
 
 

   ﷽ 
 

 7102تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، دمحم املصطفى 

 األمني، وعلى آله وأصحابه أمجعني. وبعد: 
سبحانه وتعاىل وفضله وتوفيقه، يسرُّ مصرف ميزان احملدود أن يقدم تقريره فبحمد هللا 

السنوي للعام السادس عشر على انطالقه وتبن ِّيه املصرفية اإلسالمية التجارية يف ابكستان. 
وللعلم فإن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت خالل السنة قيد التقرير بعقد ستة اجتماعات 

 مهمة حمالة هلا من جهة املصرف. تناولت فيها عدة قضااي
وإننا يف مصرف ميزان احملدود نوظف جمموعة جيدة من املهنيني واخلرباء يف قسمي 
تطوير املتنجات والتدقيق الشرعي، والذين يعملون حتت توجيه وإشراف من قَِّبل عضو اجمللس 
التوافق مع الشرعي املقيم للمصرف. ومن الوظائف األساسية هلذا القسم هو ضمان توفري 

الشريعة يف كل من األحباث اجلديدة وأنشطة تطوير املنتجات، وحتسني املنتجات واإلجراءات 
املوجودة املتعامل هبا يف املصرف من قبل، وإجراء تدريبات املصرفية اإلسالمية، واستعراض 
سائدة التوافق مع الشريعة لفروع املصرف، وأقسام مكتبه الرئيسي، ولكل نوع من العمليات ال

يف املصرف، وكذلك مراجعة الواثئق واملستندات ذات الصلة هبذه العقود ومبراحل إجرائها 
املختلفة على أساس االختبار والفحص، وإضافة إىل كل هذه املهام  فالقسم ذاته يُقد م 

 اخلدمات السكراترية هليئة الرقابة الشرعية للمصرف. 
بعنوان: قسم التدقيق الشرعي، وجبانب هذا القسم، فهناك قسم مستقل ٓاخر 
لغرض مراجعة تطبيق أحكام  )والذي يعمل حتت إشراف جلنة التدقيق الشرعي جمللس األمناء(

، ومن ََث يقد ِّم تقريره إىل هيئة الرقابة الشرعية  الشريعة يف أعمال وأنشطة املصرف َكُكل ٍّ
ناسبة إذا ما مس ته وعضو اجمللس الشرعي املقيم بصفة خاصة لالستطالع والتعديالت امل

 احلاجة إىل ذلك.



 
 

و "التدقيق الشرعي"  PDSCوهبذه املناسبة نود  أن نشيد جبهود املوظفني يف قسمي 
 على ضمان توفريهم يف املصرف بيئة توافق مبادئ الشريعة اإلسالمية وتطابق ضوابطها الغراء.
ااي وإننا لنشعر ابلراحة إذ نالحظ أن املصرف ليست فيه، عدا بعض القض
التشغيلية، أية قضية من القضااي اليت تتعلق ابلشريعة عالقة ومهملة، األمر الذي يرسم لنا 
صورة واضحة عن الرغبة الشديدة اليت يتحلى هبا موظفو املصرف وإدارته وجملس األمناء جتاه 

 تطبيق الشريعة اإلسالمية.
البنك، ومن  موظف يعملون يف 9500ومما يشجعنا أيضا معرفة أن هناك أكثر من 
 مثة يشكلون مصدر دخل حالل لعائالهتم. 

وفيما يلي نلخ ص أهم املنجزات والتطورات اليت شهدها املصرف خالل السنة   
 م.7132ديسمرب  13املنتهية يف 

 حبث وتطوير املنتجات اجلديدة:
إن هيئة الرقابة الشرعية لتشيد ابجلهود اليت بذهلا املصرف، لغرض تفهم الصور 

زايرة ولقاء مع الزابئن ورجال الصناعة املصرفية، ومراجعة  321التجارية، يف سبيل إجراء 
عقد متعدد األنواع يف ضوء توجيهات العضو املقيم للمجلس الشرعي  7011أكثر من 

 وهيئة الرقابة الشرعية.
وإضافة إىل ذلك فلقد متت مراجعة اهليكلة األساسية والواثئق الالزمة حلوايل مخسة 

