
����ا��

ا������ ا����ي 2020

�����ت ا����� إ�� ا�����ا����



   www.itfc-idb.org

�ة: 21534�ص.ب:  55335 
��� ا������ ا����د��ا�
+966 12 646 8337 :��
		�
+966 12 637 1064 :��
�



�� ����

�� ا������ ا������ة � � ا���
�� ا���ق وا��	�ي ���

�� ا��ول ا����ء ��ا����

�� ������ ا�����ت ا����� 
��وس ��رو � ا������ ��ز

 ا���ا�� ا����� ا������ ���م
2020

���� ��� ��ض ��ا�� إ��دة ��
��ا����رة �� أ�� ا��	�ي ��ز

 �����
�ت�����ا�

ا������ت

ا��	�

ا��	�

ا��	�

ا��	�

ا��	�

ا��	�



01 ����  

13 ����

27 ����  

48 ����

68 ����

75 ����

108 ����



����ب ر�� 
���� ا�دارة

01∆



��� ا¡ ا���� ا�����

������ ر��
¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة�� ��
ا����� ا��

¥�
ا��¢م ����� ور�� ا¡ و���

ا��و���   ���¤ا�  ���¦�  ���
ا��  ��  (1)26 
دة ا� 
م ���  §
و��
 ¨���¤ا� إدارة   ����  ��  ��
و��  ¨(ITFC) ا���
رة   ����� ا£�¢��� 
ا����ي  ا������   �����ا�  ��
ا��  ���ا�� 
ء ��� أ��م  أن   ����«�
 
¯�ز �®ا ا������ أ�»¬� ا�¤��� وإ��
زا�  
م 2020¨ ��± �°�� ���¤��

.2020 �¯
م ا��� � �� 31 د����� ����
��� ا�وا���ا�� ا�

و�����ا ��¯�ل ���³ ا�»�� ا������ وا���²ام.

��  ���ة ���ر�  ا� ���ر � ر 
ر��� ���� ا£دارة

����ب ر�� 
���� ا�دارة

∆  02 ا������ ا����ي 2020  ¨�´µ

ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²



��� ا¡ ا���� ا�����

ا������   ����أ�  ��� أ·�  أن   ���و���  ����«�
 ���
�ى ��وز  
م 2020. ��� أد��� ���¤ا����ي ��
 ��  ��
�� إ�¶   2020  ��  ����ا�  
��رو� ���وس 
� ��¶ ا��
��¨ و�¯
º¤ ا��»
ط  �م ا����²ار ا�®ي �«���
ا��و���   ���¤ا� رؤ��   ½ و����  . §
��
� ا��²
دي 
 
أ��ا�   ¶�� ا���ء  ا���
رة   ����� ا£�¢��� 
�����ل  ا�����  "ا�³ود   ¾¯� أن   �� ا���²ا����� 
 �� 
ء �ا�� ا��ول  
ت �
ا���  ��¯��  ��أ  �� ا���
ر�� 
 ¿®�  ��  
 وا�¬¢�§ ا£�¢��".  ا���
ون   �À��
�ذج �� ���� و�
در ��¶ � 
ا���اف¨ ا��� ��ا�� 
ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا� �ت � ا��د¨ 
 ��¯���  
 ��
�� و��³�³  ز�
دة  إ�¶  ا���
رة   �����

ت ��Ä  ¶�� 
ء �ا�� ا��ول   ��  ��
��ا�  Å�¬ا�
ا�ز��   ��  ���
ا�� 
ت ������ ي  ��وا��  ¨���¤ا�

ا����.

ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا� ا���ا�����   Æ¯ا���

 �³ت ��� ا���
رة أ��� أ�¯� �� �
م 2020 �����
ا��¬
ق  ا��ا���  وا��²
د��   ���
��ا² 
ر ÇÈا
 .��
ا��  ��
ا�� ا��
دات   ����ا�  
��رو� ����وس 
ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  Æ�
�  ¨  É�®� و����� 
إ���ا�����  وإº¢ق   ���¬��  ����� ا���
رة    �����
ا���  
ت ��ا���  ���
و�� 
ر ÇÈا أ��أ   ��  ���»���

� �� ا��ول. ��
 ا�� � �وا
 

 ¶�� ���¤
��¨ أ�
دت ا���
� ���
و��� ��Æ ا��
 Æو��� �����
 ا�� �
�ف ا��³ا�� ���و�¥ ا����� ��
 � ��� °
ت ا��
�ا§ �� أ�� ا�����³ ��¶ ا���²��� §¢���
 �ا���
ون ا£�¢��. و�  �À�� �� ء
��ول ا����
ا���   ��� ا�و� ا������   ��
ا���² 
درة ¯�  Æ�
�

 ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة  ���ºأ
أ�����  دو²ر  ����ن   300  ����  ����  ¾��  ��
ا���
ون   �À��  �� 
ء �ا�� ا��ول  �ة �
��

�ات وا���ازم ا�¬¯�� �ا£�¢�� ��¶ �µاء ا�

 ���
ا�� ا����  إ�¶   ��
إ· ا�¬�ارئ  
²ت ��
 �� .���
ا���²ا����� ��¶ ��ار ا��اد ا�Ë®ا��� ا��
 ��
�إ  ���  Ì�¯ا� �®ا   ���¤ا�  Æ¬»� ا��ا��¨ 
 §

ت ا����� إ�¶ 604.7 �¢��� دو²ر أ����� د����

ء �� ا��
�� ا��
��¨ �� ا�»�ق ا�و�½ ��ول ا����
ا��ول  را�¬�  ودول   
آ�� إ�¶  و��²§   
وإ�����

.�����ا�

ا���ي  
درة ¯� 
ر ºإ و��   ¨Éذ�  ¶�� �¢وة 
ا��و���   ���¤ا�  ÆÄ وا��²´�
ف¨  وا���²
دة 
دو²ر  ����ن   550  Ì�¯� ا���
رة   ����� ا£�¢��� 
Ä¢ل  ا���²ا�����  
ت �
ا��¬  ����  §
��
إ· أ����� 
 É�¯ا�  �����  ��
���  �� ��³ء   ¨���¯�ا�  ���
ا��

��¦�Å وا���ي ��
��� ��ض � Î���ا���²ا���� ا�
�ر¿ 2.3 ���
ر دو²ر¨ � Ì�
ا�¯  ¨����ا�  
���وس ��و�

درة ا���ي¨ وا���²
دة وا��²´�
ف.  ¯� ¶�� ��
وا��


درة ¯�  Î�¯¬� و�½  أ�¥  إ�¶  
رة µ£ا  ��  �� و² 
 �´µ
ا�� 
ت ¯ ��¬�وا� 
ت �
ا���²  ��  §
�µ
� ا���ي¨ 
 Æ��ºون ا£�¢��¨ أ
� ا���À�� �� ء
��ول ا����
ا���
رة �����   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�
 ÆÄ ±�� ¨دة

درة ا���²¯� Å���� ا��»¬� �
 ��  ����ا� 
رف �� دو²ر  ����ن   70.4  ���¤ا�
 �¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤ا� �ة �
��  ��أ
ا���ا��
ت   ��  ��
ا���  ¶�� ا�«
ص  ا��¬
ع  و�¢ء 

ر��¨ �ا���¯�� ���
���. �®ا و² �³ال �¯
درة ا���²
دة 
 �»ا�  ���ا�� 
ت ��� �³داد  أن   ����ا�  �� إذ 

.��¯���� ا���
�� Ä¢ل ا����ات ا������ ا��

 ���
و��¶ ا���� �� �®¿ ا�و�
ت ��� ا��¯��� ا��
ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا� أ��زت  
ت¨ �����
�
 ����  ����  ¶��  §
Ð����  §
���� ا���
رة   �����
�ول �� 
�µة ¯ا� 
ت �
���¢�  ��
ا���  �� ا���
رة¨ 
 �� وا�»��
ت  ا�����
ت¨   ¾�� Ä¢ل   �� 
ء �ا��
ا���Ëة  
ت ��¤وا� وا�«
ص¨  ا��
م   ���
ا��¬
��¢ت ����
رة وذ�Ä �� É¢ل Ä¬�ط � �¬���وا�

.���� إ�¶ �
رف ����� وإ��� ���� ����

���ر�
���ا��

ا������ي
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 ���¤
ت ���� ا���
رة ����� ��
������ �®�Ì�� ¨É إ
دو²ر  
رات ���  4.72 ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و��� 
5.84 ���
رات أ����� �� 2019.  ��
أ����� �
م 2020 ��
دو²ر  
رات ���  4.10  ÆË�¯� ا�����
ت  إ�¶   �¯���
�  
أ�
 Æ وأ�  .2019  �� أ�����  
رات ���  4.98  ��
�� أ����� 
ا��
م و�½  ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�

�� 55.26 ����ن دو²ر أ����� وار��
ع ����غ ا���Ä ا£


�� ا���ل إ�¶ 1.14 ���
ر دو²ر أ�����.�إ

 ���� 
ت ����  �ا���ا�  ��
�ا£ أن   ��Ëأ�� أن   �����
�ة ار��� إ�¶ 54.88 ���
ر دو²ر أ����� �� ��ا���
رة ا�

ر ��� ا�����
ت44.92   ���  ÆË��  ���  ��  ¨2020 
م �
 �«�� ا���
ري   ���ا� 
ق ¬� ا��
ع   �� أ�����¨  دو²ر 
 ��

 ا��� وا�¬ ��� ا������¨ و��  
ت �
� �� ا��¬��ا��
 ���  ��  ¨�¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤وا� وا�³را�� 
��¢ت ���  �ا���ا�  ��
�ا£  Ì��  ¨É�®� أ�Äى.  
ت �
¬�

ت ��¤وا� ا�»����  
رف ا�  ��  
��«�  ��� ا��� 
ا� 
م  ا��ور   ����  
� أ�����¨  دو²ر  
ر ���  32.8  ���
ا�
 ���ا�� وا���¬
ب  �®ب   ��  ���¤ا�  ¥� �¤د� ا�®ي 


ء.�� �� ا��ول ا��»�
ت ا���
ر�� ا�����

 ���¤ا�  Æوا�� ا���
رة¨   ���� 
ل ��  Î �����  
� و�� 
ا���رات  
ء �� وأ�»¬�  ا�����   
 ���
و��  
 �
��Ä  �����
 ���¦�� ����� Ä¢ل ��ا�� ����دة¨ و�½ ����� ا��¾ وا�

�� ا�»«�� ا���ر�� ��
²ت ا�¬�ارئ وا���ازم �ات ا����
ا�Ë®ا���. �¢وة ��¶ ذ�É¨ و�� Ä¢ل  ا�¬¯�� وا£��ادات 
 Ò
 �
��µ �� (AATB) ������£رة ا������ ا
���ر ا��� ��
���
ا�����  وا��ف   ¨���وا�� �¢����اد  ا£�����   É�¯ا�
 ¨���� ا��²
د�� �� إ�����
¨ وا�¯�É ا£�¢�� ��������
 ��� و����¨  
ل Ëوا��� و����  وا��Ëب   ��  �«� ودول 
 ��
ا��� ز  �³�� ا���  ا������  
درات ¯ا�  ��  ���ا�� إº¢ق 
 �� ¨Éا������ وا£������. إ�¶ ذ� ����¬�ا��²
دي ��� ا�

درة ¯�  ��
���  ��  ���
Óا�  ����ا�  ��و� إº¢ق   ���
 (2.0  AfTIAS) ا������  �ول �� ا���
رة   ��أ  �� �ة �
�ا�
 ����ا� ا������ Ä¢ل  �ول �� ا���وري   ���ا�  ������ ��ى 

.���

ت ا���¯� �� ��
ا��¯�� �� أ�� ا���

ا��و���   ���¤�� ا���²ا�����  ا�و���
ت  و����³ 
�د � ¶�� ��¯�ا£�¢��� ����� ا���
رة Ä¢ل ا����ات ا�
�ي �� ��Ç¦� اث�
ء �µا�
ت ���²�� 
 �� 
�� ا���اف¨ �
 ���و��  ���
��� 
ر�� �� ��¢ت �  ¾�� Ä¢ل   �� �ام ���
 ¨Éء. �¢وة ��¶ ذ�
����ل ����� ا���
رة إ�¶ ا��ول ا��
 ¶�¯�  ¨���
ا��  ��
ا��  ¶��  ���
�  � �  

ر�¯��
و�
 ��³��� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�
�ا�� ��ا�  ��ا��� أ��اف   Î���� إ�¶  ا��ا���   ��
��
�

�ة.��ا��� و·�� 
 ا��� ا�

و���ا�� ا�¤��� �®ل � �د ��Ó�Ó �� أ�� إ��اد ��ا�� 
 Å��  �و� ا�»����  
م ���  ���
¬� 
ر�� �� ���ل 
ا��ول   ��� وا�«¯�ة   ����ا�  ��� و�� ��  
ت¨ �
ا���²
 
 ��� ا���  ا���
رة  ��¢ت � 
در � و�����  
ء¨ �ا��
ا£�¢��  ا���
ون   �À�� 
درات ¯� ود��   ¨���¤ا�

�� ا���
رة وا���
ون.���

 ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  ���� ا�«�
م¨  و�� 

ء �ا���ا���� ���ول ا��  ���
���Ó وا�� 
دة µ£رة ا
ا���

.
 ��
وا�»��
ء �� ا����� �� أ�� ����Î رؤ�� 
 ور�

���� ���� ���ا���� س �
ا����� ا�����®ي

4.72
�ت ا����	� إ������ ����ت ���	� ا����رة ������� و�� إ������ ����� إ��

ا� و��� ا������ ����	� ا����رة

�م 2020�

604.7
� ا���
ون À�� �� ء
��ة ا��ول ا���
��

�ات وا���ازم ا�¬¯�� �ا£�¢�� ��¶ �µاء ا�
 ���

²ت ا�¬�ارئ إ·
�� إ�¶ ا���� ا����

ا���²ا�����

�رات دو�ر أ��	����	� دو�ر أ��	�����

∆  04 ا������ ا����ي 2020  ¨�´µ
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أ���ء
���� ا�دارة

معالي�الدك�ور�بندر�بن�حمزة�حجار
رئيس�مجلس�اإلدارة
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GROUP A
Hon��Noor Ahmed

أ���ء
���� ا�دارة

�البنك�اإلسالمي�للتنمية
معالي�الدك�ور�حمد�بن�سليمان�البازعي

يمثل�المجموعة��االنتخابية�ب
سعادة�األستاذ�بلقاسم�عياد

المجموعة�االنتخابية�ب
سعادة�األستاذ�ذو�الكفل�سالمي

يمثل�المجموعة�االنتخابية�د
سعادة�األستاذ�أحمد�الغنام

المجموعة�االنتخابية�ج
سعادة�الشيخ�فراس�بن�عبد�الرحمن�آل�خليفة�

�البنك�اإلسالمي�للتنمية
سعادة�األستاذ�أحمد�جيفري�عبد�الرحمن

المملكة�العر�ية�السعودية
سعادة�األستاذ�فهد�السيف

�البنك�اإلسالمي�للتنمية
سعادة�األستاذ��خلف�سلطان�الظاهري

�يمثل�المجموعة�االنتخابية�د
سعادة�األستاذ�رضا�يار�فارد

∆  06 ا������ ا����ي 2020  ¨�´µ
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م��هاني�سالم�سنبل
الرئيس�التنفيذي�للمؤسسة�الدولية�االسالمية�لتمويل�التجارة

�
	��

��
�

��
 ا�

رة
دا

إ
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عبدالحميد�عويس�ابو
مدير�عام،�إدارة�تمويل�التجارة

أبو�جالو
كب���مستشاري�الرئيس�التنفيذي،

مدير�عام،�ادارة�العمليات
احمد�جعفر�صباغ

مدير�عام,�إدارة�الموارد�البشر�ة�و�المؤسسية

احمد�يوسف�جان
مدير�عام،�إدارة�الخزانة

ابراهيما�سوري�سوما
رئيس�إدارة�المخاطر

محمد�نظيم�نوردالي
رئيس�العمليات,�مجمع�حلول�التجارة

محمد�حافظ�إمر�ث
مدير�عام�مك�ب�االس��اتيجية�واألداء�المؤسسي،

مدير�عام�اإلدارة�المالية�باإلنابة

نجيب�رنا
مدير�عام،�التدقيق�الداخ��

ناصر�محمد�الذك��
مديرعام،�إدارة�تنمية�التجارة�و�تطوير�األعمال
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مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية

يناير,�2008

�المساهمة�في�التنمية�االقتصادية�للدول
األعضاء�عن�طر�ق�تعز�ز�التجارة

تار�خ�بدء�العمليات�التشغيلية

10

العضوية

المهمة

3 ����رات 
دو�ر أ��	��

رأس�المال�المرخص

857.19 ����ن 
دو�ر أ��	��

رأس�المال�المك��ب�فيه

الطاقة
3.146 ����رات دو�ر أ��	��

الغذاء�والزراعة
721 ����ن دو�ر أ��	��

القطاع�المالي
427 ����ن دو�ر أ��	��

القطاعات�األخرى
428 ����ن دو�ر أ��	��

المقر�الرئيس
المملكة�العر�ية�السعودية�

جدة

 أ�ز ا����زات
وا��¤£����  ����ا��

January

10
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 745.17
����ن دو�ر

رأس�المال�المدفوع�﴿القيمة�اإلسمية﴾�

4.105 ����رات 
دو�ر أ��	��

السحوبات

العمليات�المعتمدة�حسب�المنطقة�الجغرافية

4.723 ����رات 
دو�ر أ��	��

العمليات�المعتمدة�حسب�القطاع

الطاقة
3.146 ����رات دو�ر أ��	��

الغذاء�والزراعة
721 ����ن دو�ر أ��	��

القطاع�المالي
427 ����ن دو�ر أ��	��

القطاعات�األخرى
428 ����ن دو�ر أ��	��

آسيا�والشرق�األوسط
2.941

�ر دو�ر أ��	�����

إفر�قيا�وأمر�كا�الالتينية
 1.782

�ر دو�ر أ��	�����

عمليات�تمويل�التجارة�المعتمدة�ال��اكمي

457 ����ن 
دو�ر أ��	��

دعم�القطاع�الخاص

3.684 ����رات 
دو�ر أ��	��

دعم�التجارة�البينية�لدول�منظمة�التعاون�اإلسالمي

22
عدد�الدول�األعضاء�ال���تشملها�الخدمات

80
عدد�العمليات

37%
حصة�الدول�األعضاء�األقل�نمو�ً�من�المحفظة�

�م
�� وأر�أ�ز ا����زات ا������ وا��¤£���� - 2020 �¥
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مور�تانيا

أغسطسيوليو

 ���ÆÄ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ��
.��¯º رة 10 �¢��� - ����²اد ��ازم
ا���

فلسط��
� 40 أ�� دو²ر - �µاء ��� �¯� ��µ ¶�� ة��
��

.��¯º ات���

بوركينا�فاسو
�ة ��¶ ��µ �¯� ��¦��� أ� ³ة ا�«�¯�ات¨ �
��
 ¨¶·�
¨ وإدارة ا� ���
وا���
�� �� ا���وى و��

وا���ا��¨ و��
ء ��رات ا���ق ا�¬¯��.

بن��
 ��
��� Å��� ��¯º ات��ة �»�اء ���
��

���ر ا���
رة ا������ ا£������.

أفغانستان
 �Ç
60 أ�� دو²ر أ����� - ����� رزم ا£�

�� ا���
رة.�� Îد�
ا�Ë®ا��� �� ��

طاجيكستان
.��¯º اء ��ازم�µ - �¯� ��µ ¶�� ة��
��

بنغالديش

�الدول�األعضاء
اإلفر�قية

25 ����ن دو²ر أ����� - 
.��¯º ا����اد ��ازم

�الدول�األعضاء�من
غرب�إفر�قيا

300 أ�� دو²ر أ����� - �µاء أدوات 

ر وأ� ³ة �«�¯�ات و��
ء ا���رات ¯�Äا

���ر ا���
رة ا������  ��

ل ���Äإد)
 �� ���ا£������ وا���
ون ا���� ا�

.(��ا�¯�É ا£�¢�� ����

سبتم��

100 أ�� دو²ر 
 ���
�� Î���� ����

 ���²�ا��اد ا��
وا�� ³ة ا�¬¯��.

مصر

مارس

100 ����ن دو²ر أ����� 
�ا��� أ�� ا�Ë®اء.� -

سور�نام
25 ����ن دو²ر أ����� 

- ا����اد ��اد �®ا��� 
.��¯º و��ازم

مالي

إبر�ل

15 ����ن ��رو - ��ا��� 
أ�� ا�Ë®اء.

مصر
100 ����ن دو²ر أ����� 

�ا��� أ�� ا�Ë®اء.� -

جزر�المالديف
15 ����ن دو²ر أ����� 

- ا����اد ��اد �®ا��� 
.��¯º و��ازم

 �¯� ��µ ¶�� ة��
��
� 50 أ�� دو²ر أ����� ���

.��� 
ت أو��
- �µاء ��ة إ��

أ�ز �¥�ط ا��¦ ي
���وس ��رو�� ا����� �

بوركينا�فاسو
�«�Õ 13.5 ����ن ��رو إ�¶ 

 �����É ��ر�� ا��و�� �
ا��¬
ع ا�«
ص �� أ�� ا��«��� 

.���
�� ا���ا��
ت ا���¯�� ���
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�الدول�األعضاء
اإلفر�قية

أك�وبر

بنغالديش

نوفم��

 ����� ��� ���� ���
�� دو�ر �� 7 ��
�

�� ا����رة.���أ����� �

أوز�كستان
�� دو�ر �� 10 �����

أ����� ����� أور��� 
  �� ��� ������

ا����ع ا���ص �� أ�� 
ا��� �� ا���ا��ت 

.������� ��
ا���

بن��
��
��ن ��رو ���اء ا���ازم ا���� 20

السنغال
��ن ��رو - ��ا��� أ�� ا���اء.�� 20

المملكة�العر�ية�السعودية
�� ا���رات �� أ�� د  ����� ا����ع �����  ��ا�� ��

 ����� ��� �� ����� �� ��ا������ �� ا��ول ا����

.(19-�����) �������وس ��رو�� ا��

السودان
�� ا�����ات ا���ر��.���

ديسم��

تونس
�� 60 أ�¢ دو�ر أ����� �����¡ ا����� ���

 ��������� ����� �� ���� وأ��د������ت �� ا����������
��� �  ����ا�������ت وا�����ت ��  ا�

السودان
��ار أ¥��ب ا������ �� ا���دان ��£ن ����� ا����رة ا���ة 
 ������رة ا¦������ �����ا�� �© ���¨ ا����� ا�§���د�� ¦����

��ل إ������ª ووزارة ا����� وا����رة �� ����ر�� ¬ ��
���� ا����رة.�� ���ا���دانª وا��®��� ا��و��� ا¦�

منتج�تأكيد�خطاب�االئتمان
 ©�������� ا����رة ��� ���§��� ا��®��� ا��و��� ا¦�

��ن �� أ�� د  ا����ع ا���ص ��� ¯��ب ا���£� ��إ�ق ��
 ���������� �� ا��ول ا²±�ء ���وا��®���ت ا�����ة وا�

�� آ�³ر ����� ��و��.

يونيومايو

المغرب
  ���إ�ق ���� ا�

ا¦����و�� و�
�دل 
ا��
�ات �� أ�� 

 �����ا�����اد وا��
��ا��� ����� �

��-19 �� ا��ول ���
��ا����²

�جمهور�ة
ق��غ��ستان
 ��¬ µ� ة����

�� ��اد ���� �
¶
¸�ا��� إ�µ أ�·� 

اء  أ��ة �±�رت ��¹
ا������.

السنغال
 ��أ�دت ا��®��� ا��و�
���� ا����رة �� ���ا¦�

�� ��رو �� 8 º����
 ������� ا�
�� ا¦�

 ����ا������� �� أ�� �
.����اد ا���اد ا���ا��ا�

أوز�كستان
 ������ ���¯��� ا��®��� ا��و��� ا¦�

�� دو�ر ����� ���� ��� �� أ�� �ا����رة 8 �
����� �� ا���¹ �د  ا��®���ت ا�����ة وا�

.������� �
�� ا�³² ا���

البنك�اإلفر�قي�لالست��اد�والتصدير
 ������ ���أ�دت ا��®��� ا��و��� ا¦�

��ن دو�ر أ����� �� 200 ��ا����رة ���
 �� �������اد وا�������� ا�
�� ا¦����� �

 ��أ�� ����  د  أ���� ¼�ف ا��¡ار
ا���� ���رون ا���اد ا���ا��� �� أر��ء ا���رة.

2020
أوز�كستان

 ��
�� دو�ر أ����� إ�µ ا��� 10 �����
 ¢�·��ا�¡را� ��  ا����ع ا���ص �� أ�� ا�

.������� ��
�� ا���ا��ت ا���

بنغالديش
�� دو�ر أ����� ����� �� 6 �����
�� ��  ا����ع ا���ص ��ا����ن ��� �
.������� ��
�� ا���¹ �� ا���ا��ت ا���

بنغالديش
��ن دو�ر أ����� ����� ��ا�  ��� �� 15 �����
�� ��  ا����ع ا���ص �� ا���¹ �� ا���ا��ت ���

.������� ��
ا���

∆  12 ا������ ا����ي 2020  ª�¾¬ت ا��������ا������: ا������� إ�µ ا��



¨� © ªا���� 
¨��
 ا��
 ا����� ة ��
 ا���ق
�وا��¦ ي ��

�¦�ا�
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ا��و���   ���¤�� ا���²ا�����  ا�و���
ت  و����³ 
�د � ¶�� ��¯�ا£�¢��� ����� ا���
رة Ä¢ل ا����ات ا�
�ي �� ��Ç¦� اث�
ء �µا�
ت ���²�� 
 �� 
�� ا���اف¨ �
 ���و��  ���
��� 
ر�� �� ��¢ت �  ¾�� Ä¢ل   �� �ام ���
 ¨Éء. �¢وة ��¶ ذ�
����ل ����� ا���
رة إ�¶ ا��ول ا��
 ¶�¯�  ¨���
ا��  ��
ا��  ¶��  ���
�  � �  

ر�¯��
و�
 ��³��� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�
�ا�� ��ا�  ��ا��� أ��اف   Î���� إ�¶  ا��ا���   ��
��
�

�ة.��ا��� و·�� 
 ا��� ا�

و���ا�� ا�¤��� �®ل � �د ��Ó�Ó �� أ�� إ��اد ��ا�� 
 Å��  �و� ا�»����  
م ���  ���
¬� 
ر�� �� ���ل 
ا��ول   ��� وا�«¯�ة   ����ا�  ��� و�� ��  
ت¨ �
ا���²
 
 ��� ا���  ا���
رة  ��¢ت � 
در � و�����  
ء¨ �ا��
ا£�¢��  ا���
ون   �À�� 
درات ¯� ود��   ¨���¤ا�

�� ا���
رة وا���
ون.���

 ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  ���� ا�«�
م¨  و�� 

ء �ا���ا���� ���ول ا��  ���
���Ó وا�� 
دة µ£رة ا
ا���

.
 ��
وا�»��
ء �� ا����� �� أ�� ����Î رؤ�� 
 ور�

���� ���� ���ا���� س �
ا����� ا�����®ي

أ¬� ���وس 
��رو�� ا�����  
�د ¦�
��� ا�
ا������ وا����رة 
ا� و���

 
��رو� ���وس   �«��  � ��µ
 ��
ا�� ت  �³�  �Çر
�  ����ا�
 .�Çوا� ا��²»
ر   ±��  ��  ¿��¦�

م 2020 � ��¬� ���
و��زت ا��

م Àا��  ¶��  §
��ر� أ�Çا§   Æ� ��Äو
وا���   ��
ا�� ا��²
دي 
 ¨���¯��  ���  ��در إ�¶   ��
ا��

 ��Ç ا��ول �� ��ل  �� Æ�³ز�
 �ا��  ½¬Ä  ���
��  ��  ��
ا��
ا���  وا��²
د��  ا���� 
 �Ð  ��  
 �
����  
و·�� 
 �� ا��
²ت  �د � ار��
ع  ا���ار 
 �Çأ  � و���� ا����.  أ�
م  ��ور 

ل ¬��  �Ó�¦�  �Óأ�  ���
ا��
ا���ود   �¯� ا���
ر��  
ت ���ا��
 ��وا£���  ���
�Óا� وا��¢�
ت 
ا����  
رة ��  É�®و� وا��و���¨ 
و���  
ت¨ ��»�
�  ��
وا���

ر��¨ «ا�  ���و�  ¨
��ا�������
و����  ا�����¨  �ة �
�وا�
ا����ي¨  
ل ا� ورأس   ¨���� ا�

�µة¨ ¯
رات ا���¯�� ا�Ó��²وا
ا��و���¨   ����ا� 
ت ��وا�«

و���²ت ��� ا��ف.

∆  14 ا������ ا����ي 2020  ¨�´µ
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�����د ا��¦�
��� � ا�� ����
ا��²
د��  ا���ا��
ت   Õ�»«�  ���� �³داد 
 �����  É�®و�  ¨�����  ���
��� ا���¯�� 
 Æ�

. و� � �أ��
د�
 ا����¯��� و�¯� ��ا

ت ��¤وا�  ��
ا�� 
دة �  �����  Æ�Ëµ
و��رت   ¨��
ا�« وا�»��
ت  ا������� 
 Æ�® �Æ ���ر ا�� �د ا��� �° ��µو � �
µ
��
ا��´��  أ��ز  و���¯½  
ر. º£ا �®ا   ��

ت �
ا�¬�و�� ������ أ�Ç ا��
��� ��¶ ا��¬

ن � إذا   
ا�����
ت¨ و� ا��²
د�� و��از�� 
 Å�
�¨ إ�¶  
§ أو ر��دا§µ
ا��²
د �» � ا��

ت ا���ور�� ����� �� ا���ا��� �
� ا�������
 ¨�¯¬�
و� وا£��
ج¨  ا��² ¢ك   ����  ¶��
 ���  
�  ��
�  �� ا��²
د  إ��
ش  آ��
ت 

.���
ا��

 ��
وا���م¨ ��
�� ا��
دات ���À دول ا��
 ¶��  Å�¬ا�  ����ا  Å¯��  §
ا��
د� 
º¤ا§ ¯�
ا����   ¶�� وا���رة  
ت¨ ��وا�« ا���� 
ا����Ëات   �Çأ  ��  §¢��  ¨��
وا���

ق �Èا أن  ور��  ا��Äى.  ا��²
د�� 
ي  �¤د�  ±��  ¨ §
إ�µا�  �Óأ� �و ¯� ا��²
د�� 
 ���ا���ي وا�  ���وا�  �¯���ا� 
ت �
ا���
 �À�� أن  إ²   ¨  §
��
أ� دورا§  
ت �
����
 �� ��®ر   ��وا��� ا��²
دي  ا���
ون 
 � À و�° �ة �
� �³ال   ² ا���  ا��¯��ة   ���
¯�ا�

م � �� ��

 �� �®ا ا���
ق أن ا��� �����
ا��¯��   �ا��  ¶��  §
��� ���م   2021
� أن  ����ا���� �� ا���¨ �� ��� �� ا�

ت ����� دون  ا��²
دي   ��
ا��  ¶�¯�
���ي  دو��   47 أ��   ��  35  ��  2019

.12021 �Äأوا �� 
 ����

 �وا���
دا§ إ�¶ أ��ث ����� �»�¿ ���وق ا���
 ��  ���ا� 
ش ا��²  �و�� ا��و��2¨ 
 ����� أن   � ����ا�  ��  ¨%3.5  �¯���  2020
 ��  ��
ا�  ��  5.5  �¯���  ��
ا��  �ا��
 �Óو�  .2022  ��  ��
ا�  �� و4.2   2021
 ����
� ���
§ ���¯� أد�¶ و��اµ
ذ�É ا��
 ���وا� 
ت �
ا���  ����  2021  ��  ����
 �ا��� �وق �� أن   ��� (ا�»��1).  ا�����³ي 
 ��
ا��  �� ا��²
دات  أن  أو·¾  ا��و�� 
 ��أ  ��  
 �
����  �� د��  إ�¶  
ج ����
�� �� ا��
���¨ و��®ر 
ا�����Ø �� ا���ر ا��
� ���À آ�
ق � 
رات ���وس ��رو� �� أن ����

�� وا��� ا��²
دي.�
ا��� ا��

 ¶�� و����·�  �¯��ة   ���  ���
ا�� أ�Çت 
ا��
د �����
 ا�¢����� ودول ا��
ر�¯�¨ ��± 
ا��²
د  أداء   ½����  �� أ��   
أداؤ� 
ن �
ا��²
دي   
 º
«�  Ùا��  ±��  ¨��
ا��

م 2020 و��� �� � ��
ا�  �� 7.4 �¯���
 ��
� أن �����Ó�¦� Ù �� 4.1 �� ا� ����ا�
 Æ«ا�� أ�Äى¨   ���
�  ��  .2021 
م �

 ���
ا��²
دات ا��
µ´� وا��²
دات ا��

 � و�����  ¨��
ا�  ��  1.1  �¯���  
آ��  ��
 �� 8 �� �Ó�¦� ��وق ا���� ا��و�� أن ����
و��ل   �� ا����  و��¶   .2021 
م �  ��
ا�
���ب ا���اء¨ إ²  
ا��
��� ��¦�Äة إ�¶ إ�����
 �� 2.6 �¯��� Ùا��  ��¬�ا� أن ا��
د 
 Ù���� أن   � ����ا� و��   2020 
م �  ��
ا�


م 2021.� ��
���¯� 3.2 �� ا�
 

 
وآ�� ا�و�½  ا�»�ق  دول   Æ�À�  
�
ا���¬¶ ���¯ 
 �� ا��¯
º¤ ا��²
دي ��� 
 ¶�� Å�¬ا� �� ���� ��ا��¯�ق¨ را��¥ ��ا
 ¿®�  Æ�
�  �و� أ��
ر¿.  و��  ا���½ 
ا���¯�   �ا�� �ل ��  ��  §����� ا���ا�� 
 ��  ½���� �رة ا� ا��ول   ¥���� ا�®ي 
 .2020 
م �  ��
ا�  ��  3.2  �¯���  ��¬�ا�
 ��
¬��  Î�� ا�®ي  ا���ر   Éذ� إ�¶  
ف �و�
 ����ا  ���ا� ��ض   
� وا���
رة¨   ��
ا���
�ول ا����ردة � ®¿ �� �¯���
أ��
ر ا���½ �
 ¨2021  ��  ��¯�ا� ا����ة  وÄ¢ل  ا�����. 
 �¯��� �ا��ول ����� �  �À�� ��¦����

.½���
�� �� ا�4.2 �� ا�

�����ع ا�¦�� ا���

 ��
� ا�رواح ��ل ا��� �� ���
� ا�����
 
 §����  ����ا� ا��
²ت  �د � أن  �و ¯�  ±��
و��  ا��ول.   ��  ���ا��  ��  ¥�
ار�� ��ا�� 
ا���   �À��  Æ���  ¨2020  �¯د��  31
 �� Æوأ��� ��
�� أ��Ó �� 82 ����ن ��
ا��
.3
 §��
�د ا����
ت ��¯� 1.8 ����ن �� �¬»�

 
 §��
�� �ت  µ ا��ول   ��  ���ا�� أن   ¾���
�د ا��
²ت وا��²
دات¨ � ±�� �� 
 §���º
ر�Æ ��¶ ا£��
ل ��  
 أ° �� ������ أن ا��
ا���اء   ��أ  �� دة  ��«� �ا��� � و��ض   ����
 ���ا��  ����ى  ار��
ع  و�½  ا���
ء  ا��»
ر 
 �Óأ�  �µ¤� و��   ¨Éذ� و��   .¥��¬� ا�®ي 
و��¶  
ء وا��� ا�¯
��Óن  ا��»�   ¨���
إ��
 

ت¨ ��
أ� � �
�µوا ����� إ��
ج و��ز�� ��
 §¢�
ر�� أ�� ��»��ب ��ل ا��
��. و�� ¾��

²ت �  �� �¯��ة  
ت �¢�Äا  �Ç  ¨Éذ�  ��
ا���Ëا���¨   Îº
�ا�  Å���  
��رو� ���وس 
 ��� .���
� ا��� ا��À�� دت

 أ�¯��

²ت �)  
 ���ا�ر��  ا��´
ت  أ��¯��   Æ�� °�
�ة ��� وو��
ت   ¨����ا� و�
²ت  �ة¨ ���
 
 ��� ا��������¨   ��  (����ا� وو��
ت 
 ¨
آ�� �µق  و���ب  ا���¬¶¨   
وآ��  
أورو�
 
إ�����  �� ا�د�¶  ا����ى   �����  ��

و��ب ا���½ ا� 
دئ.

ا��ول   ¶��  ÅÓ�  �� ��Àة   
أ����  
� وإذا 
 �� ا���
ون ا£�¢�� ·À�� �� ء
�ا��

Îº ا������ ا�Ó¢ث - أي ا�»�ق ا�و�½ �ا�
 ��  ��
ا��� أن   
���و  -  
وإ�����  
وآ��
 ��  ¥��� 
ن �  
�  ��أ� 
ن �  ���
ا��


ب. ��Û� ��Ó� و�� أ�� ¨
ا�������� وأورو�

ا��
²ت  �د �  Ì��  ¨42020  �¯د��  31 و�� 
 ½��  �Ó��  ¨���¢�  9.5  ��¯Óا�  ��ا���ا�
 ¨
 §��
�  ��¯Óا� ا��
²ت   ��  �´ا�  ��  11.6
 10.3) ا����
ت 217,543  �د � Ì��  ���  ��

(
 §��
�� ا�´� �� ا����
ت �

 ¶�� ��ض   ��  
��رو� ���وس  ا��»
ر  و�
ن 
 
�� ��
Ä ¨
 �
� أو�����ا�����
ت إ�
دة ��
 ���  ÆËو��  Òا®� ا���.  
ع ¬��
�  Î����
���وس  
ر�� �� ا��«®ة   ���
ا� ا���ا��� 
 Æ�µو أ�����.  دو²ر  ������ن   12  
��رو�
 §
� ��
�¢§ �� ا������ ��� §
�®¿ ا���ا��� د�

 ��ا�¯�  §�¯Æ أ� 
رف ا�����³¨ و�¬���� ا�
ا £�µاك ا������.  ���ا��� ����ق و� �د§
 ��أ�  ¶�� ا���ء   ���
ا��  Æ¬ ���  ¨É�®�
ا£��ادات   �����  �� ا��ول   ��  ���ا��
وا�Ë®ا���  ا�¬¯��  
ت ���ا�  ������ ا��و��� 
 �Ç و�
ن   .�����ا� ا��ول  �ة �
��  ��Ë�
�ة �
��  ��Ë� ا���ال   Ü��  ����  ��
�
ة  ���  �� وا��«���  وا� ����
ت  ا�»��ب 
 ¿®�  ��� و��   ±�� ا����¨  ا�ز�� 

ا����¢ت إ�¶ ��ة ���
رات دو²ر.

��https���www.oecd.org/economic-outlook�،١-منظمة�التعاون�االقتصادي�والتنمية (2020)، اآلفاق�االقتصادية�الصادرة�عن�منظمة�التعاون�االقتصادي�والتنمية، ديسم�� 2020، دار�نشر�منظمة�التعاون�االقتصادي�والتنمية، بار�س
.https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update :٢-صندوق�النقد�الدولي (غ���محدد). تقر�ر�آفاق�االقتصاد�العالمي، يناير 2021: دعم�السياسات�ونشر�اللقاحات�يعززان�النشاط�االقتصادي

/https://covid19.who.int :(-19كوفيد) ٣-منظمة�الصحة�العالمية (2020). لوحة�متابعة�منظمة�الصحة�العالمية�لف��وس�كورونا�المستجد
https://www.sesric.org/sesric-covid-19.php : (2020) (سيسرك) ٤-مركز�األبحاث�اإلحصائية�واالقتصادية�واالجتماعية�والتدر�ب�للدول�اإلسالمية 
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����¯ ا����	�)� 2019 و2022 ( ����ا�¤�� 1 �� ل ا���� ا��

األسواق�الناشئة�
واالقتصادات�النامية

الشرق�األوسط�
وآسيا�الوسطى

أمر�كا�الالتينية�ومنطقة�
البحر�الكار���

الدول�الناشئة�والنامية�
في�آسيا

8.
3

العالمأوروبا أفر�قيا�جنوب�
الصحراء�الك��ى

∆  16 ا������ ا����ي 2020  ¨�´µ

ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²



ا���
رة  
ل �� 
وف »ا� ازدادت   ¨����ا�  
��رو� ���وس  أز��  �ا�� �  ���
ا����وس  ا��»
ر  ا���اء   ��أ  �� �ود ���  ���ا� وا£��
ل  ا��و��� 
 ��  ������ ا���
رة  إ��
ء   ��أ� ا�ز��  أÐ �ت  ا��ا��¨  و��  و��»�¥. 
 �¬¯��ا� ا�¬¯��  
ت ���ا�  ¶��  Å�¬ا�  ��¯���  ��
Ä ا�ز�
ت¨  أو�
ت 
وأ� ³ة  ا�»«��   ��
ا�� �ات �� ��ار   ¶��  ¨����ا�  
��رو� ����وس 

 �³زت ا��
��� ازد�
د ا���
رة ا£����و��� � .��
ا����� ا�¬���� ��ل ا��

. §
���� ��¶ ا���� ا���� ���Å¨ �� �¯� ا���ود أ�

���ن  أن   ���
ا�� ا���
رة   �À�� رت  ��� 
رة¨ ����  
 �
� ���� أ��ث  و�� 
 Ù����م 2020 ����د و
� ��
� ��ا��Æ ���� 9 �� ا�� ���
ا���
رة ا��
���ا�� 7% �� 2021 (ا�»�� 2)¨ و��� 
 �¯�¶ �� ذ�É دون ا����ى 
 �� �� آ�
ق وا���� �¦�¥ � ����ا���� �¯� ا��
���. و�³ا�� ا���
�� ا�
 Å�¬ا� �� ���� ����ا  Å�
�إ�¶   5"���
��� ا���ا���  
ر ÇÈ
� �م ¬�"

� �«³و�
ت ا�»��
ت.  ��� و���
ا��

 ���
ا��  �Çأ  ���»��  ¨���
ا�� ا���
رة   �À��  ����� إ�¶   �¯���
�  
أ�
 ��
��� ا���ا�ت أورو�
 وأ����
 ا�» µ ��»�� �¯�� ��� ��¬�� وأ�Äى. ��
� أن ����ر ���¯� 14.7 و11.7 ��  ����ا��¯� �� ا�
درات¨ ��± �� ا�
�ر ���¥¨ ��
� �����Èدرات ا

��¨ �� ��¦�Ç ا��
�� ��¶ ا���ا��. �� ا�ا�
وÄ¢ل   .2020 
م �  ��
ا�  ��  4.5  �¯���  §
�����  §
����ا  
 ����� و�½ 
 ��  10.3  �¯��� ��ت   �� ا��اردات  ���ن  أن   ¾��ا�  ��  ¨
 ��� ا���� 
 �¯��� 

��¨ وآ��
��� ���¯� 8.7 �� ا�
 أ����
 ا�» ��� ¨

�� �� أورو�ا�

.��

وز 4.4 �� ا����² 

 
��رو� ���وس   ���
�  Æ��º ذا�¥¨  ا���
ق   ��
 ���¯�ا�  ��� 
ت ��ا���  ��  �����  ����ا�
ي  و�¤د� �³ال ����ة.  و²   ��
ا�� ا����ى   ¶��

ء �أر  �� ا����   �Àا�� 
ر ¯�Äا إ�¶   ��
ا�� ا��·� 
�رة ا�����
ت ��¶ ��
ر�� � Å�
�
��¨ إ�¶ � ��
ا��

��� وا��²
د��. ��
 ا² �
�ا��� ���
ا��
��� و��
 �� 
ء �ا�� ا��ول   ��  ���ا�� ا�«®ت   ¨
و��ور�
 ���»��� ���
�Óا��� ا���� ا���
ون ا£�¢�� �À��
 Õ�»� Ä¢ل   ��  ���
ا��  ¿®� �ا��
ت �  ��
ا�¬¯��  وا���ازم  ا�Ë®اء   ������  �»· ��³ا��
ت 
 ¨Éام ا��� ا���. و�¢وة ��¶ ذ����² ��
ا���
 ���
ت ��¶ ����ى ا�¯¢د �����
§ و�¬¬Ä Æ�·و
و�»«�Õ و��
��� ا��
²ت¨ وا���
�� �� ا���وى¨ 
¢ت �  Å�
� إ�¶  ا����   ��
ا��� ��ا�³  و·¯½ 

.��
ا������ ا��

¨ ����� و���ة ����� �¢��  §
�ا����¯Æ ا��
��� أ�

ت¨ ��
����� وا���
زات وا�� ��
ا£��ادات ا�«
ا���
دات   É�®و�  ��
ا�� 
ن ��  ��
�  ��أ  ��
�³
ت ���وا� ا�دو��  و�¬
ع  
ت ��«��وا�

ت ��
ا�� و�
�³ت   .�����ا� وا�«�¯�ات  ا�¬¯�� 
 �À�� �ول � ا�¬¯��  
ت ����� ا��و���  ا���
رة 
ا���
ون ا£�¢�� 75 ���
ر دو²ر أ����� �� 2017 
 ¨� ا� ا���
ر��  
ت ��
ا��²  ¿®� ور��   .2018  -
� ا���
ون ا£�¢�� À�� �� ء
�� ا��ول ا����
 
�  �Óأ� ا�¬¯��  
ت ���ا� ����رد  ا���  ا��ول   ��
دو²ر  
ر ���  38  ³�
� ��³ا§   Æ���  �و�  ¨
�ر��

رة �� ازدادت   
� و2018.   2017  ��� أ����� 
ا���
ون   �À�� دول   ���  
� ا�¬¯��  
ت ���ا�
ا£�¢�� ���¯� 7.4 % ������ �� 10.8 ���
رات 
دو²ر أ����� �� 2017 إ�¶ 11.6 ���
را§ �� 2018¨ 
 �À�
رة ا���²§ ���¯� 20.2 % �� ��� �Ó� 
�


ت ا�¬¯��.����� ا�

� ���� �±±�±�±�
�±±±����ا����رة ا��±

 :
 §��
�¨ و��� ا���²
ش ² �³ال ·¯���À � ا���
رة �¤�µات ��¶ ا���
�� �� ���وس ��رو�
 ا� د) �° ���� ���) .www.wto.org -5
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm#:~:text=MAIN20%POINTS 
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 ¨��¯ ا����¥�² ���� ا��¨ ا´ول � 2012 - ا��¨ ا�³��� � ²2020 ا��ا�¤�� 2 ��درات وواردات ا���¨ 
ا´ول � 2012 = 100 (ا��¦ ر: ��µ�� ا����رة ا������� و����� ا´�� ا���� ة �����رة وا������)

� ���� �±±�±�±�
�±±±����ا����رة ا��±

أوروبا
الصادرات
الواردات

الصادرات
الواردات

أمر�كا�الشمالية
الصادرات
الواردات

آسيا

∆  18 ا������ ا����ي 2020  ¨�´µ

ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²



ا��²
د��  
ق �Èا  ��  �»�� أ��ث   ��
� ا���
ون ا£�¢�� �� 2020 À�� ول��
 ���
ا£� ا���
ث   ³���  �� ا�
درة 
�ول ��  Åر��وا��  ���
��وا² وا��²
د�� 
ا��ول  أن   � ��¯�  ¨  6(SESRIC) ا£�¢��� 
 ���
زت ��ر� 
 ا£�� �³� �À�
ء �� ا��ا��
و2019¨   2010  ��� �ة �ا� ا����ة  Ä¢ل 
 Ì�¯��  ¨��
ا�  ��  63  �¯��� ز�
دة   Æو���
ا��و²ر   ���� أ�����  دو²ر  ������ن   21.5
ا�»�ا���.  ا���ة  
دل �� إ�¶  وا���
دا§   ���
ا��
 
��رو� ���وس   ���
�  �Çأ  �� ا����  و��¶ 
�رة � �� أن �� �����¨ إ² أ�¥ �� ا����ا�
 ��
��� ���¯� 5 �� ا�

ء ا£���ا��ول ا��
��� إ�¶ 22.6 ������ن دو²ر أ����� ����ل 
 ��

ت ا���

�� 2021. وا�¬¢�
§ �� ا��� �
ا��²
د  آ�
ق  �»¦ن   ����� أ��ث   ¶��
ا��و��¨   �ا��� �وق ��  �� ا�
در   ��
ا��
 �ا�� �ل ��  ½���� ���ن  أن   ¾��ا�  ��
ا���
ون   �À��  �� 
ء �ا�� ا��ول   ��

م � ��
ا£�¢�� �� ��ا�� ���¯� 4 �� ا�
 ��
ا�  ��  5  �¯���  Ù���� أن   ¶��  2020
 ��� 
ر ¯��²
�  ®Äا�  �و��  .�¯�ا� ا��
م 

ا��و²ر وا���
دا§ إ�¶ ��
�¤ ا���ة ا�»�ا���¨ 

 ��
ا��  ��
�إ  Ì�¯� أن   ����ا�  ��  ¥�Ý�
ا£�¢��  ا���
ون   �À�� �ول �  ���ا�
 ¨2020  �� أ�����  دو²ر  ������ن   17.3
 ��
ا��  ��
�إ  ��  ��
ا�  ��  13.3  ��«��

.��
ا���� ا��

ا��و��   �ا��� �وق �� ���ات ��  Å�
� وإ�¶ 
� ����� ا�¯�É ا��و�� ��¶ �
م 72020¨ أ��
ا£�¢��  ا���
ون   �À�� دول   �À�� أن 
ا�»�ق  ا���اء و��¬��  ���ب  
إ�����  ��

�Æ �� ��� ا��� � 

ل إ�����µا�و�½ و
أ�Äى.   Îº
�� 
ر�� ��  ¨���
ا��  �� ��را§ �
� أن ���ن ��¬�� ا�»�ق  �����®ا¨ و�� ا�
 
 §µ
� ���Æ ا��� 

ل إ�����µا�و�½ و
 �
م 2020 ��¶ أن �» � �´���¯� 5 �� ا�

م �  ��
ا�  ��  2.1  �¯���  §
���º  §
��
��
 ��

ت ��إ�¶ �«��  Å¯ا�� �³ى  2021¨ و�°
 ��
��¶ ا���
�� �� إ��
ج ا���½ وا���ر ا��
�¾ أن ��� ا��
���. إ·
�� إ�¶ ذ�É¨ �� ا�
���ب  
���ن ا��»
ط ا��²
دي �� إ�����
 ��
ا�  ��  3.7  �¯���  Ø�»ا�  �� ا���اء 
 ��

م 2020 وأن ����Ù ���¯� 2.7 �� ا��

 

م 2021. �»�� ا������ات إ�¶ أن آ���

 
��
وأ�¯  
����  �«� ا���   
وأورو� ا���¬¶ 
�ت  µ  ¨
و���� وأوز����
ن  وأذر���
ن 


م 2020.� ��

§ ���¯� 2.9 �� ا�µ
ا��

 �À��  �� 
ء �ا�� ا��ول   Æ�®�  ���
ا��و���  
ت ��¤وا� ا£�¢��  ا���
ون 
 ��ا���  ��  

ؤ���µو  
 ��  ��وا£���
 ��� ����� �� ��
�� �دا§ �� أ�� ا�
 
� .�À�ا���
رة ا�«
ر��� وا�¯���� ��ول ا�
 �Çأ  ��  ����  
 ���  
�� ا���
ون   Æ�Ó�
ا����  أ��
ر  
ت ¯���  ��  §¢��  ¨���
ا��
 ¨�¯��ا� ا��ف  و���²ت   ���
ا��
و�®�É ا��Àوف ا������
��� وا��²
د�� 
ا�� �د  ا���� �� �®¿   ¶��  ��� ا����Ëة. 
دول   �� ا���
رة  أ��
م  �ر ���  ��  ¨�Ó�Óا��
 33 إ�¶   17  �� ا£�¢��  ا���
ون   �À��
 �
�� �� ا����½¨ ��¶ أن ���ن ��� ا�
 

درا� �  �� ا����  �³دوج   §
����ا �ت  µ


م 82020.� 
ووارد� 

�ر دو�ر���ا�¤�� 3 ا����رة ا������ � ول ��µ�� ا����ون ا����� � 2016 و2018 

�دي¦�
 ا´داء ا�
��µ�� ري � ول� وا���

ا����ون ا�����

�ول ا£�¢��� (����ك) (2020):  �� Åر��
�� وا���
��Þ-���³ ا���
ث ا£�
��� وا��²
د�� وا²
  :���

ق ا��²
د�� ا���Èد)  - ا�ß- ا�¯�É ا��و�� (��� ��

� ا���
ون ا£�¢��¨ أ����� 2020À�� �� ء
�à-ا���³ ا£�¢�� ����� ا���
رة¨ ا������ ا����ي ��ل ا���
رة ��� ا��ول ا��

27
8.

38

32
2.

8

39
0.

46

27
7.

94

32
1.

5

36
1.

04

55
6.

32

64
4.

3

75
1.

5

ا�
درات ا�¯���� ا��اردات ا�¯���� ا���
رة ا�¯����

2016

2017

2018

 https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=511
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#:~:text=Global%20Outlook. 
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 �À�� ول��¢وة ��¶ ذ�Æ��� ¨É ا���
رة ا�¯���� �
556.32 ���
را§  �� �Ð���� دة
ز� ا���
ون ا£�¢�� 
�� 2016 (ا�»�� 3) إ�¶ 751.5 ���
ر دو²ر أ����� 
 ��  35  �¯���  �� �ل ��  Éذ�  � À و�°  .2018  ��
 ³��ا�  �� 
در �  ����� أ��ث   �� ورد   
�  ¨�´ا�
½ �®�É ا���ء ��¶ أن  ا£�¢�� ����� ا���
رة و����
 �À�� دول   ��� ا���
رة   ��  �´ا�  ��  75  ��  �Óأ�

ت ��� ا���¬�� ���ا���
ون ا£�¢�� ���ر ��ل ا�
�ول � ا�¯����  ا���
رة  ازدادت ��   ¨É�®� .2018 ��
 ��  ���
ا�� ا���
رة   �� ا£�¢��  ا���
ون   �À��

م � �´
م 2016 إ�¶ 21.02 �� ا�� �´18.69 �� ا�

ن¨ ���
Ëوأ� و����¨  ا���اق¨   
 ����� و��   2018
و�³ر   ¨
�¯�
و� وأو���ا¨  و����¨  وا�¯����¨   ¨
�
و��
وا�����¨  وا����د��¨   ¨
��
و��ر�� وإ��ان¨   ¨����
ا�
 �À�� دول ��� ا�
درات   Æ���ار  ¨

. و��ور���
وأ�¯
 322.8  ��  �´ا�  ��  21  �¯��� ا£�¢��  ا���
ون 
إ�¶ 390.5 ���
را§ ��  أ����� �� 2017  
ر دو²ر ���
إ�¶   2017  �� 
را§ ���  321.5  �� وا��اردات   ¨2018
361 ���
ر دو²ر أ����� �� 2018¨ �� ز�
دة ���¯� 

.�´12.3 �� ا�

�ة��ا£�
رات ا������ ا�

%13.7

�³��
�

%12.2

ا����د��
%12


����
%10.9


إ��و����
%10.4

إ��ان
%3.6

�¬� 
%3.1

��
%3.1

ا���اق
%2.4

ا��³ا��
%2.4

 
 §��� ا���
ون ا£�¢�� �� ���Æ ��اÀ�� �� ء
���¨ ����ن ��Ø ا��ول ا���
� ا���
رة ا��À�� ت
�
ا إ�¶ �� ا���
د§

م 2020. ��� أ�¥ �� �
م 2021¨ ����� ا�
درات �� � 

درا� 
 ووارد� � �� �´
�� و31.6 �� ا����¯� 36.2 �� ا�
 ��®¿ ا��²
دات 36.1 �� ا�´�¨ ��¶ أن �¯�Ì ا��اردات 25.1 �� ا�´�. أ�
 ا�� 
ت ا��
��� ا������ �� ا���
رة ·

� ا���
ون ا£�¢��¨ � �:À��

� ¶�� ��¤��
�رة ��µ�� ا����ون�� � 


 ر· ���ا����� ���� إ�� %74
2.6 ����ر دو�ر أ��	��

��µ��  ول� �رة ا������ ���¸ ا���
� �¹��    ا����ون ا����� ز	�دة ��

���556.32�ر 
  دو�ر أ��	��

�� 2016 إ�� 

751.5 ����ر 
دو�ر أ��	��

2018 ��
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ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²



����� ا�¥��ع ا�«�ص:
� ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة �� ���� ا��¬
ع ا�«
ص ·� ا��ول �
�� �¯�� °�

� ا���ك ا����� ������ ا��²
د��. 
ء � � ��Àا§ إ�¶ أن ا���
رة �»���ا��

ا����ون � ا� ول ا´���ء:

ق ¬�  ����� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  
 � ���� ا���  ا���
ر��  ا����ل   � � ��


ص إ�¶ ��³�³ ا���
رة ا�¯����.Ä ��«� ف�
ء¨ و�� � �ا���
ون ��� ا��ول ا��

����� ا����	� ا����� �����رة:
���³ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة ��¶ إ��
د ���ل ������ ا£�¢�� ����
رة �¯� 


ت.������ ��Ó �®¿ ا��� ¶�� 
³�³ ��ر� ��� ����
رف ا�
 �� ا� �
ت و����� 
 ����

ا����رة   �	���� ا������  ا� و���  ا������  أ� اف  د��   ª��	و
�� ا���ا�����:��ص � ��ل ¬�ث ر�� ��¤ا����ا����� 

 إ��دة ��اء�� ���ذج ��� ا������
 ا� و��� ا������ ����	� ا����رة ��

�� ���وس ��رو�� ا����� ��� Àو� 

 ¶�� ��� ���
� � �
 �� أن �¯¾  ��ºو 
���� ا�«¬� ا���²ا����� ��¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة دور�

ء �
ت ا��ول ا���

�� �� أن �¯¾ "� � را��ة �� ����� ا����ل ا���
ر�� ���¯�� ا�����
� 
 � ¾��� 
��� و����� ا���
رة¨ ��
��� ا�¯�É ا£�¢�� ������¨ ا�®ي �� � �¥ ا���²ا���� � ��
�� ا����� ��
� ا���
ون ا£�¢��". و�� أ���ت ��À�� ��
 ���¤دت ا� ��ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة �� �����¥¨ ��·�ح ·� ا�«¬� ا���²ا����� ��¤���. �®ا¨ و�
ا�¯�É ا£�¢��   ���رؤ�� ��  Î����  ��أ 
ر�
 ���ر�� �� ¯��
� ا���ا�����  أ��اف   �Ç¢Ç ا���
رة   ����� ا��و��� ا£�¢��� 

:³�³�� Éذ� ��. و�»µا� ������

 ا���ا����� ا�¤���ت ������� ا� و���
ا������ ����	� ا����رة � ��ال �����

 ا���
رة ا�¯����
�À�� ول�� 

 ا���
ون
ا£�¢��

���� ا��� 
ا£�¢�� ����
رة

ع ا��
دات  د�� ����

ء�ا��ول ا��

��� ا���
رة)� �¯�)
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����إ��دة ��اء�� ا����ا����� �� و�À ا��
ا��و���   ���¤ا�  Æ�
� ¨����ا�  

 ���وس ��رو� Ç�أ� ا���  ا����  وأز��  ا���� وا��²
د��  ا�ز��  أ��
ب   ��
ا�¯�´�  ·�ء   �� 
ل ا�� �ذج � �¢ء��  �ى �  ����� إ�
دة   ��أ  ��  
ا���ا�����   ����ا� ا���
رة   ����� ا£�¢��� 
 �
 ا�¤��� ² �³ال ����¨ ��� أ�¥ ² ���
رت ا���
�� إ�¶ أن ا���²ا����� ا�¤���� ا��� ���µة. وأ����� ا���
ا��
وا£��اءات¨  وا���اد¨  
���²ا�����¨ �  �¬¯��ا� ا���ا��   ��  � ا�����  ��أ  �� 
ل ا�� �ذج �  ¶�� ��¢ت �� 
ل Äإد  ��

.
��وا�������

و���  
ل. ا�� �ذج �  ³�³��  ��أ  �� ا���ور��  
²ت �ا�  ������  2.0 ا���ا�����   �¬Ä ��� إ�¶   ���¤ا�  Æر�
و�

ن أن ���ن · ��ل �� أ ������ Î��º �¬��Ä Æ�· � ��¶ ا���²ا�����¨ وو°�
� �� رزم �Ä ع�ا����� إ�¶ ��
 �À�� ت دول
�
دة ا��ا��ة �����ل ا���
ر�� � �ف ��¯�� ا��� ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة ا�� � ا�³و�

.���
ا���
ون ا£�¢�� �¯� �®¿ ا����� ا������ ا��

 �	���� ا� و��� ا������  ا������  ا���ام 
ا����رة �Á اف ا������ ا���� ا��

 Å�� �� ن
��
ن ا�³دو�
ن ا����
� �Ä�¤���¨ و��� ���

ة أ��� �� ا���� ا���� ��إن ��³�³ ا���
رة وا��� �� أ
��� ���ل �� 
�� �� Ä¢ل � ��  Î�����  � �ا� ا��»���  ا���
رة   ����� ا��و��� ا£�¢���   ���¤ا� ا���ا����� 

.���
ء ا��¯�� وا�«��ي ��¶ ����ى ا��ول ا���� �Çاث أ���� ا���
رة وإ���

��ر ��ل ��� ��ء ��»� ������
 ا����ي ��ل ��
��� ا����� ا�¯�� ���¤� ا���از�� �� أ� Æ ا� و�
�Æ �®¿ ا�
وإدارة  ا£��
ز  
ءة �� ا��²�ا��¨  وا���²
ر¨  
رات  ا�  ¨
��ا������� ا�«
ص¨  ا��¬
ع   ����  ¨���ا�»  �ا��  Òت
��·��
 �����اف ا���²ا����� ���

�³ ا���²ا����� ��¤��� و����

ت ���¯½ ���·�®�� أن �¢§ �� �®¿ ا� °� .�À��ا�
� �®ا  �Ó. و� §
��
�ة ����ة ا����ا�� ���� ا���ا�¯�É ا£�¢�� ������¨ و��
�� �� ����Î أ��اف ا����� ا�


ر �� ا��Ç ا����ي ا�®ي و·��¥ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة.ºم إ� �ا�

�¥�� ��· ا��ؤ	� � ��ل ������ � ª��	
�دئ �������:�� ���� �

 �����¨ ر
�� ���ر�
 � ¶����ا � ¶���� Ä�¦��
�����	� ا����� 

�رة � ��ل ����
ا������	� وا���ا�� 

.�	���ا� و�� وا��	�دة ا�

�ء ���ل ���ر	� � أ�� �
إ� اث أ¬� �� أ��اق 

ا� ول ا´���ء � ��ل 
�ء ��� À� ª ¥	 ا� �� ا��ي

����� ا����رة² و���ء 
���	� ا����رة² 

 ²����وا������ت ا��
و����� ا���ارد � ��رج 

ا����ا���.

���	� ا��Á¬�� ا�����ي 
 ��¥�� ��ل �

 ���ا���� ا�¤
 �� ����وا���

�¥�� أ� اف �
ا������ ا���� ا�� 
� ا´�� ���Åا��� و

ا���� ة.

�ء ���ذج أ���ل ��ن �
�¥�� ا���� ا���� ام ��

� ��ل ���	¨ 
 Æ�� د��µ� وا����ا��
 Æا���� �������� و���

ا����رة.

 � ª��ا�� ��¥��
ا������ � ��ل 

 �� ª��� ���ا��� اث ¬¥
�Æ ود�� ��¥�� ا���� ���

�ءات ����ز �ا��
ا������ت ا� ا����.
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��� وا��²
د�� ا��ا��� ا��²»
ر ���
ء ��رو���
ر ا²ÇÈر ا� Ð ء���Æ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة ��® �

ت ا��� ��
ر و��
ر�� ا���ÇÈأ��أ ا �� �و�¦��Ç¿ ��¶ ا��
دات ا��ول ا��
���¨ إ�¶ �¬��� وإº¢ق ا���ا����� ���� إ�¶ ا��


 ا����Ó �� ا��ول. � �وا

ا�����³ ��¶   ��أ  �� �����ا��  
 �
ا��³ا� �ف � ����� ا�����   ¥�ا�¤��� ��¶ و أ�
دت   ¨��
��
�  ���
ا��  Æ�� 
و���
ا���  ا�و���  ا������   ��
ا���² 
درة ¯�  Æأ�   �و� ا£�¢��.  ا���
ون   �À��  �� 
ء �ا�� �ول ��  ���ا� 
ت �
ا���²
ا���
ون   �À�� دول  �ة �
�� أ�����  دو²ر  ����ن   300  ¾�� ا���
رة ��   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  
 ���ºأ
ا��اد  ��ار  ا���²ا����� ��¶   ���
ا�� ا����   �� §¢�ا�¬�ارئ¨ � 
²ت �� ا�¬¯��  وا���ازم  �ات �ا� ا£�¢�� ��¶ �µاء 

نá أ�ºل أ��ا§ ��ا� � ا�ز��¨ Ç §¶��� �� ¨��

�� وا������¢� 

در� ¯� �� ¨ §
�
 أ���Æ ا�¤��� أ�� .���
ا�Ë®ا��� ا��

.���¯�
ت ا���²ا����� Ä¢ل ا��
��� ا��
� 550 ����ن دو²ر أ����� ���� ا��¬��� §
��

§ إ·Ë�¯� ÆÄو

 Ì�

��¦�Å وا���ي ��
��� ��رو�
 ا�¯� Î������ ا�¯�É ا£�¢�� ������ ا���²ا���� ا��� ��

ر ���ºإ �� Éرج ذ��و��

درة ا���ي وا���²
دة وا��²´�
ف. و� �ف ا�¯��
�� إ�¶ د�� ��
�� ا��ول ¯� ¶�� ��
�ر¿ 2.3 ���
ر دو²ر أ����� وا���
�ى ا���� 
�� ��¶ ا�µ � �� §را�� ��

. و��� ا�¯����Çأ �� ��

ء ا��ا��� إ�¶ ���¨ وا���اء¨ وا��� �� ا��
��� وا����ا��

ء �وا����½ وا�¬���¨ ��¬�ي ��¶ أو���
ت ��«¬¶ ا���²
�� ا���ر�� وا�¬
ر�� ���¬
ع ا���¨ ��� إ�¶ و·� ا��ول ا��
� وذ�Ä �� É¢ل ا���
دة �¯� ��Å ا���Ù¨ و��
ء ا���رة ��¶ ا��د¨ وإº¢ق ���
ر ا���
�� ا��²
دي �� �� ¶��
ا�¯��
�� ��¶ � � ا���ي وا���²
دة وا��²´�
ف¨ ��± ���³ �� ���ن ��¶ ��ا�� �®¿  ���� ا��� ا��²
دي. و���م 

ا���
ط ا�Ó¢ث.

