير السنوي التاسع 
لصندوق تثمير ممتلكات األوقاف. وقد أعد هذا التقرير وفقًا للمادة 17 من الئحة الصندوق ويتضمن معلومات عن 

عمليات الصندوق ونشاطاته وبياناته المالية للسنة الهجرية المنتهية في 30 ذي الحجة 1431هـ.

كما يسرني إحاطتكم علمًا بأن الصندوق قد حقق نتائج مالية مرضية على الرغم من األزمة المالية، وقد بلغت أرباح 
العام 2.017 مليون دوالر أمريكي. وبناًء عليه يسر المضارب أن يعلن عن قرار مجلس المديرين التنفيذيين توزيع 

أرباح بمبلغ 1.795 مليون دوالر أمريكي تمثل 2.5% من رأس المال المدفوع للصندوق.

العام لهذه  بيان اإلطار  النمو. وقد تم  نتيجة إلستراتيجية واضحة لمواصلة  إن هذا األداء المرضي للصندوق هو 
اإلستراتيجية في هذا التقرير السنوي وسوف يتم تطويرها في السنوات القادمة بإذن اهلل.

وإنني أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن شكري لجميع الموظفين بالصندوق على جهودهم والتزامهم، وإلى أعضاء لجان 
الصندوق لمساهمتهم القيمة، وإلى السادة أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اإلسالمي للتنمية على رؤيتهم 

وتوجيهاتهم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام. 

كلمة المضارب

د.�أحمد حممد علي
رئي�ص جلنة الإ�سراف على

�سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف 



أعضاء لجنة اإلشراف على صندوق االستثمار لتثمير ممتلكات األوقاف

معايل �لدكتور �أحمد حممد علي     
رئي�ص جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية

�سعادة �لأ�ستاذ عبد �لعزيز عبد �هلل �لزعابي 
مدير تنفيذي

البنك الإ�سالمي للتنمية

�سعادة �لأ�ستاذ في�سل عبد �لعزيز �لز�مل   
مدير تنفيذي 

البنك الإ�سالمي للتنمية

�سعادة �لأ�ستاذ ح�سن ها�سم عبد �حل�سني �حليدري  
مدير تنفيذي

البنك الإ�سالمي للتنمية

�سعادة �لأ�ستاذ خالد بن �سالح �لفريح               
املدير العام، الإدارة العامة لال�ستثمار

وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد
اململكة العربية ال�سعودية

رئي�س �للجنة

ع�ســــو

ع�ســــو

ع�ســــو

ع�ســــو
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�سعادة �لأ�ستاذ عبد �لرحمن بن �سعيد �حلازمي             
مدير عام فرع منطقة مكة املكرمة

وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد
اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة �ل�سفري نا�سر عبد �هلل بن حمد�ن �لزعابي  
رئي�ص املجل�ص الدائم

�سندوق الت�سامن الإ�سالمي
منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

�سعادة �لأ�ستاذ �إبر�هيم بن عبد �هلل �خلزمي 
املدير التنفيذي

�سندوق الت�سامن الإ�سالمي
منظمة املوؤمتر الإ�سالمي

�سعادة �لأ�ستاذ م�سعل عبد  �لعزيز �لن�سار            
مدير اأول ا�ستثمار- اإدارة العقار الدويل          

بيت التمويل الكويتي  
دولة الكويت 

�سعادة �لأ�ستاذ �إياد نا�سر �لإبر�هيم                     
مدير، اإدارة ال�ستثمار العقاري

الأمانة العامة لالأوقاف 
دولة الكويت

�سعادة �لأ�ستاذ عبد �حلميد �أبو مو�سى              
حمافظ بنك في�سل الإ�سالمي امل�سري

جمهورية م�سر العربية

ع�ســــو

ع�ســــو

ع�ســــو

ع�ســــو

ع�ســــو

ع�ســــو
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أصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس المحافظين،
البنك اإلسالمي للتنمية - صندوق تثمير ممتلكات األوقاف

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

وفقًا للمبدأ الثاني من بيان نظام الحوكمة للصندوق، بشأن » التأكد من التزام الصندوق بالشريعة بواسطة مستشار 
شرعي مستقل«، وتنفيذًا لتكليفي بذلك،أقدم التقرير التالي: 

لقد راقبت المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها الصندوق خالل الفترة، لقد قمت 
بالمراقبة الواجبة إلبداء رأيي عما إذا كان الصندوق التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، طبقًا لقرارات مجمع 

الفقه اإلسالمي الدولي، وفتاوى اللجنة الشرعية للبنك، واإلرشادات المحددة التي أبديتها سابقًا.

واطلعت على البيانات المتعلقة بعمليات المشروعات الخمسة للصندوق للعام 1431هـ، واستمعت إلى اإلفادات المقدمة 
من اإلدارة وأنها طبقت فيها عقود البنك المعتمدة والمذكرات الشرعية التي سبق إصدارها من قبلي.

تقع على إدارة الصندوق مسئولية توافق تنفيذ العمليات مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، أما مسئوليتي، فتنحصر 
في إبداء رأي مستقل بناًء على المراقبة بعد الحصول على المعلومات الضرورية التي تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن 

الصندوق لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

تقرير المستشار الشرعي
لصندوق تثمير ممتلكات األوقاف للعام 1431هـ
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في رأيي:

أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها الصندوق خالل العام 1431هـ التي أطلعت عليها، تمت   أ. 
وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على شهادات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده وفقًا  ب. 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

لم تقع مكاسب مما يتحقق من مصادر أو بطرق محرمة لصرفها في أغراض خيرية. ج.  

نظرًا لعدم تخويل إدارة الصندوق إخراج الزكاة، فإنها على مسئولية المؤسسات والهيئات من القطاع  د. 
أو  العامة  للمصالح  أموالها  الزكاة، ألن  عليها  تترتب  فال  والوقفية،  الحكومية  الجهات  أما  الخاص، 

لألغراض الخيرية.

نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق للصندوق ومؤسسيه التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

        �مل�ست�سار �ل�سرعي
ل�سندوق تثمري ممتلكات �لأوقاف        

د. عبد �ل�ستار �أبو غدة        
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سجلت الـ 56 دولة األعضاء في البنك كمجموعة، نموًا كبيرًا في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في 2010 مقارنة 
بـ 2% في 2009. وعلى الرغم من أن معدل هذا النمو أقل من متوسط النمو المسجل من قبل االقتصادات الناشئة والنامية الذي 
بلغ 7% ، إال أنه يظل أفضل قلياًل من النمو اإلجمالي في العالم الذي يقدر بـ 4.8% . وسجلت الـ 22 دولة األعضاء المصدرة 
للنفط نموًا بنسبة 4.7% في 2010 مقارنة بـ 2.1% في 2009 في حين أن الـ 34 دولة األعضاء غير المصدرة للنفط، سجلت 
نموًا بنسبة 6% في 2010 مقارنة بـ 2% سنة 2009. ويعزى النمو األقل نسبيًا لمجموعة الدول األعضاء المصدرة للنفط إلى 

تأثير تراجع صادرات النفط في السوق الدولية.

