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عرض البيانات 

أساس العرض  

اأعد هذا التقرير املايل ال�سن�ي وفقا ملعايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وكذلك 

مت�سيًا مع الأحكام واملبادئ ال�سرعية التي حتددها اللجنة ال�سرعية للبنك الإ�سالمي للتنمية )امل�سارب(.

كما اأن ال�سندوق يتبع معايري حما�سبية اأخرى فيما يتعلق بالقيا�ض والعر�ض والإف�ساح وذلك يف احلالت 

التي ل تغطيها معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

عملة التقويم في التقرير 

 جميع املبالغ ال�اردة يف هذا التقرير معرٌب عنها بالدولر الأمريكي ما مل ين�ض على خالف ذلك.  

تعاريف ومصطلحات 

يف املنتهية  املالية  ال�سنة  فاإن  وبذلك  تقاريره،  اإعداد  يف  الهجري  التق�مي  ال�سندوق   يعتمد 

30 ذي احلجة 1435هـ ي�سار اإليها بال�سنة الثالثة ع�سرة، كما ي�سار اإىل ال�سن�ات التي تليها بذات الأ�سل�ب. 

اأما الق�ائـم املالية فتعني الق�ائـم املـالية لل�سندوق لل�سنة املنتهية يف 30 ذي احلجة 1435هـ و29 ذي احلجة 

1434هـ، ال�اردة يف هذا التقرير. 

مت التعريف ببع�ض امل�سطلحات الرئي�سة التي ا�ستخدمت يف هذا التقرير ال�سن�ي يف  ال�سفحة )6(.  

التوقعات المستقبلية 

امل�ستقبلية بهدف تقدمي معل�مات عن تطلعات ال�سندوق  البيانات  ال�سن�ي بع�ض  التقرير  يت�سمن هذا 

للم�ستقبل ولي�ض الق�سد منها اأن تك�ن �سمانات لالأداء امل�ستقبلي اأو لت�قعات امل�ازنة.

اأوراق مالية يف  اأو  اإ�سدار وحدات  اأو  لبيع  يعد عر�سًا  1435هـ ما  للعام  ال�سن�ي  التقرير  ولي�ض يف هذا 

�سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف اأو دع�ة لتقدمي طلبات لإ�سدار اأو اإعادة �سراء مثل هذه ال�حدات اأو الأوراق 

املالية. 
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تعريف بالمصطلحات

التعريفامل�صطلح

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

ال�قف

واإغاثة  الفقر  حدة  تخفيف  مثل  خريية  لأغرا�ض  �سرعي  ب�سك  بها  املتربع  الأ�س�ل 

امل�سنني واملر�سى واملحتاجني اأو الدع�ة اأو التعليم اأو لأغرا�ض اأخرى مفيدة للمجتمع 

الإ�سالمي.

جمع كلمة وقف واملق�س�د بها الأرا�سي والعقارات واملمتلكات ال�قفية.الأوقاف

�سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف.ال�سندوق

املبلغ الذي ي�افق عليه امل�سارب مل�سروع اأو عملية.امل�افقة

البنك الإ�سالمي للتنمية.البنك 

اجلهة متلقية التم�يل.امل�ستفيد

مت�يل غري امل�ساهمة يف راأ�ض املال مقدم من م�ارد ال�سندوق اخلا�سة.التم�يل املبا�سر 

الإجارة  

ه� بيع حق منفعة الأ�سل، مبا يف ذلك كل احلق�ق وال�اجبات يف حني يحتفظ امل�ؤجر 

بحق امللكية.

ال�ست�سناع

ه� عقد ل�سناعة اأو اقتناء بحيث يقبل ال�سانع )البائع( اأن يزود امل�سرتي بال�سلع التي 

مدة  بتخ�سي�ض  وذلك  امل�ا�سفات  ح�سب   ، بنائها  اأو  �سناعتها  بعد  امل�سرتي  و�سفها 

معينة وثمن معني.

معدل ن�سبة القرتا�ض بني البن�ك يف لندن.الاليب�ر

الن�سبة املئ�ية التي متثل ربح ال�سندوق من التم�يل.هام�ض الربح

البنك الإ�سالمي للتنميةامل�سارب

ناظر اأو مدير ال�قف اأو امل�ؤ�س�سة اأو اجلهة امل�س�ؤولة عن ال�قف.الناظر

�سندات ممثلة لأ�س�ل مم�لة وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة.�سك�ك
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كلمة المضارب 

.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير المستشار الشرعي - للعام 1435هـ
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دور األوقاف في التنمية االجتماعية واالقتصادية 

تعترب امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية املعنية بالزكاة والأوقاف من الأدوات القت�سادية الهامة والتي اإذا اأح�سن ا�ستخدامها �س�ف 

ت�ؤدي حتما اإىل احلد من وطاأة الفقر يف املجتمعات الإ�سالمية ف�سال عن امل�ساهمة يف دعم العدالة الجتماعية والتنمية  

القت�سادية. كما اإنه باإمكان هذه امل�ؤ�س�سات الإ�سهام يف تخفيف البطالة وتقلي�ض  الف�ارق بني الأغنياء والفقراء ومعا�سدة 

املجه�دات التي تبذلها احلك�مات لت�فري ال�سحة والتعليم و غريها من اخلدمات الجتماعية لل�سع�ب.

وقد �ساهمت م�ؤ�س�سات الزكاة والأوقاف، عرب التاريخ، ب�س�رة كبرية يف تط�ر املعرفة واإن�ساء امل�ست�سفيات ودور الأيتام 

واملدار�ض واجلامعات. كما �ساهمت يف التط�ر احل�ساري الذي امتد من اندوني�سيا اإىل الأندل�ض.

ويف حال اإحياء مثل هذه امل�ؤ�س�سات وتن�سيطها، ف�سيك�ن ب��سعها الإ�سهام بق�سط وافر يف حل الكثري من امل�ساكل الجتماعية 

والقت�سادية، اإ�سافة اإىل تخفيف الأعباء عن احلك�مات وت�فري حياة اأف�سل للمجتمعات امل�سلمة، مما ي�ؤدي يف النهاية 

اإىل حت�سني الأو�ساع الجتماعية والقت�سادية لالأمة الإ�سالمية.

واأخذًا يف العتبار هذا النهج، فاإن اإدارة البنك الإ�سالمي للتنمية، تبنت ر�سالة اإحياء �سنة ال�قف فاأن�ساأت �سندوق تثمري 

ممتلكات الأوقاف يف عام 2001م. وقام هذا ال�سندوق منذ اإن�سائه، بتط�ير العديد من املمتلكات ال�قفية غري امل�ستغلة 

يف �سائر اأرجاء العامل، واأ�سبحت هذه املمتلكات تدر دخاًل ي�ستفاد منه لدعم �سرائح املجتمع ال�سعيفة واملحدودة الدخل.

الوضع القانوني وإدارة األوقاف

من الناحية القان�نية، يتم ت�سليم ملكية الأ�سل ال�قفي من قبل ال�سخ�ض الذي يق�م باإن�ساء ال�قف )ال�اقف(. يق�ل بع�ض 

الفقهاء اأن حق ملكية ال�قف ينتقل اإىل اهلل عز وجل، مبعنى اأنه ل ي�سمح للم�ستفيدين بالت�سرف يف العقار اأو با�ستخدامه 

بطريقة تخالف ما ه� مر�س�م من قبل ال�اقف. ووراء هذا املفه�م، تكمن اأبدية الأوقاف مبعنى اأنه مبجرد اأن يتم وقف 

اأحد الأ�س�ل، فاإنه يبقى وقفا اإىل الأبد. واأبدية ال�قف هذه تقت�سي اأن يك�ن ال�قف اأ�سال غري قابل للهالك واأن ميكن 

ا�ستخراج فائدته دون ا�ستهالك امللكية نف�سها.

