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المحتوى:

رؤيتنا - رسالتنا - قيمنا

أعضاء مجلس اإلدارة.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة.

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية.
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الرؤية: 

أن نكون مصرفك األول.

الرسالة: 

ــات تواكــب  ــز مســتخدمين برامــج عمــل وتقني ــق عمــل فاعــل و متمي ــًا بفري ــًا و دولي ــة إســامية محلي ــم خدمــات مصرفي تقدي

ــم المســئولية اإلجتماعيــة. العصــر وتطوراتــه تحقيقــًا لتطلعــات عمائنــا ومســاهمينا وموظفينــا وتجســيدًا لقي

األهداف / الغايات االستراتيجية:

تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية واإلستثمارية اإلسامية.	 

بناء وتطوير كادر مصرفي محترف وتطبيق أحدث األنظمة والتقنيات.	 

بناء عاقات إستراتيجية مع العماء والمؤسسات المالية والمصرفية المختلفة.	 

المساهمة في تعزيز المسئولية المجتمعية.	 

تحقيق أعلى العوائد للمساهمين والمودعين.	 

من قيمنا: 

التميز:

ــا بجــودة عاليــة تعتمــد علــى المعياريــة فــي  ــا وننجــز عملياتن ــا ونعمــل علــى تنميــة وتمكيــن موظفين نتجــاوز توقعــات عمائن

ــا. ــز قيمــة مضافــة لمجتمعن ــع بهــذا التمي ــاء واالنســيابية، ونصن البن

اإللتزام:     

نلتــزم بالمصداقيــة والشــفافية  تجــاه عمائنــا، وبالعدالــة وتكافــؤ الفــرص لموظفينــا، وبإنجــاز عملياتنــا وفــق أحــكام الشــريعة، 

ونســهم بترســيخ الوعــي المصرفــي اإلســامي.

المسئولية:

نحفــظ حقــوق عمائنــا، ونحمــي ونرعــى موظفينــا، ونوثــق عملياتنــا بمهنيــة، ونســهم بفاعليــة فــي التنميــة المســتدامة 

لمجتمعنــا.

روح الفريق:

ــا، وبهــذا  ــٍم فرقــا فــي األداء يضمــن الكفــاءة واالســتمرارية لعملياتن ــع بتناغ ــاح، ونصن ــود ونشــاركهم النج ــا ال ــادل عماءن نب

ــا. ــر فــي مجتمعن ــاء القيــم وتــرك األث نقــدم أنموذجــا يســهم فــي إحي

اإلبداع والتطوير:

نحفــز موظفينــا ونشــجعهم إلطــاق مواهبهــم، لنجعــل مــن الخيــال واقعــا يلمســه عماؤنــا، ونقــدم حلــوال مبتكــرة ونســهم 

فــي رقــي مجتمعنــا.

التواصل:

نســعى لبنــاء شــراكة متينــة وعاقــة دائمــة مــع عمائنــا بــروح األســرة الواحــدة ، ونجعــل مــن التواصــل أداة للتنســيق التــام 

والتدفــق المســتمر لعملياتنــا، ونمــد منــه جســورا للتفاعــل واإلندمــاج مــع مجتمعنــا.
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الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على نبينا محمد الصادق األمين وعلى أله وصحابته أجمعين ..

يســرني أن اســتعرض معكــم التقريــر الســنوي للبنــك للعــام 2015م، وهــو العــام الــذي شــهد حزمــة من المتغيــرات واألحداث 

غيــر العاديــة والتــي أثــرت ســلبا علــى جميــع جوانــب االقتصــاد واألعمــال فــي هــذا الوطــن؛ والــذي أســأل اللــه العلــي القديــر 

أن يكتــب لــه الفــرج القريــب وأن يجمــع كل اليمنييــن عاجــا علــى المحبــة واإلخــاء فــي وطــن يعمــه األمــن والســام والرخــاء . 

كمــا نأمــل مــن خــال هــذا التقريــر أن نشــارككم أهــم المنجــزات ومخرجــات األعمــال التشــغيلية والماليــة التــي حققهــا البنــك 

خــال العــام 2015.