�ة �� ��ا��� ا���²
�� ا������ ا��� ا�«®� 
 ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة �� ����
ء ا��و���»� ا��ول ا��

ر�«¥¨ و��® � ��
Ëو� .�����ا �� ا�»�ق ا�و�½ وإ�����
 و��²§ إ�¶ آ��
 ودول را�¬� ا��ول ا� �ء§� ¨��

ء ا��
�� ا���
�� أر�
 Å��� أ�����  دو²ر   ���¢�  604.7  ����  §¢��� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  ÆÄ ¨���
ا��  �«��
� 200 ����ن دو²ر أ����� ��� ������� ���
درة ا���ي. و�»� ا����Ó ��¨ ��± وا��Æ ا�¤��� ��¶ رز�� �¯�


�¾ ا� �´� ا��
�� ����� ا������� �� أ�� �µاء ا��¾ وا����.�

�Æ ا�¤��� 15 ����ن دو²ر أ����� إ�¶ ا� �´� ا���
ر�� ا������� �� أ�� �µاء ا��اد ا�Ë®ا���  ��� ¨����
و�� ��ز ا�

�� ا�«
ص �ا��
��� وا�دو�� و���ات ا�¬�ارئ ا�¬¯��. أ�
 �� أوز����
ن¨ ��� ��� ��¾ ��ف ��ا�É�� Æ ا���
ري ا�
 ����� �¬���
ت ا���Ëة وا���¤
ت ا��

رة ��¶ أ�
س ا��ا��� ���� 8 �¢��� دو²ر أ����� ���� ا����� ���� ½Ä

.���ا����²اد و�
 �¯� ا��


ن¨ ��± �� �����
ºن و

ل وا���دان و�������³Ëي¨ ���¬�� وا����
درة ا��¯� Å��� �����و�»� ا��ول ا��Äى ا�

²ت ا�¬�ارئ. وإ·
�� إ�¶ �¯
درة ا���ي¨ ��أت ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة �����® �� ��
Ä ت
¯� �����

ء �� �
رف ا����� �� ا��ول ا��
درة ا���
��¨ ��± ÆÄ ا�¤��� 70.4 ����ن دو²ر أ����� ��¯� Å��أ�»¬� �

.���

ت ا���Ëة وا����¬� و�¢ء ا��¬
ع ا�«
ص ��¶ ا���
�� �� ا���ا��
ت ا���¯�� �����¤�ة ا��
�� ��أ

��� ا������ ا� و��� 
ا������ ����	� ا����رة 

- ��� ��رو������¦ ي ��
ا��Èزر �¨ ������ ا���Ç ا����� �������
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��
ا����ل ا��
�ر��و ا�

�م ا���
ءة. � �� ��Óو��� ا��ر��� ا���ا���
رة ا� ����ي 
�®ا   ��
���  ����ا�  
��رو� ���وس  أز��   Æ�وأ
و��¶  ا£��ادات.   �����  Æ����  
إ�   ±�� ا�Ä²¢ل¨ 
ا�ز��¨   ¿®� 
ا��� ��·�  ا�و���  
ت ��ا��� ا���� �� 

إ² أ� 
 أ�
�Æ �� ا��ا�� ���� �������.
 

 Æ�¯رة أ�

 أن "ر���" ا��� §��
و�
ت �� ا����ف �¥ �
 �Ç  ¨¶��  Æو� أي   ��  �Óأ� 
Èن �  Ò���¬� ·�ورة 
� ا����ل  �̄ 
¿ ا��¯�ل و����
� �� ا��¬
ع ��
ل � ����
 .���¯���ا� ا��و���  ا���
رة  ر��³ة   

ر�¯��
�  ��ا���
 
 � ���م  ا���  
رات Ó��²ا و���ة  �³داد   ¨É�®�  �����
ا���ال  رؤوس   Îد�
��  ��  
و���� 
رف ا�

ت ��µ  ��  (Venture Capital) 
ر�� Ó��²ا
دت  ���  �و�  .�´µ
ا��  (FinTech)  ���
ا�  
��ا�������
 Ø�� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�
 
��ا����ل ا���
ر�� ا����� ا��ا��ة �� ��
ل ا�������


ت ����¯��¨ أو �

ر ا��º£ا ا®� �� Æوأ��� ¨���
ا�

ر
��� ���ط أ���ل � 	 ة


ت ر��� ��«� - ا��³ام ��
د�� ا��و�
ت ا��ز�� �� د��� 

ا���
ذ.

�ر	¨ ¤� ©��¦� ��	 ²Çإ�� ذ�
�¶ إ��:���� ��
�ر ا����ا�

0102

 §���
ا����ل �¢ء��¨ �  �Óأ�  �� ¶µ
�� إ��
ج  
ت �
ا��
ا�و���� ����� ا��ورة ا���
ر�� �¯� ��
ت ���� إ��ار 

.���ات ��µ ر����� ��و��

 �� ا��و���  ا���
رة   ����  Æأ���  ¨2020  �¯�¯� و�� 
ا���   ��ا���  ���
�ا� 
درة ¯�  ���Ë«ا�� ا£º¢ق 
 �Ó�  �� و�° ا���
رة.   ���و� ا���
رة   ��ر� إ�¶  �ف  �
 ���
��  �����  ��أ  ��  ��
Ë�� ·�ور��  
درات ¯ا�  ¿®�

ت �
���� ا��»��Ë ا��¯
د�� ��¶ ا�� ���ا��¬
ع و�
 ��
د ا���
ل أ�
م ا���ا�����¨ ا��� ا�®ي ����¾ ا�
ا��و���   ���¤ا� 
رك «� و��ف   .��¯�  ��«�
�ف  � 
درة ¯ا�  ¿®�  �� ا���
رة   ����� ا£�¢��� 


ء.��ة ا���
رة ا����� �� ا��ول ا������³�³ أ

����ر
��� ا�¤���ت ا�¥


ت �
¬Ä - ات ا�»�� ا£����و��������
�ة ��ات ا�������Î ا�� - ��
ن ر�ا��

 .Õ�Äا��� - ��
�ة ا�®�
ء ا�²¬��
��
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 �����  ��  ��Ç
� �¯���ة  
ر�� «� و�� � 
 ¨Î���وا�� ا���¯�   ����
و�  ���
وا�»� ا���
ءة 
 �·  ���ا� أ��
ب  أو�
ط   ��  ��Óا� و��³ز 

.������ ا���

ا��و���   ���¤ا� �ى � م¨  ����  
� إ�¶  وا���
دا§ 
ا���
رة دور �³دوج �¢·¬¢ع   ����� ا£�¢��� 
 §²��� �ج و��� 
²§ ���®ى ��و�Ó� ¥���� §²أو Ò¥�
���³ا§   §
��
Çو ا������¨   ¥�
���  ��  ��ر� 
ر�� ��
 ���
��  ��¯�  ¶�� 
ء �ا�� ا��ول   ��
و��  ��«�


ر�� ر��� �� أ�� ��³�³ ا���
رة.��
 


ء ر�
د��� �� ��
ل ��µد�� و 
ون �� �³و����
و�
�د �� � �� ���¤
ر�Æ ا�µ ¨��ا����ل ا���
 ������  Æ�
و�  ¨

ر�¯�Ä² ا�����¯��  
ر�� «ا�
 Éذ�  �و�»  .�´µ
ا�� ا���
ر��   ��ا��� ا����ل 
�����ر   ���  ¶��  ��ر� 
ن ا�� 
ت �
¬Ä
 ���
ا� ا�®��   ���و�  ¨(Contour Platform)
 (Marco Polo Platform) ���� ر��
� ��� ¶��

ر�� ا��Äى ا��� ² �³ال «� �� ا����� ��� ا��

� ا£��اد.��
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¨� ��ا���
 ا� ول
ا´���ء

�¦�ا�
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� وا���
رة �

د ا����¢� ��
�Óت ��¶ ��� ا��
�����

ن �
م 2020 زا�Äا§ ��
� وا��»
ر¿ ا����� ���ا��و��� �� آن. و�� أ��� ��»� ���وس ��رو�
 ا�
� ا���
ون À�� ى دول��� أز�� ��� ��¯��� �� �¬
�� ا��� وا��²
د �

� ��اء.� ¶�� ��
ا£�¢�� و��ل ا��

 ¿®� إزاء  ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  ��
ا���  Æ�
و�
 ���¤
ء. و�
�ÆÀ ا��
 �� ا��ول ا�� §��
��ة¨ ��± أÐ �ت ���
ت ��ا���
 
 ��
� �� Ä¢ل �� ��¯� �� 

 ا������ � � � Î���� �� 
��¶ ��و�� 
 � �ا�  É��و ا£�¢��¨  ا���
ون   �À�� �ول � ا�¯����  ا���
رة   ³�³��  ��


ء.��ول ا���� �´µ

ت ا�¬
ر�� وا���
���¯�� ا���²

 �����  
 ���ºأ ا���  وا��²´�
ف  وا���²
دة  ا���ي  
درة ¯� 
ر ºإ و�� 

ر�Æ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة � ¨��ا�¯�É ا£�¢�� ����
إ�¶ �«�Õ 300 ����ن دو²ر أ����� ����� ��¬�ارئ �� ا����� ا�و�¶ 
ا��²
د��   -  ���
��ا²  Îا���ا� �ة �  ��  ���»���  Éوذ�  ¨
 ��
��  ��
� ا���
ون ا£�¢��. ��� أ�¥ و��¯Ä Å¬�رة ا�ز��¨ À�� دول 
  �ا��� ��ا
 ��  ¨Å��� ��¯¬ا� ا���ازم   ¶��  ����  ² 
ء �ا�� ا��ول  
ت �
ا��� أن   â���
Æ ز�
دة  �� ا��اد ا�Ë®ا��� و����
 �� ا���� ا��
���. و� ®ا ا��Ëض¨ �«�

درة ¯� Å��
 إ�¶ 604.7 �¢��� دو²ر أ����� � ���� ��� ��
�ا�
 ���� ��
 �� أ ��� ����� ��� �ة وأ�Äى أ°����Æ �� �¢ت µي¨ و�ا��
 �� §¢�� ¨���
�µاء ا���ازم ا�¬¯�� وا��اد ا�Ë®ا��� و����
 �� ا���� ا��

درة ¯�  Å���  �¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤وا� ا�«
ص  ا��¬
ع  د�� 


 إ�¶ 70.4 ����ن دو²ر أ�����.  �ا���²
دة ا��� �� ��

���	� ا����رة ��� ª � ا´¬� 
ا���ري ����وس ��رو�� ا�����  

��� ا� ول ا´���ء.
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ا��« ام ا����رة ��� 
ا�� ود �Áداة ����� 
� �� ا� ول ا´���ء

 ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  Æوا�� 
م 2020¨ �  ��
 �Ð���� إ��
زات   ���� Ä¢ل   �� ا����ي   
��Çأ  ³�³�� ا���
رة 
ا���
ت¨   ¶��  ��
ا�� ا���
رة  �ذج �  �� ا���²
د   ��  Æ� �Ó�

ت ��� د��   ���  ±�� ا�¯�ا��¨   ¶��  ��
�  � �  ���  ¥ ��وا���
 ���
��  ��Ë� ا���رات  و��
ء  ا���
رة   ����  �� ا���
رة   ����
 
 �
�
ا���  ��¯��  ¶�� 
ء �ا�� ا��ول  �ة �
ا����ي و��  ��Ç¦ا��

.�´µ
ا�¬
ر�� وا��

 
 �
ا��³ا� ��ا�
ة   ��  ���¤ا� ا���ت   ¨Éذ�  ¶�� �¢وة 

ء �� Ä¢ل ا�����³ ��¶ �
 �� ا��ول ا�� ��
�� ¶�� ÆÀ�
و�
 ¨���
��وا² ا��²
د��   ��ا���  Î����� ا���ور��  
ت �
ا��¬
ا���Ëة  
ت ��¤وا� وا�³را��¨  وا�Ë®اء   ¨��
ا�¬  ��
Ä

وا����¬� وا��¬
ع ا�«
ص.

��¯ ا�¥��ع:� ا�� ول 1 �����ت ���	� ا����رة ا����� ة  ª¦�	

ا����رة   �	���� ا������  ا� و���   ������� ا����� ة  ا����رة   �	��� �ت ����  -  1 ا�� ول 
��¯ ا�¥��ع (����ن دو�ر أ��	��)

ا��و���   ���¤ا�  �� ��ح ا�  ���ا��  Î�� ا�¬¢�¥¨  و��® 
 ���  Æو��  ±��  ¨ �¯��ا§  §
���� أ�Çا  ا���
رة   ����� ا£�¢��� 
أ�����  دو²ر  
ر ���  54.88 إ�¶   ��ا���ا� �ة ��ا� 
ت ��ا��

ت ��� ��¯��� ����� ���

�� 2020. ��� و��¯Å ا�¯�´� ا�� �

ت ��و��  ¨����ا�  
��رو� ���وس   ���
� اء  ���  2020  ��
ا����  
ت ���  ¶�� أ�Çت  ا���  ا��و���  ا���اق   ��  ���ا��
 ���� 
ت ���  Æ ���� ا���½¨  أ��
ر   ��و��ا  ¨�Óا�  �����ا�
 �� 
رات ���  5.84  ��  �´ا�  ��  19  �¯��� �ة ��ا� ا���
رة 
2019 إ�¶ 4.27 ���
رات دو²ر أ����� �� 2020¨ ��¶ أ�
س 


ر�� ا������.�ا�

�
��ع ا���


�ع ا�£�اء وا��را���


���ا�¥��ع ا��

�ت أ��ى���


����ع ا������ت ا����� ة

���	�ت ����� ���م 2019

4,449

565

677

150

5,841

%

76%

10%

12%

3%

100%

%

67%

15%

9%

9%

100%

���	�ت ����� ���م 2020

 3,146 

 721 

 427 

 428 

 4,723 
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 ��  ��ا���ا  ����  
�  ¨���»�� ا�����
ت   Æ�
�  ¨
�ور��

�� ا�����
ت 4.10 ���
رات �� ��Ì إ�� Òة���
ت ا���ا��
4.97 ���
رات دو²ر أ����� ��  ��
دو²ر أ����� �� 2020 ��

ت ����  ���  �¯�� °�  ¨��ا���ا �®ا   �� ا����  و��¶   .2019
ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة �� �µ¤� 2020ا§ 

 ��
ا�¬ 
ت �
¬� ����  ��أ  �� �Óا�  �����ا� ا����  ا���
د�� ���
ت  ا���
رة   ����� ا��و��� ا£�¢���   ���¤ا�  �À��� �«�
 
 �
أو���  ��  ¶µ
��  
� 
ء¨ �ا�� ا��ول   ��  ����� ا���ا�����  
ر�� ºإ 
ت �
ا��  Å��� ر���   ��«�  
إ��ا�  و����  وا�³را��¨  وا�Ë®اء 

.��
ل ا����� �� ���ºا�� 
 �
��ºو

��¯ ا����¥� ا��£�ا���:� ا�� ول 2 �����ت ���	� ا����رة ا����� ة  ª¦�	

��¯ ا����¥� ا��£�ا��� �� � ا������  ª ¥� ة ا�����رة ا��ا��� ا�� ول 2- �����ت ���	� 
(����ن دو�ر أ��	��)

�µ� ��¯ ��ع ا����ن:����� ا���	�ÄÅ ا�� ول 3 �

 �� ¥��� Æا��� �� � 
 وا����� � � Î���� ¶�� 
�ر� � ¶��
���م   ±�� ا���اق   �� 
ت �����
�  ���
وا��  �¯���ا� ا�¯�´
ت 

.
 �
��»��Ë أ�

 ¥���Ä ا�®ي  ا���¯�  
��-ا��²
دي ��ا²  �Çا� إ�¶  ا  §�À�
ا¨  §�� ا���  
ء �ا�� ا��ول  ا��
دات   ¶��  §��
Äو  ¨���
ا��
ÆÄ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة �� 2020 
��� ا���
رة وا�¬�¯
ت ا��� � ¶�� Å�¬ور�� ���¯�� ا���ا��ارد ا�
 �� 37 Õ�»�  ��� ا��Ëض¨  و� ®ا  ا.  §�� ا���  ا��ول   
 �� ���
�ة ��
م 2020 ��
ت ���� ا���
رة ا���� ��
�ا�´� �� إ
ا ��
�� ��36 ا�´� Ä¢ل ا����  §�
ء ا��� ��إ�¶ ا��ول ا��
ا��و���   ���¤ا� 
ت ��� �د ��  4  Î��ا�  .Æ�¯� ا��� 

ا. §�
ء ا��� ��ا£�¢��� ����� ا���
رة �
�¾ ا��ول ا��


�º ا����À¨ ا��� ا��²»
ف »� �
م 2020¨ و��¶ ���� ��
 � �Ó� 
��� ا���
رة¨ �� �À��� ��� �ا���
دي �� أن �»
 ��  86  ��
�� �ة ��ا� 
ت ��ا��  ��
�إ  ��  �´ا�  ��  90
 ��«� �ا��³ا� ا���
دي  ا��²»
ف  
م 2019. و���� �  �´ا�
 ���
�� ا���
د���  ¢ء ���  ���ا�  ��
ا£·  ���ا�� 
م �

.����
��� ���وس ��رو�
 ا��

ا����¥� ا��£�ا���

Ê�وا�¤�ق ا´و �آ��

إ��	¥�� وأ��	�� ا�������

����ع ا������ت ا����� ة

�ت��إ����� ا��

���	�ت ����� ���م 2019

3,809

2,032

5,841

4,977

%

65%

35%

100%

%

62%

38%

100%

���	�ت ����� ���م 2020

 2,941 

 1,782 

 4,723 

 4,105 

ا�� ول 3 - �����ت ���	� ا����رة ا����� ة ������� ا� و��� ا������ ����	� ا����رة ��¯ 
��ع ا����ن (����ن دو�ر أ��	��)

��ع ا����ن

�ن ���دي�Å

�ن �¦����Å

�ت���Å ون �ت ���	� ����

�ت ���	� ����� ����

�ن������Á ا�

ا�����ع

���	�ت ����� ���م 2019

5,019

117

601

 -   

104

5,841

%

86%

2%

10%

-

2%

100%

%

90%

6%

2%

-

2%

100%

���	�ت ����� ���م 2020

  4,265 

 277 

 100 

 -   

 80 

 4,723 
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ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²



�ر	�Ìت إ��
��ا�
�ر	� ا�����ل�

1 ¨ا���

01

04

05

06
07

13

01

02

03

0407

08

09

05

06

�ن�������ر	� أوز
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

500 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2022.

�������ر	� �
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

300 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2021.

����ر	� ا�����
�
ر�� ���ºإ ���
ا��

80 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة ��� 2019 و2023.

����ر	� ������
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

600 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2021.

©	 ������ر	� ا��
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

1.5 ����ر دو�ر أ��	��
 ���¤
ت ا��
�� ¥����� 

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2023.

�ن������Ì �	ر����
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

150 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2021.

�ن����Í��
����ر	� 
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

150 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2021.

����ر	� ��ر	��م
 �
ر�� ���ºإ ���
 ا��

75 ����ن دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2021.

����ر	� ا���£�ل
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

1.5 ����ر دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2019 و2023.
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02 03

08

09

10

11

12

14
15

16

10

11

12

13

14

15

16 ���� ا�����ر	� ا������ ا���ر	�
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

600 ����ن دو�ر أ��	�� 

ت ا�¤��� ا��و��� �
�� ¥�����

 
ا£�¢��� ����� ا���
رة �����ة �
��� 2019 و2023.

����ر	� ا������ون
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

750 ����ن دو�ر أ��	�� 

ت ا�¤��� ا��و��� �
�� ¥�����

 
ا£�¢��� ����� ا���
رة �����ة �
��� 2018 و2022.

������ر	� �¦� ا���
 �
ر�� ���ºإ ���
 ا��

3.0 ����رات دو�ر أ��	�� 

ت ا�¤��� ا��و��� �
�� ¥�����

 
ا£�¢��� ����� ا���
رة �����ة �
��� 2018 و2022.

�ن ا��������������ر	� 
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

4.5 ����رات دو�ر أ��	�� 

ت ا�¤��� ا��و��� �
�� ¥�����

 ��� 
ا£�¢��� ����� ا���
رة �����ة �
2018 و2020.
���� ��ر���

 �
ر�� ���ºإ ���
ا��
1.5 ����ر دو�ر أ��	�� 


ت ا�¤��� ا��و��� �
�� ¥�����
 ��� 
ا£�¢��� ����� ا���
رة �����ة �

2018 و2022.
�����Í

 �
ر�� ���ºإ ���
ا��
210 ��	� دو�ر أ��	�� 


ت ا�¤��� ا��و��� �
�� ¥�����
 
ا£�¢��� ����� ا���
رة �����ة ��� �

2018 و2020.

����ر	� ����
 �
ر�� ���ºإ ���
ا��

1.5 ����ر دو�ر أ��	�� 
 ���¤
ت ا��
�� ¥�����

ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 
�����ة �
 ��� 2018 و2020.
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ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²



ول
 د

�
 �

� 
رة

��
ا��

 �	
��

�
�

��
�

�
ن ا

�و
��

 ا�
��

µ
�¦��Æ ا�¤��� ا��و��� ��

ا£�¢��� ����� ا���
رة 
���ات إ�¶ ز�
دة �� §��
ا���
و����� ا���
رة ا�¯���� ��ول 
� ا���
ون ا£�¢�� À��

¥ ��� ا���ق  ��
دة ��
ون �����
 É�¯ا� ����� �· ®�� °�

 Æ���ا£�¢�� ������. و���¥¨ 
ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� 

��� ا���
رة ا�����³ ��¶ ز�
دة ��
 �À�� رة ��� دول
و����� ا���

ا���
ون ا£�¢�� ��¬
ل دو²§ 
 
أ�Äى �� ��Å ا���ا����� 

.����Ë«ا�� 
 �
��و�

 ¨���¤� ا� � �� §

م 2020¨ وا�¬¢�� ��
 ����� 
 �
��� �� �´³ت ��¯� 78 �� ا� ر��
3.68 ���
رات دو²ر  
 ��� ÆË�� رة ا���
ا���
 �À�� رة ��� دول
أ�����¨ ��¶ �� �� ا���

 ��
�� ��
��
ز � �³� 
ا���
ون ا£�¢��¨ �
 - ��
��ا�¤��� �� �¬��� ا���
رة وا���
¿ ا²


ء.�ا��²
دي ���ول ا��
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2 ¨ا���
 ت ا������ ا� و��� ا������ ����	� ا����رة  ªو�
وا���Ç ا���	¥� ������اد وا��¦ 	� ا����د � أ�� 

 ��ع ا��را�� �� ا� ول ا´���ء � إ��	¥��
د�� 
�Î ا�� ا���ت  � ©�����ب ا�¦��اء � ف ا��«

.����ا������ ���
إ�¶  ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  Æ� ���
 ���
��  ��
ا���  ��³�  ���وا�� �¢����اد  ا£�����   É�¯ا�
 Æ °Ä 200 ����ن دو²ر ���� �������وس ��رو�
 ا�

���ب ا���اء. 

ع ا�³را�� �� إ�����¬��

ا�³ار���  ²Èف   
 §��
أ�  
 §د� ا��ا���   ����  � و��  �و�
�ت  �Çأ  
��ا��
رة �� 
ء �أر رون ا���� ا�Ë®ا��� ��  ��ا�®�� �
� �®ا �
ا��
���. و� ا�Ë®ا���  ا����  أ��
ر   �� ���
ا��
�ول �  ���ا�  ���¤ا� ا��³ام   ¶�� �ل� � ا�®ي   ¨���ا��
��� ا���� ا��
��� ا����� ��¶ ��ار � ���� ¶�� ¨
إ�����


و و�®ور ا���� وا�®رة.�
�� وا��
��ز ا��
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ت ا���
ا��
���: ا���²
�� إ�¶ ا���²




��� �� دول ���� ا��²
د�� وا²���� §
��

§ أ���� °� ��
��¯� ا����ل إ�¶ ا�¬ °�

ت¨ و��م ا��¬
ع �
� �� ا��¬����� ا��
� ا���
ون ا£�¢��. و����� إ��À��
 ��  
و���� ا�Ë®اء  وأ��  ا����¨  
ت ��ا�« و��دة   ¨��ا����� 
ت ��ا�«  �����

.��
�ا�� ��¬��
ء¨ ��¶ ا£��ادات ا����وع ا��
دات ا��ول ا��

 ��
¬�
� �¬¯��
درات ا�¯
ت وا��
وو�Î ا���
�� ا��و��� ��¬
��¨ ا���ت ا���
 ��� ��ا�� .��·
م ����ظ Ä¢ل ا����ات ا������ ا� ���� ��ل ا��
�� �� إ��از ��
��ا��   ��  ��
ا��  ��  ���
ا�� ��  ��
ا�¬  ¶�� ����ن   ² ا�®��  
ص »µا� �د �

.2019 �� §
860 �����
§ �� 2018 إ�¶ 770 �����

 
�Ò ��� إ��������م ا����ظ ا�¬�م ��
��� ���وس ��رو�
 ا� ����� �®ا ا���
ا�� ��
ء   ¶�� ����ن  ا�®�� ²  
ص »µا� �د � ����ا  ��� ا���اء¨ و��  ���ب 
 
� أن �³داد �®ا ا���د �� 2020¨ � �����»�� �¬�د ا��¯
را§ �� �
م 2013¨ �� ا�
 
 ����� دون  و����ل  
ء �ا�� ا��ول   
  ����ا  ���
إ· 
ت ����  ��  �����

.��
�ا� 
 ��¶ ����ى أ�� ا�¬��

�ة �
�� ��
ا�¬ إ�¶  ا����ل   ���
إ��  ³�³��  ��م وإ�¶ أ� ����  
إ�¶ � ا  وا���
د§
ا��و���   ���¤ا�  �À��  ¨���
ا��  ¥� ��»� ا�®ي   �Çا�  � ���¶ ��ا 
ء �ا�� ا��ول 

ر¿ �� ��� ا���
�³ ا������ ¯��
� ��
ا£�¢��� ����� ا���
رة �� د�� �¬
ع ا�¬
 ������ 
 
 را�«§ §���µ ���¤���²ا����� ا���Ä¢ت ا��� ��� � 
. و���¥¨ �¯�¶ ا�
ا����� ��¦��� إ��ادات ا����د �� أ�� ا���
ظ ��¶ ����� ا�� ��
ء �»�� ����� 


ء.�
§ ��¯� ��Å ا���Ù وا����� ا��²
د�� �� ا��ول ا��د�

 ��

ع ا�¬¬� ¾�
�ة ���
ت ���� ا���
رة ا���� ��� ÆË�� ¨2020 م
� ��
3.14 ���
رات دو²ر أ�����. ت

دا
 ا

إ�
 ��

��
�

�

��

 ا�
ت

��
���


ء ا��ا�¯�� �� �� ا��ول ا����¯� �� ا�� ä� �� °�د ���ود �� ا�� �Ç ¨Éذ� Å�
�إ�¶ 
 Å�¬�� 
� §
¯�

�¢ت ���¯¬� ��¬
ع ا�¬
��¨ و�� ��
�¢ت ��� ���وا��
در�� ��¶ �
ا��ارد   �«� �� ³��ا� �ور �  ���¤ا�  ��¬�� ا��
²ت¨  و�� �®¿   . §¢�
�  §¢���
�ت � °�  ¨��
Ëا� و� ®¿  �¯��ة.   ����«� 
ت ���  ����� ا��و���  ا���اق   �� ا�¢ز�� 


ء.��د �� ا��ول ا��� ¾�

ت �¯��ة ����

أ�ز ا������ 	 � ا������ ا� و��� ا������  ا�¤�� 4: 
�
��ع ا���
����	� ا����رة ���م 2020 �� 

����ن دو²ر أ����� 

Bangladesh

800.0
Tunisia

730.0
Pakistan

516.7
Egypt

445.5
Senegal

161.8

35 ∆



 3 ¨ا���
 د�� ا������

 ا� و���
 ا������

 ����	� ا����رة
�
��ع ا���¥� 

©	 ���� ��ر ا��

ح �� �� §
ت ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة دورا§ ���� أد�
 � ���� ���
رات ��Ä ����� Î��º �� ¨ر�� ا�������
ا��� ا� �´�   ��
ا������ و��و�� ��ى و�µوط د�� ����ة Ä¢ل  
ءة �� ��± ���
�
ا����ات ا���Ç² �»�ة �� ا�»�ا�� �� ا���. و�
�Æ ا����ل ا���
ر�� 
 ���
ا���  Æ��Ä ���� ا��ا��� �� Å��� ���¤
 ا� ���º ا���
ا���
ل  و��   .¥���� ا�®ي  ا���¾   Ù�
�  ��
�إ  � ���  
�  ¨���
ا�
 � ��Äات إ�¶ ا��� ���� ا�� 
����¨ ��«�Ø ����� ا���»� و�����ا�

. §
�ر���� ����

ت ا���»� �� ا������

�ت �

ت ا���ر�� ��ا�� ا����د و�¯�¬�� ���¤�Æ ا���
�� ا�· 
�
 .��

ء ا�¯¢د ����¶ ا���
ظ ��¶ إ��ادات �¬�دة � ®ا ا���� �� أر

ن ���Î �¬�د و��
ل ���»¬� ا������ و�
�� ذ�É �� ��ا��� ·

�� ا��²
د.


ت و��م ���� �� ����
��� ���وس ��رو�
 ا��ور�� �
 أ���ت ��¥ 

 ا�¤��� ا��و���  �� ���³ة ا��� ��Æ ا����ل ا���
ر�� ا� ا����ار¨ ���

ت ا���¬�� ��¢�� ���
 �� ����� ا�����µ رة
ا£�¢��� ����� ا���

.Îء ا�¯¢د �� دون أي� ��ا�
��� أر

��� ���و ���  ر��د
�ب��ا����� ا�����®ي وا���� ا�

����
ا� �´� ا���
ر�� ا�������¨ ا�
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�ة¨ و��� ���د ��ا إ�¶ أ��ث ����� �
در �� ا��� ا� ا���
د§
�� ا���ا�� ا�¬�د¨ ��أ ��د ا�»��ب ا��� ��
�� �� ا���ع - 
 ��  �´�¬� �����ة  �³داد   -  ��®Ëا�� ��ء  ا��»
ر   ��  � ��¯�  
�
À � ا������ات ا��
��� أن ��� 690  � Ä¢ل �
م 2015. و�°���
 �� �´� 8.9 �� ا� �Ó� 

��ن �� ا���ع¨ ��� Õ»µ ن����
�د � 
وز ����  ¨¶��ا� �®ا   �ا��  
� وإذا   .��
ا�� 
ن ��

م � ����ل   
 §�����  840 �¯�� ا���ع  
��ن �� ا�®��  
ص »µا�
�ا�� ��
�� �� ا����� ا�Óف ا��2030¨ و����®ر ����Î ا� 


ء ا��
م ��¶ ا���ع ����ل �
م 2030.���
� �Ó�ا�

 ��
�� ¨��
�¢وة ��¶ ذ�É¨ وا���
دا§ إ�¶ ���
�� ا��®�� ا��
 §
��ا��� � �³ى  و�°  ¨���ا�» ا���ع   �� Õ»µ 135 ����ن
ا��²
دي.   ¤º
وا��¯ 
خ �ا�  � ��Ë�و ا�¯»���¨  ا��³ا�
ت  إ�¶ 

�� �®ا �� أن ����
��� ���وس ��رو�
 ا��� ��واÈن¨ �
ا���ع   �¬»�  ��
إ·  Õ»µ ����ن   130 ض  ����  
� ا���د¨ 


م 2020.� ��
� ����ل � ��ا�»

وردا§ ��¶ ذ�É¨ ��� ����³ � � ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� 
 ¶��  §
¯�� وا�³را��  ا�Ë®اء  
ع ¬� إزاء  ا���
رة   �����

ء �� د�� أ�� ا�Ë®اء¨ �� ا��ول ا���

ت ا��� ���
�ا�
�د ا�»��ب ا��¦�Çة �
���ع¨ وا��«��� �� ا����¨ � Ø�Äو
ا���   �Äد و��³�³   ¨���
ا£�� و�����   ¨��
Ðا�� وا����اث 

.��«��ا�

د�� ا�� ادات 
 � ����ا���

ا���¨ 
 - ����ا´�

أ� ا�£�اء
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4 ¨ا���
 � �� ا������ ا� و��� ا������ ����	�

 ا����رة ا����� ا����� ����¨ ا����	��� ��
�����¦� � أ�� ا����اد ا���¨ ا´�

 ��«�
� م  ��و���  ¨�����ا��  �����  ��
ا��  �´� �
�  ��Óا�  ¨���ا�� وزارة  ر  ����
 ��
ا�� ا��
م  Ä¢ل   

و� ��  ¶�� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤��
ا������   ��
¶ ذ�Ä �� É¢ل ا���² � ��اء. و����� ¶�� Æ�¯� ا��� وا����ات 
 ���
�Óا�� �Ðوف  Ä¢ل   ���وا� ا���ور��  
ت �
ا���²  ��¯��  ��أ  ��  ���¤��
ا��²
د   ¶��  §
�
إ�� ا����   ��  Éذ� و�
ن   .��أ  ��
وا��  �� 
  ���ا  ��Ç
�

ا��ي.
 

��� ���ل �¯���ة �� أ�� د�� واردات �� �� �� ¶�� ���¤
 ���Æ ا��
¬�

ن ��� ���
أ� 
ن ���� 
وا�Æ�³¨ و�  ¾ا�� ��ار  ا������ ��¶   ���
ا�� ا���� 

.����
��� ���وس ��رو�
 ا��
 �� ·�ء  ا�Ë®اء �� ��¨ ² ���
 

 ����
�� ��¢� ��

ء وإ� 
و�Æ ا�¤��� �� ��ب ���
 �� أ�� إ��اء ��ار ����� 
�
 �
ء ا���رات ا��� ��
��� Î��º �� ������� ����Ð ا� �´� ا��
�� ����� ا��
�®ا   ��
�  �و�  .���¤ا�  ��  �� ���ا�  "���
��ا� ا���
ر��  "ا����ل   Å���
 � ���
�� ا�¯���ة  
����ل � وزود��  ا� �´�   ��Ð�� 
ءة ��  ³�³��  ��  ��
ا�¯��

Ä¢ل �� � ا����� �� ��
ل ا����اد ا���� ا���²ا�����.

��Ä ��  أ�� �

��� وا£دار����ا�Å ا£دارة ا��
�� ��»¤ون ا�

�����ا� �´� ا��
�� ����� ا��
���Äا�وزارة ا����� وا���
رة ا�
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ا�¤�� 5: أ�ز ا������ 	 � ا������ ا� و��� ا������ ����	� ا����رة �� 
�ع ا�£�اء وا��را�� ���م 2020�


�ة ��¬
ع ا�Ë®اء وا�³را�� 721 ��
ت ���� ا���
رة ا���� ��� ÆË�� ¨2020 م
� ��
و��®   .�À��ا�  ��  �´ا�  ��  15  � �Ó�  
� 
ء¨ �أ� دول   8  ¾�
� أ�����¨  دو²ر  ����ن 
 ¾�
ا�¬¢� 
¨ ÆÄ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة 7.10 ���
رات دو²ر �

��ن �¬
ع ا�Ë®اء وا�³را��. �Ó� ��������


رف ¨ أ��ا²§ �� §
�
�� إ�¶ د�� �¬
ع ا�Ë®اء وا�³را��¨ ��� ÆÄ ا�¤��� أ�·²
و�
 �� ���¤
ل¨ ÆÄ ا�Ó
§ � ®ا ا��¬
ع. ��¶ �¯�� ا�ا����� �¯� Ä¬�ط ���� د�

�� ا�®ي ا��«��¥ �� أ�� ا����اد Ëا£�¢�� ا��� É�¯�� 16.0 ����ن ��رو Ì�¯� 2020

ا��اد ا�Ë®ا���.

���¤
م ÆÄ ¨2008 ا�� ®��

��Óن �¬
ع ا�Ë®اء وا�³را��� �������� ¾�
�

7.10
�رات دو�ر أ��	�����

�¦�

382
ا������ون

85.3
���� ��ر���

85.3
�ن���أوز

50
ا���£�ل

47.3

����ن دو²ر أ�����
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 5 ¨ا���
 أ��¸ ا������ ا� و���
 ا������ ����	� ا����رة
Ç¨ ا���� �ا��� ��
�� ا�

��� ا����� ا���£
���� �� أ� ا�£�اء���� 

�� ا���£�ل
 ���¤���¥ ا�� ���� �� ��
Ëا£�¢�� ا��� É�¯د ا�
ا��¯
را§ �� د��¯� 2019¨ ا���


��� إ�¶ 16 ����ن ��رو.��¥ ا£�� Æرة و��
ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���

م �� ا�¤��� ا��و���  ����¥ 8 �¢��� ��رو ا��� �Ë�
��� ا��ا��� ا�¯� ½Ä �¬و��ا�
 ��
ت ����� �� أ��µ ����� ��
Ëا£�¢�� ا��� É�¯م ا�
ا£�¢��� ����� ا���
رة¨ �
وا����  ا�رز  ��ار   ¶�� ا�Ë®ا��¨  ا���   Î����� ا�¢ز��  �اد �
�  ���
Ëا��� ا��و��   ��³و�
 ���
�� ���ºا�� ��

ر Ä¬� ا���²ºو���¨ �� إ��وا�Æ�³ ����� ��ز�� 
 ��¶ ا���
ن ا�
ا���ا��
ت   �� ا��«���   ��  ���ا��  ��
�  ¨��
��
و�  .����ا�  
��رو� ���وس   ���
�
 É�¯ا�  ��� ا���
ون   ³�³��  �� ا��� ��  �®ا   ��
� 
ف¨ ¬ا�  ��
 � و��  ��ز��.  ا���¯�� 

ل Ëا��� ودو��  ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤وا�  ��
Ëا��� ا£�¢�� 

و�®�É أ��
ب ���� ر������ �� ا��¬
ع ا���� ���ز�� ا��اد ا�Ë®ا���.

 �À��  �� 
ء �ا�� ا��ول  إ��ى  
ل¨ Ëا���  �� ا���
رة   ���� 
ت ��� د��   ��و��
 ����
� ا���
رة   ����� ا��و��� ا£�¢���   ���¤ا� 
ت ��� Æ� ا���
ون ا£�¢��¨ ���
� ا���
ون ا£�¢�� À�� ول��� ا���
رة ا�¯���� ��� �� 
 ��
ا�¯¢د �� ��ا��� ��


ء أ�Äى.�ا �� ا���� �¦�� �� دول أ� §��¯� 
 §ا إ�¶ أن �� §�À�
 

 Î��º  �� 
ل Ëا���  ��  ��ا���  ���� 
ل  ���  ��«�  ���¤ا�  Æد�  ¨
 ���¦� و��® 
و�
ن  ا��²
د.   �� ا���ا�����  
ت �
¬� ¾�
� 
ر�� �� �� �¢ت  و��ا��   ���� Ä¬�ط 
ك ر���  ���� �� ��Äا§ إ�¶ أن �®ا ا��À� §
��
§ و����

ع ا�«
ص أ�¬��� ���¤د�� ا�
 �¬���
ت ا���Ëة وا���¤� ا� �Ó
��� - ا��²
د��¨ ��± ��������Ð� وا����� ا²
و��¬�ر  
ل. Ëا���  �� ا�»��
ت   ��  �´ا�  ��  90  ��  �Óأ�  �Ëا�  ���
��ا� وا�»��
ت 


ص �� �¬
ع ا�Ë®اء وا�³را�� ا����ي.Ä ��«� 
 �� ���ا��
 

�� ��� و ��دا��
ا����� ا�����®ي 

��
Ëا£�¢�� ا��� É�¯ا�
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�¥ 	� ا� �� ����ار�� 
�� ا����ب ا� ��

�م ²2020 �¦¦¸ ا������� �� 
ا� و��� ا������ ����	� ا����رة ����

� �� ا���ار�� �� ا� ول 
 �ا´���ء�Í ��� ²ار �ر���

 ²�����Íون² و�������² وا���
وإ� و�����² وا���£�ل² 

�ن.���وأوز

373 ����ن 
دو�ر أ��	��

ا��و���   ���¤ا�  �� ��ح ا� ا�³را��   ����  � ����
ا����ات  Ä¢ل   ��¯�  ��«� ا���
رة   ����� ا£�¢��� 
 �
·��¨ ��± ا�� �ف ��
²ت � � �� ����� ا���ا�
 �¯� 

��� و����� ���ءا§ �� إ��
ج ا�³ارع و��²§ إ�¶ ا��

 ���ن ��� ���
ت ا���
ا����� وا�����¨ و�� ��¯� ا���
 �º
»ا�  Å¯�� ر���
ا��� ا�³ود��  ا��Å ا���¬
ب   ��
 �����

ص �Ä ��«� 
 º
��. و��Àا§ إ�¶ ار�¯ ����ا��
��� ا�


د.��� Î�
ا��


§ �¯��ا§ �� ���� ا�³را�� ¨ إ�¶ أن �� §
�
رة أ�µ£ر ا�و��
زرا���  
ت ���� ����²اد   Õ»�  ���¤ا�  �� �م �ا�

ن ���� 
أ�
���¨ و�®�É ���¬� وا���ل ا���دا�� - و�

��� وا��²
د�� ��¶ ��
ن �����
ن �� ا��
��� ا²���
أ�

.

ء �� إ������� �� ا��ول ا����ا���اء �� ا��

 ���¤��� ا�� �À��� �� �¯ا�³را�� ا��� ا�� � ��«�
را�¬�  �ول �  �»ا� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و��� 

ع ¬� ��
�� §��Ó� ¨(�´ا�  �� 42) �����ا� ا��ول 
���ب ا���اء (36 ��  
ا�³را�� �� �¬
ع ا��¬�¨ و£�����
��ل �� ر���   ��«�  ���ا��  Õ»�  ±��  ¨(�´ا�


�� ا��¬� وا���ل ا���دا��.Ä ¨ي�ا���

 ���¤ا�  ����  ��
�� ا���اء¨  ���ب   
إ����� و�� 
ا�Ë®اء  أ��  د��   �� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و��� 
ا�³را���  �Ä¢ت ا�  �� �³ءا§  ا�³ار���  ا��«�ام  و�½ 
 ���
�ا� زرا��   ��أ  ��  ���ا�� �®ا  
ر ºإ  ��  ���ا�
 ¶�� 
���ل � ³ار��� ��  ���ا��  ¾��  ¨É�®� ا�Ë®ا���. 

�Å و�� �ا�  Æا���  �� � ���
�� ��

ت ������ا�


�� د�Ä أ����.��

 ��³ز �� ¨��Ä¦� دون أي�
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�¥ 	� ا� �� ����ار�� 
ا���¨ 6 �� ا����ب ا� ��

���� ا�������� 
ا� و��� ا������ ����	�

ا����رة �� د�� ا��را�� 
�ن����� أوز

ا�³را�� ��  
ع ¬� ���� ا������  ا���وق  ���ن  أن   ��¯� �»�ف  إ�¥ 
 �¯�� أوز����
ن É��µ ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة. و�°
 ���¤م �� ا� ������ ا��ا��� ���� 50 ����ن دو²ر أ����� ا��


ر�� ��¶ ا£º¢ق ��»�¿ ا���وق.Ä ���أول �

 ���� �®ا ا����� ا���وق �� ����� �
در ����¥¨ و� ��و��ف �
ا£�¢�
ت ا� ����� ا��
ر�� �� ا�¯¢د �� �¬
ع ا��¬�¨ و��³ز �»
ر�� 
 ���� ����� 
ا��¬
ع ا�«
ص و��رة �¬
ع ا��¬� ��¶ ا��د. �
�³ار��   ����  ��  �ا�� ��ص   ��  ��³ا� ا����اث   ���¤ا�

ة ا����. ��� �� ا��«��� �� ��
��� 
ا��¬�¨ �

 
 � ���� ا���  ا£��اض  أ�»¬�  ا��ا���   ����  �����  ¨ وأ��Äا§
 ���� �»�وط  ا�³را��  
ع ¬�  ��  �¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤��
�ة. و��� ��¶ ��Ç �¦ن ا�»�ا�� �� ا�¤��� ا��و��� ا£�¢���  ����
 ��¢�  ���¬� إ�¶   ��¬�� إذ   ¨�¯���ا�  �� ����ا��  ا���
رة   �����

�ة ��¶ ا�¬����.�
��
���د �

��  ���ر إ	��و	��ف
ر���


ع ا�³را��¬� ���ا���وق ا������ �
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�ى �  ����
ا��� ا���رة  آ�
ق  إ�¶  ا  ا���
د§

م 2020¨ �� �¬���
ت ا���Ëة وا���¤ا�
�ا��
ت � Æ ا��� �»��
 ���³ ا���
رة ا��و���¨ ����
 ����  ±��  ����� ا��²
د��   ���
ا��
 ��� ��� ¶�� �¬���
ت ا���Ëة وا���¤ا�
 ����
ا�� 
ء �� و�½   .
��Çأ  ��Ç  æ�
���
ا£��
ل  
ر ¯�Äوا 
ز� �¨ ��  �� وا��¢ء 
ا���Ëة  ا�»��
ت   Æرز� ا£��ادات¨   ��¢��
 �ا�� ا�´� �� ��ص   �� 70 ���  � ���� ا��� 
ا��»
ط ا��²
دي  ا��
�� و��ا�� ��  ��ل 
���دد  ��Æ وº¦ة ا���Ëط. و�� �®ا ا���
ق¨ 
 �¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤ا�  � °Ä أن 

��ا�¥ Ä¬� ا£��
ل �»�� دا��.

 �¬���
ت ا���Ëة وا���¤ا ���� ا� §�À�
 �Ä�ا�  �و����  �ا�� ��ص  ا����اث   ��
 Æ�·و ا���¨   ��Äا��  ¶�� وا���
ظ 
 

§ �� أ��ا� �µ

م 2020¨ �� �� ���¤ا�
 �� 
 ��
ز�
دة �� إ�¶  ا��ا���  ا���²ا����� 
 ¶�� 
ص Ä  ��«� ا�����³   �� ا�«
ص¨  ا��¬
ع 
 ¿®� د��   ¨�¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤ا�
 ��  ����  ¶��  
 ��� 
ن و· ا�»��
ت 

.
 �
�
�� Å��

إ�ام ��ا�� �¨ �����ت 
�� ة �� - �����

ا������ت ا�¦£��ة 
وا������� وا�¥��ع 

���ا�«�ص ��� ا���
ا���Ëة  
ت ��¤ا�  ����  ��أ و��  و���¥¨ 
 Æأ���  ¨����  ¶�� ا���ل   ��  �¬���وا�
ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�
�ة �� 8 �
رف ���
م �µ 2020ا�
ت � ��

ء ��¶ ��ار �و�¤��
ت �
��� �� ا��ول ا��
ا��
ج¨   ��
و�  ¨����
ا� و�³ر   ¨Ùد�¢Ë��
 �ا���  Æو��  �و�  .
و���� وأوز����
ن 

ت ��¤��  §
د� ��ح ا�  ������  ���
�ا£
دو²ر  ����ن   427 إ�¶   �¬���وا� ا���Ëة 

أ�����.

 É�¯ا� 
ء ��µ �د � �ع ��  Ì�¯�  ¨Éذ� إ�¶ 
 
آ��  ��  � ��  16  ¨ §
���µ  26  ��¬µ
ا��
 
وأ����  
إ�����  �� و10  ا�و�½  وا�»�ق 
 ����ا����� ا� ا�¢�����. و�� µ¦ن Ä¬�ط 
ا���Ëة  
ت ��¤ا� �ة �
��  ���¤ا�  ��
 ����� ا���ل ��¶ �
در   �� �¬���وا�

ر ÇÈا  ��  
 ��
��  ��  ��
�وا� ا���
رة 

.���
ا���¯�� ���
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7 ¨ا���
أ��¸ ا������ ا� و���
ا������ ����	� ا����رة

�ن����Í��
 Ç���ا�� �¨ 
ا����ري � �� ا������ت

ا�¦£��ة وا�������

 �ر�� �������³
ن �ا���
ري ا��ف ا�ول ��  ��³
ن ����� É�� ن
�
 ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  �� �µا��   ���
ا�� �¯�م  ا�®ي 
 �¬���
ت ا���Ëة وا���¤
ت ا���
ر�� ����ا���
رة �� أ�� د�� ا��
¢ء ا��ف ا��
��ن إ�¶ � Å ��� ا���
رة. و�� ر��� ½Ä آ��� Å���
ا����ح   ���ا�� ا�»���� �¦���ب  
م ��� Î�
¬� ���ا���ل ��¶ �
� أن �®¿ ا�»�ا�� ��� ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ���� .���¤�� ا�
 Å��
ز ��¶ ��� أ�¯� ��ا�� أ� ��³
ن ا���
ري ���³����� Éرة و��
��� ا�����

.
 �� ���¤��� إ�¢��� �� ا�¯¢د¨ و�®�É ���� ز�
دة أ�»¬� ا��

 �� ورش   ���¤ا�  ÆÀ� ا���
رة¨   ���� Ä¬�ط   �����  ��  §¢�و�
 �ر�� �  ��  ���
ا��  ���
ا� 
ت ��¤�� �ة � �ر�¯�� � ودورات 
 ¨Åر��ا�� � ®ا  ���ن �¤�¢ت �
���. و�����§ �� ��³
ن ��� Ä¯�اء �����
Ä¢ل  �ة �
��
�  
���� ����د  ا�®ي  ا£�¢��   �����
�  
������  
�³ز�

إº¢ق ا��
�®ة ا£�¢���.

��³
ن �����  É��  ��Ð��  
 د�  ¶��  ���¤�� ���ن �  
أ��  
�

 ���� ا���
رة � ��ا���
ري �¢���
ق �¯�ا�� ا�» 
دات ا��
د��� ا��� ��
�ر�¥ و��و·¥ � ����� �� É�¯ا� ��
��� ���ا��و���. و�¤�� أن �®ا ا�


ل ���� ا���
رة.�� ��

 É�¯ء ا�
��µ أ�� �و���¯� ا�¤��� ا��و��� ا£�¢��� ����� ا���
رة أ�

ت ���� ا���
رة¨ و��¬�� ��Äت و
���³�³ ا����� ا£�¢�� وز�
دة ����

.
�� ���
إ�¶ ��
ون ���º ا��� ��� ا�� 
ت ا��

Ï�	�����Í 	��ف زار����Ç زو��
ا��
�Å ا�ول ����� ���� ا£دارة

��³
ن ا���
ري����� É��
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8 ¨ا���
��  ا��������

ا� و��� ا������ 
����	� ا����رة 

 ��� Ç� ����
 ��� Àر� 
 �	���

���	� ا����رة 

 ���
إ�¥ �� دوا�� ��ور ���� ��É أن ���ن �� أ��م ا��
ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�  �� ا���ا�����  �µا�� 
�Æ �®¿ ا�»�ا�� ��¯���Ý� Éام � ���� ا���
رة. ����
 15  ���� ا��ا���  أ�
س   ¶�� 
رة ��  ���� ا��
ق 
ا��ف   ¥����و  ¨���¤ا�  �� أ�����  دو²ر  ����ن 

ب ¬Ä ���¦� ½Ä ¶�� ��� ا�®ي Ùد�¢Ë�� �� ا�ول


ن.ا��²

�®ا   �¯�� و�° ا���
رة¨   ¶��  ³ ���� ��ف   É��  ���� إن 
ا��و��� ا£�¢���   ���¤ا�  Î��� �� م ���ا�  ���ا�
 ���� 
ل ��  ��  
�ر���  ³�³���  §
��
أ� ا���
رة   �����
 Î¯� �ا��¢ء. و� أ�¯� ��  إ�¶ ��د  ا���
رة وا����ل 
 ���� ���
�ة و��� أ�
ت ����²اد أ���� 
وأ���³
 �� ��ح ا� ا��ا���  أ�
س   ¶�� ا���
رة   ���� د�� 
 ��أ�  ��
� د��   �����  �� أ���   
�  ¨���¤ا�

.Ùد�¢Ë�� �� ³ار�����»�ات ا²Èف �� ا�

 ��  ���
ا�� ا�»�ا��   ¿®�  ³�³��  É��  ����  � و�����
.
ا�¤��� و��ا��� د�� �� ا��
د�

��	� ا�¥�¦�
ر��� ���� ا£دارة

���� É�� ����

 Ä��ا��Ìق ا��
  ��Á� Æ����

�ن����ب ا���

 ������  
 §��
أ� ا��و���  ا���
رة   ³�³��  �¯�� °�
ا���¶   �و� 
ء �ا�� ا��ول   �� ا��²
د�� 
ا��ول  د�Äل   �Ð  ��  ¶�� أ�¯�   ��أ�  
دور�
 Æ��ºأ و���¥¨   .���
ا��  ��  ��
ا���  �����
ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا�

ن ا�®ي 
ب ا��²¬Ä �
م 2020 ���� �¦��� ��
ا��ول   ��� ا���
ري   Î��ا��  �� �� إ�¶  �ف  �
 �� ا�»�ا�
ت  و��³�³  أ�Äى¨  ودول  
ء �ا��
 ����ا�  ���
ا� 
ت ��¤وا� 
رف ا�
ا���Ëة  
ت ��¤��  §
د�  ��وا£���
ا�¬�د   Î��ا�� 
ن ·  É�®و�  ¨�¬���وا�

.���

�� وا���� ا����ادات ا�¯�£

و·��¥  ا�®ي  
ن ا��² 
ب ¬Ä  ���¦�  ���� إن 
ا�®��  �ر�� ا� أ�
م  
ح ��  §
Ó���  ���¤ا�
 
� ا�«
ص¨  ا��¬
ع   �� ا���
رة  
ل أ� �³او��ن 
 ��  �¬���وا� ا���Ëة  
ت ��¤ا�  � ��

ن ��Ý� ¾¯ون ا£�¢��. وأ�
� ا���À�� دول

ب ¬Ä �
د ��¶ ���� �¦���ر�� اÈن ا��²ا�
 ��  ����  ���¤ا� و·��¥  ا�®ي  
ن ا��²
 ��  ���ا�  �º
»�  �� وا��«���   � �
��¯�

� ا���
ون ا£�¢��.À�� أ��اق دول
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9 ¨ا���
��Æ ا������ �� 
 ا� و��� ا������

 ��Á�� رة� ����	� ا���
�ن����ب ا���

 ����� ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا� �ت �
ا���
رة �� �
م 2020 إ�¶ ����� و���ة إº¢ق 
 �»ا� �ة ��ا�� 
ن ا��² 
ب ¬Ä  ���¦� أداة 

ر ºإ  �� �رة ا� 
رف وا� �ر�� ��
ا��¬
ع   ��  
 �
�
�� �³
دة �  
ا���ا����� 

ا�«
ص.

و·��¥  ا�®ي  
ن ا��² 
ب ¬Ä  ���¦�  ���� إن 
ا�®��  �ر�� ا� أ�
م  
ح ��  §
Ó���  ���¤ا�

ت ا���Ëة ��¤
ل ا���
رة �� ا��³او��ن أ�
ا���
ون   �À�� دول   ��  �¬���وا�
اÈن  �ر�� ا� 
ن ��Ý� وأ�¯¾  ا£�¢��. 

ن ا�®ي 
ب ا��²¬Ä �
د ��¶ ���� �¦��ا��²
 � �
��¯�  ��  ����  ���¤ا� و·��¥ 
دول  أ��اق   ��  ���ا�  �º
»�  �� وا��«��� 

� ا���
ون ا£�¢��.À��


ح ��� 
ن ا��² 
ب ¬Ä ���¦�  ����  � °�  ���
 ���¤�  ��  ��
·  ¶�� 
���ل � ر  ����
 ���
ن ����دة ا��ºاف ���� ���Ç�� ���
�
 
� د¨  ���ا� ا����²
ق   Üر�
�  �� 
ت ����ا�

ن ��²
�  ��
ا�«  �º
»ا�  ��  ��
��
�  ��»�


ن.ر �«¬
ب ا��² ��و��� ا��ف ا�

 Ä��ا��Ìق ا��
  ��Á� Æ����

�ن����ب ا���
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�¤  ا���ارد 
�ت ���ا��ز�� ���

��� ا�� �� 
���	� ا����رة

 ���  ������  ����ا�  
��رو� ���وس   ���
�  Æ¯¯��  ���
 ��
ا���� وا����� ا�»��ك �� � ��¯��� �� ��ق 
 
أورو�  ���¬��  ��  ��¯�  ��«� �ت  �Çوأ  ��
ا�� 
ء �أر
ا�و�¶   � µا� إ�����
. وÄ¢ل  
ل µا�و�½ و وا�»�ق 
 ��
��
� ا�»��ك   ���ا�� ��ق  �³ف  ا��°  ¨���
ا��  ��
��وض  إ��ار  و��م   ��
ا�� ا���وض   ����� �م � و�½ 

وف �� ����ر »�ة �� ا���ق¨ �� �Ð ا���� ����«�
 ��و��ا ا���
د���¨   ��·�����  ���
ا��² ¢ءة ��  ��¯�
 ��أ�  �� أو  ا���اد¨   �� ا���³  
ل وا�� ا�����
ت¨ 
 ��و�� ا����. و�
�Æ �� �®¿ ا���ا�� ��ا���ال إ�
دة 
 §
��  -  ��¬�ا�  �� ���
ا� 
ت ��¤ا�  ��¯��¦�  Æد��
 ���¤ا�  ��  ���ا��  ��  ����µ  
 ���  ��  ��Óا�� �¦ن 
 ��  �ا�� إ�¶   - ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و��� 
 ��  �� ���ا� ا�»��ك   ���ا�� 
ت ���  ��  

ر�� «�

ت ���  Æ �وا  �و�  .���
ا�� ���ة  Ä¢ل   ���¤ا�
 ¿®� Ä¢ل   ���¤ا�  
 ��«� ا���  ا�»��ك   ���ا��
 �Ð �� �
ت �¯��ة ��¶ ����ى ا��»��ا����ة ا��¯� ��
 � ��

ر��� �� ا����� ا�»��ك �� ��«�³وف ا�
ا£�¢���  ا��و���   ���¤ا� 
ء ��  ��
��
و� ا���²
د��¨ 
 ���� ا�����ة �� ��ق ا�� ��� ا���
رة ا�� � ا���

ا�»��ك Ä¢ل �®¿ ا����ة.

ا�»��ك¨   ���ا�� 
ط «�  ¶��  �Çا�  � ���ا و��Ëض 
 ��  ���ا�� �µوط  �»¦ن  ا���
وض   ���¤ا� أ�
دت 

 ��� ���� ��� ا������ ��
 ا���
د��� �� أ �¢�


ر��� ا��¢�� «
ت ������ � �ف ا���¬
ب ا������
 ��أ  ��  ���
�Óا�� � �دا§   ���¤ا�  Æ�®�  
�  . §
�
أ�
 ��  ¨� ���
و�� ا�»��ك   ���ا�� 
ء ��µ  �� ا���ا�� 
�دة ��ا�  ���
ا£� 
رف ا�  ¶�� 
ص Ä  ��«� ا�����³ 
 ���¤�ات ����� ��¶ ��ار ا���ا��ºاف ا��� ��»
رك أ
ا���
رة¨ ���
§ ��®ب أ�¯� ��ر   ���ا��و��� ا£�¢��� ��
 Å�
��� �� ا���ال. و�� أ��� ����� ا������ إ�¶ �
 
��ا��   ¨ÅÓ� و��   �Ó��  ��«� 
ر��� «ا�  ���
��
 �� ا���ق¨   ��  ��� ا�و�  ���ا�  �� �ر��� �  áف
��
 ���
ت ا����� �� ���¤
ء ا���µ ر��
ا��´�
ف �»
ا��¯��ة �� ����� �����
ت ا���
ب ������.  ا�»��ك 
 �� ا���  ا�»��ك   ���ا�� 
ت ���  Æ�
�  ¨É�®�  §�����
 �� و�¦��
م   ���
� ا�®��رة  ا������
ت   Å���  
 ��
 ���¤ا�  Æ��و� ا�ول¨  
م �ا�  ��  �� �����  ���
�د � ا���¬
ب   �� ا���
رة   ����� ا£�¢���  ا��و��� 
��ا ��  ��
�� و��µ وا� Ðر��� ا�®�� أ
«����ل �� ا�


ر��.«ا���ل ��¶ ا��ا��
ت ا���ور�� ��

 ��  ���¤ا�  Æ��� 
ت¨ ��ا���  ¿®�  �� ا����  و��¶ 
 ���ا�� 
ء ��µ  �� أ�����  دو²ر  
ر ���  2.438  ��
 ��  13  ¾�
�  ����30  ����� ا���ق¨   �� ا�»��ك 
 ��  
 �� ��ى  ا���  ا���ال   � �Óو� 
ء. �ا�� ا��ول 
ا�®ي  ا���
رة   ����  ��
�إ  ��  �´ا�  ��  52 ا���ق 

��¥ ا�¤��� �®ا ا��
م. ���
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�دة � �¤  ا���ارد �ا���
� اث أ¬� ��� ام �� ا���ق���

 �� ���¤
د�� ا���ا����� ا��� ���
�ت ���ة ا�� ��� ���
 �À��� ا���ا��   �ا�� 
ن ��  
 ����  �����  ±��
 Æ��«� إذ   ¨� � ا����ة  ¯�ت �®¿  وا��° ا���
رة.   ����
 ���Äا�ا�����³ ��¶ ��
ء ا���رات ا�  ¶�� 
 �¢Ä ���¤ا�
ا�»��
ء   ��¯µ  ������ ا�� �د   ��  ��³ا� و�®ل 
 �� ا���²اض  إ�¶  �ة§ �
� ا����   É�®و�  ¨����Ç�ا�
 �·����  � �  

ر�¯��
�  ���¤ا� ا��   Ü����� ا���ق 
 Æ� ���  ¨Éذ� إ�¶   ��
إ· ا���ق.   ��  ���Çو�� را�«� 
 �� ا�و�¶  ا����ة  Ä¢ل  ا���²اض   ��  ��  ���¤ا�
أ�¥  
��� ��¶ ا������. ��� � ���
�� Å��� Å ����� ���
ا��
 �� ���¤�Æ ا� ��� ¨2020 �� ±�
Óرا§ �� ا���� ا�
ا��¯

د أدوات ا���اض �ة وا�����و·� ��ة Ä¬�ط ا���اض 

²ت �  �� ا������  �� �¢ت   ������ (ا³��²ام  �ة ���
ا�¯�´�   �� ا����  و��¶   .(��
Ä 
رات Óوا�� ا�¬�ارئ 
 
� ا���²اض¨   ���¤ا�  Æ�
ا��¬ 
ت¨ �����
�  ���
ا��

.

ل � ���Ç Æ¯Ó وا��³ام أ��اق ا�


ت ��ة �
Ä¢ل �®¿ ا����ة¨ أ���Æ ا�¤��� ا��

 �� إ�¶  أدى   
� ودو���¨   ��وإ���  ����� 
رف �  ��
 
 ���� �³ز   
�  .��
ا� ا���ق   ��  
 �
��µ �ة �
�
 ���¤ا�  Æ� و��  
� ا����ات.  ��ق   ��  
 وا�
وÄ¬�ط   ��
ا�« 
رات Ó��²ا  �«��  
 ���� �ة �
�
ا£�¢���¨  ا�»�اء  إ�
دة  
ت ��و�  �»ا� 
ن ا��²
ا������¨  إدارة   ��أ 
ل. و�� ا� �¢§ �� Ä¬�ط ��ق �
 ���  
� �ة �µر  �����  ��
��  ���¤ا�  Æ�·و
 

ر�����  ��  ��¯�  ��«�  
����� ا�����  و�
²ت 

.���
ا��²
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����� إ��دة 
����� ��ض ��ا�� 
�
 ا����رة �� أ
ا����ي

��ز��

ا����
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�ى� �� ا������ ��� دو�� وأ��
�� ��� �� ����� ا��� ا��ي 
 ��� �� �ن �� ا� ��واة  و��م   ��ا� أن   ��  ���  �
ا� ���ى ا���� �� �� ���� 
���� أ��اف ا��� �� ا� ���ا�� 
�� ا� ���  �� �� أي� و�� ���. ���ا ا����� �� أ��� إ�����
�ض وأ��اف ��د �� ��ا���� ا����د�� ��� �� ¡ ����
وأ��دت 

ا����رة و���� �
�� � �ا¥�� أ�� ا������ ��� ا��ول ا����ء.

 �أ� ا� ����  ��رو§�  �وس ��  ������ ��ن   ���� � ��ق  و�� 
� ا����رة �� ��م 2020 ا��� ازدادت ����� �«
����ظ ��� 
�اء ¥ ا��®�ل �����   �« � ا���  ا�ر��ح  د  ����  �� ا� ����   �� 7

±��� ا
���� ��° � ا����رة ا���� �� ������ ا����رة. �� ��ا 
ا����ق� � � ��¥� ا���م أ��� �� ذي ��� ���´ و
²��³ ا��ول 
ا����ء �� ا���� ا·¶�� ���� �� �� أ¥� ا�� �د � ���ت 

� وو�� ا����رة.�«
 ¸�� �� ��و���ت ا����رة ا�

 ��ا��
را��ة
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«�� ��م 2017 إ�� أن �»�ن ��®� د�����»�� ����اث  �§��½ ¥��ر ا����رة ا������ ا·������ ا��ي أ¼� ����
 ������ا������ وا·� ا� �±��   ��� وا����ون  ا��� ��  ��ت  �� � �� ذ�� ��� 
��ر�� وا�� �ر���  �و�½ ��ص 
و
������ ��ف ا��»��� ا���®�دي �� �±���ت ����دة ��� ¡�ار ا�¿را�� وا�®����ت ا�¿را���� وا� �����ات 

ا�®���§��� وا����� ا������ وا����� وا����و�� �و��ت� و��اد ا����ء وا��»����¥��.

