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 تقریر مراجع الحسابات المستقل

رینقیس وأعضاء مجلس المحافظین   الموإلى: أصحاب المعالي رئ

ة ـــــــــــللتنمی سالميالبنك اإل
لكة العربیة السعودیة  مال -جدة 

حول مراجعة القوائم المالیة  تقریر 

الرأي 
قائمة المركز  تشتمل علىموارد رأس المال العادیة ("البنك") والتي  ـللتنمیة  سالميللبنك اإلالمرفقة لقد راجعنا القوائم المالیة 

 للسنة المنتھیة فيوقائمة التدفقات النقدیة  ،األعضاءوقائمة التغیرات في حقوق وقائمة الدخل، ، م٢٠١٩دیسمبر  ٣١المالي كما في 
السیاسات المحاسبیة الھامة. بات حول القوائم المالیة بما في ذلك ملخص یضاح واإل ، ذلك التاریخ

 م٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في  المالیة المرفقة تظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للبنكن القوائم إفي رأینا، 
الصادرة   المالیة  وفقاً لمعاییر المحاسبةللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ    األعضاءونتائج عملیاتھ، وتدفقاتھ النقدیة، والتغیرات في حقوق  

. ةسالمیاإلسسات المالیة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤ

خالل فترة المراجعة. لمجموعة البنك الھیئة الشرعیة  حددتھا كما  ةسالمیاإلالشریعة  بأحكام ومبادئم البنك أیضاً في رأینا، التز

  أساس الرأي
 ةسالمیاإلالصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة    ةسالمیاإلمراجعة المؤسسات المالیة  لمعاییر  مراجعتنا وفقاً    تمت

مسؤولیات مراجع الحسابات ـ  "ب  ةالخاص  الفقرة. تم بیان مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر بشكل أكبر ضمن  ومعاییر المراجعة الدولیة
المھنة لمحاسبي ومراجعي المؤسسات   أخالقیاتالبنك وفقاً لالئحة معاییر    في تقریرنا. إننا مستقلون عن  "مراجعة القوائم المالیة  عن

للمحاسبین ، والئحة معاییر أخالقیات المھنة ةسالمیاإلھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الصادرة عن  ةسالمیاإلالمالیة 
 السائدة  إلى جنب المتطلبات األخالقیة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالیة  یات الدولیة جنباً المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر األخالق

الئحة المعاییر األخالقیة للمحاسبین المھنیین لالمتطلبات و  لھذهوفقاً    خرىاألخالقیة األفي منطقة العمل المحلیة، واستوفینا مسؤولیاتنا  
لتوفیر أساس لرأینا.  الئمةوم لمراجعة التي حصلنا علیھا كافیةاالصادرة عن مجلس معاییر األخالقیات الدولیة. إننا نعتقد بأن أدلة 

محاور المراجعة الرئیسیة 
دیسمبر   ٣١  للسنة المنتھیة فيأھمیة في مراجعتنا للقوائم المالیة   األكثرـ التي برأینا المھني  ـ  محاور المراجعة الرئیسیة ھي األمور 

. وھذه المحاور تم بحثھا ضمن سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وفي سیاق تكوین رأینا بھذا الخصوص، وال نقدم رأیًا م٢٠١٩
ا مراجعتنا كل محور من ھذه المحاور مستقًال حول ھذه األمور. وبخصوص كل محور أدناه، ھناك وصف للكیفیة التي عالجت بھ

ضمن ذلك السیاق. 

مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا، بما في ذلك ما  عنلیات مراجع الحسابات ؤوتوفینا مسؤولیاتنا المذكورة في فقرة "مسلقد اس
 التحریفیتعلق بھذه المحاور الرئیسیة. وبناًء علیھ تضمنت مراجعتنا أداء اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة مع تقییمنا لمخاطر 

م تنفیذھا لمعالجة المحاور أدناه ـ أساسًا قدم نتائج إجراءات مراجعتنا ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تفي القوائم المالیة. تُ  الجوھري
لرأي المراجعة الخاص بنا حول القوائم المالیة المرفقة.



(تتمة)  حول مراجعة القوائم المالیةتقریر 

كیف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئیسیةمحاور المراجعة الرئیسیة
االنخفاض في قیمة موجودات المشاریع وتمویالت المرابحة   

، بلغ إجمالي موجودات المشاریع وتمویالت  م٢٠١٩دیسمبر    ٣١كما في  
  ١٣٬٩١٨:  م٢٠١٨(  إسالمي ملیون دینار    ١٥٬٠٠٢مبلغ  للبنك  المرابحة  

  ٣٣٦:  م٢٠١٨(  إسالميملیون دینار    ٣٤٦) ومبلغ  إسالميملیون دینار  
) على التوالي، مقابل مخصص انخفاض في القیمة إسالميملیون دینار 

)  إسالميملیون دینار  ٢٧٧: م ٢٠١٨( إسالميملیون دینار  ٣٠٤بمبلغ 
)، على  إسالميملیون دینار    ٣٢:  م٢٠١٨(  إسالميملیون دینار    ٢ومبلغ  

.  في نھایة السنة التوالي، تم إدراجھا

لمزید من التفاصیل حول  )١٤- ٧(الرجاء الرجوع إلى اإلیضاحات 
موجودات المشاریع وتمویالت المرابحة ومخصص االنخفاض في  

) لمزید من التفاصیل حول السیاسة ٣القیمة المقابل، واإلیضاح (
  االئتمان ذات الصلة خسائر یة التي یتبعھا البنك لتحدید المحاسب

واالعتراف بھا. 

والتقدیرات  االفتراضات یتم تطبیق الحكم لتحدید المعاییر المالئمة و
المستخدمة في احتساب مخصصات االنخفاض في القیمة. یستخدم البنك  
الخبرات السابقة لتقییم الخصائص بما في ذلك المؤشرات المستقبلیة 

الضمانات  مدى مالءمة    لمدى التعرضات السیادیة وغیر السیادیة، وتقییم
والتدفقات النقدیة المستقبلیة.   

اض القیمة مجاًال ھامًا نظرًا للمستوى الجوھري یمثل مخصص انخف
لحكم اإلدارة المستخدم في تحدید مخصصات االنخفاض في القیمة.  
ونظرًا لجوھریة أرصدة موجودات المشاریع وتمویالت المرابحة 

في احتساب   واالفتراضات والتقدیرات المستخدمةومستوى الحكم 
یع وتمویالت  ودات المشار مخصصات االنخفاض في القیمة لموج

عتبر ھذا االمر محورًا رئیسیاً من محاور المراجعة.یُ  ،المرابحة
 

اشتملت إجراءات مراجعتنا لالستجابة للمخاطر الجوھریة المرتبطة  
بانخفاض قیمة موجودات المشاریع وتمویالت المرابحة لدى البنك على  

مخصصات االنخفاض في القیمة المقابلة.  مدى مالءمة تقییم 

الرئیسیة، فقد ركزنا على تحدید   ضوابطالبناًء على فھمنا لإلجراءات و
الخسارة وضوابط الحوكمة لعملیة انخفاض القیمة بما في ذلك  أحداث 

إعادة التقییم المستمر بواسطة اإلدارة.
 

لقد نفذنا إجراءات فحص شمولیة وفحصنا الضوابط الرئیسیة ذات الصلة  
لتحدید ما إذا كانت مصممة ومنفذة وتعمل بفعالیة على مدار السنة.

(التعرضات   رة فردیةعند احتساب مخصصات انخفاض القیمة بصو
، قمنا بتقییم المعاییر لتحدید ما إذا كان قد حصل  السیادیة وغیر السیادیة)

حدث لالنخفاض في القیمة، وإذا كان ھناك متطلبًا لحساب مخصص  
االنخفاض في القیمة. لقد اختبرنا عینة من موجودات المشاریع وتمویالت  

حددت وحسبت بشكل مالئم جمیع  المرابحة لتحدید ما إذا كانت اإلدارة قد  
أحداث االنخفاض في القیمة وتقییم ما إذا كان االنخفاض قد تم تحدیده  

  ما إذا كان ذلك مناسباً أم ال.یوتكوین حكمنا ف في الوقت المناسب

بالنسبة لموجودات المشاریع وتمویالت المرابحة التي تعرضت  
مخصصات انخفاض  النخفاض القیمة، فقد حصلنا على فھم ألساس قیاس  

واالفتراضات   القیمة واعتبرنا فیما إذا كانت األحكام والتوقعات
بما في    لمستفیدینا أحوال  الرئیسیة لإلدارة مالئمة على ضوء    والتقدیرات

ذلك تقییم المؤشرات المستقبلیة وتقییم ما إذا كانت الخبرة السابقة مالئمة  
احتساب    بإعادة التحقق مننا  عند تقییم احتمالیة الخسائر المتكبدة . كما قم

  اً ـــــوفحصنا أیض ، على أساس العینة، مخصص االنخفاض في القیمة
المعطیات الرئیسیة الحتساب مخصص االنخفاض في القیمة بما في ذلك  
التدفقات النقدیة المتوقعة مستقبًال وقمنا بعمل اختبارات لتقییم ما إذا كانت  

حدیثة وتفي بالغرض.  االحتسابات

وحیثما تم احتساب مخصص النخفاض القیمة على أساس جماعي، قمنا  
ودقة المعطیات لنموذج احتساب  بفحص ـ على أساس العینة ـ اكتمال 

االنخفاض في القیمة المستخدم من قبل اإلدارة بما في ذلك المعلومات  
المتنوعة من خالل    خرىوالمعطیات األ  للمستفیدالضمنیة والتقییم المالي  

المطابقة بین التفاصیل مع األنظمة المصدریة للبنك مع إعادة احتساب  
مخصص انخفاض القیمة. 

من حیث   السیادیة لقد قمنا بفحص عینة من التعرضاتذلك،  ل إضافةً 
مالءمة االفتراضات المستخدمة في نموذج احتساب انخفاض القیمة  
لتحدید احتمالیة التعثر مقابل نظرة السوق المستقبلیة الطویلة األجل للدول  

المعنیة، كما تم تقییمھا بواسطة وكاالت تصنیف مستقلة.  

في القوائم المالیة فیما یتعلق بانخفاض   صاحات اإلفكما قمنا بتقییم كفایة 
قیمة موجودات المشاریع وتمویالت المرابحة.



(تتمة)  حول مراجعة القوائم المالیةتقریر 

كیف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئیسیةمحاور المراجعة الرئیسیة
واستثمارات الخزینة  (یستثنى منھا االنخفاض في قیمة موجودات  

تمویالت المرابحة واالستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة من خالل  
قائمة الدخل) 

، بلغ إجمالي موجودات واستثمارات الخزینة م٢٠١٩دیسمبر    ٣١كما في  
(یستثنى منھا تمویالت المرابحة واالستثمارات المسجلة بالقیمة العادلة  

ل) (والتي یشار إلیھا مجتمعة بـ "االستثمارات") من خالل قائمة الدخ
ملیون دینار  ٧٬٨٨٠: م٢٠١٨( إسالميملیون دینار  ٨٬٢٦٥مبلغ 
ملیون دینار  ٦٥) مقابل مخصص انخفاض في القیمة بمبلغ إسالمي
في نھایة السنة.   ) تم إدراجھإسالميملیون دینار    ٨٠:  م٢٠١٨(  إسالمي

) لمزید من  ١٦و  ١٥و  ١٤و  ٦و  ٥و  ٤الرجاء الرجوع إلى اإلیضاحات (
التفاصیل حول ھذه االستثمارات ومخصص االنخفاض في القیمة 

) لمزید من التفاصیل حول السیاسة المحاسبیة ٣المقابل، واإلیضاح (
ذات العالقة واالعتراف   لالنخفاض في القیمةالبنك لتحدید  فيالمتبعة 

بھا. 

یخ قائمة المركز المالي، فإن تعرض البنك لالنخفاض في  كما في تار 
قیمة االستثمارات غیر المسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

مثل في أدوات الدین وحقوق الملكیة المصنفة بالتكلفة المطفأة والتكلفة  تی
والقیمة العادلة من خالل فئات حقوق الملكیة. ھذه األدوات على التوالي  

ة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق.  معرض
 

إن تقدیر خسائر االنخفاض في القیمة التي تتعلق بأدوات الدین للبنك  
یتطلب من البنك ممارسة الحكم في تحدید ومراقبة الدلیل الموضوعي  

على االنخفاض في القیمة، ویتمثل ذلك من خالل التالي:  

انخفاض التصنیفات  تأسیس مؤشرات النخفاض القیمة (بما في ذلك  ·
االئتمانیة والصعوبات المالیة أو صعوبات السداد)، 

تحدید أحداث االنخفاض في القیمة،  ·
تقییم الخسائر المتكبدة في تاریخ التقریر المالي باستخدام طرق  ·

داخلیة وافتراضات ذات عالقة (بما في ذلك الزمن المتوقع للتدفقات  
).خرىالنقدیة وعوامل التعثر األ

یتعلق بأدوات حقوق الملكیة فإن معاییر المحاسبة المالیة تتطلب   فیما
االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة عند وجود دلیل موضوعي على  
حدوث خسارة متكبدة نتیجة االنخفاض في القیمة. وھذا یتضمن تحدید  
االنخفاض الجوھري أو الممتد ألجل طویل في القیمة العادلة. یتم قیاس  

خفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الدفتریة لألداة وقیمتھا  مبلغ االن
المتوقعة القابلة لالسترداد. وبالتالي، تقوم إدارة البنك بممارسة حكمھا  

في تحدید الحدث المسبب لالنخفاض في القیمة.  

ونظرًا لجوھریة المبلغ المتضمن وأھمیة الحكم الذي تمارسھ اإلدارة في 
موجودات  عملیة تحدید خسائر االنخفاض في القیمة لكل من 

(یستثنى منھا تمویل المرابحة  واالستثمارات  واستثمارات الخزینة
فقد اعتبرنا ھذا األمر محورًا  المسجلة بالقیمة العادلة في قائمة الدخل) 

من محاور المراجعة.   رئیسیاً 

اشتملت إجراءات مراجعتنا لالستجابة للمخاطر الجوھریة المرتبطة  
بانخفاض قیمة استثمارات البنك على ما یلي:  

  واحتساب  تقییم االستمراریة في تطبیق منھجیة البنك في تقییم ·
انخفاض القیمة. 

فحص ضوابط الرقابة الداخلیة ذات الصلة لتحدید األسباب  ·
ة النخفاض القیمة ووقوع أحداث االنخفاض في القیمة  المالئم

وتقدیر مبلغ خسائر االنخفاض في القیمة. 

وشمولیة االفتراضات المقابلة ألدوات محددة.  مدى مالءمةتقییم ·

احتساب خسارة االنخفاض في القیمة المقدرة  بإضافًة إلى ذلك، فقد قمنا 
البنك لعینة مختارة من االستثمارات باستخدام طرق احتساب الخسارة    من

بما في ذلك حساسیة خسارة االنخفاض في القیمة ألي من االفتراضات  
الجوھریة المستخدمة.   

في القوائم المالیة   اإلفصاحات لقد قمنا أیضًا بتقییم مدى كفایة ومالئمة 
بشأن االنخفاض في قیمة االستثمارات. 