بدايــة نعــرج علــى الوضــع المحلــي عمومــا حيــث ال يخفــى علــى أحــد بــأن االقتصــاد الوطنــي قــد تعــرض لموجــة انتكاســات 

متتاليــة فــي الســنوات الماضيــة وبلغــت ذروتهــا فــي العــام 2015 فانعكــس تأثيــر ذلــك علــى إجمالــي الناتــج المحلــي الــذي 

انكمــش ليصــل إلــى حوالــي %28 مقابــل العــام 2014 والــذي لــم تتعــدى نســبة االنكمــاش خالــه ال 1.9%.

وبالنســبة للماليــة العامــة فقــد تعرضــت لضغــوط شــديدة إذ بلــغ عجــز الموازنــة حوالــي %11 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

خــال العــام 2015، وأرتفــع معــدل التضخــم الســنوي بنســبة %40 وانخفضــت احتياطيــات النقــد األجنبــي إلــى مــا يغطــي 

قيمــة الــواردات مــن الســلع األساســية فقــط لفتــرة أقــل مــن شــهرين.

 وعلــى إثــر ذلــك، علقــت الحكومــة الكثيــر مــن التزامــات اإلنفــاق العــام، فيمــا أوفــت بصــورة رئيســة خــال العــام 2015 

بالتزاماتهــا فــي دفــع األجــور، وتــم تخفيــض جميــع العــاوات علــى األجــور وتوقفــت االســتثمار ات العامــة تمامــًا.

كمــا شــهدت البــاد تدهــورا كارثيــا للوضــع اإلنســاني، ونزوحــا يقــدر  بحوالــي 3 ماييــن شــخص نــازح بســبب األحــداث بحســب 

التقاريــر األخيــرة لمنظمــة األمــم المتحــدة. إضافــة إلــى نقــص حــاد فــي الغــذاء والــذي ُقــدر  تأثيــره علــى حوالــي %50 مــن 

ســكان اليمــن، وقــد شــمل خــط الفقــر حوالــي %80 مــن الشــعب اليمنــي منهــا نســبة كبيــرة تحــت خــط الفقــر.

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فقــد ألقــت التغييــرات الخارجيــة بظــال كبيــرة علــى مســتوى تقــدم األنشــطة المحليــة. وجمــد 

الكثيــر مــن شــركاء التنميــة مســاهماتهم فــي البــاد، وتحولــوا بــدال مــن ذلــك إلــى عمليــات الطــوارئ واإلغاثــة.

إنــه وبالرغــم مــن هــذا التســارع لألحــداث، وكبــر حجــم التحديــات والمصاعــب التــي واجههــا البنــك فــي إدارة أعمالــه خــال العــام 

2015، مثــل تعــرض بعــض فروعــه للقصــف المباشــر، إال أنــه تمكــن وبحمــد اللــه مــن الحفــاظ وبجــدارة علــى الــكادر البشــري 

فــي البنــك والــذي يعتبــر رأس المــال الحقيقــي وذلــك مــن خــال إعــادة تدويــر الفريــق العامــل فــي الفــروع المتضــررة وغيــر 

النشــطة إلــى الفــروع النشــطة واإلدارات التنفيذيــة.

ــرات  ــي مــع المتغي ــاوب بشــكل إيجاب ــل والتج ــى التفاع ــاءة عل ــق قــدرة وكف ــه مــن خل ــك وبفضــل الل ــن البن  كمــا أيضــا تمك

كلمة..
رئيس مجلس اإلدارة

المحيطــة مهمــا بلغــت حدتهــا أو مســتوى تســارعها، وكانــت هــذه المرونــة المكتســبة ركيــزة للعــودة علــى مســار نمــو البنــك 

وأعمالــه بــدءًا مــن منتصــف العــام 2015، حيــث تــم وضــع آليــة الســتمرارية أعمــال البنــك مــن خــال إعــداد السياســة العامــة 

وبنــاء الخطــط التــي تضمــن ذلــك فــي وجــود البدائــل والتــي مــن ضمنهــا خطــة طــوارئ ذات موازنــة تشــغيلية مقــدرة مســبقًا 

فــي إطــار ســيناريوهات محــددة، تــم مــن خالهــا تفعيــل التشــغيل بغرفــة الطــوارئ التــي عوضــت عــن توقــف بعــض فــروع 

البنــك فــي المناطــق المتأثــرة مــن األحــداث خــال العــام 2015. كمــا اســتوعبت ضمــن هــذه اآلليــة، المتغيــرات التــي تخــص 

االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال مــن خــال تطويــر نظــام رقابــي علــى أعلــى مســتوى مــن الشــفافية وتقييــم مــدى االلتــزام 

فــي تقديــم الخدمــة ومتطلباتهــا.