وحتت إشراف عضو اجمللس الشرعي املقيم، مبا  PDSCعقود متويل جممَّع من قبل اجملموعة 
فيها عدة عقود مركبة من اإلجارة واملشاركة املتناقصة قد مت  وضع هياكلها األساسية من فريق 

PDCS  حتت إشراف عضو اجمللس الشرعي املقيم. وكل هذه العقود اجملم عة كانت قد مت ت
 اصةاخل Power Holding، و شركة WAPDAاجلهات احلكومية واخلاصة، أمثال لصاحل شّت  
ى املستشف، و Sukh Chain Valley ،وشركة تشريات لإلمسنت احملدودة،و(PHPL) احملدودة
وذلك تلبية ألغراض هذه الشركات املختلفة ، من تطوير البنية التحتية، ؛ الشفاء الدويل

 الطاقة.وزايدة رأس املال، ومتويل مشروع 



 
 

ف، للتأكد من صر ملا اهبقام  يتقيقية الحلعاينة املدير ابلذكر أيضا أن نسبة اجلومن ا
 مائة يفحوايل والتجارة كانت هي  ستصناععقود اال يفل العقد حمحصول القبض، للبضائع 

 .ائةملا
وإن هيئة الرقابة الشرعية قد أشادت ابلدور احليوي النشط الذي لعبه العضو املقيم 

دعم يف جلنة التنفيذ اليت أعدها الوزير الفيدرايل، ويف  PDSCجمموعة للمجلس الشرعي و 
 احلكومة إلدخال إصالحات ضريبية على طرق التمويل اإلسالمية.

وخالل السنة قيد التقرير، قدمت هيئة الرقابة الشرعية مبادئ توجيهية لقضااي 
 خمتلفة، اجلدير ابملالحظة منها ما يلي: 

هيكلة معامالت املراحبة من خالل منصة التبادل التجاري الباكستاين  .(1
(PMEX) .إلدارة السيولة يف الصناعة املصرفية اإلسالمية 

 املراحبة الكتساب حقول النفط.تقدمي هيكل قائم على الوكالة و  .(2

 توحيد مراحل اإلجراء لصيغ املراحبة، واالستصناع، والتجارة.إعداد املعيار ل  .(3

إنشاء هيكل متويلي قائم على أساس املراحبة لشراء أسهم متوافقة مع أحكام  .(4
 الشريعة اإلسالمية.

 إنشاء هيكل قائم على أساس شركة العقد لتطوير منتج سكين. .(5

على املراحبة خلفض تكلفة التمويل لعمالء املشاريع الصغرية وضع حل قائم  .(6
 واملتوسطة.

 منتج التمويل الشخصي لتحويل الديون القائمة على الراب. .(7

 إنشاء هيكل صكوك اإلجارة حلكومة ابكستان. .(8

 حلول إدارة املخاطر لتعزيز منتج املشاركة اجلارية للمصرف. .(9

 التدريب والتطويرات:
م( كان مثمرا للغاية من حيث 2017رة إىل أن العام قيد التقرير )ُتُسرُّ اهليئة اإلشا

مت تنظيم دورة تدريبية خاصة يف دار العلوم يف منتجات املصرفية اإلسالمية يف جمال التدريب، 



 
 

كراتشي ألعضاء جملس إدارة البنك واليت قد قام هبا رئيس اجمللس الشرعي وعضوها املشرف 
من أعضاء اإلدارة العليا  21م نفسه ، مت تدريب حوايل الشيخ عصام إسحاق. وخالل العا

 واملديرين التنفيذيني ابلبنك على املصرفية اإلسالمية.
ساعة عمل،  380دورة تدريبية حتتوي على  31كما أنه يف العام ذاته، مت تنظيم 

موظفا من موظفي  1111لألعضاء املوظفني يف خمتلف أحناء ابكستان، لتشمل أكثر من 
وإن هذا العدد يشمل الدورات التوجيهية لألعضاء اجلَُدد، وبرامج تنشيطية وبرامج  البنك.