(تتمة)  حول مراجعة القوائم المالیةتقریر 

م٢٠١٩سنة عن الواردة في التقریر السنوي للبنك  أخرىمعلومات 
ٌة  مسؤولإن اإلدارة  ، خالف القوائم المالیة وتقریرنا.  م٢٠١٩من البیانات الواردة في التقریر السنوي للبنك لسنة    خرىتتكون المعلومات األ
متاحاً لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات. م٢٠١٩للبنك لسنة  . یتوقع أن یكون التقریر السنوي خرىعن المعلومات األ

أي شكل من أشكال التأكید بھذا الخصوص.  ينبد ال، كما خرىمات األال یغطي رأینا حول القوائم المالیة المعلو

المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وللقیام  خرىوفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا تنحصر في قراءة المعلومات األ
ال تتوافق بشكل جوھري مع القوائم المالیة أو المعرفة التي حصلنا علیھا من  خرىفي االعتبار إن كانت المعلومات األ ھا بذلك نأخذ

 بشكل جوھري. ُمحرفةالمراجعة أو أنھا تبدو 

القوائم المالیة   عن والمكلفین بالحوكمة اإلدارةمسؤولیات 
.  والمكلفین بالحوكمة إدارة البنكمن مسؤولیة  ةسالمیاإلالشریعة  ومبادئحكام إن ھذه القوائم المالیة وتعھد البنك للعمل وفقاً أل

 
الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة  المالیة القوائم المالیة وعرضھا بشكل عادل طبقاً لمعاییر المحاسبة إعدادعن  ةٌ مسؤول اإلدارةإن 

 الجوھري الناتج  التحریفقوائم مالیة خالیة من    عدادالضروري إل  ةأیضاً عن نظام الرقابة الداخلی  لةٌ ومسؤو،  ةسالمیاإلیة  للمؤسسات المال
عن غش أو خطأ. 

فصاحـ  حسب  ل على أساس مبدأ االستمراریة واإلعن تقییم قدرة البنك على االستمرار بالعم  ةٌ مسؤول  اإلدارةالقوائم المالیة، فإن    إعدادعند  
النیة في تصفیة  ارةاإلددى إال إذا كان ل يالمحاسباالستمراریة مبدأ مقتضى الحال ـ عن األمور المرتبطة باالستمراریة واستخدام أساس 

أو لیس لدى اإلدارة بدیل حقیقي إال القیام بذلك.  ، أو إیقاف عملیاتھ، البنك

المكلفون بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على آلیة التقریر المالي في البنك.

مراجعة القوائم المالیة  عنابات مسؤولیات مراجع الحس
 ،خطأ عن غش أو  ناتجاً  سواء كان ھريجو تحریفبأن القوائم المالیة ـ ككل ـ خالیة من  معقول تأكیدأھدافنا في الحصول على  تتمثل
ي یتم تنفیذھا أن المراجعة الت على  اً ضمان  لیس  عالي المستوى لكنھ  تأكید  والمعقول ھ  التأكیدإن  صدار تقریر مراجعة یشتمل على رأینا.  وإ

ومعاییر المراجعة الدولیة من شأنھا أن تكشف   ةسالمیاإلالصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة    المراجعةوفقاً لمعاییر  
إذا كان من المتوقع  ـ منفردة أو مجتمعة ـ  وتعتبر جوھریةغش أو خطأ  قد تأتي التحریفات نتیجةالجوھري عند وجوده.  التحریفعادًة 

أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه القوائم المالیة.بشكل معقول 

الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة   ةسالمیاإلمراجعة المؤسسات المالیة  وفقاً لمعاییر    تتموكجزء من المراجعة التي  
 مھني طیلة المراجعة. وقمنا أیضاً بما یلي:ال التقدیر المھني ونبقي على الشك فإننا نمارس، ومعاییر المراجعة الدولیة ةسالمیاإل

عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة استجابًة   اً الجوھري للقوائم المالیة سواًء كان ناتج   التحریفتحدید وتقییم مخاطر  ·
جوھري ناشئ عن  تحریفلتلك المخاطر، والحصول على دلیل مراجعة كاٍف ومالئم كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم كشف 

الغش أكثر من المخاطر التي تنشأ عن الخطأ حیث إن الغش قد ینتج عن تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو تضلیل أو تجاوز 
الرقابة الداخلیة.





جزءًا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات من 
٦

رأس المال العادیةموارد -للتنمیةسالمياإلالبنك
قائمة المركز المالي

م٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
)ذلكغیرذكر ما لم یُ ةسالمیاإلبآالف الدنانیر جمیع المبالغ (

اتإیضاح
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

٤٨٥٤٫١٧٤٨١٥٫٥٢٥نقد وما في حكمھ
٥٤٫٤٢٤٫٠٢٢٤٫١٧٣٫٣٥٥بالمرابحة ودائع سلع 

٦١٫٧٢٤٫٢١١١٫٦٥٣٫٨١٥استثمارات في الصكوك
٧٣٤٣٫٦٩٨٣٠٤٫٠٩٢ل بالمرابحةتموی

٧٫٣٤٦٫١٠٥٦٫٩٤٦٫٧٨٧موجودات الخزینة

٩٧٫٣٧٨٫١٨٧٦٫٦٦٧٫٤٧٠موجودات استصناع
١٠٨٤٩٫٦٠٦٨٧٣٫٢٥٢مضاربة مقیدة

١١١٫٩٠٦٫٥٦٩١٫٦٠٢٫٧٧٥بیع آجل
١٢٢٫٧٨١٫٠٧٥٢٫٦٨٤٫٤٧٣إجارةموجودات 
١٣١٫٧٨١٫٨٣٠١٫٨١٣٫٧٢٠قروض
١٤٫٦٩٧٫٢٦٧١٣٫٦٤١٫٦٩٠ت المشاریعموجودا

١٥٥٤١٫١٣٠٤٦٦٫٠٣٨الشركاترأسمالاستثمارات في 
١٦٧٥٦٫٨٧٥٧٥٥٫٨١٦الشركات الزمیلةاستثمار في 
٥٥٫١٦١٤٩٫٥٩٦أخرىاستثمارات 

١٫٣٥٣٫١٦٦١٫٢٧١٫٤٥٠موجودات االستثمار

٥٣٫٤٦٤٥٦٫٦٤٨وموجودات غیر ملموسة ممتلكات ومعدات
١٧١٢٣٫٨٨٧١٣٠٫٨٧١أخرىموجودات 

٢٣٫٥٧٣٫٨٨٩٢٢٫٠٤٧٫٤٤٦مجموع الموجودات

المطلوبات 
١٨١٢٫١٨١٫٩٠٤١١٫٦٨٣٫١٣٦قائمةالُمصدرةالصكوك ال

١٩١٫٦١٣٫٦٥٢٧٨٩٫١٣٣بالمرابحةسلع مشتراةمطلوبات
٢٠٣٦١٫٧٦٣٣٨٨٫٦٦١وكالة مستحقة

٢١٣٥١٫٣١٥٤٤٦٫٣٧١أخرىمطلوبات 
١٤٫٥٠٨٫٦٣٤١٣٫٣٠٧٫٣٠١مجموع المطلوبات

األعضاءحقوق 
٢٣٥٫٧٨٥٫١٢٢٥٫٥٩٥٫٤١٦رأس المال المدفوع

٢٤٣٫١٣٩٫٧٣٨٣٫٠٦٠٫٨٢٦إحتیاطیات
١٤٠٫٣٩٥٨٣٫٩٠٣صافي الدخل للسنة 

٩٫٠٦٥٫٢٥٥٨٫٧٤٠٫١٤٥األعضاءمجموع حقوق 
٢٣٫٥٧٣٫٨٨٩٢٢٫٠٤٧٫٤٤٦األعضاءمجموع المطلوبات وحقوق 

٢٩٨٠٫٩٢١٧٩٫١٠٧حسابات استثمار مقیدة



جزءًا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات من 
٧

رأس المال العادیةموارد -للتنمیةسالميالبنك اإل
قائمة الدخل

م٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة
)ذلكغیر ما لم یذكر ةسالمیاإلبآالف الدنانیر جمیع المبالغ (

إیضاحات
ھیة في للسنة المنت

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
٣١المنتھیة في للسنة

م٢٠١٨دیسمبر 
من:/ (الخسارة) الدخل

١٠٨٫٠١٧٨٥٫٨٨٩بالمرابحة ودائع سلع
٦٦٠٫٠٩٥٥٠٫٠٧٤استثمارات في الصكوك

١٣٫٠٣٧١١٫٤٦٩تمویل بالمرابحة
١٨١٫١٤٩١٤٧٫٤٣٢موجودات الخزینة
٢٤٤٫٧٨٤٢٣٧٫١٧٥موجودات استصناع

٣٢٫٤٤٤٣٤٫٥٩٨مضاربة مقیدة
٦٣٫٦٨٧٥٩٫١٨٧بیع آجل

٣٠٣٫٥٤١٢٧٦٫٢٦٧إجارةموجودات 
)٢٠٧٫٩١٣()٢١٩٫٧٧٩(١٢إجارةإستھالك موجودات 

١١٫٨٣٦١٣٫٦٥٣قروض
٤٣٦٫٥١٣٤١٢٫٩٦٧موجودات المشاریع

١٨٫٠٧٨٦٥٫١٧٢كاتالشررأسمالاستثمارات في 
)١٠٣٫٥٠١()٢٩٫٤١٨(١٦الشركات الزمیلةمن استثمار في خسارة
٨٦٤٨١٢أخرىمن استثمارات دخل 

)٣٧٫٥١٧()١٠٫٤٧٦(موجودات االستثمار
٦٫٦٨٤٦٫٤٨٧دخل آخر
)٣٫٩٣٩()٢٫٤٥٢(أجنبیةتحویل عمالت خسائر
٢١١٠٫٣٦٥١٢٫٢٦٩من تقییم عقود المقایضةأرباح

١٤٫٥٩٧١٤٫٨١٧دخل آخر 
٦٢١٫٧٨٣٥٣٧٫٦٩٩مجموع الدخل

)٢٤٤٫٠٦٧()٢٩٦٫١٩٥(٢١و٢٠و١٩و١٨تكالیف تمویل
)٤٩٫٣٥٤()٢٨٫٧٣٩(١٤مخصص انخفاض القیمة

٢٩٦٫٨٤٩٢٤٤٫٢٧٨صافي الدخل قبل مصاریف العملیات
)١٥٢٫١٠١()١٤٨٫٢٧١(٢٥مصاریف إداریة
)٨٫٢٧٤()٨٫١٨٣(ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة استھالك / إطفاء

)١٦٠٫٣٧٥()١٥٦٫٤٥٤(مجموع مصاریف العملیات 
١٤٠٫٣٩٥٨٣٫٩٠٣صافي الدخل للسنة 



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
األعضاءحقوقفيالتغیراتقائمة
م٢٠١٩دیسمبر ٣١ة المنتھیة في للسن

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیربآالفجمیع المبالغ (

جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات من 
٨

االحتیاطیات

عامإحتیاطيالمدفوعرأس المالاتإیضاح
إحتیاطي القیمة 

العادلة 

التزامات
تقاعد الصندوق 
أخرىاحتیاطات طبیةالوالرعایة

مجموع 
صافي الدخلاالحتیاطیات 

مجموع حقوق 
األعضاء

٢٫٩٣٩٫٣١٠١٩٦٫٩٧٧٨٫٥١٤٫٨٤٥)٣٧٫٢٣٩()٥٨٫٣٠٩(٥٫٣٧٨٫٥٥٨٢٫٧٠٠٫١٦٧٣٣٤٫٦٩١م٢٠١٨ینایر ١الرصید في  
٢١٦٫٨٥٨ــــــــــــــــــ٢٣٢١٦٫٨٥٨المدفوعزیادة في رأس المال

)٧٩٫٣١٠(ـــ)٧٩٫٣١٠(ــــــ)٧٩٫٣١٠(ــــــلالستثماراتصافي التغیرات في القیمة العادلة 

١٠٫٧٥٥ـــ١٠٫٧٥٥ـــ١٠٫٧٥٥ـــــــــ٢٢إكتواریة متعلقة بخطط التقاعد والمنافع الطبیةأرباح

طاحتیاطي محاسبة  ٢٫٢٥٦ـــ٢٫٢٥٦٢٫٢٥٦ــــــــــــ٢١التحوُّ

٩٫٦٣٦٩٫٦٣٦٨٣٫٩٠٣٩٫٦٣٦ــــــــــــ١٦الشركات الزمیلةحصة من استثمارات في حركة احتیاطیات 

٨٣٫٩٠٣)١٩٦٫٩٧٧(ــــــــــــــــــم٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في صافي الدخل 

ــــــ١٩٦٫٩٧٧ـــــــــ١٩٦٫٩٧٧ـــ٢٤محول إلى االحتیاطي العام

)١٨٫٧٩٨(ـــ)١٨٫٧٩٨(ـــــــــ)١٨٫٧٩٨(ـــ٢٤للمنحتخصیص
٣٫٠٦٠٫٨٢٦٨٣٫٩٠٣٨٫٧٤٠٫١٤٥)٢٥٫٣٤٧()٤٧٫٥٥٤(٥٫٥٩٥٫٤١٦٢٫٨٧٨٫٣٤٦٢٥٥٫٣٨١م٢٠١٨دیسمبر ٣١الرصید في 

١٨٩٫٧٠٦ــــــــــــــــــ٢٣١٨٩٫٧٠٦زیادة في رأس المال المدفوع

٧٠٫٢٨١ـــ٧٠٫٢٨١ــــــ٧٠٫٢٨١ــــــت في القیمة العادلة الستثمارات صافي التغیرا

)٦٠٫٦٤٢(ـــ)٦٠٫٦٤٢(ـــ)٦٠٫٦٤٢(ـــــــــ٢٢إكتواریة متعلقة بخطط التقاعد والمنافع الطبیةخسائر

طاحتیاطي محاسبة  )٥٤١(ـــ)٥٤١()٥٤١(ــــــــــــ٢١التحوُّ

)١٫٤٩٧(ـــ)١٫٤٩٧()١٫٤٩٧(ــــــــــــ١٦الشركات الزمیلةحصة من استثمارات في حركة احتیاطیات 
١٤٠٫٣٩٥١٤٠٫٣٩٥ــــــــــــــــــم٢٠١٩دیسمبر ٣١صافي الدخل للسنة المنتھیة في  

ـــ)٨٣٫٩٠٣(٨٣٫٩٠٣ـــــــــ٨٣٫٩٠٣ـــ٢٤محول إلى االحتیاطي العام

)١٢٫٥٩٢(ـــ)١٢٫٥٩٢(ـــــــــ)١٢٫٥٩٢(ـــ٢٤تخصیص للمنح

٣٫١٣٩٫٧٣٨١٤٠٫٣٩٥٩٫٠٦٥٫٢٥٥)٢٧٫٣٨٥()١٠٨٫١٩٦(٥٫٧٨٥٫١٢٢٢٫٩٤٩٫٦٥٧٣٢٥٫٦٦٢م٢٠١٩دیسمبر ٣١الرصید في 



رأس المال العادیةموارد-للتنمیةاإلسالميالبنك
قائمة التدفقات النقدیة

م٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیربآالفجمیع المبالغ (

جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات من 
٩

إیضاحات

للسنة المنتھیة في
دیسمبر٣١

م٢٠١٩

للسنة المنتھیة في
دیسمبر٣١

م٢٠١٨
التدفقات النقدیة من العملیات

١٤٠٫٣٩٥٨٣٫٩٠٣صافي الدخل للسنة
تعدیالت للبنود غیر النقدیة: 

٨٫١٨٣٨٫٢٧٤ك / إطفاء إستھال
١٦٢٩٫٤١٨١٠٣٫٥٠١الشركات الزمیلةمن استثمار في الخسارة

١٤٢٨٫٧٣٩٤٩٫٣٥٤مخصص انخفاض قیمة الموجودات المالیة
٣٫٦٠٤)٥٫٦٩٤(٦القیمة العادلة غیر المحققة من الصكوك)خسائرأرباح / (

)٣٨٠(ــأرباح من استبعاد صكوك 
)٤٫٩٥٩()٥٦٧(إطفاء دخل آخر 

٢٫٤٥٢٣٫٩٣٩أجنبیةتحویل عمالت خسائر 
)٤٧٫٠٦٨()٩٠٢(الشركاترأسمالأرباح من استبعاد استثمار في 

١٠٣٫٤٢٨٤٢٫١١١التغیرات في اإلیرادات المستحقة 
٣٤٦٤٠٫٥٠٠التغیرات في المصاریف المستحقة الدفع