ــة المتناســبة  ــات والخدمــات والمشــاريع التطويري ــة مــن المنتج ــك تدشــين مجموع ــك فقــد شــهد البن ــى كل ذل  إضافــة إل

ــث يمكــن تقديمهــا فــي ظــل أســوأ الظــروف مــع ضمــان االســتمرارية. ــاد بحي ــي للب ــات الوضــع الحال ومعطي

وعلــى رأس هــذه المشــاريع قــام البنــك ومــن خــال إنشــاء إدارة المخاطــر كجهــة اختصــاص مركزيــة فــي البنــك معنيــة 

بدراســة وتقييــم ووضــع المعالجــات لجميــع المخاطــر التشــغيلية والســوقية والماليــة المحتملــة، وبقيــادة داخليــة كفــؤة بوضــع 

مصفوفــة تقييــم مخاطــر فعالــة تــم دمجهــا ضمــن جميــع السياســات واإلجــراءات المصرفيــة للحــد مــن تأثيــر المخاطــر المحيطــة 

والمتوقعــة.

كمــا قــام البنــك بالعمــل علــى تبنــي مشــروع المحفظــة اإللكترونيــة، بدعــوة و دعــم مــن البنــك المركــزي. حيــث ســيعمل هــذا 

المشــروع علــى المــدى القريــب والبعيــد فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي مــن خــال رقميــة المعامــات الماليــة عبــر محفظــة 

إلكترونيــة تــدار مــن خالهــا األمــوال. ومــن المخطــط إطــاق هــذا المشــروع للجمهــور خــال أواخــر العــام 2016 بــإذن اللــه.

ــول  ــة، فقــد عمــل البنــك علــى إيجــاد حل ــة المرتبطــة بالبنــوك الخارجي ــد اســتمرارية تقديــم الخدمــات المصرفي وعلــى صعي

بديلــة لتوقــف ترحيــل الســيولة إلــى الخــارج، مــن خــال الحــرص علــى اســتقطاب المنظمــات والشــركات األجنبيــة، باإلضافــة 

إلــى توطيــد مســتوى التعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات الماليــة الخارجيــة والربــط مــع العديــد مــن البنــوك الخارجيــة إلرســال 

واســتقبال الحــواالت الــواردة والســريعة ممــا أســهم ذلــك فعــا فــي إيجــاد مصــادر لتغذيــة الحســابات الخارجيــة للبنــك مكنتــه 

وبشــكل جزئــي مــن االســتمرار فــي تقديــم خدماتــه للعمــاء ولقطــاع التجــارة الخارجيــة، كمــا تــم التركيــز فــي توظيــف األمــوال 

علــى قطاعــات األنشــطة التجاريــة التــي تتمتــع بمرونــة عاليــة مــن حيــث الطلــب ومعــدل الــدوران العالــي للســلع، متمثلــة فــي 

مجموعــة الســلع األساســية.

وبمــا أن التعــاون مــع المؤسســات الماليــة يعتبــر أحــد أهــم الخيــارات االســتراتيجية المتبنــاة للعــام 2015، فقــد تــم العمــل 

علــى إدارة العاقــات مــع البنــوك المراســلة بمــا يضمــن الحفــاظ علــى مســتوى عائــد مناســب لهــم ممــا يجعــل خيــار  التعامــل 

والتعــاون مــع بنــك التضامــن بالنســبة لهــم أحــد الخيــارات االســتراتيجية الهامــة بغــض النظــر عــن المخاطــر التــي تشــهدها البــاد 

والتــي أثــارت تخــوف البنــوك المراســلة بشــكل كبيــر.

وعلــى مســتوى الجانــب التقنــي فــي البنــك، فقــد تــم تطويــر األنظمــة داخليــًا لتفعيــل تسلســل ومراقبــة ومتابعــة تنفيــذ 

األعمــال ، وتضمــن ذلــك دمــج األنظمــة الفرعيــة مــع النظــام البنكــي الرئيســي. كمــا تــم تفعيــل تشــغيل الصرافــات اآلليــة 

بخاصيــة الربــط عبــر الســتااليت، وتقديــم الخدمــة مــن خالهــا فــي مناطــق األحــداث. وشــملت التحديثــات التقنيــة أيضــًا أتمتــة 