 ���Àا��� ا�� �§��½ ¥��ر ا����رة ا������ ا·������ �� وا���� �¶ل ا¥� ���� ا��ي �¼�� ����و��§� ا����� ا���
��رات   ¿�¿�
 ���ف   �"(-19�����) ��رو§�   ������  �����¶�  ½��§�"ا��  ����
ا��ا  ���  �2020  ���إ�  9  ��
ا� �±����  دول   �� ا�® �د   ��� ا�®��  ا��±�ع  ��رة  و����   ������� ا��®�ي   ��� ا����ء  ا��ول 
 ����ا�� ا��ول  �ر ا�� � ��� �±� «�ارئ � ����ة �
ا·������ وا������ ��� �� �اء. �� ��ا ا����ق� 

±��� ا����� �� ا����¶ت ا� � �  �́ 
� ��� آ��ر ا�ز�� �� �¶ل أ§�±³ �����. و ��Äا�� �� �����وا·�

:�  �� � ������وا�± ��� 
��د ������ة ��� ا��ول ا������ وا·�

����
�ر ا����رة ا� ���� ا��� ������
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 �����ا·� ا��ول  ا�±��� ��  ا�«�´   ���  ���ا� � ´ و��³ر��  �ا����  ����
ا� �®� ��   Å�� ف�� �� ��
�و
����ت ا����اد وا��®�ي ������ � ���Æ ��� �����
 ���
ا����ء �� ا���� ا·¶�� ���� ��� ا��� 

�وس ��رو§� ا� ����� و¡���� �� ا��ول �� إ������ و��ل ا����´.��

� ا�����و�� و���دل  ���� ا�� ��
ا�� ��� ���ن "ا��� �اد وا����ي 

 ������ ����19- �� ا��ول ا�������
ا����ء �� ا���� ا����� �������"

�� ��ى ا�� �اد � �
وا������ ا��ول 

 �� ������� ����ا���
ة آ��ر ���وس �رو��  ��¢

ا������.

ا
��¦ أ�¥� �� 130 £����¤ و��ا¤ �� ا����ن ا�£��� �� 17 دو�� 

�اء ���©��ت و���ر�� ا�� �رف ���ن ا��� �اد � ����إ��

�� وا����ي ��ª و����� ا�����دة �� ا����ات ا��و��� �� �����
¬»ا ا����ل.

 ��� �����إ©��� �®زر و
 ����ا��ول ا���
�� ���وس �����
�رو�� ا������.

��و�� ا����ر��� �� 
 ����ا��ول ا���

���و���ت ������ 
��� ��� �¦ ¢��ت 

���وس �رو�� ا������.

��±�� ��ث ��وات إ���ا¯�� �� 25 إ���� 2020 و�� 3 و17  ���و©� 
:����² أ��ز ا������ ����  �¥��� 2020 و��

1
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ا���اض  ا���� �  ا����ت   Çز و���� أ¥�   �� إ§�³ء ���²   �����  ��  �� ´

 �¥��اض و
�� ا���È� ����® وإ���� ا����ت ا� �و��¸ ا� � ���ت ا� ������
 �Æ��إ�� ��ا�¿ �¶ج. � � ¥�ى 
�°�´ � ��� §�� ا�����ت إ�� �����ات إدار�� 
 �� ا�����   �� �ا� ����  17  ²À و¼  ����Äا�  Åو��� ا� ����.  ��رو§�  �وس ��
ا·دارات ����� إ�� ¥�§� 89 ���² ��ز و��Ç (�»�ن �»� ����� ���² ��ز 

و��Ç وا�� ��� ا���).

 ��م إ�³ 
�ªر د�� ���� ����
���� �����ي ������ ���وس 

�رو�� ا������ 2

ا�±���  ��� ��ات  
¿و����  �¶ل   ��  �����إ� �ب ¡  �� ا� ����ات   �«�� د�´   
إ��  دا��ر   �� ����ر   ����  �� وا����ة   ���ا� � 
��دل   ����
و ا���ور�� 
 ½��§��� ��Å ا��±� ������ون �² ��
 ´
ا� ����ات �� 10 دول إ������. و�� 

ا����ون ا��� ا� �� � �� ا���� ا·¶�� ���� ��.

 ������و�� ¶��� ا������ات �� دول ��ب إ��
 ��·������� ��³ ���ى ا�� �ات و

ا���رات ���� �اد وا����ي ������ ���وس 
�رو�� ا������

3

ا�®���§�� وا�±���  إ�� 
���� و���À �±�ع 
®��² ا�¥�¿ة  ا� ³�وع   ���ف 
������Æ Ë أ¥�¿ة ���Æ§�� و«��� 
�� إ������� و
���� �� ��¥� إ������ إ�� 
 ���وا��®�ي ا� ��� �Ìو��¹ وا������ت �� ا���رة. و� »� 
���� ذ�� �� «
ا��®�ي وا����� ا����² � �ا¥�� ¥���� ���وس ��رو§� ا� ��³�ة (�����19-) 
و
���� ا� ����� ا��و��� وا·��� �� وا��«��� ا���� � ������ �� ��ى �¶ء���� 

.������ إ������ ��Æ�� وا�� �د��

��� ا��اد ا�������� � � ��¢�
وا�
�ªة ا�·��� �� ا��ول 

����ا��� 4
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 ����
 إ��   ���� ا��� �   ���� � À �¶��«��  �¶� ا�¿را��  د�´   ½��§��  ���  
 ����
  ����
 �¶ل   �� ا�رز�  ����ى   ��� ا���ج   ���  �� ا��Äاء  ��دة 
 �� و
���¶ت   �(Ëا� ا� �����  وا���ور  (ا� �ة�  ا���دة  ا������  ا� ��¶ت 
 ´ ا���§��½ �� ��م 2020 ���  ¼Æ .اء إ§��ج ا� ¿ار����ا���² (ا�� �ن) وÀ �ن �

 .2021 �� ����±
أن ���أ 

������ ا����¸ ا����� ������ت 
���� ا��را��: ������ ا�رز ��·ارئ 

2020 �� ��¢� ا� �ج 5

6

7

وا����رة  ا�®����  ووزارة  ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���   �� �

�°�´ دورة 
�ر����  ��� ���� ����Ä ا� � وا��� � �� ا�  �»� ��وا���®�د ا�

��و��  �ب. و�� Ä ا� ا� ��و�ت ��  وإدارة  �����رة  ا�����  ا� ���  ������ون �² 
 �����ا·� ا��ول   ���®�  ���  � � ا��و���  ا����رة   � À ا·��� ��  ا����رة  ا��ورة 
 Å�� أ�� �  ا·¶��.  ا����ون   � °��  �� ا����ء   ���§�ا�  �Ä���� ا���«�� 
 �� ا�����  وا� ���ت  ا��زارات   ��  ��Í� ا�  �� � ا���  ا���ر����  ا��ورة 
 ��� �� ا����²  ا�����ي  ا���ر��   ���  ��  2020  �����  29  ���Äو�  20  �� �ة �ا�

�ب.Ä ا� �ا����� �����رة وإدارة ا� ��و�ت �� ا��ار ا�����ء

ا���ر�¸ ¢ل ا����رة ا�©����� ¯�� ا����رة 
ا� ����� �� ا����ان ا������� ا���£�� 

2020 ��������������: ا��ار ا�����ء« 20-29 

ا��� ��  ووزارة  ا���ر¥��  ا��³ون  وزارة   ²� ������ون  ا� ���ى  ��ا   ´�°�
  ´

وا��� �ر وا����ون ا��و�� ووزارة ا����رة �� 
�§Î ����ر أ��� �� 4 آ�ف ¥�� 
����� ا��®�د�� ور¥� أ� �ل� إ���À إ�� ا����� �� ا� ��و��� و�Æ§�� ا���ار 

.������� إ�

�� ا���¥��ر وا����رة �� ��د�� 
2020 ����¼« 4-3 ���ا :2020 ����إ��
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أ¥�   �� ا� ����ة  ���درة   �� ا  ¥¿ء� ا� ���   �§�� ا���ا���   ���
ا����رة ا��� أ«����� ��° � ا����رة ا���� ��� �������� �� �� ��� 
ا·§ ����  ا� ®�رف   ����  �§�¥ إ��   ��� ���� ا·¶��  ا���� 
ا��و���  ا� ���   �� ���  �2012 ��م  و���  ا�«�اف.  ا� ���دة 
 ½��§�� وإ«¶ق  ·��اد  ا�»���  د� ��  ا����رة   ��� �� ا·¶��� 
 ��±� ا������   ����ا�� ���ول  ا����رة  أ¥�   �� ا� ����ة  ���درة 
�¶ل ا¥� �ع ��° � ا����رة ا���� �� �� ¥���. ����ا� � ��� ا��

�§��½ ���درة ا� ����ة � Î��� Å��� ا��ي ���و�¶ل ا�¥� �ع ا�
� 2019� أ��ب ا� �° �ن �� ���� �� ������ أ¥� ا����رة ���ول ا��
 ����ا�� ا�� �  �ار �� ر���ا   � �  .½��§�ا��  ´���
  ½���§  ��  ´��Àر
د��  ا��ي   (20/1/2019) �وت ��  �� ا� ����ة  ا��ا���  ا���®�د�� 
ا� ��� إ�� إ��اد ا� ���� ا���§�� �� ��§��½ ���درة ا� ����ة �� 
أ¥� ا����رة ���ول ا������ ������ون �² ¥���� ا��ول ا������ و���� 

ا��ول ا������ (ا����Ï ��د�� 22).

�§��½ ���درة ا� ����ة �� � ´� ®
 �  وا���دا� إ�� ��ا ا���ار� ا��¼
أ¥� ا����رة ���ول ا������ 2.0 (AfTIAS 2.0) ا����را� �� ����� 2019 
 ��  � ° ¼§  � � ور��  �¶ل   ����®
  ´
و  �2020  ��ا���  ���Äو�
 AfTIAS ½��§�
���Ð و���� � ´
�ا�� 2020. و�� ��رس 2020� ��
 ����¥  �أ�  �� ا�����¹  ا�����ة  ��ت  �ا� �±� ا�����ن   ��  ��È��  2.0

�وس ��رو§� ا� ���� ��� ا��®�دات ا� �±��.��

 � �و�� � ��ات.   Î �  �±Ä��  AfTIAS 2.0  ½��§��  ´  ¼Æ و�� 
 �������� ا��� �ي �� "
�¿�¿ ا����¹ �����رة ا��و��� �� ا� �±�� ا��
�ص �  ������� �����ث   �� و� �����  �ءة �  �أ��  ����¥ �¶ل   ��
��از§��   ����
  ´
و ا� ���ا��".  ا��� ��   �� و����´   ��Í�

�ة �� أد§� 
Ä±� ا���� �«��ا� ������ ��� 40 ����ن دو�ر أ�

ا���Ä³��� ا�  ��ة ��� � Î ��ات ا����را� �� 2021.
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ا����¦ 10
������ د�� ا��¾���ت ا��½��ة وا����·� 

�� دول ��ب إ������ (درا�� ¢���)

�ة وا� ��±� �Ä®ا� ا� ���ت  �§��½ د�´ � �� ��ق 
ا��و���  ا� ���   �  Æ  ������إ� �ب ¡ دول   ��
 ´����� ا���رات  ����ء   � ����§�� ا����رة   ��� �� ا·¶��� 
ا���رت  و��  ا� �±��.   ��  �«��ا�³ ا� ®�رف  إ��  ا���´ 
 Internationale  ��§� ا���³ر�� ا�� ���ا� ��� ا�³
Projekt Consult GmbH (https://www.ip-
 Îر���  ����  ���� Ç��³�� �����م   (/cgmbh.com
 �� ا��و��   Îر��� و���   ��� ��ر����   �� ا��و�� 
�ة �Ä®ا� ا� ���ت   ��� 
 � ���ت  �È³ن  ا����Äل 

 ��� ا����رة  ��Æ�� �����وا� ��±� ا�  ���� �� ا� ®
��� إ�� 
 ���
 �±�ا��� 
¿او��� ��Å ا�³���ت� وا���اح 
�ة �Ä®ا� ا� ���ت   ²� ا·��اض  � ���ت   ¿�¿�

ا�� �  ��أ  ��±�����. و��   ���� ¼� ا� ��   ´� وا� ��±�� 
 �د�� �  �� وا§���   2020 ��رس   �� ا� ³�وع   ���
 �� °§ ا��ي  ا���¶��  ا�¥� �ع  و���   .2020
 ����ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة �² ا� ®
ا�³��� ا���³ر�� ا�� �§�� أ§�±³  �اء �� �§ ���«��ا�³

ا��³��Ç ا� ��� �� ����� أو�� �� ا� ³�وع.

 ����ا� ® �����¥�ت   �¶���  �� ���
 ا����اء  ���ء  وأ¥�ى 
 ���� و��ءات  ا������  ا·¥�ا��  ا·��اد  ����ى   ���
����ت   ´���
 ���ف   ���ا� ا� ����ة  و�������  ا�� �� 
�ة �Ä®�¹ت ا� ���ت ا�� ����و�����ت ����� ����� و�
��ا  و���  وا����Äل.   ��� ��ر����   �� وا� ��±� 
��ل  �� ��ر  ¥���ا�  د��¶�   ���ا�³ �اء �� م  ��� ا��س� 
�ة وا� ��±� و����ول ���ت �Ä®ا� ���ت ا� ��� 

 �Í�� ´��
وإ¥�اءات ا·��اض� إ�� ¥�§� § �ذج وأدوات 
ا� ���ت  ا�� �ن  دورة   ����  �� ا� ®�رف  و����ي 
�ة وا� ��±�. � � 
Å�� � ³ ا��ز�� أداة ���س �Ä®ا�
�ة �Ä®م �� ا� ���ت ا� �
�¿ز 
���´ «�� ا���ض ا� ��
 ����اء ا�³�� ´���� ا��� �ن. وا»��� ����
وا� ��±� و
 �����ا�� ا���ر����  ا��ورات   ��  ��� � �  ��ا��� أ§�±³ 
 ��  �ا� ��« إدارة   ���و� ا�� �   ����  ²�  �§�ا·§�  ���
ا���ر��  �����Àت  و� ��   .���«��ا�³ ا� ����� 
وا� ��±�  �ة �Ä®ا� ا� ���ت  أ� �ل   ���±
 
����ت 
 ���
  �́ 
و ا��� �§��.   �ا� ��«  ´���
و ا� ���  وا������ 
ا���³ر��   ���ا�³ �اء ��  � Ñ� Ò�  �� ����ح  ا� ³�وع  أ� �ل 
ا·¶���  ا��و���  ا� ���   �Àر ��ز   ��§  ��� ا�� �§�� 

.��«���� ��� ا����رة وا� ®���� ا�³
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�ة وا� ��±� �Ä®د�´ ا� ���ت ا� ½��§����ف �
 ��� إ�����   �أ� إ��اث  إ��   �����إ� �ب ¡ دول   ��
 ��� وا� ��±�  �ة �Ä®ا� وا� ���ت  ا� ®�رف 
��ا  ي  ���د ا� ®�رف�  إ��   ��������  Óاء�  ��
ا����رة�   ��� 
 �����ت  �وض � ز��دة  إ��   ½��§�ا��
�� ���ت   ´���
 وأدوات  
�ر����  دورات   ´���
و
�  �ر�ت  ا� ����ة  أ¥�   �� وا� ��±�  �ة �Ä®ا�
ا� ���ت  إ��   ������� أ��   .��¿�¿�
و ا·��اض 
ا���Æل   ����  �«³� ����¿ز  وا� ��±��  �ة �Ä®ا�
�����Ç ����ت   ���� ��
��را و����  ا�� ����  إ�� 

ا���¿ �� �اد ��وض ا� ®�رف.

ا� ���دة   ����ا� ا����ت   ��� ا�³�ا��  �ت و�� أ
�اح ��� وا���ص  ا���م  ا��±����  و��  ا�«�اف 
�� �� ز��دة �� �°�ر�� ا�� ���  ����� ��� 
أدوات 
ا� ���ت  إ��   ������� ا�� ���   ��«
 �ا²¥ 
و
ا���وض�  ذ��  و� �  وا� ��±�.  �ة �Ä®ا�

.���وÀ �§�ت ا��� �ر� و���ت ا� ����ة ا�

 ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���   �§�¥ وإ�� 
 ���§���«§�� ا�³���ء ا� �° � ا��و��� ��́ À �ا����رة
 ���«�) ����وا� ���À ا����� ����دة ا� �³ر�² ا��
 ���ا����Äل) و��� ��ر�Î. و��´ ا����ر §�� 200 �
����دة  �±���ت   ��  ����Ä� و���±�  �ة �ÄÆ
 �� ��ا�� 2020) و(2021� � � ���� �� � ���� ���
إ¥ ���   ��  20%) ��ات  
��د��   ����  40
 �� و��³رك  وا� ��±�)�  �ة �Ä®ا� ا� ���ت 
 ´���
  ��� ��±�ي  �ا� ��  15  ���  �� �  ½��§��
 ��Èو�� ��� ا�� ��� و�� ��� �� �����ا���´ �� �
ا� �³ر�²� و
���´ «���ت  �� �����ة ���� ·��اد 
 ���  �� ا� ³�وع  و������  �ض� �  ��� ���®�ل 

ا�� ���.

أ���  ا� �����  ��رو§�  �وس ��  ����¥ ��ق  و�� 
�� ���ت  ا�و����   Õ� � ا� ³�وع  ��ف   ��¥�

 ��ة وا� ��±� ا� �³ر�� �³»� ������ أو ¡��Ä®ا�
ا�®���  (ا�����ت  ا�®���   �����ا� �±�ع   ��  �����
ا�®���  ا� ����ت   ´���
و وا�®�����   ��� ��ا�
وا�����ت ا���¥���� ذات ا�®��� وا���اد ا� ����ت 
ا����د  و«Èة   ��  ��
 ا���  وا��±���ت  ا�®���)� 
 �� � �) �
�±�� ا���ر�Î وإ��ل ا� ��¥ ����ا��� 
 �� ½�¿� وا�����´). و�� �Èن  ا�¿را��  ا��±�ع  ذ�� 
أن   ���ا� وا� ����ة  ا� �����  ا� ����  ا�دوات 
���ودة   �»�� � ا�� ���   ´�� ز��دة   ���  �����
�ة �Ä®ا� �� ���ت  أد§�   ����«
و �� ®�رف 
 ´���
 �́ 
 �2020 �وا� ��±�. وا����را� �� 29 §�� �
 �� و���±�  �ة �ÄÆ  ����  38  ��  ��� �� أول 
ا� ���ت  
�ر��  و���ي   .½��§�ا�� ���ء �  � Ñ� Ò�
ا� �ل  رأس  إدارة  
����ت   ��� وا� ��±�  �ة �Ä®ا�
 ��  �������  ���  Õ ��  �� ا�ز��ت�  وإدارة  ا����� 
 ����ا� ® ن  ��« ���  � ����� و�� �  ا�ز��.  آ��ر  و«Èة 
و��  ا��و���   Îر���  ��� إ��   � ���
  ´�� �ف 

�ف ����� �� ��ر���� ��� وا����Äل.®�

������ ���� إ£�ق 
À�ا���درات �� ��½�د

�§��½ �����ة � Öد�¶Ä�� �� إ«¶ق ا�®�درات �®�� ½��§�� �� ¼�
ا��و���  ا� ���   ���  ����³� ���درة  و��  ا��¶د�   ��  ����
���ا�   �� ا����رة   ����
 و�»��  ا����رة�   ��� �� ا·¶��� 
���ا�   �� ا���� ��  ا��³ون  وزارة  �¶ل   �� ا�»�����  وا��»��� 
�و�½ ا�� �ل �� ��Ä¶د�Ö. و�� 
´ إ«¶�� 
 Î��� ²� و������ون

.2019 �� ��§ ��

ا����³  ا���ف   Öد�¶Ä��  �� ا�®�درات  إ«¶ق   �®��  ½��§�و��
و
¿و��  ا��و����  ا����رة  ���ل   ��  ���ا��³ ا� �ارد   ���±
 ا�����: 
�و�½ ا�� �ل �����رة ��� 
�°�´ دورة 
�ر���� �� ا����رة 
 Î���
وا� ®�ر��   �����Äا��� ر��  �ا� ®� إ��  د�´  ����ت   ´���
و
ز��دة   ��� ا�³���ت   Å�� د�´   �� ا���ف   � �و�� � ا� �� ���. 
أ§³±��� ا��®����� وا� ��� � �� ا��� �� ا���®�د�� ا� ���ا�� 

.Öد�¶Ä�� �� ��ة ا� ��� �� ��وا���


�ر�� 32 ��³ر��� (17 ���´ �� ا����ء)  ´
 �½��§�و� �¥� ��ا ا��
ا����رة/��° �ت  �و�½ 
 ا����رة/��° �ت  د�´  ����ت   9  ��
 ��  ´�� وأ¼  .2020  Î±�¡وأ  ����� �ي �� �¶ل  ا�� �ل  د�´ 

.2020 �ج �� 28 §�� � ��ا���

و�����ت  ��رات   ¿�¿�
و ���ء   ���  ¿����� ا���§���   ����ا�  أ�� 
إ��  ����Æل   Öد�¶Ä��  �� وا� ��±�  �ة �Ä®ا� ا� ���ت 
ا���ق  ��ل  ��ل   ������  ����ا�   Å��  � � ��
و ا�»��ي.  ا���ق 
 ��« 
 إ��  ا�§�±³   Å�� و
��ف  ا���ق.  د��ل  �È³ن  و
�ر���� 
 �� Öد�¶Ä�� �� �±�� ة وا���Ä®ا� ®�ر�� �� ا� ���ت ا�
 ��Æ��
���� إ�»�§�� و���Æ´ إ�� ا��اق ا���� �� ا� ������� 

���ا.

 �� ا� ��� �   �� ا���³ط   �� ا�������  ا������   � �� �
 ذ���  إ�� 
 ��  ��ا� ة  ���  ��  ��وا��� ا� ���ا��  ا���®�د��  ا��� �� 
ا����رة وا� ®�ر��  
�¿�¿ ��رة ���درات د�´   ���» �� Öد�¶Ä��
ا���ق  �ص �� ا� �ة وا� ��±� �¡���م �Ä®ا� ا� ���ت   ��

 � �� ���ا. �ا���� �� � �
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زت ا��¾��� ا��و��� ��� 
 ا������ ����� ا����رة

 و���¸ ���ª� ا����رة ��
��ªا ¶�ا�����

���� و���¦ Á���ت ا������ة ���� 
 ���ل ا������ ا������ إ�³ ا��¾���ت

À�ا��½��ة وا����·� �� ��½�د

���� ا����ة �� �¶ل إ���� ��ا��ت 
��ر��  �� ��� �� � �� �
إن �»�� 
���� ا����رة �� ���ا �� ��° � ¡�� ر���� 
����ا�� �� ®�ر�� �� دول §���� �² ��³��� ������ وأ¥�§�. و��� ��م 1980� ��ن �»�� 
���� ا����رة �� ���ا 
��¹ت  و����  وا� ��±��  �ة �Ä®ا� ا� ���ت   �� ا�Øف  ³�ات �� ا���رات  و���ء  ا����رة  �و�½ �� ����ت  م  ����
 �Ùق ا�و��و�½ ا����رة/��° �ت د�´ ا�� �ل �� دول ��ة �� ا����´ (آ��� وا�³
����ت د�´ ا����رة/��° �ت 

وإ������� وأ���»� ا�¶
���� ودول ا�»�ر���).

وا§±¶��� �� §��ح ��§��½ ��®� إ«¶ق ا�®�درات - ا����Äل (2018-2017)� أ��م �»�� 
���� ا����رة �� ���ا ��ا�� 
�و�½ ا�� �ل �� ��Ä¶د�Ö �� أ¥� 
���´ د�´ ��³�ك ���§��½ ���ء ا���رات �� ���ل ا����رة ا��و��� 
 Î��� ²�

�� ���ان "��§��½ ��®� إ«¶ق ا�®�درات - ��Ä¶د�Ö" ا��ي ��رك ��  Öد�¶Ä�� �� ل إ�� ا���ق�Æود�´ ا��

 ���� �� �� ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة وا��³ون ا���� �� ا�»���� (وزارة ا��³ون ا���ر¥�� وا����رة 
���� ا���Æل إ�� ا���ق ا�»��ي. � ����

�ر�� ا� �ر���  ����� :������� ������� �� ½��§�وا��� ��). و����È ��ا ا��
إ��   �� �ا� ��  �ا��®��  �� ا� ����ة  ����ت  وز��دة   ����
 إ��   Öد�¶Ä��  - ا�®�درات  إ«¶ق   �®��  ½��§�� ���ف 
�و�½ ا����رة/��° �ت د�´ ا�� �ل ا� ���رة 
�ة وا� ��±� �� ����ت د�´ ا����رة/��° �ت �Ä®ا� ���ت ا�

.Öد�¶Ä�� ��

 ��� ���درة ا§±¶ق §�� ا��®���
 ����
�وس ��رو§� ا� ����� ��ن � �� �� �� ����¥ ���À�� إ�� ا�����² ا��� �°����
�§��½ ���� ا���دة � ´���
 �� �� �« 
�ة ا�«�اف ا� ���� ����� ���� ��- ��Ä¶د�Ö ���»�� �² "وا���� ا����ا�À". و�
�اء ������ �� د�� ���ا � ��� ا������ وا�����ت ���� وإ��اك  ¼� �� �§��¶ل 
�°�´ دورات 
�ر���� ��� ا·§� ��
ا� ³�وع�  �� ��ا �
 �ة �� � «�ال  ���
 ا���  ا����ون  روح   ���  ������ د��¶�  ذ��  و��ن  ا���ر����.  ا���¥���� �§���±³ 
� �±���ت  �� 
�ة و���±� �ÄÆ ���
�ر�� 32 ��ر��� ¥���ا� (17 �� ا·§�ث و15 �� ا����ر) و43 � �� �وا��ي أ


�ت ا���� ا� ����� وا�¡��� ا� ®���.��§

�ا���� �² ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة �¶ل إ«¶ق �³�و��� ا�  �ل �� � ��� ��و��ز ���� ��ي آ
ا��³ون ا���� �� ا�»���� 
�� ���ان "ا� �أة �� ا����رة .. �� أ¥� § � ���� و����ام" �� �� �� 2020. و��ن ��� 

.�����ا�³�ف أن 
���ث ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة �� �¶���� ا�±���� �¶ل ��Å ا�

�����ن ����
ا� ��� ا�����ي 


���� ا����رة �� ���ا ��«�

ا����¦ 11
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 ½
ا��� إ¥ ���   �� ا� �¹   ��  24  �����  ´���
 إذ  ا���®�د�   �� ا��±���ت   �أ�� أ��  ا�¿را��   �� ¼

 ���  ��� 
 آ���  ��ل  درا�  أول  ا�������§�  ا� ��¿ي  ا� ®�ف  أ¥�ى  و��  ������ن.   �� ا� ��� 
 Å�� ت أن��Íوأ �ا������ ¿�¿��� �Æ�إ�®��ت ا� ���د��ت �� ��م 2014. وأ
��� ��Å ا��±�ة �
ا� ���   �  �°§ ا� �±���  ��ا  و��  ا��¶د.   �� ا�¿را��  ��±�ع   ������  �Æ�� 
»�ن   ��  ���Øا
إ�®��ت   ��� ا�� ���  آ���  �È³ن   �������  � � ور��  ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و��� 

�ا�� �� ��م 2020.�� �ا� ���د��ت/
 ��� ا����رة ا� ��»� �� ������ن �¶ل ��

 ���ªا����رة ا�� ����ورش ��� ¢ل 
�� ������ن«

���25 و27 ���ا�� 2020 �� إ��م أ��د و��را

 ���� ���Ã�ª ا����ر ا���ل ا�������� ا�����
:��
�ر ا����� �� �����ا�

�� �� ¥¿ر ا� ����� �³�اء ا�����¥�ت  ���
ا����� ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة ��±�� ا��ي 
ا�³�®��  ا�� ���  ���ات   ��  ���و¡�  Îا��� وأ¥�¿ة  ا�����ر  أ¥�¿ة   ����  � � ا�±����  ا���ازم   �� ا��«��� 
ا���ور�� ���±�ع ا�®��. �� ��ا ا·«�ر� ���� ا� ��� �����¹ 50 أ�� دو�ر أ���»� � �¥� ا
�ق ��� 

² ��� ا����¹ ا����ر�� ا��»���� وا� ��� �� ا���§� �� ���� 2020. ����

 ��  �Ä®ا� ا� �����   ��� ��� ������ك   ����  ��±� ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  ا����� 
�� �� ����� أ§��ء ا��و�� � ����ات ¡�ا��� �� إ«�ر ��§��½ ا·¡���.�À ��¡�¿��ن ��¿و�� ا����ص ا�����

 ���¶ ��
�ªر�� ©��������ن ��و
����ك ������ ا�����¬� ا��½� 

��������ات ا�½»ا���:
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ز��   ����� � �§���س   ���³�  ���  ��� ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  وا��� 
ا� ����ة   Å�� �¥� و� ¥���ة.   ������� ���ات  أ¥� ��اء   �� ا����Äل   �� ا���دا§�  ا��ل 

��م  وا��ي  ا���دا§��  ا��ل  ز��  ا���ء   ��  ��� �ا��� � » ا� ��ات   ���ا�³ ا���ت   ����ا�

� ا��و��� ����دة وأ�� ا��Äاء ��� ا��وام� و������� د��ل أ�اق دو��� ¥���ة.���� �� ������ �

ا���ل ا����ر�� ا�������� 
ا����Å �����½�ل:

أ��ز � ¶ء ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ���  ا�� ������ وا��ة ��  ا����� ����²  ا����¹  ا����ر 
��� ا� ��� �� 2020. و������ون �²  ���
ا����رة� �¶��دة �� ا����ل ا����ر�� ا� �»���� ا��� 
 �
�وزارة ا���±�Ù وا��� �� ا���®�د�� وا� ��� ا� ®��� ا� ®�ي� و��À ا� ��� ��§����� و§

.�����ء ا���رات �®��Õ ا����¹ ا����� ����² ا�� ����� �� �®

�اد ���� �±�
�
�°�´ �¶ث دورات 
�ر���� 
Ä±� ا� ���¶ت ا� ®���� ا����ر�� ا�  ½��§�و� � ا��
و��  ا���².  ���¶م   �� �ا� ��� ا����ر��  ا·¥�اءات  إدارة   �� ا� ����� ��¶�  ا���ا�´  وإ��اد  ا���² 
ا��د 44 ���ر��� �� وزارة ا�� ��� وا����رة ا��ا���� و�� ا����¹ ا����� ����² ا�� ����� �� ��ا 

½��§�ا��

ا���ل ا����ر�� ا�������� 
:���� �Åا���

4
5
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ا��� ��   ¿�¿��� أداة   �Æ�� ��¶·ا�� ��� ا �و�½ 
ا���رة و  ����
إ��  ا�� �  �� ور�� 
� �� ا¡���م  �« 
�� ور�� ا�� � ��®� �� ���ت ا� ����  �ا���®�د�� وا�ر
��ء ������رة. و�»

�ص ا�³�ا�� �² ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة.�

ور¶� ��� ������ ���¾���ت 
 ��ا������ ا������ �� 
�ªر

©��������ن« 
2020 ��20-18 ���ا

 �ªا�� �ون ا���� ��� ����� (ا�� ������
ا�������) و��¼ (ا���ª ا���ودة) �� 

 ���� ����� ا����� ����� � �
أ
����� �� 
ا����� وا���

 2020  ��ا���  26  �� ر ���   ��» أ¼ ا��ي  ��ات   3  ��� ا�  ��   ½��§�ا�� ���ا   Î���ا� ا���ف   � «�  
 ���®
�ي� �� ا� ��� � � ���� �»��� ¡���� ��±��� و
���� ���� ���� ا��� � �� أ¥� ��§�«�

ا� �§�� وا�»�¥�.

ا� �����  ��رو§�  �وس ��  ²��ا�� ا��®�ي  ���درة   �¥� � ا����رة�   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  دت  �زو
¥ ��ر�� أ��Ä§���ن ا·¶��� ���Úادات ¡�ا��� و��ازم «��� «�ر��. و��� ا� ���� ا�������� �� �° � ا·¶��� 
 � ³
��� ا� ����� ��¿و�� ا��¶د ��� �اد ا��Äا��� ا���� وا���´ ا�±��. و ����Ì ا��Äا��� 
´ ا����ون �² ا� ®�
ا� ����ت د��� ا�� Õ� وا�رز� وا��رة� وا��»�� وا���ز�ء� �� ��� 
�±�ي ا� ��ات ا�±��� ��� ���ات وأ¥�¿ة «��� 
�وس ��رو§� ا� ����. � � 
�°� ��Å ا���� ���´ �� ��Æوق 
� �� ا����رة ا����� ا����² �� ��� �� ����« �

�� أ¥� ا����� �� آ��ر ا������ �� ا��¶د.

����� ا¢���
�ت 
�ªر�� أ�½�����ن 
ا������ �� ا���ادات ا�½»ا��� 

وا�� �ات ا�·���

����� أ���� À´ أ��Æب �®��� ������ وإ��� ��� ودو����� � � ���´ � ������� ������ ا� �° � ا�� �«�
� إ�� ���ل ������ �� ا��Øر ا������ ا���  �Æأ¥� ا��� �� �ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة
�ا� إ�� أن ا������ �� إ��ى °§ ������وس ��رو§� ا� ���� ��� �±�ع ا������ �� ا��ول ا���� �� ����

اء ا������. ���را� ¥�
أدوات ا����رة À � �±�ع ا�����ت ا��ي ��� أ��� ا��±���ت 

د�� ������ ����� ا���رات �¦ ا���±�� 
ا� ���� �����¢� 4
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� ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة إدار
�� ���� إ�� ¥ ��ر��  ����
م ��Æوق 
� �� ا����رة� ا��ي  ���
و��   .(-19�����) ا� ����  ��رو§�  �وس ��  ����¥  �³
 �¶ل  ا�±�ر��  ا�±���  ا���ازم   ���È�� «�¥�»���ن 
ا��ا��� ��  ا��¿ات  �ار ¡ ا�³�®�� ���  ا�� ���  ا���� و
³ � ���ات  ا�±���  ا���ازم   ����
 ا����   �� ���

.N95 م �� ���ت ا�و��¹ وا����� ا��ا��� ا�±��� ا� ���ر�� �� §�ع����
ا��أس ��� أ� Ç ا������ 

 ������� ا¢���
�ت 
�ªر

�����ن �� ا�� �ات ا�·����£

«��� دو�� ���±��� ��� ا������ ا���±���� �����ون ا��و��� د�´ ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� 
 ��¿� ²� ����� 
ا����رة �� أ¥� 
���� ا�����¥�ت ا�±��� ا�±�ر�� � »���� ¥���� ���وس ��رو§� ا� ����. و

ا��®�ي ا��� و����À �� ��� ا���� ا·¶�� ���� ��� �®®� ا� ��� د� �� ������ ��زارة ا�®��.

 ��·��� �� ��د�� وزارة ا��
��ر�� ���وس �رو�� ا��������

5

6
���ر��  أ¥�   ��  ��� ��ر����   ��� ��� ا��ي   ��±�� ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  ا����� 
وإدارة  و�»�������  ا���وى   �� وا������   ����ا� ��� ا� ��ات   ����
  ��� ا����´  ا� ����  ��رو§�  �وس ��

ا� ��À� وا���ا�Æ� و���ء ��رات ا�«�´ ا�±���.

 �ªج إ�������� ا�� �ات ا�·��� ا��� ���
�ر���� ��� 7
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�ªر�� ا��دان  ����و
������ة £�ر��

ا��Øر ا�¥� ����   �±�
ا���دان �� أ¥�  إ��  ا���´  ا����رة   ��� �� ا��و��� ا·¶���  ا� ���   �� ���
 �Í �� .ت �� ا��¶د�§����ار وا������ ا��� 
���� ��� ا�Àا� ��� ��
وا���®�د�� ������� وا��� �� 
�ا���
 ������ا ا��²À ا������ ��رت ا� ��� ا������ �³»� إ����� و
�®�Ç د�´ ���� �� �¶ل ا� �° � ا��

�وس ��رو§� ا� ����.����� �� ا�¿را��� ���� ������ �� ا��� ا����� �

��وات ��� ا�����² ����ر�� ا�� ��� 
�� ���ل ا�����
�� ا��را���

 ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���   �  �°§
 ²� ������ون   �� ���� ا·¶��  وا����  ا����رة 
ا·¶��  ا����   ��� � � ا����²  ا�� �ل  ����ى 
��ل   �§�ا·§�  ���  ��
§�و  � ����  (���)  �� ����
 ����
  ��  Ð����  2020  �� ا�¿را���  ا��»����¥�� 
 ����
ا����ء ا�Æ±����� و أدوات ر� �� ��� ¡�ار 
���ك 
��³� وإ§��§� ا����ء� وا�±���ات ��ون «��ر� 
 �§�¥ إ��  ا�دوات�   ��  ���و¡� ا��و��ت�  و��´ 
 ������ أ¥�   �� ا������  ا�¿را��   ��� 
����ت� 
ا� ³»¶ت ا� ����� ���È ا��Äاء و¶� ا��� � 

ا� ���ا��.

����ان   �§�ا·§�  ��� ا�و��  ا���وة   �³��§ و�� 
ا��Äاء  أ��   �� ا�¿را���  ا��»����¥��  "دور 
ا� �ا���  ا� ���ا��  ا�¿را��  
����ت  وا���ا��" 

.���Äاء وا���Äأ�� ا� ����
�� ��خ �� أ¥� 

 �� ا��ا��ة  ا����ل   ��� ا���ء  ا���وة   �± �و�
 �¶ �ءات �  ¿�¿��� ا�¿را���  ا��»����¥��  ���ل 
ا�¿را��� ��� ا� ���ى ا��«�� وا·��� �  ا��� � 
ا������   ¿�¿�
  ��� ا���وة  ¿ت  �ر�  � � وا���� �. 
ا���  ا�¿را���  ا��»����¥��  ���ل   �À�و� ا�����¹� 
ا����¹   ��� ا���ظ   �� إ������   ´���
 أن   �« �
 ��� ����
وإÆ¶���� إ�� ¥�§� إ���� ��ا��ت ا��ا

±����ت  ����
����� أ��Æب ا� ®��� �� أ¥� 

ا�¿را���  وا�  �ر�ت  ا�¿را���  ا��»����¥��  ���ل 
����±�ع.  �¶ر
��ء  �� �س  وا�²  إ��  ا� ���� 
و��� � ا� �����ن ا����ف إ�� �� ��� ������ 
 ���و¡� ا�«�اف  ا� ���دة  ا·§ ����  ا� ®�رف   ��
و����   ��� ���� ا·¶��  ا����  ا� ®�رف:   ��
وا�¿را���  ا�¡���  و��° �   ������§��  �����
و��° �  ا�¿را����   �� ���� ا��و��  وا�®��وق 
 �Grow Asia و��° �   �  Swiss Contact
 Inoks و Deniz Bank و �AfricInvest ��� و��

 .Capital

���ل  ����ان   �§�ا·§�  ��� ا���§��  ا���وة  أ�� 
 ���ت �� ��°§ ��� �"�� ��ا��»����¥�� ا�¿را��� ا�
ا� �����ت   ��¥����«
  ���±
 ��ة   �� ا���دة 
و�¶��  §��ش   ����  ��� وا�³�ا��ت  وا�
®��ت 
 ���� وإدارة  ور����  ا�¶  ا����رة  ��ل  �وض �
إ��  ا��ا���  ا����ء   �§�وإ§�  ��� ��ا� ا·��ادات 

�¿�¿ ا�³���� وا��ؤ�� �� إ«�ر ���� ا·��ادات 
Ë ا���� �� أو�ط ا����اء ا� ������  ��� �� ��� ��ا�
أ��Æب   ��  ´��و¡� وا� ����»���  وا� ������ 
���درة  ا����ف  ا� �����ن   � �و�� ا� ®���. 
ا� ����� ا��� �� ا�®�درة �� ¡��� ا����رة ا��و���� و

.Boleroو �TradeLensو �IBM
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 ر�� � ���
 ا������ت ا� �����
�� ز��
 ���وس
 �رو��
ا������

ا����
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 ¿�¿�
 إ��   ���
 � ��� �د و
±��� ���ت  ا�����ت د� �  ���±
 ا�� � ���  ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���   ��Æوا

 ��� و
� �� ا����رة �� ��دي إ�� "
�¿�¿ ا����رة �� أ¥� ���ة أ���" �¶ل ¥���� ���وس ��رو§� ا� ���� (�����19-). ������

�ى ����دة ا�«�اف� �� ا� � � �� � � ا� ���� ا� ��� �ت ��� ����ى ا�����ت� إ�� ¥�§� �®�رف إ§ ���� أÆو�� ��� ا����
� � �� ذ�� "ا����ن ا� �³�ك ��ؤ�ء ا� ®�رف ا·§ ���� ا� ���دة ا�«�اف و��° � ا����رة ا���� ��" ��ل "د�´ 
 ��� ا����رة �¶ل 
 ��� ���� ا·¶��  وا����   ��وا��� � �Þ§�³ء  ا�ورو��  وا� ®�ف   �  �� ���� ا��Øي   ���  �� ا� ����"� ��¶�  ��رو§�  �وس �� أز�� 
���³رات   �� ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  ��ر��   ����� ا��و��.  ا����  و�� ���  ا��و����  ا�� ���  و���� 

�وس ��رو§� ا� ���� ��� ���ة 
 ��� ا����رة وا����ل ا� �� ��".�� �ا�����ت ا� �³��� �² ��° � ا����رة ا���� �� ��ل "أ�

�ى �� ا�����ت� ��³ر�� ا����Î ا�����ي �� ��� �� ا���وة ا���� �� ا��� §° �� ���� ا����رة �و
³ � ���� �ت �� � أ
�ض ��°�رات ����� ��ل ���� د�´ � ´
 Ð�� �و����ى أ��§� ا���®�دي �از����وا���»�ر �� 2020� وا� ���ى ا���®�دي ا����� ا��

ا��� �� ا� ���ا�� �� �¶ل ا���»�ر وا����رة �¶ل ¥���� ���وس ��رو§� ا� ����.

�¶ل   ��  �  ��  �  ����ا��³  ��� � � ا����د��   ����ا�  ��  ����  �«³� ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  ��ر�� 
وا�� �  وا��� �ر  ا����رة   ��� ا��¶��   ���  ¿���ا��  ²� وا��� �ر�  ا����رة   � �  ��� ��  �� ا�����ت  ����ى   ���  ��
� ����
ا����رة �³»� ��ري   ��� �Àو�ا�  ا����د  إ�� ر�²  ا���¥�  ا�����³ ���  �. و�� �¶ل �ا� ة  ��� �� ��ا�����Í وا��� وا���اث 
� ��� أ� �� ا����رة ا��و���  ±� ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة ا���ء أ���� �� إ�»�§�� ا���Æل إ�� 
 ��� ا����رة� ����
و

�±Ù ا������ ا���®�دي وا� ��� ا� �������. � À

 ����ود� � ا� ��� و�� ��� ا���� ا·¶�� ���� �� "���درة ا����ض ·Æ¶ح ��° � ا����رة ا���� ��" ا��� أ«����� ا�  �»� ا��
�� �² ا����¥�ت ا����رة ا��و��� وا��� �ر ��«
ا����د�� أ���ء ر����� � � ��� ا��³���� ������ر�� §�±� ا§±¶ق �����Ð ا� �° � و

ا�����ة� � � �� ذ�� ا����رة ا·�»��و§�� وا����رة �� ا�����ت.

�� ���دة ا� ��� ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة �� ��� ا���� ا·¶�� ���� �� �� �������� وذ�� �¶ل ا¥� �ع  �إ�� ذ��� ��
أ
�ح  و�¶ء وزراء ا� ���� و����°� ا� ®�رف ا� ��¿�� (إ���� 2020) وا�¥� �ع ا��زاري �����رة وا��� �ر (�� �� 2020)� ا��� ا��ي 
� وآ���ت ا��»��� ا·��� � ��� ¡�ار ��±�� ا����رة  �ار ا���´ � ��درات "ا� ����ة �� أ¥� ا����رة" ا� �®®� ���ول ا��� § �ا�«�� �Æ�ا�
�ى ��� ���Æ "���درة �ا���ة ا���ر�� ا·������� و��اء�� �� ��� ا���� ا·¶�� ���� �� �² ا� ®�رف ا·§ ���� ا� ���دة ا�«�اف ا�

.���
���� �اد ���� ا����" و"إ«�ر ا�� � ا� �³�ك � ����� ا����ن" ا���ص � � ��� ا��³

�� ا������ت �� دول� � 
������� ا� ��
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ا��و���  ا� ���   �°���  �2020 ��م   ��
 ���  ��»�³§  ��� ا����رة   ��� �� ا·¶��� 
و��³  ا�����ت�   ¿�¿�
  �� � ¥���ت  ��ة 
 �� �
 �ا�½ �  ���
و ا����رة�   ��� 
و ا� �ارد� 
ا�³���ء   ��  ���«��  ²� ������ون  ا����رة 
ا���ا
�����. وواÆ�� ا� ��� أ§���±³ �² 
��³ر����  �¶ل   �� ا��و���  ا����رة   ���¡
 ���Ä�� ا������ ����ا����ا��À �� ا����� ا� ®
و�� ���ت ا�� � ا� ���� ���� ��� ا� ���ام 
 ´ �ا����  ½��§��  ���
  ��  �¶��  � �����رة 
 �� ا� ����  �� ���ت  ا���� �  ا·�»��و§� 

����� ا���رات.

�� �� ��� �� ا� �³ر�² ������ون �² �
و¥�ى 
���³رات   �  ��  � ا���� ���  ا����رة   � °��
��رو§�  �وس ��  �"أ� ��ل   ���ا� �³ ا�����ت 
وا����ل  ا����رة   ��� 
 ���ة   ��� ا� ���� 
ا� �� ��"� و���� � ا�����ت �� �� ��� 
ا����اء ��ل 
 ��� ا����رة� وا¥� �ع ا����اء �È³ن 
�وس ��رو§� ا� ���� �� 
 ��� ا����رة. �� ���È

ا� �¿ز  ا� �»���  �¶وة� ��� ذ��� و² ا·«�ر 
ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  وا� ��� 
وا���و�½  ا���رات  ���ء  ���ل   �� �ا��� � �
 ���ا� �³ ا�����ت  �����رة ��³ � ���³رات 


 ��� ا����رة. ���Æ ��� ���وا� ����ة ا�

 ����و������ون �² ا�
��د ا·����� وا���� ا·�
ا��و���  ا� ���   ��Æوا ��وا��®�� �اد ��¶�
ا·¶��� �� ��� ا����رة ا�À±¶ع ��ور ��´� 
�ض � ��  ���ا����� ا�§�±³   ��  �  ��  �
ا��ي  ا���§�  ا� �³�ك   ����ا·� ا����ري 
وا� �ت   .������ روا§�ا�   � Æ��  ������
 ��اد وا��®����¶� ����ا�³�ا�� �² ا���� ا·�

 �Ä��� ���درات  إ«¶ق   ²� §����ت  إ��از   ��
 � ��� ��� 
 Ù�ا�� �� � �� 
���² ا
�ق 
 �®�� وإ«¶ق   ��«��أ� دو�ر  ����ن   200
��رو§�  �وس ��  ����« � ا� �³�ك  ا�� ��� 
 ������  ����
 و�³�وع   Ó���� ا�
ا� �����ات ا�®���§�� وا� ����ت ا�±��� �� 

.�����إ�

ا·¶���  ا��و���  ا� ���   �� ��  � �
ا����رة   ��±� � د� ��  �ة �
و ا����رة   ��� ��
² ����ات ���
�¶ل  �� �����ا���ة ا���ر�� ا·�
وا�����   ����ا·� ا�
��د   ��À��  ²�  ´��

ا� ���ة�   ´�Ì� ا������   ������· ا���®�د�� 
ا���§�   ²�  �����
 �ى ¥ §�ا��  إ�¶ن  و���ب 
 .�����ا·� ا���ر��  ا���ة  ا����رة   ��±� � ا����� 
إ�� ذ��� و��À ا� ��� ا��و��� ا·¶��� 
 ²� و������ون  ��ص   �«³� ا����رة�   ��� ��
 ��±� �  �®®�� ���درة  ا� ������  ا�³���ء 
 ������ ذ��   ������ا·� ا���ر��  ا���ة  ا����رة 
 ��� ���� ا·¶��  ا����   ��� ��  ²� و��� 
 ��±� � ا�����  ا���§�   (1) د�´:   ��� ر�¿ت 
ا�دوات   (2)  ������ا·� ا���ر��  ا���ة  ا����رة 
ا��ا
����ت  إ��اد   (3)  ���±� ��  ����Ä³ا��
و«���� (4) وا���ا�Ù وا����� ا������ �� ����� 
 ²���
  ´
  ���§ ا� ��ل   ��  .�����إ� أ§��ء 
ا·�®����  ا����ث   ¿���  ²�  ´��
 �ة ���
���ول  وا���ر��  وا�¥� ����  وا���®�د�� 
 �"أ� ��ل  درا�  �اء ¥· �ك) ��) ا·¶��� 
 ���  �����ا�� ا���ر��  ا���ة  ا����رة   ��±��
ا����ون   � °��  �� ا����ء   �����ا·� ا��ول 

ا·¶��".

�� إ��ام ¶�ا��ت �� �
ا����رة ا��و���
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ا��ول   � Ñ� Ò�  �� ا����رة   �� �
  ��� ا� �¿ا��  ا�±��  ��ا¥��   ��
ا����رة   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  ر���  ا����ء� 
���� ��� �� ���ل ا�� ��� ا�و�� ·
��� ��³ ا� �ارد ا�¶ز�� �� 
ا·§ ����  وا� ®�رف  ا��»���ت�  ذ��   ��  � � ا���ر¥����  ا�³���ء 
وا��ا���  ا� �§��  وا����ت  ا��� ���  وو���ت  ا�«�اف�  ا� ���دة 
 ´
 ا���  ا·¥ ����  ا� ���   � ��  ��Æوو ا� �³ر�².   ��§ ا� �¥�� 
 ��  ��  ¼¥  �� و��§�   � ���«��أ� دو�را�   1.428.745 إ��   ��� ¥
 ����ا·� وا����  �»���ت�   �� � ا� �§��  ا����ت   ��  ��� ��
 �������اد وا��®���� وا� ®�ف ا����� ���� �� ا���®�د�� �� إ���¶�
ا����ث   ¿��و� ا��و���  ا����رة   ���و¡ ا� �¿ز�  ا� �»���  وا·«�ر 
ا·¶���  ���ول  وا���ر��  وا�¥� ����  وا���®�د��  ا·�®���� 

�ك).��)

ا�³���ء  د�´   �� �ة ��� أ� ��  �³ت  ¼� ا���  ا���ال   Å��� و��ن 
�ا�½ و��³ر�² ر����.� �����

Æ� Çا�� ��¢ 
�� ا������ت·�� 

و����� ا����رة

 ��و²�Å ©��� ا���
 �ª �
 ��ا�
����� ا��� 

إ�³

 1.428.745
����دو�را¤ أ��
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 ²� ³�ا�� ��� ا��و����  ا����رة   ���¡ أ��د� ��   ����
 Ð����� ا����رة�   ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ��� 
إ���  ا§� �  ا��ي  ا���� �  ا·�»��و§�   ´ ������  �����§��
ا���§� ا����� �Þ«�ر ا� �»��� ا� �¿ز �� ��° � ا����رة 
 �� ا����رة   ��� 
 ��رات   ¿�¿�
 إ��   ���و� ا���� ��. 
 ´���
 
���� ذ�� �� �¶ل  . و��´  § �ا� ا��ول ا��� 
 �� ا� ����  ا� ���ت  إ��   �§�ا·§�  ��� 
�ر����  دورات 
و
���ول   Óا�� ا� �����.  ا��ول  ورا�±�  وآ��   �����إ�
وأ���  ا·¶����  وا� ����ت  ا����رة   ��� 
 ا��ورات 
وا·Æ¶��ت  ا� ����  ا��±�ع   �� ا�����ة  ا�  �ر�ت 
ا���°� ��� إ�� ¥�§� ��´ ا� ��«� ا���Ä³��� ا��� 
��د 

.�
 ��� ا����رة ��� §�� أ��

 ��� �� ا·¶���  ا��و���  ا� ���  دت  ��� ذ���  إ�� 
و��� ¶�   ������  �¶� �  24  �� م  ���
 �ا� ����  ����» ا����رة 
���®�ل ��� 45 ���دة� �� و�� أ��ى ��� 20 � �¶� 
و��  ���دة.   30  ��� ����®�ل  ا�� ���´   ��آ  �¶ ���
² إ�Æار �� �� ��� 90 ���دة ��� ���� 2020 و �ا� ���

ا·�»��و§�   ´ �ا����  ½��§�� أن  إ��  ا·��رة  
��ر   .2021
ا���� � ���� ا���¥� ا� ��� ���´ 
 ��� ا����رة �� دول 
��° � ا����ون ا·¶�� وا��ول ا��� § �ا� ا��� ���� 
ا�®���   ��
����  ���» ا��±�ق  وا��  �ار Àأ  ���

اء ¥���� ���وس ��رو§� ا� ����. ��¥ ��
وا��®�دا

 ������ ا�� ��
 ا�����و��

ا� ����
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أدر��   �(-19�����) ا� ����  ��رو§�  �وس ��  �³
  ²�
ا����   ��� ��  ��°�  ��
 ا� �����  ا��¶ث  ا� ���ت 
�وض �  ¿�¿�
و ا����د   ����
 إ��  ا���¥�   �� ���� ا·¶�� 
ا����ون   � °��  �� ا����ء  ا��ول   ´��� ا� ��»�ة  ا����ل 
ا���®�د��   - ا�¥� ����  ا��Øر  ��ا¥��  أ¥�   �� ا·¶�� 
�������� � � ����� �² �� � �� وا�� ����. و��Å ا�»��§�ت 
��: ا� ��� ا·¶��� �����È ا��� �ر وا�� �ن ا�®�درات� 
وا� ���  ا���ص�  ا��±�ع   �� ��� ا·¶���  وا� ��� 

ا��و��� ا·¶��� �� ��� ا����رة.

 ���  �� ���� ا·¶��  ا����   ��� �� ����ت  و� �� 
 ���� � �� إ�� �� أ�� �Æ���� ������درات ��ة و��³ر��³� ²
 � ���د ������ة ��� ا��ول ا����ء. و�� ��� ��ا ا����ون أ����
ا��®�ي)  (���درة  ا� ����  ��رو§�  �وس �� ا��®�ي   �±� ²�
 ��È���� ���� ا� ���
�� إ«�ر ��§��½ �� ��� ا���� ا���ا
 2.3 Åر�� Ïا���� �و§� ا� �����وا��®�ي ������ ��ض ���وس �
 Åر������ ا� ���دل"  "ا���²   ��� ا�»��§�ت  و� ��  دو�ر.  ����ر 
 ���  ¿��� ³�وع �  ���±�� �ص � �ز �
  Ð�� ا��ßزر�   ¿���
 ���ر 

ا�� ���ت ا� �³��� وا�� ��� ا� �³�ك.

 ا��®زر �¦
 ا��¾���ت ا���� �

 ������ ا����
 ا����� �������
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������� ا��� 
ا�����

ا����   ��� �� ����ت   �� �
 ���±
  ���  � أ���  �� ���� ا·¶�� 
����ت  ´���
ا�� ��� ا·¶�� �� أ¥� 
ا��ول  إ��  و���ل   ����³� ا��³ر�� 
 �� �
 
����ف  ���ل   � �  � ا����ء� 
ذ��   � ���
  �2020 و��  ا���ص.  ا��±�ع 
���� �ت   ��  ���� �¶ل   ��
 ��� ا���وة  إ��ا��  ا�������  و������ت 
ا����   ��� ��  ��� °§ ا���   �§�ا·§�
ا��±�ع  ا�����  ��ل   �� ���� ا·¶�� 
ا� ����.  ��رو§�  �وس ��  ������ ا���ص 
 ��� �� إ«¶ق   �́ 
 ا���وة�   Å�� و�¶ل 
 ���  �� ا·�»��و§��  ا� ��درات   ��
ا���®�د  وزارة   ²� ³�ا�� ��� ا� ���ت 
ا·��را
�� و����� ا��� �ر ا����ي �¶ل 
 �� �����. و�� ا���Õ ا���وة ����� وز���
ا� ���س  (ا�����)   �
ا·��را ا���®�د 
و�����  ا� �®�ري�   ���  �� �±�ن 
ا����   ��� ��  Îر�� ���ر�  ���ر  ا�����ر 

ا·¶�� ���� ��.

 �� ����وة   �����ا� ا���اف  أ��   � �� 
و
ا��±�ع  
�ا¥�  ا���  ا������ت   �³����
 �³
 �¶ل  ا���� �  وا���®�د  ا���ص 
 �� ���  � � ا� ����.  ��رو§�  �وس ��
ا����   ��� �� أ���ء  ا� ���ت 
ا·¶�� ���� �� ا� ���� ����±�ع ا���ص 
��ت  ���
و  ����³� ��ر��  ا����� 
� ��� ��Å ا������ ��  ��Ä��� ��������
و�¶ل  ا�����.  ا��ا�²   ²�  � �ا��»�  �Í
 ´
 ��� �����ت�  �ة �ا�¿ا ا���وة   Å��
 � Ñ� Ò�  �� إ�»��و§��  ���درات  �¶ث  إ«¶ق 
ا·¶��  ا����   ��� �� ����ت 
ا���®�د  وزارة   ²� ³�ا�� ���  �� ����
ا����ي.  ا��� �ر  و�����   ��
ا·��را
ا� ��درات   Å��  ��� ك  ��ا� �  � �� 
و
ا��®�د  �����ة   ��  ����§  �� ���ة ا�
ود�´  ا·¶��  ا����ون   � °�� دول 
وا�®�درات�  وا����رة�  ا���ص�  ا��±�ع 
 �� ا� ����ة  ا�¥����  وا��� �رات 
ا� � �  ا� ��درات   Åو�� ا����ء.  ا��ول 
ا��¶ث ا��� ���� إ�� �����ة ا�»��§�ت 

ا������ إ�� 
���� ا� ���² ا� ��� ��:

�و�½ ��� ���ول:  ا��©���  ا� �وض    •
وا����رة  ا��� �ر  �ص � و��ض 
ا����ون   � °�� دول   �� ا� ������� 
 ���ا� ���  أ��م   Õ�ا��� � ا·¶�� 
 �Æ��وا�����ت ا��»���� وا� ���ت ا�
 .�� ��� ��ا��  ا��� �ر�  �و�½ 
 وو���ت 

.�Àا�� إ§��ز ذ�� ��� ا¥� �ع ا��́ 
و

� ��زة   �Æ��  :"��  ¦� ÉÅ"  �����   •
وا� ��±�  �ة �Ä®ا� �� ���ت   ��§�
 ��
����و و��³ر����   ��
����� �ض ��
 �ا�� ���  ��  ��� �� أ��م  ا� ���� 

ا��و���.

 �Æ��  :�Ã¶ا��� ا�����ت   ������   •
 ������  �� �� �³ر��  ا�����¹  ³���ت ��
³���ت ا���¿ة 
 ��� دو��� �� Õ��
 ������
ا��و���  ا�����¹  ا�³���ت   �®��  ��

.���� �«³� ��
�§��� ���±
وÀ �ن 

�¦ ا���·��� 
 ا�©���د�� �� ا��ول

ا����ء
ا����   ��� �� ����ت   ��Àو
إ��   ���
  �±� ���� �� ���� ا·¶�� 
ا��ول   �� ا���®�د��  ا�§�±³   ²���

ا��� �   �¶ § �ذج   ²Àوو ا����ء 
�ض � �¶ل   �� ا����ء  ���ول  ا���� �� 
ا���² ا���� ا� ���رة و
���Ù ا���ء 
 ´
و ا���رات.  و���ء  ا�� ���  �ص �  ���
ا���²   ��  ������  ��� ��  ����

ا���� ��� أن ���ي إ«¶ق ا��±� �� 

2 (����� ا����دة). ����ا� 


�ر ا����رة ������ 
����ا� ���� ا���

ا·¶���  ا��و���  ا� ���  أ��ت 
�� ��� ا����رة ��§����� ا��ا�� ��ا ·���� 
 ����
��ر�� وا�� �ر�� ��� ا��ول ا�� Ùروا�
�ص ا�  ¿�¿�
 ���ف   ������وا·�

ا���®�د�� ود�´ ا�� � ا� ���ام.

��ص ��� ا��±���ت  �«³� ½��§�و���¿ ا��
ا������ �� ا�¿را�� وا�®����ت ذات ا�®�� 
� � ���� ا�§���� و�±�ع ا�®�� � � ��� 
وا�����  ا������  ا�����  و�±�ع  ا�دو��� 
ا����ء  و��اد  وا����و�� �و��ت� 

وا��»����¥��.


��د ا� ��� ا·¶��� ��� ��       •
ا��±�ع ا���ص ر��¿ة ا��� �ر

 ���È�� ���¶·د ا� ��� ا��
  •
���Èا��� �ر وا�� �ن ا�®�درات ر��¿ة ا��


��د ا� ��� ا��و��� ا·¶���   •
�� ��� ا����رة ر��¿ة ا����رة

ا����ي ������ ���وس 
�رو�� ا������ 

���ي  - 19-)�(���
 ¸
����ك ��
ا���¢���� 1 و2 

(ا����ي وا��� �دة)
ا����   ��� �� ����ت  م  ���

 ����³� ���� �ت   �� ���� ا·¶�� 
 .������� ا��®�ي   ��  1  ���� ���  � ����

� �����³ ا�±���ت ا�±�ر�� ���� ا���  � 

���� ا��ول ا����ء �¶ل ا�¥� ���ت�  ���
 �����
 �́ 
 ���و¥�ى إ��اد ا����� ��³

��� � أ�»� ذ��.