في الـ22 دولة من الدول األعضاء الواقعة جنوب الصحراء اإلفريقية، تم تحقيق معدل نمو بنسبة 5.9% سنة 2010 وهو أعلى 
بقليل من النمو بنسبة 5% المحقق سنة 2009. وحققت الدول الست األعضاء المصدرة للنفط من بين هذه المجموعة نموًا أعلى 
بنسبة 6.2% مقارنة بـنسبة 4.7% حققتها الـ 16 بلدًا غير المصدرة للنفط من بين نفس المجموعة. وكانت الدول المصدرة للنفط 

من هذه المجموعة قد حققت نموًا بـنسبة 5.4% سنة 2009. 

أما متوسط النمو في الدول المصدرة للنفط والدول غيرالنفظية فقد تراجع من 5.2% للدول النفطية و3.9% للدول غير النفطية 
سنة 2008، إلى 1.6% للدول النفطية و 0.8% للدول غير النفطية سنة 2009م في حين أن الدول غير المصدرة للنفط حققت 

نموًا بنسبة %3.8.

وفي الشرق األوسط وشمال افريقيا حققت الدول األعضاء معدل نمو بنسبة 4.8% سنة 2010، وهو أقوى بكثير مقارنة بنسبة 
0.9% سنة 2009. ويعزى هذا اإلنجاز الالفت للنظر إلى امتداد آثار انتعاش االقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص، سجلت 
الـ 11 دولة األعضاء المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا نموًا بنسبة 4% مقارنة مع 1.6% في 2009  
في حين أن ثمانية من بين الدول األعضاء غير المصدرة للنفط في المجموعة سجلت نموًا بنسبة 6.8% مقارنة مع تراجع بنسبة 

1.7% في 2010 وهذا يدل على أن الدول غير المصدرة للنفط تعافت من األزمة بسرعة أقوى من الدول المصدرة. 

وحققت الـدول الـ 8 اآلسيوية األعضاء كمجموعة نموًا بنسبة 5.8% في 2010 مقارنة بـ 3.5% في 2009.  وتضم المجموعة 
ُمَصدِّرًا واحدًا للنفط حقق نموًا بنسبة 6.7% بعد تراجع بنسبة 1.7% سنة 2009. أما الـدول األعضاء الـ7 غير المصدرة للنفط، 

فقد حققت نموًا بنسبة 5.6% سنة 2010.

آفاق التوطيد للدول األعضاء

يتضح من خالل تحليل النمو وبعض مؤشرات األداء االقتصادي، أن تعزيز انتعاش الدول األعضاء أبطأ نسبيًا. وتشير آفاق 
النمو على المدى القصير للدول األعضاء إلى أن النمو المتوقع في 2011 سوف يتباطأ قلياًل في عام 2012. وتوحي المؤشرات 
االقتصادية العامة األخرى بنمط مماثل يكسوه البطء وعدم اليقين. وسوف يؤدي تباطؤ األداء االقتصادي في عالم ما بعد األزمة 

إلى تفاقم الفقر والمشاكل االجتماعية ذات الصلة والسيما تلك المنصوص عليها في األهداف التنموية لأللفية.

المالمح االقتصادية
للدول األعضاء 
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ويدل البطء النسبي لالنتعاش في الدول األعضاء مقارنة مع األداء االقتصادي للدول الناشئة والنامية على عمق االعتماد على 
السلع األساسية لكثير من الدول األعضاء. ولقد كانت استفاقة التجارة العالمية، كركيزة أساسية لالنتعاش االقتصادي، أكثر نفعًا 
لالقتصاديات الناشئة المتقدمة والُمصنَّعة نظرًا ألن ما تحققه التجارة في السلع ذات القيمة المضافة من فوائد ُيعد أفضل نسبيا من 

تلك الناتجة عن التجارة في السلع ذات القيمة الضعيفة أو المنعدمة.  

ولذلك فإن التحدي الرئيس الذي يواجه الدول األعضاء هو كيفية تعزيز حيوية اقتصاداتها عن طريق زيادة إنتاج السلع ذات القيمة 
المضافة بما يتوافق مع حاجيات االستهالك المحلي واإلقليمي وذلك لتوسعة نطاق الفرص المتاحة في السوق. ولهذه الغاية، فإن 
الدول األعضاء في حاجة لبدء وتنفيذ سياسيات لتنويع أنشطتها االقتصادية إلحداث تحول هيكلي في اقتصاداتها عن طريق زيادة 
أنشطة التصنيع لتشكيل دعامة للنمو الشامل. وتحتاج الدول األعضاء العتماد إستراتيجيات فعالة من خالل منح حوافز للشركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى تتطور وتتحول إلى شركات تصنيع قوية. هذا هو الطريق األصوب لتحقيق حيوية اقتصادية 

تعزز المكاسب الحالية من خالل زيادة النمو وتوسيع فرص العمل للحد من الفقر بصفة فعالة ومستدامة.

تحديات التنمية التي تواجه الدول األعضاء 

وتعتبر معالجة االختالالت على الصعيد العالمي ودعم أنشطة القطاع الخاص من األمور ذات األهمية البالغة لتعافي االقتصاد 
العالمي وتخفيف البطالة. ولقد سجلت التجارة العالمية، خالل العام، انتعاشًا جنبًا إلى جنب مع تمويل التجارة بعد الركود الناجم 

عن األزمة، مما أبرز الحاجة إلى تعزيز تمويل التجارة لدعم منافعها للدول األعضاء.
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يرجع تاريخ األوقاف، التي تعتبر ُسنَّة وصدقة جارية إلى فجر اإلسالم. وقد نتج عن هذه الطبيعة األبدية للوقف تراكم ممتلكات 
األوقاف في كافة أرجاء العالم اإلسالمي. ويعتبر المسجد الحرام أول وقف قبل اإلسـالم ومسجد قبـاء بالمدينة المنورة أول وقف 
في اإلسالم أسسه النبي صلى اهلل عليه وسلم، وتال ذلك أوقاف صحابته الكرام. وكذلك أسست أوقاف لخدمة الحجيج والمعتمرين، 
وأخرى ألغراض متنوعة كوقف لرعاية المرضى والفقراء والمعوقين والمحتاجين واألرامل. وأنشئت أوقـاف خاصة لعمـارة 
وتجديد المساجد واألضرحة واألماكن المقدسة والمحـافظة عليها. ولكن عددًا كبيرًا من ممتلكـات األوقـاف تعرض للضيـاع أو 

التلف أو المصادرة أو الحجز أو التعدي. 