٣٠٥٫٧٩٨٢٨٢٫٧٧٩ات قبل التغیرات في موجودات ومطلوبات العملیاتالدخل من العملی
التغیرات في موجودات ومطلوبات العملیات:

)٩٢٤٫٩٠٤()٨١٧٫٣٤٦(موجودات استصناع 
)١٠٫٤٦٤(٤٫٨٨١مضاربة مقیدة

)٧١٫٦٢٣()٣١٠٫٨٩٠(بیع آجل 
)٨٠٫٦٥٩()١١٣٫٨٤٦(إجارةموجودات 
٢٣٫٨٣٦١٫١١٠قروض

)٢٣٫٧٣٩(١١٫٦٨٠أخرىموجودات 
١٣١٫٩٦٨)١٤٢٫٥٢١(أخرىمطلوبات 

)١٫١٣٤٫٥١٩()٢٢١٫٦٤٧(ودائع سلع بالمرابحة 
٣٫٩٤٦)٣٨٫٧٩٣(تمویل بالمرابحة

)١٫٨٢٦٫١٠٥()١٫٢٩٨٫٨٤٨(صافي النقد المستخدم في أنشطة العملیات 
طة االستثمارالتدفقات النقدیة من أنش

)٨٤٫٧٢٣()٢٢٧٫٤١٠(٦استثمارات في الصكوكاستحواذ على 
٦١٧١٫٣٨٨١٦٣٫٩٨٣استثمارات في الصكوك/ استرداداستبعادحصیلة

ــ)٨٫٣٤٩(١٥الشركاترأسمالاستحواذ على استثمارات في 
٣٫٨٢١٧٦٫٣٦٩أخرىواستثمارات الشركاترأسمالاستبعاد استثمارات في حصیلة

)٤٫٦٧٩()٥٫٣٤٨(أخرىاستحواذ على استثمارات 
)٧٩٫٥٣٨()٦٦٫٧٤٤(١٦الشركات الزمیلةفي استحواذ / زیادة حصة 

١٦١٫٣٢٨١٫١٤٦الشركات الزمیلةتوزیعات أرباح من 
١٦٣٣٫٤٤٢٢٫٠٠٧الشركات الزمیلةاستبعاد استثمار في / رأسمالسداد حصیلة

)٥٫٨٠٦()٤٫٩٩٩(وموجودات غیر ملموسةإضافات لممتلكات ومعدات

٦٨٫٧٥٩)١٠٢٫٨٧١(أنشطة االستثمار) / منالمستخدم في(صافي النقد



موارد  رأس المال العادیة-للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(النقدیة قائمة التدفقات 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیربآالفجمیع المبالغ (

جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٥إلى ١تعتبر اإلیضاحات من 
١٠

إیضاحات

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩

للسنة المنتھیة في
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

یلالتدفقات النقدیة من أنشطة التمو

١٨٩٫٧٠٦٢١٦٫٨٥٨زیادة في رأس المال المدفوع 

)١٨٫٧٩٨()١٢٫٥٩٢(٢٤تخصیص للمنح 
٣٫٣٨٢٫٠١٦٢٫٧٤١٫١٢٩الصكوكإصدار حصیلة

)٩٦٦٫٠٨٤()٢٫٨٩٩٫٥٥٢(الصكوكاسترداد 
٨١١٫٤٨٩١٫٠٤٧بالمرابحةسلع مشتراةمطلوبات ودائع 

ـــ)٢٨٫٨٣٨(مستحقةوكالةاسترداد
١٫٤٤٢٫٢٢٩١٫٩٧٤٫١٥٢صافي النقد من أنشطة التمویل

٤٠٫٥١٠٢١٦٫٨٠٦صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
٧٦٩)١٫٨٦١(فروقات تحویل عملة من النقد وما في حكمھ

٨١٥٫٥٢٥٥٩٧٫٩٥٠في حكمھ في بدایة السنة النقد وما 

٤٨٥٤٫١٧٤٨١٥٫٥٢٥السنة نھایة النقد وما في حكمھ في



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
یضاحات حول القوائم المالیةإ

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیربآالفجمیع المبالغ (

١١

التأسیس واألنشطة-١
صادقت علیھا وعتھابموجب إتفاقیة التأسیس التي وقتأسس یة متعددة األطراف ومؤسسة تنمھو ")للتنمیة ("البنكسالميالبنك اإل

یھدف البنك إلى دعم التنمیة لكة العربیة السعودیة.ممال-ي جدةالمقر الرئیسي للبنك فیقع .م)١٩٧٤(ھـ ١٣٩٤في األعضاءالدول 
عدد الدول بلغ وقد . ةسالمیاإلالشریعةحكام ومبادئوفقاً أل، ةسالمیاإلوالمجتمعات األعضاءاإلقتصادیة والتقدم اإلجتماعي للدول 

.)٥٧: م٢٠١٨(ة دول٥٧في البنك األعضاء

،الرقابة الخارجیةھیئات منلى أعمالھ شراف عیتم اإلوالمنظمة دولیة، بصفتھ ،بة على البنوكللرقامحليقانونألي لبنكایخضعال
.أو التعرفة الجمركیةللضرائبوال یخضع 

ةشرعیالھیئةالأسس البنك . ةسالمیاإلالشریعةمبادئوتفاقیة التأسیس واألنظمة المالیةالوفقاً یمارس أنشطتھ یتعین على البنك أن 
.)٢٨(یضاحفي اإلاتم بیان وظائفھو،البنكلمجموعة

موجوداتھا ومطلوباتھا للتنمیة سالميوالصنادیق الخاصة بالبنك اإلللتنمیةسالمياإلبمجموعة البنكاألعضاءلمؤسسات الدى 
بغرض الخاصة والصنادیق للتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات أي من تحكم بیقوم البنك بالوال،المستقلة

.تابعة للبنكشركات ال یتم اعتبارھا الحصول على منافع، لذلك 

لكة العربیة السعودیة.ممال٢٤٤٤-٢٢٣٣٢جدة ،النزلة الیمانیةحي ، ١شارع الملك خالد، وحدة رقم ٨١١١العنوان الرسمي للبنك:

جمادى اآلخرة٢٢الموافق (م٢٠٢٠فبرایر١٦بتاریخ تمت الموافقة على القوائم المالیة بموجب قرار مجلس المدیرین التنفیذیین
). ٤٥رقم (في االجتماع السنوي لتقدیمھا إلى مجلس المحافظین)ھـ١٤٤١

عدادأساس اإل-٢

اللتزامبیان ا

أحكام وةالمیساإللمالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االقوائم المالیة وفقًا لمعاییر المحاسبة إعدادیتم 
لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ووفقاً لبنك. مجموعة الالھیئة الشرعیةحددھا تالتي ةسالمیاإلالشریعةومبادئ

اجعة مالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمرالالتي لم تتطرق لھا معاییر المحاسبة المحاسبیة الرئیسةفیما یتعلق باألمورةسالمیاإل
یر المحاسبة مجلس معایذات العالقة الصادرة عن بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي ، یقوم البنك باألخذ ةسالمیاإلللمؤسسات المالیة 

.ةسالمیاإلالشریعةحكام ومبادئشریطة عدم مخالفتھا ألالدولي

أساس القیاس

فیما عدا البنود التالیة:، القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةإعدادیتم 

تقاس بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة.الشركات التي رأسمالفي اتستثمارا-
.األولياالعتراف تقاس بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ویتم تصنیفھا كذلك عند التي في الصكوك ات االستثماربعض -
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.التي العمالت بالربح تود مقایضة ومبادلة معدالعق-

العملة الوظیفیة وعملة العرض
ھو الوحدة الحسابیة للبنك، ویعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة سالميوفقًا التفاقیة تأسیس البنك، فإن الدینار اإل

لصندوق النقد الدولي. 



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

١٢

امةالسیاسات المحاسبیة الھ-٣

لجمیع ثابتھذه القوائم المالیة. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات على أساس إعدادي المطبقة فلرئیسیةاالسیاسات المحاسبیةفیما یلي
لم ینص على غیر ذلك.الفترات المعروضة، ما

الموجودات والمطلوبات المالیة

لتزاماتالق التعاقدیة أو افي قائمة المركز المالي عندما یأخذ البنك على عاتقھ الحقوالمالیة الموجودات والمطلوباتإدراج یتم 
المتعلقة بذلك.

أو ،أخرىمنشأةخر من آمالي أصلأو ، نقدلتسلمحق تعاقدي أو،أخرىمنشأةلأداة ملكیة أو نقدي، أصلالمالي ھو أي األصل
لبنك.الصالح أن تكون من المحتملضمن شروط أخرىمنشأةتبادل موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة مع 

منشأةأو تبادل موجودات أو مطلوبات مالیة مع ،أخرىمنشأةلآخرماليي لتسلیم نقد أو أصلتعاقدو أي التزامالمالي ھاللتزاما
.لصالح البنكتكون ال ضمن شروط من المحتمل أن ،أخرى

السیاسات المحاسبیة بھا.المتعلقة واالعتراف للبنك ومبادئ القیاس الرئیسیةیةیلخص الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات المال

أدناه:العالقة ذات األجزاء في المفصلة واردة 

االعترافءىمبادالبند
القیمةانخفاضناقصاً المطفأة التكلفة بالمرابحة سلعودائع 

القیمةانخفاضناقصاً المطفأةالتكلفة مرابحةتمویل بال
انخفاض ناقصاً التكلفة المطفأةأو،دلة من خالل قائمة الدخلمة العایالقبإما:تم تصنیفھااستثمارات في الصكوك

القیمة 
القیمةانخفاضناقصاً التكلفة المطفأة وبیع آجلاستصناع

القیمةانخفاضناقصاً التكلفة مضاربة مقیدة
القیمةانخفاضواإلستھالك ناقصاً التكلفة إجارةموجودات 

القیمةانخفاضناقصاً مستحقة الدفعخدمةالمدفوعات زائدًا رسوم قروض 
األعضاءالقیمة العادلة من خالل حقوق الشركاترأسمالاستثمار في 
القیمةانخفاضناقصاً التكلفة أخرىاستثمارات 
المطفأةالتكلفة مصدرة الالصكوك

المطفأةالتكلفة بالمرابحةمطلوبات سلع مشتراه
فأةالتكلفة المطوكالة مستحقة

المالیةالمقاصة بین الموجودات والمطلوبات

المبالغ المقیدة، ویكون لدى لتسویةنافذ نظاماً ، فقط عندما یكون ھناك حقالمالیةیتم إجراء مقاصة بین الموجودات والمطلوبات
.آن واحدفي اللتزامألصل وسداد ااتحقیق على أساس الصافي أو للتسویة البنك النیة 

الصادرة عن ھیئة المحاسبة المالیةةوجب معاییرالمحاسبوالمصاریف بالصافي فقط عندما یسمح بذلك بمراداتالیایتم عرض 
مجموعة من المعامالت المتشابھةعنناتجة الخسائر الرباح وألا، أو ةسالمیاإلاجعة للمؤسسات المالیة والمر



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

١٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

موجودات الخزینة
واالستثمارات في الصكوك والتمویل بالمرابحة.بالمرابحةوجودات الخزینة النقد وما في حكمھ وودائع السلعتتضمن م

النقد وما في حكمھ
صلیةأفترة استحقاق بالبنوك من خالل بالمرابحة سلعودائع لدى البنوك وأرصدة دوق ونالصفي نقد یتكون النقد وما في حكمھ من

النقد وما في حكمھ تحمیل العادلة، ویتم قیمةالفي مھمةإیداعھا، وتخضع لمخاطر تغیرات غیر اریخ ثالثة أشھر أو أقل من ت
قائمة المركز المالي.في القیمةانخفاضناقصاً المطفأةبالتكلفة

بالمرابحة سلعودائع 
على شروط االتفاق یع السلع بناءً . یقتصر شراء وبمتفق علیھمعدل ربح بشراء وبیع السلع على بالمرابحةسلعودائع التنطوي

أي مخصص ناقصاً المطفأة بالتكلفةبالمرابحة سلعودائع السجل والتقلیدیة. تُ ةسالمیاإلیة بین البنك وغیره من المؤسسات المال
.القیمةنخفاضال

في الصكوكاستثمارات 
أوموجودات مشروع معین أوخدمات أوافع منأوالصكوك ھي مستندات متساویة القیمة تمثل حصصًا شائعة في ملكیة أعیان 

القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. أونشاط استثماري خاص مصنفة على انھا تقاس بالتكلفة المطفأة 
حافظ التالیة:متحت أي من الالصكوك)استثمارات (بما في ذلك البنكاستثمارات یتم تصنیف 

محفظة معامالت العملیات.-أ
للعملیات.المحفظة الرئیسیة- ب
.)قسم "مخاطر السیولة")٣١(یضاحاإلفي افظالتفاصیل والتعریفات لھذه المحالمحفظة المستقرة (تم تزوید -ج

یتم (ب) تدار على أساس القیمة العادلة، (ج) ألجل،ض السیولة قصیرة األغراقتناؤھایتم ا(أ)التيالصكوكیتم بدایًة تصنیف 
تحت محفظة األوراق المالیة ھذه تجمیعمن خالل قائمة الدخل. ویتم،دارة على أساس القیمة العادلةاإلمن قبلداخلیاً تقییم أدائھا
على بناءً بالقیمة العادلة ات االستثماریتم قیاس ھذه عتراف األولي،االعند .المحفظة الرئیسیة للعملیاتأوالعملیات معامالت 

الربح إدراج بالقیمة العادلة ویتم ات االستثمارقیاس ھذه عاد یُ مالي، العنھا التقریر أعد سنةفي نھایة كل و. المتداولةأسعار السوق 
".استثمارات في الصكوك"دخل من قائمة الدخل ضمن بند في الخسارة الناتجة عن ذلك أو

ویتم قیاسھا ،مستقرةضمن المحفظة الالتعاقدي االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاقبنیة أقتناؤھاالصكوك التي یتم یتم تصنیف 
.القیمةانخفاضأي مخصصناقصاً بالتكلفة المطفأة 

تكلفة المطفأة.لاأوالقیمة العادلة فئاتخارجأوالمالیة ضمن ھذه األوراقإعادة تصنیف بالیسمح، االعتراف األوليبعد 

المرابحةبتمویل 
ستحواذواالأصل قام البنك بشرائھأویل سلعة بیع العمبجبھا البنك بموآجلة یقومبیعالمدینة لتمویل المرابحة ھي اتفاقیاتممالذ

ھامش ربح متفق علیھ.اً العمیل. ویتكون سعر البیع من التكلفة زائدقدمھوعد بالشراء بناًء علىعلیھ
دفعات السداد ناقصاً ،ةمكتسبالغیر اإلیرادات ناقصاً مدینة بسعر البیع ةتمویل مرابحذمم من المبالغ المستحقة القبض یتم قید 

.القیمةانخفاضومخصص 

موجودات المشاریع
.قروضوالجارةاإلموجودات واألجل والبیع والمضاربة المقیدة ستصناعاالتشمل موجودات المشاریع موجودات 

ستصناعاالموجودات 
ت متفق علیھا مسبقًا مقابل سعر متفق وفق مواصفاتصنیعھ أوم بموجبھا البنك ببیع أصل تم إنشاؤه وقیھو اتفاقیة ستصناعاال

.علیھ
ھا نشاؤإسواء التي یتم مقابل الموجوداتوكذلك الدخل المستحقاألموال التي تم صرفھاالتنفیذ قیدستصناعاالتمثل موجودات 

. تصنیعھاأو
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موجودات المشاریع (تتمة)

موجودات االستصناع (تتمة) 

بالمبالغ المصروفة زائدًا قیدھاویتم ،ستصناعاالمدینة من مإلى حساب ذستصناعاالتم تحویل موجودات عد اكتمال المشروع، یب
.القیمةانخفاضالمستلمة ومخصص دفعات السدادناقصاً ،/ اإلنشاءلتصنیعالمتراكم على مدى فترة الدخل ا