اإلجــراءات والنمــاذج لتخفيــض مســتوى المخاطــر التشــغيلية المصاحبــة لهــا، وعلــى رأســها مشــروع األرشــفة اإللكترونيــة 

للملفــات والوثائــق الــذي غطــى جميــع فــروع البنــك.
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مــن ناحيــة أخــرى فقــد أولــى البنــك اهتمامــا كبيــرًا بالجانــب المؤسســي، حيــث عمــل علــى تطويــر األدلــة والسياســات 

التــي تمكنــه مــن تحقيــق أهدافــه بنجــاح، ومــن أهــم مــا قــام بــه البنــك خــال العــام هــو مشــروع تحديــث الهيــاكل التنظيميــة 

واســتكمال أدلــة تقديــم الخدمــة بمــا يواكــب أفضــل الممارســات علــى نطــاق المنطقــة، ممهديــن الطريــق نحــو تحديثهــا وفــق 

أفضــل الممارســات الدوليــة. 

كمــا تــم العمــل علــى تنفيــذ المركزيــة ألغلــب األعمــال المصرفيــة المقدمــة وفــق أفضــل الممارســات بمــا يحافــظ علــى أعلــى 

مســتوى جــودة لتقديــم الخدمــة و تخفيــض مســتوى المخاطــر المصاحبــة لهــا فــي نفــس الوقــت. وعلــى رأس الخدمــات التــي 

شــملتها المركزية:

خدمات التمويل لألفراد والشركات.	 

الخدمات التجارية.	 

شيكات المقاصة.	 

فــي جانــب المســئولية المجتمعيــة، عــزز البنــك مســاهماته مــن خــال اســتمراره فــي التفاعــل اإليجابــي مــع األنشــطة ذات 

الطابــع االجتماعــي مثــل تقديــم التمويــات، عبــر برنامــج التضامــن للتمويــل الصغيــر واألصغــر، وانتشــارها لتشــمل مناطــق 

لــم تكــن تتواجــد فيهــا مســبقًا، وقــد بلــغ عــدد تمويــات البرنامــج حوالــي 1028 تمويــل بمبلــغ إجمالــي تجــاوز 200 مليــون ريــال 

يمنــي خــال العــام 2015. كمــا قــام البنــك بدعــم كبيــر لعمليــات اســتيراد المــواد الغذائيــة واألدويــة األساســية.

 مــن ناحيــة أخــرى، اســتمر البنــك فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة لكافــة عمــاء القطــاع المصرفــي فــي المناطــق المتضــررة 

فــي ظــل تراجــع تواجــد بعــض البنــوك المحليــة فيهــا. 

وفــي نفــس اإلطــار، تــم تدشــين التعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات المجتمعيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة، وعلــى رأس 

ــن 2016  ــذه بالشــراكة مــع البنــك اإلســامي والصنــدوق االجتماعــي خــال العامي ــذي ســيجري تنفي ذلــك مشــروع Brave ال

و 2017، مســتهدفًا دعــم عــدد كبيــر مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لبعــض القطاعــات فــي برنامــج إنقــاذ ممنهــج لهــا.

كمــا بــرز بنــك التضامــن اإلســامي الدولــي مــن خــال مشــاركاته فــي العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة المختلفــة، ممثــًا 

اليمــن وقطــاع البنــوك اليمنيــة مثــل مؤتمــر اتحــاد المصــارف العربيــة فــي الذكــرى المئويــة لــه. وأيضــًا مــن خــال المشــاركة 

فــي أحــد أهــم المؤتمــرات الدوليــة الســنوية كمؤتمــر SIBOS والــذي طــرح فيــه مشــروع تســهيل ســجل اعــرف عميلــك فــي 

عــام 2015.

مــع كل ذلــك، فــإن األزمــة التــي يمــر بهــا يمننــا الحبيــب قــد ألقــت بظالهــا الســلبية علــى أداء ونتائــج البنــك حيــث أدت إلــى 

تأخــر وتعثــر بعــض عمــاء البنــك فــي ســداد المســتحقات التــي عليهــم؛ خاصــة أولئــك الذيــن لهــم تعامــات ومســتحقات مــع 

الجهــات الحكوميــة ولــم يتمكنــوا مــن اســتردادها، األمــر الــذي أثــر علــى حجــم اإليــرادات الــذي كان مــن الممكــن تحقيقــه.