مساهمة األوقاف في التنمية االجتماعية واالقتصادية

إحياء  الدول اإلسالمية على  العديد من  التنمية االجتماعية واالقتصادية لألمة، وتعكف  إلى األوقاف كمساهم رئيس في  ينظر 
األوقاف، وُأنشئت لهذا الغرض وزارات ووكاالت حكومية خاصة لتنمية هذا القطاع واإلشراف عليه. وقد انتشرت في اآلونة 
األخيرة مشاريع تنموية ضخمة لألوقاف في شتى أنحاء العالم اإلسالمي وخاصة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي. ويوجد في الكويت على وجه التحديد هيئة لألوقاف نشطة ومنظمة تنظيمًا جيدًا. وتعتبر األوقاف في إيران قوة 
اقتصادية رئيسة تتغلغل في كل قطاعات االقتصاد. وتدل المعلومات المستمدة من سجالت منظمة األوقاف اإليرانية الخيرية إلى 
أن عدد الممتلكات الوقفية قد تجاوز92871 وقفًا في نهاية عام 1999م، و660356 موقعًا دينيًا تقدر قيمتها الحالية بحوالي 8 
باليين دوالر أمريكي. وتظهر البيانات المأخوذة من سجالت األوقاف في كل من تركيا ومصر وسورية واألردن أن أراضي 
األوقاف تغطى مساحات شاسعة من األراضي الزراعية، وفي أفضل المواقع بالمدن. ويذكر أن نحو ربع مساحة األراضي في 
تركيا هي أرٌض وقفية. وقد أظهر مسح أجري في مصر مؤخرًا، أن 600,000 فدان من مجموع 2,5 مليون فدان ملك للوقف. 

ويرجع بعض ممتلكات األوقاف في سورية، والعراق، واألردن ولبنان إلى عهد األيوبيين والمماليك.

الوضع القانوني وإدارة األوقاف 

من حيث المبدأ، يحدد الواقف نوع الوقف وهدفه، وتقع مسؤولية إدارة ممتلكات الوقف على ناظر الوقف، الذي يديره لما فيه 
صالح المستفيدين. وفي كثير من الدول اإلسالمية، أنشئت لألوقاف وزارات أو هيئات في حين قامت المجتمعات اإلسالمية في 
الدول غير اإلسالمية بتنظيم أوقافها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية على أن تكون في حدود القوانين واألحكام السائدة. في الهند 
ل لوزير العدل  مثاًل حيث توجد مجتمعات مسلمة كبيرة، تم إصدار قانون للوقف على المستوى الفدرالي في عام 1954، خوَّ
تدير  الغربية،  الدول  المتحدة األمريكية، وكندا، واستراليا وغيرها من  الواليات  الوقف.وفي  في االتحاد سلطة اإلشراف على 
والهيئات  االستئمان  لصناديق  المنظمة  والقوانين  التأسيس«  لقوانين  وفقًا«  بها،  الخاصة  الوقف  ممتلكات  المسلمة  المجتمعات 

الخيرية العامة.

تخرج ملكية الوقف من وجهة النظر القانونية، عن الشخص الذي أوقفها. ويرى بعض الفقهاء المسلمين أن حق ملكية الوقف أصبح 
هلل وحده، ويرى آخرون أن الوقف ملك للمستفيدين ولكن ملكيتهم له ليست كاملة، من حيث أنهم ال يملكون حق التصرف فيه أو 
استخدامه على نحو مغاير لما حدده الواقف. وهذا يعني ضمنًا أبدية الوقف، حيث أنه منذ أن يوهب األصل كوقف يظل كذلك إلى 

األبد. وهذا المفهوم لألبدية يستوجب أن ال يكون الوقف قاباًل لالستهالك، وأن ال يتم االنتفاع به دون استهالك عين الوقف ذاته.

لمحة تاريخية عن األوقاف
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األوقاف كقطاع اجتماعي- اقتصادي

 األوقاف، )ومفردها وقف(، تعني أصواًل وهبت أو ورثت أو اشتريت لغرض وقفها بصورة أبدية لهدف خيري عام أو خاص 
يعتبره اإلسالم مفيدا من الناحية االجتماعية. وقد أدى مفهوم األبدية هذا على مدى السنين إلى تراكم كبير لثروة المجتمع مما جعل 
األوقاف قطاعًا مهمًا مكرسًا لتحسين الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمجتمع المسلم. ومن األعمال الخيرية التي تدعمها األوقاف، 
إعانة الفقراء، وغوث المنكوبين، والرعاية الصحية، ونشر الدين، ونشر التعليم، وكل ما يعود بالنفع على المجتمع اإلسالمي. 

ومقاصد األوقاف هذه ال تقتصر على قائمة محددة، وإنما تضم التراث والثقافة اإلسالمية والبيئة والنباتات والحيوانات. 

هيئات األوقاف 

هيئات األوقاف هي جهات ال تهدف إلى الربح، أنشئت من أجل أن تدير وتنمي وتشرف على الممتلكات واألنشطة والمشروعات 
التي تم تأسيسها كوقف. وأية هيئة تتبنى هذه المقاصـد ال بد أن تكون هيئة استئمان أو شخصية اعتبارية أو منشأة فردية، أو هيئة 
حكومية. ولبعض هذه الهيئات إطار قانوني تعمل من خالله، وبعضها اآلخر يعمل من خالل قانون اتحادي أو محلي أو تشريع 
آخر. ومع أن هيئات األوقاف ليست مؤسسات مالية في حد ذاتها، إال أنها تعمل كناظر ومدير لمجموعة متنوعة من األصول 

والتدفقات النقدية واالستثمارات عبر الحدود.