اأو املت�يل(  اإدارة ال�قف. ويتحمل مدير ال�قف )الناظر  اأ�سل�ب  ومن حيث املبداأ، فاإن م�ؤ�س�ض ال�قف )ال�اقف( يحدد 

تق�م  الإ�سالمية،  البلدان  العديد من  ويف  ال�اقف.  قبل  املحددة من  امل�ستفيدين  ال�قف مل�سلحة  اأمالك  اإدارة  م�س�ؤولية 

املجتمعات  اأثبتت  الإ�سالمية، فقد  الدول غري  اأما يف  الناظر.  بدور  املخت�سة  ال�كالت  اأو  والهيئات احلك�مية  ال�زارات 

اإطار الق�انني والأنظمة املتعلقة  امل�سلمة قدرتها على تنظيم واإدارة الأوقاف وفقا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وذلك يف 

بال�سناديق واملنظمات والهيئات اخلريية عم�ما.
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تأسيس الصندوق
امل�ؤمتر  اأثناء  الإ�سالمية  الأوقاف  ممتلكات  وتثمري  لتط�ير  عاملي  �سندوق  لإن�ساء  روؤيته  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  عر�ض 

جاكرتا،  يف  عقد  الذي  الإ�سالمي  امل�ؤمتر  منظمة  يف  الأع�ساء  بالدول  الإ�سالمية  وال�س�ؤون  الأوقاف  ل�زراء  ال�ساد�ض 

اإندوني�سيا يف التا�سع والع�سرين من اأكت�بر1997م. وانبثقت هذه الروؤية من ر�سالة البنك باعتباره م�ؤ�س�سة اإ�سالمية تنم�ية 

ولإدراكه للدور الهام الذي ا�سطلعت به الأوقاف يف التنمية القت�سادية والجتماعية للمجتمع الإ�سالمي. وقد رحبت ت�سع 

م�ؤ�س�سات اأخرى بفكرة اإن�ساء ال�سندوق، وراأت يف ذلك فر�سة م�اتية لتاأ�سي�ض �سندوق يدعم التم�يل ط�يل الأجل لتثمري 

املمتلكات ال�قفية من قاعدة ثابتة وبانطالقة عاملية.    

وقعت تلك امل�ؤ�س�سات والهيئات ب�سفتها م�ؤ�س�سة لل�سندوق على وثيقة امل�ساركة ولئحة ال�سندوق اأثناء الجتماع الفتتاحي 

اأمريكي،  دولر  ملي�ن  م�ساهماتهم 50  جمم�ع  وبلغ  امل�افق 2001/2/3م.  بتاريخ 1421/11/9هـ  ُعقد  لل�سندوق، الذي 

وترك الباب مفت�حا لالكتتاب يف راأ�ض املال وفقًا لالإجراءات املن�س��ض عليها يف لئحة ال�سندوق. 

الغرض من الصندوق

اإن الغر�ض من ال�سندوق ه� تنمية وتثمري ممتلكات الأوقاف ذات اجلدوى القت�سادية والجتماعية يف الدول الأع�ساء 

بالبنك ويف املجتمعات الإ�سالمية يف الدول الأخرى، وفقا ملبادىء ال�سريعة الإ�سالمية. 

ي�سعى امل�سارب ب��سفه مديرا لل�سندوق، لأن يحقق للم�ساركني يف ال�سندوق عائدات جيدة ل�ستثماراتهم مبا يتما�سى مع 

خماطر ال�ستثمار، مقارنة مع ال�ستثمارات املماثلة. اإل اأن �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف مي�سي اإىل اأبعد من ذلك، 

فب�سفته �سندوقًا مكر�سا لتنمية الأوقاف الإ�سالمية، فاإنه ي�يل اأهمية خا�سة خلدمة امل�ستفيدين النهائيني من ال�قف اأي 

املحتاجني واملع�زين واليتامى وامل�سنني وذوي الحتياجات اخلا�سة. 

اإلستراتيجيات التشغيلية للصندوق 

يقدم ال�سندوق لقطاع الأوقاف �سل�سلة كاملة من فر�ض الن�ساط العقاري ابتداء من تط�ير امل�ساريع واإدارة الأ�س�ل اإىل 

مبادرات مت�يل امل�سروعات املركبة من عدة عنا�سر، من خالل ا�ستثمارات متن�عة متتد جغرافيًا على العديد من البلدان 

وتراعي اأبعاد املخاطر/العائد مبا يتنا�سب مع احتياجات م�ؤ�س�سات الأوقاف يف اأرجاء العامل. وت�سمل القطاعات الرئي�سة 

امل�ستهدفة الإ�سكان، ومراكز الت�س�ق، وخدمات التجزئة، واملن�ساآت ال�سناعية. 

ويتمثل الهدف الرئي�سي للم�سارب يف جناح ال�سندوق على الأمد البعيد يف حتقيق النفع لكل اجلهات ذات العالقة من 

واقفني وم�ستفيدين ومالكي ال�حدات واجلمه�ر ب�س�رة عامة.
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وفي ما يلي العناصر الرئيسة إلستراتيجية الصندوق:

• النت�سار العاملي: ل تقت�سر عمليات ال�سندوق على الدول الأع�ساء بالبنك الإ�سالمي للتنمية مما ي�فر لل�سندوق 	

انطالقة عاملية. ويف هذا الإطار يتبع ال�سندوق اإ�سرتاتيجية عاملية تعطي اأول�ية التم�يل اإىل: )1( الدول امل�ساركة يف 

ال�سندوق، )2( والدول الأع�ساء بالبنك الإ�سالمي للتنمية، )3( والدول الأخرى.

• البنك 	 واإدارات  ال�سندوق  راأ�سمال  الأم�ال:  روؤو�ض  مقدمي  مع  للم�ساركة  ال�سندوق  ي�سعى  املتكاملة:  اخلدمات 

»البناء  م�سروعات  وم�سغلي  وامل�ستثمرين  الإ�سالمية  وامل�ؤ�س�سات  والبن�ك  له  التابعة  واجلهات  لتنمية  الإ�سالمي 

والت�سغيل والتح�يل« الباحثني عن فر�ض تنم�ية مالئمة.

• الفنية، 	 والأعمال  الت�سميم  واأعمال  املال  راأ�ض  متطلبات  بني  التجان�ض  على  ال�سندوق  يعمل  املالية:  العمليات 

والإيرادات والإدارة امل�ستمرة للممتلكات من اأجل حتقيق اأف�سل الت�سهيالت لعمالء الأوقاف وزيادة العائد للم�ستثمرين 

وللم�ستفيدين من الأوقاف. 

الموارد المالية للصندوق 

حددت لئحة ال�سندوق راأ�ض املال املبدئي لل�سندوق مببلغ 50 ملي�ن دولر اأمريكي مق�سمة على خم�سة اآلف �سهم، قيمة 

كل منها ع�سرة اآلف دولر اأمريكي، كما ن�ست الالئحة على اأن ل تقل امل�ساركة عن امللي�ن دولر اأمريكي. ثم وافقت جلنة 

امل�ساركني على زيادة راأ�سمال ال�سندوق امل�سرح به اإىل مائة ملي�ن دولر.