��� � ا����� إ�³ 
ا©���دات ا��ول ا����ء

�È³ن   ���  ��  �������� ا�»��§�ت  
��م 
 Ù� ��³ر�²   �����  Ù±�
و  2  ����ا� 
 .Ù�� وا�  �ا��®� ا�����   ���  ��� 

ا����   ��� �� ����ت   �Æو��ا
 �� ا���دة   � أ����  �� ���� ا·¶�� 
�ص ا�³�ا�� ا���� � �� �� ������ وإر�ء �
ا� �³�ك ��   ���
ا����ون ا���ا  Îأ
وا�»�³ف  ا����ء  ا��ول  د�´  أ¥� 
ا� �¿ة  �����ب  وا����  ا����� 

ا�������� ��� ����ى ا� � ���.
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 ا��ا�� ا������
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2020

ا����

∆  76 � ا����ي 2020��ا��� ا������: ا������ إ�� ا�����¥�ت ا�����¹� 



�ت  �ا����و

�ل ���ر�ر �را�� ا������ت ا���

 ا��ر�ز ا����� ����

 ا�د
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ا��ؤ��� ا�دو����
ا	�
���� ���و��� ا����رة

ا��وا�م ا������� ا��را���
و��ر��� ا��را�� ا�����ل

31 د�����ر 2020م
16 ���دى ا�و�� ��1442 ) )
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 التجارةالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 قائمة المركز المالي

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

 

   
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي   
 باآلالف

      
      الموجودات

 ٧٩٬٤١١  ٩٢٬٣٩٨  ٤ النقد وما في حكمھ
 ٢٨٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠  ٥ (مستحق من) سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع

 ٥٩٨٬٩٠٥  ٧٦٢٬٦٦٤  (أ) ٦ تمویل مرابحة تجاریة، صافي
 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦  ٨ صكوكالاستثمار في 

 ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥  ٩ دخل مستحق وموجودات أخرى
 ٦٠٩  ١٬٤٧٩  ١٠ موجودات ثابتة

    ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢   إجمالي الموجودات

    ═══════   ═══════ 
      المطلوبات وحقوق األعضاء

      المطلوبات
 ٤٬٠٨٠  ٢٬٤١٩   (ب) ١٢ مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة

 ١٣٬١٢٢  ١٣٬٥٨٤  ١١ مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ٢٧٬٨٧٧  ١١٥٬٢٢٧  ١٣ )إلى(مستحقة / مرابحة سلعیة  وكالة ودائع

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  (أ) ١٤ التزام التقاعد والرعایة الطبیة
    ───────   ─────── 

 ٦٨٬٨٨١  ١٦٨٬٩٨٥   مجموع المطلوبات
    ───────   ─────── 

       حقوق األعضاء
      

 ٧٤٩٬٧٨٨  ٧٥٣٬٦٠٨  ١٥ رأس المال المدفوع
 ٢٣٨٬٣٩٠  ٢٤٧٬٧٧٨  ١٧ االحتیاطي العام

 )١٩٬١٣٥(  )٣١٬٦١٦(   عجز اكتواري في التزام التقاعد والرعایة الطبیة
احتیاطي إعادة تقییم الصكوك المحتفظ بھا بالقیمة 

 العادلة 
 من خالل حقوق األعضاء   

  ٩٤٥  ٥٬٥٣٧ 

    ───────   ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨  ٩٧٥٬٣٠٧    إجمالي حقوق األعضاء

     ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢    مجموع المطلوبات وحقوق األعضاء

    ═══════   ═══════ 
      
      
      
 
 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢ 
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 التجارةالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 قائمة المركز المالي

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

 

   
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي   
 باآلالف

      
      الموجودات

 ٧٩٬٤١١  ٩٢٬٣٩٨  ٤ النقد وما في حكمھ
 ٢٨٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠  ٥ (مستحق من) سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع

 ٥٩٨٬٩٠٥  ٧٦٢٬٦٦٤  (أ) ٦ تمویل مرابحة تجاریة، صافي
 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦  ٨ صكوكالاستثمار في 

 ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥  ٩ دخل مستحق وموجودات أخرى
 ٦٠٩  ١٬٤٧٩  ١٠ موجودات ثابتة

    ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢   إجمالي الموجودات

    ═══════   ═══════ 
      المطلوبات وحقوق األعضاء

      المطلوبات
 ٤٬٠٨٠  ٢٬٤١٩   (ب) ١٢ مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة

 ١٣٬١٢٢  ١٣٬٥٨٤  ١١ مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ٢٧٬٨٧٧  ١١٥٬٢٢٧  ١٣ )إلى(مستحقة / مرابحة سلعیة  وكالة ودائع

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  (أ) ١٤ التزام التقاعد والرعایة الطبیة
    ───────   ─────── 

 ٦٨٬٨٨١  ١٦٨٬٩٨٥   مجموع المطلوبات
    ───────   ─────── 

       حقوق األعضاء
      

 ٧٤٩٬٧٨٨  ٧٥٣٬٦٠٨  ١٥ رأس المال المدفوع
 ٢٣٨٬٣٩٠  ٢٤٧٬٧٧٨  ١٧ االحتیاطي العام

 )١٩٬١٣٥(  )٣١٬٦١٦(   عجز اكتواري في التزام التقاعد والرعایة الطبیة
احتیاطي إعادة تقییم الصكوك المحتفظ بھا بالقیمة 

 العادلة 
 من خالل حقوق األعضاء   

  ٩٤٥  ٥٬٥٣٧ 

    ───────   ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨  ٩٧٥٬٣٠٧    إجمالي حقوق األعضاء

     ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢    مجموع المطلوبات وحقوق األعضاء

    ═══════   ═══════ 
      
      
      
 
 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة الدخل

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

  
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي  إیضاح 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

     
     الدخل من:

 ٢٩٬٦٣٧   ٢٨٬٠٧١   تمویل مرابحة تجاریة
 ١٧٬٧٦٧   ١٠٬٤٤٩   حصة المضارب من الربح

 ٧٬٨٢٢   ٦٬٦١٦   رسوم تنفیذ
 ٥٬٤٣٣   ٤٬١١٢   رسوم فتح اعتماد

 ١٬٩٠١   ٣٬٠٩٤   صكوكالاستثمار في 
 ٦٬٦٦٧   ٢٬٤٥٩   سلعیة مرابحة/  وكالةودائع الدخل من 

 ١٬٦٩٦   ١٬١٢٣   خدمات تمویل تجاري
 ٥٩٠   ٤٥١  ٢١ استشارات وإیرادات أخرى

   ───────   ─────── 
   ٧١٬٥١٣   ٥٦٬٣٧٥ 

   ───────   ─────── 
 )١٨٢(  )١٬١١٤(  رسوم وكالة

   ───────   ─────── 
 ٧١٬٣٣١   ٥٥٬٢٦١   صافي الدخل قبل مصروفات التشغیل

   ───────   ─────── 
     المصاریف

 )٢٥٬٤٤٣(  )٢٧٬١٤٦(  تكالیف موظفین
 )٧٬٠٩٧(  )٥٬٦٦٢( ١٦ أخرىمصروفات إداریة 

 )٣٨٠(  )٥٧٥( ١٠ االستھالك
   ───────   ─────── 

  )٣٢٬٩٢٠(  )٣٣٬٣٨٣(  
   ───────   ─────── 

 )٤٬٩٦٩(  )١٢٬٠٨٤( ٧ انخفاض في قیمة تمویل مرابحة تجاریة
   ───────   ─────── 

 ٣٣٬٤٤٢   ٩٬٧٩٤   احتیاطي عامصافي الدخل للسنة محول إلى 
   ═══════   ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة التغیرات في حقوق األعضاء

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 
 
 

 

 
 
 
    
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
٤  

 

  
 

 
 
 

رأس المال  
 المدفوع 

  
 
 

االحتیاطي  
 العام 

 
 

عجز اكتواري  
في التزام التقاعد  

 والرعایة الطبیة 

 احتیاطي إعادة    
 تقییم الصكوك   
 المحتفظ بھا بالقیمة   
 العادلة من خالل   
 حقوق األعضاء  

 
 
 
 إجمالي   
 حقوق األعضاء  

دوالر أمریكي    
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

 دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

           
 

            ٩٣٦٬٤٥٥   )٢٬٧٤٩(  )٧٬٨٣١(  ٢٠٤٬٩٤٨   ٧٤٢٬٠٨٧  م ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في  
 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد  

 وخطة الرعایة الطبیة    
 

ــ       ــ        ـ ــ        )١١٬٣٠٤(  ـ  )١١٬٣٠٤(  ـ
           

ــ        ٧٬٧٠١  رأس المال المقدم  ــ        -  ـ  ٧٬٧٠١   ـ
           

 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٣٬٦٩٤  

 
 ٣٬٦٩٤ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام    ــ        ٣٣٬٤٤٢  ـ ــ        ـ  ٣٣٬٤٤٢   ـ

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨   ٩٤٥   ) ١٩٬١٣٥(  ٢٣٨٬٣٩٠  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة  

 ) ٣٠المالیة (   
 

ــ       ــ        )٤٠٦(  ـ ــ        ـ  )٤٠٦(  ـ
  ───────  ──────  ──────────  ─────────  ─────── 

 ٩٦٩٬٥٨٢   ٩٤٥   )١٩٬١٣٥(  ٢٣٧٬٩٨٤  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  
                      

 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد وخطة  
 الرعایة الطبیة    

 
ــ       ــ        ـ ــ        )١٢٬٤٨١(  ـ  )١٢٬٤٨١(  ـ

           
ــ        -  -  ٣٬٨٢٠  المقدم رأس المال   ٣٬٨٢٠   ـ

           
 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٤٬٥٩٢  

 
 ٤٬٥٩٢ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام  ــ        ٩٬٧٩٤  ـ ــ        ـ  ٩٬٧٩٤   ـ

  ───────  ──────  ────────  ─────────  ─────── 
 ٩٧٥٬٣٠٧   ٥٬٥٣٧   ) ٣١٬٦١٦(  ٢٤٧٬٧٧٨  ٧٥٣٬٦٠٨  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ═══════  ═══════  ═══════  ═════════  ═══════ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة الدخل

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

  
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي  إیضاح 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

     
     الدخل من:

 ٢٩٬٦٣٧   ٢٨٬٠٧١   تمویل مرابحة تجاریة
 ١٧٬٧٦٧   ١٠٬٤٤٩   حصة المضارب من الربح

 ٧٬٨٢٢   ٦٬٦١٦   رسوم تنفیذ
 ٥٬٤٣٣   ٤٬١١٢   رسوم فتح اعتماد

 ١٬٩٠١   ٣٬٠٩٤   صكوكالاستثمار في 
 ٦٬٦٦٧   ٢٬٤٥٩   سلعیة مرابحة/  وكالةودائع الدخل من 

 ١٬٦٩٦   ١٬١٢٣   خدمات تمویل تجاري
 ٥٩٠   ٤٥١  ٢١ استشارات وإیرادات أخرى

   ───────   ─────── 
   ٧١٬٥١٣   ٥٦٬٣٧٥ 

   ───────   ─────── 
 )١٨٢(  )١٬١١٤(  رسوم وكالة

   ───────   ─────── 
 ٧١٬٣٣١   ٥٥٬٢٦١   صافي الدخل قبل مصروفات التشغیل

   ───────   ─────── 
     المصاریف

 )٢٥٬٤٤٣(  )٢٧٬١٤٦(  تكالیف موظفین
 )٧٬٠٩٧(  )٥٬٦٦٢( ١٦ أخرىمصروفات إداریة 

 )٣٨٠(  )٥٧٥( ١٠ االستھالك
   ───────   ─────── 

  )٣٢٬٩٢٠(  )٣٣٬٣٨٣(  
   ───────   ─────── 

 )٤٬٩٦٩(  )١٢٬٠٨٤( ٧ انخفاض في قیمة تمویل مرابحة تجاریة
   ───────   ─────── 

 ٣٣٬٤٤٢   ٩٬٧٩٤   احتیاطي عامصافي الدخل للسنة محول إلى 
   ═══════   ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة التغیرات في حقوق األعضاء

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 
 
 

 

 
 
 
    
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
٤  

 

  
 

 
 
 

رأس المال  
 المدفوع 

  
 
 

االحتیاطي  
 العام 

 
 

عجز اكتواري  
في التزام التقاعد  

 والرعایة الطبیة 

 احتیاطي إعادة    
 تقییم الصكوك   
 المحتفظ بھا بالقیمة   
 العادلة من خالل   
 حقوق األعضاء  

 
 
 
 إجمالي   
 حقوق األعضاء  

دوالر أمریكي    
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

 دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

           
 

            ٩٣٦٬٤٥٥   )٢٬٧٤٩(  )٧٬٨٣١(  ٢٠٤٬٩٤٨   ٧٤٢٬٠٨٧  م ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في  
 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد  

 وخطة الرعایة الطبیة    
 

ــ       ــ        ـ ــ        )١١٬٣٠٤(  ـ  )١١٬٣٠٤(  ـ
           

ــ        ٧٬٧٠١  رأس المال المقدم  ــ        -  ـ  ٧٬٧٠١   ـ
           

 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٣٬٦٩٤  

 
 ٣٬٦٩٤ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام    ــ        ٣٣٬٤٤٢  ـ ــ        ـ  ٣٣٬٤٤٢   ـ

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨   ٩٤٥   ) ١٩٬١٣٥(  ٢٣٨٬٣٩٠  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة  

 ) ٣٠المالیة (   
 

ــ       ــ        )٤٠٦(  ـ ــ        ـ  )٤٠٦(  ـ
  ───────  ──────  ──────────  ─────────  ─────── 

 ٩٦٩٬٥٨٢   ٩٤٥   )١٩٬١٣٥(  ٢٣٧٬٩٨٤  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  
                      

 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد وخطة  
 الرعایة الطبیة    

 
ــ       ــ        ـ ــ        )١٢٬٤٨١(  ـ  )١٢٬٤٨١(  ـ

           
ــ        -  -  ٣٬٨٢٠  المقدم رأس المال   ٣٬٨٢٠   ـ

           
 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٤٬٥٩٢  

 
 ٤٬٥٩٢ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام  ــ        ٩٬٧٩٤  ـ ــ        ـ  ٩٬٧٩٤   ـ

  ───────  ──────  ────────  ─────────  ─────── 
 ٩٧٥٬٣٠٧   ٥٬٥٣٧   ) ٣١٬٦١٦(  ٢٤٧٬٧٧٨  ٧٥٣٬٦٠٨  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ═══════  ═══════  ═══════  ═════════  ═══════ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة التدفقات النقدیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 

  
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 دیسمبر ٣١  
  م ٢٠٢٠

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي  إیضاح 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

     التدفقات النقدیة مـن العملیات
 ٣٣٬٤٤٢   ٩٬٧٩٤   صافي دخل السنة

     
     تعدیالت مقابل البنود التالیة:

 ٣٨٠   ٥٧٥  ١٠ االستھالك
 ٤٬٩٦٩   ١٢٬٠٨٤  ٧ انخفاض في قیمة تمویل مرابحة تجاریة
 ٣٬٢٢١   ٤٬٠٣٥  (ب) ١٤ تكلفة خدمة التزام تقاعدي ورعایة طبیة

 )٧٣(  ٢  ٨ خسارة / (ربح) محقق من استبعاد صكوك
     

     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )٣٧٬٤٨٠(  )١٧٦٬٢٤٩(  تمویل مرابحة تجاریة

 )٣٦٤(  ٧٤٩   دخل مستحق وموجودات أخرى
 ٣٬٨٨٨   )١٬٦٦١(  مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة، صافي

 )٣٩٬٧٤٥(  ٤٦٢  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 )٢٬٤٥٣(  )٢٬٥٦٣(  التزام تقاعدي ورعایة طبیة مدفوع

   ───────   ─────── 
 )٣٤٬٢١٥(  )١٥٢٬٧٧٢(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

   ───────   ─────── 
     التدفقات النقدیة مـن األنشطة االستثماریة

 )٣٥٬٢٤١(  )٨٨٬٩٥٤( ٨ صكوكلااستثمار في 
 ٢٠٬١٤٠   ٩٬٩٨٨  ٨ صكوكلااستبعاد 

 )١٬٤٦٧٬٤٣٣(  )١٬٤٧٥٬٠٠٠( ٥ سلعیة مرابحة/  وكالةودائع   فياالستثمارات 
 ١٬٣٩٥٬٧٣٣   ١٬٦٣٠٬٠٠٠  ٥ سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع استبعاد 

 )١٠٨(  )١٬٤٤٥( ١٠ شراء موجودات ثابتة
   ───────   ─────── 

صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة 
  االستثماریة

 ٨٦٬٩٠٩(  ٧٤٬٥٨٩( 
   ───────   ─────── 

     التدفقات النقدیة مـن األنشطة التمویلیة
 ٧٬٧٠١   ٣٬٨٢٠   مساھمة في رأس المال

 ١٬٣٠٨   ٨٧٬٣٥٠   وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى)
   ───────   ─────── 

 ٩٬٠٠٩   ٩١٬١٧٠   صافي النقد من األنشطة التمویلیة
   ───────   ─────── 

 )١١٢٬١١٥(  ١٢٬٩٨٧   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
     

 ١٩١٬٥٢٦   ٧٩٬٤١١   النقد وما في حكمھ في بدایة السنة
   ───────   ─────── 

 ٧٩٬٤١١   ٩٢٬٣٩٨  ٤ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
   ═══════   ═══════ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ التأسیس واألنشطة وغیرھا١
 

تأسست المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ("المؤسسة") بموجب قرار مجلس محافظي البنك 
م ٢٠٠٥یونیو    ٢٤اإلسالمي للتنمیة ("البنك اإلسالمي للتنمیة" أو "البنك") في اجتماعھ الثالثین المنعقد بتاریخ  

المؤسسة منظمة دولیة تستمد و.  ة التأسیستتم إدارة المؤسسة وفقاً لبنود اتفاقیوھـ).  ١٤٢٦جمادى االولى    ١٧(
كیانھا القانوني من القانون الدولي العام. وكنتیجة لذلك، فإن المؤسسة قادرة على إبرام عقود وشراء وبیع 

 مؤسسة دولیة، فإن المؤسسة ال تخضع ألي ھیئة رقابة خارجیة.  وبصفتھا.  ممتلكات واتخاذ إجراءات قانونیة
 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفیر التمویل   بین  ة التجار  تھدف المؤسسة إلى تنشیط
أغلبیة الموجودات التشغیلیة   وتعد.  التجاري واالشتراك في األنشطة التي تسھل التجارة البینیة والتجارة الدولیة

ثمارات في الدول للمؤسسة مدیونیات سیادیة مقدمة إلى أو مضمونة من الدول األعضاء المعنیة، أو است
 المؤسسة. لدىاألعضاء وھي مضمونة بطریقة مقبولة 

 
تظھر القوائم و.  تباشر المؤسسة أنشطتھا من خالل مقر البنك الرئیسي بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة

 مسیة.  المالیة للمؤسسة بآالف الدوالرات األمریكیة كما أن السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة الھجریة الش
 

(الموافق  م ٢٠٢١ أبریل ٢٦ بتاریخ المؤسسة إدارة  مجلس قبلالموافقة على إصدار القوائم المالیة من  تمت
 .قبل الجمعیة العامة  من علیھا  للمصادقة وتقدیمھاھـ) ١٤٤٢ رمضان ١٤

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 أساس اإلعداد )أ
 

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  تُعد القوائم المالیة وفقا
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. أما  قبل من المحددة  الشریعة ومبادئ أحكام  واإلسالمیة 

لمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن بخصوص األمور التي لم تتناولھا معاییر ھیئة المحاسبة وا
مجلس معاییر  قبل من المعتمدة أوالمؤسسة تلجأ إلى التوجیھات التي تتعلق بالمعاییر ذات الصلة الصادرة 

المحاسبة الدولیة والتفسیرات المتعلقة بھ الصادرة عن لجنة تفسیر التقاریر الدولیة التابعة لمجلس معاییر 
 لم تخالف أحكام ومبادئ الشریعة.   المحاسبة الدولیة ما

 
 تُعد القوائم المالیة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصكوك.

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة )ب
 

السابقة باستثناء ما تم خالل السنة وتتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة مع السیاسات المتبعة في السنة المالیة  
) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٣٠التي طبقت فیھا المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

) جمیع جوانب األدوات المالیة بما في ذلك التصنیف ٣٠ویعالج معیار المحاسبة المالیة ( المالیة اإلسالمیة.
) ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (و والقیاس وانخفاض القیمة.

 "المخصصات واالحتیاطیات"
 

 تأثیر معیار المحاسبة المالیة الجدید والمعدل
 

) "انخفاض القیمة وخسائر ٣٠وفي ھذه القوائم المالیة، طبقت المؤسسة للمرة األولى معیار المحاسبة المالیة (
معیار المحاسبة المالیة   ویحلم أو بعد ذلك.  ٢٠٢٠ینایر    ١ن الفترات السنویة التي تبدأ في  االئتمان" اعتباراً م

) "المخصصات واالحتیاطیات" وینطبق على الفترات السنویة التي ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠(
ینایر  ١بارا من م أو بعد ذلك التاریخ. وقررت المؤسسة اعتماد ھذا المعیار اعت٢٠٢١ینایر  ١تبدأ في 

 م.٢٠٢٠
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة التدفقات النقدیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 

  
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 

 دیسمبر ٣١  
  م ٢٠٢٠

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي  إیضاح 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

     التدفقات النقدیة مـن العملیات
 ٣٣٬٤٤٢   ٩٬٧٩٤   صافي دخل السنة

     
     تعدیالت مقابل البنود التالیة:

 ٣٨٠   ٥٧٥  ١٠ االستھالك
 ٤٬٩٦٩   ١٢٬٠٨٤  ٧ انخفاض في قیمة تمویل مرابحة تجاریة
 ٣٬٢٢١   ٤٬٠٣٥  (ب) ١٤ تكلفة خدمة التزام تقاعدي ورعایة طبیة

 )٧٣(  ٢  ٨ خسارة / (ربح) محقق من استبعاد صكوك
     

     التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )٣٧٬٤٨٠(  )١٧٦٬٢٤٩(  تمویل مرابحة تجاریة

 )٣٦٤(  ٧٤٩   دخل مستحق وموجودات أخرى
 ٣٬٨٨٨   )١٬٦٦١(  مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة، صافي

 )٣٩٬٧٤٥(  ٤٦٢  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 )٢٬٤٥٣(  )٢٬٥٦٣(  التزام تقاعدي ورعایة طبیة مدفوع

   ───────   ─────── 
 )٣٤٬٢١٥(  )١٥٢٬٧٧٢(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

   ───────   ─────── 
     التدفقات النقدیة مـن األنشطة االستثماریة

 )٣٥٬٢٤١(  )٨٨٬٩٥٤( ٨ صكوكلااستثمار في 
 ٢٠٬١٤٠   ٩٬٩٨٨  ٨ صكوكلااستبعاد 

 )١٬٤٦٧٬٤٣٣(  )١٬٤٧٥٬٠٠٠( ٥ سلعیة مرابحة/  وكالةودائع   فياالستثمارات 
 ١٬٣٩٥٬٧٣٣   ١٬٦٣٠٬٠٠٠  ٥ سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع استبعاد 

 )١٠٨(  )١٬٤٤٥( ١٠ شراء موجودات ثابتة
   ───────   ─────── 

صافي النقد من / (المستخدم في) األنشطة 
  االستثماریة

 ٨٦٬٩٠٩(  ٧٤٬٥٨٩( 
   ───────   ─────── 

     التدفقات النقدیة مـن األنشطة التمویلیة
 ٧٬٧٠١   ٣٬٨٢٠   مساھمة في رأس المال

 ١٬٣٠٨   ٨٧٬٣٥٠   وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى)
   ───────   ─────── 

 ٩٬٠٠٩   ٩١٬١٧٠   صافي النقد من األنشطة التمویلیة
   ───────   ─────── 

 )١١٢٬١١٥(  ١٢٬٩٨٧   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
     

 ١٩١٬٥٢٦   ٧٩٬٤١١   النقد وما في حكمھ في بدایة السنة
   ───────   ─────── 

 ٧٩٬٤١١   ٩٢٬٣٩٨  ٤ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
   ═══════   ═══════ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ التأسیس واألنشطة وغیرھا١
 

تأسست المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ("المؤسسة") بموجب قرار مجلس محافظي البنك 
م ٢٠٠٥یونیو    ٢٤اإلسالمي للتنمیة ("البنك اإلسالمي للتنمیة" أو "البنك") في اجتماعھ الثالثین المنعقد بتاریخ  

المؤسسة منظمة دولیة تستمد و.  ة التأسیستتم إدارة المؤسسة وفقاً لبنود اتفاقیوھـ).  ١٤٢٦جمادى االولى    ١٧(
كیانھا القانوني من القانون الدولي العام. وكنتیجة لذلك، فإن المؤسسة قادرة على إبرام عقود وشراء وبیع 

 مؤسسة دولیة، فإن المؤسسة ال تخضع ألي ھیئة رقابة خارجیة.  وبصفتھا.  ممتلكات واتخاذ إجراءات قانونیة
 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفیر التمویل   بین  ة التجار  تھدف المؤسسة إلى تنشیط
أغلبیة الموجودات التشغیلیة   وتعد.  التجاري واالشتراك في األنشطة التي تسھل التجارة البینیة والتجارة الدولیة

ثمارات في الدول للمؤسسة مدیونیات سیادیة مقدمة إلى أو مضمونة من الدول األعضاء المعنیة، أو است
 المؤسسة. لدىاألعضاء وھي مضمونة بطریقة مقبولة 

 
تظھر القوائم و.  تباشر المؤسسة أنشطتھا من خالل مقر البنك الرئیسي بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة

 مسیة.  المالیة للمؤسسة بآالف الدوالرات األمریكیة كما أن السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة الھجریة الش
 

(الموافق  م ٢٠٢١ أبریل ٢٦ بتاریخ المؤسسة إدارة  مجلس قبلالموافقة على إصدار القوائم المالیة من  تمت
 .قبل الجمعیة العامة  من علیھا  للمصادقة وتقدیمھاھـ) ١٤٤٢ رمضان ١٤

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 أساس اإلعداد )أ
 

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  تُعد القوائم المالیة وفقا
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. أما  قبل من المحددة  الشریعة ومبادئ أحكام  واإلسالمیة 

لمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن بخصوص األمور التي لم تتناولھا معاییر ھیئة المحاسبة وا
مجلس معاییر  قبل من المعتمدة أوالمؤسسة تلجأ إلى التوجیھات التي تتعلق بالمعاییر ذات الصلة الصادرة 

المحاسبة الدولیة والتفسیرات المتعلقة بھ الصادرة عن لجنة تفسیر التقاریر الدولیة التابعة لمجلس معاییر 
 لم تخالف أحكام ومبادئ الشریعة.   المحاسبة الدولیة ما

 
 تُعد القوائم المالیة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصكوك.

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة )ب
 

السابقة باستثناء ما تم خالل السنة وتتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة مع السیاسات المتبعة في السنة المالیة  
) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٣٠التي طبقت فیھا المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

) جمیع جوانب األدوات المالیة بما في ذلك التصنیف ٣٠ویعالج معیار المحاسبة المالیة ( المالیة اإلسالمیة.
) ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (و والقیاس وانخفاض القیمة.

 "المخصصات واالحتیاطیات"
 

 تأثیر معیار المحاسبة المالیة الجدید والمعدل
 

) "انخفاض القیمة وخسائر ٣٠وفي ھذه القوائم المالیة، طبقت المؤسسة للمرة األولى معیار المحاسبة المالیة (
معیار المحاسبة المالیة   ویحلم أو بعد ذلك.  ٢٠٢٠ینایر    ١ن الفترات السنویة التي تبدأ في  االئتمان" اعتباراً م

) "المخصصات واالحتیاطیات" وینطبق على الفترات السنویة التي ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠(
ینایر  ١بارا من م أو بعد ذلك التاریخ. وقررت المؤسسة اعتماد ھذا المعیار اعت٢٠٢١ینایر  ١تبدأ في 

 م.٢٠٢٠
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 (تتمة) ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 السیاسات المحاسبیة (تتمة)ب) التغیرات في 
 

)، اختارت الشركة عدم إعادة النظر في ٣٠وكما ھو مسموح بموجب أحكام التحول لمعیار المحاسبة المالیة (
 أرقام المقارنة.

 
م بموجب معیار ٢٠١٩ولذلك، تم االفصاح عن معلومات المقارنة المتعلقة بانخفاض قیمة األدوات المالیة في 

م.  وقد تم االعتراف بأي تعدیالت ٢٠٢٠) وال یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة في ١١المحاسبة المالیة (
على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في احتیاطیات حقوق الملكیة االفتتاحیة 

 للفترة الحالیة.
 

) مباشرة في احتیاطیات حقوق الملكیة كما ٣٠لیة (تم االعتراف بالفروق الناشئة عن تطبیق معیار المحاسبة الما
 :یلي كما عنھ ویفصحم، ٢٠٢٠ینایر  ١في 

 
 في حساب انخفاض القیمة التغیرات

 
لخسارة انخفاض قیمة  المؤسسة) إلى تغییر جذري في محاسبة ٣٠وقد أدى تطبیق معیار المحاسبة المالیة (

) المحدد ونھج خسائر المحفظة بمنھج الخسارة ١١المحاسبة المالیة (قروض من خالل استبدال منھج معیار لا
) من المؤسسة تسجیل مخصص مقابل خسارة ٣٠االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة. ویتطلب معیار المحاسبة المالیة (

بح أو االئتمان المتوقعة لجمیع موجودات الخزانة والمشاریع غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الر
الخسارة، إلى جانب التزامات تمویل المشاریع. ویستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة 
باحتمالیة التعثر في االثني عشر شھراً المقبلة ما لم تكن ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء 

 عند تطبیق خسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني.
 

م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ویوفق الجدول أدناه بین مخصصات انخفاض القیمة الختامیة في الموجودات المالیة في 
) ومخصصات انخفاض القیمة االفتتاحیة المحددة وفق معیار المحاسبة ١١بموجب معیار المحاسبة المالیة (

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) في ٣٠المالیة (
 

مخصص انخفاض  
القیمة بموجب معیار 

سبة المالیة المحا
)١١( 

معیار المحاسبة المالیة 
 ـــ) اإلضافي ٣٠(

مخصص انخفاض 
 القیمة

مخصص انخفاض 
القیمة بموجب معیار 

المحاسبة المالیة 
)٣٠( 

 دوالر أمریكي  
 )باآلالف(

 دوالر أمریكي
 )باآلالف(

دوالر أمریكي 
 )باآلالف(

    
 ٦٬٣٤١ ٤٠٦ ٥٬٩٣٥ تمویل مرابحة تجاریة

 
) لزیادة إجمالي مخصص انخفاض القیمة المحتفظ بھ من قبل المؤسسة ٣٠تقدیم معیار المحاسبة المالیة ( أدى

 ألف دوالر أمریكي. ٤٠٦بمبلغ تقریبي وھو 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة أحكام ج)

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا
المالیة اإلسالمیة استخدام تقدیرات وافتراضات محاسبیة جوھریة تؤثر على قیم الموجودات والمطلوبات المصرح 

التقدیرات واالفتراضات   ھذه  إنات المحاسبیة. یتوجب على اإلدارة ممارسة حكمھا في تطبیق السیاسوعنھا. 
باستمرار على أساس التجربة التاریخیة والعوامل األخرى بما فیھا الحصول على نصیحة  تقیمھا یتم  واألحكام 

 مھنیة وتوقعات بشأن األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة بموجب تلك الظروف.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)

 
 مبدأ االستمراریة

 
 ھي مبدأ االستمراریة وقامت إدارة المؤسسة بتقدیر مدى قدرة المؤسسة على االستمرار في العمل على أساس 

على ثقة بأن المؤسسة لدیھا الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. إضافةً إلى ذلك، لیست 
اإلدارة على درایة بأي عدم تیقن جوھري قد یلقي بظالل من الشك حول قدرة المؤسسة على االستمرار وفق 

 مبدأ االستمراریة.
 

 االستمرار في إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.وبالتالي، تم 
 

 ١٩- تأثیر كوفید

 
) كجائحة ١٩-م، أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید ٢٠٢٠في مارس 

 ٣١السنة المنتھیة في خالل ووال یزال ینتشر في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. 
م اتخذت الحكومة السعودیة العدید من المبادرات الحتواء انتشار الفیروس، والتي تضمنت فرض ٢٠٢٠دیسمبر  

قیود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول. مما أدى إلى إغالق العدید من األعمال غیر األساسیة أو 
   وقف األنشطة حتى إشعار آخر

 
على عملیات  العواملھذه ثر تقییماً أل المؤسسة ، أجرت إدارة بعین االعتبار العوامل ھذه ل بار في االعت خذباألو

ككل وأعمالھا التجاریة بما في ذلك األنشطة التجاریة الیومیة والتمویل واالستثمارات والتحصیل، وما   المؤسسة
إلى ذلك، وخلصت إلى أنھ حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، لم یكن ھناك تأثیر سلبي جوھري على عملیات 

ات كبیرة في األحكام، واالفتراضات ال یجب إجراء تغییر لذلكو ١٩ -المؤسسة وأعمالھا بسبب وباء كوفید 
 والتقدیرات الرئیسیة.

 
وللحفاظ على صحة الموظفین ودعم الوقایة من العدوى في المجاالت التشغیلیة واإلداریة، اتخذت المؤسسة 
إجراءات، وفقا لتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في المملكة العربیة السعودیة، مثل العمل من 
المنزل، والتباعد االجتماعي في العمل، وتنظیف أماكن العمل باستمرار وسكن الموظفین، وتوزیع معدات الوقایة 
الشخصیة، واختبار الحاالت المشتبھ بھا، والحد من السفر غیر الضروري، وإعالنات الصحة الذاتیة وقیاس 

 درجة الحرارة.
 

األموال، وطبیعة األنشطة المرتبطة باإلجراءات التي  إن المركز المالي القوي، بما في ذلك الحصول على
 فياتخذتھا المؤسسة حتى اآلن والعملیات المستمرة، كل ذلك یضمن أن الشركة لدیھا القدرة على االستمرار 

. إال أنھ، في ظل عدم التیقن الحالي، فإن أي تغیر مستقبلي في ١٩ -التحدیات الناجمة عن وباء كوفید  ظل
التقدیرات قد ینتج عنھ نتائج تتطلب تعدیالً جوھریاً على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات االفتراضات و

التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن الوضع یتطور بسرعة مع حاالت عدم التیقن المستقبلیة، فإن اإلدارة 
 المرتقبة.استنادا إلى التطورات  الجائحة ثرأستواصل تقییم 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 (تتمة) ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 السیاسات المحاسبیة (تتمة)ب) التغیرات في 
 

)، اختارت الشركة عدم إعادة النظر في ٣٠وكما ھو مسموح بموجب أحكام التحول لمعیار المحاسبة المالیة (
 أرقام المقارنة.

 
م بموجب معیار ٢٠١٩ولذلك، تم االفصاح عن معلومات المقارنة المتعلقة بانخفاض قیمة األدوات المالیة في 

م.  وقد تم االعتراف بأي تعدیالت ٢٠٢٠) وال یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة في ١١المحاسبة المالیة (
على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في احتیاطیات حقوق الملكیة االفتتاحیة 

 للفترة الحالیة.
 

) مباشرة في احتیاطیات حقوق الملكیة كما ٣٠لیة (تم االعتراف بالفروق الناشئة عن تطبیق معیار المحاسبة الما
 :یلي كما عنھ ویفصحم، ٢٠٢٠ینایر  ١في 

 
 في حساب انخفاض القیمة التغیرات

 
لخسارة انخفاض قیمة  المؤسسة) إلى تغییر جذري في محاسبة ٣٠وقد أدى تطبیق معیار المحاسبة المالیة (

) المحدد ونھج خسائر المحفظة بمنھج الخسارة ١١المحاسبة المالیة (قروض من خالل استبدال منھج معیار لا
) من المؤسسة تسجیل مخصص مقابل خسارة ٣٠االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة. ویتطلب معیار المحاسبة المالیة (

بح أو االئتمان المتوقعة لجمیع موجودات الخزانة والمشاریع غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الر
الخسارة، إلى جانب التزامات تمویل المشاریع. ویستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة 
باحتمالیة التعثر في االثني عشر شھراً المقبلة ما لم تكن ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء 

 عند تطبیق خسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني.
 

م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ویوفق الجدول أدناه بین مخصصات انخفاض القیمة الختامیة في الموجودات المالیة في 
) ومخصصات انخفاض القیمة االفتتاحیة المحددة وفق معیار المحاسبة ١١بموجب معیار المحاسبة المالیة (

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) في ٣٠المالیة (
 

مخصص انخفاض  
القیمة بموجب معیار 

سبة المالیة المحا
)١١( 

معیار المحاسبة المالیة 
 ـــ) اإلضافي ٣٠(

مخصص انخفاض 
 القیمة

مخصص انخفاض 
القیمة بموجب معیار 

المحاسبة المالیة 
)٣٠( 

 دوالر أمریكي  
 )باآلالف(

 دوالر أمریكي
 )باآلالف(

دوالر أمریكي 
 )باآلالف(

    
 ٦٬٣٤١ ٤٠٦ ٥٬٩٣٥ تمویل مرابحة تجاریة

 
) لزیادة إجمالي مخصص انخفاض القیمة المحتفظ بھ من قبل المؤسسة ٣٠تقدیم معیار المحاسبة المالیة ( أدى

 ألف دوالر أمریكي. ٤٠٦بمبلغ تقریبي وھو 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة أحكام ج)

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا
المالیة اإلسالمیة استخدام تقدیرات وافتراضات محاسبیة جوھریة تؤثر على قیم الموجودات والمطلوبات المصرح 

التقدیرات واالفتراضات   ھذه  إنات المحاسبیة. یتوجب على اإلدارة ممارسة حكمھا في تطبیق السیاسوعنھا. 
باستمرار على أساس التجربة التاریخیة والعوامل األخرى بما فیھا الحصول على نصیحة  تقیمھا یتم  واألحكام 

 مھنیة وتوقعات بشأن األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة بموجب تلك الظروف.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)

 
 مبدأ االستمراریة

 
 ھي مبدأ االستمراریة وقامت إدارة المؤسسة بتقدیر مدى قدرة المؤسسة على االستمرار في العمل على أساس 

على ثقة بأن المؤسسة لدیھا الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. إضافةً إلى ذلك، لیست 
اإلدارة على درایة بأي عدم تیقن جوھري قد یلقي بظالل من الشك حول قدرة المؤسسة على االستمرار وفق 

 مبدأ االستمراریة.
 

 االستمرار في إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.وبالتالي، تم 
 

 ١٩- تأثیر كوفید

 
) كجائحة ١٩-م، أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید ٢٠٢٠في مارس 

 ٣١السنة المنتھیة في خالل ووال یزال ینتشر في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. 
م اتخذت الحكومة السعودیة العدید من المبادرات الحتواء انتشار الفیروس، والتي تضمنت فرض ٢٠٢٠دیسمبر  

قیود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول. مما أدى إلى إغالق العدید من األعمال غیر األساسیة أو 
   وقف األنشطة حتى إشعار آخر

 
على عملیات  العواملھذه ثر تقییماً أل المؤسسة ، أجرت إدارة بعین االعتبار العوامل ھذه ل بار في االعت خذباألو

ككل وأعمالھا التجاریة بما في ذلك األنشطة التجاریة الیومیة والتمویل واالستثمارات والتحصیل، وما   المؤسسة
إلى ذلك، وخلصت إلى أنھ حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، لم یكن ھناك تأثیر سلبي جوھري على عملیات 

ات كبیرة في األحكام، واالفتراضات ال یجب إجراء تغییر لذلكو ١٩ -المؤسسة وأعمالھا بسبب وباء كوفید 
 والتقدیرات الرئیسیة.

 
وللحفاظ على صحة الموظفین ودعم الوقایة من العدوى في المجاالت التشغیلیة واإلداریة، اتخذت المؤسسة 
إجراءات، وفقا لتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في المملكة العربیة السعودیة، مثل العمل من 
المنزل، والتباعد االجتماعي في العمل، وتنظیف أماكن العمل باستمرار وسكن الموظفین، وتوزیع معدات الوقایة 
الشخصیة، واختبار الحاالت المشتبھ بھا، والحد من السفر غیر الضروري، وإعالنات الصحة الذاتیة وقیاس 

 درجة الحرارة.
 

األموال، وطبیعة األنشطة المرتبطة باإلجراءات التي  إن المركز المالي القوي، بما في ذلك الحصول على
 فياتخذتھا المؤسسة حتى اآلن والعملیات المستمرة، كل ذلك یضمن أن الشركة لدیھا القدرة على االستمرار 

. إال أنھ، في ظل عدم التیقن الحالي، فإن أي تغیر مستقبلي في ١٩ -التحدیات الناجمة عن وباء كوفید  ظل
التقدیرات قد ینتج عنھ نتائج تتطلب تعدیالً جوھریاً على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات االفتراضات و

التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن الوضع یتطور بسرعة مع حاالت عدم التیقن المستقبلیة، فإن اإلدارة 
 المرتقبة.استنادا إلى التطورات  الجائحة ثرأستواصل تقییم 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)
 

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة )أ
یتم تحدید وتقوم إدارة المؤسسة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة ألغراض حساب االستھالك.  

تقوم اإلدارة بمراجعة وھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبیعي. 
ً ومحمل ا الستھالك المستقبلي الذي یتم تعدیلھ عند اعتقاد اإلدارة بأن القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا

 األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
 

 التقاعد والرعایة الطبیة التزام  )ب 
یتضمن ویتم تحدید االلتزام التقاعدي والرعایة الطبیة والتكالیف المتعلقة بھما للفترة باستخدام تقییمات اكتواریة. 

 ونظراً . ذلكغیر  إلىكتوري وضع افتراضات حول معدالت الخصم وزیادات الرواتب في المستقبل التقییم اال
 للطبیعة طویلة االجل لھذه االلتزامات فإنھا تخضع لعدم تیقن جوھري.

 
 العمالت األجنبیة  )د

 
 التشغیلیة وعملة العرض العملة )أ 

 الذي یعتبر عملة التشغیل وعملة العرض للمؤسسة.تُعرض ھذه القوائم المالیة بالدوالر األمریكي باآلالف 
 

 معامالت وارصدة )ب
تحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة إلى الدوالر األمریكي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء 

تدرج أرباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسویة المعامالت وتحویل الموجودات النقدیة والمعامالت. 
ریخ التقریر المالي في قائمة الدخل باستثناء والمطلوبات المسجلة بعمالت أجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تا

األرباح والخسائر غیر المحققة في استثمارات حقوق ملكیة رأس المال ــ إن وجدت ــ والتي تسجل بالقیمة العادلة 
 في حساب االحتیاطي ضمن حقوق األعضاء.

 
 .األوليفي تاریخ االعتراف    الصرف  بسعرالبنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة للعملة األجنبیة    تحول

 
 ھـ) النقد وما في حكمھ

یتكون النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة واستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة وتستحق خالل ثالثة أشھر 
 .أو أقل اعتباراً من تاریخ اإلیداع

 
 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع )و

من خالل أدوات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة باستخدام معدل ربح ثابت.  البنوك عتتم الودائع السلعیة م
الودائع السلعیة مبدئیاً  وتسجلقتصر شراء وبیع السلع على شروط االتفاق بین المؤسسة وبنوك متنوعة. وی

 بالتكلفة متضمنة رسوم االقتناء والتي تم قیاسھا الحقاً بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة إن وجد.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 تمویل مرابحة تجاریة )ز
إن تمویل المرابحة التجاریة ھو اتفاق تقوم بموجبھ المؤسسة ببیع العمیل سلعة أو أصل كانت المؤسسة 

امش وھیتكون سعر البیع من التكلفة وقد قامت بشرائھ واقتنائھ بناًء على وعد مقدم من العمیل بالشراء. 
 ربح متفق علیھ.

 
تقید الذمم المدینة من عملیات تمویل المرابحة التجاریة بتكلفة البضائع المباعة أو األموال المدفوعة و

 متسلمةدفعات السداد ال  خصم  بعدالربح المحقق للمؤسسة حتى تاریخ التقریر المالي    إلى  إضافةللمستفیدین  
 ومخصص االنخفاض في القیمة.

 
یر المطفأ من مجموع دخل تمویل المرابحة التجاریة الملتزم بھ تمثل اإلیرادات غیر المكتسبة الجزء غو

 في التاریخ الفعلي لدفع االموال.
 

 إن وجد. -یتم قید سلع المرابحة التجاریة بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة 
 

 الصكوكاستثمار في  )ح
 ل حقوق الملكیة.االستثمارات في الصكوك ھي أدوات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خال

 
تُدرج ھذه االستثمارات مبدئیاً بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام العقد، ویتم الحقاً إعادة قیاس القیمة العادلة لتلك 
االستثمارات في نھایة فترة التقریر المالي وتحمل األرباح أو الخسائر الناتجة على قائمة التغیرات في 

 حقوق األعضاء.
 

 المالیة والمطلوبات المالیةالموجودات  )ط
تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة واستثمارات في صكوك وتمویل مرابحة 
ً بقیمتھا العادلة ویتم  تجاریة ومستحق من جھات ذات عالقة. ویتم قیاس ھذه الموجودات المالیة مبدئیا

ً بالتكلفة ـ باستثناء ا ً منھا المخصص المناسب للمبالغ  ستثماراتالقیدھا الحقا في الصكوك ـ مطروحا
 إن وجدت. -التقدیریة التي ال یمكن استردادھا 

 
تكون المطلوبات المالیة وتم تصنیف المطلوبات المالیة استناداً إلى جوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة.  ویت

بدایةً بقیمھا العادلة ویتم قیدھا الھامة من مستحق لجھات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى ویتم قیاسھا 
 بالتكلفة.

 
 ي) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

) من خالل جمیع فئات ٣٠یتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة بموجب معیار المحاسبة المالیة (
یة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبل  بالغعلى وجھ الخصوص، م  تقدیریة  أحكام   وضعالموجودات المالیة،  

وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقدیر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. وھذه 
التقدیرات مدفوعة بعدد من العوامل والتغیرات التي یمكن أن تؤدي إلى مستویات مختلفة من 

ت التدفقات المخصصات. ویتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة في تقدیر كل من مبلغ وتوقی
 النقدیة في المستقبل، وذلك لتخفیض أي فروق بین تقدیرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلیة.
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 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)
 

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة )أ
یتم تحدید وتقوم إدارة المؤسسة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة ألغراض حساب االستھالك.  

تقوم اإلدارة بمراجعة وھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبیعي. 
ً ومحمل ا الستھالك المستقبلي الذي یتم تعدیلھ عند اعتقاد اإلدارة بأن القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا

 األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
 

 التقاعد والرعایة الطبیة التزام  )ب 
یتضمن ویتم تحدید االلتزام التقاعدي والرعایة الطبیة والتكالیف المتعلقة بھما للفترة باستخدام تقییمات اكتواریة. 

 ونظراً . ذلكغیر  إلىكتوري وضع افتراضات حول معدالت الخصم وزیادات الرواتب في المستقبل التقییم اال
 للطبیعة طویلة االجل لھذه االلتزامات فإنھا تخضع لعدم تیقن جوھري.

 
 العمالت األجنبیة  )د

 
 التشغیلیة وعملة العرض العملة )أ 

 الذي یعتبر عملة التشغیل وعملة العرض للمؤسسة.تُعرض ھذه القوائم المالیة بالدوالر األمریكي باآلالف 
 

 معامالت وارصدة )ب
تحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة إلى الدوالر األمریكي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء 

تدرج أرباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسویة المعامالت وتحویل الموجودات النقدیة والمعامالت. 
ریخ التقریر المالي في قائمة الدخل باستثناء والمطلوبات المسجلة بعمالت أجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تا

األرباح والخسائر غیر المحققة في استثمارات حقوق ملكیة رأس المال ــ إن وجدت ــ والتي تسجل بالقیمة العادلة 
 في حساب االحتیاطي ضمن حقوق األعضاء.

 
 .األوليفي تاریخ االعتراف    الصرف  بسعرالبنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة للعملة األجنبیة    تحول

 
 ھـ) النقد وما في حكمھ

یتكون النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة واستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة وتستحق خالل ثالثة أشھر 
 .أو أقل اعتباراً من تاریخ اإلیداع

 
 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع )و

من خالل أدوات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة باستخدام معدل ربح ثابت.  البنوك عتتم الودائع السلعیة م
الودائع السلعیة مبدئیاً  وتسجلقتصر شراء وبیع السلع على شروط االتفاق بین المؤسسة وبنوك متنوعة. وی

 بالتكلفة متضمنة رسوم االقتناء والتي تم قیاسھا الحقاً بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة إن وجد.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 تمویل مرابحة تجاریة )ز
إن تمویل المرابحة التجاریة ھو اتفاق تقوم بموجبھ المؤسسة ببیع العمیل سلعة أو أصل كانت المؤسسة 

امش وھیتكون سعر البیع من التكلفة وقد قامت بشرائھ واقتنائھ بناًء على وعد مقدم من العمیل بالشراء. 
 ربح متفق علیھ.

 
تقید الذمم المدینة من عملیات تمویل المرابحة التجاریة بتكلفة البضائع المباعة أو األموال المدفوعة و

 متسلمةدفعات السداد ال  خصم  بعدالربح المحقق للمؤسسة حتى تاریخ التقریر المالي    إلى  إضافةللمستفیدین  
 ومخصص االنخفاض في القیمة.

 
یر المطفأ من مجموع دخل تمویل المرابحة التجاریة الملتزم بھ تمثل اإلیرادات غیر المكتسبة الجزء غو

 في التاریخ الفعلي لدفع االموال.
 

 إن وجد. -یتم قید سلع المرابحة التجاریة بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة 
 

 الصكوكاستثمار في  )ح
 ل حقوق الملكیة.االستثمارات في الصكوك ھي أدوات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خال

 
تُدرج ھذه االستثمارات مبدئیاً بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام العقد، ویتم الحقاً إعادة قیاس القیمة العادلة لتلك 
االستثمارات في نھایة فترة التقریر المالي وتحمل األرباح أو الخسائر الناتجة على قائمة التغیرات في 

 حقوق األعضاء.
 

 المالیة والمطلوبات المالیةالموجودات  )ط
تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة واستثمارات في صكوك وتمویل مرابحة 
ً بقیمتھا العادلة ویتم  تجاریة ومستحق من جھات ذات عالقة. ویتم قیاس ھذه الموجودات المالیة مبدئیا

ً بالتكلفة ـ باستثناء ا ً منھا المخصص المناسب للمبالغ  ستثماراتالقیدھا الحقا في الصكوك ـ مطروحا
 إن وجدت. -التقدیریة التي ال یمكن استردادھا 

 
تكون المطلوبات المالیة وتم تصنیف المطلوبات المالیة استناداً إلى جوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة.  ویت

بدایةً بقیمھا العادلة ویتم قیدھا الھامة من مستحق لجھات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى ویتم قیاسھا 
 بالتكلفة.

 
 ي) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

) من خالل جمیع فئات ٣٠یتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة بموجب معیار المحاسبة المالیة (
یة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبل  بالغعلى وجھ الخصوص، م  تقدیریة  أحكام   وضعالموجودات المالیة،  

وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقدیر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. وھذه 
التقدیرات مدفوعة بعدد من العوامل والتغیرات التي یمكن أن تؤدي إلى مستویات مختلفة من 

ت التدفقات المخصصات. ویتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة في تقدیر كل من مبلغ وتوقی
 النقدیة في المستقبل، وذلك لتخفیض أي فروق بین تقدیرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلیة.
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 التجارةالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 قائمة المركز المالي

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

 

   
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي   
 باآلالف

      
      الموجودات

 ٧٩٬٤١١  ٩٢٬٣٩٨  ٤ النقد وما في حكمھ
 ٢٨٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠  ٥ (مستحق من) سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع

 ٥٩٨٬٩٠٥  ٧٦٢٬٦٦٤  (أ) ٦ تمویل مرابحة تجاریة، صافي
 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦  ٨ صكوكالاستثمار في 

 ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥  ٩ دخل مستحق وموجودات أخرى
 ٦٠٩  ١٬٤٧٩  ١٠ موجودات ثابتة

    ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢   إجمالي الموجودات

    ═══════   ═══════ 
      المطلوبات وحقوق األعضاء

      المطلوبات
 ٤٬٠٨٠  ٢٬٤١٩   (ب) ١٢ مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة

 ١٣٬١٢٢  ١٣٬٥٨٤  ١١ مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ٢٧٬٨٧٧  ١١٥٬٢٢٧  ١٣ )إلى(مستحقة / مرابحة سلعیة  وكالة ودائع

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  (أ) ١٤ التزام التقاعد والرعایة الطبیة
    ───────   ─────── 

 ٦٨٬٨٨١  ١٦٨٬٩٨٥   مجموع المطلوبات
    ───────   ─────── 

       حقوق األعضاء
      

 ٧٤٩٬٧٨٨  ٧٥٣٬٦٠٨  ١٥ رأس المال المدفوع
 ٢٣٨٬٣٩٠  ٢٤٧٬٧٧٨  ١٧ االحتیاطي العام

 )١٩٬١٣٥(  )٣١٬٦١٦(   عجز اكتواري في التزام التقاعد والرعایة الطبیة
احتیاطي إعادة تقییم الصكوك المحتفظ بھا بالقیمة 

 العادلة 
 من خالل حقوق األعضاء   

  ٩٤٥  ٥٬٥٣٧ 

    ───────   ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨  ٩٧٥٬٣٠٧    إجمالي حقوق األعضاء

     ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢    مجموع المطلوبات وحقوق األعضاء

    ═══════   ═══════ 
      
      
      
 
 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 ي) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة)
 

إن حسابات خسائر االئتمان المتوقعة للمؤسسة ھي نتاج نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسیة 
وتداخلھا. وتشمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر فیما یتعلق باختیار المدخالت المتغیرة  

 أحكاماً وتقدیرات محاسبیة ما یلي:
 

 التعثر لكل درجة في التصنیف االئتماني     احتمالأ) نموذج المؤسسة لدرجات االئتمان الداخلیة، والذي یحدد  
مخاطر االئتمان مما یستلزم قیاس مخصص ب) معاییر المؤسسة لتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في  

شھراً أو على المدى الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة والتقییم النوعي   ١٢الخسارة على أساس كل  
 .قالقابل للتطبی

 ج) تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك الصیغ المختلفة وخیار المدخالت.
سیناریوھات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة، مثل مستویات البطالة وقیم د) تحدید الروابط بین 

 الضمانات، وتأثیر ذلك على احتمالیة التعثر والتعرض للمخاطر عند التعثر والخسارة عند التعثر.
ھـ) اختیار سیناریوھات االقتصاد الكلي التطلعیة وترجیح االحتمال الستنتاج المدخالت االقتصادیة في 

 نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.
 

 الموجودات المالیة األخرى
 

یتم إجراء تقییم بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض في قیمة أصل 
احتساب قیمة خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المقیدة   ویتم مالي أو مجموعة موجودات مالیة.  

 ة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل وقیمتھ العادلة المقدرة.بالتكلف
 
عند اعتبار األصل المالي وم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل المالي من خالل استخدام حساب مخصص.  ویت

غیر قابل لالسترداد، یتم شطبھ مقابل حساب مخصص ویتم قید أي خسارة إضافیة في قائمة الدخل. أما 
یتم تسجیل وفیتم اضافتھا على قائمة الدخل.    الحقاة للمبالغ التي یتم شطبھا سابقاً والتي یتم استردادھا  بالنسب

مخصص االنخفاض في قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة عندما یكون االنخفاض 
 في القیمة العادلة أقل من التكلفة جوھریاً أو ممتداً لفترة طویلة.

 
 االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة خسائر )ك

 
تطبق المؤسسة نھجاً من ثالث مراحل لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة التي تُقاس بالتكلفة 

 منذالمطفأة. وترحل الموجودات المالیة عبر المراحل الثالث التالیة استنادا إلى التغیر في مخاطر االئتمان 
 .األولياالعتراف 

 
 شھراً  ١٢مدة : خسائر االئتمان المتوقعة ل١المرحلة 

 
االعتراف   منذتتضمن المرحلة األولى الموجودات المالیة التي لم تشھد زیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان  

شھراً في المرحلة األولى للموجودات  ١٢تعترف المؤسسة بخسائر االئتمان المتوقعة لمدة و. األولي
شكل جوھري، فإن المؤسسة تقارن بین خطر المالیة. وعند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت ب

حدوث التعثر في الموجودات المالیة في تاریخ التقریر، مع خطر حدوث تعثر في الموجودات المالیة في 
 .تاریخ االعتراف األولى
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة (تتمة) ك) خسائر

 
 غیر منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٢ المرحلة

 
 االعترافزیادة كبیر في مخاطر االئتمان منذ  فیھا حدثتتتضمن المرحلة الثانیة الموجودات المالیة التي 

موضوعي على انخفاض القیمة. تعترف المؤسسة بخسائر االئتمان المتوقعة   دلیلوجود    دون، ولكن  األولي
 اعلى العمر الزمني في المرحلة الثانیة للموجودات المالیة. وبالنسبة لھذا التعرض، تسجل المؤسسة مبلغ

مان المتوقعة على العمر الزمني (أي مبلغ مخصص یعكس العمر الزمني مخصص على أساس خسائر االئت
الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان قد حدثت عندما تكون المدفوعات التعاقدیة   وتعدالمتبقي لألصل المالي).  

یوما  ٩٠یوما من تاریخ استحقاق موجودات المشاریع السیادیة وأكثر من  ١٨٠قد تجاوزت ما یزید عن 
 تاریخ استحقاق موجودات المشاریع غیر السیادیة.من 
 

 منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٣المرحلة 
 

تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات التي تم تصنیفھا منخفضة القیمة االئتمانیة. وتعترف المؤسسة بخسائر 
صنف ویفي المرحلة الثالثة للموجودات المالیة كمخصص محدد.  االئتمان المتوقعة على العمر الزمني

األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة حال وقوع حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات النقدیة 
وتتضمن األدلة على انخفاض القیمة   التقدیریة المستقبلیة لألداة المالیة التي وقعت بعد االعتراف األولي بھا.

   قد حدث.  السداد  عنتخلفا    أو  تعثرات على أن المقترض/العمیل یواجھ صعوبات مالیة كبیرة، أو أن  مؤشرا
 

 موجودات ثابتة )ل
 

ل االستھالك على قائمة الدخل على ویُحمتُقید الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم. 
القیم المتبقیة على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة لھذه أساس طریقة القسط الثابت بھدف توزیع التكلفة مع 

 الموجودات كما یلي:
 

 سنوات ٤  معدات مكتبیة واجھزة حاسوب 
 سنوات ٥     سیارات 

 
اعتبار مصاریف الصیانة واإلصالح التي ال تعمل على إطالة العمر االنتاجي المقدر لألصل بشكل  ویتم 

رسملة التحسینات الرئیسیة والتجدیدات،  ویتمالدخل عند تكبدھا. جوھري كمصروف ویتم قیدھا في قائمة 
 إن وجدت، ویتم استبعاد قیمة األصل المستبدل.

 
تحدد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة 

 الدخل.
 

 المخصصات )م
المؤسسة التزام قانوني أو ضمني ـ نتیجة لحدث سابق ـ یمكن تقدیره یُعترف بالمخصصات إذا كان لدى 

 بصورة یُعتد بھا ومن المحتمل أن یستلزم تسویة ھذا االلتزام استخدام موارد مالیة.
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 التجارةالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 قائمة المركز المالي

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

 

   
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي   
 باآلالف

      
      الموجودات

 ٧٩٬٤١١  ٩٢٬٣٩٨  ٤ النقد وما في حكمھ
 ٢٨٠٬٠٠٠  ١٢٥٬٠٠٠  ٥ (مستحق من) سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع

 ٥٩٨٬٩٠٥  ٧٦٢٬٦٦٤  (أ) ٦ تمویل مرابحة تجاریة، صافي
 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦  ٨ صكوكالاستثمار في 

 ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥  ٩ دخل مستحق وموجودات أخرى
 ٦٠٩  ١٬٤٧٩  ١٠ موجودات ثابتة

    ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢   إجمالي الموجودات

    ═══════   ═══════ 
      المطلوبات وحقوق األعضاء

      المطلوبات
 ٤٬٠٨٠  ٢٬٤١٩   (ب) ١٢ مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة

 ١٣٬١٢٢  ١٣٬٥٨٤  ١١ مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 ٢٧٬٨٧٧  ١١٥٬٢٢٧  ١٣ )إلى(مستحقة / مرابحة سلعیة  وكالة ودائع

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  (أ) ١٤ التزام التقاعد والرعایة الطبیة
    ───────   ─────── 

 ٦٨٬٨٨١  ١٦٨٬٩٨٥   مجموع المطلوبات
    ───────   ─────── 

       حقوق األعضاء
      

 ٧٤٩٬٧٨٨  ٧٥٣٬٦٠٨  ١٥ رأس المال المدفوع
 ٢٣٨٬٣٩٠  ٢٤٧٬٧٧٨  ١٧ االحتیاطي العام

 )١٩٬١٣٥(  )٣١٬٦١٦(   عجز اكتواري في التزام التقاعد والرعایة الطبیة
احتیاطي إعادة تقییم الصكوك المحتفظ بھا بالقیمة 

 العادلة 
 من خالل حقوق األعضاء   

  ٩٤٥  ٥٬٥٣٧ 

    ───────   ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨  ٩٧٥٬٣٠٧    إجمالي حقوق األعضاء

     ───────   ─────── 
 ١٬٠٣٨٬٨٦٩  ١٬١٤٤٬٢٩٢    مجموع المطلوبات وحقوق األعضاء

    ═══════   ═══════ 
      
      
      
 
 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة (تتمة) ك) خسائر

 
 غیر منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٢ المرحلة

 
 االعترافزیادة كبیر في مخاطر االئتمان منذ  فیھا حدثتتتضمن المرحلة الثانیة الموجودات المالیة التي 

موضوعي على انخفاض القیمة. تعترف المؤسسة بخسائر االئتمان المتوقعة   دلیلوجود    دون، ولكن  األولي
 اعلى العمر الزمني في المرحلة الثانیة للموجودات المالیة. وبالنسبة لھذا التعرض، تسجل المؤسسة مبلغ

مان المتوقعة على العمر الزمني (أي مبلغ مخصص یعكس العمر الزمني مخصص على أساس خسائر االئت
الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان قد حدثت عندما تكون المدفوعات التعاقدیة   وتعدالمتبقي لألصل المالي).  

یوما  ٩٠یوما من تاریخ استحقاق موجودات المشاریع السیادیة وأكثر من  ١٨٠قد تجاوزت ما یزید عن 
 تاریخ استحقاق موجودات المشاریع غیر السیادیة.من 
 

 منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٣المرحلة 
 

تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات التي تم تصنیفھا منخفضة القیمة االئتمانیة. وتعترف المؤسسة بخسائر 
صنف ویفي المرحلة الثالثة للموجودات المالیة كمخصص محدد.  االئتمان المتوقعة على العمر الزمني

األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة حال وقوع حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات النقدیة 
وتتضمن األدلة على انخفاض القیمة   التقدیریة المستقبلیة لألداة المالیة التي وقعت بعد االعتراف األولي بھا.

   قد حدث.  السداد  عنتخلفا    أو  تعثرات على أن المقترض/العمیل یواجھ صعوبات مالیة كبیرة، أو أن  مؤشرا
 

 موجودات ثابتة )ل
 

ل االستھالك على قائمة الدخل على ویُحمتُقید الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم. 
القیم المتبقیة على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة لھذه أساس طریقة القسط الثابت بھدف توزیع التكلفة مع 

 الموجودات كما یلي:
 

 سنوات ٤  معدات مكتبیة واجھزة حاسوب 
 سنوات ٥     سیارات 

 
اعتبار مصاریف الصیانة واإلصالح التي ال تعمل على إطالة العمر االنتاجي المقدر لألصل بشكل  ویتم 

رسملة التحسینات الرئیسیة والتجدیدات،  ویتمالدخل عند تكبدھا. جوھري كمصروف ویتم قیدھا في قائمة 
 إن وجدت، ویتم استبعاد قیمة األصل المستبدل.

 
تحدد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة 

 الدخل.
 

 المخصصات )م
المؤسسة التزام قانوني أو ضمني ـ نتیجة لحدث سابق ـ یمكن تقدیره یُعترف بالمخصصات إذا كان لدى 

 بصورة یُعتد بھا ومن المحتمل أن یستلزم تسویة ھذا االلتزام استخدام موارد مالیة.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة الدخل

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

  
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي  إیضاح 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

     
     الدخل من:

 ٢٩٬٦٣٧   ٢٨٬٠٧١   تمویل مرابحة تجاریة
 ١٧٬٧٦٧   ١٠٬٤٤٩   حصة المضارب من الربح

 ٧٬٨٢٢   ٦٬٦١٦   رسوم تنفیذ
 ٥٬٤٣٣   ٤٬١١٢   رسوم فتح اعتماد

 ١٬٩٠١   ٣٬٠٩٤   صكوكالاستثمار في 
 ٦٬٦٦٧   ٢٬٤٥٩   سلعیة مرابحة/  وكالةودائع الدخل من 

 ١٬٦٩٦   ١٬١٢٣   خدمات تمویل تجاري
 ٥٩٠   ٤٥١  ٢١ استشارات وإیرادات أخرى

   ───────   ─────── 
   ٧١٬٥١٣   ٥٦٬٣٧٥ 

   ───────   ─────── 
 )١٨٢(  )١٬١١٤(  رسوم وكالة

   ───────   ─────── 
 ٧١٬٣٣١   ٥٥٬٢٦١   صافي الدخل قبل مصروفات التشغیل

   ───────   ─────── 
     المصاریف

 )٢٥٬٤٤٣(  )٢٧٬١٤٦(  تكالیف موظفین
 )٧٬٠٩٧(  )٥٬٦٦٢( ١٦ أخرىمصروفات إداریة 

 )٣٨٠(  )٥٧٥( ١٠ االستھالك
   ───────   ─────── 

  )٣٢٬٩٢٠(  )٣٣٬٣٨٣(  
   ───────   ─────── 

 )٤٬٩٦٩(  )١٢٬٠٨٤( ٧ انخفاض في قیمة تمویل مرابحة تجاریة
   ───────   ─────── 

 ٣٣٬٤٤٢   ٩٬٧٩٤   احتیاطي عامصافي الدخل للسنة محول إلى 
   ═══════   ═══════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣ 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة التغیرات في حقوق األعضاء

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 
 
 

 

 
 
 
    
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
٤  

 

  
 

 
 
 

رأس المال  
 المدفوع 

  
 
 

االحتیاطي  
 العام 

 
 

عجز اكتواري  
في التزام التقاعد  

 والرعایة الطبیة 

 احتیاطي إعادة    
 تقییم الصكوك   
 المحتفظ بھا بالقیمة   
 العادلة من خالل   
 حقوق األعضاء  

 
 
 
 إجمالي   
 حقوق األعضاء  

دوالر أمریكي    
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

 دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

           
 

            ٩٣٦٬٤٥٥   )٢٬٧٤٩(  )٧٬٨٣١(  ٢٠٤٬٩٤٨   ٧٤٢٬٠٨٧  م ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في  
 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد  

 وخطة الرعایة الطبیة    
 

ــ       ــ        ـ ــ        )١١٬٣٠٤(  ـ  )١١٬٣٠٤(  ـ
           

ــ        ٧٬٧٠١  رأس المال المقدم  ــ        -  ـ  ٧٬٧٠١   ـ
           

 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٣٬٦٩٤  

 
 ٣٬٦٩٤ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام    ــ        ٣٣٬٤٤٢  ـ ــ        ـ  ٣٣٬٤٤٢   ـ

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨   ٩٤٥   ) ١٩٬١٣٥(  ٢٣٨٬٣٩٠  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة  

 ) ٣٠المالیة (   
 

ــ       ــ        )٤٠٦(  ـ ــ        ـ  )٤٠٦(  ـ
  ───────  ──────  ──────────  ─────────  ─────── 

 ٩٦٩٬٥٨٢   ٩٤٥   )١٩٬١٣٥(  ٢٣٧٬٩٨٤  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  
                      

 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد وخطة  
 الرعایة الطبیة    

 
ــ       ــ        ـ ــ        )١٢٬٤٨١(  ـ  )١٢٬٤٨١(  ـ

           
ــ        -  -  ٣٬٨٢٠  المقدم رأس المال   ٣٬٨٢٠   ـ

           
 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٤٬٥٩٢  

 
 ٤٬٥٩٢ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام  ــ        ٩٬٧٩٤  ـ ــ        ـ  ٩٬٧٩٤   ـ

  ───────  ──────  ────────  ─────────  ─────── 
 ٩٧٥٬٣٠٧   ٥٬٥٣٧   ) ٣١٬٦١٦(  ٢٤٧٬٧٧٨  ٧٥٣٬٦٠٨  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ═══════  ═══════  ═══════  ═════════  ═══════ 
           

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ن) االعتراف باإلیرادات

 تمویل مرابحة تجاریة
یُقید الدخل من تمویل المرابحة التجاریة على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف 

 الفعلي إلى تاریخ سداد األقساط.األموال 
 

 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع
یُقید الدخل من الودائع على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف األموال الفعلي 

 إلى تاریخ االستحقاق.
 