األوقاف كقطاع لألعمال

كان قطاع األوقاف من القطاعات التي سجلت نموا كبيرا في السنوات العشر األخيرة، فقد أثارت اهتماما تجاوز كثيرا نطاق 
األعمال الخيرية والقضايا الفقهية األكاديمية. وسرعان ما اتضح أن القطاع إنما هو في الحقيقة صناعة قائمة بذاتها، لها أهمية 
اقتصادية واجتماعية كبيرة بفضل تركيزه الواسع على األعمال وبفضل موروثه االقتصادي الضخم ومردوده االجتماعي الكبير. 
على  والمحافظة  والتمويل،  الموارد  وتعبئة  المشروعات،  كإدارة  األنشطة،  من  متنوعة  بمجموعة  األوقاف  هيئات  وتضطلع 
العالقات المصرفية األساسية. ولم يعد دور هذه الهيئات مقتصرا فقط على الجوانب االجتماعية ألعمالها بل صارت تقوم بتعزيز 
العالقة بين األهداف الخيرية واالستثمارات طويلة األجل. وعلى الرغم من أن عملياتها ال تستهدف الربح إال أنها في ذات الوقت 
ال تسعى للخسارة. وقد أخذ أمناء األوقاف في التحول تدريجيا إلى مديرين استراتيجيين لألعمال، إذ أن العمل في مجال األوقاف 
وتطوير  استمرار  تضمن  واعية  استراتيجية  مقاربة  مع  األعمال،  مجال  في  والفطنة  العملية  بالمهارات  التحلي  يتطلب  أصبح 

المشاريع الوقفية.
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عرض البنك اإلسالمي للتنمية رؤيته إلنشاء صندوق عالمي لتطوير وتثمير ممتلكات األوقاف اإلسالمية أثناء المؤتمر السادس 
في  إندونيسيا  جاكرتا،  في  عقد  الذي  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  في  األعضاء  بالدول  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزراء 
1997/10/29م. وانبثقت هذه الرؤية من رسالة البنك باعتباره مؤسسة إسالمية تنموية وإلدراكه للدور الهام الذي اضطلعت 
به األوقاف في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع اإلسالمي. رحبت تسع مؤسسات أخرى بفكرة إنشاء الصندوق، ورأت 
في ذلك فرصة مواتية لتأسيس صندوق يدعم التمويل طويل األجل لتثمير الممتلكات الوقفية من قاعدة ثابتة وبانطالقة عالمية.   

االفتتاحي  االجتماع  أثناء  الصندوق  والئحة  المشاركة  وثيقة  على  للصندوق  مؤسسة  بصفتها  والهيئات  المؤسسات  تلك  وقعت 
للصندوق، الذي ُعقد بتاريخ 1421/11/9هـ الموافق 2001/2/3م. وبلغ مجموع مساهماتها 51 مليون دوالر أمريكي، وترك 

الباب مفتوحا لالكتتاب في رأس المال وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في الئحة الصندوق. 

الغرض من الصندوق

إن الغرض من الصندوق هو تنمية وتثمير ممتلكات األوقاف ذات الجدوى االقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء بالبنك 
وفي المجتمعات اإلسالمية في الدول األخرى، وفقا لمبادىء الشريعة اإلسالمية. 

يسعى المضارب بوصفه مديرا للصندوق ، ألن يحقق للمشاركين في الصندوق عائدات جيدة الستثماراتهم بما يتماشى مع مخاطر 
االستثمار، مقارنة مع االستثمارات المماثلة. ولكن صندوق تثمير ممتلكات األوقاف يمضي إلى أبعد من ذلك، فبصفته صندوقًا 
والمعوزين  المحتاجين  أي  الوقف  من  النهائيين  المستفيدين  لخدمة  أهمية خاصة  يولي  فإنه  اإلسالمية،  األوقاف  لتنمية  مكرسا 

واليتامى والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة. 

اإلستراتيجيات التشغيلية للصندوق 

يقدم قطاع األوقاف سلسلة متكاملة من فرص النشاط العقاري ابتداء من تطوير المشاريع وإدارة األصول إلى مبادرات تمويل 
المشروعات المركبة من عدة عناصر، من خالل استثمارات متنوعة، تراعي أبعاد المخاطر/العائد بما يتناسب مع احتياجات 
مؤسسات األوقاف في أرجاء العالم. وتشمل القطاعات الرئيسة المستهدفة اإلسكان، ومراكز التسوق، وخدمات التجزئة، والمنشآت 

الصناعية. وتغطي عمليات الصندوق تسع عشرة دولة.

واقفين  من  العالقة  ذات  الجهات  لكل  النفع  لتحقيق  البعيد  األمد  على  الصندوق  نجاح  في  للمضارب  الرئيس  الهدف  ويتمثل 
ومستفيدين ومالكي الوحدات والجمهور بصورة عامة.

تأسيس الصندوق
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وفي ما يلي العناصر الرئيسة الستراتيجية الصندوق:

يوفر  مما  للتنمية  اإلسالمي  بالبنك  األعضاء  الدول  الصندوق على  تقتصر عمليات  العالمي: ال  االنتشار    -
للصندوق انطالقة عالمية. وفي هذا اإلطار يتبع الصندوق إستراتيجية عالمية تعطي أولوية التمويل إلى: 

)1( الدول المشاركة في الصندوق، )2( والدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية، )3( والدول األخرى.

الصندوق وإدارات  للمشاركة مع مقدمي رؤوس األموال: رأسمال  الصندوق  المتكاملة: يسعى  الخدمات    -
البنك اإلسالمي لتنمية والجهات التابعة له والبنوك والمؤسسات اإلسالمية والمستثمرين ومشغلي مشروعات 

»البناء والتشغيل والتحويل« الباحثين عن فرص تنموية مالئمة.

العمليات المالية: يعمل الصندوق على التجانس بين متطلبات رأس المال وأعمال التصميم واألعمال الفنية،    -
العائد  التسهيالت لعمالء األوقاف وزيادة  أمثل  للممتلكات من أجل تحقيق  المستمرة  واإليرادات واإلدارة 

للمستثمرين وللمستفيدين من األوقاف. 

الموارد المالية للصندوق  

حددت الئحة الصندوق رأس المال المبدئي للصندوق بمبلغ 50 مليون دوالر أمريكي مقسمة على خمسة آالف سهم، قيمة كل منها 
عشرة آالف دوالر أمريكي، كما نصت الالئحة على أن ال تقل المشاركة عن المليون دوالر أمريكي. ثم وافقت لجنة المشاركين 

على زيادة رأسمال الصندوق المصرح به إلى 100 مليون دوالر.

في  البنك  اكتتاب  على  المائة،  بعد  والثمانين  الخامس  اجتماعه  في  للتنمية،  اإلسالمي  للبنك  التنفيذيين  المديرين  مجلس  وافق 
المكتتب فيه. كما اكتتب في رأسمال  الصندوق بمبلغ عشرين مليون دوالر أي ما يمثل 40% من مجموع رأسمال الصندوق 
الصندوق 14 مشاركًا آخرون بمن فيهم وزارات أوقاف ومؤسسات أوقاف وبنوك إسالمية، وقد بلغ رأس المال المدفوع 71.8 

مليون دوالر أمريكي كما في نهاية عام 1431هـ. ويتضمن الملحق )1(  قائمة بأسماء المشاركين والمبالغ التي اكتتبوا بها.

دعم البنك اإلسالمي للتنمية                       

واعتمد  أمريكي  دوالر  مليون   100 بمبلغ  تمويل  خط  للصندوق  للتنمية  اإلسالمي  البنك  قدم  الصندوق  أنشطة  دعم  أجل  من 
أيضًا مساعدة فنية بمبلغ قدره 200,000 دوالر الستخدامها في إعداد دراسات الجدوى ووضع التصورات والتصاميم األولية 

للمشروعات المؤهلة للتمويل. 