المضاربة المقّیدة

علىبناءً حیث یتم تقاسم األرباح بین األطراف ،عقد المضاربةخسائرة في األرباح وتحمل مشاركلاعلى المضاربة المقیدة تقوم 
حیث ،مضاربللضمن خط تمویل بتقدیم رأس المال "المالبّ ربصفتھ ّ"للتنمیة سالميیقوم البنك اإل.المضاربةاتفاقیة أحكام

مثل القطاع والشروط التجاریة، ورزمة في اتفاقیة المضاربةوص علیھاعلى معاییر استثمار منصبناءً یقوم باستثمار رأس المال 
ضمان باإلضافة إلى رزمة االستثمارالضمانات وغیرھا، ویحصل البنك على ضمان سیادي من طرف ثالث یغطي مخاطر 

.)تإن وجد(القیمةانخفاضناقصاً دفوعة بالمبالغ المالمقیدة یتم إظھار عقود المضاربة المشروع.
جلالبیع اآل

یبیع البنك لعمیل أصًال إشتراه البنك وإستحوذ علیھ بناًء على وعد حصل علیھ من العمیل بشرائھ. یتكون سعر البیع من التكلفة 
سداد الدفعات ناقصاً ةغیر المكتسباإلیرادات ناقصاً مبیعات التقسیط بسعر البیع عملیات وھامش ربح. تقید المبالغ المدینة من 

القیمة (إن وجدت).فاضانخومخصص 
منتھیة بالتملیك)إجارة(جارةموجودات اإل

على بناءً موجوداتبشراء اً مؤجربصفتھ یقوم البنك بموجبھا ) تمویالت جماعیةمن خالل أو(سواء مباشرة ھي إتفاقیة جارةاإل
یقوم البنك لمدة معینة.امتفق علیھأجرةل مقاب،بأن یستأجر األصل من البنكمع الوعد من ذلك العمیل،)"المستأجر"(طلب العمیل

عقد اإلیجار. یحتفظ البنك بملكیة األصل المؤجر خالل فترة مدى حق استخدام األصل للمستأجر مقابل دفع االیجار على بتحویل 
.رمزيبسعرأو، حویل ملكیة األصل للمستأجر دون مقابل في نھایة فترة اإلیجاریفترة عقد اإلیجار، و

قیدیوال اإلنشاءك الموجودات تحت ، وال یتم استھالستحواذتكلفة االأوالتصنیع بتكلفةاإلنشاءقید جارةار موجودات اإلظھإیتم 
التصنیع.أواإلنشاءخالل فترة من الموجودات االیجاریراد إ

تصنیفھا كموجودات الوقت یتمذلك فيو،الى العمیلجارة، یتم تحویل موجودات اإلالستحواذاأوالتصنیع اإلنشاء / االنتھاء من عند 
انخفاضفي تاریخ التقریر المالي ومخصص كما االستھالك المتراكم ناقصاً ، تكالیفلاإجماليبظھارھاإ، ویتم االستخدامقید إجارة
التقدیریة.االستخدامعلى أساس فترة جارة. یتم استھالك موجودات اإلالقیمة

قروض ال
، وتحمل رسوم األعضاءلتمویل مشاریع تنمویة بالدول یتم تقدیمھ (ال یترتب علیھ فائدة) األجل ل طویتسھیل میسر ھوالقرض

.التي یتكبدھا البنكالفعلیةالمصاریف اإلداریةطیةخدمة تكفي لتغ
ناقصاً ،الدفعالمستحقةقروض الخدمةم مضافًا إلیھا رسو،المبالغ التي صرفت فیما یتعلق بالمشاریعالقائمةقروض المبالغ تمثل 

.القیمةانخفاضمخصص والمستلمةالسداددفعات 

موجودات االستثمار 
. أخرىواستثمارات الشركات الزمیلةفي واستثمارات الشركاترأسمالرات في تشمل موجودات االستثمار استثما

األعضاءن خالل حقوقبالقیمة العادلة مالشركاترأسمالفي اتاستثمار
اتأو التغیر،ویمكن بیعھا بغرض سد احتیاجات السیولة،االحتفاظ بھا لفترة طویلة الشركات ھو رأسمالفي ماراالستثالھدف من 

رأسمالاستثماراتھ في عختار البنك أن یصنف جمیافقد ،على ذلكبناءً وطار أنشطة البنك التنمویة.إضمن أو ،السوقأسعارفي
.ألعضاءابالقیمة العادلة من خالل حقوقالشركات 
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مة العادلة یبالقمقاسةمدرجةاستثمارات 
التغیر في الناتجة عنمحققھ الغیر ئرأو الخسااألرباح قیدویتم ،للسوقبالقیمة العادلةوالحقاً بدایة ات االستثماریتم قیاس ھذه 

وفي ،أو اعتبارھا منخفضة القیمةلغاء قیدھاإحتى یتم ،األعضاءبند حقوق ضمن،القیمة العادلةحتیاطي في امباشرة العادلة قیمال
قائمة الدخل.في األعضاءسابقاً ضمن حقوقالمتراكمة رة الخساوأالربح قیدیتم ،ھذه الحالة

بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة مقاسة غیر مدرجةاستثمارات 
عن اإلفصاحلین. یتم االستثمارات في رأسمال الشركات غیر المدرجة  المحملة بالقیمة العادلة بواسطة مخمنیین مستقیتم تحدید

انخفاضد خسارة توفر دلیل موضوعي على تكبّ إذاوفي احتیاطي القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة. القیمة العادلةخسائر /أرباح 
القیمةانخفاضخسائر تثمار والقیمة المتوقع استعادتھا. بالفرق بین القیمة الدفتریة لالسفي القیمةنخفاضاالمبلغفیتم قیاس ،القیمة

.األعضاءالتغیرات في حقوق قائمة خاللیتم عكسھا منقائمة الدخلفي المدرجة 

العادلة من القیمة من أو إلى فئة، للشركاتاألوراق المالیةفي ات االستثماریقوم البنك بإعادة تصنیف ال التصنیف األولي، بعد 
.األعضاءحقوق تغیرات في لقائمة اخالل

الشركات الزمیلةاستثمارات في 
رأسمالمسیطرة في حصص أن یحصل على أغلبیة أو "ال یجوز للبنك ٥-١٧و ٢-١٧المادتانبموجب اتفاقیة تأسیس البنك، 

ال یتولى البنك "، وأو المنشأة"روریاً لحمایة مصالحھ أو لنجاح المشروعالمشروع الذي یشارك فیھ، إال في حال ما إذا كان ذلك ض
."وع أو منشأة  یستثمر فیھا أموالھ، إال عندما یكون ذلك ضروریاً لحمایة استثماراتھرمسؤولیة إدارة أي مش

التي یملك ستثمارات سبة لالاستثماراتھ بغض النظر عن نسبة حقوق التصویت. بالنیمارس سیطرة على أي منك فإن البنك ال وبذل
یتم قیدھا وتصنیفھا كاستثمار في مثل ھذه االستثماراتفإن ، ولدیھ تأثیر مھمأو أكثر من حقوق التصویت%٢٠فیھا نسبةالبنك

بغرض البیع. یتم االحتفاظ بھا ما لم، الشركات الزمیلة

حاسبیة، ویتم تسجیلھا بدایة بالتكلفة (بما في ذلك التكلفة المباشرة بطریقة حقوق الملكیة المالشركات الزمیلةفي االستثمارویتم قید 
التي یتم تحدیدھا عند االستحواذ الزمیلة الشھرةالشركات في االستثمار) ویشمل زمیلةشركة في االستثمارعلى ستحواذاللعملیة ا

قائمة في ستحواذما بعد االلالشركات الزمیلةائرخس/المتراكمة). یتم قید حصة البنك من أرباحالقیمةانخفاض(بعد خصم خسارة 
. ویتم األعضاءتحت بند االحتیاطیات بحقوق ستحواذحساب االحتیاطات بعد االفي حركة الالدخل، بینما یتم قید حصة البنك من 

رأس والعائد على األرباحتوزیعات وتخفیضھا بحسبستثمار مقابل القیمة الدفتریة لالستحواذبعد االلما تعدیل الحركة التراكمیة 
أخرىة مدینمم. عندما تعادل أو تتجاوز حصة البنك من خسائر الشركة الزمیلة حصتھ بالشركة الزمیلة بما في ذلك أي ذالمال

أو قام بمدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.التزامات، إال إذا تكبد إضافیةخسائر بتسجیلعندھا ال یقوم البنكغیر مضمونة، 

تصنیف حصة تتناسب مع المبالغ التي سبق فیعادجوھري علیھا، الملكیة في شركة زمیلة وتم االحتفاظ بتأثیر حصة انخفضت إذا 
قائمة الدخل، أینما كان ذلك مناسبًا.فيھا باالحتیاطیات قید

، وفي ھذه الحالة زمیلةشركةفي ماراالستثقیمة انخفاضعلى موضوعيٌ لٌ دلییحدد البنك في تاریخ كل تقریر مالي إذا كان ھناك 
استبعادیتم المبلغ في قائمة الدخل.ویدرج الزمیلة والقیمة الدفتریة، للشركة بالفرق بین القیمة العادلة نخفاضسب البنك قیمة االتیح

استبعادأیضاً یتمالزمیلة،اتالشركحصة البنك في بمقدار التعلى المعامالبنك وشركاتھ الزمیلة بین غیر المحققة األرباح 
تخفیضأرباح وخسائرقیدویتم .قیمة األصل المحّولانخفاضإال إذا أظھرت العملیة دلیًال على ،المجموعةمؤسساتالخسائر بین 
لمتاحة القوائم المالیة اعلى بناءً الزمیلة اتالشركیتم تحدید حصة البنك من نتائج قائمة الدخل.الزمیلة فيالشركات فينسبة الملكیة

السیاسات المحاسبیة لتتوافق معیلھاوتعد،قائمة المركز الماليتاریخھا عن ثالثة شھور قبل تاریخ یزیدال بحیث الزمیلةشركةلل
مع السیاسات المتبعة بالبنك.لتتوافق،عند اللزوم،الزمیلةللشركات تم تغییر السیاسات المحاسبیةللبنك، وقد 
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العمالت بالربح تمبادلة معدالوعقود مقایضة 
المطلوبات ألغراض تعدیل معدل ھامش /من أجل إدارة الموجوداتالربح بالعمالت تعقود مقایضة ومبادلة معدالیستخدم البنك 

مجموعة من التدفقات عقود مقایضة العمالت عبارة عن التزامات لمقایضة الربح أو خصائص عملة الصكوك التي یتم إصدارھا. 
، تقوم الجھات المقابلة التي یتم التعامل معھا عادة بمقایضة دفعات ربح . بالنسبة لعقود مقایضة معدالت الربحأخرىالنقدیة مقابل 

دفعات یتم تبادل أصل المبلغ وللعمالت ثابتة أو متغیرة  لعملة واحدة دون مقایضة أصل المبلغ. بالنسبة لعقود مبادلة معدالت الربح 
الربح الثابتة والمتغیرة بعمالت متنوعة. 

تقریر فترةیمة العادلة في نھایة تاریخ كلقیاسھا الحقاً بالقدلة بتاریخ الدخول في العقد، ویعادبالقیمة العابدایةً ھذه األدواتقیدیتم 
القیم العادلة یتم قیدا ضمن عالقة تحوطیةما لم یتم تصنیفھ،سجل الربح أو الخسارة الناتجة عن ذلك في قائمة الدخلمالي، ویُ 
.خرىالمطلوبات األضمنتقّید وذات القیم العادلة السالبة،خرىالموجودات األضمن الموجبة

التي عمالت لیستخدم البنك نماذج تقییم معترف بھا على نطاق واسع لقیاس القیمة العادلة لعقود مقایضة ومبادلة معدالت الربح با
وتتطلب القلیل من األحكام اإلداریة والتقدیرات.ات السوق المالحظة فقطتستخدم بیان

التحوُّطمحاسبة 
جنبیةمخاطر العمالت األبفیما یتعلقلعمالت ابمعدالت الربح الربح وعقود مقایضة مثلصنف البنك أدوات تحوط محددة ، یُ 

."نقدیةات تحوطات تدفق"أو عادلة"قیمة"كتحوطات إما ،ومخاطر معدل الربح

طفي بدایة العالقة  طاةیقوم البنك بتوثیق العالقة بین أد، یةالتحوُّ ،إدارة المخاطرأھداف جنبًا إلى جنبوالبند المتحوط لھ،التحوُّ
طواستراتیجیتھ في اإلقدام على مختلف معامالت  طفي بدایة البنك، كما یوثقالتحوُّ طفیما إذا كانت أداة ،التحوُّ لة بشكل فعاالتحوُّ

المخاطر المتحوط لھا.العائد إلىو التدفقات النقدیة للبند المتحوط لھأالتغیرات في القیم العادلة مقاصة كبیر في 

ةعادلالقیمة التحوطات 
مع شرةمبافي قائمة الدخل عادلةالقیمةالكتحوطات والتي تكون مؤھلةالمصنفة التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المالیة درج تُ 

في القیمة العادلة ألداةاتبالتغیرإلى المخاطر المتحوط لھا. یتم االعتراف العائدالمتحوط لھ اللتزاملأي تغیرات في القیمة العادلة 
ط . المتعلق بالبند المتحوط لھفي السطرفي قائمة الدخل مخاطر المتحوط لھا الالعائد إلىالبند المتحوط لھ والتحوُّ

طعندما یقوم البنك بإلغاء العالقة التحوُّطعن محاسبة یتم التوقف طة عندما تنتھي أدا، أو یةالتحوُّ ،یتم فسخھا أو استخدامھاأو،التحوُّ
طلمحاسبة َتُعد مؤھلة أو عندما ال  مخاطر تم إطفاء تعدیل القیمة العادلة للقیمة الدفتریة للبند المتحوط لھ الناتج عن الی. التحوُّ
لك التاریخ.من ذقائمة الدخل إعتباراً ا في المتحوط لھ

نقدیةالتدفقات الحوُّطات ت
قائمة في ،نقدیةكتحوطات تدفقات مؤھلةالمصنفة والالقیمة العادلة للمشتقات المالیة فيالتغیراتمنیتم االعتراف بالجزء الفعَّال 

غیرالجزءخسائرأو رباح یتم االعتراف مباشرة بأ. خرىأویتم مراكمتھا تحت مسمَّى احتیاطیات ،األعضاءحقوق في التغییرات 
."عقود المقایضةتقییم من (خسائر) /أرباح " درج ضمن بند الفعال في قائمة الدخل وتُ 

طیمثل احتیاطي دوات القیمة العادلة ألات فيتغیرعن الالخسائر الناتجة أو المتراكم من األرباح الفعَّال التدفقات النقدیة الجزء التحوُّ
ط طالتي یتم الدخول بھا بغرض التحوُّ الناتجة والمتراكمة المعترف بھایتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائرللتدفقات النقدیة.التحوُّ

طفي القیمة العادلة ألدوات اتعن التغیر المتحوط ؤثر المعاملةفقط عندما تقائمة الدخل، في،أخرىاتمسمَّى احتیاطیتحت التحوُّ
على قائمة الدخل.ابھ

الفترات التي یؤثر إلى قائمة الدخل فياألعضاءفي حقوق اتقائمة التغیرفي بھا االعترافیتم إعادة تصنیف المبالغ التي سبق 
نفس السطر للبند المعترف بھ والمتحوط لھ.في،قائمة الدخلفیھا البند المتحوط لھ على 

طیتم التوقف عن محاسبة  طة العالقإلغاءبیقوم البنكعندما التحوُّ طعندما تنتھي أداة ، أویةالتحوُّ ا أو لغاؤھإأو یتم بیعھا، أو التحوُّ
طلمحاسبة ال َتُعد مؤھلة عندما أو،استخدامھا .التحوُّ
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قیمة الموجودات المالیةانخفاض

موجودات المشاریع

قیمة أصل مالي أو مجموعة من انخفاضعلى عيٌ موضولٌ دلیما إذا كان ھناك دتقییم لتحدیراء یتم في تاریخ كل تقریر مالي إج
ھناك العدید من الخطوات المطلوبة لتحدید المستوى المناسب من المخصصات.الموجودات المالیة. 