وافق جمل�ض املديرين التنفيذيني للبنك الإ�سالمي للتنمية، يف اجتماعه اخلام�ض والثمانني بعد املائة، على اكتتاب البنك 

يف ال�سندوق مببلغ ع�سرين ملي�ن دولر اأي ما ميثل 40% من جمم�ع راأ�سمال ال�سندوق املكتتب فيه. كما اكتتب يف راأ�سمال 

اإ�سالمية، وقد بلغ راأ�ض املال املدف�ع  اأوقاف وبن�ك  اأوقاف وم�ؤ�س�سات  15 م�ساركًا اآخرون مبن فيهم وزارات  ال�سندوق 

76.4 ملي�ن دولر اأمريكي يف نهاية عام 1435هـ. ويت�سمن امللحق )1( قائمة باأ�سماء امل�ساركني واملبالغ التي اكتتب�ا بها.

دعم البنك اإلسالمي للتنمية                       

من اأجل دعم اأن�سطة ال�سندوق قدم البنك الإ�سالمي للتنمية لل�سندوق خط مت�يل مببلغ 100 ملي�ن دولر اأمريكي واعتمد 

اأي�سًا م�ساعدة فنية مببلغ قدره 200،000 دولر ل�ستخدامها يف اإعداد درا�سات اجلدوى وو�سع الت�س�رات والت�ساميم 

الأولية للم�سروعات امل�ؤهلة للتم�يل. 

وانطالقا من التزام البنك بتنمية الأوقاف وتط�ير ممتلكاتها، يبذل البنك جه�دًا كبرية يف جمال البح�ث والدرا�سات 

ال�قف  مب�ؤ�س�سة  الرتقاء  يف  البنك  ي�ساهم  كما  ال�قف،  �سنة  اإحياء  اإىل  الهادفة  والندوات  امل�ؤمترات  وعقد  ون�سرها 

وحتديثها على امل�ست�ى الكلي. وحتقيقا لهذه الأهداف اأن�ساأ البنك الهيئة العاملية لل�قف، �سعيًا منه اإىل اإن�ساء �سبكة من 

هيئات الأوقاف التي متار�ض ن�ساطات خريية وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغراء، كما تهدف اإىل م�ساندة هذه الهيئات 

وتخفيف وطاأة الفقر، وغريها من الن�ساطات.
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أداء الصندوق
حقق ال�سندوق خالل عام 1435هـ نتائج طيبة خا�سة على امل�ست�ى الت�سغيلي وذلك بالرغم من ال�سع�بات التي �ساحبت 

ا�ستقطاب م�ساهمات من طرف م�ؤ�س�سات مالية اأخرى يف مت�يالت امل�ساريع ال�قفية.

وعلى الرغم من اأنه كان عامًا �سعبًا وخا�سة مع تداعيات الأزمة املالية التي ل تزال تنعك�ض �سلبًا على القطاع العقاري، فلقد 

متكن ال�سندوق رغم ذلك من اعتماد ت�سعة م�ساريع بقيمة اإجمالية بلغت 236.7 ملي�ن دولر اأمريكي يف كل من الإمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية ال�سع�دية وبلجيكا واثي�بيا وال�ليات املتحدة الأمريكية وغينيا وبريطانيا وكينيا و�س�ي�سرا. 

ويف اإطار اإدارة ال�سي�لة، ا�ستثمر ال�سندوق يف عمليات مرابحة ق�سرية الأجل و�سك�ك اإجارة وعمليات غري وقفية.

األداء المالي للصندوق 
أصول الصندوق   

مبيزانية  مدع�مًا  ثابت  مايل  و�سع  على  ال�سندوق  حافظ 

ال�سندوق  على  يتعني  ذلك  ومع  ع�ائده،  ق�ية وحت�سن ج�دة 

اأن يعمل م�ستقبال على حت�سني العائد على راأ�سماله. وقد بلغ 

جمم�ع قيمة اأ�س�ل ال�سندوق 86.321 مليـ�ن دولر اأمريـكي 

يف نهاية 1435هـ، مقـارنـة بـ 85.761 مليـ�ن دولر فـي العام 

اجلدول  ويبني   .%0.65 بن�سبة  زيادة  ميثل  ما  اأي  ال�سابق، 

التالـي مك�نات اأ�س�ل ال�سندوق للعـاميـن 1434هـ و1433هـ:

الجدول رقم -1
مكونات أصول الصندوق حتى 30 ذي الحجة 1435هـ

                                                                                                )بآالف الدوالرات األمريكية(

1434هـ1435هـ 

%املبلغ%املبلغ

19.46022.51.1681.4النقد وما يعادله

15.95318.516.08418.8ال�ستثمارات: اإجارة منتهية بالتمليك

33.95239.338.22644.5ال�ستثمارات: �سك�ك اإجارة اإ�سالمية

1.6742.01.8062.0ال�ستثمارات: حمفظة اإجارة اإ�سالمية

0014.36816.8الذمم املدينة – مرابحة 

2140.32980.4الذمم املدينة – ا�ست�سناع

2.4862.92.4863.0التم�يل-م�ساركة

8.56810.09.51711.1اإيرادات م�ستحقة وذمم مدينة اأخرى

4.0144.61.8082.1م�ستحقات اأخرى من امل�ارد العادية للبنك

86.321100.085.761100.0جمم�ع امل�ج�دات

ت�قيع اتفاقيات مت�يل �سراء مبنى اإداري

فـي ب��سطن ل�سالح اجلمعية الإ�سالمية الأمريكية
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المؤشرات المالية

يت�سمن اجلدول التايل امل�ؤ�سرات املالية لل�سندوق للعام 1435هـ مقارنة باأداء العام ال�سابق:

الجدول رقم -2

المؤشرات المالية

                                                                                                          )بآالف الدوالرات األمريكية(

1434هـ1435هـامل�ؤ�صرات املالية

83.53182،621�سايف قيمة الأ�س�ل

3.1331.836�سايف الدخل قبل ح�سة امل�سارب

313183ح�سة امل�سارب من الأرباح

28883حت�يل اإىل الحتياطي العام

1.9101.910الت�زيعات

2.5%2.5%الت�زيعات / راأ�ض املال املدف�ع 

0.70%0.56%معدل الاليب�ر

10.93210.813�صايف القيمة الدفرتية لل�حدة)✳(

)✳( بعد ت�زيع الأرباح على امل�ساركني.

بلغ معدل العائد لل�حدة )بعد خ�سم ح�سة امل�سارب( للعام 1435هـ 369 دولر اأمريكي مقابل 216 دولر اأمريكي لعام 

1434هـ.

توزيع األرباح 

وفقًا ملا تن�ض عليه املادة 19 من لئحة ال�سندوق، اأعلن ال�سندوق عن ت�زيع اأرباح بن�سبة 2.5% من راأ�ض املال املدف�ع 

عن العام املنتهى يف 30 ذي احلجة 1435هــ. ويف العام املا�سي، مت اأي�سا ت�زيع اأرباح بن�سبة 2.5% من راأ�ض املال املدف�ع 

على امل�ساهمني. 