وانطالقا من التزام البنك بتنمية األوقاف وتطوير ممتلكاتها ، يبذل البنك جهودًا كبيرة في مجال البحوث والدراسات ونشرها 
وعقد المؤتمرات والندوات الهادفة إلى إحياء سنة الوقف، كما يساهم البنك في االرتقاء بمؤسسة الوقف وتحديثها على المستوى 
الكلي. وتحقيقًا لهذه األهداف أنشأ البنك الهيئة العالمية للوقف، سعيًا منه إلى إنشاء شبكة من هيئات األوقاف التي تمارس نشاطات 

خيرية وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، كما تهدف إلى مساندة هذه الهيئات وتخفيف وطأة الفقر، وغيرها من النشاطات.
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حقق الصندوق خالل عام 1431هـ نتائج طيبة خاصة على المستوى التشغيلي وذلك بالرغم من الصعوبات التي حالت دون 
استقطاب مساهمات من طرف مؤسسات مالية أخرى في تمويالت المشاريع الوقفية.

تمكن  فلقد  العقاري،  القطاع  على  سلبًا  انعكست  التي  المالية  األزمة  تأثير  مع  وخاصة  عامًا صعبًا  كان  أنه  من  الرغم  وعلى 
الصندوق رغم ذلك من اعتماد خمسة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 109.9 مليون دوالر أمريكي في كل من لبنان وقطر والسودان 
واإلمارات العربية المتحدة وتتارستان. وفي إطار إدارة السيولة، استثمر الصندوق في عمليات مرابحة قصيرة األجل وصكوك 

إجارة وعمليات غير وقفية. 

األداء المالي للصندوق 

أصول الصندوق   

حافظ الصندوق على وضع مالي ثابت مدعومًا بميزانية قوية وتحسن جودة عوائده، ومع ذلك سيسعى مستقبال إلى تحسين العائد 
على رأسماله. وقد بلغ مجموع قيمة أصول الصندوق 79.987 مليون دوالر أمريكي في نهاية 1431هـ، مقارنة بـ 68.243 
مليون دوالر في العام السابق، أي ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 17.2 %. ويبين الجدول التالي بإيجاز مكونات أصول الصندوق في 

العامين 1430هـ - 1431هـ :

الجدول رقم -1
مكونات أصول الصندوق حتى 30 ذي الحجة 1431هـ 

                                                                                     )بآالف الدوالرات(
1430هـ1431هـ 

%المبلغ%المبلغ

37,86347.3023,02833.80النقد وما يعادله

21,99827.5024,75336.30االستثمارات: إجارة منتهية بالتمليك

5,1756.505,1757.59االستثمارات - صكوك إجارة

4730.593,5205.16الذمم المدينة - مرابحة 

5170.641,0001.46الذمم المدينة - استصناع

5,1816.603,8865.40التمويل- مشاركة

8,78010.907,08110.40دخل متراكم وأصول أخرى

79,987100.0068,243100.00المجموع

المؤشرات المالية

يتضمن الجدول التالي المؤشرات المالية للصندوق للعام 1431هـ مقارنة بأداء العام السابق :

أداء الصندوق
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الجدول رقم -2
المؤشرات المالية

                                                                                               )بآالف الدوالرات(
1430هـ1431هـالمؤشرات المالية

78,42464,622صافي قيمة األصول
2,2412,271صافي الدخل قبل حصة المضارب

224227حصة المضارب من األرباح
448454تحويل إلى االحتياطي العام

1,7951,523التوزيعات
2.5%2.5%التوزيعات / رأس المال المدفوع 

1.61%0.94%معدل الاليبور
10,92310,611القيمة الدفترية للوحدة

بلغ معدل العائد للوحدة )بعد خصم حصة المضارب ومخصص االحتياطي العام( لعام 1431هـ 281 دوالر أمريكي مقابل 335 
دوالر أمريكي عام 1430هـ.

توزيع األرباح 

وفقًا لما تنص عليه المادة 19 من الئحة الصندوق، أعلن الصندوق عن توزيع أرباح بنسبة 2,5%  من رأس المال المدفوع عن 
العام المنتهى في 30 ذي الحجة 1431هــ وهي نـفس النسبة التي تم توزيعها على المساهمين من أرباح العام 1430هـ.

 
أداء العمليات 

الدول  إجمالية قدرها 109.9 مليون دوالر في عدد من  بتكلفة  العام 1431هـ على خمسة مشروعات  الصندوق خالل  وافق 
األعضاء وغير األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية. ويظهر الجدول رقم )3( تفاصيل تلك المشروعات:

 الجدول -3
المشروعات الموافق عليها خالل العام  1431هـ

)بماليين الدوالرات األمريكية(

التكلفة اســـــــــــــــــــــــــم المشــــــــــــــــروعالرقم
اإلجمالية 

مساهمة 
الصندوق 

خط تمويل 
آخرون البنك 

تشييد مبنى تجاري بالفجيرة، 1
20.003.003.0014.00دولة اإلمارات العربية المتحدة

56.405.0010.0041.40مجمع سكني بعبالن - الدوحة - قطر2

برج هيئة الدعوة للشقق المفروشة3
7.001.003.302.70الخرطوم- جمهورية السودان

21.504.001.0016.50توسعة وتجديد مركز بازركان التجاري - لبنان4

5.001.002.002.00مركز تجاري وسكني - كازان - تتارستان5

109.914.0019.3060.76المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
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تفاصيل المشروعات:

تشييد مبنى تجاري- الفجيرة- دولة اإلمارات العربية المتحدة 

يهدف المشروع إلى تشييد مبنى تجاري ذي 17 طابقًا وسيتم بناؤه على أرض بمساحة 1.120 مترًا مربعًا وتبلغ المساحة 
اإلجمالية المغطاة 20,384 مترًا مربعًا. وتقدر الكلفة اإلجمالية للمشروع بـ 20 مليون دوالر أمريكي يمولها الصندوق بـ 
3 ماليين دوالر أمريكي، والخط الممنوح له بـ 3 ماليين دوالر أمريكي، وتساهم الجهة المستفيدة في التمويل بـ 16 مليون 

دوالر أمريكي.

بناء المجمع السكني بعبالن- الدوحة - دولة قطر

يتكون المشروع من مبنى سكني متعدد الطوابق في الدوحة تبلغ المساحة المغطاة اإلجمالية 43,564 مترًا مربعًا. وتبلغ التكلفة 
اإلجمالية 56.4 مليون دوالر أمريكي، يساهم في تمويلها الصندوق بـ 5 ماليين دوالر أمريكي وخط التمويل التابع للصندوق 

10ماليين دوالر أمريكي وتوفر الجهة المستفيدة الجزء المتبقي من التمويل.