كمــا أن األزمــة الخانقــة وتقليــص المخاطــر أدت إلــى انخفــاض التمويــات بنحــو %48 األمــر الــذي انعكــس علــى انخفــاض كبيــر 

فــي العوائــد المتحققــة مــن عمليــات التمويل.

إضافــة إلــى أن تــردد البنــك المركــزي فــي اســتثمار الفوائــض الماليــة لديــه والتــي وصلــت إلــى أكثــر مــن مائــة مليــار ريــال 

ســواء فــي الصكــوك أو الــوكاالت المقيــدة قــد أثــر بشــكل كبيــر فــي العوائــد التــي كان يمكــن أن يتحصــل عليهــا البنــك.

ــة فــي 2015/12/31م  ــة المنتهي ــدة للســنة المالي ــة الموح ــم المالي ــج القوائ ــم أهــم نتائ ــي أن اســتعرض وإياك واســمحوا ل

ــام 2015م: ــك خــال ع ــى مســتوى أداء البن للوقــوف عل

نتائج األداء المالي
حجم الميزانية: 

بلــغ حجــم الميزانيــة الموحــدة نهايــة عــام 2015م مبلــغ 499 مليــار ريــال مقابــل مبلــغ 517.5 مليــار ريــال نهايــة عــام 2014م 

ــة(  ــة )النظامي ــًا، وبلغــت الحســابات خــارج الميزاني ــال وبنســبة انخفــاض قدرهــا 4% تقريب ــار ري بنقــص مبلــغ وقــدره 18.5 ملي

مبلــغ 24 مليــار ريــال مقابــل مبلــغ 47 مليــار ريــال للعــام الســابق وبنســبة انخفــاض قدرهــا %49.

ودائع وحسابات العمالء: 

انخفضــت أرصــده ودائــع وحســابات العمــاء نهايــة عــام 2015م إلــى مبلــغ 431.6 مليــار ريــال، مقابــل مبلــغ 452.5 مليــار ريــال 

نهايــة عــام 2014م، بنقــص مبلــغ 20.9 مليــار ريــال وبنســبه انخفــاض قدرهــا %5.
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أرباح الودائع االستمثارية

بلــغ إجمالــي أربــاح الودائــع االســتثمارية نهايــة عــام 2015م مبلــغ 12.7 مليــار ريــال، مقابــل مبلــغ 15.2 مليــار ريــال نهايــة عــام 

2014م، بنقــص مبلــغ 2.5 مليــار ريــال وبنســبة انخفــاض قدرهــا %17.

االستثمارات والتمويالت

بلــغ صافــي االســتثمارات والتمويــات فــي نهايــة العــام 2015 مبلــغ 341 مليــار ريــال، مقابــل مبلــغ 412 مليــار ريــال نهايــة 

العــام 2014، بنقــص مبلــغ 71 مليــار ريــال وبنســبة انخفــاض قدرهــا %17.

مخصص مخاطر االستثمار وااللتزامات العرضية

بلــغ رصيــد هــذا المخصــص نهايــة عــام 2015م مبلــغ 10.6 مليــار ريــال، مقابــل مبلــغ 11.6 مليــار ريــال نهايــة العــام 2014م ؛ 

كمــا تــم تحميــل قائمــة الدخــل فــي العــام 2015 بمبلــغ 3.8 مليــار ريــال للتخلــص مــن تمويــات واســتثمارات تعثــرت لفتــرات 

طويلــة واحتــاط البنــك باالنتهــاء منهــا.

حسابات قائمة الدخل

ــال فــي العــام 	  ــار ري ــغ 26.7 ملي ــة بمبل ــال مقارن ــار ري ــرادات لعــام 2015 مبلغــًا وقــدره 27 ملي ــاح واإلي ــي األرب ــغ إجمال بل

ــال وبنســبة ارتفــاع قدرهــا %1. ــار ري ــغ 0.3 ملي ــادة مبل الســابق بزي

كمــا بلــغ إجمالــي المصروفــات والمخصصــات والنفقــات األخــرى لعــام 2015م مبلــغ 17.5 مليــار ريــال مقابــل مبلــغ 12.6 	 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، بزيــادة مبلــغ 4.9 مليــار ريــال وبنســبة ارتفــاع قدرهــا %39.