 الصكوكاستثمار في 
ستخدام نسبة العائد المعلنة من یُقید الدخل من االستثمارات في الصكوك على أساس االستحقاق الزمني با

 المنشآت المصدرة.
 

 حصة المضارب من الربح
 أو عند توزیعھ.   لتسلم یقید الدخل الخاص بحصة المضارب في األرباح عند نشوء الحق في ا

 
 تنظیم القرض المشترك  دخل

 
االعتراف بالدخل من اتفاقیة قرض مشترك عندما یكون المستفید ومنظم القرض المشترك قد اتفقا على   یتم 

 تسھیالت التمویل. نفاذ  عنشروط وأحكام القرض وتم االعالن 
 

 رسوم تنفیذ ودخل اصدار اعتمادات مستندیة
بدایة الصفقات المبرمة ذات الصلة صدار االعتمادات المستندیة عند إومن   التنفیذ رسوم یقید الدخل من 

 بناًء على االتفاقیات التعاقدیة.
 

 عوائد غیر مجازة من الھیئة الشرعیة
رج ضمن یدإن أي دخل من النقد وما في حكمھ واالستثمارات األخرى التي ال تجیزھا الھیئة الشرعیة ال 

المستقبلیة  للصرفیات ة تطویر التجار صندوق الىفورا  الدخلتحویل ھذا  ویتم قائمة الدخل للمؤسسة. 
 غیر ذلك. الشرعیة والھیئةألغراض خیریة، ما لم یقرر مجلس اإلدارة 

 
 المقاصة

 
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم تسجیل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما 

   إلثباتیكون ھناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المدرجة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو  
 وسداد المطلوبات في آن واحد. الموجودات

 
 لدخلس) الزكاة وضریبة ا

ال تخضع المؤسسة للزكاة أو ضریبة الدخل. وأي التزام زكاة أو ضریبة دخل من مسؤولیة كل عضو 
 .منفردة  بصورة
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 ع) التزام التقاعد والرعایة الطبیة
 

لدى المؤسسة خطتي منافع محددة للتقاعد لموظفیھا، بالمشاركة مع صندوق التقاعد لجمیع منشآت مجموعة 
الرعایة الطبیة للمتقاعدین، وكالھما یتطلب البنك اإلسالمي للتنمیة وھما خطة تقاعد الموظفین، وخطة 

 مساھمات تسدد إلى صندوقین یتم إدارتھما بشكل منفصل.
 

ف خطة المنافع المحددة بأنھا خطة تقاعد تحدد الراتب التقاعدي الذي یتسلمھ الموظف عند تقاعده، وتعر
ئویة إلجمالي الراتب النھائي. وتعتمد غالباً على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والنسبة الم

التزامات خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام  بحسابم خبراء إكتواریون مستقلون ویقو
طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة للمنافع المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا، ویتم 

تحدید القیمة الحالیة  ویتم ة لتحدید التزامات المنافع المتوقعة. استخدام االفتراضات اإلكتواریة المتضمن
اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاریخ التقاعد بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الصادرة (المتعلقة 

جودة  بالخدمة المستحقة حتى تاریخ التقریر المالي)، باستخدام معدل العوائد المتاحة لسندات شركات ذات
تقدیر التزامات المنافع المحددة خالل السنوات على المدى المتوسط باستخدام أسالیب ترحیل  ویتم عالیة. 

تقدیریة للحسابات اإلكتواریة تسمح بمنافع مستحقة إضافیة، وتدفقات نقدیة فعلیة، وتغیرات في االفتراضات 
كانت جوھریة مباشرة في  إذا إلكتواریةااالعتراف باألرباح أو الخسائر  ویتم اإلكتواریة األساسیة. 

. یتم قید التزام التقاعد كجزء من المطلوبات األخرى األعضاءاالحتیاطیات في سنة حدوثھا ضمن حقوق 
في قائمة المركز المالي. ویمثل االلتزام القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للمؤسسة بعد طرح القیمة 

حدد لجنة خطة التقاعد قیمة مساھمات المؤسسة في خطة المنافع المحددة بعد توالعادلة لموجودات الخطة. 
استشارة الخبراء اإلكتورایین للبنك اإلسالمي للتنمیة، ویتم تحویل قیمة المساھمات الى أمناء البرنامج 

 المستقلین.
 

 )إلى(مستحقة  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعف) 
بموجبھا طرف واحد ("موكل" / "أصیل") بتعیین وكیل استثمار ("وكیل") للقیام الوكالة ھي اتفاقیة یقوم 

 باستثمار أموال الُموّكل ("رأس مال الوكالة") على أساس اتفاقیة وكالة االستثمار ("وكالة").
 

یقرر الوكیل "المؤسسة" االستثمارات التي ستتم من خالل رأس مال الوكالة بموجب شروط وأحكام اتفاقیة 
وكالة. إال أن الوكیل یتحمل الخسارة في حاالت التعدي أو التقصیر أو اإلھمال أو مخالفة أي من أحكام ال

وشروط اتفاقیة الوكالة. تستحق أتعاب الوكالة في مواعید محددة طوال فترة العقد بناًء على أصل المبالغ 
 القائمة.

 
وبیعھا بأرباح ثابتة. ویقتصر شراء وبیع السلع على وتستتبع ودائع مرابحة السلع عملیات شراء السلع 

شروط االتفاق بین المؤسسة ومؤسسات اسالمیة ومالیة أخرى. یتم ترحیل ودائع مرابحة السلع بالتكلفة 
 . لمطفأةا
 

) "إصدارات ٢٩( المالیة المحاسبة معیار باستثناء التالیة الجدیدة  المالیة المحاسبة معاییر إصدار تم 
 تطبیق المؤسسة تعتزم . القریب المستقبل في إصدارھا المتوقع ومن العرض مرحلة في وھي" الصكوك

ً   المؤسسة  وتقوم   التنفیذ  حیز  دخولھا  عند  ھذه   المالیة  التقاریر  معاییر  المالیة  المحاسبة  معاییر  تأثیر  بتقییم   حالیا
 المالیة واألنظمة.  قوائمھا على ھذه الجدیدة 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 قائمة الدخل

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

  
٣١ 

 دیسمبر
  م ٢٠٢٠

٣١ 
 دیسمبر
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي  إیضاح 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

     
     الدخل من:

 ٢٩٬٦٣٧   ٢٨٬٠٧١   تمویل مرابحة تجاریة
 ١٧٬٧٦٧   ١٠٬٤٤٩   حصة المضارب من الربح

 ٧٬٨٢٢   ٦٬٦١٦   رسوم تنفیذ
 ٥٬٤٣٣   ٤٬١١٢   رسوم فتح اعتماد

 ١٬٩٠١   ٣٬٠٩٤   صكوكالاستثمار في 
 ٦٬٦٦٧   ٢٬٤٥٩   سلعیة مرابحة/  وكالةودائع الدخل من 

 ١٬٦٩٦   ١٬١٢٣   خدمات تمویل تجاري
 ٥٩٠   ٤٥١  ٢١ استشارات وإیرادات أخرى

   ───────   ─────── 
   ٧١٬٥١٣   ٥٦٬٣٧٥ 

   ───────   ─────── 
 )١٨٢(  )١٬١١٤(  رسوم وكالة

   ───────   ─────── 
 ٧١٬٣٣١   ٥٥٬٢٦١   صافي الدخل قبل مصروفات التشغیل

   ───────   ─────── 
     المصاریف

 )٢٥٬٤٤٣(  )٢٧٬١٤٦(  تكالیف موظفین
 )٧٬٠٩٧(  )٥٬٦٦٢( ١٦ أخرىمصروفات إداریة 

 )٣٨٠(  )٥٧٥( ١٠ االستھالك
   ───────   ─────── 

  )٣٢٬٩٢٠(  )٣٣٬٣٨٣(  
   ───────   ─────── 

 )٤٬٩٦٩(  )١٢٬٠٨٤( ٧ انخفاض في قیمة تمویل مرابحة تجاریة
   ───────   ─────── 

 ٣٣٬٤٤٢   ٩٬٧٩٤   احتیاطي عامصافي الدخل للسنة محول إلى 
   ═══════   ═══════ 
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 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 
 
 

 

 
 
 
    
 

 جزءا من ھذه القوائم المالیة. ٢٤إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
٤  

 

  
 

 
 
 

رأس المال  
 المدفوع 

  
 
 

االحتیاطي  
 العام 

 
 

عجز اكتواري  
في التزام التقاعد  

 والرعایة الطبیة 

 احتیاطي إعادة    
 تقییم الصكوك   
 المحتفظ بھا بالقیمة   
 العادلة من خالل   
 حقوق األعضاء  

 
 
 
 إجمالي   
 حقوق األعضاء  

دوالر أمریكي    
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

 دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

           
 

            ٩٣٦٬٤٥٥   )٢٬٧٤٩(  )٧٬٨٣١(  ٢٠٤٬٩٤٨   ٧٤٢٬٠٨٧  م ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في  
 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد  

 وخطة الرعایة الطبیة    
 

ــ       ــ        ـ ــ        )١١٬٣٠٤(  ـ  )١١٬٣٠٤(  ـ
           

ــ        ٧٬٧٠١  رأس المال المقدم  ــ        -  ـ  ٧٬٧٠١   ـ
           

 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٣٬٦٩٤  

 
 ٣٬٦٩٤ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام    ــ        ٣٣٬٤٤٢  ـ ــ        ـ  ٣٣٬٤٤٢   ـ

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 ٩٦٩٬٩٨٨   ٩٤٥   ) ١٩٬١٣٥(  ٢٣٨٬٣٩٠  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ───────  ──────  ───────  ─────────  ─────── 
 التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة  

 ) ٣٠المالیة (   
 

ــ       ــ        )٤٠٦(  ـ ــ        ـ  )٤٠٦(  ـ
  ───────  ──────  ──────────  ─────────  ─────── 

 ٩٦٩٬٥٨٢   ٩٤٥   )١٩٬١٣٥(  ٢٣٧٬٩٨٤  ٧٤٩٬٧٨٨  م ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید في  
                      

 خسارة اكتواریة في خطة التقاعد وخطة  
 الرعایة الطبیة    

 
ــ       ــ        ـ ــ        )١٢٬٤٨١(  ـ  )١٢٬٤٨١(  ـ

           
ــ        -  -  ٣٬٨٢٠  المقدم رأس المال   ٣٬٨٢٠   ـ

           
 احتیاطي إعادة تقییم صكوك محتفظ بھا  

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 ) ٨(إیضاح    

 

ــ       ــ        ـ ــ        ـ   ـ
 
 ٤٬٥٩٢  

 
 ٤٬٥٩٢ 

           
ــ        صافي الدخل للسنة محول إلى احتیاطي عام  ــ        ٩٬٧٩٤  ـ ــ        ـ  ٩٬٧٩٤   ـ

  ───────  ──────  ────────  ─────────  ─────── 
 ٩٧٥٬٣٠٧   ٥٬٥٣٧   ) ٣١٬٦١٦(  ٢٤٧٬٧٧٨  ٧٥٣٬٦٠٨  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصید في  

  ═══════  ═══════  ═══════  ═════════  ═══════ 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ن) االعتراف باإلیرادات

 تمویل مرابحة تجاریة
یُقید الدخل من تمویل المرابحة التجاریة على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف 

 الفعلي إلى تاریخ سداد األقساط.األموال 
 

 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع
یُقید الدخل من الودائع على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف األموال الفعلي 

 إلى تاریخ االستحقاق.
 

 الصكوكاستثمار في 
ستخدام نسبة العائد المعلنة من یُقید الدخل من االستثمارات في الصكوك على أساس االستحقاق الزمني با

 المنشآت المصدرة.
 

 حصة المضارب من الربح
 أو عند توزیعھ.   لتسلم یقید الدخل الخاص بحصة المضارب في األرباح عند نشوء الحق في ا

 
 تنظیم القرض المشترك  دخل

 
االعتراف بالدخل من اتفاقیة قرض مشترك عندما یكون المستفید ومنظم القرض المشترك قد اتفقا على   یتم 

 تسھیالت التمویل. نفاذ  عنشروط وأحكام القرض وتم االعالن 
 

 رسوم تنفیذ ودخل اصدار اعتمادات مستندیة
بدایة الصفقات المبرمة ذات الصلة صدار االعتمادات المستندیة عند إومن   التنفیذ رسوم یقید الدخل من 

 بناًء على االتفاقیات التعاقدیة.
 

 عوائد غیر مجازة من الھیئة الشرعیة
رج ضمن یدإن أي دخل من النقد وما في حكمھ واالستثمارات األخرى التي ال تجیزھا الھیئة الشرعیة ال 

المستقبلیة  للصرفیات ة تطویر التجار صندوق الىفورا  الدخلتحویل ھذا  ویتم قائمة الدخل للمؤسسة. 
 غیر ذلك. الشرعیة والھیئةألغراض خیریة، ما لم یقرر مجلس اإلدارة 

 
 المقاصة

 
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم تسجیل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما 

   إلثباتیكون ھناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المدرجة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو  
 وسداد المطلوبات في آن واحد. الموجودات

 
 لدخلس) الزكاة وضریبة ا

ال تخضع المؤسسة للزكاة أو ضریبة الدخل. وأي التزام زكاة أو ضریبة دخل من مسؤولیة كل عضو 
 .منفردة  بصورة
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 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 ع) التزام التقاعد والرعایة الطبیة
 

لدى المؤسسة خطتي منافع محددة للتقاعد لموظفیھا، بالمشاركة مع صندوق التقاعد لجمیع منشآت مجموعة 
الرعایة الطبیة للمتقاعدین، وكالھما یتطلب البنك اإلسالمي للتنمیة وھما خطة تقاعد الموظفین، وخطة 

 مساھمات تسدد إلى صندوقین یتم إدارتھما بشكل منفصل.
 

ف خطة المنافع المحددة بأنھا خطة تقاعد تحدد الراتب التقاعدي الذي یتسلمھ الموظف عند تقاعده، وتعر
ئویة إلجمالي الراتب النھائي. وتعتمد غالباً على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والنسبة الم

التزامات خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام  بحسابم خبراء إكتواریون مستقلون ویقو
طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة للمنافع المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا، ویتم 

تحدید القیمة الحالیة  ویتم ة لتحدید التزامات المنافع المتوقعة. استخدام االفتراضات اإلكتواریة المتضمن
اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاریخ التقاعد بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الصادرة (المتعلقة 

جودة  بالخدمة المستحقة حتى تاریخ التقریر المالي)، باستخدام معدل العوائد المتاحة لسندات شركات ذات
تقدیر التزامات المنافع المحددة خالل السنوات على المدى المتوسط باستخدام أسالیب ترحیل  ویتم عالیة. 

تقدیریة للحسابات اإلكتواریة تسمح بمنافع مستحقة إضافیة، وتدفقات نقدیة فعلیة، وتغیرات في االفتراضات 
كانت جوھریة مباشرة في  إذا إلكتواریةااالعتراف باألرباح أو الخسائر  ویتم اإلكتواریة األساسیة. 

. یتم قید التزام التقاعد كجزء من المطلوبات األخرى األعضاءاالحتیاطیات في سنة حدوثھا ضمن حقوق 
في قائمة المركز المالي. ویمثل االلتزام القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للمؤسسة بعد طرح القیمة 

حدد لجنة خطة التقاعد قیمة مساھمات المؤسسة في خطة المنافع المحددة بعد توالعادلة لموجودات الخطة. 
استشارة الخبراء اإلكتورایین للبنك اإلسالمي للتنمیة، ویتم تحویل قیمة المساھمات الى أمناء البرنامج 

 المستقلین.
 

 )إلى(مستحقة  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعف) 
بموجبھا طرف واحد ("موكل" / "أصیل") بتعیین وكیل استثمار ("وكیل") للقیام الوكالة ھي اتفاقیة یقوم 

 باستثمار أموال الُموّكل ("رأس مال الوكالة") على أساس اتفاقیة وكالة االستثمار ("وكالة").
 

یقرر الوكیل "المؤسسة" االستثمارات التي ستتم من خالل رأس مال الوكالة بموجب شروط وأحكام اتفاقیة 
وكالة. إال أن الوكیل یتحمل الخسارة في حاالت التعدي أو التقصیر أو اإلھمال أو مخالفة أي من أحكام ال

وشروط اتفاقیة الوكالة. تستحق أتعاب الوكالة في مواعید محددة طوال فترة العقد بناًء على أصل المبالغ 
 القائمة.

 
وبیعھا بأرباح ثابتة. ویقتصر شراء وبیع السلع على وتستتبع ودائع مرابحة السلع عملیات شراء السلع 

شروط االتفاق بین المؤسسة ومؤسسات اسالمیة ومالیة أخرى. یتم ترحیل ودائع مرابحة السلع بالتكلفة 
 . لمطفأةا
 

) "إصدارات ٢٩( المالیة المحاسبة معیار باستثناء التالیة الجدیدة  المالیة المحاسبة معاییر إصدار تم 
 تطبیق المؤسسة تعتزم . القریب المستقبل في إصدارھا المتوقع ومن العرض مرحلة في وھي" الصكوك

ً   المؤسسة  وتقوم   التنفیذ  حیز  دخولھا  عند  ھذه   المالیة  التقاریر  معاییر  المالیة  المحاسبة  معاییر  تأثیر  بتقییم   حالیا
 المالیة واألنظمة.  قوائمھا على ھذه الجدیدة 
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 ـ التأسیس واألنشطة وغیرھا١
 

تأسست المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ("المؤسسة") بموجب قرار مجلس محافظي البنك 
م ٢٠٠٥یونیو    ٢٤اإلسالمي للتنمیة ("البنك اإلسالمي للتنمیة" أو "البنك") في اجتماعھ الثالثین المنعقد بتاریخ  

المؤسسة منظمة دولیة تستمد و.  ة التأسیستتم إدارة المؤسسة وفقاً لبنود اتفاقیوھـ).  ١٤٢٦جمادى االولى    ١٧(
كیانھا القانوني من القانون الدولي العام. وكنتیجة لذلك، فإن المؤسسة قادرة على إبرام عقود وشراء وبیع 

 مؤسسة دولیة، فإن المؤسسة ال تخضع ألي ھیئة رقابة خارجیة.  وبصفتھا.  ممتلكات واتخاذ إجراءات قانونیة
 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفیر التمویل   بین  ة التجار  تھدف المؤسسة إلى تنشیط
أغلبیة الموجودات التشغیلیة   وتعد.  التجاري واالشتراك في األنشطة التي تسھل التجارة البینیة والتجارة الدولیة

ثمارات في الدول للمؤسسة مدیونیات سیادیة مقدمة إلى أو مضمونة من الدول األعضاء المعنیة، أو است
 المؤسسة. لدىاألعضاء وھي مضمونة بطریقة مقبولة 

 
تظھر القوائم و.  تباشر المؤسسة أنشطتھا من خالل مقر البنك الرئیسي بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة

 مسیة.  المالیة للمؤسسة بآالف الدوالرات األمریكیة كما أن السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة الھجریة الش
 

(الموافق  م ٢٠٢١ أبریل ٢٦ بتاریخ المؤسسة إدارة  مجلس قبلالموافقة على إصدار القوائم المالیة من  تمت
 .قبل الجمعیة العامة  من علیھا  للمصادقة وتقدیمھاھـ) ١٤٤٢ رمضان ١٤

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 أساس اإلعداد )أ
 

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  تُعد القوائم المالیة وفقا
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. أما  قبل من المحددة  الشریعة ومبادئ أحكام  واإلسالمیة 

لمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن بخصوص األمور التي لم تتناولھا معاییر ھیئة المحاسبة وا
مجلس معاییر  قبل من المعتمدة أوالمؤسسة تلجأ إلى التوجیھات التي تتعلق بالمعاییر ذات الصلة الصادرة 

المحاسبة الدولیة والتفسیرات المتعلقة بھ الصادرة عن لجنة تفسیر التقاریر الدولیة التابعة لمجلس معاییر 
 لم تخالف أحكام ومبادئ الشریعة.   المحاسبة الدولیة ما

 
 تُعد القوائم المالیة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصكوك.

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة )ب
 

السابقة باستثناء ما تم خالل السنة وتتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة مع السیاسات المتبعة في السنة المالیة  
) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٣٠التي طبقت فیھا المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

) جمیع جوانب األدوات المالیة بما في ذلك التصنیف ٣٠ویعالج معیار المحاسبة المالیة ( المالیة اإلسالمیة.
) ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (و والقیاس وانخفاض القیمة.

 "المخصصات واالحتیاطیات"
 

 تأثیر معیار المحاسبة المالیة الجدید والمعدل
 

) "انخفاض القیمة وخسائر ٣٠وفي ھذه القوائم المالیة، طبقت المؤسسة للمرة األولى معیار المحاسبة المالیة (
معیار المحاسبة المالیة   ویحلم أو بعد ذلك.  ٢٠٢٠ینایر    ١ن الفترات السنویة التي تبدأ في  االئتمان" اعتباراً م

) "المخصصات واالحتیاطیات" وینطبق على الفترات السنویة التي ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠(
ینایر  ١بارا من م أو بعد ذلك التاریخ. وقررت المؤسسة اعتماد ھذا المعیار اعت٢٠٢١ینایر  ١تبدأ في 

 م.٢٠٢٠
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ) "إصدارات الصكوك"٢٩معیار المحاسبة المالیة (

یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم توجیھات حول المحاسبة وتصنیف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسیة 
بناء على ھیكل الصكوك، والذي قد یشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خارج قائمة  

ون من القدرة على عتمد ھذه التصنیفات على السیطرة على مثل ھذه الموجودات التي تتكوتالمركز المالي.  
السیطرة وطبیعتھا، فیما یتعلق بالمخاطر والمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو مسؤولیة األمانة 

طبق ھذا المعیار على المحاسبة والتقاریر المالیة حول اصدار الصكوك في ویننیابة عن حملة الصكوك. 
 دفاتر المصدر.

 
 ؤسسة.اال ان ھذا المعیار ال ینطبق على الم

 
 )"االنخفاض في القیمة وخسائر االئتمان٣٠معایر المحاسبة الدولي (

 
 الذي) "المخصصات واالحتیاطیات"  ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (

خسائر تم تطویره ضمن المنھج الجدید حول تحدید وإدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان، وتحدیداً منھج ال
 ) "األدوات المالیة".٩المستقبلیة المتوقعة كما جرى تقدیمھ ضمن المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
م او بعد ذلك التاریخ. قامت 2021ینایر  ١افترات المالیة التي تبدأ في  فيیدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ 

وتم االفصاح في  م.٢٠٢٠ینایر  ١من  ًءا) بد٣٠المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 ) حول القوائم المالیة.٣٠) عن تأثیر تقدیم معیار المحاسبة المالیة (٢اإلیضاح (

 
 "وكالة باالستثمار" –) ٣١معیار المحاسبة المالیة (

 
االستثمار بالوكالة یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقریر المالي لمعامالت وأدوات  

 لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمیة المتغیرة لكل من الموكل والوكیل.
 

او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 
 م.٢٠٢٠ینایر  ١من  دًءا) ب٣١المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (

 
 "إجارة" -) ٣٢المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
وضع مبادئ المحاسبة للتصنیف، االعتراف، القیاس، العرض واالفصاح عن  إلىھذا المعیار  یھدف

األصل بما في ذلك نماذج مختلة من اجارة منتھیة بالتملیك) المبرمة من قبل  إجارة(معامالت اإلجارة 
 المؤسسات المالیة على طرفي المعاملة أي كالمؤجر والمستأجر.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٢لمعیار المحاسبة المالیة (المؤسسة بالتطبیق المبكر 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" –) ٣٣معیار المحاسبة المالیة (
 

) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات ٢٥المالیة (یقوم ھذا المعیار بتحسین وإلغاء معیار المحاسبة 
م. یھدف ھذا المعیار ٢٠١٠المماثلة" الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في  

إلى وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لالستثمار في الصكوك واألسھم 
 ة التي تستخدمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة ("المؤسسات").واألدوات األخرى المماثل

 
یُعرف المعیار األنواع الرئیسة لألدوات المالیة لالستثمارات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة ویحدد 

بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارتھ  المتعلقةالمعالجات المحاسبیة األساسیة 
 واالحتفاظ بھ.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٣المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 

 الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةـ الھیئة ٣
 

تخضع أنشطة المؤسسة إلشراف الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. وقد تم تعیین أعضاء 
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك االسالمي للتنمیة من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك وفقاً لقرار رقم 

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ١٢٥)/٢٧٨/(٤٣٢/١٠/٢٠/دي ائي بي
 

الصالحیة  ٥) /٢٤( ٤٣٢/ ٢٤/دي/بي  سي إف تي آيمنح مجلس إدارة المؤسسة من خالل قراره رقم 
 بنشاط  المتعلقلرئیس مجموعة البنك االسالمي للتنمیة لتطبیق قرار مجلس المدیرین التنفیذیین المذكور آنفا  

 التجارة.المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 

 تتضمن مھام الھیئة الشرعیة ما یلي:
النظر في كل ما یحول إلیھا من معامالت ومنتجات تطرحھا المؤسسة لالستخدام ألول مرة والحكم على  )١(

توافقھا مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ووضع المبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق 
 أخرى.

 
ووضع المبادئ  استخدامھا، المؤسسة تعتزم  التي التقلیدیة للمنتجاتإبداء الرأي بشأن البدائل الشرعیة  )٢(

األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق أخرى، والمساھمة في تنمیتھا بغیة تعزیز تجربة 
 المؤسسة في ھذا الصدد.

ات الموجھة إلیھا من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین التوضیح  وتقدیم اإلجابة على األسئلة واالستفسارات   )٣(
 أو إدارة المؤسسة.

عمل المصرفي اإلسالمي وتعمیق فھمھم لألسس بالالمساھمة في برنامج المؤسسة لتعزیز وعي موظفیھا   )٤(
 والقواعد والمبادئ والقیم المتعلقة بالمعامالت المالیة اإلسالمیة.

رة یوضح مدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشریعة على ضوء تقدیم تقریر شامل لمجلس اإلدا )٥(
 اآلراء والتوجیھات المقّدمة والمعامالت التي تمت مراجعتھا.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ التأسیس واألنشطة وغیرھا١
 

تأسست المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ("المؤسسة") بموجب قرار مجلس محافظي البنك 
م ٢٠٠٥یونیو    ٢٤اإلسالمي للتنمیة ("البنك اإلسالمي للتنمیة" أو "البنك") في اجتماعھ الثالثین المنعقد بتاریخ  

المؤسسة منظمة دولیة تستمد و.  ة التأسیستتم إدارة المؤسسة وفقاً لبنود اتفاقیوھـ).  ١٤٢٦جمادى االولى    ١٧(
كیانھا القانوني من القانون الدولي العام. وكنتیجة لذلك، فإن المؤسسة قادرة على إبرام عقود وشراء وبیع 

 مؤسسة دولیة، فإن المؤسسة ال تخضع ألي ھیئة رقابة خارجیة.  وبصفتھا.  ممتلكات واتخاذ إجراءات قانونیة
 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفیر التمویل   بین  ة التجار  تھدف المؤسسة إلى تنشیط
أغلبیة الموجودات التشغیلیة   وتعد.  التجاري واالشتراك في األنشطة التي تسھل التجارة البینیة والتجارة الدولیة

ثمارات في الدول للمؤسسة مدیونیات سیادیة مقدمة إلى أو مضمونة من الدول األعضاء المعنیة، أو است
 المؤسسة. لدىاألعضاء وھي مضمونة بطریقة مقبولة 

 
تظھر القوائم و.  تباشر المؤسسة أنشطتھا من خالل مقر البنك الرئیسي بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة

 مسیة.  المالیة للمؤسسة بآالف الدوالرات األمریكیة كما أن السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة الھجریة الش
 

(الموافق  م ٢٠٢١ أبریل ٢٦ بتاریخ المؤسسة إدارة  مجلس قبلالموافقة على إصدار القوائم المالیة من  تمت
 .قبل الجمعیة العامة  من علیھا  للمصادقة وتقدیمھاھـ) ١٤٤٢ رمضان ١٤

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 أساس اإلعداد )أ
 

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  تُعد القوائم المالیة وفقا
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. أما  قبل من المحددة  الشریعة ومبادئ أحكام  واإلسالمیة 

لمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن بخصوص األمور التي لم تتناولھا معاییر ھیئة المحاسبة وا
مجلس معاییر  قبل من المعتمدة أوالمؤسسة تلجأ إلى التوجیھات التي تتعلق بالمعاییر ذات الصلة الصادرة 

المحاسبة الدولیة والتفسیرات المتعلقة بھ الصادرة عن لجنة تفسیر التقاریر الدولیة التابعة لمجلس معاییر 
 لم تخالف أحكام ومبادئ الشریعة.   المحاسبة الدولیة ما

 
 تُعد القوائم المالیة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصكوك.

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة )ب
 

السابقة باستثناء ما تم خالل السنة وتتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة مع السیاسات المتبعة في السنة المالیة  
) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٣٠التي طبقت فیھا المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

) جمیع جوانب األدوات المالیة بما في ذلك التصنیف ٣٠ویعالج معیار المحاسبة المالیة ( المالیة اإلسالمیة.
) ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (و والقیاس وانخفاض القیمة.

 "المخصصات واالحتیاطیات"
 

 تأثیر معیار المحاسبة المالیة الجدید والمعدل
 

) "انخفاض القیمة وخسائر ٣٠وفي ھذه القوائم المالیة، طبقت المؤسسة للمرة األولى معیار المحاسبة المالیة (
معیار المحاسبة المالیة   ویحلم أو بعد ذلك.  ٢٠٢٠ینایر    ١ن الفترات السنویة التي تبدأ في  االئتمان" اعتباراً م

) "المخصصات واالحتیاطیات" وینطبق على الفترات السنویة التي ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠(
ینایر  ١بارا من م أو بعد ذلك التاریخ. وقررت المؤسسة اعتماد ھذا المعیار اعت٢٠٢١ینایر  ١تبدأ في 

 م.٢٠٢٠
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ) "إصدارات الصكوك"٢٩معیار المحاسبة المالیة (

یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم توجیھات حول المحاسبة وتصنیف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسیة 
بناء على ھیكل الصكوك، والذي قد یشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خارج قائمة  

ون من القدرة على عتمد ھذه التصنیفات على السیطرة على مثل ھذه الموجودات التي تتكوتالمركز المالي.  
السیطرة وطبیعتھا، فیما یتعلق بالمخاطر والمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو مسؤولیة األمانة 

طبق ھذا المعیار على المحاسبة والتقاریر المالیة حول اصدار الصكوك في ویننیابة عن حملة الصكوك. 
 دفاتر المصدر.

 
 ؤسسة.اال ان ھذا المعیار ال ینطبق على الم

 
 )"االنخفاض في القیمة وخسائر االئتمان٣٠معایر المحاسبة الدولي (

 
 الذي) "المخصصات واالحتیاطیات"  ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (

خسائر تم تطویره ضمن المنھج الجدید حول تحدید وإدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان، وتحدیداً منھج ال
 ) "األدوات المالیة".٩المستقبلیة المتوقعة كما جرى تقدیمھ ضمن المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
م او بعد ذلك التاریخ. قامت 2021ینایر  ١افترات المالیة التي تبدأ في  فيیدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ 

وتم االفصاح في  م.٢٠٢٠ینایر  ١من  ًءا) بد٣٠المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 ) حول القوائم المالیة.٣٠) عن تأثیر تقدیم معیار المحاسبة المالیة (٢اإلیضاح (

 
 "وكالة باالستثمار" –) ٣١معیار المحاسبة المالیة (

 
االستثمار بالوكالة یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقریر المالي لمعامالت وأدوات  

 لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمیة المتغیرة لكل من الموكل والوكیل.
 

او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 
 م.٢٠٢٠ینایر  ١من  دًءا) ب٣١المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (

 
 "إجارة" -) ٣٢المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
وضع مبادئ المحاسبة للتصنیف، االعتراف، القیاس، العرض واالفصاح عن  إلىھذا المعیار  یھدف

األصل بما في ذلك نماذج مختلة من اجارة منتھیة بالتملیك) المبرمة من قبل  إجارة(معامالت اإلجارة 
 المؤسسات المالیة على طرفي المعاملة أي كالمؤجر والمستأجر.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٢لمعیار المحاسبة المالیة (المؤسسة بالتطبیق المبكر 
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 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" –) ٣٣معیار المحاسبة المالیة (
 

) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات ٢٥المالیة (یقوم ھذا المعیار بتحسین وإلغاء معیار المحاسبة 
م. یھدف ھذا المعیار ٢٠١٠المماثلة" الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في  

إلى وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لالستثمار في الصكوك واألسھم 
 ة التي تستخدمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة ("المؤسسات").واألدوات األخرى المماثل

 
یُعرف المعیار األنواع الرئیسة لألدوات المالیة لالستثمارات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة ویحدد 

بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارتھ  المتعلقةالمعالجات المحاسبیة األساسیة 
 واالحتفاظ بھ.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٣المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 

 الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةـ الھیئة ٣
 

تخضع أنشطة المؤسسة إلشراف الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. وقد تم تعیین أعضاء 
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك االسالمي للتنمیة من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك وفقاً لقرار رقم 

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ١٢٥)/٢٧٨/(٤٣٢/١٠/٢٠/دي ائي بي
 

الصالحیة  ٥) /٢٤( ٤٣٢/ ٢٤/دي/بي  سي إف تي آيمنح مجلس إدارة المؤسسة من خالل قراره رقم 
 بنشاط  المتعلقلرئیس مجموعة البنك االسالمي للتنمیة لتطبیق قرار مجلس المدیرین التنفیذیین المذكور آنفا  

 التجارة.المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 

 تتضمن مھام الھیئة الشرعیة ما یلي:
النظر في كل ما یحول إلیھا من معامالت ومنتجات تطرحھا المؤسسة لالستخدام ألول مرة والحكم على  )١(

توافقھا مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ووضع المبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق 
 أخرى.

 
ووضع المبادئ  استخدامھا، المؤسسة تعتزم  التي التقلیدیة للمنتجاتإبداء الرأي بشأن البدائل الشرعیة  )٢(

األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق أخرى، والمساھمة في تنمیتھا بغیة تعزیز تجربة 
 المؤسسة في ھذا الصدد.

ات الموجھة إلیھا من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین التوضیح  وتقدیم اإلجابة على األسئلة واالستفسارات   )٣(
 أو إدارة المؤسسة.

عمل المصرفي اإلسالمي وتعمیق فھمھم لألسس بالالمساھمة في برنامج المؤسسة لتعزیز وعي موظفیھا   )٤(
 والقواعد والمبادئ والقیم المتعلقة بالمعامالت المالیة اإلسالمیة.

رة یوضح مدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشریعة على ضوء تقدیم تقریر شامل لمجلس اإلدا )٥(
 اآلراء والتوجیھات المقّدمة والمعامالت التي تمت مراجعتھا.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 (تتمة) ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 السیاسات المحاسبیة (تتمة)ب) التغیرات في 
 

)، اختارت الشركة عدم إعادة النظر في ٣٠وكما ھو مسموح بموجب أحكام التحول لمعیار المحاسبة المالیة (
 أرقام المقارنة.

 
م بموجب معیار ٢٠١٩ولذلك، تم االفصاح عن معلومات المقارنة المتعلقة بانخفاض قیمة األدوات المالیة في 

م.  وقد تم االعتراف بأي تعدیالت ٢٠٢٠) وال یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة في ١١المحاسبة المالیة (
على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في احتیاطیات حقوق الملكیة االفتتاحیة 

 للفترة الحالیة.
 

) مباشرة في احتیاطیات حقوق الملكیة كما ٣٠لیة (تم االعتراف بالفروق الناشئة عن تطبیق معیار المحاسبة الما
 :یلي كما عنھ ویفصحم، ٢٠٢٠ینایر  ١في 

 
 في حساب انخفاض القیمة التغیرات

 
لخسارة انخفاض قیمة  المؤسسة) إلى تغییر جذري في محاسبة ٣٠وقد أدى تطبیق معیار المحاسبة المالیة (

) المحدد ونھج خسائر المحفظة بمنھج الخسارة ١١المحاسبة المالیة (قروض من خالل استبدال منھج معیار لا
) من المؤسسة تسجیل مخصص مقابل خسارة ٣٠االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة. ویتطلب معیار المحاسبة المالیة (

بح أو االئتمان المتوقعة لجمیع موجودات الخزانة والمشاریع غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الر
الخسارة، إلى جانب التزامات تمویل المشاریع. ویستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة 
باحتمالیة التعثر في االثني عشر شھراً المقبلة ما لم تكن ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء 

 عند تطبیق خسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني.
 

م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ویوفق الجدول أدناه بین مخصصات انخفاض القیمة الختامیة في الموجودات المالیة في 
) ومخصصات انخفاض القیمة االفتتاحیة المحددة وفق معیار المحاسبة ١١بموجب معیار المحاسبة المالیة (

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) في ٣٠المالیة (
 

مخصص انخفاض  
القیمة بموجب معیار 

سبة المالیة المحا
)١١( 

معیار المحاسبة المالیة 
 ـــ) اإلضافي ٣٠(

مخصص انخفاض 
 القیمة

مخصص انخفاض 
القیمة بموجب معیار 

المحاسبة المالیة 
)٣٠( 

 دوالر أمریكي  
 )باآلالف(

 دوالر أمریكي
 )باآلالف(

دوالر أمریكي 
 )باآلالف(

    
 ٦٬٣٤١ ٤٠٦ ٥٬٩٣٥ تمویل مرابحة تجاریة

 
) لزیادة إجمالي مخصص انخفاض القیمة المحتفظ بھ من قبل المؤسسة ٣٠تقدیم معیار المحاسبة المالیة ( أدى

 ألف دوالر أمریكي. ٤٠٦بمبلغ تقریبي وھو 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة أحكام ج)

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا
المالیة اإلسالمیة استخدام تقدیرات وافتراضات محاسبیة جوھریة تؤثر على قیم الموجودات والمطلوبات المصرح 

التقدیرات واالفتراضات   ھذه  إنات المحاسبیة. یتوجب على اإلدارة ممارسة حكمھا في تطبیق السیاسوعنھا. 
باستمرار على أساس التجربة التاریخیة والعوامل األخرى بما فیھا الحصول على نصیحة  تقیمھا یتم  واألحكام 

 مھنیة وتوقعات بشأن األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة بموجب تلك الظروف.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)

 
 مبدأ االستمراریة

 
 ھي مبدأ االستمراریة وقامت إدارة المؤسسة بتقدیر مدى قدرة المؤسسة على االستمرار في العمل على أساس 

على ثقة بأن المؤسسة لدیھا الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. إضافةً إلى ذلك، لیست 
اإلدارة على درایة بأي عدم تیقن جوھري قد یلقي بظالل من الشك حول قدرة المؤسسة على االستمرار وفق 

 مبدأ االستمراریة.
 

 االستمرار في إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.وبالتالي، تم 
 

 ١٩- تأثیر كوفید

 
) كجائحة ١٩-م، أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید ٢٠٢٠في مارس 

 ٣١السنة المنتھیة في خالل ووال یزال ینتشر في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. 
م اتخذت الحكومة السعودیة العدید من المبادرات الحتواء انتشار الفیروس، والتي تضمنت فرض ٢٠٢٠دیسمبر  

قیود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول. مما أدى إلى إغالق العدید من األعمال غیر األساسیة أو 
   وقف األنشطة حتى إشعار آخر

 
على عملیات  العواملھذه ثر تقییماً أل المؤسسة ، أجرت إدارة بعین االعتبار العوامل ھذه ل بار في االعت خذباألو

ككل وأعمالھا التجاریة بما في ذلك األنشطة التجاریة الیومیة والتمویل واالستثمارات والتحصیل، وما   المؤسسة
إلى ذلك، وخلصت إلى أنھ حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، لم یكن ھناك تأثیر سلبي جوھري على عملیات 

ات كبیرة في األحكام، واالفتراضات ال یجب إجراء تغییر لذلكو ١٩ -المؤسسة وأعمالھا بسبب وباء كوفید 
 والتقدیرات الرئیسیة.

 
وللحفاظ على صحة الموظفین ودعم الوقایة من العدوى في المجاالت التشغیلیة واإلداریة، اتخذت المؤسسة 
إجراءات، وفقا لتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في المملكة العربیة السعودیة، مثل العمل من 
المنزل، والتباعد االجتماعي في العمل، وتنظیف أماكن العمل باستمرار وسكن الموظفین، وتوزیع معدات الوقایة 
الشخصیة، واختبار الحاالت المشتبھ بھا، والحد من السفر غیر الضروري، وإعالنات الصحة الذاتیة وقیاس 

 درجة الحرارة.
 

األموال، وطبیعة األنشطة المرتبطة باإلجراءات التي  إن المركز المالي القوي، بما في ذلك الحصول على
 فياتخذتھا المؤسسة حتى اآلن والعملیات المستمرة، كل ذلك یضمن أن الشركة لدیھا القدرة على االستمرار 

. إال أنھ، في ظل عدم التیقن الحالي، فإن أي تغیر مستقبلي في ١٩ -التحدیات الناجمة عن وباء كوفید  ظل
التقدیرات قد ینتج عنھ نتائج تتطلب تعدیالً جوھریاً على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات االفتراضات و

التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن الوضع یتطور بسرعة مع حاالت عدم التیقن المستقبلیة، فإن اإلدارة 
 المرتقبة.استنادا إلى التطورات  الجائحة ثرأستواصل تقییم 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 النقد وما في حكمھـ ٤
 

 یتكون النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠   

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

 
 نقد لدى البنوك

  
 ٩٢٬٣٩٨ 

  
 ٧٩٬٤١١ 

      
   

 )من(مستحق  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعـ ٥
 

 تتكون وكالة / ودائع سلع المرابحة في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 

 م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
  دوالر أمریكي 
 باآلالف 

     
 ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠   وكالة / ودائع سلعیة

  ═══════ ═  ═══ ═══ ══ 
 

في شراء وبیع السلع. وتتم المتاجرة بواسطة البنوك نیابةً عن  سلعیة مرابحة /ةالوكال ودائعتستخدم 
البنوك في البیع والشراء بموجب أحكام االتفاقیات المبرمة بین المؤسسة المؤسسة. ویتم تحدید صالحیات 

 والبنوك.
 

 فیما یلي الحركة في الودائع السلعیة من خالل البنوك:
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

    
 الرصید في بدایة سنة التقریر المالي

 
 ٢٠٨٬٣٠٠   ٢٨٠٬٠٠٠ 

 ١٬٤٦٧٬٤٣٣   ١٬٤٧٥٬٠٠٠  إضافات
 )١٬٣٩٥٬٧٣٣(  )١٬٦٣٠٬٠٠٠( استرداد

  ────────   ──────── 
  ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠  الرصید في نھایة سنة التقریر المالي

 
 

 
 
 
 

 ════════   ════════ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 تمویل مرابحة تجاریة، صافيـ ٦
 

 المرابحة التجاریة في نھایة الفترة التي أُعد عنھا التقریر المالي مما یلي:یتكون تمویل 
 

 مجموع الذمم المدینة المرتبطة بالتمویل كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠  

 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

     
 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤   "ب") ٦صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة (إیضاح 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠   "ج") ٦صافي ذمم مدینة لمرابحة بالسلع (إیضاح 
   ────────   ──────── 

 ٥٩٨٬٩٠٥   ٧٦٢٬٦٦٤     تمویل مرابحة تجاریة، صافي
   ════════   ════════ 

 
 ب) ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة

 
 

 م ٢٠٢٠
 دوالر أمریكي    

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    

 باآلالف
    

 ٣٬١٨١٬٧٦٧   ٢٬٨٢٥٬٦٩٤  إجمالي مبالغ ذمم مدینة
 )٢٬٥٨٨٬٢٥٤(  )٢٬٠٥٧٬٢٢٩( : حصة األعضاء المشاركین اقصنا

 )١٠٬٩١٥(  )٩٬٤٤٢( إیرادات غیر مكتسبة اناقص
  ────────  ───── ─── 

 ٥٨٢٬٥٩٨   ٧٥٩٬٠٢٣  اإلجمالي
    

 )٥٬٩٣٥(  )٨٬٢١٩(     المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
  ────────   ──────── 

 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤  صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة
 ════ ══ ══  ════ ══ ══ 

 
 تمویل تجاري مھیكل –ج) سلع مرابحة 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
     )ب

 ١٥٩٬٣٩٨   ١٥٢٬٢٧٦  إجمالي المبلغ
 )١١٠٬٤٢٩(  )١١٠٬٦٠٩( حصة األعضاء المشاركین ااقصن

  ────────   ──────── 
 ٤٨٬٩٦٩   ٤١٬٦٦٧  مجموع سلع مرابحة

    
 بموجب مرابحة  علسللناقص: خسائر االئتمان المتوقعة 

 )٢٦٬٧٢٧(  )٢٩٬٨٠٧( )٧(إیضاح    
  ────────   ──────── 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠  لمرابحة بالسلعصافي ذمم مدینة 
 ════ ══ ══  ═════ ═══ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 (تتمة) ـ السیاسات المحاسبیة الھامة٢
 

 السیاسات المحاسبیة (تتمة)ب) التغیرات في 
 

)، اختارت الشركة عدم إعادة النظر في ٣٠وكما ھو مسموح بموجب أحكام التحول لمعیار المحاسبة المالیة (
 أرقام المقارنة.

 
م بموجب معیار ٢٠١٩ولذلك، تم االفصاح عن معلومات المقارنة المتعلقة بانخفاض قیمة األدوات المالیة في 

م.  وقد تم االعتراف بأي تعدیالت ٢٠٢٠) وال یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة في ١١المحاسبة المالیة (
على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في احتیاطیات حقوق الملكیة االفتتاحیة 

 للفترة الحالیة.
 

) مباشرة في احتیاطیات حقوق الملكیة كما ٣٠لیة (تم االعتراف بالفروق الناشئة عن تطبیق معیار المحاسبة الما
 :یلي كما عنھ ویفصحم، ٢٠٢٠ینایر  ١في 

 
 في حساب انخفاض القیمة التغیرات

 
لخسارة انخفاض قیمة  المؤسسة) إلى تغییر جذري في محاسبة ٣٠وقد أدى تطبیق معیار المحاسبة المالیة (

) المحدد ونھج خسائر المحفظة بمنھج الخسارة ١١المحاسبة المالیة (قروض من خالل استبدال منھج معیار لا
) من المؤسسة تسجیل مخصص مقابل خسارة ٣٠االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة. ویتطلب معیار المحاسبة المالیة (

بح أو االئتمان المتوقعة لجمیع موجودات الخزانة والمشاریع غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الر
الخسارة، إلى جانب التزامات تمویل المشاریع. ویستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة 
باحتمالیة التعثر في االثني عشر شھراً المقبلة ما لم تكن ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء 

 عند تطبیق خسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني.
 

م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ویوفق الجدول أدناه بین مخصصات انخفاض القیمة الختامیة في الموجودات المالیة في 
) ومخصصات انخفاض القیمة االفتتاحیة المحددة وفق معیار المحاسبة ١١بموجب معیار المحاسبة المالیة (

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) في ٣٠المالیة (
 

مخصص انخفاض  
القیمة بموجب معیار 

سبة المالیة المحا
)١١( 

معیار المحاسبة المالیة 
 ـــ) اإلضافي ٣٠(

مخصص انخفاض 
 القیمة

مخصص انخفاض 
القیمة بموجب معیار 

المحاسبة المالیة 
)٣٠( 

 دوالر أمریكي  
 )باآلالف(

 دوالر أمریكي
 )باآلالف(

دوالر أمریكي 
 )باآلالف(

    
 ٦٬٣٤١ ٤٠٦ ٥٬٩٣٥ تمویل مرابحة تجاریة

 
) لزیادة إجمالي مخصص انخفاض القیمة المحتفظ بھ من قبل المؤسسة ٣٠تقدیم معیار المحاسبة المالیة ( أدى

 ألف دوالر أمریكي. ٤٠٦بمبلغ تقریبي وھو 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة أحكام ج)

ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا
المالیة اإلسالمیة استخدام تقدیرات وافتراضات محاسبیة جوھریة تؤثر على قیم الموجودات والمطلوبات المصرح 

التقدیرات واالفتراضات   ھذه  إنات المحاسبیة. یتوجب على اإلدارة ممارسة حكمھا في تطبیق السیاسوعنھا. 
باستمرار على أساس التجربة التاریخیة والعوامل األخرى بما فیھا الحصول على نصیحة  تقیمھا یتم  واألحكام 

 مھنیة وتوقعات بشأن األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة بموجب تلك الظروف.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)

 
 مبدأ االستمراریة

 
 ھي مبدأ االستمراریة وقامت إدارة المؤسسة بتقدیر مدى قدرة المؤسسة على االستمرار في العمل على أساس 

على ثقة بأن المؤسسة لدیھا الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. إضافةً إلى ذلك، لیست 
اإلدارة على درایة بأي عدم تیقن جوھري قد یلقي بظالل من الشك حول قدرة المؤسسة على االستمرار وفق 

 مبدأ االستمراریة.
 

 االستمرار في إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.وبالتالي، تم 
 

 ١٩- تأثیر كوفید

 
) كجائحة ١٩-م، أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید ٢٠٢٠في مارس 

 ٣١السنة المنتھیة في خالل ووال یزال ینتشر في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. 
م اتخذت الحكومة السعودیة العدید من المبادرات الحتواء انتشار الفیروس، والتي تضمنت فرض ٢٠٢٠دیسمبر  

قیود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول. مما أدى إلى إغالق العدید من األعمال غیر األساسیة أو 
   وقف األنشطة حتى إشعار آخر

 
على عملیات  العواملھذه ثر تقییماً أل المؤسسة ، أجرت إدارة بعین االعتبار العوامل ھذه ل بار في االعت خذباألو

ككل وأعمالھا التجاریة بما في ذلك األنشطة التجاریة الیومیة والتمویل واالستثمارات والتحصیل، وما   المؤسسة
إلى ذلك، وخلصت إلى أنھ حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، لم یكن ھناك تأثیر سلبي جوھري على عملیات 

ات كبیرة في األحكام، واالفتراضات ال یجب إجراء تغییر لذلكو ١٩ -المؤسسة وأعمالھا بسبب وباء كوفید 
 والتقدیرات الرئیسیة.

 
وللحفاظ على صحة الموظفین ودعم الوقایة من العدوى في المجاالت التشغیلیة واإلداریة، اتخذت المؤسسة 
إجراءات، وفقا لتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في المملكة العربیة السعودیة، مثل العمل من 
المنزل، والتباعد االجتماعي في العمل، وتنظیف أماكن العمل باستمرار وسكن الموظفین، وتوزیع معدات الوقایة 
الشخصیة، واختبار الحاالت المشتبھ بھا، والحد من السفر غیر الضروري، وإعالنات الصحة الذاتیة وقیاس 

 درجة الحرارة.
 

األموال، وطبیعة األنشطة المرتبطة باإلجراءات التي  إن المركز المالي القوي، بما في ذلك الحصول على
 فياتخذتھا المؤسسة حتى اآلن والعملیات المستمرة، كل ذلك یضمن أن الشركة لدیھا القدرة على االستمرار 

. إال أنھ، في ظل عدم التیقن الحالي، فإن أي تغیر مستقبلي في ١٩ -التحدیات الناجمة عن وباء كوفید  ظل
التقدیرات قد ینتج عنھ نتائج تتطلب تعدیالً جوھریاً على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات االفتراضات و

التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وبما أن الوضع یتطور بسرعة مع حاالت عدم التیقن المستقبلیة، فإن اإلدارة 
 المرتقبة.استنادا إلى التطورات  الجائحة ثرأستواصل تقییم 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 النقد وما في حكمھـ ٤
 

 یتكون النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠   

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

 
 نقد لدى البنوك

  
 ٩٢٬٣٩٨ 

  
 ٧٩٬٤١١ 

      
   

 )من(مستحق  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعـ ٥
 

 تتكون وكالة / ودائع سلع المرابحة في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 

 م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
  دوالر أمریكي 
 باآلالف 

     
 ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠   وكالة / ودائع سلعیة

  ═══════ ═  ═══ ═══ ══ 
 

في شراء وبیع السلع. وتتم المتاجرة بواسطة البنوك نیابةً عن  سلعیة مرابحة /ةالوكال ودائعتستخدم 
البنوك في البیع والشراء بموجب أحكام االتفاقیات المبرمة بین المؤسسة المؤسسة. ویتم تحدید صالحیات 

 والبنوك.
 

 فیما یلي الحركة في الودائع السلعیة من خالل البنوك:
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

    
 الرصید في بدایة سنة التقریر المالي

 
 ٢٠٨٬٣٠٠   ٢٨٠٬٠٠٠ 

 ١٬٤٦٧٬٤٣٣   ١٬٤٧٥٬٠٠٠  إضافات
 )١٬٣٩٥٬٧٣٣(  )١٬٦٣٠٬٠٠٠( استرداد

  ────────   ──────── 
  ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠  الرصید في نھایة سنة التقریر المالي

 
 

 
 
 
 

 ════════   ════════ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 تمویل مرابحة تجاریة، صافيـ ٦
 

 المرابحة التجاریة في نھایة الفترة التي أُعد عنھا التقریر المالي مما یلي:یتكون تمویل 
 

 مجموع الذمم المدینة المرتبطة بالتمویل كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠  

 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

     
 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤   "ب") ٦صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة (إیضاح 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠   "ج") ٦صافي ذمم مدینة لمرابحة بالسلع (إیضاح 
   ────────   ──────── 

 ٥٩٨٬٩٠٥   ٧٦٢٬٦٦٤     تمویل مرابحة تجاریة، صافي
   ════════   ════════ 

 
 ب) ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة

 
 

 م ٢٠٢٠
 دوالر أمریكي    

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    

 باآلالف
    

 ٣٬١٨١٬٧٦٧   ٢٬٨٢٥٬٦٩٤  إجمالي مبالغ ذمم مدینة
 )٢٬٥٨٨٬٢٥٤(  )٢٬٠٥٧٬٢٢٩( : حصة األعضاء المشاركین اقصنا

 )١٠٬٩١٥(  )٩٬٤٤٢( إیرادات غیر مكتسبة اناقص
  ────────  ───── ─── 

 ٥٨٢٬٥٩٨   ٧٥٩٬٠٢٣  اإلجمالي
    

 )٥٬٩٣٥(  )٨٬٢١٩(     المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
  ────────   ──────── 

 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤  صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة
 ════ ══ ══  ════ ══ ══ 

 
 تمویل تجاري مھیكل –ج) سلع مرابحة 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
     )ب

 ١٥٩٬٣٩٨   ١٥٢٬٢٧٦  إجمالي المبلغ
 )١١٠٬٤٢٩(  )١١٠٬٦٠٩( حصة األعضاء المشاركین ااقصن

  ────────   ──────── 
 ٤٨٬٩٦٩   ٤١٬٦٦٧  مجموع سلع مرابحة

    
 بموجب مرابحة  علسللناقص: خسائر االئتمان المتوقعة 

 )٢٦٬٧٢٧(  )٢٩٬٨٠٧( )٧(إیضاح    
  ────────   ──────── 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠  لمرابحة بالسلعصافي ذمم مدینة 
 ════ ══ ══  ═════ ═══ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)
 

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة )أ
یتم تحدید وتقوم إدارة المؤسسة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة ألغراض حساب االستھالك.  

تقوم اإلدارة بمراجعة وھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبیعي. 
ً ومحمل ا الستھالك المستقبلي الذي یتم تعدیلھ عند اعتقاد اإلدارة بأن القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا

 األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
 

 التقاعد والرعایة الطبیة التزام  )ب 
یتضمن ویتم تحدید االلتزام التقاعدي والرعایة الطبیة والتكالیف المتعلقة بھما للفترة باستخدام تقییمات اكتواریة. 

 ونظراً . ذلكغیر  إلىكتوري وضع افتراضات حول معدالت الخصم وزیادات الرواتب في المستقبل التقییم اال
 للطبیعة طویلة االجل لھذه االلتزامات فإنھا تخضع لعدم تیقن جوھري.

 
 العمالت األجنبیة  )د

 
 التشغیلیة وعملة العرض العملة )أ 

 الذي یعتبر عملة التشغیل وعملة العرض للمؤسسة.تُعرض ھذه القوائم المالیة بالدوالر األمریكي باآلالف 
 

 معامالت وارصدة )ب
تحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة إلى الدوالر األمریكي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء 

تدرج أرباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسویة المعامالت وتحویل الموجودات النقدیة والمعامالت. 
ریخ التقریر المالي في قائمة الدخل باستثناء والمطلوبات المسجلة بعمالت أجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تا

األرباح والخسائر غیر المحققة في استثمارات حقوق ملكیة رأس المال ــ إن وجدت ــ والتي تسجل بالقیمة العادلة 
 في حساب االحتیاطي ضمن حقوق األعضاء.

 
 .األوليفي تاریخ االعتراف    الصرف  بسعرالبنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة للعملة األجنبیة    تحول

 
 ھـ) النقد وما في حكمھ

یتكون النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة واستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة وتستحق خالل ثالثة أشھر 
 .أو أقل اعتباراً من تاریخ اإلیداع

 
 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع )و

من خالل أدوات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة باستخدام معدل ربح ثابت.  البنوك عتتم الودائع السلعیة م
الودائع السلعیة مبدئیاً  وتسجلقتصر شراء وبیع السلع على شروط االتفاق بین المؤسسة وبنوك متنوعة. وی

 بالتكلفة متضمنة رسوم االقتناء والتي تم قیاسھا الحقاً بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة إن وجد.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 تمویل مرابحة تجاریة )ز
إن تمویل المرابحة التجاریة ھو اتفاق تقوم بموجبھ المؤسسة ببیع العمیل سلعة أو أصل كانت المؤسسة 

امش وھیتكون سعر البیع من التكلفة وقد قامت بشرائھ واقتنائھ بناًء على وعد مقدم من العمیل بالشراء. 
 ربح متفق علیھ.

 
تقید الذمم المدینة من عملیات تمویل المرابحة التجاریة بتكلفة البضائع المباعة أو األموال المدفوعة و

 متسلمةدفعات السداد ال  خصم  بعدالربح المحقق للمؤسسة حتى تاریخ التقریر المالي    إلى  إضافةللمستفیدین  
 ومخصص االنخفاض في القیمة.

 
یر المطفأ من مجموع دخل تمویل المرابحة التجاریة الملتزم بھ تمثل اإلیرادات غیر المكتسبة الجزء غو

 في التاریخ الفعلي لدفع االموال.
 

 إن وجد. -یتم قید سلع المرابحة التجاریة بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة 
 

 الصكوكاستثمار في  )ح
 ل حقوق الملكیة.االستثمارات في الصكوك ھي أدوات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خال

 
تُدرج ھذه االستثمارات مبدئیاً بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام العقد، ویتم الحقاً إعادة قیاس القیمة العادلة لتلك 
االستثمارات في نھایة فترة التقریر المالي وتحمل األرباح أو الخسائر الناتجة على قائمة التغیرات في 

 حقوق األعضاء.
 

 المالیة والمطلوبات المالیةالموجودات  )ط
تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة واستثمارات في صكوك وتمویل مرابحة 
ً بقیمتھا العادلة ویتم  تجاریة ومستحق من جھات ذات عالقة. ویتم قیاس ھذه الموجودات المالیة مبدئیا

ً بالتكلفة ـ باستثناء ا ً منھا المخصص المناسب للمبالغ  ستثماراتالقیدھا الحقا في الصكوك ـ مطروحا
 إن وجدت. -التقدیریة التي ال یمكن استردادھا 

 
تكون المطلوبات المالیة وتم تصنیف المطلوبات المالیة استناداً إلى جوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة.  ویت

بدایةً بقیمھا العادلة ویتم قیدھا الھامة من مستحق لجھات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى ویتم قیاسھا 
 بالتكلفة.

 
 ي) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

) من خالل جمیع فئات ٣٠یتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة بموجب معیار المحاسبة المالیة (
یة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبل  بالغعلى وجھ الخصوص، م  تقدیریة  أحكام   وضعالموجودات المالیة،  

وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقدیر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. وھذه 
التقدیرات مدفوعة بعدد من العوامل والتغیرات التي یمكن أن تؤدي إلى مستویات مختلفة من 

ت التدفقات المخصصات. ویتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة في تقدیر كل من مبلغ وتوقی
 النقدیة في المستقبل، وذلك لتخفیض أي فروق بین تقدیرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلیة.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 (تتمة) ـ تمویل مرابحة تجاریة، صافي٦
 

یمثل ھذا البند سلع بموجب تمویل مرابحة لمعامالت یوجد بھا فارق توقیت بین الشراء الفعلي للسلع وتحویل 
 العمیل بموجب اتفاقیة مرابحة.المخاطر والمنافع المتعلقة بھا إلى 

. 
وإعادة البیع إلى مرابحة على أساس شراء محدد  بموجب  تمویلھا یتمإلعادة البیع  المشتراة  البضائع جمیع

عمیل محدد ویعتبر وعد العمیل ملزماً. وبالتالي، فإن أي خسارة تتكبدھا المؤسسة نتیجة النخفاض قیمة 
. تقوم المؤسسة ایضاً بالمشاركة في اتفاقیات العمیلالعمیل قبل بیع السلع یتم تحمیلھا على  تعثر أوالسلع 

  تمویل مرابحة مشتركة.
 

اتفاقیات تمویل مرابحة مشتركة مع بعض المنشآت وتمثل حصة األعضاء المشاركین أبرمت المؤسسة 
 أعاله نسبة ھؤالء المشاركین في إجمالي الذمم المدینة المتعلقة بھذه المنشآت.

 
 خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل مرابحة تجاریةـ ٧
 

 المرابحة التجاریة في نھایة فترة التقریر المالي:فیما یلي حركة في خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل 
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي 
 باآلالف 

    
 ٢٧٬٥٠٣  ٣٢٬٦٦٢  الرصید في بدایة السنة

 ـــ        ٤٠٦  )٣٠التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة المالیة (
 ٥٦٨  ١٬٨٧٧  خسائر االئتمان المتوقعة

 ٤٬٤٠١  ١٠٬٢٠٧  الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة
 ١٩٠  )٧٬١٢٦( عكس قید / (شطب) خالل السنة

  ────────   ──────── 
 ٣٢٬٦٦٢  ٣٨٬٠٢٦  الرصید في نھایة السنة

  ════════   ════════ 
 

دیسمبر  ٣١القیمة للسنة المنتھیة في لم یستحق دخل على موجودات تمویل المرابحة التجاریة المنخفضة 
 م: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر  ٣١م (السنة المنتھیة في ٢٠٢٠

 
) بأثر رجعي دون إعادة صیاغة المقارنات. وقد تم ٣٠وقد طبقت المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

دیسمبر  ٣١كما في  االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة التي تم االفصاح عنھا سابقاً لموجودات التمویل
م، وھو المبلغ الناتج بشكل رئیس عن انخفاض ٢٠٢٠ینایر  ١م والقیمة الدفتریة الجدیدة كما في ٢٠١٩

 القیمة، في األرباح المبقاة االفتتاحیة.
 

 ٠٫٦م: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١م مبلغ صفر (٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تتضمن موجودات تمویل المرابحة في نھایة 
لتي تجاوزت موعد االستحقاق في تاریخ التقریر المالي ولم تقم المؤسسة بتكوین ملیون دوالر امریكي) وا

 مخصصات مقابل تلك المبالغ، حیث أن المبالغ مازالت قابلة لالسترداد.
 

 (أ). ٢٣تم اإلفصاح عن جودة االئتمان المتعلقة بالموجودات التشغیلیة في اإلیضاح 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 استثمار في صكوكـ ٨
 

 تتلخص حركة االستثمارات في الصكوك كما یلي:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 ٥٢٬٢٣٢  ٧١٬١٠٠  الرصید في بدایة سنة التقریر المالي
 ٣٥٬٢٤١  ٨٨٬٩٥٤  االستثمارات خالل السنة

 )٢٠٬١٤٠( )٩٬٩٨٨( استبعادات خالل السنة
 ٧٣  )٢( مكاسب / (خسائر) محققة من االستبعاد

 ٣٬٦٩٤  ٤٬٥٩٢  مكاسب / (خسائر) غیر محققة من إعادة التقییم
  ────────  ──────── 

 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦   الرصید في نھایة سنة التقریر المالي
  ════════  ════════ 

 
م الصكوك التي أصدرتھا ٢٠١٩دیسمبر    ٣١وم  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١تمثل االستثمارات في الصكوك في نھایة  

جھات حكومیة متنوعة ومنشآت أخرى محددة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة التغیرات في 
 حقوق األعضاء.

 
 دخل مستحق وموجودات أخرى ـ ٩
 

 فیما یلي الدخل المستحق والموجودات األخرى كما في نھایة فترة التقریر المالي:
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 ٥٢٧  ١٬٢١٢  صكوكالإیرادات مستحقة من استثمارات في 
 ٤٥٣  ـــ       تطبیق مستحق ورسوم خطاب ائتمان

 ٦٧٠  ٢٩  إیرادات مستحقة من ودائع سلعیة من خالل بنوك
 ٥٬٠٤٧  ٤٬٩٦٧  قروض سكنیة وسنویة للموظفین

 ١٬٢٢٦  ٢٧  ومبالغ أخرى مدفوعة مقدماً الى الموظفینسكن 
 ٩٢١  ١٬٨٦٠  ذمم مدینة أخرى
  ────────  ──────── 

  ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥ 
  ════════  ════════ 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 القوائم المالیةإیضاحات حول 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 
 وتقدیرات محاسبیة جوھریة (تتمة) أحكام ج)
 

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة )أ
یتم تحدید وتقوم إدارة المؤسسة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة ألغراض حساب االستھالك.  

تقوم اإلدارة بمراجعة وھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبیعي. 
ً ومحمل ا الستھالك المستقبلي الذي یتم تعدیلھ عند اعتقاد اإلدارة بأن القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویا

 األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
 

 التقاعد والرعایة الطبیة التزام  )ب 
یتضمن ویتم تحدید االلتزام التقاعدي والرعایة الطبیة والتكالیف المتعلقة بھما للفترة باستخدام تقییمات اكتواریة. 