برج الدعوة للشقق المفروشة- الخرطوم - جمهورية السودان 

يتألف المشروع من بناء برج يحتوي على 112 شقة مفروشة بالخرطوم - جمهورية السودان، وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 
7 ماليين دوالر أمريكي سيتم تمويلها من طرف صندوق تثمير ممتلكات األوقاف بمبلغ 1 مليون دوالر أمريكي وخط تمويل 

الصندوق 3.3 مليون دوالر أمريكي أما الفرق وقدره 2.7 مليون دوالر أمريكي فستوفره الجهة المستفيدة.

توسعة وتجديد المركز التجاري - بازركان- بيروت - لبنان

يهدف المشروع إلى توسعة وترميم وإعادة وضعية مربحة في استخدام مبنى 
قائم غير مستعمل يعرف باسم المركز التجاري بازركان، يقع في منطقة بارزة 
في بيروت. تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 21.5 مليون دوالر أمريكي وسيتم 
تمويلها من طرف الصندوق بمبلغ 4 ماليين دوالر أمريكي وخط التمويل التابع 

للصندوق بـ1 مليون دوالر أمريكي، وستوفر الجهة المستفيدة المبلغ المتبقي.

بناء مركز تجاري وسكني - كازان- تتارستان

 تمت إعادة تقييم المشروع بسبب تغيير في نطاق األعمال المدنية. وتهدف الصيغة الجديدة للمشروع إلى تشييد مبنى تجاري 
وسكني ذي 5 طوابق يتكون من شقق للخدمات ومقهى ومطعم ومواقف للسيارات. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 5 ماليين 
بـ2 مليون دوالر أمريكي،  بـ1 مليون دوالر أمريكي، وخط تمويل الصندوق  دوالر أمريكي سيتم تمويلها من قبل الصندوق 

وستوفر الجهة المستفيدة الفارق في التمويل بمبلغ 2 مليون دوالر أمريكي. 

Agreement signing ceremony - Hayat Addawa Project, Sudan
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يعتبر أداء الصندوق جيد ولديه أيضًا خطة محكمة وتوازن مالي قوي ومحفظة مشاريع متميزة تفتح آفاق للتنمية. فخالل سنة 
1431هـ حافظ الصندوق على نسق بناء محفظة مشاريع ذات جودة عالية على المدى البعيد تشمل 15 دولة من الدول األعضاء 
في البنك اإلسالمي للتنمية والدول غير األعضاء. هذا إضافة إلى مشاريع مبرمجة للدراسة ذات قيمة إجمالية تنموية تقدر بـ 442 

مليون دوالر أمريكي ستمكن الصندوق من بناء مركز مرموق لنمو األرباح في المستقبل وتطوير التشغيل. 

وقد سطرت سنة 1432هـ معالم آفاق مشجعة للصندوق مع قيمة إجمالية للمشاريع المستهدفة بـ 120 مليون دوالر أمريكي. ولدى 
كل من المضارب وفريق إدارة الصندوق إستراتيجية والتزام بضمان مواصلة النمو.

وسوف يواصل صندوق تثمير ممتلكات األوقاف االستجابة للمتطلبات والتحديات التي تقتضيها طبيعة نشاطه. وفي نفس الوقت 
سيواصل الصندوق بناء قطاع يعتبر جزءًا هامًا وحيويًا لتنمية األمة. ويحدد اإلطار اإلستراتيجي للصندوق الوسائل التي تمكنه 

من الوفاء بوعوده من خالل النجاح في تشغيله وإدارة محفظته المتنامية ، وتوخي طرق حديثة في تطويرها.

ومن بين اإلستراتيجيات األكثر طموحًا للصندوق أن يتطور ليصبح بنكًا دوليًا لألوقاف. وهذه الفكرة مستوحاة من رؤية البنك 
اإلسالمي للتنمية حتى عام 1440هـ التي تقر بما لمؤسسات األوقاف من أهمية في تخفيف حدة الفقر وتعزيز الرعاية االجتماعية. 
ومن أجل تحقيق هذه المبادرة تم تشكيل فريق » إنجاز سريع« في صلب إدارة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية بالبنك لتهيئة 

األرضية الالزمة لتأسيس البنك العالمي لألوقاف.

و لتفعيل هذه الرؤية، وجه البنك دعوة للعلماء والعاملين في مجال بحث وتطوير األوقاف إلى جلسة عصف ذهني حول إنشاء 
البنك العالمي لألوقاف. وتبادل المجتمعون األفكار واآلراء حول االقتراح وأكدوا الحاجة الملحة إلنشاء كيان تحت رعاية البنك 
اإلسالمي للتنمية الذي سيكرس جهده لتطوير األوقاف. ومن أجل المضي قدما نحو هذا التوجه قرر البنك اإلسالمي للتنمية تعيين 
شركة استشارية إلعداد دراسة الجدوى للبنك المقترح. وعالوة على ذلك، يعتزم البنك كذلك عقد مؤتمر دولي في جدة خالل العام 

1432هـ للحصول على أفكار من الخبراء في قطاع األوقاف. 

الخطط والتوقعات المستقبلية
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بيان نظام الحوكمة 

للتنمية مدافع رائد عن الحوكمة. فبوصفة مضاربًا ومسؤواًل عن كيان صندوق تثمير ممتلكات األوقاف، فقد  البنك اإلسالمي 
وضع أفضل األسس والممارسات للحوكمة الرشيدة لصالح الصندوق. وقد اعتمد نظم الرقابة والمسؤولية كأساس لتسيير وإدارة 

الصندوق. وهذا البيان يشير إلى الممارسات الرئيسية للحوكمة الرشيدة، الحالية أو التي اعتمدت خالل العام. 

المبدأ األول: إرساء قواعد ثابتة لإلدارة والرقابة 

يتولى البنك إدارة الصندوق وفقًا لمبادئ المضاربة. وعلى هذا األساس ُيدار الصندوق ككيان مالي وإداري مستقل، مع إيالء 
االهتمام لجميع أصحاب المصلحة في الصندوق ودوره في شؤون األوقاف. وأما مهام البنك اإلسالمي للتنمية بوصفه مضاربًا، 
فتتضمن حفظ أصول الصندوق ومراقبة عملياته للتأكد من مدى االلتزام باللوائح. كما أن البنك مسؤول عن التوجه االستراتيجي 

وإدارة محفظة الصندوق، فضاًل عن اإلدارة اليومية لعمليات الصندوق.