أداء العمليات 

وافق ال�سندوق خالل العام 1435هـ على ت�سعة م�سروعات بتكلفة اإجمالية قدرها 236.7 ملي�ن دولر يف عدد من الدول 

الأع�ساء وغري الأع�ساء يف البنك الإ�سالمي للتنمية.  ويظهر اجلدول رقم )3( تفا�سيل تلك امل�سروعات:
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 الجدول -3

المشروعات الموافق عليها لعام 1435هـ

                                                                                                          )بآالف الدوالرات األمريكية(
م�صاهمات 

اأخرى

م�صاهمة خط 

التم�يل

م�صاهمة 

ال�صندوق
التكلفة  البلد ا�صم امل�صروع

9.7 5.0 6.0 20.7 الإمارات 1. اإن�ساء مبنى وقف الإح�سان التجاري ال�سكني يف عجمان

2.0 3.0 3.0 8.0 بلجيكا

2. �سراء جممع �سكني جتاري مبدينة اأنتفرب ل�سالح رابطة 

م�سلمي بلجيكا

1.0 4.1 6.0 11.1 اأثي�بيا

3. اإن�ساء مركز اأولية التجاري ال�قفي ل�سالح املجل�ض 

الإ�سالمي الأعلى باأثي�بيا

3.4 2.4 2.3 8.1 ال�سع�دية

4. �سراء جممع �سكني جتاري بالريا�ض ك�قف للهيئة العاملية 

لأطباء عرب القارات

65.3 5.5 5.5 76.3 غينيا

5. اإن�ساء جممع جتاري �سكني بك�ناكري ل�سالح ال�قف 

التعليمي للبنك وغينيا

49.4 8.0 8.0 65.4 بريطانيا

6. اإن�ساء �سكن للطالب ومكاتب ك�قف ل�سالح مركز اأك�سف�رد 

للدرا�سات الإ�سالمية

5.1 2.5 2.5 10.1 اأمريكا

7. �سراء مبنى اإداري يف ب��سطن ك�قف ل�سالح اجلمعية 

الإ�سالمية الأمريكية

2.7 4.3 3.0 10.0 كينيا

8. �سراء مبنى اإداري يف نريوبي ك�قف ل�سالح املجل�ض الأعلى 

مل�سلمي كينيا

15.5 6.5 5.0 27.0 �س�ي�سرا

9. اإن�ساء جممع �سكني جتاري ك�قف ل�سالح م�ؤ�س�سة الإ�سعاع 

الجتماعي والثقايف يف �س�ي�سرا

154.1 41.3 41.3 236.7  الإجمــــــــــــالــي

وفيما يلي نبذة عن كل من امل�ساريع املعتمدة:

م�صروع اإن�صاء مبنى وقف الإح�صان التجاري ال�صكني يف عجمان – الإمارات العربية املتحدة- 1

يهدف امل�سروع اإىل تنمية اإيرادات جمعية الإح�سان اخلريية بعجمان لل�سرف على اأن�سطتها الجتماعية واخلريية.

برج  اإن�ساء  ويت�سمن  مربعًا،  مرتًا   1،683 مب�ساحة  عجمان  مدينة  و�سط  النخيل  بحي  وقفية  اأر�ض  على  امل�سروع  ويقع 

اإجمالية 27،600 مرتًا مربًعا يحت�ي على طابقني حمالت جتارية و135 �سقة  23 طابقًا مب�ساحة  �سكني/ جتاري من 

�سكنية وم�اقف لل�سيارات.

وتبلغ التكلفة التقديرية للم�سروع 20.7 ملي�ن دولر اأمريكي يتم مت�يلها من قبل �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف مببلغ 

6.0 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 5.0 ملي�ن دولر اأمريكي و�ست�ساهم اجلهة امل�ستفيدة مببلغ 

9.7 ملي�ن دولر اأمريكي.
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م�صروع �صراء جممع �صكني جتاري مبدينة اأنتفرب ل�صالح رابطة م�صلمي بلجيكا- 2

تاأهيلها جزئيًا(  اإعادة  )بعد  امل�ساحات  وتاأجري هذه  و�سكنية  م�ساحات جتارية  ي�سم  �سراء جممع  اإىل  امل�سروع  يهدف 

لت�ليد دخل منتظم لدعم اأن�سطة “رابطة م�سلمي بلجيكا” يف جمال الثقافة والرتبية الإ�سالمية.

�سغرية )2.682 مرت  و�سكنية  اإدارية  مباٍن  ت�سعة  من  امل�سروع  ويتاألف  مربعًا،  6360 مرتًا  املجمع  اأر�ض  م�ساحة  وتبلغ 

مربع(، بالإ�سافة اإىل منطقة لل�سناعات اخلفيفة والتخزين )8.590 مرتًا مربعًا(.

تبلغ التكلفة التقديرية للم�سروع 8.0 ملي�ن دولر اأمريكي يتم مت�يلها من قبل �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف مببلغ 

3.0 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 3.0 ملي�ن دولر اأمريكي، ومبلغ 2.0 ملي�ن دولر اأمريكي 

يتم ت�فريه من اجلهة امل�ستفيدة ومن التربعات.

م�صروع اإن�صاء مركز اأولية التجاري ال�قفي ل�صالح املجل�س الإ�صالمي الأعلى باأثي�بيا - 3

يهدف امل�سروع اإىل ت�ليد دخل منتظم للمجل�ض الإ�سالمي الأعلى باأثي�بيا، والذي �سي�ستخدم لتم�يل اأن�سطة املجل�ض يف 

املجالت الدينية والتعليمية وال�سحية وك�سمان ل�ستمرارية هذه الأن�سطة على املدى الط�يل.

يت�سمن امل�سروع اإن�ساء مبنى جتاري اإداري على قطعة اأر�ض م�ساحتها 1.449 مرتًا مربعًا، ويقع يف منطقة عرادة يف 

اأدي�ض اأبابا. و�سيتك�ن املبنى من طابقني حتت الأر�ض، وطابق اأر�سي وثمانية ط�ابق عليا مب�ساحة مباٍن اإجمالية قدرها 

9.829 مرتًا مربعًا. 

ممتلكات  تثمري  �سندوق  قبل  من  مت�يلها  �سيتم  والتي  اأمريكي  دولر  ملي�ن   11.1 للم�سروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

الأوقاف مببلغ 6.0 ملي�ن دولر اأمريكي، وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 4.1 ملي�ن دولر اأمريكي، ومبلغ 1.0 ملي�ن 

دولر اأمريكي يتم ت�فريه من قبل اجلهة امل�ستفيدة.

باململكة - 4 القارات  عرب  لأطباء  العاملية  للهيئة  ك�قف  بالريا�س  جتاري  �صكني  جممع  �صراء  م�صروع 

العربية ال�صع�دية 

يهدف امل�سروع اإىل ت�فري دخل منتظم لدعم الأن�سطة الطبية اخلريية للهيئة العاملية “اأطباء عرب القارات” يف جميع 

اأنحاء العامل.

ويقع املجمع مب�قع متميز على طريق امللك عبد اهلل اأمام اأبراج وقف جامعة امللك �سع�د. ويتك�ن املجمع من مبنى جتاري 

من طابقني )2.079 مرتًا مربعًا(، وجممع �سكني خلفه ي�سم 10 وحدات �سكنية )2.138 مرتًا مربعًا(، وتبلغ م�ساحة 

الأر�ض 3.000 مرتًا مربعًا.

وتبلغ التكلفة التقديرية للم�سروع 8.1 ملي�ن دولر اأمريكي والتي �سيتم مت�يلها من قبل �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف 

مببلغ 2.3 ملي�ن دولر اأمريكي، وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 2.4 ملي�ن دولر اأمريكي، اإ�سافة اإىل مبلغ 3.4 ملي�ن 

دولر اأمريكي يتم ت�فريه من قبل اجلهة امل�ستفيدة.
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م�صروع اإن�صاء جممع جتاري �صكني بك�ناكري ل�صالح ال�قف التعليمي للبنك وغينيا - 5

الهدف من هذا امل�سروع ه� ت�ليد دخل اإ�سايف ل�سالح “ال�قف التعليمي للبنك وغينيا”. و�سيعمل ذلك على تعزيز اأن�سطة 

ال�قف يف جمالت التعليم والرعاية ال�سحية للفقراء واملحتاجني.