سیادیة، الالسیادیة وغیر للتعرضات الفردیة في القیمةانخفاضعلى وجود عيٌ موضولٌ دلیما إذا كان ھناك بدایًة بتقییم لبنك یقوم ا
كما یلي:نخفاضھذا الدلیل، یتم تحدید االمثلفي حال وجود

بموجب برنامج الدول الفقیرة ذات المدیونیة المرتفعة إما من خالل صافي القیمة األعضاءللدول قروض بالنسبة لمحفظة ال)١
أیھما أقل.-دفتریة الحالیة المخصومة بسعر العائد الضمني أو القیمة ال

قروض یقوم البنك بموجبھا بجدولة اللتخفیف عبء الدیون التيیعد برنامج الدول الفقیرة ذات المدیونیة المرتفعة مبادرة
ذات المدیونیة المرتفعة. األعضاءلبعض الدول 

:دول الفقیرة ذات المدیونیة المرتفعةبرنامج الفیما عدا تلك التي لھا مخصصات  بموجب ، خرىبالنسبة لموجودات المشاریع األ)٢

كثر، أو أو أتاریخ االستحقاق لستة أشھر یتم تكوین مخصص كامل مقابل األقساط التي تجاوزتغالبا ما -
طراف المقابلة، أو أن یقوم البنك بإعادة جدولة تسھیل ایضًا من التعویض عن حاالت التأخر أو تعثر األمخصصقد ینتج ال-

بأن ھناك یمكن مالحظتھاأخرىبیانات ، أوقد ال یأخذھا البنك في االعتبار بصورة مختلفةبموجب شروطمن البنك تمویل
خالل بالشروط ، أو اإلیواجھھا الطرف المقابلفي التدفقات النقدیةتغیرات سلبیة في وضع سداد الطرف المقابل، أو صعوبات

والتعھدات المالیة.

خسائر المقابل على المحفظةبناءً القیمةنخفاضالساب مخصص جماعي، یتم حالقیمةنخفاضالمحددلى مخصصباإلضافة إ
الخسارة الجماعيالقیمةانخفاضمخصص . یعكسبشكل فرديعلى أنھا منخفضة القیمة ھاالتي ال یمكن تحدیدةسیادیالیةئتماناال

.یةتعرض سیادیتعلق بحاالتحالیاً فیما المحتملة التي قد تنتج عن المخاطر التي ال یمكن تحدیدھا

لكل طرف ٢١إلى ١یتم تحدید درجة مخاطر ائتمان من أوًال، :ثالث خطواتمخصص انخفاض القیمة الجماعي یتطلب احتساب 
مخاطر من معدل ویتم الربط بین كل . ثانیاً، Gإلى Aمن فئات إبتداءً ٧إلى ٢١مننتم تصنیف درجات االئتما. یمقابلسیادي 

معدالتمقابل یرهیتم تعیمعیاريداخلي تقییموفقًا لنموذج %١٠٠إلى %٠٬٠٠٠١بین متوقع  التأخر الن ومعدل تكرار ئتمااال
الخسارة إن شدة .سنویاً و تحدیثھاالمتوقعخر أوتكرار الـتالمخاطر معدالت تحدید فحص م تی.الدولیةوكاالت التصنیف تصنیف

.%٢٠إلىویتراوح من صفر % السنوات لخالاألعضاءالدول الت سداد سجلخبرة البنك معياجتھادتقییمھي

التعرض المتعلق ناقصاً السیاديقیمة التعرضإجمالي(القائمالسیاديقیمة التعرضصافي ساب المخصص بضرب وأخیراً یتم ح
.في حالة التخلف عن السدادلخسارةابمعدل شدة مضروباً ،/ المتكررةفي السداد المتوقعةالتأخر بنسبة )بانخفاض قیمة محدد

من فئة في القیمةنخفاض، ویتم طرح مخصص االللبنكدخلقائمة القید دائن في المخصص كمصروف أو علىتعدیالتالقیدیتم 
قائمة المركز المالي.في المعنیة المشاریعموجودات

أيقیدویتم ،ذات الصلةالقیمةنخفاضبل مخصص امقاشطبھیتم ،سیادي غیر قابل للتحصیلالغیر في حال اعتبار التعرض
. وتحدید مبلغ الخسارة،الضروریةكافة اإلجراءات بعد استنفاذفقط موجوداتالمثل ھذه یتم شطب. قائمة الدخلفي إضافیةة خسار

بناًء على السیادیةالتعرض ال یتم شطب حاالت.للبنكقائمة الدخلفي سابقاً شطبھاوالتي تم مبالغ مستردة الحقاً أي یتم تسجیل
منذ البدایة. خبرة البنك السابقة



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

١٨

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تتمة) 

الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأةقیمةانخفاض

الخسارة تقییم. ویتم كل تقریر ماليفترةالقیمة في تاریخانخفاضلتحدیدالمطفأةبالتكلفةالمالیة المحملة یتم فحص الموجودات 
القیمة القیمة الدفتریةتجاوزوأن ت، في القیمةنخفاضاالعلى عيٌ موضولٌ دلیإذا كان ھناكوقیدھاالقیمةانخفاضالناتجة عن
خسائر بمقدار حقة من خالل قائمة الدخل الالنخفاضخسائر االاستردادبویتم االعتراف لالصل الماليستردادالقابلة لالالمتوقعة
القیمة التي سبق االعتراف بھا. انخفاض

األعضاءالموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل حقوق قیمةانخفاض

في ستثمارات االذلك القیمة في الموجودات المالیة بما في انخفاضلتحدیدكل تقریر ماليتاریخ في االجتھادارسة ممیقوم البنك ب
م دائماً أسواء كان جوھریًا نخفاضیشمل ذلك تحدید اال. واألعضاءحقوقمحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خاللالشركاترأسمال

ھذا یتطلب اجتھادًا. ولعمل"دائم" و أ"جوھري"ما ھو إن تحدید دون التكلفة. الشركاترأسمالفي ستثمارات الفي القیمة العادلة 
في نخفاضن البنك یعتبر االأإلى ، باإلضافة ، التذبذب العادي ألسعار األسھمأخرىعوامل بین ، من یقوم البنك بتقییمجتھاداال

التغیرات والقطاع، أداءالصناعة ووالمستثمر بھا، للشركة الوضع المالي انحدار على عندما یكون ھناك دلیلمناسباً القیمة
یة من العملیات والتمویل. والتدفقات النقد،التكنولوجیة

عن مدة ، بغض النظردون مستوى التكلفةالجوھري نخفاضلاللٌ معقوس أو أكثر مقیا%٣٠االنخفاض بنسبةویعتبر البنك بأن
و أكثر بصرف النظر عن المبلغ.أة ددون التكلفة الذي یستمر لسنة واحنخفاضاالالدائم نخفاض. یمثل االنخفاضاال

رىأخموجودات مالیة 

في قیمة أي أصل مالي أو انخفاضوجود على اً موضوعیمالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً تقریركل یتم إجراء تقییم في تاریخ 
على أساس الفرق بین القیمة خرىالموجودات المالیة األقیمة في نخفاضساب قیمة خسائر االة، یتم حمجموعة موجودات مالی

قائمة دخل في قید دائنأو كمصروف مخصصالعلىتعدیالتالیتم تسجیل .ستردادبلة لالاالققدیریة التة قیمالیة لألصل والدفتر
.البنك

)٣٠معایر المحاسبة الدولي (تطبیق وتحلیل تأثیر 

االنخفاض في القیمة وخسائر ) "٣٠معیار المحاسبة الدولي (ةسالمیاإلھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة أصدرت 
یدخل ھذا المعیار و) "المخصصات واالحتیاطیات" ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (. "االئتمان

یعتبر البنك ھذا المعیار بعد ذلك التاریخ مع السماح بالتطبیق المبكر. و أم،٢٠٢٠ینایر ١حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 
وبالتالي وضع فریق تطبیق متعدد الوظائف یتضمن أعضاء من إدارة المخاطر واإلدارة المالیة وإدارة تقنیة مھماً مشروعًا 

والعملیات ووحدات األعمال المعنیة لتحقیق تطبیق ناجح وسریع. معلوماتال

التأثیر المتوقع
سمح للبنك االعتراف بأي فروقات بین القیمة الدفتریة السابقة )، یُ ٣٠ولي لمعیار المحاسبة الدولي (لألحكام االنتقالیة للتطبیق األوفقاً 

ولي في قائمة ) والقیمة الدفتریة في بدایة فترة التقریر المالي التي تتضمن بیانات التطبیق األ١١بموجب معیار المحاسبة الدولي (
ثیرات التالیة المتوقعة نتیجة التحول إلى معیار مجموعة حقوق الملكیة االفتتاحیة. وبناء على تقییم البنك للتاریخ، فیما یلي التأ

). ٣٠المحاسبة الدولي (
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(تتمة) )٣٠معایر المحاسبة الدولي (تطبیق وتحلیل تأثیر 

االنخفاض في القیمة 

مان، یتوقع البنك زیادة في مخصص خسائر االئتمان احتساب خسائر االئتأجل لتحول البنك على طریقة الخسائر المتوقعة من نتیجة 
م. ٢٠٢٠ینایر ١فیما یتعلق بالموجودات المالیة المحملة في 

اإلفصاح
یقود المعیار الجدید أیضًا متطلبات إفصاح مفصلة والتغیرات في العرض. یتوقع من ھذه المتطلبات أن تقوم بتغیر طبیعة ومدى 

سنة تطبیق المعیار الجدید. الیة وبشكل خاص في إفصاحات البنك حول األدوات الم

صافي التأثیر المالي 
في مجموع حقوق الملكیة كما في تاریخ التحول، %٠٬٧١إلى%٠٬٥٨یتوقع البنك صافي زیادة بنسبة من على ما تقدم، بناءً 

المعروض بشكل أساسي من خالل الزیادة في مخصص خسائر االئتمان في تاریخ التحول. 

بالمرابحةسلعفاقیات شراء وبیعات

وبموجب شروط ھذه االتفاقیات یقوم ،مع بعض البنوك بغرض إدارة السیولةبالمرابحة سلعیدخل البنك في اتفاقیات شراء وبیع 
لغ المباقیدیتم .ویقوم ببیعھا من خالل ھذه البنوك ألطراف ثالثة،ط سداد آجلھومن ھذه البنوك بشرسلعبعض الالبنك بشراء 

بالمرابحة سلع مشتراةویتم عرضھا كمطلوبات ،بالقیمة المدفوعةبالسلع المشتراة بموجب ھذه االتفاقیاتالمتعلقة الدفعالمطلوبة
المبالغ المستحقة بطریقة التوزیع حسابویتم ،كتكالیف تمویلالفرق بین سعر الشراء والبیع، قیدیتم في قائمة المركز المالي. 

.االتفاقیةفترةعلى مدى على أساس التكلفة المطفأةالتناسبيالزمني

وكالة مستحقة

("الموكل" ) بتعیین وكیل استثمار ("الوكیل") الستثمار أموال الموكل ("رأس المالالوكالة ھي اتفاقیة یقوم بموجبھا طرف ما 
دفعة واحدة أو نسبة ثابتة من رأس المالاباألتعھذهتكونقد،") على أساس عقد وكالة ("الوكالة") مقابل أتعاب محددةالوكالة
مال الوكالة، وفقا لشروط اتفاقیة الوكالة. ومع ذلك، یتحمل الوكیل رأس التي سیتم فیھا استثمار المجاالت. یقرر الوكیل الوكالة

یستحق دفع المركز المالي.، بالتالي یتم إدراجھا في قائمةالخسارة في حاالت التقصیر أو اإلھمال أو انتھاك أي من شروط الوكالة
العائد على رأس المال المستثمر (رأسمال الوكالة) إلى الموكل (األصیل) على أساس االستحقاق الزمني على مدة العقد وذلك 

إستنادًا إلى المبالغ األصلیة القائمة.

ُمصدرةالصكوكال
مع العلم أن البنك باع ھذه الموجودات بعقد بیع -ات باعتبار أن البنك وكیل خدم-أدرجت موجودات الصكوك داخل المیزانیة 

صحیح ناقل للملك،وقبض ثمنھا، وانتقلت ملكیتھا إلى حملة الصكوك.

مالیةالمطلوبات المالیة أو الموجودات الإلغاء قید 

أو عندما یقوم بتحویل األصل یقوم البنك بإلغاء قید األصل المالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة لألصل المالي، 
المالي في معاملة یتم بھا تحویل جمیع المنافع والمخاطر الجوھریة المتعلقة بالملكیة. وعند إلغاء قید األصل، یتم قید الفرق بین 

أصل لم (بما في ذلك أيتسالقیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة المخصصة لجزء من األصل المحول) ومبلغ التعویض الم
أي التزام جدید یتم تحملھ) في قائمة الدخل.ناقصاً جدید، 
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(تتمة)إلغاء قید موجودات مالیة أو مطلوبات مالیة

نافع والمالمخاطرحتفظ بكافةقائمة المركز المالي، إال أنھ یفي الُمدرجةیدخل البنك بمعامالت بموجبھا یتم تحویل الموجودات 
والذي ،المحول الذي یستوفي شروط اإللغاءالماليفي األصلحصة أي یتم قید . و جزء منھاأجوھريلألصل المحول بشكل 

التعاقدیة لتزاماتالاسداد المالي عند اللتزاماقیدقائمة المركز المالي. یقوم البنك بإلغاء في منفصل و التزام أكأصل ، البنكیحتفظ بھ
.ھاصالحیتنتھيأو ت

والموجودات غیر الملموسة تلكات والمعدات ممال

انخفاضواإلطفاء المتراكم وخسائر االستھالك المتراكمناقصاً لتكلفة باوالموجودات غیر الملموسة تلكات والمعدات ممالیتم قیاس 
الفترة او الطریقة تغییر بواسطة في االعمار اإلنتاجیة المتوقعةاتالتغیراحتساب ویتم . وال یتم استھالك األرض.تإن وجدالقیمة 

تلكات والمعداتممقیمة الإطفاء /ویتم استھالك .رات في التقدیرات المحاسبیةیتغینھا أتم معاملتھا على تو،حسب مقتضى الحال
باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. خرىاألوالموجودات غیر الملوسة

كل قائمة مركز في تاریخ حسب مقتضى الحال تعدیلھا ویتممن القیم المتبقیة وطرق االستھالك واالعمار اإلنتاجیة كلمراجعةیتم
.مالي

. الدخلقائمةفي بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة ویتم إدراجھا ستبعادعند االوالخسائر یتم تحدید األرباح 

تمالیة تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة للمصروفات إلى البنك. یتم تسجیل اإلصالحات یتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عند ح
والصیانة القائمة كمصروف حال تكبدھا. 