مجلس المديرين التنفيذيين     

مجلس المديرين التنفيذيين للبنك لديه مسؤولية شاملة عن أعمال الصندوق. فهو يجيز ويوافق على استراتيجية تسيير األعمال 
وعلى خطط األعمال ويستعرض نتائجها ، ويراقب ضوابط الميزانية، ويتأكد من االلتزام بلوائح الصندوق وسياساته وبالمبادئ 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  ومعايير  الدولي،  اإلسالمي  الفقه  وقرارات مجمع  بفتاوى  وااللتزام  لالستثمار،  المعتمدة  اإلرشادية 

للمؤسسات المالية اإلسالمية، ونظم شتى جهات االختصاص التي يعمل فيها. 

لجنة المشاركين

للجنة المشاركين سلطة استشارية ورقابية بغرض التحقق من تطبيق أحكام لوائح الصندوق والمبادئ اإلرشادية المتعلقة باستثمار 
الموارد المالية للصندوق، باإلضافة إلى استعراض التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق والموافقة عليها. ويتضمن 

الملحق الثاني بيانًا بأسماء أعضاء لجنة المشاركين خالل العام.

لجنة اإلشراف

تتألف لجنة اإلشراف من رئيس البنك، وثالثة أعضاء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وعضوين يعينهما كل مشارك حائز 
لشهادات تبلغ قيمتها االسمية 10 ماليين دوالر أو أكثر، وعضو لكل مشارك يحوز شهادات قيمتها االسمية أقل من 5 ماليين 
دوالر أمريكي. وهذه اللجنة مسؤولة عن فحص الحسابات ربع السنوية للصندوق وعن اقتراح المبادئ اإلرشادية والسياسات 
المتعلقة بالصندوق. كما أن هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن المراجعة الدورية ألداء الصندوق، وعن تقديم تقارير عن هذا األداء 

إلى لجنة المشاركين وإلى مجلس المديرين التنفيذيين. 

ويتضمن الملحق الثالث بيانًا بأسماء أعضاء لجنة اإلشراف خالل العام.

الحوكمة الرشيدة
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لجنة اإلدارة 

يرأس لجنة اإلدارة رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، وتضم كبار الموظفين من مختلف إدارات البنك. وهذه اللجنة مسؤولة عن 
التأكد من االلتزام الكامل باللوائح وبالمبادئ اإلرشادية لالستثمارات وكل المتطلبات القانونية الواجب مراعاتها في الدول التي 
يباشر فيها الصندوق عملياته. كما تنظر لجنة اإلدارة أيضا في جميع تقارير التقييم الشامل لكل مشروع وكذلك المسائل المتعلقة 

باستثمارات الصندوق.  

ويتضمن الملحق الرابع بيانًا بأسماء أعضاء لجنة اإلدارة.

لجان أخرى

ويتم من وقت آلخر إنشاء لجان أخرى، عند الحاجة، للنظر في المسائل ذات األهمية الخاصة التي تتعلق باستراتيجيات رأس 
المال، واالستثمارات والتعهدات الكبرى، والمصروفات الرأسمالية، وتعيين الموظفين، وتخصيص الموارد. 

المبدأ الثاني: التأكد من االلتزام بالشريعة

 تقتضي سياسة البنك وممارساته االلتزام بمقتضيات الشريعة. ويتم التأكد من التزام الصندوق بالشريعة، بواسطة مستشار شرعي 
مستقل يقوم بمراجعة كل معاملة للتأكد من توافقها مع قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي واللجنة الشرعية للبنك. وباعتبار 

رسالة الصندوق النبيلة، فيجب أن يكون الدافع األساسي لكل مشروع هو خدمة األمة اإلسالمية. 

المبدأ الثالث: التدقيق الداخلي والرقابة 

يمثل التدقيق الداخلي أحد مكونات البيئة الرقابية الداخلية للبنك. وتتم عملية الرقابة والتدقيق الداخلي على الصندوق ضمن إطار 
سياسة البنك للتدقيق الداخلي التي تهدف إلى التأكد من الرقابة المستمرة والفعالة في كل أقسام مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 
وتمنح سياسة البنك الصالحية الالزمة لمكتب التدقيق الداخلي للقيام بمهمته وتحدد المبادئ المتعلقة باستقالليته والتزامه بمعايير 

ومنهجيات الممارسة وإعداد التقارير والتواصل مع المدقق الخارجي. 

يتعاون مكتب التدقيق الداخلي بالبنك مع إدارة الصندوق من أجل زيادة فعالية هذا األخير. ويجوز لمكتب التدقيق الداخلي االتصال 
المباشر بجميع العاملين وبالمدققين الخارجيين دون تدخل من اإلدارة.

مراجعة  يتولى  كما  المالية،  السنة  نهاية  في  الختامية  الحسابات  تدقيق  يونغ«  أند  »إرنست  الحالي  الخارجي  المدقق  ويتولى 
الحسابات ربع السنوية.

المبدأ الرابع: االلتزام بالمبادئ األخالقية ومسؤولية اتخاذ القرار

على جميع موظفي البنك التحلي بأعلى معايير األمانة واالستقامة. وقد وضع البنك اإلسالمي للتنمية مدونة لقواعد السلوك تحدد 
معايير السلوك التي يتعين على جميع العاملين التقيد بها. وهذه المدونة منشورة بلغات العمل الثالث. وتّنص قواعد المدونة على 
وجوب االلتزام الصارم بالتوجيهات األخالقية التي تشمل السلوك الشخصي واألمانة، والعالقات مع المستثمرين ومتلقي التمويل 

وتجنب الغش وتضارب المصالح، واإلفصاح والشفافية. 
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المبدأ الخامس: إدارة المخاطر 

لدى مضارب الصندوق )البنك اإلسالمي للتنمية( برنامج رسمي إلدارة المخاطر على مستوى مجموعة البنك يرتكز على اإلدارة 
اإليجابية للمخاطر. وهذا البرنامج يحظى بدعم سياسة إدارة المخاطر لدى البنك، التي صادق عليها مجلس المديرين التنفيذيين. 
وتتولى إدارة مراقبة مخاطر مجموعة البنك اإلشراف والرقابة على مالمح المخاطر التي تكتنف العمليات االستثمارية الحالية 
والمستقبلية للصندوق. ويتم فحص كل عملية استثمار للتحقق من جدواها وأنها محمية بضمانات وبرامج تأمين كافية. ويقوم 
فريق المراجعة الداخلية برفع تقارير إلى لجنة المراجعة التابعة للمضارب بشأن طبيعة المخاطر ومدى إمكانية تحققها. كما يقوم 

المراجع الخارجي بإبالغ كل من مجلس المديرين التنفيذيين ولجنة المشاركين بالنتائج المتعلقة بمسائل المخاطر ذات الصلة.