وي�ستمل امل�سروع على بناء مركز للت�س�ق من ثالثة ط�ابق وبدروم اإ�سافة اإىل ثالثة اأبراج �سكنية اإدارية ف�ق مركز للت�س�ق 

بارتفاعات ت�سل اإىل 18 طابقًا ومب�ساحة مباٍن اإجمالية تقدر بــ 50.000 مرت مربع.

تبلغ التكلفة التقديرية للم�سروع 76.3 ملي�ن دولر اأمريكي يتم مت�يلها من قبل �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف مببلغ 

5.5 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 5.5 ملي�ن دولر اأمريكي، ومبلغ 65.3 ملي�ن دولر اأمريكي 

يتم ت�فريه من اجلهة امل�ستفيدة ومن م�ساهمني اآخرين.

م�صروع اإن�صاء �صكن للطالب ومكاتب ك�قف ل�صالح مركز اأك�صف�رد للدرا�صات الإ�صالمية، بريطانيا- 6

يهدف امل�سروع اإىل ت�فري دخل منتظم ملركز اأك�سف�رد للدرا�سات الإ�سالمية، وي�ستخدم دخل امل�سروع لتم�يل جزء من 

اأن�سطة املركز اخلريية التي تت�سمن التدري�ض والبحث والن�سر يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية.

يقع امل�سروع على اأر�ض وقفية م�ساحتها 33.600 مرتًا مربعًا يف مدينة اأك�سف�رد. وينط�ي امل�سروع على جتديد املباين 

القائمة، ل�ستخدامها كمكاتب، واإن�ساء مباين جديدة ل�ستخدامها ك�سكن للطالب.

الأوقاف  ممتلكات  تثمري  �سندوق  قبل  من  مت�يلها  يتم  اأمريكي  دولر  ملي�ن   65.4 للم�سروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

مببلغ 8.0 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 8.0 ملي�ن دولر اأمريكي و�ست�ساهم اجلهة امل�ستفيدة 

ومم�لني اآخرين مبيلغ 49.4 ملي�ن دولر اأمريكي.

املتحدة - 7 ال�ليات   ، الأمريكية  الإ�صالمية  اجلمعية  ل�صالح  ك�قف  ب��صطن  يف  اإداري  مبنى  �صراء 

الأمريكية

يف  الأمريكية  الإ�سالمية  “اجلمعية  اأن�سطة  مت�يل  يف  دخله  ي�ستخدم  اإداري  مبنى  �سراء  ه�  امل�سروع  هذا  من  الهدف 

ب��سطن”، يف جمالت التعريف بالإ�سالم، واحل�ار بني الأديان، وحماية احلريات املدنية، ودعم امل�سلمني الأمريكيني، 

وبناء التحالفات املعنية بن�سر العدالة والفهم املتبادل بني الثقافات.

يت�سمن امل�سروع �سراء مبنى اإداري من ثالثة ط�ابق يف منطقة روك�سربي، ب��سطن، ال�ليات املتحدة الأمريكية. وتبلغ 

م�ساحة الأر�ض 5،570 مرتًا مربعًا وم�ساحة املباين 3.200 مرتًا مربعًا.

الأوقاف  ممتلكات  تثمري  �سندوق  قبل  من  مت�يلها  يتم  اأمريكي  دولر  ملي�ن   10.1 للم�سروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

مببلغ 2.5 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 2.5 ملي�ن دولر اأمريكي و�ست�ساهم اجلهة امل�ستفيدة 

ومم�لني اآخرين مبيلغ 5.1 ملي�ن دولر اأمريكي.

م�صروع �صراء مبنى اإداري يف نريوبي ك�قف ل�صالح املجل�س الأعلى مل�صلمي كينيا - 8

يهدف امل�سروع اإىل ت�فري دخل منتظم لدعم الأن�سطة التعليمية والثقافية والجتماعية والدينية للمجل�ض الأعلى مل�سلمي 

كينيا. و�س�ف يتحقق ذلك من خالل �سراء عقار ي�سم مبنيني اإداريني من ثمانية ط�ابق مب�ساحة اإجمالية 6.641 مرتًا 

مربًعا، ومن ثم تاأجري هذه امل�ساحات لت�ليد دخل منتظم للمجل�ض.



19التقرير السنوي الثالث عشر - 1435 هـ (2014م)صندوق تثمير ممتلكات ا�وقاف

الأوقاف  ممتلكات  تثمري  �سندوق  قبل  من  مت�يلها  يتم  اأمريكي  دولر  ملي�ن   10.0 للم�سروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

مببلغ 3.0 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 4.3 ملي�ن دولر اأمريكي و�ست�ساهم اجلهة امل�ستفيدة 

وم�ساهمني اآخرين مببلغ 2.7 ملي�ن دولر اأمريكي.

– ني��صاتل ك�قف ل�صالح م�ؤ�ص�صة الأعمال - 9 اإن�صاء جممع �صكني جتاري مبدينة ل�ص�دف�ن  م�صروع 

ذات الإ�صعاع الجتماعي والثقايف يف �ص�ي�صرا

يهدف امل�سروع اإىل ت�فري دخل منتظم مل�ؤ�س�سة الأعمال ذات الإ�سعاع الجتماعي والثقايف يف �س�ي�سرا، والذي �سي�ستخدم 

لتم�يل جزء من اأن�سطتها التعليمية والثقافية والجتماعية.

يقع امل�سروع على اأر�ض م�ساحتها 2.079 مرتًا مربعًا يف مدينة ل�س�دف�ن ب�لية ني��ساتل. وينط�ي امل�سروع على اإن�ساء 

مبنى من 8 ط�ابق مب�ساحة اإجمالية 11،800 مرتًا مربعًا يتك�ن من 47 وحدة �سكنية اإ�سافة اإىل حمالت جتارية ومكاتب 

اإدارية وم�اقف �سيارات بطابقي البدروم.

الأوقاف  ممتلكات  تثمري  �سندوق  قبل  من  مت�يلها  يتم  اأمريكي  دولر  ملي�ن   27.0 للم�سروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

مببلغ 5.0 ملي�ن دولر اأمريكي وخط التم�يل التابع للبنك مببلغ 6.5 ملي�ن دولر اأمريكي و�ست�ساهم اجلهة امل�ستفيدة 

ومم�لني اآخرين مبيلغ 15.5 ملي�ن دولر اأمريكي. 

الت�قيع على اتفاقيات اأعمال امل�سروع ال�قفي يف نيامي - النيجر
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الخطط والتوقعات المستقبلية

1435هـ  �سنة  وخالل  للنم�.  متميزة  اآفاقا  تفتح  م�ساريع  وحمفظة  ق�ي  مايل  وم�قف  حمكمة  بخطة  ال�سندوق  يتمتع 

الأع�ساء يف  الدول  تنت�سر يف  البعيد  املدى  العالية على  امل�ساريع ذات اجل�دة  بناء حمفظة  ن�سق  ال�سندوق على  حافظ 

البنك الإ�سالمي للتنمية والدول غري الأع�ساء. وحيث تقدر امل�ساريع املربجمة للدرا�سة بـ 230 ملي�ن دولر اأمريكي فاإن 

ال�سندوق يتنظر و�سعًا مميزًا لنم� الأرباح يف امل�ستقبل وتط�ير الت�سغيل. وتبنينَّ اخلطة املعتمدة ل�سنة 1436هـ معامل اآفاق 

266 ملي�ن دولر اأمريكي. ولدى كل من امل�سارب وفريق  م�سجعة لل�سندوق مع قيمة اإجمالية للم�ساريع امل�ستهدفة تبلغ 

اإدارة ال�سندوق ا�سرتاتيجية والتزاما ب�سمان م�ا�سلة النم�.