وإضافة إىل التدريب الداخلي، فلقد عقد إصدار الشهادات يف جمال املصرفية اإلسالمية. 
شخصا،  0011مدينة، واليت حضرها أكثر من  18ندوة ومؤمترا يف  00املصرف حنو 

 ماهري واملهنيني والطالب من خمتلف اجلامعات.ميثلون عمالء املصرف وعموم اجل
يد مبجهودات "مصرف ميزان" شريكا اسرتاتيجيا ل ، اليت هي  IBA-CEIFـ واهليئة تشِّ

تنظيم العديد من الدورات املتخصصة للعلماء، والتجار، مؤسسة رائدة يف ابكستان ل
ئل املصرفية اإلسالمية يف واألكادمييني، والقضاة، واملصرفيني،  واليت تعترب حامسة لنشر رسا

 ابكستان.
 الرقابة الشرعية ودعم الصناعة املصرفية:

  وإن هيئة الرقابة الشرعية لتشعر ابلسعادة إذ تبني أن البنك يقدم حبيوية ونشاط دعمه
لقطاع التمويل اإلسالمي يف مجيع أحناء العامل من خالل توفري حلول استشارية متوافقة 

الحتياجات أعماهلم. ويف هذا الصدد، فبعض اخلدمات البارزة اليت مع الشريعة ومسعفة 
 قدمتها الوحدة االستشارية خالل السنة هي كالتايل:

o  تقدمي اخلدمات االستشارية الشرعية، وكذلك التدريب، ملؤسسة تعاونية إسالمية
يف أسرتاليا تتعلق بتمويل اإلسكان، ابإلضافة إىل تقدمي املشورة للعميل لتقدمي 

 خدمات التكافل يف أسرتاليا كذلك.



 
 

o  كما ساعدت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية(AAOIFI)  يف
وضع مشروع الكشف عن معيار التدقيق الشرعي الداخلي/ احملاسبة الداخلية من 

 منظور شرعي.
o .اخلدمات االستشارية الشرعية يف البحرين إىل معهد تعليمي شهري 
o سهيل لعمالئها يف سوق املال إلطالق خمتلف الصناديق واخلطط مما تقدمي الت

، تغطي 50يرفع العدد اإلمجايل للصناديق واخلطط حتت إشرافها إىل أكثر من 
 أكثر من نصف صناعة الصناديق االستثمارية اإلسالمية.

 مراجعة األصول واملمتلكات: 
لقد كانت غالبية عمليات املصرف لألنشطة التمويلية خالل السنة من قبيل 
 –املشاركة اجلارية، واملشاركة املتناقصة، واالستصناع، واإلجارة، واملراحبة، واملساومة، والسلم 

 بضائع، واملشاركة والبيع املؤجل.  -فواتري، ووكالة االستثمار والتجارة، والسلم
املقام هو أن املصرف قد عمد يف عملياته التمويلية إىل  ومما جيدر ذكره يف هذا

التنويع يف استخدام منتجات متويلية شّت، وذلك يف هدف لتقليل اعتماده على املراحبة، كما 
يظهر ذلك واضحا من حمفظته االستثمارية؛ حيث جند ُُنو ا يف التمويل القائم على أساس 

عن السنة املاضية، ابإلضافة إىل  %38.29بنسبة  -ضامبا فيها املشاركة اجلارية أي –املشاركة 
 . %15.94النمو املناسب الذي حصل يف اإلجارة بنسبة 

  



 
 

بليون روبية  429وللعلم فإن جمموع حمفظة التمويل للمصرف قد وصل إىل
 م.7132من شهر ديسمرب عام  13)إمجايل(، للتاريخ 
 ُنو/)اخنفاض( % %7130 %7132 صيغ التمويل
 %38.04- 13.80 19.72 املشاركة املتناقصة
 %38.29 75.21 34.16 املشاركة/املشاركة اجلارية
 %2.96 37.35 13.31 االستصناع
 %15.94 2.30 9.22 اإلجارة
 %16.31- 0.03 4.61 املراحبة
 %4.31- 5.20 4.54 املساومة
 %32.94- 5.37 2.76 فواتري-السلم

 %82.83 1.33 7.29 وكالة االستثمار
 %2.17 3.82 1.91 التجارة
 %36.11 1.01 0.96 بضائع-سلم
 %6.23- 3.01 1.52 أخرى

وخالل العام فإن الدفع املباشر للشركات الصغرية والتجارية املتوسطة والعمالء 
. وتوصي اهليئة بشدة أن %83التجاريني يف عمليات املراحبة كان قد حوفظ عليه بنسبة 

حنن نقدر أن تنمية النسبة املئوية للدفع املباشر يف عمليات املراحبة. و تواصل اجلهود بشأن 
 البنك يركز أيضا على متويل مشاريع الطاقة البديلة للحد من آاثر الكربون.