المبدأ السادس: االفصاحات المتوازنة في الوقت المناسب 

الداخلية  لإلجراءات  وإعمااًل  االلتزام،  لهذا  ونتيجًة  فيها.  والمشاركين  السوق  حيال  اإلفصاح  درجات  بأعلى  المضارب  يلتزم 
الصارمة، يتم اإلبالغ عن النتائج ربع السنوية الفعلية للصندوق مقارنًة بالميزانية وتراقب بواسطة اإلدارة. ويقوم الصندوق بتقديم 

تقارير إلى المشاركين على أساس ربع سنوي.

ويالحظ أن ميزان سيولة الصندوق وبرامجه التحوطية ومراكزه من حيث العملة األجنبية، تدار من قبل إدارة الخزانة التابعة 
للبنك، بعد التشاور مع الصندوق وتقوم بتحديد المركز المتخذ مع الهيئات الخارجية. وتتم إدارة التمويل، وإدارة النقد، واألدوات 

المالية، وأدوات التحوط السلعية، من خالل سياسات وإجراءات وحدود تخضع لمراجعة داخلية وخارجية.
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للعام المنتهي في

30 ذي الحجة 1431هـ )2010م(

القوائم المالية
  وتقرير مراقبي الحسابات 



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 26



27التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 28



29التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 30



31التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 32



33التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 34



35التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 36



37التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 38



39التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(



صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 40



41التقرير السنوي التاسع - 1431 هـ )2010م(

الملحق
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المشاركون في صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 
وحصصهم في رأسماله بنهاية عام 1431هـ

                                                                                    )بماليين الدوالرات األمريكية(

مبلغ الدولةالمؤسسات المشاركة
المشاركة

22.0المملكة العربية السعوديةالبنك اإلسالمي للتنمية1

15.0المملكة العربية السعوديةوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد2

صندوق التضامن اإلسالمي 3
10,9المملكة العربية السعوديةالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

5.0الكويتاألمانة العامة لألوقاف  4

5.0الكويتبيت التمويل الكويتي5

3.0مصربنك فيصل اإلسالمي المصري6

2,9إيران صندوق عمران - موقوفات إيران 7

1.0البحرينبنك البركة اإلسالمي 8

1.0البحرينبنك البحرين اإلسالمي 9

1.0البحرين بنك البحرين الشامل 10

1.0السودان بنك التضامن اإلسالمي 11

1.0األردن البنك اإلسالمي األردني 12

1.0فلسطين البنك العربي اإلسالمي 13

1.0األردن وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 14

15 Amana Raya Berhad 1.0ماليزيا

71.8        المجمـــــــــــــوع

الملحق-1
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الملحق-2
أعضاء لجنة المشاركين في صندوق تثمير ممتلكات األوقاف

رئيس اللجنة سعادة األستاذ عبد الحميد أبو موسى 
محافظ بنك فيصل اإلسالمي - القاهرة - جمهورية مصر العربية 

عضو معالي األستاذ عبد السالم داود العبادي 
وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية - عمان - المملكة األردنية الهاشمية

عضو معالي الدكتور أحمد محمد علي 
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية - جدة - المملكة العربية السعودية  

عضو سعادة األستاذ خالد بن صالح الفريح 
مدير عام إدارة االستثمار- وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

الرياض - المملكة العربية السعودية

عضو سعادة األستاذ محمد عبد الغفار الشريف 
األمين العام - األمانة العامة لألوقاف - الكويت - دولة الكويت

عضو سعادة األستاذ مشعل عبد العزيز النصار 
مدير أول استثمار- إدارة العقار الدولي - بيت التمويل الكويتي - الكويت - دولة الكويت 

عضو سعادة األستاذ محمد بوشيري 
المدير العام - بنك البحرين الشامل - المنامة - مملكة البحرين 

عضو سعادة األستاذ موسى شحادة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام - البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

عضو سعادة السفير ناصر بن عبد اهلل الزعابي 
رئيس المجلس الدائم - صندوق التضامن اإلسالمي - منظمة المؤتمر اإلسالمي

جدة - المملكة العربية السعودية

عضو سعادة األستاذ إبراهيم بن عبد اهلل الخزيم 
المدير التنفيذي - صندوق التضامن اإلسالمي - منظمة المؤتمر اإلسالمي - جدة - المملكة العربية السعودية

عضو سعادة األستاذ محمد إبراهيم محمد 
الرئيس التنفيذي- بنك البحرين اإلسالمي - المنامة- مملكة البحرين

عضو سعادة األستاذ محمد عيسى المطاوعة 
الرئيس التنفيذي - بنك البركة اإلسالمي - المنامة- مملكة البحرين

عضو سعادة األستاذ عبد اهلل نقد اهلل أحميدي 
مدير عام بنك التضامن اإلسالمي - الخرطوم - جمهورية السودان

عضو سعادة األستاذ وليد توفيق فاخوري 
المدير العام، البنك اإلسالمي العربي - رام اهلل - فلسطين   

عضو سعادة األستاذ هادي عسكري طباطبائي  
المدير العام، صندوق موقوفات إيران - طهران - إيران 

عضو سعادة األستاذ داتو أحمد رودزي باوانت 
المدير العام، أمانة رايا برهاد - كوااللمبور - ماليزيا
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الملحق-3
أعضاء اللجنة اإلدارية لصندوق تثمير ممتلكات األوقاف

معالي الدكتور أحمد محمد علي  
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

سعادة الدكتور عبد العزيز الهنائي
نائب الرئيس للمالية      

األستاذ خالد العبودي 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتنمية 

القطاع الخاص

الدكتور حمزة كنة
مدير اإلدارة القانونية باإلنابة

الدكتور بشير عمر فضل اهلل
مدير صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

رئي�س �للجنة

نائب رئي�س �للجنة

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو
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األستاذ حسن دمرهان
مدير إدارة الخزانة باإلنابة      

األستاذ عادل الشريف
المدير التنفيذي، الهيئة العالمية للوقف

األستاذ أحمد مراد حمودة
مدير إدارة المخاطر باإلنابة    

الدكتور وليد عبد الوهاب 
مدير إدارة الُبنى التحتية    

الدكتور محمد الحبيب الجراية 
مدير إدارة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية 

باإلنابة        

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو
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الملحق-4
أعضاء لجنة المراجعة الفنية لصندوق تثمير ممتلكات األوقاف

رئيس اللجنة الدكتور عصام الدين القليوبي  
كبير الخبراء القانونيين- مكتب المستشار القانوني

عضو الدكتور محمدو جامدجي   
اإلدارة القانونية

عضو األستاذ عتيق الرحمن شودري  
إدارة المخاطر

عضو األستاذ عبد اهلل محمود سعيد  
إدارة الُبنى التحتية

عضو األستاذ دياب كرار أحمد   
إدارة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية  

عضو األستاذ سيد محمد عاصم رضا  
إدارة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية

عضو األستاذ حمزه طـــــه  
إدارة الخزينة
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