 ونظراً . ذلكغیر  إلىكتوري وضع افتراضات حول معدالت الخصم وزیادات الرواتب في المستقبل التقییم اال
 للطبیعة طویلة االجل لھذه االلتزامات فإنھا تخضع لعدم تیقن جوھري.

 
 العمالت األجنبیة  )د

 
 التشغیلیة وعملة العرض العملة )أ 

 الذي یعتبر عملة التشغیل وعملة العرض للمؤسسة.تُعرض ھذه القوائم المالیة بالدوالر األمریكي باآلالف 
 

 معامالت وارصدة )ب
تحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة إلى الدوالر األمریكي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء 

تدرج أرباح وخسائر الصرف االجنبي الناتجة عن تسویة المعامالت وتحویل الموجودات النقدیة والمعامالت. 
ریخ التقریر المالي في قائمة الدخل باستثناء والمطلوبات المسجلة بعمالت أجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تا

األرباح والخسائر غیر المحققة في استثمارات حقوق ملكیة رأس المال ــ إن وجدت ــ والتي تسجل بالقیمة العادلة 
 في حساب االحتیاطي ضمن حقوق األعضاء.

 
 .األوليفي تاریخ االعتراف    الصرف  بسعرالبنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة للعملة األجنبیة    تحول

 
 ھـ) النقد وما في حكمھ

یتكون النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة واستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة وتستحق خالل ثالثة أشھر 
 .أو أقل اعتباراً من تاریخ اإلیداع

 
 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع )و

من خالل أدوات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة باستخدام معدل ربح ثابت.  البنوك عتتم الودائع السلعیة م
الودائع السلعیة مبدئیاً  وتسجلقتصر شراء وبیع السلع على شروط االتفاق بین المؤسسة وبنوك متنوعة. وی

 بالتكلفة متضمنة رسوم االقتناء والتي تم قیاسھا الحقاً بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة إن وجد.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 تمویل مرابحة تجاریة )ز
إن تمویل المرابحة التجاریة ھو اتفاق تقوم بموجبھ المؤسسة ببیع العمیل سلعة أو أصل كانت المؤسسة 

امش وھیتكون سعر البیع من التكلفة وقد قامت بشرائھ واقتنائھ بناًء على وعد مقدم من العمیل بالشراء. 
 ربح متفق علیھ.

 
تقید الذمم المدینة من عملیات تمویل المرابحة التجاریة بتكلفة البضائع المباعة أو األموال المدفوعة و

 متسلمةدفعات السداد ال  خصم  بعدالربح المحقق للمؤسسة حتى تاریخ التقریر المالي    إلى  إضافةللمستفیدین  
 ومخصص االنخفاض في القیمة.

 
یر المطفأ من مجموع دخل تمویل المرابحة التجاریة الملتزم بھ تمثل اإلیرادات غیر المكتسبة الجزء غو

 في التاریخ الفعلي لدفع االموال.
 

 إن وجد. -یتم قید سلع المرابحة التجاریة بالتكلفة مطروحاً منھا االنخفاض في القیمة 
 

 الصكوكاستثمار في  )ح
 ل حقوق الملكیة.االستثمارات في الصكوك ھي أدوات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خال

 
تُدرج ھذه االستثمارات مبدئیاً بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام العقد، ویتم الحقاً إعادة قیاس القیمة العادلة لتلك 
االستثمارات في نھایة فترة التقریر المالي وتحمل األرباح أو الخسائر الناتجة على قائمة التغیرات في 

 حقوق األعضاء.
 

 المالیة والمطلوبات المالیةالموجودات  )ط
تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة واستثمارات في صكوك وتمویل مرابحة 
ً بقیمتھا العادلة ویتم  تجاریة ومستحق من جھات ذات عالقة. ویتم قیاس ھذه الموجودات المالیة مبدئیا

ً بالتكلفة ـ باستثناء ا ً منھا المخصص المناسب للمبالغ  ستثماراتالقیدھا الحقا في الصكوك ـ مطروحا
 إن وجدت. -التقدیریة التي ال یمكن استردادھا 

 
تكون المطلوبات المالیة وتم تصنیف المطلوبات المالیة استناداً إلى جوھر االتفاقیات التعاقدیة المبرمة.  ویت

بدایةً بقیمھا العادلة ویتم قیدھا الھامة من مستحق لجھات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى ویتم قیاسھا 
 بالتكلفة.

 
 ي) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

) من خالل جمیع فئات ٣٠یتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة بموجب معیار المحاسبة المالیة (
یة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبل  بالغعلى وجھ الخصوص، م  تقدیریة  أحكام   وضعالموجودات المالیة،  

وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقدیر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. وھذه 
التقدیرات مدفوعة بعدد من العوامل والتغیرات التي یمكن أن تؤدي إلى مستویات مختلفة من 

ت التدفقات المخصصات. ویتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة في تقدیر كل من مبلغ وتوقی
 النقدیة في المستقبل، وذلك لتخفیض أي فروق بین تقدیرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلیة.
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 (تتمة) ـ تمویل مرابحة تجاریة، صافي٦
 

یمثل ھذا البند سلع بموجب تمویل مرابحة لمعامالت یوجد بھا فارق توقیت بین الشراء الفعلي للسلع وتحویل 
 العمیل بموجب اتفاقیة مرابحة.المخاطر والمنافع المتعلقة بھا إلى 

. 
وإعادة البیع إلى مرابحة على أساس شراء محدد  بموجب  تمویلھا یتمإلعادة البیع  المشتراة  البضائع جمیع

عمیل محدد ویعتبر وعد العمیل ملزماً. وبالتالي، فإن أي خسارة تتكبدھا المؤسسة نتیجة النخفاض قیمة 
. تقوم المؤسسة ایضاً بالمشاركة في اتفاقیات العمیلالعمیل قبل بیع السلع یتم تحمیلھا على  تعثر أوالسلع 

  تمویل مرابحة مشتركة.
 

اتفاقیات تمویل مرابحة مشتركة مع بعض المنشآت وتمثل حصة األعضاء المشاركین أبرمت المؤسسة 
 أعاله نسبة ھؤالء المشاركین في إجمالي الذمم المدینة المتعلقة بھذه المنشآت.

 
 خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل مرابحة تجاریةـ ٧
 

 المرابحة التجاریة في نھایة فترة التقریر المالي:فیما یلي حركة في خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل 
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي 
 باآلالف 

    
 ٢٧٬٥٠٣  ٣٢٬٦٦٢  الرصید في بدایة السنة

 ـــ        ٤٠٦  )٣٠التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة المالیة (
 ٥٦٨  ١٬٨٧٧  خسائر االئتمان المتوقعة

 ٤٬٤٠١  ١٠٬٢٠٧  الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة
 ١٩٠  )٧٬١٢٦( عكس قید / (شطب) خالل السنة

  ────────   ──────── 
 ٣٢٬٦٦٢  ٣٨٬٠٢٦  الرصید في نھایة السنة

  ════════   ════════ 
 

دیسمبر  ٣١القیمة للسنة المنتھیة في لم یستحق دخل على موجودات تمویل المرابحة التجاریة المنخفضة 
 م: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر  ٣١م (السنة المنتھیة في ٢٠٢٠

 
) بأثر رجعي دون إعادة صیاغة المقارنات. وقد تم ٣٠وقد طبقت المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

دیسمبر  ٣١كما في  االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة التي تم االفصاح عنھا سابقاً لموجودات التمویل
م، وھو المبلغ الناتج بشكل رئیس عن انخفاض ٢٠٢٠ینایر  ١م والقیمة الدفتریة الجدیدة كما في ٢٠١٩

 القیمة، في األرباح المبقاة االفتتاحیة.
 

 ٠٫٦م: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١م مبلغ صفر (٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تتضمن موجودات تمویل المرابحة في نھایة 
لتي تجاوزت موعد االستحقاق في تاریخ التقریر المالي ولم تقم المؤسسة بتكوین ملیون دوالر امریكي) وا

 مخصصات مقابل تلك المبالغ، حیث أن المبالغ مازالت قابلة لالسترداد.
 

 (أ). ٢٣تم اإلفصاح عن جودة االئتمان المتعلقة بالموجودات التشغیلیة في اإلیضاح 
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 استثمار في صكوكـ ٨
 

 تتلخص حركة االستثمارات في الصكوك كما یلي:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 ٥٢٬٢٣٢  ٧١٬١٠٠  الرصید في بدایة سنة التقریر المالي
 ٣٥٬٢٤١  ٨٨٬٩٥٤  االستثمارات خالل السنة

 )٢٠٬١٤٠( )٩٬٩٨٨( استبعادات خالل السنة
 ٧٣  )٢( مكاسب / (خسائر) محققة من االستبعاد

 ٣٬٦٩٤  ٤٬٥٩٢  مكاسب / (خسائر) غیر محققة من إعادة التقییم
  ────────  ──────── 

 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦   الرصید في نھایة سنة التقریر المالي
  ════════  ════════ 

 
م الصكوك التي أصدرتھا ٢٠١٩دیسمبر    ٣١وم  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١تمثل االستثمارات في الصكوك في نھایة  

جھات حكومیة متنوعة ومنشآت أخرى محددة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة التغیرات في 
 حقوق األعضاء.

 
 دخل مستحق وموجودات أخرى ـ ٩
 

 فیما یلي الدخل المستحق والموجودات األخرى كما في نھایة فترة التقریر المالي:
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 ٥٢٧  ١٬٢١٢  صكوكالإیرادات مستحقة من استثمارات في 
 ٤٥٣  ـــ       تطبیق مستحق ورسوم خطاب ائتمان

 ٦٧٠  ٢٩  إیرادات مستحقة من ودائع سلعیة من خالل بنوك
 ٥٬٠٤٧  ٤٬٩٦٧  قروض سكنیة وسنویة للموظفین

 ١٬٢٢٦  ٢٧  ومبالغ أخرى مدفوعة مقدماً الى الموظفینسكن 
 ٩٢١  ١٬٨٦٠  ذمم مدینة أخرى
  ────────  ──────── 

  ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥ 
  ════════  ════════ 
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 ي) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة)
 

إن حسابات خسائر االئتمان المتوقعة للمؤسسة ھي نتاج نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسیة 
وتداخلھا. وتشمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر فیما یتعلق باختیار المدخالت المتغیرة  

 أحكاماً وتقدیرات محاسبیة ما یلي:
 

 التعثر لكل درجة في التصنیف االئتماني     احتمالأ) نموذج المؤسسة لدرجات االئتمان الداخلیة، والذي یحدد  
مخاطر االئتمان مما یستلزم قیاس مخصص ب) معاییر المؤسسة لتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في  

شھراً أو على المدى الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة والتقییم النوعي   ١٢الخسارة على أساس كل  
 .قالقابل للتطبی

 ج) تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك الصیغ المختلفة وخیار المدخالت.
سیناریوھات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة، مثل مستویات البطالة وقیم د) تحدید الروابط بین 

 الضمانات، وتأثیر ذلك على احتمالیة التعثر والتعرض للمخاطر عند التعثر والخسارة عند التعثر.
ھـ) اختیار سیناریوھات االقتصاد الكلي التطلعیة وترجیح االحتمال الستنتاج المدخالت االقتصادیة في 

 نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.
 

 الموجودات المالیة األخرى
 

یتم إجراء تقییم بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض في قیمة أصل 
احتساب قیمة خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المقیدة   ویتم مالي أو مجموعة موجودات مالیة.  

 ة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل وقیمتھ العادلة المقدرة.بالتكلف
 
عند اعتبار األصل المالي وم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل المالي من خالل استخدام حساب مخصص.  ویت

غیر قابل لالسترداد، یتم شطبھ مقابل حساب مخصص ویتم قید أي خسارة إضافیة في قائمة الدخل. أما 
یتم تسجیل وفیتم اضافتھا على قائمة الدخل.    الحقاة للمبالغ التي یتم شطبھا سابقاً والتي یتم استردادھا  بالنسب

مخصص االنخفاض في قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة عندما یكون االنخفاض 
 في القیمة العادلة أقل من التكلفة جوھریاً أو ممتداً لفترة طویلة.

 
 االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة خسائر )ك

 
تطبق المؤسسة نھجاً من ثالث مراحل لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة التي تُقاس بالتكلفة 

 منذالمطفأة. وترحل الموجودات المالیة عبر المراحل الثالث التالیة استنادا إلى التغیر في مخاطر االئتمان 
 .األولياالعتراف 

 
 شھراً  ١٢مدة : خسائر االئتمان المتوقعة ل١المرحلة 

 
االعتراف   منذتتضمن المرحلة األولى الموجودات المالیة التي لم تشھد زیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان  

شھراً في المرحلة األولى للموجودات  ١٢تعترف المؤسسة بخسائر االئتمان المتوقعة لمدة و. األولي
شكل جوھري، فإن المؤسسة تقارن بین خطر المالیة. وعند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت ب

حدوث التعثر في الموجودات المالیة في تاریخ التقریر، مع خطر حدوث تعثر في الموجودات المالیة في 
 .تاریخ االعتراف األولى
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة (تتمة) ك) خسائر

 
 غیر منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٢ المرحلة

 
 االعترافزیادة كبیر في مخاطر االئتمان منذ  فیھا حدثتتتضمن المرحلة الثانیة الموجودات المالیة التي 

موضوعي على انخفاض القیمة. تعترف المؤسسة بخسائر االئتمان المتوقعة   دلیلوجود    دون، ولكن  األولي
 اعلى العمر الزمني في المرحلة الثانیة للموجودات المالیة. وبالنسبة لھذا التعرض، تسجل المؤسسة مبلغ

مان المتوقعة على العمر الزمني (أي مبلغ مخصص یعكس العمر الزمني مخصص على أساس خسائر االئت
الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان قد حدثت عندما تكون المدفوعات التعاقدیة   وتعدالمتبقي لألصل المالي).  

یوما  ٩٠یوما من تاریخ استحقاق موجودات المشاریع السیادیة وأكثر من  ١٨٠قد تجاوزت ما یزید عن 
 تاریخ استحقاق موجودات المشاریع غیر السیادیة.من 
 

 منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٣المرحلة 
 

تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات التي تم تصنیفھا منخفضة القیمة االئتمانیة. وتعترف المؤسسة بخسائر 
صنف ویفي المرحلة الثالثة للموجودات المالیة كمخصص محدد.  االئتمان المتوقعة على العمر الزمني

األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة حال وقوع حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات النقدیة 
وتتضمن األدلة على انخفاض القیمة   التقدیریة المستقبلیة لألداة المالیة التي وقعت بعد االعتراف األولي بھا.

   قد حدث.  السداد  عنتخلفا    أو  تعثرات على أن المقترض/العمیل یواجھ صعوبات مالیة كبیرة، أو أن  مؤشرا
 

 موجودات ثابتة )ل
 

ل االستھالك على قائمة الدخل على ویُحمتُقید الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم. 
القیم المتبقیة على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة لھذه أساس طریقة القسط الثابت بھدف توزیع التكلفة مع 

 الموجودات كما یلي:
 

 سنوات ٤  معدات مكتبیة واجھزة حاسوب 
 سنوات ٥     سیارات 

 
اعتبار مصاریف الصیانة واإلصالح التي ال تعمل على إطالة العمر االنتاجي المقدر لألصل بشكل  ویتم 

رسملة التحسینات الرئیسیة والتجدیدات،  ویتمالدخل عند تكبدھا. جوھري كمصروف ویتم قیدھا في قائمة 
 إن وجدت، ویتم استبعاد قیمة األصل المستبدل.

 
تحدد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة 

 الدخل.
 

 المخصصات )م
المؤسسة التزام قانوني أو ضمني ـ نتیجة لحدث سابق ـ یمكن تقدیره یُعترف بالمخصصات إذا كان لدى 

 بصورة یُعتد بھا ومن المحتمل أن یستلزم تسویة ھذا االلتزام استخدام موارد مالیة.
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 الموجودات الثابتةـ ١٠
 

 یلي:تتكون الموجودات الثابتة في نھایة فترة التقریر المالي مما 
 

  ,٢٠٢٠  
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠٢٠ینایر  ١في 
  ١٬٤٤٥  ١٬٤٤٥  -  إضافات

        
  ٥٬٩٩٠  ٥٬٨٦٣  ١٢٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

        
        ناقصاً: اإلستھالك المتراكم:

        
  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢   م٢٠٢٠ینایر  ١في 

  ٥٧٥  ٥٥٠  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٤٬٥١١  ٤٬٤٤٤  ٦٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ١٬٤٧٩  ١٬٤١٩  ٦٠  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

    ٢٠١٩    
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٤٣٧  ٤٬٣١٠  ١٢٧  م٢٠١٩ینایر  ١في 
  ١٠٨  ١٠٨  ـــ     إضافات

        
  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 

        
        اإلستھالك المتراكم:ناقصاً: 

        
  ٣٬٥٥٦  ٣٬٥٣٩  ١٧   م٢٠١٩ینایر  ١في 

  ٣٨٠  ٣٥٥  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ٦٠٩  ٥٢٤  ٨٥  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في 
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  المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات االخرىـ ١١
 

 دیسمبر: ٣١فیما یلي المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى في 
 م ٢٠٢٠  

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٥١٢ ٢٬٦٧٢  مستحقات ومصروفات أخرى
 ٣٬٩٤٤ ٣٬٥٩٤  بالموظفینمخصصات تتعلق 

 ٩٩٤ ١٬١٨٦  دائنون آخرون  
 ٧٬٣٨٥ ٦٬١٣٢  ذمم دائنة لعمالء
 ٢٨٧ ـــ      ذمم دائنة لبرامج

   ───────  ─────── 
 ١٣٬١٢٢ ١٣٬٥٨٤  اإلجمالي

   ═══════  ═══════ 
 

 معامالت مع الجھات ذات العالقة -١٢
 

األطراف ذات العالقة مجلس المحافظین وكبار موظفي اإلدارة في المؤسسة والجھات المنتسبة  تمثل
.  ضمن دورة انشطتھا العادیة، تتلقى المؤسسة تمویالً من البنك للتنمیةلمجموعة البنك اإلسالمي 

التمویل المقدمة من اإلسالمي للتنمیة وتقوم بتنفیذ معامالت مع جھات ذات عالقة. یتم اعتماد شروط 
البنك اإلسالمي للتنمیة والمعامالت المنفذة مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة المؤسسة التي تخضع 

 لقواعد وأنظمة وتوجیھات البنك اإلسالمي للتنمیة.
 

 معامالت ھامة منفذة خالل السنة كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
أمریكي دوالر 
 باآلالف

   
 ٣٬٧٧٩ ٢٬١٧٥ حصة المضارب من ربح جھة منتسبة

 ٢٢٬٢١٨ ١٢٬٣٢٥ حصة من دخل مرابحة تجاریة ألعضاء منتسبین
 

 لجھات ذات عالقة مطلوبب) 
 

 م ٢٠٢٠ 
 دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٬٣٢٠ ٨٤٤ العادیةموارد رأس المال  –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ٢٧ ٢٨ صندوق الرعایة الطبیة للمتقاعدین –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ١٬١٤٧ ٢٤٨ صندوق التقاعد –البنك اإلسالمي للتنمیة 

البنك اإلسالمي للتنمیة ــ المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار 
 ـــ     ٢٨ وائتمان الصادرات

 ١١٢ ـــ     للتنمیةصندوق التضامن اإلسالمي 
صندوق وقف موارد الحساب  –البنك اإلسالمي للتنمیة 

 ٤٧٤ ١٬٢٧١ الخاص
  ───────  ─────── 
 ٤٬٠٨٠ ٢٬٤١٩ 
  ═══════  ═══════ 
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 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 االئتمان المتوقعة مقابل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة (تتمة) ك) خسائر

 
 غیر منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٢ المرحلة

 
 االعترافزیادة كبیر في مخاطر االئتمان منذ  فیھا حدثتتتضمن المرحلة الثانیة الموجودات المالیة التي 

موضوعي على انخفاض القیمة. تعترف المؤسسة بخسائر االئتمان المتوقعة   دلیلوجود    دون، ولكن  األولي
 اعلى العمر الزمني في المرحلة الثانیة للموجودات المالیة. وبالنسبة لھذا التعرض، تسجل المؤسسة مبلغ

مان المتوقعة على العمر الزمني (أي مبلغ مخصص یعكس العمر الزمني مخصص على أساس خسائر االئت
الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان قد حدثت عندما تكون المدفوعات التعاقدیة   وتعدالمتبقي لألصل المالي).  

یوما  ٩٠یوما من تاریخ استحقاق موجودات المشاریع السیادیة وأكثر من  ١٨٠قد تجاوزت ما یزید عن 
 تاریخ استحقاق موجودات المشاریع غیر السیادیة.من 
 

 منخفضة القیمة االئتمانیة -: خسائر االئتمان المتوقعة على العمر الزمني ٣المرحلة 
 

تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات التي تم تصنیفھا منخفضة القیمة االئتمانیة. وتعترف المؤسسة بخسائر 
صنف ویفي المرحلة الثالثة للموجودات المالیة كمخصص محدد.  االئتمان المتوقعة على العمر الزمني

األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة حال وقوع حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات النقدیة 
وتتضمن األدلة على انخفاض القیمة   التقدیریة المستقبلیة لألداة المالیة التي وقعت بعد االعتراف األولي بھا.

   قد حدث.  السداد  عنتخلفا    أو  تعثرات على أن المقترض/العمیل یواجھ صعوبات مالیة كبیرة، أو أن  مؤشرا
 

 موجودات ثابتة )ل
 

ل االستھالك على قائمة الدخل على ویُحمتُقید الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم. 
القیم المتبقیة على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة لھذه أساس طریقة القسط الثابت بھدف توزیع التكلفة مع 

 الموجودات كما یلي:
 

 سنوات ٤  معدات مكتبیة واجھزة حاسوب 
 سنوات ٥     سیارات 

 
اعتبار مصاریف الصیانة واإلصالح التي ال تعمل على إطالة العمر االنتاجي المقدر لألصل بشكل  ویتم 

رسملة التحسینات الرئیسیة والتجدیدات،  ویتمالدخل عند تكبدھا. جوھري كمصروف ویتم قیدھا في قائمة 
 إن وجدت، ویتم استبعاد قیمة األصل المستبدل.

 
تحدد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة 

 الدخل.
 

 المخصصات )م
المؤسسة التزام قانوني أو ضمني ـ نتیجة لحدث سابق ـ یمكن تقدیره یُعترف بالمخصصات إذا كان لدى 

 بصورة یُعتد بھا ومن المحتمل أن یستلزم تسویة ھذا االلتزام استخدام موارد مالیة.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة
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 الموجودات الثابتةـ ١٠
 

 یلي:تتكون الموجودات الثابتة في نھایة فترة التقریر المالي مما 
 

  ,٢٠٢٠  
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠٢٠ینایر  ١في 
  ١٬٤٤٥  ١٬٤٤٥  -  إضافات

        
  ٥٬٩٩٠  ٥٬٨٦٣  ١٢٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

        
        ناقصاً: اإلستھالك المتراكم:

        
  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢   م٢٠٢٠ینایر  ١في 

  ٥٧٥  ٥٥٠  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٤٬٥١١  ٤٬٤٤٤  ٦٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ١٬٤٧٩  ١٬٤١٩  ٦٠  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

    ٢٠١٩    
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٤٣٧  ٤٬٣١٠  ١٢٧  م٢٠١٩ینایر  ١في 
  ١٠٨  ١٠٨  ـــ     إضافات

        
  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 

        
        اإلستھالك المتراكم:ناقصاً: 

        
  ٣٬٥٥٦  ٣٬٥٣٩  ١٧   م٢٠١٩ینایر  ١في 

  ٣٨٠  ٣٥٥  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ٦٠٩  ٥٢٤  ٨٥  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في 
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  المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات االخرىـ ١١
 

 دیسمبر: ٣١فیما یلي المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى في 
 م ٢٠٢٠  

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٥١٢ ٢٬٦٧٢  مستحقات ومصروفات أخرى
 ٣٬٩٤٤ ٣٬٥٩٤  بالموظفینمخصصات تتعلق 

 ٩٩٤ ١٬١٨٦  دائنون آخرون  
 ٧٬٣٨٥ ٦٬١٣٢  ذمم دائنة لعمالء
 ٢٨٧ ـــ      ذمم دائنة لبرامج

   ───────  ─────── 
 ١٣٬١٢٢ ١٣٬٥٨٤  اإلجمالي

   ═══════  ═══════ 
 

 معامالت مع الجھات ذات العالقة -١٢
 

األطراف ذات العالقة مجلس المحافظین وكبار موظفي اإلدارة في المؤسسة والجھات المنتسبة  تمثل
.  ضمن دورة انشطتھا العادیة، تتلقى المؤسسة تمویالً من البنك للتنمیةلمجموعة البنك اإلسالمي 

التمویل المقدمة من اإلسالمي للتنمیة وتقوم بتنفیذ معامالت مع جھات ذات عالقة. یتم اعتماد شروط 
البنك اإلسالمي للتنمیة والمعامالت المنفذة مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة المؤسسة التي تخضع 

 لقواعد وأنظمة وتوجیھات البنك اإلسالمي للتنمیة.
 

 معامالت ھامة منفذة خالل السنة كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
أمریكي دوالر 
 باآلالف

   
 ٣٬٧٧٩ ٢٬١٧٥ حصة المضارب من ربح جھة منتسبة

 ٢٢٬٢١٨ ١٢٬٣٢٥ حصة من دخل مرابحة تجاریة ألعضاء منتسبین
 

 لجھات ذات عالقة مطلوبب) 
 

 م ٢٠٢٠ 
 دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٬٣٢٠ ٨٤٤ العادیةموارد رأس المال  –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ٢٧ ٢٨ صندوق الرعایة الطبیة للمتقاعدین –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ١٬١٤٧ ٢٤٨ صندوق التقاعد –البنك اإلسالمي للتنمیة 

البنك اإلسالمي للتنمیة ــ المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار 
 ـــ     ٢٨ وائتمان الصادرات

 ١١٢ ـــ     للتنمیةصندوق التضامن اإلسالمي 
صندوق وقف موارد الحساب  –البنك اإلسالمي للتنمیة 

 ٤٧٤ ١٬٢٧١ الخاص
  ───────  ─────── 
 ٤٬٠٨٠ ٢٬٤١٩ 
  ═══════  ═══════ 
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ن) االعتراف باإلیرادات

 تمویل مرابحة تجاریة
یُقید الدخل من تمویل المرابحة التجاریة على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف 

 الفعلي إلى تاریخ سداد األقساط.األموال 
 

 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع
یُقید الدخل من الودائع على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف األموال الفعلي 

 إلى تاریخ االستحقاق.
 

 الصكوكاستثمار في 
ستخدام نسبة العائد المعلنة من یُقید الدخل من االستثمارات في الصكوك على أساس االستحقاق الزمني با

 المنشآت المصدرة.
 

 حصة المضارب من الربح
 أو عند توزیعھ.   لتسلم یقید الدخل الخاص بحصة المضارب في األرباح عند نشوء الحق في ا

 
 تنظیم القرض المشترك  دخل

 
االعتراف بالدخل من اتفاقیة قرض مشترك عندما یكون المستفید ومنظم القرض المشترك قد اتفقا على   یتم 

 تسھیالت التمویل. نفاذ  عنشروط وأحكام القرض وتم االعالن 
 

 رسوم تنفیذ ودخل اصدار اعتمادات مستندیة
بدایة الصفقات المبرمة ذات الصلة صدار االعتمادات المستندیة عند إومن   التنفیذ رسوم یقید الدخل من 

 بناًء على االتفاقیات التعاقدیة.
 

 عوائد غیر مجازة من الھیئة الشرعیة
رج ضمن یدإن أي دخل من النقد وما في حكمھ واالستثمارات األخرى التي ال تجیزھا الھیئة الشرعیة ال 

المستقبلیة  للصرفیات ة تطویر التجار صندوق الىفورا  الدخلتحویل ھذا  ویتم قائمة الدخل للمؤسسة. 
 غیر ذلك. الشرعیة والھیئةألغراض خیریة، ما لم یقرر مجلس اإلدارة 

 
 المقاصة

 
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم تسجیل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما 

   إلثباتیكون ھناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المدرجة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو  
 وسداد المطلوبات في آن واحد. الموجودات

 
 لدخلس) الزكاة وضریبة ا

ال تخضع المؤسسة للزكاة أو ضریبة الدخل. وأي التزام زكاة أو ضریبة دخل من مسؤولیة كل عضو 
 .منفردة  بصورة
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 ع) التزام التقاعد والرعایة الطبیة
 

لدى المؤسسة خطتي منافع محددة للتقاعد لموظفیھا، بالمشاركة مع صندوق التقاعد لجمیع منشآت مجموعة 
الرعایة الطبیة للمتقاعدین، وكالھما یتطلب البنك اإلسالمي للتنمیة وھما خطة تقاعد الموظفین، وخطة 

 مساھمات تسدد إلى صندوقین یتم إدارتھما بشكل منفصل.
 

ف خطة المنافع المحددة بأنھا خطة تقاعد تحدد الراتب التقاعدي الذي یتسلمھ الموظف عند تقاعده، وتعر
ئویة إلجمالي الراتب النھائي. وتعتمد غالباً على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والنسبة الم

التزامات خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام  بحسابم خبراء إكتواریون مستقلون ویقو
طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة للمنافع المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا، ویتم 

تحدید القیمة الحالیة  ویتم ة لتحدید التزامات المنافع المتوقعة. استخدام االفتراضات اإلكتواریة المتضمن
اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاریخ التقاعد بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الصادرة (المتعلقة 

جودة  بالخدمة المستحقة حتى تاریخ التقریر المالي)، باستخدام معدل العوائد المتاحة لسندات شركات ذات
تقدیر التزامات المنافع المحددة خالل السنوات على المدى المتوسط باستخدام أسالیب ترحیل  ویتم عالیة. 

تقدیریة للحسابات اإلكتواریة تسمح بمنافع مستحقة إضافیة، وتدفقات نقدیة فعلیة، وتغیرات في االفتراضات 
كانت جوھریة مباشرة في  إذا إلكتواریةااالعتراف باألرباح أو الخسائر  ویتم اإلكتواریة األساسیة. 

. یتم قید التزام التقاعد كجزء من المطلوبات األخرى األعضاءاالحتیاطیات في سنة حدوثھا ضمن حقوق 
في قائمة المركز المالي. ویمثل االلتزام القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للمؤسسة بعد طرح القیمة 

حدد لجنة خطة التقاعد قیمة مساھمات المؤسسة في خطة المنافع المحددة بعد توالعادلة لموجودات الخطة. 
استشارة الخبراء اإلكتورایین للبنك اإلسالمي للتنمیة، ویتم تحویل قیمة المساھمات الى أمناء البرنامج 

 المستقلین.
 

 )إلى(مستحقة  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعف) 
بموجبھا طرف واحد ("موكل" / "أصیل") بتعیین وكیل استثمار ("وكیل") للقیام الوكالة ھي اتفاقیة یقوم 

 باستثمار أموال الُموّكل ("رأس مال الوكالة") على أساس اتفاقیة وكالة االستثمار ("وكالة").
 

یقرر الوكیل "المؤسسة" االستثمارات التي ستتم من خالل رأس مال الوكالة بموجب شروط وأحكام اتفاقیة 
وكالة. إال أن الوكیل یتحمل الخسارة في حاالت التعدي أو التقصیر أو اإلھمال أو مخالفة أي من أحكام ال

وشروط اتفاقیة الوكالة. تستحق أتعاب الوكالة في مواعید محددة طوال فترة العقد بناًء على أصل المبالغ 
 القائمة.

 
وبیعھا بأرباح ثابتة. ویقتصر شراء وبیع السلع على وتستتبع ودائع مرابحة السلع عملیات شراء السلع 

شروط االتفاق بین المؤسسة ومؤسسات اسالمیة ومالیة أخرى. یتم ترحیل ودائع مرابحة السلع بالتكلفة 
 . لمطفأةا
 

) "إصدارات ٢٩( المالیة المحاسبة معیار باستثناء التالیة الجدیدة  المالیة المحاسبة معاییر إصدار تم 
 تطبیق المؤسسة تعتزم . القریب المستقبل في إصدارھا المتوقع ومن العرض مرحلة في وھي" الصكوك

ً   المؤسسة  وتقوم   التنفیذ  حیز  دخولھا  عند  ھذه   المالیة  التقاریر  معاییر  المالیة  المحاسبة  معاییر  تأثیر  بتقییم   حالیا
 المالیة واألنظمة.  قوائمھا على ھذه الجدیدة 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 معامالت مع الجھات ذات العالقة (تتمة) -١٢
 

المطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة ال یتضمن أي أتعاب عمولة كما انھ ال یوجد شروط األرصدة   )١(
 سداد.

 
ً لقرار مجلس المدراء التنفیذیین في البنك اإلسالمي للتنمیة رقم  )٢(  ٢٧/١٢/٤٢٨دي  ائي بيوفقا

ھـ)، فقد قرر المجلس تخصیص ١٤٢٨ذي الحجة  ٢٧م (٢٠٠٨ینایر  ٦بتاریخ  ١٥٧) /٢٤٩(
ملیار دوالر امریكي من موارد رأس المال العادیة من البنك اإلسالمي للتنمیة لمصلحة المؤسسة 

ربیع   ١٠م (٢٠٠٨مارس    ١٨حیث تقوم المؤسسة بدور المضارب بموجب اتفاقیة مضاربة بتاریخ  
 ھـ).١٤٢٩االول 

 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة   أعضاء  مؤسساتاكتسبت المؤسسة حصة في أرباح المضارب من   )٣(

  بناًء على حصتھا المتفق علیھا من الربح والتي تتعلق بمعامالت تمویل مرابحة تجاریة.
 

 اإلدارة العلیا تعویضاتج) 
 

 فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٥٤٦ ٥٣٠ رواتب ومنافع أخرى
  ═══════  ═══════ 

 
 وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى) -١٣

 
 م ٢٠٢٠ 

 دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٧٬٨٧٧ ١١٥٬٢٢٧ وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى)
  ═══════  ═══════ 

 
دخلت المؤسسة في اتفاقیات وكالة مع بنوك خالل السنة لفترة سداد خالل سنة واحدة حیث یقوم الُموّكل 
"البنك" بتحویل مبالغ محددة إلى الوكیل "المؤسسة" وقد عینت الوكیل كوكیل استثمار من أجل استثمار 

ومبادئ الشریعة. یتم تحویل ربح من االستثمار زائد ھذه األموال نیابةً عنھا بطریقة تتوافق مع أحكام 
 رأس مال الوكالة إلى الُموّكل في نھایة استحقاق المعاملة.

 
تمویل مرابحة سلع من مؤسسات مالیة بموجب اتفاقیات تمویل مرابحة سلع. للتمویالت فترات  تسلم تم 

 استحقاق أصلیة تتراوح ما بین شھر إلى سنة.
 
 
 
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 فیما یلي الحركة في موجودات ومطلوبات الخطة: )(أ
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٣١٬٩٠٩  ٣٥٬٧١٣  ١٬٧١٤  ٣٣٬٩٩٩  توزیع موجودات التقاعد 

 ٢٠١  ) ٤٨٢( ـــ        ) ٤٨٢( تعدیل على القیمة العادلة في بدایة السنة 
 ١٬٤٤٧  ١٬١٩٤  ٥٧  ١٬١٣٧  موجودات الخطة دخل على 

ً ناقصالعائد على موجودات الخطة   ٣٣٠  ) ٢٬٣٢٧( ) ١٧٤( ) ٢٬١٥٣( معدل الخصم   ا
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٣  ٤٤  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 ٢٬٥٥٨  ٢٬٥٦٣  ٢٤٤  ٢٬٣١٩  اشتراكات صاحب العمل 
 )١٬٧٨٨( ) ١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 

 ٣٥٬٧١٣  ٣٦٬٣٧٩  ١٬٨١٦  ٣٤٬٥٦٣  دیسمبر   ٣١القیمة العادلة لموجودات الخطة في 
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٤٣٬٦٣٩  ٥٩٬٥١٥  ٤٬٧٧٤  ٥٤٬٧٤١  توزیع التزام المنافع المحددة 

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٧٣١  ٣٢٧  ـــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة 

 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  المنافع المحددة تكلفة على التزام 
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٤  ٤٥  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 )١٬٧٨٨( )١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  صافي خسائر / (مكاسب) اكتواریة 

 ٥٩٬٥١٥  ٧٤٬١٣٤  ٦٬٠٢٣  ٦٨٬١١١  دیسمبر   ٣١التزام المنافع المحددة كما في  

وضع التمویل/ صافي االلتزام المدرج في قائمة  
المركز المالي یمثل زیادة في التزام المنافع عن  

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  ٤٬٢٠٧  ٣٣٬٥٤٨  القیمة العادلة لموجودات الخطة 
 

الخبرة الفعلیة واالفتراضات یمثل صافي االلتزام أعاله الخسائر االكتواریة المتراكمة الناتجة عن الفرق بین  
إن  -المستخدمة في تقدیر االلتزام المسجل بواسطة البنك في حقوق األعضاء فوراً في السنة التي ینشأ فیھا 

 كان جوھریاً.
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ن) االعتراف باإلیرادات

 تمویل مرابحة تجاریة
یُقید الدخل من تمویل المرابحة التجاریة على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف 

 الفعلي إلى تاریخ سداد األقساط.األموال 
 

 سلعیة مرابحة/  وكالة ودائع
یُقید الدخل من الودائع على أساس االستحقاق الزمني على مدى الفترة من تاریخ صرف األموال الفعلي 

 إلى تاریخ االستحقاق.
 

 الصكوكاستثمار في 
ستخدام نسبة العائد المعلنة من یُقید الدخل من االستثمارات في الصكوك على أساس االستحقاق الزمني با

 المنشآت المصدرة.
 

 حصة المضارب من الربح
 أو عند توزیعھ.   لتسلم یقید الدخل الخاص بحصة المضارب في األرباح عند نشوء الحق في ا

 
 تنظیم القرض المشترك  دخل

 
االعتراف بالدخل من اتفاقیة قرض مشترك عندما یكون المستفید ومنظم القرض المشترك قد اتفقا على   یتم 

 تسھیالت التمویل. نفاذ  عنشروط وأحكام القرض وتم االعالن 
 

 رسوم تنفیذ ودخل اصدار اعتمادات مستندیة
بدایة الصفقات المبرمة ذات الصلة صدار االعتمادات المستندیة عند إومن   التنفیذ رسوم یقید الدخل من 

 بناًء على االتفاقیات التعاقدیة.
 

 عوائد غیر مجازة من الھیئة الشرعیة
رج ضمن یدإن أي دخل من النقد وما في حكمھ واالستثمارات األخرى التي ال تجیزھا الھیئة الشرعیة ال 

المستقبلیة  للصرفیات ة تطویر التجار صندوق الىفورا  الدخلتحویل ھذا  ویتم قائمة الدخل للمؤسسة. 
 غیر ذلك. الشرعیة والھیئةألغراض خیریة، ما لم یقرر مجلس اإلدارة 

 
 المقاصة

 
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم تسجیل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما 

   إلثباتیكون ھناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المدرجة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو  
 وسداد المطلوبات في آن واحد. الموجودات

 
 لدخلس) الزكاة وضریبة ا

ال تخضع المؤسسة للزكاة أو ضریبة الدخل. وأي التزام زكاة أو ضریبة دخل من مسؤولیة كل عضو 
 .منفردة  بصورة
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 ع) التزام التقاعد والرعایة الطبیة
 

لدى المؤسسة خطتي منافع محددة للتقاعد لموظفیھا، بالمشاركة مع صندوق التقاعد لجمیع منشآت مجموعة 
الرعایة الطبیة للمتقاعدین، وكالھما یتطلب البنك اإلسالمي للتنمیة وھما خطة تقاعد الموظفین، وخطة 

 مساھمات تسدد إلى صندوقین یتم إدارتھما بشكل منفصل.
 

ف خطة المنافع المحددة بأنھا خطة تقاعد تحدد الراتب التقاعدي الذي یتسلمھ الموظف عند تقاعده، وتعر
ئویة إلجمالي الراتب النھائي. وتعتمد غالباً على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والنسبة الم

التزامات خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام  بحسابم خبراء إكتواریون مستقلون ویقو
طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة للمنافع المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا، ویتم 

تحدید القیمة الحالیة  ویتم ة لتحدید التزامات المنافع المتوقعة. استخدام االفتراضات اإلكتواریة المتضمن
اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاریخ التقاعد بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الصادرة (المتعلقة 

جودة  بالخدمة المستحقة حتى تاریخ التقریر المالي)، باستخدام معدل العوائد المتاحة لسندات شركات ذات
تقدیر التزامات المنافع المحددة خالل السنوات على المدى المتوسط باستخدام أسالیب ترحیل  ویتم عالیة. 

تقدیریة للحسابات اإلكتواریة تسمح بمنافع مستحقة إضافیة، وتدفقات نقدیة فعلیة، وتغیرات في االفتراضات 
كانت جوھریة مباشرة في  إذا إلكتواریةااالعتراف باألرباح أو الخسائر  ویتم اإلكتواریة األساسیة. 

. یتم قید التزام التقاعد كجزء من المطلوبات األخرى األعضاءاالحتیاطیات في سنة حدوثھا ضمن حقوق 
في قائمة المركز المالي. ویمثل االلتزام القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للمؤسسة بعد طرح القیمة 

حدد لجنة خطة التقاعد قیمة مساھمات المؤسسة في خطة المنافع المحددة بعد توالعادلة لموجودات الخطة. 
استشارة الخبراء اإلكتورایین للبنك اإلسالمي للتنمیة، ویتم تحویل قیمة المساھمات الى أمناء البرنامج 

 المستقلین.
 

 )إلى(مستحقة  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعف) 
بموجبھا طرف واحد ("موكل" / "أصیل") بتعیین وكیل استثمار ("وكیل") للقیام الوكالة ھي اتفاقیة یقوم 

 باستثمار أموال الُموّكل ("رأس مال الوكالة") على أساس اتفاقیة وكالة االستثمار ("وكالة").
 

یقرر الوكیل "المؤسسة" االستثمارات التي ستتم من خالل رأس مال الوكالة بموجب شروط وأحكام اتفاقیة 
وكالة. إال أن الوكیل یتحمل الخسارة في حاالت التعدي أو التقصیر أو اإلھمال أو مخالفة أي من أحكام ال

وشروط اتفاقیة الوكالة. تستحق أتعاب الوكالة في مواعید محددة طوال فترة العقد بناًء على أصل المبالغ 
 القائمة.

 
وبیعھا بأرباح ثابتة. ویقتصر شراء وبیع السلع على وتستتبع ودائع مرابحة السلع عملیات شراء السلع 

شروط االتفاق بین المؤسسة ومؤسسات اسالمیة ومالیة أخرى. یتم ترحیل ودائع مرابحة السلع بالتكلفة 
 . لمطفأةا
 

) "إصدارات ٢٩( المالیة المحاسبة معیار باستثناء التالیة الجدیدة  المالیة المحاسبة معاییر إصدار تم 
 تطبیق المؤسسة تعتزم . القریب المستقبل في إصدارھا المتوقع ومن العرض مرحلة في وھي" الصكوك

ً   المؤسسة  وتقوم   التنفیذ  حیز  دخولھا  عند  ھذه   المالیة  التقاریر  معاییر  المالیة  المحاسبة  معاییر  تأثیر  بتقییم   حالیا
 المالیة واألنظمة.  قوائمھا على ھذه الجدیدة 
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 معامالت مع الجھات ذات العالقة (تتمة) -١٢
 

المطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة ال یتضمن أي أتعاب عمولة كما انھ ال یوجد شروط األرصدة   )١(
 سداد.

 
ً لقرار مجلس المدراء التنفیذیین في البنك اإلسالمي للتنمیة رقم  )٢(  ٢٧/١٢/٤٢٨دي  ائي بيوفقا

ھـ)، فقد قرر المجلس تخصیص ١٤٢٨ذي الحجة  ٢٧م (٢٠٠٨ینایر  ٦بتاریخ  ١٥٧) /٢٤٩(
ملیار دوالر امریكي من موارد رأس المال العادیة من البنك اإلسالمي للتنمیة لمصلحة المؤسسة 

ربیع   ١٠م (٢٠٠٨مارس    ١٨حیث تقوم المؤسسة بدور المضارب بموجب اتفاقیة مضاربة بتاریخ  
 ھـ).١٤٢٩االول 

 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة   أعضاء  مؤسساتاكتسبت المؤسسة حصة في أرباح المضارب من   )٣(

  بناًء على حصتھا المتفق علیھا من الربح والتي تتعلق بمعامالت تمویل مرابحة تجاریة.
 

 اإلدارة العلیا تعویضاتج) 
 

 فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٥٤٦ ٥٣٠ رواتب ومنافع أخرى
  ═══════  ═══════ 

 
 وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى) -١٣

 
 م ٢٠٢٠ 

 دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٧٬٨٧٧ ١١٥٬٢٢٧ وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى)
  ═══════  ═══════ 

 
دخلت المؤسسة في اتفاقیات وكالة مع بنوك خالل السنة لفترة سداد خالل سنة واحدة حیث یقوم الُموّكل 
"البنك" بتحویل مبالغ محددة إلى الوكیل "المؤسسة" وقد عینت الوكیل كوكیل استثمار من أجل استثمار 

ومبادئ الشریعة. یتم تحویل ربح من االستثمار زائد ھذه األموال نیابةً عنھا بطریقة تتوافق مع أحكام 
 رأس مال الوكالة إلى الُموّكل في نھایة استحقاق المعاملة.

 
تمویل مرابحة سلع من مؤسسات مالیة بموجب اتفاقیات تمویل مرابحة سلع. للتمویالت فترات  تسلم تم 

 استحقاق أصلیة تتراوح ما بین شھر إلى سنة.
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 فیما یلي الحركة في موجودات ومطلوبات الخطة: )(أ
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٣١٬٩٠٩  ٣٥٬٧١٣  ١٬٧١٤  ٣٣٬٩٩٩  توزیع موجودات التقاعد 

 ٢٠١  ) ٤٨٢( ـــ        ) ٤٨٢( تعدیل على القیمة العادلة في بدایة السنة 
 ١٬٤٤٧  ١٬١٩٤  ٥٧  ١٬١٣٧  موجودات الخطة دخل على 

ً ناقصالعائد على موجودات الخطة   ٣٣٠  ) ٢٬٣٢٧( ) ١٧٤( ) ٢٬١٥٣( معدل الخصم   ا
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٣  ٤٤  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 ٢٬٥٥٨  ٢٬٥٦٣  ٢٤٤  ٢٬٣١٩  اشتراكات صاحب العمل 
 )١٬٧٨٨( ) ١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 

 ٣٥٬٧١٣  ٣٦٬٣٧٩  ١٬٨١٦  ٣٤٬٥٦٣  دیسمبر   ٣١القیمة العادلة لموجودات الخطة في 
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٤٣٬٦٣٩  ٥٩٬٥١٥  ٤٬٧٧٤  ٥٤٬٧٤١  توزیع التزام المنافع المحددة 

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٧٣١  ٣٢٧  ـــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة 

 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  المنافع المحددة تكلفة على التزام 
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٤  ٤٥  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 )١٬٧٨٨( )١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  صافي خسائر / (مكاسب) اكتواریة 

 ٥٩٬٥١٥  ٧٤٬١٣٤  ٦٬٠٢٣  ٦٨٬١١١  دیسمبر   ٣١التزام المنافع المحددة كما في  

وضع التمویل/ صافي االلتزام المدرج في قائمة  
المركز المالي یمثل زیادة في التزام المنافع عن  

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  ٤٬٢٠٧  ٣٣٬٥٤٨  القیمة العادلة لموجودات الخطة 
 

الخبرة الفعلیة واالفتراضات یمثل صافي االلتزام أعاله الخسائر االكتواریة المتراكمة الناتجة عن الفرق بین  
إن  -المستخدمة في تقدیر االلتزام المسجل بواسطة البنك في حقوق األعضاء فوراً في السنة التي ینشأ فیھا 

 كان جوھریاً.
 

 
 
 

∆  102 ا���� ا� ��ي 2020  ��� إ�� ا�������ت ا��������ا�����: ا�
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 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ) "إصدارات الصكوك"٢٩معیار المحاسبة المالیة (

یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم توجیھات حول المحاسبة وتصنیف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسیة 
بناء على ھیكل الصكوك، والذي قد یشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خارج قائمة  

ون من القدرة على عتمد ھذه التصنیفات على السیطرة على مثل ھذه الموجودات التي تتكوتالمركز المالي.  
السیطرة وطبیعتھا، فیما یتعلق بالمخاطر والمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو مسؤولیة األمانة 

طبق ھذا المعیار على المحاسبة والتقاریر المالیة حول اصدار الصكوك في ویننیابة عن حملة الصكوك. 
 دفاتر المصدر.

 
 ؤسسة.اال ان ھذا المعیار ال ینطبق على الم

 
 )"االنخفاض في القیمة وخسائر االئتمان٣٠معایر المحاسبة الدولي (

 
 الذي) "المخصصات واالحتیاطیات"  ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (

خسائر تم تطویره ضمن المنھج الجدید حول تحدید وإدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان، وتحدیداً منھج ال
 ) "األدوات المالیة".٩المستقبلیة المتوقعة كما جرى تقدیمھ ضمن المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
م او بعد ذلك التاریخ. قامت 2021ینایر  ١افترات المالیة التي تبدأ في  فيیدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ 

وتم االفصاح في  م.٢٠٢٠ینایر  ١من  ًءا) بد٣٠المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 ) حول القوائم المالیة.٣٠) عن تأثیر تقدیم معیار المحاسبة المالیة (٢اإلیضاح (

 
 "وكالة باالستثمار" –) ٣١معیار المحاسبة المالیة (

 
االستثمار بالوكالة یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقریر المالي لمعامالت وأدوات  

 لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمیة المتغیرة لكل من الموكل والوكیل.
 

او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 
 م.٢٠٢٠ینایر  ١من  دًءا) ب٣١المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (

 
 "إجارة" -) ٣٢المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
وضع مبادئ المحاسبة للتصنیف، االعتراف، القیاس، العرض واالفصاح عن  إلىھذا المعیار  یھدف

األصل بما في ذلك نماذج مختلة من اجارة منتھیة بالتملیك) المبرمة من قبل  إجارة(معامالت اإلجارة 
 المؤسسات المالیة على طرفي المعاملة أي كالمؤجر والمستأجر.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٢لمعیار المحاسبة المالیة (المؤسسة بالتطبیق المبكر 
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" –) ٣٣معیار المحاسبة المالیة (
 

) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات ٢٥المالیة (یقوم ھذا المعیار بتحسین وإلغاء معیار المحاسبة 
م. یھدف ھذا المعیار ٢٠١٠المماثلة" الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في  

إلى وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لالستثمار في الصكوك واألسھم 
 ة التي تستخدمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة ("المؤسسات").واألدوات األخرى المماثل

 
یُعرف المعیار األنواع الرئیسة لألدوات المالیة لالستثمارات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة ویحدد 

بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارتھ  المتعلقةالمعالجات المحاسبیة األساسیة 
 واالحتفاظ بھ.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٣المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 

 الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةـ الھیئة ٣
 

تخضع أنشطة المؤسسة إلشراف الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. وقد تم تعیین أعضاء 
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك االسالمي للتنمیة من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك وفقاً لقرار رقم 

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ١٢٥)/٢٧٨/(٤٣٢/١٠/٢٠/دي ائي بي
 

الصالحیة  ٥) /٢٤( ٤٣٢/ ٢٤/دي/بي  سي إف تي آيمنح مجلس إدارة المؤسسة من خالل قراره رقم 
 بنشاط  المتعلقلرئیس مجموعة البنك االسالمي للتنمیة لتطبیق قرار مجلس المدیرین التنفیذیین المذكور آنفا  

 التجارة.المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 

 تتضمن مھام الھیئة الشرعیة ما یلي:
النظر في كل ما یحول إلیھا من معامالت ومنتجات تطرحھا المؤسسة لالستخدام ألول مرة والحكم على  )١(

توافقھا مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ووضع المبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق 
 أخرى.

 
ووضع المبادئ  استخدامھا، المؤسسة تعتزم  التي التقلیدیة للمنتجاتإبداء الرأي بشأن البدائل الشرعیة  )٢(

األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق أخرى، والمساھمة في تنمیتھا بغیة تعزیز تجربة 
 المؤسسة في ھذا الصدد.

ات الموجھة إلیھا من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین التوضیح  وتقدیم اإلجابة على األسئلة واالستفسارات   )٣(
 أو إدارة المؤسسة.

عمل المصرفي اإلسالمي وتعمیق فھمھم لألسس بالالمساھمة في برنامج المؤسسة لتعزیز وعي موظفیھا   )٤(
 والقواعد والمبادئ والقیم المتعلقة بالمعامالت المالیة اإلسالمیة.

رة یوضح مدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشریعة على ضوء تقدیم تقریر شامل لمجلس اإلدا )٥(
 اآلراء والتوجیھات المقّدمة والمعامالت التي تمت مراجعتھا.
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 (تتمة) التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 م ما یلي:٢٠٢٠لى التقییمات االكتواریة، تتضمن المصروفات التقاعدیة والرعایة الطبیة للسنة إاستناداً  )(ب
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
     

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  إجمالي تكلفة الخدمة الحالیة 
 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  تكلفة على التزام المنافع المحددة 

ــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة   ٧٣١  ٣٢٧  ـ
 )١٬٤٤٧( ) ١٬١٩٤( ) ٥٧( ) ١٬١٣٧( دخل على الموجودات 

 ٣٬٢٢١  ٤٬٠٣٥  ٣٥٢  ٣٬٦٨٣  التكلفة المدرجة في قائمة الدخل 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  التغیر في االفتراضات مكسب اكتواري نتیجة 

 عائد على موجودات خطة أكثر من معدل  
 )٣٣٠( ٢٬٣٢٨  ١٧٤  ٢٬١٥٤  الخصم    

 قیمة الموجودات المعدلة تعكس تعدیالت  
 ٤٨٢  ما بعد االقفال    

ــ         ـ
 ٢٠١( ٤٨٢( 

ــ        مدفوعات منافع مباشرة من صاحب العمل  ــ        ـ ــ        ـ  )١٠٥( ـ
التكلفة المدرجة في قائمة التغیرات في حقوق  

 الملكیة 
١١٬٣٠٤  ١٢٬٤٨١  ١٬٠٣٨ ١١٬٤٤٣ 

 
م وتم تمدیدھا ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 

 كما في نھایة فترة التقریر:
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

خطة تقاعد  
 الموظفین

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین

 م٢٠١٩ م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 
     

 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ معدل الخصم 
 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٤٫٥ ٪ ٤٫٥ معدل الزیادة المتوقعة في الراتب 

 
الى معدالت طویلة االجل على سندات  الرجوعبتم اختیار معدل الخصم المستخدم في تحدید التزامات المنافع 

 .AAالشركات المصنفة 
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة (تتمة) -١٤
 

تمدیدھا م وتم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 
 كما في نھایة فترة التقریر: (تتمة) 

 
  یمثل الجدول التالي موجودات الخطة حسب الفئات الرئیسیة:

 
خطة تقاعد   

 الموظفین 
خطة الرعایة  

 الطبیة للمتقاعدین 
 المجموع  المجموع 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ١٣٬٥٢٠ ١٦٬٣٥٨ ١٬٠٢٦ ١٥٬٣٣٢ النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة 
 ٥٬٣٨٣ ٤٬٥١١ ٠ ٤٬٥١١ صنادیق مدارة ومبیعات باآلجل 

 ١٢٬٣٩٩ ١١٬٩٦٣ ٧٤٥ ١١٬٢١٨ صكوك ال استثمار في 
 ٣٬٢٢٣ ٣٬٢٤٧  ٣٬٢٤٧ األراضي 

 ١٬١٨٨ ٣٠٠ ٤٥ ٢٥٥ أخرى (صافي) 
 ٣٥٬٧١٣ ٣٦٬٣٧٩ ١٬٨١٦ ٣٤٬٥٦٣ موجودات الخطة 

 
  (د) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة تقاعد الموظفین في نھایة فترات التقریر المالي:

 
 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٥٤٬٧٤١( )٦٨٬١١١( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ٣٣٬٩٩٩  ٣٤٬٥٦٣  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٢٠٬٧٤٢( )٣٣٬٥٤٨( العجز في الخطة
 

 (ھـ) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین في نھایة فترات التقریر المالي:
 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٤٬٧٧٤( )٦٬٠٢٣( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ١٬٧١٤  ١٬٨١٦  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٣٬٠٦٠( )٤٬٢٠٧( العجز في الخطة
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢

 
 ) "إصدارات الصكوك"٢٩معیار المحاسبة المالیة (

یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم توجیھات حول المحاسبة وتصنیف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسیة 
بناء على ھیكل الصكوك، والذي قد یشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خارج قائمة  

ون من القدرة على عتمد ھذه التصنیفات على السیطرة على مثل ھذه الموجودات التي تتكوتالمركز المالي.  
السیطرة وطبیعتھا، فیما یتعلق بالمخاطر والمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو مسؤولیة األمانة 

طبق ھذا المعیار على المحاسبة والتقاریر المالیة حول اصدار الصكوك في ویننیابة عن حملة الصكوك. 
 دفاتر المصدر.

 
 ؤسسة.اال ان ھذا المعیار ال ینطبق على الم

 
 )"االنخفاض في القیمة وخسائر االئتمان٣٠معایر المحاسبة الدولي (

 
 الذي) "المخصصات واالحتیاطیات"  ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (

خسائر تم تطویره ضمن المنھج الجدید حول تحدید وإدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان، وتحدیداً منھج ال
 ) "األدوات المالیة".٩المستقبلیة المتوقعة كما جرى تقدیمھ ضمن المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
م او بعد ذلك التاریخ. قامت 2021ینایر  ١افترات المالیة التي تبدأ في  فيیدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ 

وتم االفصاح في  م.٢٠٢٠ینایر  ١من  ًءا) بد٣٠المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 ) حول القوائم المالیة.٣٠) عن تأثیر تقدیم معیار المحاسبة المالیة (٢اإلیضاح (

 
 "وكالة باالستثمار" –) ٣١معیار المحاسبة المالیة (

 
االستثمار بالوكالة یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقریر المالي لمعامالت وأدوات  

 لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمیة المتغیرة لكل من الموكل والوكیل.
 

او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 
 م.٢٠٢٠ینایر  ١من  دًءا) ب٣١المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (

 
 "إجارة" -) ٣٢المعیار الدولي للتقریر المالي (

 
وضع مبادئ المحاسبة للتصنیف، االعتراف، القیاس، العرض واالفصاح عن  إلىھذا المعیار  یھدف

األصل بما في ذلك نماذج مختلة من اجارة منتھیة بالتملیك) المبرمة من قبل  إجارة(معامالت اإلجارة 
 المؤسسات المالیة على طرفي المعاملة أي كالمؤجر والمستأجر.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٢لمعیار المحاسبة المالیة (المؤسسة بالتطبیق المبكر 
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 ـ السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٢
 

 "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" –) ٣٣معیار المحاسبة المالیة (
 

) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات ٢٥المالیة (یقوم ھذا المعیار بتحسین وإلغاء معیار المحاسبة 
م. یھدف ھذا المعیار ٢٠١٠المماثلة" الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في  

إلى وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لالستثمار في الصكوك واألسھم 
 ة التي تستخدمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة ("المؤسسات").واألدوات األخرى المماثل

 
یُعرف المعیار األنواع الرئیسة لألدوات المالیة لالستثمارات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشریعة ویحدد 

بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارتھ  المتعلقةالمعالجات المحاسبیة األساسیة 
 واالحتفاظ بھ.

 
او بعد ذلك التاریخ. قامت  ٢٠٢١ینایر  ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

 م.٢٠٢٠ینایر  ١) بدًء من ٣٣المؤسسة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة (
 

 الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةـ الھیئة ٣
 

تخضع أنشطة المؤسسة إلشراف الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. وقد تم تعیین أعضاء 
الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك االسالمي للتنمیة من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك وفقاً لقرار رقم 

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ١٢٥)/٢٧٨/(٤٣٢/١٠/٢٠/دي ائي بي
 

الصالحیة  ٥) /٢٤( ٤٣٢/ ٢٤/دي/بي  سي إف تي آيمنح مجلس إدارة المؤسسة من خالل قراره رقم 
 بنشاط  المتعلقلرئیس مجموعة البنك االسالمي للتنمیة لتطبیق قرار مجلس المدیرین التنفیذیین المذكور آنفا  

 التجارة.المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل 
 

 تتضمن مھام الھیئة الشرعیة ما یلي:
النظر في كل ما یحول إلیھا من معامالت ومنتجات تطرحھا المؤسسة لالستخدام ألول مرة والحكم على  )١(

توافقھا مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ووضع المبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق 
 أخرى.

 
ووضع المبادئ  استخدامھا، المؤسسة تعتزم  التي التقلیدیة للمنتجاتإبداء الرأي بشأن البدائل الشرعیة  )٢(

األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأیة وثائق أخرى، والمساھمة في تنمیتھا بغیة تعزیز تجربة 
 المؤسسة في ھذا الصدد.

ات الموجھة إلیھا من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین التوضیح  وتقدیم اإلجابة على األسئلة واالستفسارات   )٣(
 أو إدارة المؤسسة.

عمل المصرفي اإلسالمي وتعمیق فھمھم لألسس بالالمساھمة في برنامج المؤسسة لتعزیز وعي موظفیھا   )٤(
 والقواعد والمبادئ والقیم المتعلقة بالمعامالت المالیة اإلسالمیة.

رة یوضح مدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشریعة على ضوء تقدیم تقریر شامل لمجلس اإلدا )٥(
 اآلراء والتوجیھات المقّدمة والمعامالت التي تمت مراجعتھا.
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 (تتمة) التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 م ما یلي:٢٠٢٠لى التقییمات االكتواریة، تتضمن المصروفات التقاعدیة والرعایة الطبیة للسنة إاستناداً  )(ب
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
     

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  إجمالي تكلفة الخدمة الحالیة 
 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  تكلفة على التزام المنافع المحددة 

ــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة   ٧٣١  ٣٢٧  ـ
 )١٬٤٤٧( ) ١٬١٩٤( ) ٥٧( ) ١٬١٣٧( دخل على الموجودات 

 ٣٬٢٢١  ٤٬٠٣٥  ٣٥٢  ٣٬٦٨٣  التكلفة المدرجة في قائمة الدخل 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  التغیر في االفتراضات مكسب اكتواري نتیجة 

 عائد على موجودات خطة أكثر من معدل  
 )٣٣٠( ٢٬٣٢٨  ١٧٤  ٢٬١٥٤  الخصم    

 قیمة الموجودات المعدلة تعكس تعدیالت  
 ٤٨٢  ما بعد االقفال    

ــ         ـ
 ٢٠١( ٤٨٢( 

ــ        مدفوعات منافع مباشرة من صاحب العمل  ــ        ـ ــ        ـ  )١٠٥( ـ
التكلفة المدرجة في قائمة التغیرات في حقوق  

 الملكیة 
١١٬٣٠٤  ١٢٬٤٨١  ١٬٠٣٨ ١١٬٤٤٣ 

 
م وتم تمدیدھا ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 

 كما في نھایة فترة التقریر:
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

خطة تقاعد  
 الموظفین

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین

 م٢٠١٩ م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 
     

 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ معدل الخصم 
 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٤٫٥ ٪ ٤٫٥ معدل الزیادة المتوقعة في الراتب 

 
الى معدالت طویلة االجل على سندات  الرجوعبتم اختیار معدل الخصم المستخدم في تحدید التزامات المنافع 

 .AAالشركات المصنفة 
 
 
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة
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تمدیدھا م وتم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 
 كما في نھایة فترة التقریر: (تتمة) 

 
  یمثل الجدول التالي موجودات الخطة حسب الفئات الرئیسیة:

 
خطة تقاعد   

 الموظفین 
خطة الرعایة  

 الطبیة للمتقاعدین 
 المجموع  المجموع 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ١٣٬٥٢٠ ١٦٬٣٥٨ ١٬٠٢٦ ١٥٬٣٣٢ النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة 
 ٥٬٣٨٣ ٤٬٥١١ ٠ ٤٬٥١١ صنادیق مدارة ومبیعات باآلجل 

 ١٢٬٣٩٩ ١١٬٩٦٣ ٧٤٥ ١١٬٢١٨ صكوك ال استثمار في 
 ٣٬٢٢٣ ٣٬٢٤٧  ٣٬٢٤٧ األراضي 

 ١٬١٨٨ ٣٠٠ ٤٥ ٢٥٥ أخرى (صافي) 
 ٣٥٬٧١٣ ٣٦٬٣٧٩ ١٬٨١٦ ٣٤٬٥٦٣ موجودات الخطة 

 
  (د) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة تقاعد الموظفین في نھایة فترات التقریر المالي:

 
 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٥٤٬٧٤١( )٦٨٬١١١( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ٣٣٬٩٩٩  ٣٤٬٥٦٣  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٢٠٬٧٤٢( )٣٣٬٥٤٨( العجز في الخطة
 

 (ھـ) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین في نھایة فترات التقریر المالي:
 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٤٬٧٧٤( )٦٬٠٢٣( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ١٬٧١٤  ١٬٨١٦  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٣٬٠٦٠( )٤٬٢٠٧( العجز في الخطة
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 النقد وما في حكمھـ ٤
 

 یتكون النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠   

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

 
 نقد لدى البنوك

  
 ٩٢٬٣٩٨ 

  
 ٧٩٬٤١١ 

      
   

 )من(مستحق  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعـ ٥
 

 تتكون وكالة / ودائع سلع المرابحة في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 

 م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
  دوالر أمریكي 
 باآلالف 

     
 ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠   وكالة / ودائع سلعیة

  ═══════ ═  ═══ ═══ ══ 
 

في شراء وبیع السلع. وتتم المتاجرة بواسطة البنوك نیابةً عن  سلعیة مرابحة /ةالوكال ودائعتستخدم 
البنوك في البیع والشراء بموجب أحكام االتفاقیات المبرمة بین المؤسسة المؤسسة. ویتم تحدید صالحیات 

 والبنوك.
 