 خالصة الدفع املباشر يف عمليات املراحبة ملصرف امليزن
  7132 7130 ُنو/ )اخنفاض(

 جمموع احملفظة  81% 87% %(6)
 القطاعاتابعتبار    
 الشركات 100% 100% 

الشركات الصغرية،  20%  80% % (10)
 واملتوسطة، جتاري



 
 

 
 
 

 
 مراجعة الودائع: 
ويف جانب الودائع، فإن املصرف قد أطلق عدة منتجات لودائع متوافقة مع الشريعة  

اإلسالمية على أساس صيغيت القرض واملضاربَة. ومما يثلج الصدر أن نرى ودائع البنك تنمو 
 .2017بليون روبية، لنهاية شهر ديسمرب عام  673% لتصل إىل مبلغ  19.4بنسبة 

وتوزيع الودائع والصناديق إىل أوعية ودائع خمتلفة، وعلى مدار العام، فإن ختصيص 
وإعالن نَِّسب املشاركة املتوقعة يف الربح يف الودائع املبنية على املضاربة، وتعيني األوزان 
الشهرية، وتوزيع األرابح إىل احلساابت الودائعية، كل ذلك قد مت  ترتيبه ومراقبته طبق 
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بط املصرف املركزي لباكستان إلدارة الودائع توجيهات إدارة وعاء مصرف امليزان، وضوا

 املصرفية.
يساهم  -وال يزال–ومما يثلج الصدر أيضا أن نعلم أن "حساب ميزان السهل"  كان  

حساب من   230,000يف حتقيق هدف اإلشراك اجملتمعي املايل يف ابكستان ، مع أكثر من 
حساابت "حساب ميزان السهل" )اجلميع ُجدد ابلنسبة لعالقات املصرف(. ونظرًا ألن فكرة 
"حساب آسان" كان قد مت تقدميها من قبل بنك ميزان إىل البنك املركزي الباكستاين، فإنه 
من املشجع رؤية هذا النمو وإضفاء الطابع الرمسي على االقتصاد من خالل املصرفية 

 .اإلسالمية
 قسم التدقيق الشرعي:

إن قسم التدقيق الشرعي ليؤدي دورا هام ا يف حتقيق اهلدف املتمثل يف ضمان امتثال 
الشريعة من خالل تقييم االلتزام ابملبادئ التوجيهية ألحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع 

 اخلطوات واألنشطة اليت يقوم هبا املصرف.
شرعي، الصادرة من املصرف الباكستاين وامتثاال لضوابط إطار تطبيق احلكم ال

املركزي، فإن هناك قسما مستقال  خمص صا للتدقيق الشرعي، قد مت تشكيله يف ضوء أوامر جلنة 
التدقيق التابعة جمللس األمناء، والذي أصبح ساري املفعول وسيساهم بقوة يف حتقيق اهلدف 

ية ألحكام الشريعة اإلسالمية املبينة لضمان التوافق من خالل تقييم االلتزام ابملبادئ التوجيه
من قَِّبل هيئة الرقابة الشرعية، و)العضو املقيم للمجلس الشرعي(، والضوابط التوجيهية 
الشرعية لفرع املصرفية اإلسالمية للبنك املركزي الباكستاين، وذلك يف مجيع األنشطة اليت قام 

ل يف مجيع أنشطة املصرف، بدًء هبا املصرف. وإن قسم التدقيق الشرعي يصبح ساري التشغي
من فتح الفرع املصريف، ويسري جنبا إىل جنب يف كل خطوة من طرح املنتجات، إىل املستوى 