و�س�ف ي�ا�سل �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف ال�ستجابة لعديد من املتطلبات والتحديات. ويف نف�ض ال�قت �سي�ا�سل 

ال�سندوق بناء قطاع يعترب جزءًا هامًا وحي�يًا لتنمية الأمة. ويحدد الإطار ال�سرتاتيجي لل�سندوق ال��سائل التي متكنه من 

الإيفاء ب�ع�ده من خالل الفاعلية يف ت�سغيله واإدارة حمفظته املتنامية، وت�خي طرق مبتكرة يف تط�يره.

ويف هذا الإطار، فاإن ال�سندوق قد بداأ و�سي�ا�سل البحث عن فر�ض الت��سع يف اأن�سطته يف مناطق جغرافية جديدة حيث 

ت�جد اأوقاف م�سرتجعة اأو غري م�ستغلة. ويف نف�ض ال�قت �سي�ا�سل ال�سندوق العمل بدول افريقيا من اأجل م�ساعدة هذه 

اإيجاد بيئة منا�سبة لتنمية قطاع الأوقاف. و�سيعمل ال�سندوق على ا�ستغالل �سبكة العالقات القائمة بطريقة  الدول يف 

فعالة لنقل املعرفة واخلربة بني الدول الأكرث تقدمًا يف اإدارة الأوقاف اإىل الدول الأقل تقدمًا.
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الحوكمة الرشيدة

بيان نظام الحوكمة 

يتبع البنك الإ�سالمي للتنمية احل�كمة الر�سيدة، فب��سفة م�ساربًا وم�س�ؤوًل عن كيان �سندوق تثمري ممتلكات الأوقاف، 

اأف�سل الأ�س�ض واملمار�سات للح�كمة الر�سيدة ل�سالح ال�سندوق. وقد اعتمد نظم الرقابة وامل�ساءلة كاأ�سا�ض  فقد و�سع 

لت�سيري واإدارة ال�سندوق. وهذا البيان ي�سري اإىل املمار�سات الرئي�سة للح�كمة الر�سيدة، احلالية اأو التي اعتمدت خالل 

العام. 

المبدأ األول: إرساء قواعد ثابتة لإلدارة والرقابة 

يت�ىل البنك اإدارة ال�سندوق وفقًا ملبادئ امل�ساربة. وعلى هذا الأ�سا�ض ُيدار ال�سندوق ككيان مايل واإداري م�ستقل، مع 

الهتمام بجميع اأ�سحاب امل�سلحة يف ال�سندوق وبدوره يف �س�ؤون الأوقاف. واأما مهام البنك الإ�سالمي للتنمية ب��سفه 

م�ساربًا، فتت�سمن حفظ اأ�س�ل ال�سندوق ومراقبة عملياته لال�ستيثاق من مدى اللتزام بالل�ائح. كما اأن البنك م�س�ؤول 

عن الت�جه ال�سرتاتيجي واإدارة حمفظة ال�سندوق، ف�ساًل عن الإدارة الي�مية لعمليات ال�سندوق.

مجلس المديرين التنفيذيين     

جمل�ض املديرين التنفيذيني للبنك لديه م�س�ؤولية �ساملة عن اأعمال ال�سندوق. فه� يجيز وي�افق على ا�سرتاتيجية ت�سيري 

ال�سندوق  بل�ائح  اللتزام  من  ويتاأكد  امليزانية،  �س�ابط  ويراقب  نتائجها،  وي�ستعر�ض  الأعمال  خطط  وعلى  الأعمال 

و�سيا�ساته وباملبادئ الإر�سادية املعتمدة لال�ستثمار، واللتزام بفتاوى وقرارات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، ومعايري 

هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، واأنظمة �ستى جهات الخت�سا�ض حيث يعمل ال�سندوق. 

لجنة المشاركين

للجنة امل�ساركني �سلطة ا�ست�سارية ورقابية بغر�ض التحقق من تطبيق اأحكام ل�ائح ال�سندوق واملبادئ الإر�سادية املتعلقة 

ال�سن�ي واحل�سابات اخلتامية لل�سندوق وامل�افقة  التقرير  ا�ستعرا�ض  اإىل  املالية لل�سندوق، بالإ�سافة  امل�ارد  با�ستثمار 

عليها. ويت�سمن امللحق الثاين بيانًا باأ�سماء اأع�ساء جلنة امل�ساركني خالل العام.

لجنة اإلشراف

كل  يعينهما  وع�س�ين  للبنك،  التنفيذيني  املديرين  جمل�ض  من  اأع�ساء  وثالثة  البنك،  رئي�ض  من  الإ�سراف  جلنة  تتاألف 

م�سارك حائز ل�سهادات تبلغ قيمتها ال�سمية 10 ماليني دولر اأمريكي اأو اأكرث، وع�س� لكل م�سارك يح�ز �سهادات قيمتها 

ال�سمية اأكرث من 5 ماليني دولر اأمريكي واأقل من 10 ماليني دولر اأمريكي. وهذه اللجنة م�س�ؤولة عن فح�ض احل�سابات 

ربع ال�سن�ية لل�سندوق وعن اقرتاح املبادئ الإر�سادية وال�سيا�سات املتعلقة بال�سندوق. كما اأن هذه اللجنة م�س�ؤولة اأي�سا 

املديرين  جمل�ض  واإىل  امل�ساركني  جلنة  اإىل  الأداء  هذا  عن  تقارير  تقدمي  وعن  ال�سندوق،  لأداء  الدورية  املراجعة  عن 

التنفيذيني. ويت�سمن امللحق الثالث بيانًا باأ�سماء اأع�ساء جلنة الإ�سراف خالل العام.
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لجنة اإلدارة 

يراأ�ض جلنة الإدارة رئي�ض البنك الإ�سالمي للتنمية، وت�سم كبار امل�ظفني من خمتلف اإدارات البنك. وهذه اللجنة م�س�ؤولة 

عن ال�ستيثاق من اللتزام الكامل بالل�ائح وباملبادئ الإر�سادية لال�ستثمارات وكل املتطلبات القان�نية ال�اجب مراعاتها 

يف الدول التي يبا�سر فيها ال�سندوق عملياته. كما تنظر جلنة الإدارة اأي�سا يف جميع تقارير التقييم ال�سامل لكل م�سروع 

وكذلك امل�سائل املتعلقة با�ستثمارات ال�سندوق.  ويت�سمن امللحق الرابع بيانًا باأ�سماء اأع�ساء جلنة الإدارة.

لجنة المراجعة الفنية

تعر�ض كل امل�ساريع املقرتحة للتم�يل على جلنة املراجعة الفنية بغر�ض مراجعتها من الناحية القان�نية والفنية واملالية 

ودرا�سة املخاطر ويت�سمن املحلق اخلام�ض بيانًا باأ�سماء اأع�ساء اللجنة الفنية.