 فیما یلي الحركة في الودائع السلعیة من خالل البنوك:
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

    
 الرصید في بدایة سنة التقریر المالي

 
 ٢٠٨٬٣٠٠   ٢٨٠٬٠٠٠ 

 ١٬٤٦٧٬٤٣٣   ١٬٤٧٥٬٠٠٠  إضافات
 )١٬٣٩٥٬٧٣٣(  )١٬٦٣٠٬٠٠٠( استرداد

  ────────   ──────── 
  ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠  الرصید في نھایة سنة التقریر المالي

 
 

 
 
 
 

 ════════   ════════ 
 
 

17

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 تمویل مرابحة تجاریة، صافيـ ٦
 

 المرابحة التجاریة في نھایة الفترة التي أُعد عنھا التقریر المالي مما یلي:یتكون تمویل 
 

 مجموع الذمم المدینة المرتبطة بالتمویل كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠  

 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

     
 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤   "ب") ٦صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة (إیضاح 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠   "ج") ٦صافي ذمم مدینة لمرابحة بالسلع (إیضاح 
   ────────   ──────── 

 ٥٩٨٬٩٠٥   ٧٦٢٬٦٦٤     تمویل مرابحة تجاریة، صافي
   ════════   ════════ 

 
 ب) ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة

 
 

 م ٢٠٢٠
 دوالر أمریكي    

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    

 باآلالف
    

 ٣٬١٨١٬٧٦٧   ٢٬٨٢٥٬٦٩٤  إجمالي مبالغ ذمم مدینة
 )٢٬٥٨٨٬٢٥٤(  )٢٬٠٥٧٬٢٢٩( : حصة األعضاء المشاركین اقصنا

 )١٠٬٩١٥(  )٩٬٤٤٢( إیرادات غیر مكتسبة اناقص
  ────────  ───── ─── 

 ٥٨٢٬٥٩٨   ٧٥٩٬٠٢٣  اإلجمالي
    

 )٥٬٩٣٥(  )٨٬٢١٩(     المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
  ────────   ──────── 

 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤  صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة
 ════ ══ ══  ════ ══ ══ 

 
 تمویل تجاري مھیكل –ج) سلع مرابحة 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
     )ب

 ١٥٩٬٣٩٨   ١٥٢٬٢٧٦  إجمالي المبلغ
 )١١٠٬٤٢٩(  )١١٠٬٦٠٩( حصة األعضاء المشاركین ااقصن

  ────────   ──────── 
 ٤٨٬٩٦٩   ٤١٬٦٦٧  مجموع سلع مرابحة

    
 بموجب مرابحة  علسللناقص: خسائر االئتمان المتوقعة 

 )٢٦٬٧٢٧(  )٢٩٬٨٠٧( )٧(إیضاح    
  ────────   ──────── 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠  لمرابحة بالسلعصافي ذمم مدینة 
 ════ ══ ══  ═════ ═══ 

 
18

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 رأس المال المدفوع -١٥
 

 یتكون رأسمال المؤسسة في نھایة فترة التقریر المالي مما یلي:
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  

 
 دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٨٥٧٬١٩٠   ٨٥٧٬١٩٠  رأسمال مكتتب بھ
 )٢٨٬٦٢٧(  )٢٦٬٠٥٠(  رأسمال مكتتب بھ ولم یتم استدعاؤه 

  ───────   ─────── 
 ٨٢٨٬٥٦٣   ٨٣١٬١٤٠  رأسمال تم استدعاؤه (القیمة االسمیة)

 )٨٦٬٤٨٥(  )٨٥٬٩٧٠( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٤٢٬٠٧٨   ٧٤٥٬١٧٠  رأسمال مدفوع (القیمة االسمیة)
  ───────   ─────── 
    

 ٣٨٬٧١١   ٤٢٬٥٩٣  بھاالمكتتب  لألسھم  صدارإ عالوة 
 )٧٬٧٩٥(  )٨٬٠٠٠(  بعد استدعاؤھا یتم  ولم المكتتب بھا  لألسھم  صدارإ عالوة 

  ───────   ─────── 
  ٣٠٬٩١٦   ٣٤٬٥٩٣ 

 )٢٣٬٢٠٦(  )٢٦٬١٥٥( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٬٧١٠   ٨٬٤٣٨  )لألسھم  صدارإ عالوة رأس المال المدفوع (
  ───────   ─────── 

 ٧٤٩٬٧٨٨   ٧٥٣٬٦٠٨  ) اصدار عالوة زائد االسمیة القیمةرأسمال مدفوع (
  ═══════   ═══════ 
 

 المصروفات اإلداریة االخرى  -١٦
 

 یلي:تتكون المصروفات اإلداریة األخرى للسنة المنتھیة مما 
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
     

 ٢٬١٦٠  ١٬٧٩١  استشارات وتسویق
 ١٬٦١٢  ١٬٥٧٧  إیجار مكاتب

 ٨٢٥  ٦٩٣   اتصاالت واشتراكات
 ١٬١٤٢  ٢٣٣  مصاریف سفر

 ٢٤٩  ٥٨٥  خدمات دعم
 ٥٧٦  ٥١٨   مصروفات اجتماعات

 ٥٣٣  ٢٦٥  أخرى
 ٧٬٠٩٧  ٥٬٦٦٢  المجموع

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 
28 

 االحتیاطي العام -١٧
 

من اتفاقیة تأسیس المؤسسة، یجب على المؤسسة تحویل صافي الدخل  ٢٧وفقا للفقرة األولى من المادة 
من رأس  ٪٢٥السنوي إلى االحتیاطي العام بناًء على موافقة مجلس اإلدارة إلى أن یعادل ھذا االحتیاطي 

متاحة للتوزیع على   فھي  ه عالأي زیادة في صافي الدخل عن الحد المذكور أ  أماالمال المكتتب بھ للمؤسسة.  
 الدول األعضاء.

 
 التزامات قائمة -١٨

 
االلتزامات القائمة ھي عملیات التمویل التجاریة الساریة المفعول المعلنة والتي یمكن لعمالئنا المطالبة بھا 

 في أي وقت. والبنود التي تتألف منھا ھذه االلتزامات القائمة ھي كما یلي:
 

  الساریة المفعول المعلنة والتي لم یبدأ سحبھا بعد، والعملیات 
  الجزء القائم من تلك العملیات الواقعة تحت السحب النشط بما في ذلك االعتمادات المستندیة الصادرة

  .وزالجھ واعتماداتوالصالحة لغایة تاریخ السحب واالعتمادات المؤجلة الدفع غیر المستوفاة 
 

 مما یلي:تتكون االلتزامات القائمة 
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٤١٣٬٣٤٨  539,433  التزامات قائمة
 ـــ       35,263 االعتمادات المستندیة وااللتزامات االحتیاطیة  

 ٤١٣٬٣٤٨  574,696 المجموع
 

 محفظة االستحقاقات -١٩
 

 والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق أو الفترات المتوقعة لتحویل النقد:فیما یلي الموجودات 
 

   فترة استحقاق محددة  م٢٠٢٠
 

 أكثر من خمس  ٥إلى  ١ ١٢إلى  ٣ أقل من 
فترة استحقاق  

  غیر محددة 
 المجموع   سنوات  سنوات  شھرًا  أشھر  ٣ 
دوالر أمریكي   

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
أمریكي  دوالر 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

       الموجودات 
 ٩٢٬٣٩٨ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٩٢٬٣٩٨ النقد وما في حكمھ 

 ١٢٥٬٠٠٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ١٢٥٬٠٠٠ ودائع من خالل بنوك 
 ٧٦٢٬٦٦٤ ـــ       ـــ       ـــ       ٤٠٢٬٧٨٤ ٣٥٩٬٨٨٠  مرابحة تجاریةتمویل 

 ١٥٤٬٦٥٦  ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ـــ       ـــ       صكوك الاستثمار في 
 ١٬١٣٤٬٧١٨ ٠ ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ٤٠٢٬٧٨٤ ٥٧٧٬٢٧٨ إجمالي الموجودات المتداولة 

       
       المطلوبات 

 مبالغ مستحقة لجھات ذات 
 ٢٬٤١٩ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٢٬٤١٩ عالقة   

 ٦٬١٢٣ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٦٬١٢٣ دفعات مقدمة لعمالء
 ٨٬٥٤٢ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٨٬٥٤٢ إجمالي المطلوبات المتداولة 

       
 ٥٥٤٬١٨٧ ـــ       ـــ       ـــ       ٢٦٥٬١٠١ ٢٨٩٬٠٨٦ )١٨التزامات قائمة (إیضاح 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 النقد وما في حكمھـ ٤
 

 یتكون النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 
 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠   

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

 
 نقد لدى البنوك

  
 ٩٢٬٣٩٨ 

  
 ٧٩٬٤١١ 

      
   

 )من(مستحق  سلعیة مرابحة/  وكالة ودائعـ ٥
 

 تتكون وكالة / ودائع سلع المرابحة في نھایة الفترة التي أعد عنھا التقریر المالي مما یلي:
 

 م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
  دوالر أمریكي 
 باآلالف 

     
 ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠   وكالة / ودائع سلعیة

  ═══════ ═  ═══ ═══ ══ 
 

في شراء وبیع السلع. وتتم المتاجرة بواسطة البنوك نیابةً عن  سلعیة مرابحة /ةالوكال ودائعتستخدم 
البنوك في البیع والشراء بموجب أحكام االتفاقیات المبرمة بین المؤسسة المؤسسة. ویتم تحدید صالحیات 

 والبنوك.
 

 فیما یلي الحركة في الودائع السلعیة من خالل البنوك:
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م ٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

    
 الرصید في بدایة سنة التقریر المالي

 
 ٢٠٨٬٣٠٠   ٢٨٠٬٠٠٠ 

 ١٬٤٦٧٬٤٣٣   ١٬٤٧٥٬٠٠٠  إضافات
 )١٬٣٩٥٬٧٣٣(  )١٬٦٣٠٬٠٠٠( استرداد

  ────────   ──────── 
  ٢٨٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠  الرصید في نھایة سنة التقریر المالي

 
 

 
 
 
 

 ════════   ════════ 
 
 

17

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 تمویل مرابحة تجاریة، صافيـ ٦
 

 المرابحة التجاریة في نھایة الفترة التي أُعد عنھا التقریر المالي مما یلي:یتكون تمویل 
 

 مجموع الذمم المدینة المرتبطة بالتمویل كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠  

 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    
 باآلالف   

     
 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤   "ب") ٦صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة (إیضاح 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠   "ج") ٦صافي ذمم مدینة لمرابحة بالسلع (إیضاح 
   ────────   ──────── 

 ٥٩٨٬٩٠٥   ٧٦٢٬٦٦٤     تمویل مرابحة تجاریة، صافي
   ════════   ════════ 

 
 ب) ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة

 
 

 م ٢٠٢٠
 دوالر أمریكي    

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي    

 باآلالف
    

 ٣٬١٨١٬٧٦٧   ٢٬٨٢٥٬٦٩٤  إجمالي مبالغ ذمم مدینة
 )٢٬٥٨٨٬٢٥٤(  )٢٬٠٥٧٬٢٢٩( : حصة األعضاء المشاركین اقصنا

 )١٠٬٩١٥(  )٩٬٤٤٢( إیرادات غیر مكتسبة اناقص
  ────────  ───── ─── 

 ٥٨٢٬٥٩٨   ٧٥٩٬٠٢٣  اإلجمالي
    

 )٥٬٩٣٥(  )٨٬٢١٩(     المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
  ────────   ──────── 

 ٥٧٦٬٦٦٣   ٧٥٠٬٨٠٤  صافي ذمم مدینة بموجب تمویل مرابحة
 ════ ══ ══  ════ ══ ══ 

 
 تمویل تجاري مھیكل –ج) سلع مرابحة 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
     )ب

 ١٥٩٬٣٩٨   ١٥٢٬٢٧٦  إجمالي المبلغ
 )١١٠٬٤٢٩(  )١١٠٬٦٠٩( حصة األعضاء المشاركین ااقصن

  ────────   ──────── 
 ٤٨٬٩٦٩   ٤١٬٦٦٧  مجموع سلع مرابحة

    
 بموجب مرابحة  علسللناقص: خسائر االئتمان المتوقعة 

 )٢٦٬٧٢٧(  )٢٩٬٨٠٧( )٧(إیضاح    
  ────────   ──────── 

 ٢٢٬٢٤٢   ١١٬٨٦٠  لمرابحة بالسلعصافي ذمم مدینة 
 ════ ══ ══  ═════ ═══ 
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 رأس المال المدفوع -١٥
 

 یتكون رأسمال المؤسسة في نھایة فترة التقریر المالي مما یلي:
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  

 
 دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٨٥٧٬١٩٠   ٨٥٧٬١٩٠  رأسمال مكتتب بھ
 )٢٨٬٦٢٧(  )٢٦٬٠٥٠(  رأسمال مكتتب بھ ولم یتم استدعاؤه 

  ───────   ─────── 
 ٨٢٨٬٥٦٣   ٨٣١٬١٤٠  رأسمال تم استدعاؤه (القیمة االسمیة)

 )٨٦٬٤٨٥(  )٨٥٬٩٧٠( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٤٢٬٠٧٨   ٧٤٥٬١٧٠  رأسمال مدفوع (القیمة االسمیة)
  ───────   ─────── 
    

 ٣٨٬٧١١   ٤٢٬٥٩٣  بھاالمكتتب  لألسھم  صدارإ عالوة 
 )٧٬٧٩٥(  )٨٬٠٠٠(  بعد استدعاؤھا یتم  ولم المكتتب بھا  لألسھم  صدارإ عالوة 

  ───────   ─────── 
  ٣٠٬٩١٦   ٣٤٬٥٩٣ 

 )٢٣٬٢٠٦(  )٢٦٬١٥٥( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٬٧١٠   ٨٬٤٣٨  )لألسھم  صدارإ عالوة رأس المال المدفوع (
  ───────   ─────── 

 ٧٤٩٬٧٨٨   ٧٥٣٬٦٠٨  ) اصدار عالوة زائد االسمیة القیمةرأسمال مدفوع (
  ═══════   ═══════ 
 

 المصروفات اإلداریة االخرى  -١٦
 

 یلي:تتكون المصروفات اإلداریة األخرى للسنة المنتھیة مما 
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
     

 ٢٬١٦٠  ١٬٧٩١  استشارات وتسویق
 ١٬٦١٢  ١٬٥٧٧  إیجار مكاتب

 ٨٢٥  ٦٩٣   اتصاالت واشتراكات
 ١٬١٤٢  ٢٣٣  مصاریف سفر

 ٢٤٩  ٥٨٥  خدمات دعم
 ٥٧٦  ٥١٨   مصروفات اجتماعات

 ٥٣٣  ٢٦٥  أخرى
 ٧٬٠٩٧  ٥٬٦٦٢  المجموع
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 االحتیاطي العام -١٧
 

من اتفاقیة تأسیس المؤسسة، یجب على المؤسسة تحویل صافي الدخل  ٢٧وفقا للفقرة األولى من المادة 
من رأس  ٪٢٥السنوي إلى االحتیاطي العام بناًء على موافقة مجلس اإلدارة إلى أن یعادل ھذا االحتیاطي 

متاحة للتوزیع على   فھي  ه عالأي زیادة في صافي الدخل عن الحد المذكور أ  أماالمال المكتتب بھ للمؤسسة.  
 الدول األعضاء.

 
 التزامات قائمة -١٨

 
االلتزامات القائمة ھي عملیات التمویل التجاریة الساریة المفعول المعلنة والتي یمكن لعمالئنا المطالبة بھا 

 في أي وقت. والبنود التي تتألف منھا ھذه االلتزامات القائمة ھي كما یلي:
 

  الساریة المفعول المعلنة والتي لم یبدأ سحبھا بعد، والعملیات 
  الجزء القائم من تلك العملیات الواقعة تحت السحب النشط بما في ذلك االعتمادات المستندیة الصادرة

  .وزالجھ واعتماداتوالصالحة لغایة تاریخ السحب واالعتمادات المؤجلة الدفع غیر المستوفاة 
 

 مما یلي:تتكون االلتزامات القائمة 
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٤١٣٬٣٤٨  539,433  التزامات قائمة
 ـــ       35,263 االعتمادات المستندیة وااللتزامات االحتیاطیة  

 ٤١٣٬٣٤٨  574,696 المجموع
 

 محفظة االستحقاقات -١٩
 

 والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق أو الفترات المتوقعة لتحویل النقد:فیما یلي الموجودات 
 

   فترة استحقاق محددة  م٢٠٢٠
 

 أكثر من خمس  ٥إلى  ١ ١٢إلى  ٣ أقل من 
فترة استحقاق  

  غیر محددة 
 المجموع   سنوات  سنوات  شھرًا  أشھر  ٣ 
دوالر أمریكي   

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
أمریكي  دوالر 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

       الموجودات 
 ٩٢٬٣٩٨ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٩٢٬٣٩٨ النقد وما في حكمھ 

 ١٢٥٬٠٠٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ١٢٥٬٠٠٠ ودائع من خالل بنوك 
 ٧٦٢٬٦٦٤ ـــ       ـــ       ـــ       ٤٠٢٬٧٨٤ ٣٥٩٬٨٨٠  مرابحة تجاریةتمویل 

 ١٥٤٬٦٥٦  ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ـــ       ـــ       صكوك الاستثمار في 
 ١٬١٣٤٬٧١٨ ٠ ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ٤٠٢٬٧٨٤ ٥٧٧٬٢٧٨ إجمالي الموجودات المتداولة 

       
       المطلوبات 

 مبالغ مستحقة لجھات ذات 
 ٢٬٤١٩ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٢٬٤١٩ عالقة   

 ٦٬١٢٣ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٦٬١٢٣ دفعات مقدمة لعمالء
 ٨٬٥٤٢ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٨٬٥٤٢ إجمالي المطلوبات المتداولة 

       
 ٥٥٤٬١٨٧ ـــ       ـــ       ـــ       ٢٦٥٬١٠١ ٢٨٩٬٠٨٦ )١٨التزامات قائمة (إیضاح 
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 (تتمة) محفظة االستحقاقات -١٩
 

   فترة استحقاق محددة  م٢٠١٩
 

 أكثر من خمس  ٥إلى  ١ ١٢إلى  ٣ أقل من 
فترة استحقاق  

  غیر محددة 
 المجموع   سنوات  سنوات  شھرًا  أشھر  ٣ 
دوالر أمریكي   

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
       الموجودات 

 ٧٩٬٤١١ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٧٩٬٤١١ النقد وما في حكمھ 
 ٢٨٠٬٠٠٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٢٨٠٬٠٠٠ ودائع من خالل بنوك 
 ٥٩٨٬٩٠٥ ـــ       ـــ       ٦٬٦٠٨ ٣٤٨٬٨٣٧ ٢٤٣٬٤٦٠  تمویل مرابحة تجاریة

 ٧١٬١٠٠ ـــ       ١٠٬٣٦٠ ٩٬٩٦٨ ٥٠٬٧٧٢ ـــ       استثمار في صكوك 
 ١٬٠٢٩٬٤١٦ ـــ       ١٠٬٣٦٠ ١٦٬٥٧٦ ٣٩٩٬٦٠٩ ٦٠٢٬٨٧١ إجمالي الموجودات المتداولة 

 
      

 
 المطلوبات 

      

 مبالغ مستحقة لجھات ذات 
 ٤٬٠٨٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٤٬٠٨٠ عالقة   
  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ        

 ٧٬٣٨٥ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٧٬٣٨٥ دفعات مقدمة لعمالء
 ١١٬٤٦٥ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ١١٬٤٦٥ إجمالي المطلوبات المتداولة 

       
 ٤١٣٬٣٤٨ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       )١٨التزامات قائمة (إیضاح 

 
 صافي الموجودات في العمالت األجنبیة -٢٠

 
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

     باآلالف
 ٢٬٢٢٢  ١٬٥٩٦  لایر سعودي

 ٢٬١٩٦  ٥٬٤٢٢ یورو
 -  ٤٦ درھم إماراتي

  ═══════   ══════ 
 

 إیرادات أخرى -٢١
 

 م ٢٠٢٠ 
 دوالر أمریكي   

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٥٩٠  ٤٥١ إیرادات استشارات متنوعة
  ───────   ────── 
 ٥٩٠  ٤٥١ 
  ═══════   ══════ 
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 (تتمة) محفظة االستحقاقات -١٩
 

   فترة استحقاق محددة  م٢٠١٩
 

 أكثر من خمس  ٥إلى  ١ ١٢إلى  ٣ أقل من 
فترة استحقاق  

  غیر محددة 
 المجموع   سنوات  سنوات  شھرًا  أشھر  ٣ 
دوالر أمریكي   

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
       الموجودات 

 ٧٩٬٤١١ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٧٩٬٤١١ النقد وما في حكمھ 
 ٢٨٠٬٠٠٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٢٨٠٬٠٠٠ ودائع من خالل بنوك 
 ٥٩٨٬٩٠٥ ـــ       ـــ       ٦٬٦٠٨ ٣٤٨٬٨٣٧ ٢٤٣٬٤٦٠  تمویل مرابحة تجاریة

 ٧١٬١٠٠ ـــ       ١٠٬٣٦٠ ٩٬٩٦٨ ٥٠٬٧٧٢ ـــ       استثمار في صكوك 
 ١٬٠٢٩٬٤١٦ ـــ       ١٠٬٣٦٠ ١٦٬٥٧٦ ٣٩٩٬٦٠٩ ٦٠٢٬٨٧١ إجمالي الموجودات المتداولة 

 
      

 
 المطلوبات 

      

 مبالغ مستحقة لجھات ذات 
 ٤٬٠٨٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٤٬٠٨٠ عالقة   
  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ        

 ٧٬٣٨٥ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٧٬٣٨٥ دفعات مقدمة لعمالء
 ١١٬٤٦٥ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ١١٬٤٦٥ إجمالي المطلوبات المتداولة 

       
 ٤١٣٬٣٤٨ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       )١٨التزامات قائمة (إیضاح 

 
 صافي الموجودات في العمالت األجنبیة -٢٠

 
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

     باآلالف
 ٢٬٢٢٢  ١٬٥٩٦  لایر سعودي

 ٢٬١٩٦  ٥٬٤٢٢ یورو
 -  ٤٦ درھم إماراتي

  ═══════   ══════ 
 

 إیرادات أخرى -٢١
 

 م ٢٠٢٠ 
 دوالر أمریكي   

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٥٩٠  ٤٥١ إیرادات استشارات متنوعة
  ───────   ────── 
 ٥٩٠  ٤٥١ 
  ═══════   ══════ 
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 تركز الموجودات المالیة -٢٢
 

 فیما یلي التوزیع الجغرافي لصافي الموجودات المالیة:
 

نقد وما في  م٢٠٢٠
 حكمھ 

ودائع من خالل 
 بنوك

استثمار في 
 صكوك

تمویل مرابحة  
 المجموع تجاریة

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

      
ــ     بنغالدش ــ     ـ ــ     ـ  ١٨١٬٣٧٦ ١٨١٬٣٧٦ ـ

ــ     ٧١٢ بلجیكا ــ     ـ ــ       ـ  ٧١٢ ـ
ــ     بوركینا فاسو ــ     ـ ــ     ـ  ٩٬٩٥٦ ٩٬٩٥٦ ـ

ــ     القمر جزر  ــ     ـ ــ     ـ  ٦٬٠٤٧ ٦٬٠٤٧ ـ
ــ     جیبوتي ــ     ـ ــ     ـ  ٢٬٧٤٦ ٢٬٧٤٦ ـ
ــ     مصر ــ     ـ ــ     ـ  ٢٢٢٬٥٣٢ ٢٢٢٬٥٣٢ ـ
ــ     غامبیا ــ     ـ ــ     ـ  ٦٬٩٢٨ ٦٬٩٢٨ ـ

ــ     ھونج كونج ــ     ـ ــ       ١٠٬٩٤٠ ـ  ١٠٬٩٤٠ ـ
ــ     ٤٨١ اندونیسیا ــ     ـ  ٦٬٢٧٨ ٥٬٧٩٧ ـ

ــ     قیرقیستان ــ     ـ ــ     ـ  ٢٠٧ ٢٠٧ ـ
ــ     الكویت ــ       ٥٬١٨٤ ٥٥٬٠٠٠ ـ  ٦٠٬١٨٤ ـ

ــ     المالدیف  ــ     ـ ــ     ـ  ٢١٬٣٧٣ ٢١٬٣٧٣ ـ
ــ     مالي ــ     ـ ــ     ـ  ٢٠٬١١٠ ٢٠٬١١٠ ـ

ــ     موریتانیا ــ     ـ ــ     ـ  ١٧٬٢٥٥ ١٧٬٢٥٥ ـ
ــ     المغرب ــ     ـ ــ     ـ  ١١٬٨٤٣ ١١٬٨٤٣ ـ
ــ     باكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٥٨٬٤٤٩ ٥٨٬٤٤٩ ـ

ــ     قطر ــ       ٢٣٬٣٢٩ ٦٠٬٠٠٠ ـ  ٨٣٬٣٢٩ ـ
ــ     اقلیمي ــ     ـ  ٢٥٬٢٩١ ٢٥٬٢٩١ - ـ

ــ     فوق الوطنیة ــ     ـ ــ       ٣١٬٣٩٢ ـ  ٣١٬٣٩٢ ـ
ــ     ١٬٥٩٦ المملكة العربیة السعودیة  ــ       ٣٧٬٢٤٧ ـ  ٣٨٬٨٤٣ ـ

ــ     السنغال ــ     ـ ــ     ـ  ٣٤٬٨١٣ ٣٤٬٨١٣ ـ
ــ     جمھوریة سورینام ــ     ـ ــ     ـ  ٤٬٢٥٦ ٤٬٢٥٦ ـ

ــ     طاجكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٤٬١١٩ ٤٬١١٩ ـ
ــ     توجو ــ     ـ ــ     ـ  ٢٧٬٨٥٣ ٢٧٬٨٥٣ ـ
ــ     تونس ــ     ـ ــ     ـ  ٧٠٬٣٣٨ ٧٠٬٣٣٨ ـ

ــ     ٤٦٬٥٦٤ ١٠٬٠٠٠ ٤٦ االمارات العربیة المتحدة  ٥٦٬٦١٠ ـ
ــ     ٨٩٬٥٦٣ المملكة المتحدة ــ     ـ ــ     ـ  ٨٩٬٥٦٣ ـ

ــ     أوزباكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٣١٬٣٧٥ ٣١٬٣٧٥ ـ
 ١٬١٣٤٬٧١٨ ٧٦٢٬٦٦٤ ١٥٤٬٦٥٦ ١٢٥٬٠٠٠ ٩٢٬٣٩٨ اإلجمالي

 
 

∆  108 ا���� ا� ��ي 2020  ��� إ�� ا�������ت ا��������ا�����: ا�



 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 
31 
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 م٢٠١٩

 النقد وما 
 في حكمھ 

ودائع من خالل 
 بنوك

تمویل مرابحة  
 تجاریة

 
استثمار في 

 صكوك

 
 

 المجموع

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

      
ــ     البحرین ــ     ٥٥٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ٥٥٬٠٠٠ ـ
ــ     بنغالدش ــ     ـ ــ     ـ  ٥٤٬٢١١ ٥٤٬٢١١ ـ

ــ     بوركینا فاسو ــ     ـ ــ     ـ  ١٣٬٣٨٦ ١٣٬٣٨٦ ـ
ــ     جزر القمر  ــ     ـ ــ     ـ  ٥٬٢٩١ ٥٬٢٩١ ـ

ــ     جیبوتي ــ     ـ ــ     ـ  ٥٬٩٠٥ ٥٬٩٠٥ ـ
ــ     مصر ــ     ـ ــ     ـ  ٢٠٩٬٥١٠ ٢٠٩٬٥١٠ ـ
ــ     غامبیا ــ     ـ ــ     ـ  ٩٬١٩٨ ٩٬١٩٨ ـ

ــ     ھونج كونج ــ     ـ ــ     ١٠٬٣٦٠ ـ  ١٠٬٣٦٠ ـ
ــ     ١٬١٤٨ اندونیسیا ــ     ـ  ١٤٬٠٣٦ ١٢٬٨٨٨ ـ

ــ     كازخستان ــ     ـ ــ     ـ  ٧٬٠٠٦ ٧٬٠٠٦ ـ
ــ     قیرقیستان ــ     ـ ــ     ـ  ١٬٣٣٤ ١٬٣٣٤ ـ

ــ     الكویت ــ     ١٠٠٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ١٠٠٬٠٠٠ ـ
ــ     المالدیف  ــ     ـ ــ     ـ  ١٠٬١٩٥ ١٠٬١٩٥ ـ

ــ     مالي ــ     ـ ــ     ـ  ٧٧ ٧٧ ـ
ــ     موریتانیا ــ     ـ ــ     ـ  ١٤٬٤٠٠ ١٤٬٤٠٠ ـ
ــ     المغرب ــ     ـ ــ     ـ  ١٥٬٢٣٥ ١٥٬٢٣٥ ـ
ــ     نیجیریا ــ     ـ ــ     ـ  ٤٧ ٤٧ ـ
ــ     باكستان ــ     ـ ــ     ـ  ١٢٠٬٧٨٦ ١٢٠٬٧٨٦ ـ

ــ     قطر ــ     ٩٠٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ٩٠٬٠٠٠ ـ
ــ     اقلیمي ــ     ١٥٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ١٥٬٠٠٠ ـ

ــ     ٢٬٢٢٢ المملكة العربیة السعودیة  ــ     ٤٠٬٤٩٨ ـ  ٤٢٬٧٢٠ ـ
ــ     السنغال ــ     ـ ــ     ـ  ٣٢٬٥٧٣ ٣٢٬٥٧٣ ـ

ــ     طاجكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٥٬٧٦١ ٥٬٧٦١ ـ
ــ     توجو ــ     ـ ــ     ـ  ١٩٬٦٠٥ ١٩٬٦٠٥ ـ
ــ     تونس ــ     ـ ــ     ـ  ٢٤٬٧٠٦ ٢٤٬٧٠٦ ـ

ــ     ٢٠٬٢٤٢ ٢٠٬٠٠٠ ٤٦ االمارات العربیة المتحدة  ٤٠٬٢٨٨ ـ
ــ     ٧٥٬٩٩٥ المملكة المتحدة ــ     ـ ــ     ـ  ٧٥٬٩٩٥ ـ

ــ     أوزباكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٣٦٬٧٩١ ٣٦٬٧٩١ ـ
 ١٬٠٢٩٬٤١٦ ٥٩٨٬٩٠٥ ٧١٬١٠٠ ٢٨٠٬٠٠٠ ٧٩٬٤١١ اإلجمالي

 
 تعكس المواقع الجغرافیة للموجودات الدول التي یتواجد بھا المستفیدون من تلك الموجودات.

 

109 ∆



 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 
31 

 (تتمة) الموجودات المالیةتركز  -٢٢
 

 
 

 م٢٠١٩

 النقد وما 
 في حكمھ 

ودائع من خالل 
 بنوك

تمویل مرابحة  
 تجاریة

 
استثمار في 

 صكوك

 
 

 المجموع

دوالر أمریكي    
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
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ــ     بنغالدش ــ     ـ ــ     ـ  ٥٤٬٢١١ ٥٤٬٢١١ ـ

ــ     بوركینا فاسو ــ     ـ ــ     ـ  ١٣٬٣٨٦ ١٣٬٣٨٦ ـ
ــ     جزر القمر  ــ     ـ ــ     ـ  ٥٬٢٩١ ٥٬٢٩١ ـ

ــ     جیبوتي ــ     ـ ــ     ـ  ٥٬٩٠٥ ٥٬٩٠٥ ـ
ــ     مصر ــ     ـ ــ     ـ  ٢٠٩٬٥١٠ ٢٠٩٬٥١٠ ـ
ــ     غامبیا ــ     ـ ــ     ـ  ٩٬١٩٨ ٩٬١٩٨ ـ

ــ     ھونج كونج ــ     ـ ــ     ١٠٬٣٦٠ ـ  ١٠٬٣٦٠ ـ
ــ     ١٬١٤٨ اندونیسیا ــ     ـ  ١٤٬٠٣٦ ١٢٬٨٨٨ ـ

ــ     كازخستان ــ     ـ ــ     ـ  ٧٬٠٠٦ ٧٬٠٠٦ ـ
ــ     قیرقیستان ــ     ـ ــ     ـ  ١٬٣٣٤ ١٬٣٣٤ ـ

ــ     الكویت ــ     ١٠٠٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ١٠٠٬٠٠٠ ـ
ــ     المالدیف  ــ     ـ ــ     ـ  ١٠٬١٩٥ ١٠٬١٩٥ ـ

ــ     مالي ــ     ـ ــ     ـ  ٧٧ ٧٧ ـ
ــ     موریتانیا ــ     ـ ــ     ـ  ١٤٬٤٠٠ ١٤٬٤٠٠ ـ
ــ     المغرب ــ     ـ ــ     ـ  ١٥٬٢٣٥ ١٥٬٢٣٥ ـ
ــ     نیجیریا ــ     ـ ــ     ـ  ٤٧ ٤٧ ـ
ــ     باكستان ــ     ـ ــ     ـ  ١٢٠٬٧٨٦ ١٢٠٬٧٨٦ ـ

ــ     قطر ــ     ٩٠٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ٩٠٬٠٠٠ ـ
ــ     اقلیمي ــ     ١٥٬٠٠٠ ـ ــ     ـ  ١٥٬٠٠٠ ـ

ــ     ٢٬٢٢٢ المملكة العربیة السعودیة  ــ     ٤٠٬٤٩٨ ـ  ٤٢٬٧٢٠ ـ
ــ     السنغال ــ     ـ ــ     ـ  ٣٢٬٥٧٣ ٣٢٬٥٧٣ ـ

ــ     طاجكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٥٬٧٦١ ٥٬٧٦١ ـ
ــ     توجو ــ     ـ ــ     ـ  ١٩٬٦٠٥ ١٩٬٦٠٥ ـ
ــ     تونس ــ     ـ ــ     ـ  ٢٤٬٧٠٦ ٢٤٬٧٠٦ ـ

ــ     ٢٠٬٢٤٢ ٢٠٬٠٠٠ ٤٦ االمارات العربیة المتحدة  ٤٠٬٢٨٨ ـ
ــ     ٧٥٬٩٩٥ المملكة المتحدة ــ     ـ ــ     ـ  ٧٥٬٩٩٥ ـ

ــ     أوزباكستان ــ     ـ ــ     ـ  ٣٦٬٧٩١ ٣٦٬٧٩١ ـ
 ١٬٠٢٩٬٤١٦ ٥٩٨٬٩٠٥ ٧١٬١٠٠ ٢٨٠٬٠٠٠ ٧٩٬٤١١ اإلجمالي
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 إدارة المخاطر -٢٣
 

تتم إدارة المخاطر للمؤسسة وفقاً لسیاسات وإجراءات وتوجیھات إدارة المخاطر. إن مكتب إدارة المخاطر 
مسؤول عن التعامل مع كافة سیاسات المخاطر وإرشاداتھا وإجراءاتھا بھدف تحقیق مستوى ثابت وآمن 

ع المخاطر المالزمة مخاطر منخفضة للمؤسسة من خالل تحدید وقیاس ومراقبة كافة انوا  محفظةل  ومستمر
أسست المؤسسة أیضاً لجنة إدارة المخاطر بحیث تكون مسؤولة عن مراجعة سیاسة إدارة  وقدلألنشطة. 

بھدف التأكد من وجود إجراءات  التعرض للمخاطر  وقابلیةالمخاطر وإجراءاتھا وإرشاداتھا وتحدید إطار 
 عن المعامالت المالیة للمؤسسة.رقابیة مناسبة على كافة انواع المخاطر الرئیسة الناتجة 

 
 مخاطر االئتمان )أ

 
مخاطر االئتمان ھي مخاطر إخفاق طرف في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 

 مالیة.
 

فیما یتعلق بجمیع فئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا المؤسسة، فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 
الموجودات التي تعرض  كونتتللمؤسسة ھو قیمھا الدفتریة كما تم االفصاح عنھ في قائمة المركز المالي. 

تثمارات في صكوك یتم المؤسسة لمخاطر االئتمان بشكل رئیس من ودائع وتمویل مرابحة تجاریة واس
تغطیتھا بصورة رئیسیة بضمانات سیادیة وضمانات بنوك تجاریة مقبولة لدى المؤسسة وفقاً لمعیار األھلیة 

تم تغطیة تمویل المرابحة التجاریة بالحصول في أغلب األحیان على توالمحددة وتقییمات مخاطر االئتمان.  
ك تجاریة صادرة عن مؤسسات ذات تقییم مقبول بناًء ضمانات سیادیة من الدول األعضاء أو ضمانات بنو

على سیاستھا. تتمتع المؤسسة بصفة الدائن الممیز عند تقدیم تمویل مرابحة تجاریة وھو ما یعطیھا األولویة 
 على غیرھا من الدائنین في حال التعثر مما یشكل حمایة ضد خسائر االئتمان.

 
شأ عن عدم قدرة أو عدم رغبة الطرف اآلخر (مثل الدول او تتضمن مخاطر االئتمان خسائر محتملة قد تن

تجاه المؤسسة. وفي ھذا الصدد، قامت  التزاماتھاب الوفاءالبنوك/المؤسسات المالیة أو العمالء...إلخ) في 
المؤسسة بتطویر ووضع سیاسات ائتمان شاملة كجزء كلي من إطار إدارة مخاطر االئتمان لتوفیر ارشادات 

 انواع التمویل. واضحة لمختلف
 

 المخاطر بمواجھة یتعلق فیما المؤسسة مقدرة  یتم نشر ھذه السیاسات بوضوح داخل المؤسسة للحفاظ على
. إن صیاغة سیاسة االئتمان وتحدید سقف ائتماني ومراقبة استثناءات االئتمان /التعرض االئتمانیة

مستقلة من قبل مكتب إدارة المخاطر التي یسعى لضمان والمراجعة/ مراقبة المھام التي یتم تنفیذھا بصورة  
 امتثال وحدات األعمال بحدود المخاطر التي وضعتھا اإلدارة ومجلس اإلدارة.

 
إن أحد العناصر الھامة إلدارة مخاطر االئتمان ھو إنشاء حدود التعرض لمستفید واحد او ضامن واحد 

ذا الصدد، وضعت المؤسسة ھیكالً متطوراً للحد . وفي ھعالقة تربطھم ذینالومجموعة من الضامنین 
 االئتماني والذي یستند إلى القوة االئتمانیة للمستفید/ الطرف الضامن.

  
یتم استخدام أنظمة تقییم داخلي شاملة لمختلف االطراف المحتملة المؤھلة للدخول في عالقة تجاریة مع 

ي على المؤسسة حمایة مصالحھا عن طریق الحصول المؤسسة. عند تقدیم التمویل إلى الدول األعضاء، ینبغ
على ضمانات مالئمة لعملیات التمویل وضمان أن المستفیدین المعنیین وكذلك الضامنین قادرین على الوفاء 
بالتزاماتھم تجاه المؤسسة. باإلضافة إلى ما تقدم من ادوات للتخفیف من حدة المخاطر، تقوم المؤسسة 

ة لألطراف وحدود مفصلة بشكل منظم للتعرض للمخاطر وفقاً ألفضل الممارسات بتطبیق معاییر تقییم شامل
 المصرفیة.

 
تشیر مخاطر الدول إلى المخاطر المرتبطة بالبیئة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للبلد المستفید. تم 

مبرر لھا. یتم تطویر ارشادات لمراقبة حدود تعرض الدول للمخاطر وذلك لحمایة المؤسسة من مخاطر ال  
تحدید حدود تعرض الدول للمخاطر وتتم مراجعتھا بشكل دوري مع األخذ باالعتبار آخر المستجدات في 
االقتصاد الكلي والتطورات المالیة والتطورات األخرى في الدول األعضاء ووضع عالقاتھا التجاریة مع 

 المؤسسة.
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 (تتمة) ـ تمویل مرابحة تجاریة، صافي٦
 

یمثل ھذا البند سلع بموجب تمویل مرابحة لمعامالت یوجد بھا فارق توقیت بین الشراء الفعلي للسلع وتحویل 
 العمیل بموجب اتفاقیة مرابحة.المخاطر والمنافع المتعلقة بھا إلى 

. 
وإعادة البیع إلى مرابحة على أساس شراء محدد  بموجب  تمویلھا یتمإلعادة البیع  المشتراة  البضائع جمیع

عمیل محدد ویعتبر وعد العمیل ملزماً. وبالتالي، فإن أي خسارة تتكبدھا المؤسسة نتیجة النخفاض قیمة 
. تقوم المؤسسة ایضاً بالمشاركة في اتفاقیات العمیلالعمیل قبل بیع السلع یتم تحمیلھا على  تعثر أوالسلع 

  تمویل مرابحة مشتركة.
 

اتفاقیات تمویل مرابحة مشتركة مع بعض المنشآت وتمثل حصة األعضاء المشاركین أبرمت المؤسسة 
 أعاله نسبة ھؤالء المشاركین في إجمالي الذمم المدینة المتعلقة بھذه المنشآت.

 
 خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل مرابحة تجاریةـ ٧
 

 المرابحة التجاریة في نھایة فترة التقریر المالي:فیما یلي حركة في خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل 
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي 
 باآلالف 

    
 ٢٧٬٥٠٣  ٣٢٬٦٦٢  الرصید في بدایة السنة

 ـــ        ٤٠٦  )٣٠التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة المالیة (
 ٥٦٨  ١٬٨٧٧  خسائر االئتمان المتوقعة

 ٤٬٤٠١  ١٠٬٢٠٧  الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة
 ١٩٠  )٧٬١٢٦( عكس قید / (شطب) خالل السنة

  ────────   ──────── 
 ٣٢٬٦٦٢  ٣٨٬٠٢٦  الرصید في نھایة السنة

  ════════   ════════ 
 

دیسمبر  ٣١القیمة للسنة المنتھیة في لم یستحق دخل على موجودات تمویل المرابحة التجاریة المنخفضة 
 م: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر  ٣١م (السنة المنتھیة في ٢٠٢٠

 
) بأثر رجعي دون إعادة صیاغة المقارنات. وقد تم ٣٠وقد طبقت المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

دیسمبر  ٣١كما في  االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة التي تم االفصاح عنھا سابقاً لموجودات التمویل
م، وھو المبلغ الناتج بشكل رئیس عن انخفاض ٢٠٢٠ینایر  ١م والقیمة الدفتریة الجدیدة كما في ٢٠١٩

 القیمة، في األرباح المبقاة االفتتاحیة.
 

 ٠٫٦م: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١م مبلغ صفر (٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تتضمن موجودات تمویل المرابحة في نھایة 
لتي تجاوزت موعد االستحقاق في تاریخ التقریر المالي ولم تقم المؤسسة بتكوین ملیون دوالر امریكي) وا

 مخصصات مقابل تلك المبالغ، حیث أن المبالغ مازالت قابلة لالسترداد.
 

 (أ). ٢٣تم اإلفصاح عن جودة االئتمان المتعلقة بالموجودات التشغیلیة في اإلیضاح 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 استثمار في صكوكـ ٨
 

 تتلخص حركة االستثمارات في الصكوك كما یلي:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 ٥٢٬٢٣٢  ٧١٬١٠٠  الرصید في بدایة سنة التقریر المالي
 ٣٥٬٢٤١  ٨٨٬٩٥٤  االستثمارات خالل السنة

 )٢٠٬١٤٠( )٩٬٩٨٨( استبعادات خالل السنة
 ٧٣  )٢( مكاسب / (خسائر) محققة من االستبعاد

 ٣٬٦٩٤  ٤٬٥٩٢  مكاسب / (خسائر) غیر محققة من إعادة التقییم
  ────────  ──────── 

 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦   الرصید في نھایة سنة التقریر المالي
  ════════  ════════ 

 
م الصكوك التي أصدرتھا ٢٠١٩دیسمبر    ٣١وم  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١تمثل االستثمارات في الصكوك في نھایة  

جھات حكومیة متنوعة ومنشآت أخرى محددة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة التغیرات في 
 حقوق األعضاء.

 
 دخل مستحق وموجودات أخرى ـ ٩
 

 فیما یلي الدخل المستحق والموجودات األخرى كما في نھایة فترة التقریر المالي:
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 ٥٢٧  ١٬٢١٢  صكوكالإیرادات مستحقة من استثمارات في 
 ٤٥٣  ـــ       تطبیق مستحق ورسوم خطاب ائتمان

 ٦٧٠  ٢٩  إیرادات مستحقة من ودائع سلعیة من خالل بنوك
 ٥٬٠٤٧  ٤٬٩٦٧  قروض سكنیة وسنویة للموظفین

 ١٬٢٢٦  ٢٧  ومبالغ أخرى مدفوعة مقدماً الى الموظفینسكن 
 ٩٢١  ١٬٨٦٠  ذمم مدینة أخرى
  ────────  ──────── 

  ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥ 
  ════════  ════════ 
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 المالیةإیضاحات حول القوائم 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 
33 

 إدارة المخاطر (تتمة) -٢٣
 
 مخاطر السوق  )ب
 

 المؤسسة عرضة لمخاطر السوق التالیة:
 
 ) مخاطر العملة١

تنشأ مخاطر العملة من احتمال أن تؤدي التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة إلى التأثیر على قیمة 
الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بعمالت أجنبیة. ال تقوم المؤسسة بالتحوط من التعرض لمخاطر 

ومطلوباتھا المالیة وتعدیل العمالت عن طریق ادوات التحوط. تقوم المؤسسة بمراقبة تكوین موجوداتھا 
أرصدتھا بصورة منتظمة للحد من التعرض ألي تقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن جزءاً 
جوھریاً من عملیات التمویل التي تقوم بھا المؤسسة بالدوالر األمریكي الذي تسجل بھ المؤسسة مواردھا 

من خالل شركاء خارجیین ال تقوم  علیھ الحصول. واي تمویل بغیر العملة الوظیفیة یتم عضاءاأل كحقوق
 المؤسسة بالمتاجرة بالعمالت.

 
 ) مخاطر السیولة٢

مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المؤسسة على مواجھة صافي متطلبات التمویل. وللوقایة من ھذه 
یق االحتفاظ بمستویات عالیة من السیولة یتم استثمارھا في المخاطر، تتبع المؤسسة توجھاً متحفظاً عن طر

جل من النقد وما في حكمھ وودائع من خالل بنوك وتمویل مرابحة تجاریة بتواریخ استحقاق قصیرة األ
 ).١٩ثالثة إلى اثني عشر شھراً. تم عرض بیان السیولة لموجودات ومطلوبات المؤسسة في اإلیضاح (

 
 الربحمخاطر ھامش  )٣

دوات المالیة. المؤسسة تنشأ مخاطر الھامش من احتمال تأثیر التغیرات في ھامش الربح على قیمة األ
معرضة لمخاطر ھامش الربح على استثماراتھا في الودائع من خالل بنوك وتمویل المرابحات التجاریة. 

ً لظروف بالنسبة للموجودات المالیة، تقاس عوائد المؤسسة نسبة إلى مؤشر محدد وبا لتالي تختلف تبعا
  السوق.

 
تم تحدید تحلیل الحساسیة بناًء على التعرض ألسعار الربح كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة، وكذلك 

نقطة اساس عند   ٥٠التغییر المحدد في بدایة السنة المالیة ویبقى ثابتاً طوال فترة القوائم المالیة. تم استخدام  
یة عن سعر ھامش الربح إلى كبار موظفي اإلدارة وتمثل تقییم اإلدارة للتغیر المحتمل تقدیم التقاریر الداخل

 في أسعار الربح.
 

نقطة أساس مع بقاء جمیع  ٥٠كما في تاریخ القوائم المالیة، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بما یعادل 
عضاء في نھایة الفترة لن یتغیر بشكل المتغیرات األخرى ثابتة، فإن صافي دخل المؤسسة للفترة وحقوق األ

 كبیر.
 

 ج) مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة
 
. یشكل االلتزام الشریعة ومبادئ أحكام ب االلتزام عدم  مخاطر من عملیاتھا حمایةل أھمیة المؤسسة وليت

بالضوابط الشرعیة جزءاً ال یتجزأ من أغراض المؤسسة تمشیاً مع اتفاقیة التأسیس. وبالتالي، تقوم المؤسسة 
الواسع من  اإلطاربإدارة مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة بصورة فعالة من خالل االستفادة من 

لمخاطر الخط الدفاعي األول متضمنة ثقافة االلتزام اإلجراءات والسیاسات. تعتبر وحدة العمل او وظیفة ا
بالضوابط الشرعیة، بینما تعمل وظیفة االلتزام بالضوابط الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة كخط 

  كما أن .دفاع ثان إلدارة ومراقبة عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة ما قبل تنفیذ المعامالت / العملیات
مستقل كخط دفاع ثالث ما  معقوال االمراجعة الشرعیة الداخلیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة توفّر تأكید

 المعامالت بتطبیق منھجیة المراجعة الشرعیة الداخلیة للمخاطر. / بعد التنفیذ للعملیات
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 المالیةإیضاحات حول القوائم 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 إدارة المخاطر (تتمة) -٢٣
 

 د) القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة
 

عند بیع أصل ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب  تسلمھ م تیإن القیمة العادلة ھي السعر الذي 
معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. ال تختلف القیم العادلة للموجودات التشغیلیة بشكل 

 جوھري عن القیم الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة.
 
 ى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألداة مالیة مماثلة (دون تعدیل او إعادة ترتیب)،المستو 

 
 المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة أو أسالیب تقییم أخرى  

 تعتمد فیھا جمیع المعطیات الھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا، و                   
 
 رصدھا في السوق: طرق تقییم ال ترتكز معطیاتھا الجوھریة على بیانات یمكن ٣المستوى  

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

    م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
   ١٥٤٬٦٥٦ استثمار في صكوك

 
    م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 ـــ        ـــ        ٧١٬١٠٠ استثمار في صكوك
 

 ).ءالشيم: نفس ٢٠١٩ال توجد تحویالت بین المستویات خالل السنة (
 

 المعلومات القطاعیة -٢٤
 

یوافق مجلس اإلدارة على التخصیص العام للموارد لألنشطة التنمویة المختلفة للمؤسسة. ومن أجل ضمان 
توفر الموارد الكافیة لتمكینھا من تحقیق األھداف التنمویة، تشارك المؤسسة بنشاط في إدارة الخزینة 

یة اإلسالمیة على النحو الُمْفَصْح والسیولة. ویتم تنفیذ المبادرات التنمویة من خالل عدد من المنتجات المال
عنھ في ُصلب قائمة المركز المالي، ویتم تمویلھا مركزیا من رأسمال المؤسسة. لم تحدد إدارة المؤسسة 

مجلس  نإ) "التقاریر القطاعیة" حیث ٢٢قطاعات تشغیلیة منفصلة ضمن تعریف معیار المحاسبة المالیة (
لمالي ككل دون تمییز بین األنشطة التنمویة واألنشطة المساندة اإلدارة یراقب أداء المؤسسة ومركزھا ا

ألنشطة إدارة السیولة أو التوزیع الجغرافي لبرامجھا التنمویة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التقاریر الداخلیة 
المقدمة إلى مجلس اإلدارة ال تقدم معلومات محددة تتعلق بأداء المؤسسة بحسب المنصوص علیھ في معیار 

 ).٢٢). تم بیان التوزیع الجغرافي للموجودات المالیة للمؤسسة في اإلیضاح (٢٢حاسبة المالیة (الم
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 (تتمة) ـ تمویل مرابحة تجاریة، صافي٦
 

یمثل ھذا البند سلع بموجب تمویل مرابحة لمعامالت یوجد بھا فارق توقیت بین الشراء الفعلي للسلع وتحویل 
 العمیل بموجب اتفاقیة مرابحة.المخاطر والمنافع المتعلقة بھا إلى 

. 
وإعادة البیع إلى مرابحة على أساس شراء محدد  بموجب  تمویلھا یتمإلعادة البیع  المشتراة  البضائع جمیع

عمیل محدد ویعتبر وعد العمیل ملزماً. وبالتالي، فإن أي خسارة تتكبدھا المؤسسة نتیجة النخفاض قیمة 
. تقوم المؤسسة ایضاً بالمشاركة في اتفاقیات العمیلالعمیل قبل بیع السلع یتم تحمیلھا على  تعثر أوالسلع 

  تمویل مرابحة مشتركة.
 

اتفاقیات تمویل مرابحة مشتركة مع بعض المنشآت وتمثل حصة األعضاء المشاركین أبرمت المؤسسة 
 أعاله نسبة ھؤالء المشاركین في إجمالي الذمم المدینة المتعلقة بھذه المنشآت.

 
 خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل مرابحة تجاریةـ ٧
 

 المرابحة التجاریة في نھایة فترة التقریر المالي:فیما یلي حركة في خسائر االئتمان المتوقعة لتمویل 
 

 
 م ٢٠٢٠

 دوالر أمریكي  
 باآلالف 

 م٢٠١٩ 
 دوالر أمریكي 
 باآلالف 

    
 ٢٧٬٥٠٣  ٣٢٬٦٦٢  الرصید في بدایة السنة

 ـــ        ٤٠٦  )٣٠التأثیر على التحول إلى معیار المحاسبة المالیة (
 ٥٦٨  ١٬٨٧٧  خسائر االئتمان المتوقعة

 ٤٬٤٠١  ١٠٬٢٠٧  الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة
 ١٩٠  )٧٬١٢٦( عكس قید / (شطب) خالل السنة

  ────────   ──────── 
 ٣٢٬٦٦٢  ٣٨٬٠٢٦  الرصید في نھایة السنة

  ════════   ════════ 
 

دیسمبر  ٣١القیمة للسنة المنتھیة في لم یستحق دخل على موجودات تمویل المرابحة التجاریة المنخفضة 
 م: ال شيء).٢٠١٩دیسمبر  ٣١م (السنة المنتھیة في ٢٠٢٠

 
) بأثر رجعي دون إعادة صیاغة المقارنات. وقد تم ٣٠وقد طبقت المؤسسة معیار المحاسبة المالیة (

دیسمبر  ٣١كما في  االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة التي تم االفصاح عنھا سابقاً لموجودات التمویل
م، وھو المبلغ الناتج بشكل رئیس عن انخفاض ٢٠٢٠ینایر  ١م والقیمة الدفتریة الجدیدة كما في ٢٠١٩

 القیمة، في األرباح المبقاة االفتتاحیة.
 

 ٠٫٦م: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١م مبلغ صفر (٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تتضمن موجودات تمویل المرابحة في نھایة 
لتي تجاوزت موعد االستحقاق في تاریخ التقریر المالي ولم تقم المؤسسة بتكوین ملیون دوالر امریكي) وا

 مخصصات مقابل تلك المبالغ، حیث أن المبالغ مازالت قابلة لالسترداد.
 

 (أ). ٢٣تم اإلفصاح عن جودة االئتمان المتعلقة بالموجودات التشغیلیة في اإلیضاح 
 

19 
 
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة
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 استثمار في صكوكـ ٨
 

 تتلخص حركة االستثمارات في الصكوك كما یلي:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 ٥٢٬٢٣٢  ٧١٬١٠٠  الرصید في بدایة سنة التقریر المالي
 ٣٥٬٢٤١  ٨٨٬٩٥٤  االستثمارات خالل السنة

 )٢٠٬١٤٠( )٩٬٩٨٨( استبعادات خالل السنة
 ٧٣  )٢( مكاسب / (خسائر) محققة من االستبعاد

 ٣٬٦٩٤  ٤٬٥٩٢  مكاسب / (خسائر) غیر محققة من إعادة التقییم
  ────────  ──────── 

 ٧١٬١٠٠  ١٥٤٬٦٥٦   الرصید في نھایة سنة التقریر المالي
  ════════  ════════ 

 
م الصكوك التي أصدرتھا ٢٠١٩دیسمبر    ٣١وم  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١تمثل االستثمارات في الصكوك في نھایة  

جھات حكومیة متنوعة ومنشآت أخرى محددة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة التغیرات في 
 حقوق األعضاء.

 
 دخل مستحق وموجودات أخرى ـ ٩
 

 فیما یلي الدخل المستحق والموجودات األخرى كما في نھایة فترة التقریر المالي:
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
 

 ٥٢٧  ١٬٢١٢  صكوكالإیرادات مستحقة من استثمارات في 
 ٤٥٣  ـــ       تطبیق مستحق ورسوم خطاب ائتمان

 ٦٧٠  ٢٩  إیرادات مستحقة من ودائع سلعیة من خالل بنوك
 ٥٬٠٤٧  ٤٬٩٦٧  قروض سكنیة وسنویة للموظفین

 ١٬٢٢٦  ٢٧  ومبالغ أخرى مدفوعة مقدماً الى الموظفینسكن 
 ٩٢١  ١٬٨٦٠  ذمم مدینة أخرى
  ────────  ──────── 

  ٨٬٨٤٤  ٨٬٠٩٥ 
  ════════  ════════ 
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 إدارة المخاطر (تتمة) -٢٣
 
 مخاطر السوق  )ب
 

 المؤسسة عرضة لمخاطر السوق التالیة:
 
 ) مخاطر العملة١

تنشأ مخاطر العملة من احتمال أن تؤدي التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة إلى التأثیر على قیمة 
الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بعمالت أجنبیة. ال تقوم المؤسسة بالتحوط من التعرض لمخاطر 

ومطلوباتھا المالیة وتعدیل العمالت عن طریق ادوات التحوط. تقوم المؤسسة بمراقبة تكوین موجوداتھا 
أرصدتھا بصورة منتظمة للحد من التعرض ألي تقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن جزءاً 
جوھریاً من عملیات التمویل التي تقوم بھا المؤسسة بالدوالر األمریكي الذي تسجل بھ المؤسسة مواردھا 

من خالل شركاء خارجیین ال تقوم  علیھ الحصول. واي تمویل بغیر العملة الوظیفیة یتم عضاءاأل كحقوق
 المؤسسة بالمتاجرة بالعمالت.

 
 ) مخاطر السیولة٢

مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المؤسسة على مواجھة صافي متطلبات التمویل. وللوقایة من ھذه 
یق االحتفاظ بمستویات عالیة من السیولة یتم استثمارھا في المخاطر، تتبع المؤسسة توجھاً متحفظاً عن طر

جل من النقد وما في حكمھ وودائع من خالل بنوك وتمویل مرابحة تجاریة بتواریخ استحقاق قصیرة األ
 ).١٩ثالثة إلى اثني عشر شھراً. تم عرض بیان السیولة لموجودات ومطلوبات المؤسسة في اإلیضاح (

 
 الربحمخاطر ھامش  )٣

دوات المالیة. المؤسسة تنشأ مخاطر الھامش من احتمال تأثیر التغیرات في ھامش الربح على قیمة األ
معرضة لمخاطر ھامش الربح على استثماراتھا في الودائع من خالل بنوك وتمویل المرابحات التجاریة. 

ً لظروف بالنسبة للموجودات المالیة، تقاس عوائد المؤسسة نسبة إلى مؤشر محدد وبا لتالي تختلف تبعا
  السوق.

 
تم تحدید تحلیل الحساسیة بناًء على التعرض ألسعار الربح كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة، وكذلك 

نقطة اساس عند   ٥٠التغییر المحدد في بدایة السنة المالیة ویبقى ثابتاً طوال فترة القوائم المالیة. تم استخدام  
یة عن سعر ھامش الربح إلى كبار موظفي اإلدارة وتمثل تقییم اإلدارة للتغیر المحتمل تقدیم التقاریر الداخل

 في أسعار الربح.
 

نقطة أساس مع بقاء جمیع  ٥٠كما في تاریخ القوائم المالیة، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بما یعادل 
عضاء في نھایة الفترة لن یتغیر بشكل المتغیرات األخرى ثابتة، فإن صافي دخل المؤسسة للفترة وحقوق األ

 كبیر.
 

 ج) مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة
 
. یشكل االلتزام الشریعة ومبادئ أحكام ب االلتزام عدم  مخاطر من عملیاتھا حمایةل أھمیة المؤسسة وليت

بالضوابط الشرعیة جزءاً ال یتجزأ من أغراض المؤسسة تمشیاً مع اتفاقیة التأسیس. وبالتالي، تقوم المؤسسة 
الواسع من  اإلطاربإدارة مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة بصورة فعالة من خالل االستفادة من 

لمخاطر الخط الدفاعي األول متضمنة ثقافة االلتزام اإلجراءات والسیاسات. تعتبر وحدة العمل او وظیفة ا
بالضوابط الشرعیة، بینما تعمل وظیفة االلتزام بالضوابط الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة كخط 

  كما أن .دفاع ثان إلدارة ومراقبة عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة ما قبل تنفیذ المعامالت / العملیات
مستقل كخط دفاع ثالث ما  معقوال االمراجعة الشرعیة الداخلیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة توفّر تأكید

 المعامالت بتطبیق منھجیة المراجعة الشرعیة الداخلیة للمخاطر. / بعد التنفیذ للعملیات
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 إدارة المخاطر (تتمة) -٢٣
 

 د) القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة
 

عند بیع أصل ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب  تسلمھ م تیإن القیمة العادلة ھي السعر الذي 
معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. ال تختلف القیم العادلة للموجودات التشغیلیة بشكل 

 جوھري عن القیم الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة.
 
 ى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألداة مالیة مماثلة (دون تعدیل او إعادة ترتیب)،المستو 

 
 المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة أو أسالیب تقییم أخرى  

 تعتمد فیھا جمیع المعطیات الھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا، و                   
 
 رصدھا في السوق: طرق تقییم ال ترتكز معطیاتھا الجوھریة على بیانات یمكن ٣المستوى  

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

    م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
   ١٥٤٬٦٥٦ استثمار في صكوك

 
    م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 ـــ        ـــ        ٧١٬١٠٠ استثمار في صكوك
 

 ).ءالشيم: نفس ٢٠١٩ال توجد تحویالت بین المستویات خالل السنة (
 

 المعلومات القطاعیة -٢٤
 

یوافق مجلس اإلدارة على التخصیص العام للموارد لألنشطة التنمویة المختلفة للمؤسسة. ومن أجل ضمان 
توفر الموارد الكافیة لتمكینھا من تحقیق األھداف التنمویة، تشارك المؤسسة بنشاط في إدارة الخزینة 

یة اإلسالمیة على النحو الُمْفَصْح والسیولة. ویتم تنفیذ المبادرات التنمویة من خالل عدد من المنتجات المال
عنھ في ُصلب قائمة المركز المالي، ویتم تمویلھا مركزیا من رأسمال المؤسسة. لم تحدد إدارة المؤسسة 

مجلس  نإ) "التقاریر القطاعیة" حیث ٢٢قطاعات تشغیلیة منفصلة ضمن تعریف معیار المحاسبة المالیة (
لمالي ككل دون تمییز بین األنشطة التنمویة واألنشطة المساندة اإلدارة یراقب أداء المؤسسة ومركزھا ا

ألنشطة إدارة السیولة أو التوزیع الجغرافي لبرامجھا التنمویة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التقاریر الداخلیة 
المقدمة إلى مجلس اإلدارة ال تقدم معلومات محددة تتعلق بأداء المؤسسة بحسب المنصوص علیھ في معیار 

 ).٢٢). تم بیان التوزیع الجغرافي للموجودات المالیة للمؤسسة في اإلیضاح (٢٢حاسبة المالیة (الم
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 الموجودات الثابتةـ ١٠
 

 یلي:تتكون الموجودات الثابتة في نھایة فترة التقریر المالي مما 
 

  ,٢٠٢٠  
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠٢٠ینایر  ١في 
  ١٬٤٤٥  ١٬٤٤٥  -  إضافات

        
  ٥٬٩٩٠  ٥٬٨٦٣  ١٢٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

        
        ناقصاً: اإلستھالك المتراكم:

        
  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢   م٢٠٢٠ینایر  ١في 

  ٥٧٥  ٥٥٠  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٤٬٥١١  ٤٬٤٤٤  ٦٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ١٬٤٧٩  ١٬٤١٩  ٦٠  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

    ٢٠١٩    
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٤٣٧  ٤٬٣١٠  ١٢٧  م٢٠١٩ینایر  ١في 
  ١٠٨  ١٠٨  ـــ     إضافات

        
  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 

        
        اإلستھالك المتراكم:ناقصاً: 

        
  ٣٬٥٥٦  ٣٬٥٣٩  ١٧   م٢٠١٩ینایر  ١في 

  ٣٨٠  ٣٥٥  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ٦٠٩  ٥٢٤  ٨٥  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في 
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  المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات االخرىـ ١١
 

 دیسمبر: ٣١فیما یلي المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى في 
 م ٢٠٢٠  

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٥١٢ ٢٬٦٧٢  مستحقات ومصروفات أخرى
 ٣٬٩٤٤ ٣٬٥٩٤  بالموظفینمخصصات تتعلق 

 ٩٩٤ ١٬١٨٦  دائنون آخرون  
 ٧٬٣٨٥ ٦٬١٣٢  ذمم دائنة لعمالء
 ٢٨٧ ـــ      ذمم دائنة لبرامج

   ───────  ─────── 
 ١٣٬١٢٢ ١٣٬٥٨٤  اإلجمالي

   ═══════  ═══════ 
 

 معامالت مع الجھات ذات العالقة -١٢
 

األطراف ذات العالقة مجلس المحافظین وكبار موظفي اإلدارة في المؤسسة والجھات المنتسبة  تمثل
.  ضمن دورة انشطتھا العادیة، تتلقى المؤسسة تمویالً من البنك للتنمیةلمجموعة البنك اإلسالمي 

التمویل المقدمة من اإلسالمي للتنمیة وتقوم بتنفیذ معامالت مع جھات ذات عالقة. یتم اعتماد شروط 
البنك اإلسالمي للتنمیة والمعامالت المنفذة مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة المؤسسة التي تخضع 

 لقواعد وأنظمة وتوجیھات البنك اإلسالمي للتنمیة.
 