مة الدفتریة غیر ن القیالظروف بأالتغیرات فيعندما تشیر االحداث أوالقیمة انخفاضجمیع ھذه الموجودات لتحدید مراجعةتم ت
صل أكبر من القیمة إذا كانت القیمة الدفتریة لأل،ستردادلالالقابلةقیمةالمباشرة إلىض القیمة الدفتریةیویتم تخف. ستردادقابلة لال

.ستردادلالالتقدیریة 

التقاعدمنافعخطط

الرعایة الطبیة للمتقاعدین، خطة، وھما خطة تقاعد الموظفین، ولموظفیھللتقاعدالمحددة نافعمخطط الن من یالبنك نوعیدیر 
تحدد المحددة بأنھا خطة تقاعدمنافعخطة العرف تسدد إلى صندوقین یتم إدارتھما بشكل منفصل. تُ مساھمات الھما یتطلب وك

نسبة لوتعتمد غالبًا على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة وا،یتسلمھ الموظف عند تقاعدهذيالالراتب التقاعدي 
خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام التزاماتباحتساب ن ویقوم خبراء إكتواری.الراتب النھائيجماليالمئویة إل

فتراضات المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا، ویتم استخدام االللمنافع لتحدید القیمة الحالیة االئتمان المتوقعة طریقة وحدة 
منافع المتوقعة.الالتزاماتالمتضمنة لتحدید اإلكتواریة

قة تم تحدید القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاریخ التقاعد بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الصادرة (المتعلی
بالخدمة المستحقة حتى تاریخ التقریر المالي)، باستخدام معدل العائد المتاح لسندات المؤسسات ذات الجودة العالیة، ویجب أن تكون 

العمالت التي یتم دفع المنافع بھا، ولھا شروط وتواریخ استحقاق تقارب شروط التزامات التقاعد الفعلیة. یتم تقدیر التزامات مقومة ب
المنافع المحددة خالل السنوات على المدى المتوسط باستخدام أسالیب ترحیل تقدیریة للحسابات اإلكتواریة تسمح بمنافع مستحقة 

لیة، وتغیرات في االفتراضات اإلكتواریة األساسیة.إضافیة، وتدفقات نقدیة فع

إن تكلفة الخدمة الحالیة لخطة المنافع المحددة والمقیدة في قائمة الدخل تعكس الزیادة في التزامات المنافع المحددة الناتجة عن 
خدمة الموظفین خالل السنة الحالیة.

عضاء في سنة جوھریة مباشرة في االحتیاطیات ضمن بند حقوق األیتم االعتراف باألرباح أو الخسائر اإلكتواریة إذا كانت
في قائمة المركز المالي. وتمثل المطلوبات القیمة الحالیة اللتزامات خرىحدوثھا. یتم قید مطلوبات التقاعد كجزء من المطلوبات األ

المنافع المحددة للبنك بعد طرح القیمة العادلة لموجودات الخطة.  



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢١

اسبیة الھامة (تتمة)السیاسات المح-٣

(تتمة)التقاعدخطط منافع 

تحدد لجنة خطة التقاعد قیمة مساھمات البنك في خطة المنافع المحددة بعد استشارة الخبراء اإلكتورایین للبنك، ویتم تحویل قیمة 
المساھمات ألمین البرنامج المستقل.

قاعد.) تفاصیل إضافیة وتحلیًال لخطة منافع الت٢٢یتضمن اإلیضاح (

تحقق اإلیرادات
بالمرابحة سلعودائع 

على مدى فترة الفعالالعائدعلى أساس ة إسالمینوافذ ذاتوالبنوك التقلیدیة ةسالمیاإلاإلیرادات من الودائع لدى البنوك قیدیتم 
العقد بناًء على المبالغ األصلیة القائمة.

الصكوكفي استثمارات 

. بالنسبةقائمة الدخلفي الالفعفي الصكوك حسب االستحقاق الزمني باستخدام معدل العائد ات االستثمارقید اإلیرادات من تُ 
إعادة قیاس القیم العادلة في تاریخ عنالناتجة ئرخساالأو رباح األقیدیتم ، للصكوك المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

.التقریر المالي في قائمة الدخل

والمضاربة المقیدة ،والبیع اآلجل،ستصناعاالو،ة المرابحبدخل تمویل 
المعامالت طوال فترة الالفعئد اباستخدام الع، والمضاربة المقیدة،األجلبیع لوا،ستصناعاالو،المرابحةبتمویلالتقید اإلیرادات من

.المعّنیة

جارةاإلموجودات 
بدأً من تاریخ جارة)موجودات اإلمقابلستھالكاالناقصاً قیمة االیجار الذي یمثل و(العلى أساس العائد الفعجارةإیرادات اإلقیدت

الحق في استخدام الموجودات المحولة إلى المستأجر. 

(قرض) قروضرسوم خدمة ال

. األعضاءبالقروض المقدمة إلى الدول المتعلقة الفعلیة فقط لتغطیة التكالیف اإلداریة قروض (القرض) یفرض البنك رسوم خدمة 
.یخ التوقیعمن تارابتداءً خالل الفترات المالیة وض (القرض)وم خدمة القربالتالي، یتم احتساب رس

المحددة. على مدى الفترات المالیةقائمة الدخل في وقیدھا (القرض)القرضخدمةیتم توزیع رسوم

رباح األدخل توزیعات 

.)عنھااإلعالن تاریخ(بناًء علىصول على تلك األرباحالحق في الحثبوت األرباح عند اتقید إیرادات توزیعتُ 

جنبیةالعمالت األ
جنبیةمعامالت وأرصدة بالعمالت األ

، سالميإلى الدینار اإلأجنبیةأو تلك التي تتطلب سدادًا بعملة جنبیةاألةبالعملالنقدیة وغیر النقدیة المقومة یتم تحویل المعامالت 
في تاریخ إجراء المعاملة.الفوريعلى أساس أسعار الصرف 

إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد في تاریخ التقریر جنبیةتتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األ
بالعمالت المقومةالناتجة عن إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة جنبیةالمالي. ویتم قید فروقات أسعار صرف العمالت األ

.أجنبیةفي قائمة الدخل تحت بند أرباح / خسائر تحویل عملة جنبیةاأل



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

(تتمة)جنبیةاألتالعمال
(تتمة)جنبیةمعامالت وأرصدة بالعمالت األ

في االستثماربما فیھا (قاس بالقیمة العادلةالتي تجنبیةبالعمالت األالمقومةنقدیةالغیر تحویل الموجودات والمطلوبات إعادة یتم
تحویل الناتجة عن جنبیةاألفروقات العملةقیدویتم .بتاریخ تحدید القیمة العادلةالفوري ملة الوظیفیة بسعر الصرف لى الع) إاألسھم

.األعضاءحقوق قائمة القیمة العادلة تحت احتیاطيحساب في ات االستثمارھذه 
تحویل المتعلقة بالتغیر في التكلفة المطفأة في قائمة الدخل.فروقات القیدیتم 

زمیلةالشركات الفي ات االستثمار-جنبیةالعملیات األ
كما یلي:سالميالدینار اإلإلى الزمیلةفي الشركاتوصافي استثمار البنك نتائج الیتم تحویل 

وتُدرج بمتوسط سعر الصرف السنويشركة الزمیلة/ خسائر الإیراداتللتنمیة من صافي سالميترجمة حصة البنك اإل·
.األعضاءلدول لالملكیةضمن حقوقخرىحساب االحتیاطیات األالناتجة عن ذلك في جمیع فروقات الصرف 

ةوالحركلحقوق الملكیة(الرصید االفتتاحي الشركات الزمیلةفي االستثمارالناتجة عن تحویل صافي صرف الاتفروققید·
.عضاءلألحقوق الملكیةوأخرىأحتیاطات في) التي أعد عنھا التقریر الماليسنةالخالل كیة في حقوق المل

تكلفة التمویل 
عقود المقایضة. عنصر تكلفة التمویل لیتم االعتراف بتكالیف تمویل الصكوك في قائمة الدخل وكذلك إدراج إطفاء تكالیف اإلصدار و

ة باستثناء تلك الصكوك المستخدمة كبنود تحوط. یتم تعدیل التكلفة المطفأة لھذه الصكوك تُدرج الصكوك الُمصدرة بالتكلفة المطفأ
طأرباح / خسائر أمن اجل  .  التحوُّ

الزكاة والضریبة
أي ضرائب البنك یعتبر جزءاً من بیت المال (المال العام)، فإنھ ال یخضع للزكاة أو مالرأسبموجب اتفاقیة تأسیس البنك، وبما أن 

.رىأخ

شرعاً الدخل المحظور 
قائمة الدخل في اال یتم تسجیلھةسالمیاإلالشریعة أحكام ومبادئمعمتفقةعتبر غیر البنك من مصادر تُ سبھایكاتأي إیرادإن 

حددھا تما كةسالمیاإلالشریعةحكام ومبادئللبنك وفقاً ألالتابعصندوق وقف موارد الحساب الخاص إلى اللبنك، وإنما یتم تحویلھ
لمجموعة البنك. الھیئة الشرعیة

األحداث الالحقة
صدار القوائم المالیة، بشرط إیتم تعدیل القوائم المالیة لتعكس األحداث التي وقعت بین تاریخ التقریر المالي وتاریخ الموافقة على 

أنھا تعطي دلیًال على ظروف وجدت بتاریخ التقریر المالي.

لمحاسبیة الھامةالتقدیرات واالجتھادات ا
، ةسالمیاإلیتطلب إعداد القوائم المالیة للبنك وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

ح استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر على قیم الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف المصر
عنھا، وكذلك تتطلب من اإلدارة أن تجتھد أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك، ومثل ھذه التقدیرات واالفتراضات واالجتھادات 

، بما في ذلك الحصول على استشارات مھنیة وتوقعات أخرىیتم تقییمھا بشكل مستمر، وتستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل 
عتقد بأنھا معقولة بالنظر إلى الظروف السائدة. تتلخص أھم االجتھادات والتقدیرات فیما یلي:لألحداث المستقبلیة التي ی



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

:الھامةاتاالجتھاد
وعملة العرضلة الوظیفیةالعم

عمالت التي الةسلمن وزن) %٧٢٬٧: م٢٠١٧(%٧٢٬٧شكلتوالیورو حیث االمریكيیقوم البنك بعملیاتھ بشكل رئیسي بالدوالر
مجموعیمثل سالميار اإلإلى أن الدین(بما فیھا مجلس المدیرین التنفیذیین)فقد توصلت اإلدارة، لذاسالميیرتبط بھا الدینار اإل

یة وعملة العرض.وبذلك عملتھ الوظیف،لبنكوظروف احداث وأ، األساسیةمعامالت لاالقتصادیة لالتأثیرات 

في الصكوكات ماراالستثتصنیف 
.القیمة العادلة من خالل قائمة الدخلبأو ،التكلفة المطفأةبإما الصكوك فيات االستثماریتم تصنیف

فقط ، ویتم تسییلھا التعاقديلتاریخ االستحقاقالمالیةفي االحتفاظ بھذه السنداتتھوقدرالبنك نیة علىالتكلفة المطفأة یعتمد تصنیف 
. القاسیةق في حاالت ظروف السو

الشركاترأسمالفياالستثمارتصنیف 
ة اإلدارة نیّ حدده تالملكیةبالقیمة العادلة من خالل حقوق خرىوالعقارات والصنادیق األرأسمال الشركاتفي االستثمارتصنیف إن 

على المدى الطویل.الالحتفاظ بھ

اإلستمراریةمبدأ
لالستمرار موارد لدى البنكبأنعلى ثقة ، وھي وفق مبدأ االستمراریةفي عملیاتھالبنكستمرار اإمكانیة بتقییم قامت إدارة البنك 

في على قدرة البنك جوھریة قد تلقي بظالل من الشك أمورأيبعلمت علىن اإلدارة لیسأفي المستقبل المنظور، كما في أعمالھ
القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.إعدادر في یتم االستمرا، لذلك وفقاً لمبدأ االستمراریةأعمالھ باالستمرار 

:الھامةتقدیرات ال
الموجودات المالیةقیمةانخفاضمخصص 

الموجودات المالیة، وعلى وجھ الخصوص موجودات المشاریع، وقد تم بیان الطریقة قیمةانخفاضیجتھد البنك في تقدیر مخصص 
قیمة الموجودات المالیة".انخفاضاسات المحاسبیة الھامة "التي یتم بھا تقدیر المخصص في قسم السی

خطط منافع التقاعد

یستخدم البنك طریقة وحدة االئتمان المتوقعة لتحدید القیمة الحالیة لخطط المنافع المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا. وفي ھذا 
متوقع على موجودات الخطة ونسبة زیادة الرواتب التي الخصوص، یستخدم البنك بعض االفتراضات لمعدالت الخصم والعائد ال

قد تختلف عن الخبرة الفعلیة. یتم تحدیث ھذه التوقعات على أساس سنوي.

تقییم الصكوك وعقود المقایضة المرتبطة بھا 

ایضة المرتبطة بھا یستخدم البنك أنظمة مبنیة على نماذج تسعیر معیاریة للصناعة وأسالیب لتقییم الصكوك المصدرة وعقود المق
حیث تستخدم ھذه النماذج معطیات السوق.

جارةموجودات اإلالموجودات غیر الملموسة وتلكات والمعدات وماألعمار اإلنتاجیة للم

بغرض احتساب جارةوموجودات اإلوالموجودات غیر الملموسةمتلكات والمعداتمتحدد إدارة البنك األعمار اإلنتاجیة التقدیریة لل
المتوقع للموجودات والتلف الطبیعي. وتقوم اإلدارة بفحص االستخدامھالك. ویتم تحدید ھذه التقدیرات بعد األخذ بعین االعتبار االست

عمار اإلنتاجیة القیمة المتبقیة واالعمار اإلنتاجیة بشكل سنوي، ویتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األ
یرات السابقة.تختلف عن التقد
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٤

نقد وما في حكمھال-٤

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

٨ ٢ نقد في الصندوق 
٢٥٤٫٨٠٨ ٣٩٩٫٣٤٩ حسابات جاریة وتحت الطلب لدى البنوك

٥٧١٫١٦٥ ٤٦٥٫٢٧٩
من تاریخ اإلنشاءشھور٣من قل أبتواریخ استحقاق  بالمرابحة ودائع سلع 
)٥(اإلیضاح 

)١٠٫٤٥٦( )١٠٫٤٥٦( : مخصص انخفاض القیمةناقصاً 
٨١٥٫٥٢٥ ٨٥٤٫١٧٤

أشھر أو ٣استحقاق أصلیة بتواریخ التي والمسجلة ضمن "ما في حكم النقد" ھي تلك الودائع بین البنوكبالمرابحةودائع السلع
). ٥(یضاحاإلعنھا في اإلفصاحتم أشھركثر من ثالثة ألأصلیةالودائع بتواریخ استحقاق.أقل

بالمرابحة سلعودائع -٥

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

٤١٥٫٥٠٠ ٦٥٢٫٥٤٠ ة إسالمیودائع لدى بنوك 
٤٫٢٩٨٫٠٤٩ ٤٫١٩٦٫٧٩٣ ة إسالمینوافذ ذات ة لدى بنوك تقلیدیة إسالمیودائع 

٣٤٫٦٥٥ ٤٣٫٦٥٢ إیرادات مستحقة
)٥٧١٫١٦٥( )٤٦٥٫٢٧٩( )٤اشھر (اإلیضاح ٣ستحق خالل أقل من تبالمرابحةودائع سلع
)٣٫٦٨٤( )٣٫٦٨٤( : مخصص انخفاض القیمةناقصاً 

٤٫١٧٣٫٣٥٥ ٤٫٤٢٤٫٠٢٢

استثمارات في الصكوك-٦

في المنتھیةالسنة
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

المنتھیةالسنة
دیسمبر٣١في

م٢٠١٩

١٫٦٩٧٫٩٠٨ ١٫٦٥٣٫٨١٥ الرصید االفتتاحي
:ل السنةالحركة خال

٨٤٫٧٢٣ ٢٢٧٫٤١٠ إضافات 
)١٦٣٫٦٠٣( )١٧١٫٣٨٨( بیع/ استرداد 

٥٣٥ ١٥٨ إیرادات مستحقة
)٣٫٦٠٤( ٥٫٦٩٤ القیمة العادلة غیر المحققة)خسائرأرباح / (

٣٧٫٨٥٦ ٨٫٥٢٢ غیر محققة من إعادة تقییم تحویل العمالت أرباح
١٫٦٥٣٫٨١٥ ١٫٧٢٤٫٢١١ ختامي الرصید ال
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٥