لجان أخرى

ويتم من وقت لآخر اإن�ساء جلان اأخرى، عند احلاجة، للنظر يف امل�سائل ذات الأهمية اخلا�سة التي تتعلق با�سرتاتيجيات 

راأ�ض املال، وال�ستثمارات والتعهدات الكربى، وامل�سروفات الراأ�سمالية، وتعيني امل�ظفني، وتخ�سي�ض امل�ارد. 

المبدأ الثاني: التأكد من االلتزام بالشريعة

بال�سريعة، ب�ا�سطة  التزام ال�سندوق  التاأكد من  ال�سريعة. ويتم  البنك وممار�ساته اللتزام مبقت�سيات  تقت�سي �سيا�سة 

الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرارات  مع  ت�افقها  من  لال�ستيثاق  معاملة  كل  مبراجعة  يق�م  م�ستقل  �سرعي  م�ست�سار 

واللجنة ال�سرعية للبنك. وباعتبار ر�سالة ال�سندوق النبيلة، فاأن الدافع الأ�سا�سي لكل م�سروع ه� خدمة الأمة الإ�سالمية. 

المبدأ الثالث: التدقيق الداخلي والرقابة 

ميثل التدقيق الداخلي اأحد مك�نات البيئة الرقابية الداخلية للبنك. وتتم عملية الرقابة والتدقيق الداخلي على ال�سندوق 

�سمن اإطار �سيا�سة البنك للتدقيق الداخلي التي تهدف اإىل التاأكد من الرقابة امل�ستمرة والفعالة يف كل اأق�سام جمم�عة 

البنك الإ�سالمي للتنمية. ومتنح �سيا�سة البنك ال�سالحية الالزمة للتدقيق الداخلي للقيام مبهمته وحتدد املبادئ املتعلقة 

با�ستقالليته والتزامه مبعايري ومنهجيات املمار�سة واإعداد التقارير والت�ا�سل مع املدقق اخلارجي. 

التدقيق  اأجل زيادة فعالية هذا الأخري.  ويج�ز لإدارة  اإدارة ال�سندوق من  التدقيق الداخلي بالبنك مع  اإدارة  تت�ا�سل 

الداخلي الت�سال املبا�سر بجميع العاملني )وباملدققني اخلارجيني( دون تدخل من الإدارة.

ويت�ىل املدقق اخلارجي تدقيق احل�سابات اخلتامية يف نهاية ال�سنة املالية.
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المبدأ الرابع: االلتزام بالمبادئ األخالقية ومسؤولية اتخاذ القرار

للتنمية مدونة لق�اعد  الإ�سالمي  البنك  الأمانة وال�ستقامة. وقد و�سع  باأعلى معايري  التحلي  البنك  على جميع م�ظفي 

ال�سل�ك حتدد معايري ال�سل�ك التي يتعني على جميع العاملني التقيد بها. وهذه املدونة من�س�رة بلغات العمل الثالث. وتّن�ض 

ق�اعد املدونة على وج�ب اللتزام ال�سارم بالت�جيهات الأخالقية التي ت�سمل ال�سل�ك ال�سخ�سي والأمانة، والعالقات مع 

امل�ستثمرين ومتلقي التم�يل وجتنب الغ�ض وت�سارب امل�سالح، وعدم الإف�ساح وال�سفافية. 

المبدأ الخامس: إدارة المخاطر 

لدى م�سارب ال�سندوق )البنك الإ�سالمي للتنمية( برنامج ر�سمي لإدارة املخاطر على م�ست�ى جمم�عة البنك يرتكز 

على الإدارة الإيجابية للمخاطر. وهذا الربنامج يحظى بدعم �سيا�سة اإدارة املخاطر لدى البنك، التي �سادق عليها جمل�ض 

املديرين التنفيذيني. وتق�م اإدارة مراقبة خماطر جمم�عة البنك بالإ�سراف على ومراقبة مالمح املخاطر التي تكتنف 

العمليات ال�ستثمارية احلالية وامل�ستقبلية لل�سندوق. ويتم فح�ض كل عملية ا�ستثمار للتحقق من جدواها واأنها حممية 

ب�سمانات وبرامج تاأمني كافية. ويق�م فريق املراجعة الداخلية برفع تقارير اإىل جلنة املراجعة التابعة للم�سارب ب�ساأن 

التنفيذيني وجلنة  املديرين  كل من جمل�ض  باإبالغ  املراجع اخلارجي  يق�م  كما  اإمكانية حتققها.  ومدى  املخاطر  طبيعة 

امل�ساركني بالنتائج املتعلقة مب�سائل املخاطر ذات ال�سلة.

المبدأ السادس: االفصاحات المتوازنة في الوقت المناسب 

يلتزم امل�سارب باأعلى درجات الإف�ساح حيال ال�س�ق وامل�ساركني بال�سندوق. ونتيجًة لهذا اللتزام، واإعماًل لالإجراءات 

الإدارة.  ب�ا�سطة  بامليزانية وتراقب  لل�سندوق مقارنًة  الفعلية  ال�سن�ية  النتائج ربع  الإبالغ عن  يتم  ال�سارمة،  الداخلية 

ويق�م ال�سندوق بتقدمي تقارير اإىل امل�ساركني على اأ�سا�ض �سن�ي.

ويالحظ اأن ميزان �سي�لة ال�سندوق وبراجمه التح�طية ومراكزه من حيث العملة الأجنبية، تدار من قبل اإدارة اخلزانة 

التابعة للبنك، بعد الت�ساور مع ال�سندوق وتق�م بتحديد املركز املتخذ مع الهيئات اخلارجية. وتتم اإدارة التم�يل، واإدارة 

النقد، والأدوات املالية، واأدوات التح�ط ال�سلعية، من خالل �سيا�سات واإجراءات وحدود تخ�سع ملراجعة داخلية وخارجية.
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القوائم المالية 

وتقرير مراقبي الحسابات  

للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 1435 هـ  )2014م(
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32قائمة التدفقات النقدية

33قائمة امل�ؤ�سرات املالية

34- 43اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية

البنك الإ�صالمي للتنمية ــ �صندوق تثمري ممتلكات الأوقاف

الق�ائم املالية وتقرير مراجعي احل�صابات لل�صنة املنتهية يف 30 ذي احلجة 1435هـ 
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الملحق-1
المشاركون في صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 

وحصصهم في رأسماله بنهاية عام 1435هـ

          )بماليين الدوالرات األمريكية(

مبلغ امل�صاركةالدولةامل�ؤ�ص�صات امل�صاركة
الن�صبة 

املئ�ية

38.60%29.5اململكة العربية ال�سع�ديةالبنك الإ�سالمي للتنمية1

2

�سندوق الت�سامن الإ�سالمي 

التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي

20.29%15.5اململكة العربية ال�سع�دية

9.82%7.5اململكة العربية ال�سع�ديةوزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدع�ة والإر�ساد3

6.54%5.0الك�يتالأمانة العامة لالأوقاف –الك�يت 4

6.54%5.0الك�يتبيت التم�يل الك�يتي5

3.93%3.0م�سربنك في�سل الإ�سالمي امل�سري6

3.80%2،9اإيران �سندوق عمران– م�ق�فات اإيران 7

1.31%1.0البحرينبنك  الربكة الإ�سالمي 8

1.31%1.0البحرينبنك البحرين الإ�سالمي 9

1.31%1.0البحرين بنك  الإثمار 10

1.31%1.0ال�س�دان بنك الت�سامن الإ�سالمي 11

1.31%1.0الأردن البنك الإ�سالمي الأردين 12

1.31%1.0فل�سطني البنك العربي الإ�سالمي 13

1.31%1.0الأردن وزارة الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية 14