 النهائي حيث يتم توزيع األرابح إىل أصحاب الودائع.
فرعا، ومكاتب املنطقة، ومراكز الزابئن وحماور  035ـ وإن التدقيق الشرعي ل
يسي، كانت قد مت ت بصورة جيدة كجزء حملاوالت وجهود الشركات، وأقسام املكتب الرئ



 
 

املصرف يف تقوية آليات التدقيق الشرعي الداخلي. وإن هذه التدقيقات مل تقتصر على تغطية 
املعامالت والعقود املتخذة من قبل هذه الفروع واألقسام، بل إهنا مشلت كذلك تقييم املعرفة 

 الشرعية من املوظفني.
 التربعات

مليون روبية إىل حساب التربعات   31.4عام قيد التقرير قد مت  حتويل خالل ال
مليون روبية قد مت حتويلها إىل حساب التربع لغاية تنقية   1.9مستحق الدفع، من ضمنها

توزيعات األرابح املكتسبة من استثمار األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من قبل 
من قبيل التربعات العادية اليت أداها العمالء ألجل  مليون روبية  29.5املصرف، بينما 

أتخريهم يف تسديد الدفع املستحق عليهم يف عمليات متويلية شّت. ومن جهة أخرى، فإن 
مليون روبية قد مت  صرفه وإنفاقه من حساب التربعات بعد موافقة   31.05مبلغا قدره 

 .33.5تربعات متوفرة يف املالحظة رقم: )عضو اجمللس الشرعي احمللي(. وتفاصيل ال
 مراجعة أصول التمويل:

مليون روبية  730لقد الحظنا أنه وفقًا إلرشاداتنا، قام البنك إبرجاع متويل 
ابكستانية مت تقدميه لعمالئه مبوجب املراحبة واالستصناع دون أي ربح، حيث إنه مل يكن من 

ة ألجل سبب من األسباب التجارية احلقيقية. املمكن حتويل تلك املعامالت إىل جتارة حقيقي
مليون روبية  1.77وكذلك يف متويل اإلجارة حتمل البنك صاحب األصول خسارة قدرها 

 ابكستانية بسبب النقص يف مطالبات التكافل.
 توصيات:

استنادا إىل استعراض ومراجعة املعامالت املختلفة، وتقرير قسم التدقيق الشرعي 
 املصرف املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، توصي اهليئة مبا يلي: الداخلي، وعمليات 

  ينبغي للبنك أن يقرتح على حكومة ابكستان توفري السبل املتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية للوفاء مبتطلبات التمويل قصرية األجل وطويلة األجل وفقاً 

 لألسلوب املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.



 
 

  كما ينبغي للبنك أن يستكشف املنتجات واحللول املتوافقة مع الشريعة
( واخلدمات املصرفية عرب  املصرفية التكنولوجيا)  FinTechاإلسالمية من أجل 

 اإلنرتنت واخلدمات املصرفية بدون فروع.
  ينبغي للمصرف الرتكيز على استهداف املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية

لتختار املصرف للخدمات اإلسالمية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وَلْفتِّ انتباهها 
يف كال اجلانبني: الودائع املصرفية والتمويل املصريف؛ حيث إن ذلك سيضفي التأثري 

 اإلجيايب املفيد والعظيم على اجملتمع.
  ينبغي أن تبذل العناية الواجبة جتاه عقلية نظرية املصرفية اإلسالمية وااللتزام
 مها يف عملية توظيف املوظفني اجلُدد يف املصرف.بقي
  ينبغي للمصرف أن يتابع جهوده مع املصرف املركزي الباكستاين إلطالق

اخلدمات واملشاريع اإلسالمية الشّت، ومؤشر التمويل اإلسالمي، وانفذة اخلصم 
 اإلسالمية.