(تتمة)استثمارات في الصكوك-٦

تصنیف االطراف االمقابة
المجمـــــوعغیر مصنفأو أقلA-BBBإلى ِ AA+A-إلىAAA+AAم٢٠١٩دیسمبر ٣١

مصنفة بالقیمة الصكوك ال

العادلة من خالل قائمة الدخل:

٦٤٫٤٩٥ــــ٤٦٫٦٠٩٣٫٠٦٣١٤٫٨٢٣ــــحكومات-

٩١٫٠٤٥ــــــــ٩١٫٠٤٥ــــــــأخرىمنشات -

١٥٥٫٥٤٠ــــ٤٦٫٦٠٩٩٤٫١٠٨١٤٫٨٢٣ــــ

مصنفة بالتكلفة الصكوك ال

المطفأة:

٥٢٧٫٩٥٨ــــ٨٫٣٢٨٥٨٫٤٣٦٣٩٢٫٩٨٧٦٨٫٢٠٧مؤسسات مالیة-

٩٤٢٫٣٧٨ــــ١٢٤٫٦٩٣٤٢٢٫٧٩٥٣٩٤٫٨٩٠ــــحكومات-

٩٨٫٣٣٥ــــــــ٩٨٫٣٣٥ــــــــأخرىمنشات -

١٫٥٦٨٫٦٧١ــــ٨٫٣٢٨١٨٣٫١٢٩٩١٤٫١١٧٤٦٣٫٠٩٧

١٫٧٢٤٫٢١١ــــ٨٫٣٢٨٢٢٩٫٧٣٨١٫٠٠٨٫٢٢٥٤٧٧٫٩٢٠المجمــــــــــــــــــــــــــوع

ا یلي:ممك الصكوت فياستثماراالدخل من تكون ی

األطراف المقابلةتصنیف 

المجمـــــوعغیر مصنفأو أقلA-BBBإلى ِ AA+A-إلىAAA+AAم٢٠١٨دیسمبر ٣١

مصنفة بالقیمة العادلة الصكوك 

من خالل قائمة الدخل:

٦١٫٩٣٥ــــ٤٤٫٩٠٨٢٫٩٩٢١٤٫٠٣٥ــــحكومات-

٥١٫٨٢٢ــــــــــــ٥١٫٨٢٢ــــالأخرىمنشات -

١١٣٫٧٥٧ــــ٩٦٫٧٣٠٢٫٩٩٢١٤٫٠٣٥ــــ

مصنفة بالتكلفة الصكوك ال

المطفأة:

٨٫٢٧٩٣٦٫١٠٣٧٢٫٢٩٢٦١٫٢٣٢١٨٫١٧٦١٩٦٫٠٨٢مؤسسات مالیة-

١٫٠٠٠٫٩٦٢ــــ٥٢٫٦٤٨١٣٣٫١٧٩٤٨٠٫٩٦٣٣٣٤٫١٧٢حكومات-

٣٤٣٫٠١٤ــــــــ٢٢٣٫٩٩٧١١٩٫٠١٧ــــأخرىمنشات -

-٦٠٫٩٢٧٣٩٣٫٢٧٩٦٧٢٫٢٧٢٣٩٥٫٤٠٤١٨٫١٧٦١٫٥٤٠٫٠٥٨

المجمــــــــــــــــــــــــــوع
٦٠٫٩٢٧٤٩٠٫٠٠٩٦٧٥٫٢٦٤٤٠٩٫٤٣٩١٨٫١٧٦١٫٦٥٣٫٨١٥

المنتھیةالسنة
دیسمبر٣١في 

م٢٠١٨

سنة المنتھیةال
دیسمبر٣١في 

م٢٠١٩

٥٣٫٢٩٨ ٥٤٫٤٠١ إیرادات قسائم
٣٨٠ ــــ الصكوكمحققة من بیع أرباح 

)٣٫٦٠٤( ٥٫٦٩٤ القیمة العادلة غیر المحققة)خسائرأرباح / (
٥٠٫٠٧٤ ٦٠٫٠٩٥
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٦

بالمرابحةتمویل -٧

موجودات المشاریع-٨

مفصلة معلومات)١٤(یضاحاإلویقدم .كل نوع من موجودات المشاریعصلة عنمفمعلومات) ١٣إلى ٩(ات من یضاحاإلتقدم 
إلئتمانمعلومات عن جودة ا)٣١(یضاحاإلویقدم .االستثماروالقیمة لموجودات الخزینة والمشاریع انخفاضمخصص عن

.االستثمارولموجودات الخزینة والمشاریع 

ستصناعاالموجودات -٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

٣٫٨١٣٫٠٢٥٣٫٤٨٣٫٩٦١موجودات استصناع قید التنفیذ
٤٫١٧٦٫٥٤٢٣٫٦٤٢٫٢١٠ذمم استصناع مدینة
٢٢١٫٥٩٨٣١٠٫٥٥٦إیرادات مستحقة

)٧١٠٫٩٩٢()٧٨٦٫٥٤٣(مكتسبة: إیرادات غیر ناقصاً 
)٥٨٫٢٦٥()٤٦٫٤٣٥(: مخصص انخفاض القیمةناقصاً 

٧٫٣٧٨٫١٨٧٦٫٦٦٧٫٤٧٠

مقیدةمضاربة -١٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

٥٨١٫٦٢٠ ٢٥٢٫٣٦٤ فیذنموجودات مضاربة مقیدة قید الت
٢٤٨٫٨٣٥ ٦٦٨٫٩٧٩ ذمم مضاربة مقیدة مدینة
٤٣٫٢٤٩ ١٩٫٢٩٩ مستحقةإیرادات 

)٤٥٢( )٩١٫٠٣٦( مكتسبة: إیرادات غیر ناقصاً 
٨٧٣٫٢٥٢ ٨٤٩٫٦٠٦

م٢٠١٨دیسمبر ٣١م٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموعغیر سیادي سیادي المجموعغیر سیادي سیادي 

٣٤٧٫٥١٤٤٫٦٨١٣٥٢٫١٩٥٢٨٣٫٤٧٤٥٦٫٥٩٨٣٤٠٫٠٧٢إجمالي ذمم مدینة
)٤٫١٩٦()٣٨٣()٣٫٨١٣()٦٫٣٨٣()١٠٧()٦٫٢٧٦(: إیرادات غیر مكتسبةناقصاً 
)٣١٫٧٨٤()٣٠٫٠٣٩()١٫٧٤٥()٢٫١١٤()٢٨()٢٫٠٨٦(قیمة: مخصص انخفاض الناقصاً 

٣٣٩٫١٥٢٤٫٥٤٦٣٤٣٫٦٩٨٢٧٧٫٩١٦٢٦٫١٧٦٣٠٤٫٠٩٢

م٢٠١٨دیسمبر ٣١م٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموعغیر سیاديسیاديالمجـــــــــــموعغیر سیاديسیــــــادي

٧٫١٣٩٫١٢١٢٨٥٫٥٠١٧٫٤٢٤٫٦٢٢٦٫٥٥٢٫٧٩٤١٧٢٫٩٤١٦٫٧٢٥٫٧٣٥استصناعموجودات 
٨٧٣٫٢٥٢ـــ٨٤٩٫٦٠٦٨٧٣٫٢٥٢ــــ٨٤٩٫٦٠٦مضاربة مقیدة

١٫٩٣٨٫٨٨٠٤٫٥١٨١٫٩٤٣٫٣٩٨١٫٦٢٩٫٧٤٩٥٫٥٠٣١٫٦٣٥٫٢٥٢باآلجل بیع 
٢٫٠١٨٫٨٢٦٨٧٥٫١١٩٢٫٨٩٣٫٩٤٥١٫٨٨٤٫٧٤٠٨٨٣٫٠٣١٢٫٧٦٧٫٧٧١إجارةموجودات 
١٫٩١٦٫٤٤٧ـــ١٫٨٩٠٫٠٠٠١٫٩١٦٫٤٤٧ــــ١٫٨٩٠٫٠٠٠قروض

١٣٫٨٣٦٫٤٣٣١٫١٦٥٫١٣٨١٥٫٠٠١٫٥٧١١٢٫٨٥٦٫٩٨٢١٫٠٦١٫٤٧٥١٣٫٩١٨٫٤٥٧
)٢٧٦٫٧٦٧()٥٢٠()٢٧٦٫٢٤٧()٣٠٤٫٣٠٤()٢٤٩()٣٠٤٫٠٥٥(: مخصص انخفاض القیمةناقصاً 

١٣٫٥٣٢٫٣٧٨١٫١٦٤٫٨٨٩١٤٫٦٩٧٫٢٦٧١٢٫٥٨٠٫٧٣٥١٫٠٦٠٫٩٥٥١٣٫٦٤١٫٦٩٠
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٧

البیع اآلجل-١١
دیسمبر٣١

م٢٠١٨
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
١٫٨٣١٫٧٦٦ ٢٫١٣١٫٦١٠ إجمالي الذمم المدینة

١٢٫٨٢٢ ١٨٫٠٩٤ إیرادات مستحقة
)٢٠٩٫٣٣٦( )٢٠٦٫٣٠٦( : إیرادات غیر مكتسبةناقصاً 
)٣٢٫٤٧٧( )٣٦٫٨٢٩( : مخصص انخفاض القیمة ناقصاً 

١٫٦٠٢٫٧٧٥ ١٫٩٠٦٫٥٦٩

جارةاإلموجودات -١٢
دیسمبر٣١

م٢٠١٨
دیسمبر٣١

م٢٠١٩ إیضاح
١٫١٣٢٫٤٩٤ ١٫٢٠٠٫٧٤٩ ١-١٢ موجودات قید اإلنشاء
٣٫٥٦١٫٨٧٥ ٣٫٨٦٤٫٥٩٠ ٢-١٢ موجودات قید االستخدام

)١٫٨٦٣٫١١٧( )٢٫٠٨٨٫٢٠٦( ٣-١٢ : االستھالك المتراكم لموجودات قید االستخدامناقصاً 
٢٫٨٣١٫٢٥٢ ٢٫٩٧٧٫١٣٣ الرصید، بعد خصم االستھالك المتراكم 

)٦٣٫٤٨١( )٨٣٫١٨٨( : حصة المشاركین ناقصاً 
٢٫٧٦٧٫٧٧١ ٢٫٨٩٣٫٩٤٥ الرصید بعد طرح حصة المشاركین

)٨٣٫٢٩٨( )١١٢٫٨٧٠( ١٤ فاض القیمة : مخصص انخناقصاً 
٢٫٦٨٤٫٤٧٣ ٢٫٧٨١٫٠٧٥

فيالمنتھیةالسنة
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

فيالمنتھیةالسنة
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩

موجودات قید اإلنشاء:١-١٢

١٫٠٧٠٫٦٧٢ ١٫١٣٢٫٤٩٤ الرصید االفتتاحي
٣٢٣٫٢١٣ ٣٧٠٫٩٧٠ إضافات

)٢٦١٫٣٩١( )٣٠٢٫٧١٥( محول إلى موجودات قید االستخدام
١٫١٣٢٫٤٩٤ ١٫٢٠٠٫٧٤٩ الرصید الختامي 

المنتھیة فيالسنة
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

السنة المنتھیة في 
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩

موجودات قید االستخدام:٢-١٢

٣٫٣٠٠٫٤٨٤ ٣٫٥٦١٫٨٧٥ الرصید االفتتاحي
٢٦١٫٣٩١ ٣٠٢٫٧١٥ محول من موجودات قید اإلنشاء

٣٫٥٦١٫٨٧٥ ٣٫٨٦٤٫٥٩٠ الرصید الختامي 

المنتھیة فيالسنة
دیسمبر٣١

م٢٠١٨

السنة المنتھیة في 
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩

االستھالك المتراكم لموجودات قید االستخدام٣-١٢

)١٫٦٤٨٫٧٤٦( )١٫٨٦٣٫١١٧( الرصید االفتتاحي
)٢٠٧٫٩١٣( )٢١٩٫٧٧٩( صص المحمل للسنة المخ
)٦٫٤٥٨( )٥٫٣١٠( حصة المشاركین
)١٫٨٦٣٫١١٧( )٢٫٠٨٨٫٢٠٦( الرصید الختامي 
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٨

قروضال-١٣

اتاالستثماروقیمة موجودات الخزینة والمشاریع انخفاضمخصص -١٤

:ا یليممموجودات القیمة انخفاضصص مخیتكون 

قیمة:الانخفاضحركة مخصص ي فیما یل

على النحو التالي: األقساط المتأخرةأعمار م٢٠١٨دیسمبر ٣١وم٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

١٫٩١٦٫٤٤٧ ١٫٨٩٠٫٠٠٠ قروض
)١٠٢٫٧٢٧( )١٠٨٫١٧٠( : مخصص انخفاض القیمة ناقصاً 

١٫٨١٣٫٧٢٠ ١٫٧٨١٫٨٣٠

م٢٠١٨دیسمبر ٣١م٢٠١٩دیسمبر ٣١

مجموعالجماعيمحددمجموعالجماعيمحددإیضاح
١٠٫٤٥٦ـــ١٠٫٤٥٦١٠٫٤٥٦ـــ٤١٠٫٤٥٦نقد وأرصدة بنكیة

٣٫٦٨٤ـــ٣٫٦٨٤٣٫٦٨٤ـــ٥٣٫٦٨٤بالمرابحة ودائع سلع
٢٫١١٤٢٫١١٤٣٠٫٠٣٩١٫٧٤٥٣١٫٧٨٤ـــ٧تمویل بالمرابحة

٩٢٫٠٨١٤٤٫٣٥٤٤٦٫٤٣٥١٠٫٤٣٩٤٧٫٨٢٦٥٨٫٢٦٥موجودات استصناع 

١١٣٠٫٨٧١٥٫٩٥٨٣٦٫٨٢٩٢٧٫٦٨٧٤٫٧٩٠٣٢٫٤٧٧باآلجل بیع 
١٢٤٠٫١٤٠٧٢٫٧٣٠١١٢٫٨٧٠٣٤٫١٢٦٤٩٫١٧٢٨٣٫٢٩٨إجارةموجودات 
١٣٥٨٫٧٣١٤٩٫٤٣٩١٠٨٫١٧٠٥٤٫١٣٩٤٨٫٥٨٨١٠٢٫٧٢٧قروض

رأسمالاستثمار في 
٦٥٫١٥١ـــ٥٠٫٧٠٠٦٥٫١٥١ـــ١٥٥٠٫٧٠٠الشركات

٤٧٦ـــ٤٧٥٤٧٦ـــ٤٧٥أخرىاستثمارات 
١٩٧٫١٣٨١٧٤٫٥٩٥٣٧١٫٧٣٣٢٣٦٫١٩٧١٥٢٫١٢١٣٨٨٫٣١٨

م٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةم٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

مجموعالجماعيمحددمجموعالجماعيمحدد
٢٣٦٫١٩٧١٥٢٫١٢١٣٨٨٫٣١٨٢٠٢٫٩٨٣١٤٣٫٥٢٨٣٤٦٫٥١١الرصید االفتتاحي

٦٫٢٦٥٢٢٫٤٧٤٢٨٫٧٣٩٤٠٫٧٦١٨٫٥٩٣٤٩٫٣٥٤مخصص محمل للسنة
)٧٫٥٤٧(ـــ)٧٫٥٤٧()٤٥٫٣٢٤(ـــ)٤٥٫٣٢٤(عكس قید /شطب 

١٩٧٫١٣٨١٧٤٫٥٩٥٣٧١٫٧٣٣٢٣٦٫١٩٧١٥٢٫١٢١٣٨٨٫٣١٨الرصید الختامي

بالشھور
م٢٠١٩دیسمبر ٣١

غیر سیاديسیاديالمجموع٢٤أكثر من ٢٤-١٢١٣-٦٧-٠

ـــــــــــــــــــــمرابحةبالتمویل 

ـــ٢٫٩٥٨٢٫٩٥٨ـــ٨٧٧٦٩٩١٫٣٨٢استصناعموجودات 

٣٫٥٠٥٣٫١٦١٦٫٤٣٩١٩٫١٢١٣٢٫٢٢٦٣١٫٧٤٤٤٨٢بیع آجل
٣٫١٧٨٣٫١١٥٦٫٢٢٩٢٨٫٨٤٧٤١٫٣٦٩٤١٫٣٠٤٦٥إجارةموجودات 
ـــ٤٫٤٦٩٥٫٠٠٣٩٫٥٨٥٢٥٫٨٠٧٤٤٫٨٦٤٤٤٫٨٦٤قروض

١٢٫٠٢٩١١٫٩٧٨٢٣٫٦٣٥٧٣٫٧٧٥١٢١٫٤١٧١٢٠٫٨٧٠٥٤٧المجموع



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٢٩

(تتمة)ات االستثماروقیمة موجودات الخزینة والمشاریع انخفاضمخصص -١٤

الشركاترأسمالفي استثمارات -١٥

الحركة في مخصص االنخفاض في القیمة كما یلي: 

نتیجة أرباح تقییم م٢٠١٩إلى احتیاطي القیمة العادلة سنة إسالميألف دینار ١١٬٩١٥تم تحویل انخفاض متراكم للقیمة بمبلغ 
حقوق الملكیة  التي تجاوزت التكلفة المخفضة المسجلة سابقاً. 