1.31%1.0ماليزيا اأمانة راية بريهاد15

100.00%76.4        املجمـــــــــــــــــــــــــــــــ�ع
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الملحق-2
أعضاء لجنة المشاركين في 

صندوق تثمير ممتلكات األوقاف
�صعادة الأ�صتاذ عبد احلميد اأب� م��صى                            رئي�س اللجنة

حمافظ، بنك في�سل الإ�سالمي، جمه�رية م�سر العربية - القاهرة 

ع�ص� معايل الدكت�ر هايل عبد احلفيظ  داود       

وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ، عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

ع�ص� معايل الدكت�ر اأحمد حممد علي        

رئي�ض جمم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية، جدة - اململكة العربية ال�سع�دية    

ع�ص� �صعادة ال�صفري نا�صر بن عبد اهلل الزعابي       

رئي�ض املجل�ض الدائم، �سندوق الت�سامن الإ�سالمي، منظمة التعاون الإ�سالمي - جدة - اململكة العربية ال�سع�دية

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ اإبراهيم بن عبد اهلل اخلزمي       

املدير التنفيذي، �سندوق الت�سامن الإ�سالمي، منظمة التعاون الإ�سالمي - جدة - اململكة العربية ال�سع�دية

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ خالد بن �صالح الفريح       

مدير عام اإدارة ال�ستثمار، وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدع�ة والإر�ساد - الريا�ض- اململكة العربية ال�سع�دية

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ عبد املح�صن اخلرايف         

الأمني العام، الأمانة العامة لالأوقاف، الك�يت - دولة الك�يت

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ م�صعل عبد العزيز الن�صار       

مدير اأول ا�ستثمار - اإدارة العقار الدويل، بيت التم�يل الك�يتي، الك�يت - دولة الك�يت 

ع�ص�  �صعادة الأ�صتاذ اأحمد عبد الرحيم         

املدير التنفيذي، بنك الإثمار ، املنامة - مملكة البحرين 

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ م��صى �صحادة        

الرئي�ض التنفيذي واملدير العام، البنك الإ�سالمي الأردين - عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ حممد اإبراهيم حممد       

الرئي�ض التنفيذي - بنك البحرين الإ�سالمي، املنامة - مملكة البحرين

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ حممد عي�صى املطاوعة       

الرئي�ض التنفيذي - بنك الربكة الإ�سالمي، املنامة - مملكة البحرين

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ عبا�س عبداهلل عبا�س        

مدير عام بنك الت�سامن الإ�سالمي،  اخلرط�م - جمه�رية ال�س�دان

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ وليد ت�فيق فاخ�ري        

املدير العام - البنك الإ�سالمي العربي،  رام اهلل - فل�سطني   

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ عبدالر�صا عابد         

املدير العام - �سندوق م�ق�فات اإيران، اإيران - طهران

ع�ص� �صعادة الأ�صتاذ دات� عبدالرحمن دات� حممد خالد                 

مدير تنفيذي املجم�عة - اأمانة رايا برهاد، ك�الملب�ر - ماليزيا 
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الملحق-3  
أعضاء لجنة اإلشراف على صندوق تثمير ممتلكات األوقاف

معالي الدكتور أحمد محمد علي      
رئي�ض جمم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

عضو

سعادة األستاذ بدر مشاري الحماد
مدير تنفيذي - البنك الإ�سالمي للتنمية

سعادة األستاذ بدر عبداهلل أبو اعزيزة   
مدير تنفيذي - البنك الإ�سالمي للتنمية

سعادة األستاذ محمد جامبو شوعيبو 
مدير تنفيذي - البنك الإ�سالمي للتنمية

سعادة السفير ناصر عبد اهلل بن حمدان الزعابي
رئي�ض املجل�ض الدائم - �سندوق الت�سامن الإ�سالمي

منظمة التعاون الإ�سالمي
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سعادة األستاذ إبراهيم بن عبد اهلل الخزيم
املدير التنفيذي - �سندوق الت�سامن الإ�سالمي

منظمة التعاون الإ�سالمي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

سعادة األستاذ خالد بن صالح الفريح               
املدير العام - الإدارة العامة لال�ستثمار

وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدع�ة والإر�ساد اململكة العربية ال�سع�دية

سعادة األستاذ مشعل عبد  العزيز النصار            
مدير اأول ا�ستثمار - اإدارة العقار الدويل          

بيت التم�يل الك�يتي  ، دولة الك�يت 

سعادة األستاذ إياد ناصر اإلبراهيم                      
 مدير - اإدارة ال�ستثمار العقاري، الأمانة العامة لالأوقاف 

دولة الك�يت

سعادة األستاذ عبد الحميد أبو موسى              
حمافظ - بنك في�سل الإ�سالمي امل�سري - م�سر
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معالي الدكتور أحمد محمد علي     
رئي�ض جمم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

سعادة الدكتور عبد العزيز الهنائي
نائب الرئيس للمالية      

األستاذ خالد العبودي
الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

الدكتور بشير عمر فضل اهلل 
مدير صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية                                             

األستاذ عادل الشريف 
المدير التنفيذي، الهيئة العالمية للوقف                                 

الملحق-4
أعضاء اللجنة اإلدارية  لصندوق تثمير ممتلكات األوقاف
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الدكتور وليد عبد الوهاب
مدير إدارة الُبنى التحتية 

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

األستاذ منصور نويبي 
مدير اإلدارة القانونية

األستاذ حسن دمرهان 
مدير إدارة الخزانة

األستاذة خديجة مالي دياللو 
مديرة إدارة المخاطر

األستاذ أحمد فايد الجبالي
مدير إدارة الخدمات المالية اإلسالمية
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الملحق-5
أعضاء لجنة المراجعة الفنية لصندوق تثمير  ممتلكات األوقاف

رئي�س اللجنة الدكت�ر ع�صام الدين القلي�بي                

كبري  اخلرباء القان�نيني- مكتب امل�ست�سار القان�ين

ع�ص� الأ�صتاذ �صهيل ميتا          

اإدارة البنى التحتية

 

ع�ص� الأ�صتاذ اأحمد جابري          

الإدارة القان�نية

 

ع�ص� الأ�صتاذ �صيدي حممد نيجي         

اإدارة املخاطر

 

ع�ص� الأ�صتاذ عبداهلل كراتا�س         

اإدارة اخلزينة

 

ع�ص� الأ�صتاذ دياب كرار اأحمد          

اإدارة اخلدمات املالية الإ�سالمية  

 

ع�ص� الأ�صتاذ �صيد حممد عا�صم ر�صا        

اإدارة اخلدمات املالية الإ�سالمية
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النيجر - مجمع سكني تجاري

وقف لصالح الجامعة اإلسالمية بالنيجر 

بريطانيا - مجمع سكني للطالب ومكاتب

وقف لصالح مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية

السعودية - مجمع سكني تجاري بالرياضة

وقف لصالح الهيئة العالمية ألطباء عبر القارات 

غينيا - مجمع تجاري سكني بكوناكري

وقف لصالح التعليمي

بلجيكا - مجمع سكني تجاري بمدينة أنتفرب

وقف لصالح رابطة مسلمي بلجيكا

كينيا - مبنى إداري )مكاتب( في نيروبي

وقف لصالح المجلس األعلى لمسلمي كينيا

صور لبعض مشاريع الصندوق
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