 معامالت ھامة منفذة خالل السنة كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
أمریكي دوالر 
 باآلالف

   
 ٣٬٧٧٩ ٢٬١٧٥ حصة المضارب من ربح جھة منتسبة

 ٢٢٬٢١٨ ١٢٬٣٢٥ حصة من دخل مرابحة تجاریة ألعضاء منتسبین
 

 لجھات ذات عالقة مطلوبب) 
 

 م ٢٠٢٠ 
 دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٬٣٢٠ ٨٤٤ العادیةموارد رأس المال  –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ٢٧ ٢٨ صندوق الرعایة الطبیة للمتقاعدین –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ١٬١٤٧ ٢٤٨ صندوق التقاعد –البنك اإلسالمي للتنمیة 

البنك اإلسالمي للتنمیة ــ المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار 
 ـــ     ٢٨ وائتمان الصادرات

 ١١٢ ـــ     للتنمیةصندوق التضامن اإلسالمي 
صندوق وقف موارد الحساب  –البنك اإلسالمي للتنمیة 

 ٤٧٤ ١٬٢٧١ الخاص
  ───────  ─────── 
 ٤٬٠٨٠ ٢٬٤١٩ 
  ═══════  ═══════ 
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��ال 1395 �© (20 أ���� 1975). 15 �� ¤�����² ر�����

ا��ؤ��
 ³�����¤ �����³ ا�®از� إ ���· ”ا����“ ��� أن �»�ن ��»�¤ إ�����³
 �� ا�§���  ا��§�  ا����� ���� و�²  ا����دئ� � ��� �� 
�¹ ��� ا����ع  ا����� ا�����³ إ�� ��³ ���� و� ��� �ºا ا����¹

�° �ا��².

���ا���
 �� � ا�§���  ”ا����“ �� ا��¼�ض ������� ا��§�³����»�° ر
 ��  ·½��� ا���    ا�و���³ ذات  ������ت  
�ص³  ا����م  إ��ء 
��ء ������ وا��¼�ض ��������� �ا��À�£Á �° و�¢ة ا�£�� وا�ر

��¨ ا�زد��ر ����س.��و�� �° ا������ و

ا������
 · ³½�����Ã ا���� 57 دو� ��Ãا¤ �° �À��Á ����¨ ا�����. و
 ��ا��  ا��و� �»�ن  أن   ��  ��Ã���  ����ا� ا�§وط 
�����Ãم إ�� ا���� ��Ãا¤ �� ��±� ا����ون ا������ وأن 
 �¼�أ ا�����¼� ��   °� ا�د��  ا���   °� ا�ول   Å �ا� � �د 
��· �¢ي أ�»�م و�وط �� ��ر�� ���¡ �رأ���ل ا����� وأن 

ا�����±�°.

رأس ا� �ل

�ل  ������� ����وا�¨ ���¡ ا�����±�° �� ا���� ا�
ز��دة   ���  (������) وا�ر���°�   ¡��Áا� ا� ��ي  ا�����² 
د���ر  ����رات   5.5  ����  �ا� �د ���ة  ا���م   ²����رأ
 ²� ª��«ل ا���� ا�����إ����. و�� �¼�� ��م Æ�� �2020 رأ

.����50.6 ����ر د���ر إ

�� ���� ��
�� ��� ا���� ا	�
 �����ت�  �
 °� ������ ���� ا���� ا������ À ³�¢��
 ����ا� وا���¼�   �������  ����ا� ا����  و��: 
ا��®�ع   �����  ����ا�   �Çوا��  �ªوا���ر� �����ث 
وا����ن  ا���½��ر   °��¢��  ����ا�   �Çوا�� ا��Áص� 

 �����· ا����رة.���� ا��و�� ا� �Çا���درات� وا��

ا� �� ا����� وا� �ا�� ا	��� ��
��ة�   �� ا���¡   ������  ����ا� ا����   ��  ���
 :�� إ������¤  ��Éا¤   12 و���²   �ا� ��د�  ا����  «������
 �����  – وأ��ة  ��زا
 ��ن�   –  ��وأ���  �������  – أ���� 
 �Ëد�����  – ودا��  ا� ���ل�   – ودا��ر   ���  – وا����ة 
إ��و�� ���   –  ��و����ر ا�����ة�   ا���� ا���رات   – ود�� 
 – و��را��ر���   ���É����  – و��ا�����ر  أو¯��ا�   – و������ 

��ر���م� وا���ط – ا���ب: 

����ا���� ا� 
 ��� ����� ا� � ا�¼�� ا������� ������ن ا���� ا�
 �2016 ���� ا�ول �°  أ�² ��   �¯ ا�����.   ²��� ��� �ب 
����² ������ ا� � ا�¼�� ا�§� � ا��� ���أ �� �ل  ³��
 (����  °� ا�ول  (ا���ا�¨  ا���ي   ¼�  °�  §� ا���دي 
�¼ ا���ي (ا���ا�¨ 31 د� ��  °� �و���¼� �� ا���

�° �· ��م).

����ا����ة ا���
ا�ºي   ����ا� ا�����ر   ������  ����ا� ا����   �����
 �� ��Íوق Í�Áا� ª� ق ا������دل و��ة �° و��ات �

ا���� ا��و��.

ا����
 ����ر  ��  ا����  ا���  ������  ����ا� ا����   �����

. وا�£� ��Éا�����° ا����� ª��� إ��

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 

 الموجودات الثابتةـ ١٠
 

 یلي:تتكون الموجودات الثابتة في نھایة فترة التقریر المالي مما 
 

  ,٢٠٢٠  
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠٢٠ینایر  ١في 
  ١٬٤٤٥  ١٬٤٤٥  -  إضافات

        
  ٥٬٩٩٠  ٥٬٨٦٣  ١٢٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

        
        ناقصاً: اإلستھالك المتراكم:

        
  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢   م٢٠٢٠ینایر  ١في 

  ٥٧٥  ٥٥٠  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٤٬٥١١  ٤٬٤٤٤  ٦٧  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ١٬٤٧٩  ١٬٤١٩  ٦٠  م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 

    ٢٠١٩    
   

 سیارات
معدات مكتبیة  

 وأجھزة حاسوب
  

 المجموع
 

  دوالر أمریكي باآلالف  
        

        التكلفة:
        

  ٤٬٤٣٧  ٤٬٣١٠  ١٢٧  م٢٠١٩ینایر  ١في 
  ١٠٨  ١٠٨  ـــ     إضافات

        
  ٤٬٥٤٥  ٤٬٤١٨  ١٢٧  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 

        
        اإلستھالك المتراكم:ناقصاً: 

        
  ٣٬٥٥٦  ٣٬٥٣٩  ١٧   م٢٠١٩ینایر  ١في 

  ٣٨٠  ٣٥٥  ٢٥  المخصص المحمل للسنة
        

  ٣٬٩٣٦  ٣٬٨٩٤  ٤٢  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١في 
        

        صافي القیمة الدفتریة:
        

  ٦٠٩  ٥٢٤  ٨٥  م٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في 
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  المبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات االخرىـ ١١
 

 دیسمبر: ٣١فیما یلي المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى في 
 م ٢٠٢٠  

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٥١٢ ٢٬٦٧٢  مستحقات ومصروفات أخرى
 ٣٬٩٤٤ ٣٬٥٩٤  بالموظفینمخصصات تتعلق 

 ٩٩٤ ١٬١٨٦  دائنون آخرون  
 ٧٬٣٨٥ ٦٬١٣٢  ذمم دائنة لعمالء
 ٢٨٧ ـــ      ذمم دائنة لبرامج

   ───────  ─────── 
 ١٣٬١٢٢ ١٣٬٥٨٤  اإلجمالي

   ═══════  ═══════ 
 

 معامالت مع الجھات ذات العالقة -١٢
 

األطراف ذات العالقة مجلس المحافظین وكبار موظفي اإلدارة في المؤسسة والجھات المنتسبة  تمثل
.  ضمن دورة انشطتھا العادیة، تتلقى المؤسسة تمویالً من البنك للتنمیةلمجموعة البنك اإلسالمي 

التمویل المقدمة من اإلسالمي للتنمیة وتقوم بتنفیذ معامالت مع جھات ذات عالقة. یتم اعتماد شروط 
البنك اإلسالمي للتنمیة والمعامالت المنفذة مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة المؤسسة التي تخضع 

 لقواعد وأنظمة وتوجیھات البنك اإلسالمي للتنمیة.
 

 معامالت ھامة منفذة خالل السنة كما یلي: )أ
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
أمریكي دوالر 
 باآلالف

   
 ٣٬٧٧٩ ٢٬١٧٥ حصة المضارب من ربح جھة منتسبة

 ٢٢٬٢١٨ ١٢٬٣٢٥ حصة من دخل مرابحة تجاریة ألعضاء منتسبین
 

 لجھات ذات عالقة مطلوبب) 
 

 م ٢٠٢٠ 
 دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٬٣٢٠ ٨٤٤ العادیةموارد رأس المال  –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ٢٧ ٢٨ صندوق الرعایة الطبیة للمتقاعدین –البنك اإلسالمي للتنمیة 
 ١٬١٤٧ ٢٤٨ صندوق التقاعد –البنك اإلسالمي للتنمیة 

البنك اإلسالمي للتنمیة ــ المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار 
 ـــ     ٢٨ وائتمان الصادرات

 ١١٢ ـــ     للتنمیةصندوق التضامن اإلسالمي 
صندوق وقف موارد الحساب  –البنك اإلسالمي للتنمیة 

 ٤٧٤ ١٬٢٧١ الخاص
  ───────  ─────── 
 ٤٬٠٨٠ ٢٬٤١٩ 
  ═══════  ═══════ 

   

∆  114 ا���� ا� ��ي 2020  ��� إ�� ا�������ت ا��������ا�����: ا�



��
ا� ��� ا	�
�����ث وا���ر��

 ²£Í��  (1981)  ©�  1401 ��م   ��  ªوا���ر� �����ث   ����ا� ا���¼�   ¡�¢�
��ور  ا���¼�   ��®Ãو�  .������  ����ا� ا����   °��  ªوا���ر� �����ث  ذرا��¤ 
ا�®از   °�  �±�� إ��   ������  ����ا� ا����   ����� ل  ³��� د��   �� ر��¡ 
 ا���¼� �� د�� �®�� وا���ا�  �¼� · ³½���و  .ا����  ��� ا������ ����
  ���ي و���· ��Éز ا����� ا������� -ا�����د������®�ع 
���ت ���� إ
 �� وا� �������ول ا���Ãء �� ا������. ��ي ا���¼� أ��ث ا����ث ا��®��
���ل   ��  ا���§�ر� وا����Áت  ا���رات  ���ء  
���ت  إ��   ¤إ��� رة.  ا���®�³
 ا�����د وا�����· ا�����. و� �� ا���¼� إ�� أن �»�ن ��Éا¤ ������¤ �����
www.irti.org .رؤ��² ا�����ة �� ¤������ ������ ���ل ا�����د وا�����· ا�

������ ���
 ا� ���� ا	�
ا���¡ �ر وا�� �ن ا��درات

 ����ا� ا����   �����  °��  ·�� � �»��ن   (1994)  ©�  1415 ��م   � �¢�
 Îء�Ãول ا����� � �¼�ف: (1) ا�� ���ة ��� ز��دة �®�ق ا������ت ا����ر�������
 �����  (3)  Îء�Ãا�� ا��ول  إ��  ا�����ة   ا����� ا���½��رات   ¨���  ·�¼ � (2)
 ·���و ا���Ãء.  ا��ول  ا���درات ��  ا����ن  و���ت  إ��   °��¢� إ��دة  � ¼��ت 
 ����� �������� ا������ت إ���¨ �º¥ ا���اف �° 
�ل �� ���  �Çا��
وأدوات ا��¢��° وإ��دة ا��¢��° �� ا����Á ��� � ��ى ا��و� ��� ���ا�¨ �� 

www.iciec.com .أ�»�م ا�§��

���
ا� ���� ا	�
��� �� ا��¥�ع ا�£�ص

 ����ا� ا����   �����  °��  ·�� � �»��ن   (1999)  ©�  1420 ��م   � �¢�
 · ³½���� و�� �Éاول أ����¼� ��º 6 ر��� ا�½��� 1421 �© (8 ����� 2000). و������
 ا��®�ع ����
�ل  °� ������ ���� �� ا��»��ل دور ا���� ا� �Çا�� ���ر
ا��Áص و��É�É¥ �¢داة ����� وا�زد��ر ا�����د��° �� ا��ول ا���Ãء. إن أ��اف 
 ا���  ��: (1) د�� ا����� ا�����د� �� ا��ول ا���Ãء �° 
�ل  �Çا��
أ�»�م   �� ���ا�¨   ��� ا��Áص  ا��®�ع   ����  É�É�� إ��  ا�ا��  ا�����·   �����
 ��� ���§��� Í�Áا��§�رة إ�� ا��»���ت وا���±��ت ا� �����ا�§��Î و(2) 

www.icd-ps.org.�¼½�������¼� و�� وÍ�Áت ا����®�إ�§�ء ا�
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 معامالت مع الجھات ذات العالقة (تتمة) -١٢
 

المطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة ال یتضمن أي أتعاب عمولة كما انھ ال یوجد شروط األرصدة   )١(
 سداد.

 
ً لقرار مجلس المدراء التنفیذیین في البنك اإلسالمي للتنمیة رقم  )٢(  ٢٧/١٢/٤٢٨دي  ائي بيوفقا

ھـ)، فقد قرر المجلس تخصیص ١٤٢٨ذي الحجة  ٢٧م (٢٠٠٨ینایر  ٦بتاریخ  ١٥٧) /٢٤٩(
ملیار دوالر امریكي من موارد رأس المال العادیة من البنك اإلسالمي للتنمیة لمصلحة المؤسسة 

ربیع   ١٠م (٢٠٠٨مارس    ١٨حیث تقوم المؤسسة بدور المضارب بموجب اتفاقیة مضاربة بتاریخ  
 ھـ).١٤٢٩االول 

 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة   أعضاء  مؤسساتاكتسبت المؤسسة حصة في أرباح المضارب من   )٣(

  بناًء على حصتھا المتفق علیھا من الربح والتي تتعلق بمعامالت تمویل مرابحة تجاریة.
 

 اإلدارة العلیا تعویضاتج) 
 

 فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٥٤٦ ٥٣٠ رواتب ومنافع أخرى
  ═══════  ═══════ 

 
 وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى) -١٣

 
 م ٢٠٢٠ 

 دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٧٬٨٧٧ ١١٥٬٢٢٧ وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى)
  ═══════  ═══════ 

 
دخلت المؤسسة في اتفاقیات وكالة مع بنوك خالل السنة لفترة سداد خالل سنة واحدة حیث یقوم الُموّكل 
"البنك" بتحویل مبالغ محددة إلى الوكیل "المؤسسة" وقد عینت الوكیل كوكیل استثمار من أجل استثمار 

ومبادئ الشریعة. یتم تحویل ربح من االستثمار زائد ھذه األموال نیابةً عنھا بطریقة تتوافق مع أحكام 
 رأس مال الوكالة إلى الُموّكل في نھایة استحقاق المعاملة.

 
تمویل مرابحة سلع من مؤسسات مالیة بموجب اتفاقیات تمویل مرابحة سلع. للتمویالت فترات  تسلم تم 

 استحقاق أصلیة تتراوح ما بین شھر إلى سنة.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 فیما یلي الحركة في موجودات ومطلوبات الخطة: )(أ
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٣١٬٩٠٩  ٣٥٬٧١٣  ١٬٧١٤  ٣٣٬٩٩٩  توزیع موجودات التقاعد 

 ٢٠١  ) ٤٨٢( ـــ        ) ٤٨٢( تعدیل على القیمة العادلة في بدایة السنة 
 ١٬٤٤٧  ١٬١٩٤  ٥٧  ١٬١٣٧  موجودات الخطة دخل على 

ً ناقصالعائد على موجودات الخطة   ٣٣٠  ) ٢٬٣٢٧( ) ١٧٤( ) ٢٬١٥٣( معدل الخصم   ا
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٣  ٤٤  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 ٢٬٥٥٨  ٢٬٥٦٣  ٢٤٤  ٢٬٣١٩  اشتراكات صاحب العمل 
 )١٬٧٨٨( ) ١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 

 ٣٥٬٧١٣  ٣٦٬٣٧٩  ١٬٨١٦  ٣٤٬٥٦٣  دیسمبر   ٣١القیمة العادلة لموجودات الخطة في 
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٤٣٬٦٣٩  ٥٩٬٥١٥  ٤٬٧٧٤  ٥٤٬٧٤١  توزیع التزام المنافع المحددة 

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٧٣١  ٣٢٧  ـــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة 

 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  المنافع المحددة تكلفة على التزام 
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٤  ٤٥  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 )١٬٧٨٨( )١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  صافي خسائر / (مكاسب) اكتواریة 

 ٥٩٬٥١٥  ٧٤٬١٣٤  ٦٬٠٢٣  ٦٨٬١١١  دیسمبر   ٣١التزام المنافع المحددة كما في  

وضع التمویل/ صافي االلتزام المدرج في قائمة  
المركز المالي یمثل زیادة في التزام المنافع عن  

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  ٤٬٢٠٧  ٣٣٬٥٤٨  القیمة العادلة لموجودات الخطة 
 

الخبرة الفعلیة واالفتراضات یمثل صافي االلتزام أعاله الخسائر االكتواریة المتراكمة الناتجة عن الفرق بین  
إن  -المستخدمة في تقدیر االلتزام المسجل بواسطة البنك في حقوق األعضاء فوراً في السنة التي ینشأ فیھا 

 كان جوھریاً.
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Number of Shares

Sr. No.رأس�المال�المك��باألعضاء 
فيه�حسب�األسهم

 نسبة
االك��اب

 رأس�المال�المطلوب
دفعه�حسب�األسهم

 نسبة
المطالبة

 رأس�المال
المدفوع

 النسبة
المدفوعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

البنك�اإلسالمي�للتنمية
السعودية

الصندوق�السعودي�للتنمية، المملكة�العر�ية�السعودية
الكويت

تركيا
صندوق�االست�مارات�العامة، المملكة�العر�ية�السعودية

مال���ا
بنك�تنمية�الصادرات، إيران

 مصر
نيج���ا

قطر
 العراق
باكستان

 بنك�ال��كة�اإلسالمي، البحر�ن
بنك�فيصل�اإلسالمي�المصري، مصر

الجزائر
بروناي�دار�السالم

تونس
 المغرب

بنك�ملت، إيران
إندونيسيا
بنغالديش

إيران
البحر�ن
سور�ا

فلسط��
اإلمارات�العر�ية�المتحدة

 شركة�ال��كة�لالست�مار، لندن
ليبيا

األردن
 البنك�اإلسالمي�األردني

بنك�كشاورزي، إيران
بنك�االقتصاد�الحديث، إيران

 مور�تانيا
بنك�م��، إيران

بنك�الصناعة�والمعادن، إيران
اليمن

ساحل�العاج
السودان

بوركينا�فاسو
الصومال

 بنك�ال��كة�ال��كي�المش��ك
لبنان

موزامبيق
بنك�ال��كة، تونس�العاصمة

أذر�يجان
بنك�تجارت، إيران

 بن��
جيبوتي
غامبيا
أوغندا

السنغال
أوز�كستان

سور�نام
بنك�النيل�للتجارة�والتنمية - السودان
البنك�اإلسالمي�السوداني، السودان

بنك�التضامن�اإلسالمي، السودان
الغابون

 ق��غ��ستان
 الكام��ون

النيجر

                       26,637 
                       14,557 
                         6,065 
                         4,821 
                         3,536 
                         3,000 
                         2,898 
                         2,500 
                         1,513 
                         1,000 
                         1,000 
                             850 
                             843 
                             818 
                             718 
                             608 
                             582 
                             560 
                             510 
                             500 
                             206 
                             202 
                         8,692 
                             185 
                             185 
                             184 
                             184 
                             161 
                             139 
                             130 
                             118 
                             100 
                             100 
                             100 
                             100 
                             100 
                             100 
                               85 
                               93 
                               75 
                               72 
                               69 
                               61 
                               60 
                               53 
                               50 
                               50 
                               50 
                               50 
                               50 
                               49 
                               48 
                               50 
                               50 
                               26 
                               26 
                               26 
                               22 
                               50 
                                 2 
                               50 

31.075%
16.982%
7.075%
5.624%
4.125%
3.500%
3.381%
2.917%
1.765%
1.167%
1.167%
0.992%
0.983%
0.954%
0.838%
0.709%
0.679%
0.653%
0.595%
0.583%
0.240%
0.236%
10.140%
0.216%
0.216%
0.215%
0.215%
0.188%
0.162%
0.152%
0.138%
0.117%
0.117%
0.117%
0.117%
0.117%
0.117%
0.099%
0.108%
0.087%
0.084%
0.080%
0.071%
0.070%
0.062%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.058%
0.057%
0.056%
0.058%
0.058%
0.030%
0.030%
0.030%
0.026%
0.058%
0.002%
0.058%

                    26,637 
                    12,000 
                      6,065 
                      4,821 
                      3,536 
                      3,000 
                      2,898 
                      2,500 
                      1,513 
                      1,000 
                      1,000 
                          850 
                          843 
                          818 
                          718 
                          608 
                          582 
                          560 
                          510 
                          500 
                          206 
                          202 
                      8,692 
                          185 
                          185 
                          184 
                          184 
                          161 
                          139 
                          130 
                          118 
                          100 
                          100 
                          100 
                          100 
                          100 
                          100 
                            85 
                            77 
                            75 
                            72 
                            69 
                            61 
                            60 
                            53 
                            50 
                            50 
                            50 
                            50 
                            50 
                            49 
                            48 
                            34 
                            50 
                            26 
                            26 
                            26 
                            22 
                            34 
                               2 
                            50 

32.049%
14.438%
7.297%
5.800%
4.254%
3.610%
3.487%
3.008%
1.820%
1.203%
1.203%
1.023%
1.014%
0.984%
0.864%
0.732%
0.700%
0.674%
0.614%
0.602%
0.248%
0.243%
10.458%
0.223%
0.223%
0.221%
0.221%
0.194%
0.167%
0.156%
0.142%
0.120%
0.120%
0.120%
0.120%
0.120%
0.120%
0.102%
0.093%
0.090%
0.087%
0.083%
0.073%
0.072%
0.064%
0.060%
0.060%
0.060%
0.060%
0.060%
0.059%
0.058%
0.041%
0.060%
0.031%
0.031%
0.031%
0.026%
0.041%
0.002%
0.060%

               26,637 
               12,000 
                 6,065 
                 4,821 
                 3,536 
                 3,000 
                 2,898 
                 2,486 
                 1,513 
                 1,000 
                 1,000 
                     850 
                     843 
                     818 
                     718 
                     608 
                     582 
                     560 
                     510 
                     500 
                     206 
                     202 
                     192 
                     185 
                     185 
                     184 
                     184 
                     161 
                     139 
                     130 
                     118 
                     100 
                     100 
                     100 
                     100 
                     100 
                       99 
                       85 
                       77 
                       75 
                       72 
                       69 
                       61 
                       60 
                       53 
                       50 
                       50 
                       50 
                       50 
                       50 
                       49 
                       48 
                       34 
                       33 
                       26 
                       26 
                       26 
                       22 
                       19 
                         2 
                        -   

35.746%
16.104%
8.139%
6.470%
4.745%
4.026%
3.889%
3.336%
2.030%
1.342%
1.342%
1.141%
1.131%
1.098%
0.964%
0.816%
0.781%
0.752%
0.684%
0.671%
0.276%
0.271%
0.258%
0.248%
0.248%
0.247%
0.247%
0.216%
0.187%
0.174%
0.158%
0.134%
0.134%
0.134%
0.134%
0.134%
0.133%
0.114%
0.103%
0.101%
0.097%
0.093%
0.082%
0.081%
0.071%
0.067%
0.067%
0.067%
0.067%
0.067%
0.066%
0.064%
0.046%
0.045%
0.035%
0.035%
0.035%
0.030%
0.025%
0.003%
0.000%

 

85,719

 

100%83,114 

               

100%74,517 

         

100%

ا� ���� ا��و��� ا	�
��� �� ��� ا����رة
31/12/2020 �رأس ا� �ل ا� ���ª ¦�§© ا� ¥��ب د¦�§ وا� �¦�ع ¦

الفرعي المجموع�

ا� ��� 2
���
� ا� ���� ا��و��� ا	�¦ �� «��ت ا� �¬���

�� ��� ا����رة

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 معامالت مع الجھات ذات العالقة (تتمة) -١٢
 

المطلوبة من / إلى أطراف ذات عالقة ال یتضمن أي أتعاب عمولة كما انھ ال یوجد شروط األرصدة   )١(
 سداد.

 
ً لقرار مجلس المدراء التنفیذیین في البنك اإلسالمي للتنمیة رقم  )٢(  ٢٧/١٢/٤٢٨دي  ائي بيوفقا

ھـ)، فقد قرر المجلس تخصیص ١٤٢٨ذي الحجة  ٢٧م (٢٠٠٨ینایر  ٦بتاریخ  ١٥٧) /٢٤٩(
ملیار دوالر امریكي من موارد رأس المال العادیة من البنك اإلسالمي للتنمیة لمصلحة المؤسسة 

ربیع   ١٠م (٢٠٠٨مارس    ١٨حیث تقوم المؤسسة بدور المضارب بموجب اتفاقیة مضاربة بتاریخ  
 ھـ).١٤٢٩االول 

 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة   أعضاء  مؤسساتاكتسبت المؤسسة حصة في أرباح المضارب من   )٣(

  بناًء على حصتھا المتفق علیھا من الربح والتي تتعلق بمعامالت تمویل مرابحة تجاریة.
 

 اإلدارة العلیا تعویضاتج) 
 

 فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة:
 م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٥٤٦ ٥٣٠ رواتب ومنافع أخرى
  ═══════  ═══════ 

 
 وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى) -١٣

 
 م ٢٠٢٠ 

 دوالر أمریكي 
 باآلالف

 م٢٠١٩
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 ٢٧٬٨٧٧ ١١٥٬٢٢٧ وكالة / ودائع سلع مرابحة (مستحقة إلى)
  ═══════  ═══════ 

 
دخلت المؤسسة في اتفاقیات وكالة مع بنوك خالل السنة لفترة سداد خالل سنة واحدة حیث یقوم الُموّكل 
"البنك" بتحویل مبالغ محددة إلى الوكیل "المؤسسة" وقد عینت الوكیل كوكیل استثمار من أجل استثمار 

ومبادئ الشریعة. یتم تحویل ربح من االستثمار زائد ھذه األموال نیابةً عنھا بطریقة تتوافق مع أحكام 
 رأس مال الوكالة إلى الُموّكل في نھایة استحقاق المعاملة.

 
تمویل مرابحة سلع من مؤسسات مالیة بموجب اتفاقیات تمویل مرابحة سلع. للتمویالت فترات  تسلم تم 

 استحقاق أصلیة تتراوح ما بین شھر إلى سنة.
 
 
 
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦(الموافق م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 فیما یلي الحركة في موجودات ومطلوبات الخطة: )(أ
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٣١٬٩٠٩  ٣٥٬٧١٣  ١٬٧١٤  ٣٣٬٩٩٩  توزیع موجودات التقاعد 

 ٢٠١  ) ٤٨٢( ـــ        ) ٤٨٢( تعدیل على القیمة العادلة في بدایة السنة 
 ١٬٤٤٧  ١٬١٩٤  ٥٧  ١٬١٣٧  موجودات الخطة دخل على 

ً ناقصالعائد على موجودات الخطة   ٣٣٠  ) ٢٬٣٢٧( ) ١٧٤( ) ٢٬١٥٣( معدل الخصم   ا
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٣  ٤٤  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 ٢٬٥٥٨  ٢٬٥٦٣  ٢٤٤  ٢٬٣١٩  اشتراكات صاحب العمل 
 )١٬٧٨٨( ) ١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 

 ٣٥٬٧١٣  ٣٦٬٣٧٩  ١٬٨١٦  ٣٤٬٥٦٣  دیسمبر   ٣١القیمة العادلة لموجودات الخطة في 
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ٤٣٬٦٣٩  ٥٩٬٥١٥  ٤٬٧٧٤  ٥٤٬٧٤١  توزیع التزام المنافع المحددة 

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  تكلفة الخدمة الحالیة 
 ٧٣١  ٣٢٧  ـــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة 

 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  المنافع المحددة تكلفة على التزام 
 ١٬٠٥٦  ١٬٠٣٤  ٤٥  ٩٨٩  اشتراكات المساھمة في الخطة 

 )١٬٧٨٨( )١٬٣١٥( ) ٦٩( ) ١٬٢٤٦( صرف من موجودات الخطة 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  صافي خسائر / (مكاسب) اكتواریة 

 ٥٩٬٥١٥  ٧٤٬١٣٤  ٦٬٠٢٣  ٦٨٬١١١  دیسمبر   ٣١التزام المنافع المحددة كما في  

وضع التمویل/ صافي االلتزام المدرج في قائمة  
المركز المالي یمثل زیادة في التزام المنافع عن  

 ٢٣٬٨٠٢  ٣٧٬٧٥٥  ٤٬٢٠٧  ٣٣٬٥٤٨  القیمة العادلة لموجودات الخطة 
 

الخبرة الفعلیة واالفتراضات یمثل صافي االلتزام أعاله الخسائر االكتواریة المتراكمة الناتجة عن الفرق بین  
إن  -المستخدمة في تقدیر االلتزام المسجل بواسطة البنك في حقوق األعضاء فوراً في السنة التي ینشأ فیھا 

 كان جوھریاً.
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�£§� ��وس  °�  إ�� ا����Á ا�����������
 ا��و��   �Çا��  ���� ا�� ����  ��رو�� 
 ���  ��º�  £§«�� ا����رة   ·�����  ����ا�
 وا� ���  ا�������  ��Áا��  °�  ��Éا��
 وأ�§® ا����رة   ·�����  � ا�����³  وا��§����
 �¼�ت ا����� و��ا��� ا� ��ات. و�§»· 
�ص� أد³
 ا�����د�  ا��§®  ��� ا�� ��ة   ا� ���
  �Çا��  ��  ا����� وأ��Íب   ا������
ازد��د  إ��  ا����رة   ·�����  ����ا�  ا��و��
 °�  À ³�Áا�� ا����ل  ار�£�ع   (1)  :ا�����  ��Áا��
� �دة   �¯ ا���   ���� و� ����ت  ا� �اد� 
 ��Á� (3)و �·���� و���� ��Á� (2) ��� 
و
 و���Á ا�»§�ف ا��±� و�¢��Ð.  و�� �ºا ��Í
ا
���ر   �� ا�§��ت�   �����ا  °�  ¤�Ãا� ��ق� و�
 ®��ا��  À��Ñا��  و��ء�  �و� ��ى 
 � ��� ¯ار ا����Á وا���½�ل وا��ا���������
 ·�����  ����ا�  ا��و��   �Çا��  ��Íووا
 .��ا���ت ا�ز� ا����رة �� �° �����É¼� ���ا�¼
��³ و�� ��د �° ا���ا�� ��� ¯ار:  �و�¼º¥ ا����
����ر   (2)  �ا���£± إدارة  أدوات   �����  (1)
 Å�� رات���
ل� (3) ا�اء ا ���ل ا������ت ا����³
 ��±�� ��»رة� و(4) ����� ود�Ò و£�� ا� ���
 � ³���ا���· �° ا���Éل �±ا¤ إ�� ��م ا���رة ��� 

.��Ðوأ ��ة ا���ار ا�����

ا� ��� 3
 ا���� � وا�¯�ون ا���¬�¬�� وإدارة

ا� £�±� وا� �ا��� ا��ا°���

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 (تتمة) التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 م ما یلي:٢٠٢٠لى التقییمات االكتواریة، تتضمن المصروفات التقاعدیة والرعایة الطبیة للسنة إاستناداً  )(ب
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
     

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  إجمالي تكلفة الخدمة الحالیة 
 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  تكلفة على التزام المنافع المحددة 

ــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة   ٧٣١  ٣٢٧  ـ
 )١٬٤٤٧( ) ١٬١٩٤( ) ٥٧( ) ١٬١٣٧( دخل على الموجودات 

 ٣٬٢٢١  ٤٬٠٣٥  ٣٥٢  ٣٬٦٨٣  التكلفة المدرجة في قائمة الدخل 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  التغیر في االفتراضات مكسب اكتواري نتیجة 

 عائد على موجودات خطة أكثر من معدل  
 )٣٣٠( ٢٬٣٢٨  ١٧٤  ٢٬١٥٤  الخصم    

 قیمة الموجودات المعدلة تعكس تعدیالت  
 ٤٨٢  ما بعد االقفال    

ــ         ـ
 ٢٠١( ٤٨٢( 

ــ        مدفوعات منافع مباشرة من صاحب العمل  ــ        ـ ــ        ـ  )١٠٥( ـ
التكلفة المدرجة في قائمة التغیرات في حقوق  

 الملكیة 
١١٬٣٠٤  ١٢٬٤٨١  ١٬٠٣٨ ١١٬٤٤٣ 

 
م وتم تمدیدھا ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 

 كما في نھایة فترة التقریر:
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

خطة تقاعد  
 الموظفین

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین

 م٢٠١٩ م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 
     

 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ معدل الخصم 
 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٤٫٥ ٪ ٤٫٥ معدل الزیادة المتوقعة في الراتب 

 
الى معدالت طویلة االجل على سندات  الرجوعبتم اختیار معدل الخصم المستخدم في تحدید التزامات المنافع 

 .AAالشركات المصنفة 
 
 
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة (تتمة) -١٤
 

تمدیدھا م وتم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 
 كما في نھایة فترة التقریر: (تتمة) 

 
  یمثل الجدول التالي موجودات الخطة حسب الفئات الرئیسیة:

 
خطة تقاعد   

 الموظفین 
خطة الرعایة  

 الطبیة للمتقاعدین 
 المجموع  المجموع 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ١٣٬٥٢٠ ١٦٬٣٥٨ ١٬٠٢٦ ١٥٬٣٣٢ النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة 
 ٥٬٣٨٣ ٤٬٥١١ ٠ ٤٬٥١١ صنادیق مدارة ومبیعات باآلجل 

 ١٢٬٣٩٩ ١١٬٩٦٣ ٧٤٥ ١١٬٢١٨ صكوك ال استثمار في 
 ٣٬٢٢٣ ٣٬٢٤٧  ٣٬٢٤٧ األراضي 

 ١٬١٨٨ ٣٠٠ ٤٥ ٢٥٥ أخرى (صافي) 
 ٣٥٬٧١٣ ٣٦٬٣٧٩ ١٬٨١٦ ٣٤٬٥٦٣ موجودات الخطة 

 
  (د) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة تقاعد الموظفین في نھایة فترات التقریر المالي:

 
 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٥٤٬٧٤١( )٦٨٬١١١( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ٣٣٬٩٩٩  ٣٤٬٥٦٣  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٢٠٬٧٤٢( )٣٣٬٥٤٨( العجز في الخطة
 

 (ھـ) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین في نھایة فترات التقریر المالي:
 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٤٬٧٧٤( )٦٬٠٢٣( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ١٬٧١٤  ١٬٨١٦  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٣٬٠٦٠( )٤٬٢٠٧( العجز في الخطة
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��وس   ����  °� ا�����  ا�������  ��Áا�� إدارة  و
�ل 
إدارة   À��Ñو  É�É��   �Çا��  ��Íوا ا�� ����  ��رو�� 
 ¨�����  ����أ  À��Ñا��  ¥º�  ����و  .وا����  ��Áا��
 ·Ñ  ��  .ا�����  وا����ا�  ا�����  Ðأ ا��Éدوج:   �¼���
 �¼ ³���  ���Áا�� �دارة   ر��  و�±�  ��ت ��� و��د 
�ºا  و��   .��Áا��  ���Ð  Ô���  ��� ا���م  �ºا  ا��±�ر 
ا��¢��� �� أ���� 2020 ���   Éد��� ا� ��ق أ��دت و���
 ��� ا����رة   ·�����  ����ا�  ا��و��   �Çا��  À����
إ��  ��Éى   Àا����� أن  إ��   �§�  �� �ة)� � � (آ��ق   A1
ا� و���ر��ت ا���½��رات  "ا�������ت رأس ا���ل ا�»��ة ��¤
  �دارة ا� �����ا��ºرة �� ا� ��ات� وا� ����ت ا����
 �� ا���Ãء  أو��ط   �� ا�»��   ���Ãا� ا����  و� ��ى 

". �Çا��

 ��� Éا����   �Çا��  ·Íا��� �ا���د� ا� ��ات  و
�ل 
ا�½�ث   ¥É�ر�� 
�ل   °�  ��Áا�� إدارة   ·�� إ��ر   °� ��
و��  وا��اد)  ا����س�  وأدوات  وا��±�  ا���·�   ¨��Ðو)
 ا�������  ��Áا��) ا�½�ث   ا���   ��Áا�� ������ت 
 ��  �Çا��  �� ��و��������   .(وا��§����  وا� ���

: إ�� ����ت ا�و��� ا�����Í�
 إ��ء أ���

 ا���Áط���Ð É�É�� �Íا��  •
 ��Áا�� إدارة  ���ل   �� ����ة  وأدوات   �±� ���زة   •

و�� �° ا��±� وا�دوات ا�����
�¼½������ت إدارة ا����Á و�� � Àا����  •

 ا���½�ل£�Ñو É�É��  •

� ��ى   ���  ¤���� ��£�ºا¤   ��Áا�� إدارة   º�£�� أ�·   °�
� ����ت   ���  ا����� ا�� Çو���ت  ���ت  أ�  � �Çا��

:��� �� �� ° ا��اف وا�دارة وا�� �م� ��� �� ���³

�ا� ���ى ا	�²ا¦
(ا�� ��� ا����� و���� ا	دارة و���� ا� �ا��� 

ا� ��¡�� ��§)
�دارة  ا��زم   ����ا���ا ا�����²  ا�دارة   ¡��� م  ³���
 �دارة �ا����Á ��� ��� ���ل و����· ا�� Çو�� ا��®�
  �Çا��  �¼� ���ض   �� ا���   ���  ا���د�  ��Áا��
ا���ارد  ��ا�  و���ن  ا����رة   ·�����  ����ا�  ا��و��
 ¥º�  ���ا�¼  ا�Ãور�  ���وا�½ وا����ر��ت  وا��±� 
أ�§¢  ا�� Çو���ت�   ¥º¼� ا��®�ع  أ�·  و�°   .��Áا��
 ��� ا��اف   � ³����  ²��  �½���  �ا��  ��� ا����¡ 

 �° ا����¡.������� ��Áم إدارة ا���¼� �±��

(Management) ���� ى إدارة ا�����
 ��� ا�����ن�   ���  ���Áا�� إدارة   ��� ا�دارة�   ���)

(���� ا���£±� ا�����دات وا��®����ت� و���
 �  ا�دارة و��� إدارة ا����Á ��� ا�����Ã ا�����³��� É��
ا� ����ت   ×Á�  ����   �Çا�� � ��ى   ���  ��Á����
 �����  و��� ا�����ن   ��� �»�ن   .��Á���  ا�����  وا����
ا����Á ا������� ��� � ��ى  ا���£± � Çو���° �° 
وا��®����ت  ا�����دات   ���  É�� ذ���  إ��  ا������ت. 

 ����Á ا� ��� وا� �ق.®����� ا�� ��· ا��

(Departments/Units)  دارات وا����ات	ى ا����
إدارات  ا�� ���ة�  إدارات   ���Áا�� ا���·/أ��Íب   À��Ñو)

ا���� وا���½�ل)

��Áإدارة ا�� ª�«�
���ل�   ���  ���  ��Áا�� إدارة   ·�� إ��ر   ¨��®� أ�·   °�
  �Çا��  °��  ×�Á��  ��Á� إدارة   ª�«�  � ³����
 ��� Éو�� � �����· ا����رة �º¥ ا��¼�����ا��و�� ا�
وا��§��·�  وا� �ق�  �������ن�   � ا�����³  ��Áا��
 ��Áإدارة ا�� ª�«� ن�«� .��Áوا���½�ل� و¯��� �° ا��

��¤ �° وÀ��Ñ ا���· وا�� ���ة.� �

���ª ا� �ا��� ا��ا°���
و�®����ت  �¢���ات   ��
ا��ا  ا��ا��  ª�«� م  ³���
 و������ و�£��ة ���� ��� أ��س ��و�§�رة � �
 ا��و��   �Çا��  ���  É�É��و  ���� أ�·   °�  ��Áا��
 ����  ¤���¼�  ª�«ا��  �ÃÁو� ا����رة.   ·�����  ����ا�
ا����� و���¡ ا�دارة ����ت  م إ�� ا�دارة  ³��ا��ا�� و�
إ��  ����د ���  ������ و�®����ت  و�¢���ات   ��� �
 � ����ت� �¢ن إ�اءات إدارة و��Å ا���Ã� ���Á¤ �° ا���»³
���ل.   ·«§�  ·���و  ª����  ·«§�  � ³���  � ¤�����  �¼�
 ���Í ��� Ñ���� ات��� �¢�  ا��ا��  ��� إ��غ   ³���
ا��� ���ت  ��اء  
®�ات   ��� وا��£�ق   ���Áا��  Å��
ا��ز�. ��ي ا��»�ª �����ت �ا���ت ���� ��� أ��س 
 À��Ñا��  �®��  ا��§�ر� �ا���ت   ��ºو�  ��Áا��
. ��£º ا��»�ª أ����² و���¤ ���Ùر ��� �Çوا�� ا��§����
ا���در   ��
ا��ا  ا��ا�� أ���ل   �����ر ا��و��  ا��¼�� 
 ��� ª�«ا�� Éو�� .°���
�° ا���¼� ا��و�� ���ا���° ا��ا
 ��Áا��  ��ºو�  ا����� وأ��Íب    �Çا�� أو����ت 
 ��  ������ و�»��£�ت  �¼�م   �� �§�رك   ��� ا�»��ة. 
 ���  °� �����ة   ��
دا  �ا��  ®
و  ا����� ا���ارد 

. �Çإدارة ا�� ¡��� °� �ا��ا�� ا����½

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 (تتمة) التزام التقاعد والرعایة الطبیة -١٤
 

 م ما یلي:٢٠٢٠لى التقییمات االكتواریة، تتضمن المصروفات التقاعدیة والرعایة الطبیة للسنة إاستناداً  )(ب
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

 المجموع  المجموع 

دیسمبر   ٣١ 
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر   ٣١
 م ٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٩

 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
دوالر أمریكي  

 باآلالف 
     

 ١٬٩٩٨  ٢٬٩٥٣  ٢٥٣  ٢٬٧٠٠  إجمالي تكلفة الخدمة الحالیة 
 ١٬٩٣٩  ١٬٩٤٩  ١٥٦  ١٬٧٩٣  تكلفة على التزام المنافع المحددة 

ــ        ٣٢٧  تكلفة الخدمة السابقة   ٧٣١  ٣٢٧  ـ
 )١٬٤٤٧( ) ١٬١٩٤( ) ٥٧( ) ١٬١٣٧( دخل على الموجودات 

 ٣٬٢٢١  ٤٬٠٣٥  ٣٥٢  ٣٬٦٨٣  التكلفة المدرجة في قائمة الدخل 
 ١١٬٩٤٠  ٩٬٦٧١  ٨٦٤  ٨٬٨٠٧  التغیر في االفتراضات مكسب اكتواري نتیجة 

 عائد على موجودات خطة أكثر من معدل  
 )٣٣٠( ٢٬٣٢٨  ١٧٤  ٢٬١٥٤  الخصم    

 قیمة الموجودات المعدلة تعكس تعدیالت  
 ٤٨٢  ما بعد االقفال    

ــ         ـ
 ٢٠١( ٤٨٢( 

ــ        مدفوعات منافع مباشرة من صاحب العمل  ــ        ـ ــ        ـ  )١٠٥( ـ
التكلفة المدرجة في قائمة التغیرات في حقوق  

 الملكیة 
١١٬٣٠٤  ١٢٬٤٨١  ١٬٠٣٨ ١١٬٤٤٣ 

 
م وتم تمدیدھا ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 

 كما في نھایة فترة التقریر:
 

خطة تقاعد   
 الموظفین 

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین 

خطة تقاعد  
 الموظفین

خطة الرعایة  
 الطبیة للمتقاعدین

 م٢٠١٩ م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 
     

 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٢٫٦ ٪ ٢٫٦ معدل الخصم 
 ٪٣٫٣ ٪٣٫٣ ٪ ٤٫٥ ٪ ٤٫٥ معدل الزیادة المتوقعة في الراتب 

 
الى معدالت طویلة االجل على سندات  الرجوعبتم اختیار معدل الخصم المستخدم في تحدید التزامات المنافع 

 .AAالشركات المصنفة 
 
 
 

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 التزام التقاعد والرعایة الطبیة (تتمة) -١٤
 

تمدیدھا م وتم ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(ج) االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقییمات االكتواریة المؤرخة في 
 كما في نھایة فترة التقریر: (تتمة) 

 
  یمثل الجدول التالي موجودات الخطة حسب الفئات الرئیسیة:

 
خطة تقاعد   

 الموظفین 
خطة الرعایة  

 الطبیة للمتقاعدین 
 المجموع  المجموع 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ 

دوالر أمریكي   
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

دوالر أمریكي  
 باآلالف 

     
 ١٣٬٥٢٠ ١٦٬٣٥٨ ١٬٠٢٦ ١٥٬٣٣٢ النقد وما في حكمھ وودائع سلعیة 
 ٥٬٣٨٣ ٤٬٥١١ ٠ ٤٬٥١١ صنادیق مدارة ومبیعات باآلجل 

 ١٢٬٣٩٩ ١١٬٩٦٣ ٧٤٥ ١١٬٢١٨ صكوك ال استثمار في 
 ٣٬٢٢٣ ٣٬٢٤٧  ٣٬٢٤٧ األراضي 

 ١٬١٨٨ ٣٠٠ ٤٥ ٢٥٥ أخرى (صافي) 
 ٣٥٬٧١٣ ٣٦٬٣٧٩ ١٬٨١٦ ٣٤٬٥٦٣ موجودات الخطة 

 
  (د) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة تقاعد الموظفین في نھایة فترات التقریر المالي:

 
 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٥٤٬٧٤١( )٦٨٬١١١( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ٣٣٬٩٩٩  ٣٤٬٥٦٣  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٢٠٬٧٤٢( )٣٣٬٥٤٨( العجز في الخطة
 

 (ھـ) یلخص الجدول التالي الوضع التمویلي لخطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین في نھایة فترات التقریر المالي:
 

 م٢٠١٩ م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
   

 )٤٬٧٧٤( )٦٬٠٢٣( القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
 ١٬٧١٤  ١٬٨١٦  القیمة العادلة لموجودات الخطة

 )٣٬٠٦٠( )٤٬٢٠٧( العجز في الخطة
 
 
 
 

∆  118 ا���� ا� ��ي 2020  ��� إ�� ا�������ت ا��������ا�����: ا�




د�³���

���� 

���¦ ���ر���

��ر ا�� �

������

�����´


وي�

����

��¬���ر��

ا�����ل

�´��

853.00
51.80
98.86

104.15
140.00

45.00
5.00

83.33
80.00

218.04
47.41

ا� ��� 4
�ت � ��� ا����رة ا� �� �ة ���ول�� � 

2020 �ا·���ء ا·�� ¬ �ا¶ ¦
ا����Æ (����و�ر ا���»�)

� ��د ا��ول ا·���ء ا·�� ¬ �ا¶��إ� 

1,726.60
� ا�� ���ت ا� �� �ة��إ� 

    4,722.60
% �� ا� � �ع

37%

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 رأس المال المدفوع -١٥
 

 یتكون رأسمال المؤسسة في نھایة فترة التقریر المالي مما یلي:
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  

 
 دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٨٥٧٬١٩٠   ٨٥٧٬١٩٠  رأسمال مكتتب بھ
 )٢٨٬٦٢٧(  )٢٦٬٠٥٠(  رأسمال مكتتب بھ ولم یتم استدعاؤه 

  ───────   ─────── 
 ٨٢٨٬٥٦٣   ٨٣١٬١٤٠  رأسمال تم استدعاؤه (القیمة االسمیة)

 )٨٦٬٤٨٥(  )٨٥٬٩٧٠( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٤٢٬٠٧٨   ٧٤٥٬١٧٠  رأسمال مدفوع (القیمة االسمیة)
  ───────   ─────── 
    

 ٣٨٬٧١١   ٤٢٬٥٩٣  بھاالمكتتب  لألسھم  صدارإ عالوة 
 )٧٬٧٩٥(  )٨٬٠٠٠(  بعد استدعاؤھا یتم  ولم المكتتب بھا  لألسھم  صدارإ عالوة 

  ───────   ─────── 
  ٣٠٬٩١٦   ٣٤٬٥٩٣ 

 )٢٣٬٢٠٦(  )٢٦٬١٥٥( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٬٧١٠   ٨٬٤٣٨  )لألسھم  صدارإ عالوة رأس المال المدفوع (
  ───────   ─────── 

 ٧٤٩٬٧٨٨   ٧٥٣٬٦٠٨  ) اصدار عالوة زائد االسمیة القیمةرأسمال مدفوع (
  ═══════   ═══════ 
 

 المصروفات اإلداریة االخرى  -١٦
 

 یلي:تتكون المصروفات اإلداریة األخرى للسنة المنتھیة مما 
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
     

 ٢٬١٦٠  ١٬٧٩١  استشارات وتسویق
 ١٬٦١٢  ١٬٥٧٧  إیجار مكاتب

 ٨٢٥  ٦٩٣   اتصاالت واشتراكات
 ١٬١٤٢  ٢٣٣  مصاریف سفر

 ٢٤٩  ٥٨٥  خدمات دعم
 ٥٧٦  ٥١٨   مصروفات اجتماعات

 ٥٣٣  ٢٦٥  أخرى
 ٧٬٠٩٧  ٥٬٦٦٢  المجموع

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 االحتیاطي العام -١٧
 

من اتفاقیة تأسیس المؤسسة، یجب على المؤسسة تحویل صافي الدخل  ٢٧وفقا للفقرة األولى من المادة 
من رأس  ٪٢٥السنوي إلى االحتیاطي العام بناًء على موافقة مجلس اإلدارة إلى أن یعادل ھذا االحتیاطي 

متاحة للتوزیع على   فھي  ه عالأي زیادة في صافي الدخل عن الحد المذكور أ  أماالمال المكتتب بھ للمؤسسة.  
 الدول األعضاء.

 
 التزامات قائمة -١٨

 
االلتزامات القائمة ھي عملیات التمویل التجاریة الساریة المفعول المعلنة والتي یمكن لعمالئنا المطالبة بھا 

 في أي وقت. والبنود التي تتألف منھا ھذه االلتزامات القائمة ھي كما یلي:
 

  الساریة المفعول المعلنة والتي لم یبدأ سحبھا بعد، والعملیات 
  الجزء القائم من تلك العملیات الواقعة تحت السحب النشط بما في ذلك االعتمادات المستندیة الصادرة

  .وزالجھ واعتماداتوالصالحة لغایة تاریخ السحب واالعتمادات المؤجلة الدفع غیر المستوفاة 
 

 مما یلي:تتكون االلتزامات القائمة 
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٤١٣٬٣٤٨  539,433  التزامات قائمة
 ـــ       35,263 االعتمادات المستندیة وااللتزامات االحتیاطیة  

 ٤١٣٬٣٤٨  574,696 المجموع
 

 محفظة االستحقاقات -١٩
 

 والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق أو الفترات المتوقعة لتحویل النقد:فیما یلي الموجودات 
 

   فترة استحقاق محددة  م٢٠٢٠
 

 أكثر من خمس  ٥إلى  ١ ١٢إلى  ٣ أقل من 
فترة استحقاق  

  غیر محددة 
 المجموع   سنوات  سنوات  شھرًا  أشھر  ٣ 
دوالر أمریكي   

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
أمریكي  دوالر 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

       الموجودات 
 ٩٢٬٣٩٨ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٩٢٬٣٩٨ النقد وما في حكمھ 

 ١٢٥٬٠٠٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ١٢٥٬٠٠٠ ودائع من خالل بنوك 
 ٧٦٢٬٦٦٤ ـــ       ـــ       ـــ       ٤٠٢٬٧٨٤ ٣٥٩٬٨٨٠  مرابحة تجاریةتمویل 

 ١٥٤٬٦٥٦  ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ـــ       ـــ       صكوك الاستثمار في 
 ١٬١٣٤٬٧١٨ ٠ ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ٤٠٢٬٧٨٤ ٥٧٧٬٢٧٨ إجمالي الموجودات المتداولة 

       
       المطلوبات 

 مبالغ مستحقة لجھات ذات 
 ٢٬٤١٩ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٢٬٤١٩ عالقة   

 ٦٬١٢٣ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٦٬١٢٣ دفعات مقدمة لعمالء
 ٨٬٥٤٢ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٨٬٥٤٢ إجمالي المطلوبات المتداولة 

       
 ٥٥٤٬١٨٧ ـــ       ـــ       ـــ       ٢٦٥٬١٠١ ٢٨٩٬٠٨٦ )١٨التزامات قائمة (إیضاح 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 رأس المال المدفوع -١٥
 

 یتكون رأسمال المؤسسة في نھایة فترة التقریر المالي مما یلي:
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  

 
 دوالر أمریكي 

  باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٨٥٧٬١٩٠   ٨٥٧٬١٩٠  رأسمال مكتتب بھ
 )٢٨٬٦٢٧(  )٢٦٬٠٥٠(  رأسمال مكتتب بھ ولم یتم استدعاؤه 

  ───────   ─────── 
 ٨٢٨٬٥٦٣   ٨٣١٬١٤٠  رأسمال تم استدعاؤه (القیمة االسمیة)

 )٨٦٬٤٨٥(  )٨٥٬٩٧٠( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٤٢٬٠٧٨   ٧٤٥٬١٧٠  رأسمال مدفوع (القیمة االسمیة)
  ───────   ─────── 
    

 ٣٨٬٧١١   ٤٢٬٥٩٣  بھاالمكتتب  لألسھم  صدارإ عالوة 
 )٧٬٧٩٥(  )٨٬٠٠٠(  بعد استدعاؤھا یتم  ولم المكتتب بھا  لألسھم  صدارإ عالوة 

  ───────   ─────── 
  ٣٠٬٩١٦   ٣٤٬٥٩٣ 

 )٢٣٬٢٠٦(  )٢٦٬١٥٥( أقساط مطلوبة
  ───────   ─────── 

 ٧٬٧١٠   ٨٬٤٣٨  )لألسھم  صدارإ عالوة رأس المال المدفوع (
  ───────   ─────── 

 ٧٤٩٬٧٨٨   ٧٥٣٬٦٠٨  ) اصدار عالوة زائد االسمیة القیمةرأسمال مدفوع (
  ═══════   ═══════ 
 

 المصروفات اإلداریة االخرى  -١٦
 

 یلي:تتكون المصروفات اإلداریة األخرى للسنة المنتھیة مما 
 

 م٢٠١٩  م ٢٠٢٠  
 دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
     

 ٢٬١٦٠  ١٬٧٩١  استشارات وتسویق
 ١٬٦١٢  ١٬٥٧٧  إیجار مكاتب

 ٨٢٥  ٦٩٣   اتصاالت واشتراكات
 ١٬١٤٢  ٢٣٣  مصاریف سفر

 ٢٤٩  ٥٨٥  خدمات دعم
 ٥٧٦  ٥١٨   مصروفات اجتماعات

 ٥٣٣  ٢٦٥  أخرى
 ٧٬٠٩٧  ٥٬٦٦٢  المجموع

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 االحتیاطي العام -١٧
 

من اتفاقیة تأسیس المؤسسة، یجب على المؤسسة تحویل صافي الدخل  ٢٧وفقا للفقرة األولى من المادة 
من رأس  ٪٢٥السنوي إلى االحتیاطي العام بناًء على موافقة مجلس اإلدارة إلى أن یعادل ھذا االحتیاطي 

متاحة للتوزیع على   فھي  ه عالأي زیادة في صافي الدخل عن الحد المذكور أ  أماالمال المكتتب بھ للمؤسسة.  
 الدول األعضاء.

 
 التزامات قائمة -١٨

 
االلتزامات القائمة ھي عملیات التمویل التجاریة الساریة المفعول المعلنة والتي یمكن لعمالئنا المطالبة بھا 

 في أي وقت. والبنود التي تتألف منھا ھذه االلتزامات القائمة ھي كما یلي:
 

  الساریة المفعول المعلنة والتي لم یبدأ سحبھا بعد، والعملیات 
  الجزء القائم من تلك العملیات الواقعة تحت السحب النشط بما في ذلك االعتمادات المستندیة الصادرة

  .وزالجھ واعتماداتوالصالحة لغایة تاریخ السحب واالعتمادات المؤجلة الدفع غیر المستوفاة 
 

 مما یلي:تتكون االلتزامات القائمة 
 

 م ٢٠٢٠ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف

 م٢٠١٩ 
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

 ٤١٣٬٣٤٨  539,433  التزامات قائمة
 ـــ       35,263 االعتمادات المستندیة وااللتزامات االحتیاطیة  

 ٤١٣٬٣٤٨  574,696 المجموع
 

 محفظة االستحقاقات -١٩
 

 والمطلوبات المالیة حسب فترات االستحقاق أو الفترات المتوقعة لتحویل النقد:فیما یلي الموجودات 
 

   فترة استحقاق محددة  م٢٠٢٠
 

 أكثر من خمس  ٥إلى  ١ ١٢إلى  ٣ أقل من 
فترة استحقاق  

  غیر محددة 
 المجموع   سنوات  سنوات  شھرًا  أشھر  ٣ 
دوالر أمریكي   

 باآلالف
دوالر أمریكي  

 باآلالف
أمریكي  دوالر 
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

دوالر أمریكي  
 باآلالف

       الموجودات 
 ٩٢٬٣٩٨ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٩٢٬٣٩٨ النقد وما في حكمھ 

 ١٢٥٬٠٠٠ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ١٢٥٬٠٠٠ ودائع من خالل بنوك 
 ٧٦٢٬٦٦٤ ـــ       ـــ       ـــ       ٤٠٢٬٧٨٤ ٣٥٩٬٨٨٠  مرابحة تجاریةتمویل 

 ١٥٤٬٦٥٦  ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ـــ       ـــ       صكوك الاستثمار في 
 ١٬١٣٤٬٧١٨ ٠ ٤٣٬١٠١ ١١١٬٥٥٥ ٤٠٢٬٧٨٤ ٥٧٧٬٢٧٨ إجمالي الموجودات المتداولة 

       
       المطلوبات 

 مبالغ مستحقة لجھات ذات 
 ٢٬٤١٩ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٢٬٤١٩ عالقة   

 ٦٬١٢٣ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٦٬١٢٣ دفعات مقدمة لعمالء
 ٨٬٥٤٢ ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ٨٬٥٤٢ إجمالي المطلوبات المتداولة 

       
 ٥٥٤٬١٨٧ ـــ       ـــ       ـــ       ٢٦٥٬١٠١ ٢٨٩٬٠٨٦ )١٨التزامات قائمة (إیضاح 
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 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
 المالیةإیضاحات حول القوائم 

 ھـ)١٤٤٢جمادى االولى  ١٦م (الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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 إدارة المخاطر (تتمة) -٢٣
 
 مخاطر السوق  )ب
 

 المؤسسة عرضة لمخاطر السوق التالیة:
 
 ) مخاطر العملة١

تنشأ مخاطر العملة من احتمال أن تؤدي التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة إلى التأثیر على قیمة 
الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بعمالت أجنبیة. ال تقوم المؤسسة بالتحوط من التعرض لمخاطر 

ومطلوباتھا المالیة وتعدیل العمالت عن طریق ادوات التحوط. تقوم المؤسسة بمراقبة تكوین موجوداتھا 
أرصدتھا بصورة منتظمة للحد من التعرض ألي تقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن جزءاً 
جوھریاً من عملیات التمویل التي تقوم بھا المؤسسة بالدوالر األمریكي الذي تسجل بھ المؤسسة مواردھا 

من خالل شركاء خارجیین ال تقوم  علیھ الحصول. واي تمویل بغیر العملة الوظیفیة یتم عضاءاأل كحقوق
 المؤسسة بالمتاجرة بالعمالت.

 
 ) مخاطر السیولة٢

مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المؤسسة على مواجھة صافي متطلبات التمویل. وللوقایة من ھذه 
یق االحتفاظ بمستویات عالیة من السیولة یتم استثمارھا في المخاطر، تتبع المؤسسة توجھاً متحفظاً عن طر

جل من النقد وما في حكمھ وودائع من خالل بنوك وتمویل مرابحة تجاریة بتواریخ استحقاق قصیرة األ
 ).١٩ثالثة إلى اثني عشر شھراً. تم عرض بیان السیولة لموجودات ومطلوبات المؤسسة في اإلیضاح (

 
 الربحمخاطر ھامش  )٣

دوات المالیة. المؤسسة تنشأ مخاطر الھامش من احتمال تأثیر التغیرات في ھامش الربح على قیمة األ
معرضة لمخاطر ھامش الربح على استثماراتھا في الودائع من خالل بنوك وتمویل المرابحات التجاریة. 

ً لظروف بالنسبة للموجودات المالیة، تقاس عوائد المؤسسة نسبة إلى مؤشر محدد وبا لتالي تختلف تبعا
  السوق.

 
تم تحدید تحلیل الحساسیة بناًء على التعرض ألسعار الربح كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة، وكذلك 

نقطة اساس عند   ٥٠التغییر المحدد في بدایة السنة المالیة ویبقى ثابتاً طوال فترة القوائم المالیة. تم استخدام  
یة عن سعر ھامش الربح إلى كبار موظفي اإلدارة وتمثل تقییم اإلدارة للتغیر المحتمل تقدیم التقاریر الداخل

 في أسعار الربح.
 

نقطة أساس مع بقاء جمیع  ٥٠كما في تاریخ القوائم المالیة، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى / أقل بما یعادل 
عضاء في نھایة الفترة لن یتغیر بشكل المتغیرات األخرى ثابتة، فإن صافي دخل المؤسسة للفترة وحقوق األ

 كبیر.
 

 ج) مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة
 
. یشكل االلتزام الشریعة ومبادئ أحكام ب االلتزام عدم  مخاطر من عملیاتھا حمایةل أھمیة المؤسسة وليت

بالضوابط الشرعیة جزءاً ال یتجزأ من أغراض المؤسسة تمشیاً مع اتفاقیة التأسیس. وبالتالي، تقوم المؤسسة 
الواسع من  اإلطاربإدارة مخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة بصورة فعالة من خالل االستفادة من 

لمخاطر الخط الدفاعي األول متضمنة ثقافة االلتزام اإلجراءات والسیاسات. تعتبر وحدة العمل او وظیفة ا
بالضوابط الشرعیة، بینما تعمل وظیفة االلتزام بالضوابط الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة كخط 

  كما أن .دفاع ثان إلدارة ومراقبة عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة ما قبل تنفیذ المعامالت / العملیات
مستقل كخط دفاع ثالث ما  معقوال االمراجعة الشرعیة الداخلیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة توفّر تأكید

 المعامالت بتطبیق منھجیة المراجعة الشرعیة الداخلیة للمخاطر. / بعد التنفیذ للعملیات
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 د) القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة
 

عند بیع أصل ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب  تسلمھ م تیإن القیمة العادلة ھي السعر الذي 
معاملة نظامیة تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. ال تختلف القیم العادلة للموجودات التشغیلیة بشكل 

 جوھري عن القیم الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة.
 
 ى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألداة مالیة مماثلة (دون تعدیل او إعادة ترتیب)،المستو 

 
 المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة ألصول أو التزامات مماثلة أو أسالیب تقییم أخرى  

 تعتمد فیھا جمیع المعطیات الھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا، و                   
 
 رصدھا في السوق: طرق تقییم ال ترتكز معطیاتھا الجوھریة على بیانات یمكن ٣المستوى  

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  
دوالر أمریكي  

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
دوالر أمریكي 

 باآلالف
    

    م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
   ١٥٤٬٦٥٦ استثمار في صكوك

 
    م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 ـــ        ـــ        ٧١٬١٠٠ استثمار في صكوك
 

 ).ءالشيم: نفس ٢٠١٩ال توجد تحویالت بین المستویات خالل السنة (
 

 المعلومات القطاعیة -٢٤
 

یوافق مجلس اإلدارة على التخصیص العام للموارد لألنشطة التنمویة المختلفة للمؤسسة. ومن أجل ضمان 
توفر الموارد الكافیة لتمكینھا من تحقیق األھداف التنمویة، تشارك المؤسسة بنشاط في إدارة الخزینة 

یة اإلسالمیة على النحو الُمْفَصْح والسیولة. ویتم تنفیذ المبادرات التنمویة من خالل عدد من المنتجات المال
عنھ في ُصلب قائمة المركز المالي، ویتم تمویلھا مركزیا من رأسمال المؤسسة. لم تحدد إدارة المؤسسة 

مجلس  نإ) "التقاریر القطاعیة" حیث ٢٢قطاعات تشغیلیة منفصلة ضمن تعریف معیار المحاسبة المالیة (
لمالي ككل دون تمییز بین األنشطة التنمویة واألنشطة المساندة اإلدارة یراقب أداء المؤسسة ومركزھا ا

ألنشطة إدارة السیولة أو التوزیع الجغرافي لبرامجھا التنمویة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التقاریر الداخلیة 
المقدمة إلى مجلس اإلدارة ال تقدم معلومات محددة تتعلق بأداء المؤسسة بحسب المنصوص علیھ في معیار 

 ).٢٢). تم بیان التوزیع الجغرافي للموجودات المالیة للمؤسسة في اإلیضاح (٢٢حاسبة المالیة (الم
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 مخاطر السوق  )ب
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 المعلومات القطاعیة -٢٤
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