 ال  ألغراض إدارة السيولة، ينبغي للمصرف أن يستخدم بيع املؤجل، عند ما
، PMEXتتوفر سبل أخرى كتنسيب املشاركة، ومراحبة البضائع عن طريق 

 والصكوك.
  وعلى املصرف أيضا أن يبذل جهوده يف إقناع املسئوولني احلكوميني وحثهم

 على أن يقوموا بدورهم يف احلد من القروض الربوية، وإجراء الصكوك اجلديدة.
 ن مشروعا جوهراي يف لقد ابت املَمر  االقتصادي بني الصني وابكستا

لتكثري أسلمة متويل حكومة ابكستان فعلى البنك متابعة  االقتصاد الباكستاين، لذا
هذا املشروع من أجل زايدة حصة التمويل للمصارف اإلسالمية يف مشروعات 

CPEC. 
  ينبغى للمصرف أن يقوم بعقد وإجراء دورات توعوية حول التمويل اإلسالمي

احملامني، والسلطة القضائية، وأصحاب الفضيلة العلماء للعاملني يف الصناعة، و 



 
 

واملفتني، ورجال التعليم والرتبية، واإلعالميني، وجمتمع األعمال، وضباط القوات 
 املسلحة. 

  ينبغي  للبنك أن يعمل بشكل أكثر استباقية على توظيف وسائل التواصل
صادية للنظام املايل االجتماعي لزايدة وعي اجلمهور ابملزااي االجتماعية واالقت

 اإلسالمي.
  ينبغي أن يتخذ البنك، ابلتعاون مع اهليئات األكادميية وجلنة التعليم العايل

وجمالس النصوص التعليمية، مبادرات لتصميم الدورات أو الفصول املتعلقة مبصلحة 
 وفائدة النظام املايل اإلسالمي يف اجملتمع.

 ات الصغرية واملتوسطة والزراعة ينبغي أن يبدأ البنك ويدعم متويل الشرك
للتخفيف من حدة الفقر السائد حاليًا يف املناطق الريفية يف البالد. كما ينبغي له أن 
 يقوم بتشجيع مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة مثل األلواح الشمسية وطواحني اهلواء.

 وينبغي أيضا أن يعمل البنك على إطالق منتجات التوفري للمواطنني املسنني 
 واألرامل.

 خامتة:
وفقا مليثاق املصرف، فإنه يتحتم على اإلدارة واملوظفني التأكد من تطبيق القيم 
والتوجيهات الشرعية الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية والعضو املقيم للمجلس الشرعي 
للمصرف، وبنفس التأكيد جيب مراعاة التوافق الشرعي يف مجيع أنشطة املصرف. واملسئوولية 
األوىل لضمان تطبيق قواعد الشريعة يف عمليات املصرف تقع على عاتق جملس اإلدارة 

 واإلدارة التنفيذية.
واستنادا إىل استعراض واسع حلاالت معي نة لكل فئة من الصفقات واملعامالت، 
، PDSCوواثئق ذات الصلة، واإلجراءات العملية، وآلية توزيع األرابح للمستثمرين من قسم 

ض تقرير قسم التدقيق الشرعي ومتثيل اإلدارة يف هذا الصدد، نرى أن البنك قد التزم واستعرا
بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية، يف ضوء اإلرشادات والتوجيهات من هيئة الرقابة 



 
 

الشرعية، والعضو املقيم للمجلس الشرعي ملصرف ميزان، وكذلك يف ضوء التوجيهات 
صرف املركزي لباكستان. والربح غري املوافق للشريعة والذي مت الصادرة من اجمللس الشرعي للم

حتديده خالل التدقيق الشرعي، قد ُحو ِّل إىل صندوق التربع عن طريق نظام واضح املعامل، 
 ومن َث  جيري استخدامه بشكل صحيح وفقا لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية.

وجيهات التطابق املستقل، وسياسات وت PDSCوبناء على قوة وقدرة قسم 
الشرعي الصادرة من املصرف، نرى أن آلية فعالة لضمان موافقة الشريعة يف عمليات 

 املصرف ككلٍّ سارية التفعيل بصورة مناسبة.
نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا للقيام هبذه األعمال وأداء هذه األمانة املنوطة بنا 

 توفيق وابإلجابة جدير. على الوجه الذي يرضيه، وأن يغفر خطاايان، إنه ويل ال
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 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 القاضي )متقاعد( دمحم تقي العثماين

 رئيس هيئة الرقابة الشرعية    
 

 د. دمحم عمران أشرف العثماين
 العضو املقيم للمجلس الشرعي
  شيخ عصام دمحم إسحاق
 عضو هيئة الرقابة الشرعية

 