بلــغ إجمالــي أربــاح الودائــع االســتثمارية نهايــة عــام 2015م مبلــغ 12.7 مليــار ريــال، مقابــل مبلــغ 15.2 مليــار ريــال نهايــة 	 

عــام 2014م، بنقــص مبلــغ 2.5 مليــار ريــال وبنســبة انخفــاض قدرهــا 17%؛ ليصبــح صافــي خســارة العــام  3.2مليــار ريــال.
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بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصـــالة والســـالم علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعيـــن 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

إســتنادًا إلــى مــاورد فــي النظــام األساســي للبنــك بخصــوص تشــكيل هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك وبنــاء علــى 

مــا جــاء فــي قانــون المصــارف اإلســالمية اليمنيــة الــذي ينــص علــى تشــكيل هيئــة رقابــة شــرعية تعنــي بوضــع 

وإقــرار صيــغ المصــرف ومراجعــة معامالتــه وتصرفاتــه وتقديــم تقريــر ســنوي عــن مــدى التــزام المصــرف بتطبيــق 

الصيــغ الشــرعية والتزامــه بتوجيهــات الهيئــة، فإننــا نقــدم التقريــر اآلتــي: 

قامــت الهيئــة مــن خــالل اجتماعاتهــا ومــن خــالل الرقابــة الشــرعية الداخليــة بمراجعــة ومتابعــة المعامــالت 	 

ــق.  ــد التطبي ــي ظهــرت عن ــول لبعــض اإلشــكاالت الت ــك، وســاهمت فــي وضــع الحل والعقــود المنفــذة فــي البن

ــة عــن االستفســارات التــي عرضــت عليهــا مــن قبــل إدارة البنــك والموظفيــن والمتعامليــن مــع 	  أجابــت الهيئ

البنــك. 

ــك، 	  ــق إدارة البن ــى عات ــادئ الشــريعة اإلســالمية عل ــكام ومب ــًا ألح ــك طبق ــات البن ــذ عملي ــع مســئولية تنفي تق

ــم.  ــر لك ــداد تقري ــك وفــي إع ــا ألعمــال البن ــى مراقبتن ــاء عل ــداء رأي مســتقل بن وتنحصــر مســئوليتنا فــي إب

وفي رأينا:

أن العقــود والمعامــالت التــي أبرمهــا البنــك خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2015/12/31م والتــي اطلعت 	 

عليهــا الهيئــة قــد تمــت وفقــًا ألحكام الشــريعة اإلســالمية.

ــط واألســس المعتمــدة فــي 	  ــل الخســائر علــى حســاب االســتثمار يتفــق مــع الضواب ــاح وتحمي ــع األرب أن توزي

ــكام الشــريعة اإلســالمية.  أح

أن المبالــغ التــي تحققــت مــن مصــادر وبطــرق ال تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية قــد تــم تجنيبهــا 	 

لتصــرف فــي األغــراض الخيريــة. 

وفــي الختــام فــإن الهيئــة تشــكر اإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن لتعاونهــم مــع الهيئــة 

فــي تنفيــذ مهامهــا وااللتــزام بقراراتهــا. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

تقرير هيئة الرقابة الشرعية



1617

تقـــرير مدقــــق الحســـابات
والبيانات المالية الموحدة



1819



2021



٢٢٢٣

 

 

رئيس مجلس اإلدارة 

عبد الجبار هائل سعيد

املدير العام 

أ/محمود عطا الرفاعي 

املديراملايل 

أ/بش� سلطان املقطري

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الجبار هائل سعيد

املدير العام 

أ/محمود عطا الرفاعي 

املديراملايل 

أ/بش� سلطان املقطري



٢٤٢٥

رة
إلدا

س ا
جل

 م
س

رئي

يد
سع

ل 
هائ

ر 
جبا

 ال
بد

ع



٢٦٢٧

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الجبار هائل سعيد

املدير العام 

أ/محمود عطا الرفاعي 

املديراملايل 

أ/بش� سلطان املقطري

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الجبار هائل سعيد

املدير العام 

أ/محمود عطا الرفاعي 

املديراملايل 

أ/بش� سلطان املقطري



٢٨٢٩

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الجبار هائل سعيد

املدير العام 

أ/محمود عطا الرفاعي 

املديراملايل 

أ/بش� سلطان املقطري



3031



3233



3435



3637



3839



4041



4243

 
 

 

 



4445



4647



4849



5051



5253



5455



5657



5859



6061



6263



6465



6667



6869



7071



7273



7475



7677



7879



8081



8283



8485



8687



8889



9091