المنتھیة السنة
دیسمبر٣١في 

م٢٠١٨

السنة المنتھیة 
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٩
٥٧٨٫٣٩٢ ٤٦٦٫٠٣٨ الرصید االفتتاحي

ـــ ٨٫٣٤٩ :الحركة خالل السنة 
)٨٣٠( ـــ إضافات 
)٢٩٫٣٠١( )٦٫٠٨٠( )١٦(اإلیضاح الشركات الزمیلةتحویل إلى استثمار في 

ـــ ٣٫١٦١ استبعادات 
)٤٫٥٩١( )٦٢٥( القیمةمخصص انخفاض
)٧٧٫٦٣٢( ٧٠٫٢٨٧ القیمة العادلة غیر المحققة )خسائرأرباح / (صافي 

٤٦٦٫٠٣٨ ٥٤١٫١٣٠ الرصید الختامي

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
غیر سیاديسیاديالمجموع٢٤أكثر من ٢٤-١٢١٣-٦٧-٠بالشھور

٣٠٫٠٣٩٣١٫٥٥٦١٫٥١٧٣٠٫٠٣٩ــــــ١٫٥١٧تمویل بالمرابحة
ـــ٥٫٣٣٧٥٫١٥١٥٫١٥١١٣٨١٥٫٧٧٧١٥٫٧٧٧موجودات استصناع

٣٫٥٩٢٣٫٧١٣٦٫٠٥٤١٥٫٧٣٢٢٩٫٠٩١٢٨٫٦٠١٤٩٠بیع آجل
٣٫١٥٦٣٫١١٥٤٫١١٥٢٤٫٩٤٧٣٥٫٣٣٣٣٥٫٢٦٩٦٤إجارةموجودات 
ـــ٨٫٨١٣٨٫١٨٤١٠٫٥٣٦١٥٫٦٨٧٤٣٫٢٢٠٤٣٫٢٢٠قروض

٢٢٫٤١٥٢٠٫١٦٣٢٥٫٨٥٦٨٦٫٥٤٣١٥٤٫٩٧٧١٢٤٫٣٨٤٣٠٫٥٩٣المجموع

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

:تالشركارأسمالاستثمارات في 
٣٩٤٫٢٦٦ ٤٤٦٫٢٧٨ مدرجة
١٣٦٫٩٢٣ ١٤٥٫٥٥٢ غیر مدرجة
٥٣١٬١٨٩ ٥٩١٫٨٣٠

)٦٥٬١٥١( )٥٠٫٧٠٠( القیمة  : مخصص انخفاضناقصاً 
٤٦٦٫٠٣٨ ٥٤١٫١٣٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

٦٨٫١٠٨ ٦٥٫١٥١ صید االفتتاحي الر
٤٫٥٩١ ٦٢٥ المحمل للسنة 

)٢٫٤٢٦( )١١٫٩١٥( تحویل االنخفاض المتراكم الحتیاطي القیمة العادلة (انظر أدناه) 
)٥٫١٢٢( )٣٫١٦١( عكس قید الالنخفاض في القیمة عند االستبعاد 

٦٥٫١٥١ ٥٠٫٧٠٠ الرصید الختامي



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٠

الشركات الزمیلةفي استثمار-١٦

السنة المنتھیة
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٩

المنتھیةالسنة
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٨
٧٥٥٫٨١٦٧٧٢٫٤٦٦الرصید االفتتاحي

٦٦٫٧٤٤٧٩٫٥٣٨إضافات
)٢٫٠٠٧()٣٣٫٤٤٢(استبعادات / سداد رأس المال 

٨٣٠ـــ) ١٥ثمار في رأس مال شركات (إیضاح تحویل من است
٩٫٦٣٦)١٫٤٩٧(أخرىوحركات أجنبیةتحویل عملة 

)١٠٥٫٨٦٥()٢٤٫٩٣٣(حصة من صافي النتائج 
٢٫٣٦٤)٤٫٤٨٥(الشركات الزمیلةمن اقتناء واستبعاد األرباحصافي 

)١٫١٤٦()١٫٣٢٨(توزیعات أرباح نقدیة مستلمة
٧٥٦٫٨٧٥٧٥٥٫٨١٦الختامي الرصید 

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

نشاط المنشأة بلد التأسیس شأةناسم الم

٪٢٠٬٠٠ ٢٠٫٠٠% تأمین السعودیة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني
٪٤٥٬٤٦ ٤٥٫٤٦% خدمات بنكیة البوسنة بنك البوسنة الدولي
٣١٬٥٥% ٣١٫٥٥% خدمات بنكیة اغینی غینيالسالميبنك اإلال
٪٢٣٫٧١ ٢٣٫٧١% خدمات بنكیة إندونیسیا بنك معامالت إندونیسیا
٪٢٦٬٣٩ ٢٦٫٣٩% تأمین أندونیسیا سیركات تكافل إندونیسیا
٪٣١٬٢٤ ٣١٫٢٤% شركة استثمار الكویت واالستثمارجارةالشركة الدولیة لإل
٪٢١٬١٥ ٢١٫١٥% صناعة باكستان المحدودةالوطنیة شركة األلیاف 
٪٢٠٬٣٢ ٪٢٠٬٣٢ شركة استثمار روسیا شركة تتارستان الدولیة لالستثمار
٪٣٣٬٢٦ ٣٣٫٢٦% خدمات بنكیة السنغال يالسنغالسالميبنك اإلال
٤٠٫٧٩% ٤٢٫٨٣% استثمار قطاع خاص السعودیة لتنمیة القطاع الخاصةسالمیاإلالمؤسسة 
٣٦٫١٩% ٣٥٫٩٠% تمویل تجارة السعودیة الدولیة لتمویل التجارةةسالمیاإلالمؤسسة 
٣٦٫٩١% ٣٦٫٩١% استثمار وقف عقاري السعودیة صندوق تثمیر ممتلكات األوقاف
٢٦٫٦٧% ٢٦٫٦٧% شركة استثمار البحرین IIلتنمیة للبنیة التحتیة لسالمي بنك اإلالصندوق 
٤٩٫٤٠% ٤٩٫٤٠% شركة استثمار  السعودیة سالمينیة التحتیة  اإلصندوق الب

٢٥٫٠٠% ٢٥٫٠٠% شركة استثمار السعودیة 
الصندوق السعودي للمنشآت الصغیرة والمتوسطة

مالذ كابیتال  –
٪٢٠٬٠٠ ٢٠٫٠٠% شركة استثمار  تونس  زیتونھ تمكین



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣١

(تتمة)الشركات الزمیلةفي استثمار-١٦
كما في تاریخ متوفرة مالیة أحدث قوائم بناًء علىسالميبالدینار اإلالزمیلةالشركات ائج المركز المالي وإیرادات ونتفیما یلي 

قائمة المركز المالي: 
حصة البنك  من 

صافي
/ (الخسارة)الدخل اإلیــــرادات

مجموع 
المطلوبـات

مجموع
الموجودات

استثمارحصة
البنك  السنة

اسم الشركة

)٥٣( ٦٨٫٨١٧ ٨٣٫٩٦٦ ١١١٫٢٨٨ ٥٫٤٦٤ م٢٠١٩ المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني
٧٥ ٦١٫٥٨٩ ٨٨٫٢١٦ ١١٥٫٠٢٨ ٥٫٣٦٢ م٢٠١٨

٢٫١٧٨ ١٠٫٩٤٩ ٤٣٣٫٧٢٧ ٤٩٦٫٧١٦ ٢٨٫٦٣٢ م٢٠١٩ بنك البوسنة الدولي
١٫٦٣٦ ١٥٫١٥٤ ٣٣٠٫٧٦٣ ٣٨٩٫٩٢١ ٢٦٫٨٩١ م٢٠١٨

)١١( ٣٫٨٦٧ ٥١٫٤٨٠ ٥٩٫٩٥٨ ٢٫٦٧٤ م٢٠١٩ الغینيسالميإلبنك اال
٦٦ ٥٫٤١٢ ٤٤٫٧٢٩ ٢٨٫٧٣٥ ٢٫٧٧٢ م٢٠١٨

)٥١٠( ١١١ ٤٣٢ ٢٫٧٠٨ ٢٠٫١٧٦ م٢٠١٩ بنك معامالت إندونیسیا
)١٥٫٦٦٦( ١٢٧ ٢٫٥١٦ ٢٫٧١٢ ١٩٫٩٧٠ م٢٠١٨

٤٩ ٥٫٥٠٠ ٧٧٫٨٥٠ ٨٣٫٢٥٠ ١٫٤٤٧ م٢٠١٩ سیركات تكافل إندونیسیا
١٦٤ ٤٫٤٦١ ٧٣٫٩٥٨ ٨٢٫٧٣٠ ١٫٣٤٩ م٢٠١٨

٢٫٦٧٠ ٩٫٦٤١ ٣٧٤٫٥٥٧ ٤٢٣٫٥٢٠ ١٦٫٢٨٦ م٢٠١٩ يالسنغالسالميبنك اإلال
٢٫٠٦٤ ١٥٫٦٩٦ ٣٤١٫٧٤٤ ٣٨٥٫٩٥٩ ١٤٫٦٧٥ م٢٠١٨

)٣٧٫٢٨٢( )٧٦٫٥٤٣( ٤٨٣٫٨٥٤ ٧٨٣٫٣٢٤ ٢٩٩٫٤٧٠ م٢٠١٩ لتنمیة القطاع الخاصةسالمیاإلالمؤسسة 
)٩٢٫٨٩٨( )١٩٩٫١٨٦( ١٫٤٨٦٫٠٨٩ ٢٫٢٠٧٫٩٧٤ ٢٩٤٫٤٣١ م٢٠١٨

٨٫٧٣٨ ٤١٫٣٥٥ ٤٩٫٨١٩ ٧٥١٫٣٧٨ ٢٥١٫٨٢٤ م٢٠١٩ الدولیة لتنمیة التجارةةسالمیاإلالمؤسسة 
٧٫٢٤٣ ٤٠٫٤٤١ ٤٠٫٥٦٥ ٧١٣٫٨٩١ ٢٤٣٫٦٨٣ م٢٠١٨
٨٢٩ ٢٫٦٩٣ ١٫٦٧٧ ٦٨٫٥٨٧ ٢٤٫٦٩٨ م٢٠١٩ متلكات األوقافمصندوق تثمیر 
٥٩٩ ٢٫٠٣٤ ١٫٩٣١ ٦٧٫٦٦٥ ٢٤٫٢٦٤ م٢٠١٨

)٧٠٧( ٩٫١١١ ٤٣٦ ٣٦٣٫٧٦١ ٩٩٫٠٣٩ م٢٠١٩ II للتنمیة للبنیة التحتیة سالميصندوق البنك اإل

)٤١٩( ٣٫٩٣٣ ١٫١٦٩ ٢٦١٫٦٩٦ ٧٥٫٩٨٣ م٢٠١٨

)٣٫٨٤٧( ١٫٧٤٨ ١٤١ ٨٫٢٣٤ ٣٫٩٩٨ م٢٠١٩ للتنمیةسالميصندوق البنیة التحتیة  اإل
)٤٫١٨٠( )٧٫٦٤٠( ١٠٠ ٧٨٫٩٧٣ ٣٦٫٦٠٩ م٢٠١٨
)١٫٢٢٧( ٨٥٧ ١٫٧٢٠ ٢٥٫٦٤٨ ٢٫٨٩٨ م٢٠١٩ ةالصندوق السعودي للمنشآت الصغیر

)٢٫٠٤٢(كابیتالالمالذوالمتوسطة ــ  ١٫٧٢٢ ٧٩٢ ٤٩٫٨٩٦ ٩٫٣٣٤ م٢٠١٨
)٢٤٥( ١٫٥٠٣ ٩٫٤٥٤ ١٠٫٨٠٠ ٢٦٩ م٢٠١٩ زیتونة تمكین 
)١٤٣( ٤٤٦ ٣٫٣١١ ٥٫٧٧٦ ٤٩٣ م٢٠١٨

المتداولة كما في السوقیةحصة استثمار البنك بناًء على القیمةوبلغت قیمةشركة مدرجة ھيلمجموعة المتحدة للتأمین التعاونيا
).إسالميملیون دینار ١٤٬٦٢٥: م٢٠١٨(إسالميملیون دینار ١٥٬٩٣١مبلغم٢٠١٩دیسمبر ٣١



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٢

أخرىموجودات -١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

٦٤٫٥٧٧٦٠٫٠٧٠ةإجار–دات مستحقة إیرا
٢٣٫٢١١١٣٫٨٨٠)٣٠أرصدة األطراف ذات العالقة (اإلیضاح 

٣٢٫٩٥٠٢٩٫٧٨٧قروض وسلف للموظفین 
٣٫١٤٩٢٧٫١٣٤أخرى

١٢٣٫٨٨٧١٣٠٬٨٧١

ُمصدرة الصكوكال-١٨

الصكوك بلغتالدولیة التالیة. خدمات االتئمان المحدودة وخدمات التضامن بیرھاد، بإصدار الصكوك–للتنمیة سالميقام البنك اإل
:كما یليم٢٠١٨دیسمبر٣١وم٢٠١٩دیسمبر ٣١في التي تم إصدارھا كما 

سالميالمعادل بالدینار اإل

عملة اإلصــدارتاریخ اإلصدار
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
دیسمبر ٣١

السنویةالنسبةتاریخ االستحقـــاقم٢٠١٨
مدرجة:

ثابت%١٫٨١٢٥م٢٠١٩مارس ١٫٠٨٤٫٧٢٣٦ـــیكيدوالر أمرم٢٠١٤مارس ٦
ثابت%١٫٨١١٨م٢٠١٩یولیو ٧٢٤٫٩٣٨١٧ـــدوالر أمریكيم٢٠١٤یولیو ١٧
ثابت%٢٫١١١م٢٠١٩سبتمبر ١٫٠٨٤٫٣٨٣٢٥ـــدوالر أمریكيم٢٠١٤سبتمبر ٢٥
ثابت%١٫٨٣١م٢٠٢٠مارس ٧٢٦٫٦٢٦٧٢٢٫٧٢٤١٢دوالر أمریكيم٢٠١٥مارس ١٢
ثابت%١٫٧٧٥م٢٠٢١مارس ١٫٠٦٨٫٣٥٧١٫٠٤٢٫٠٠٥١٠دوالر أمریكيم٢٠١٦مارس ١٠
ثابت%٠٫٢٥٥م٢٠٢٣مارس ٢٤٣٫٠٧٧٢٤٧٫٥٨٨١الیوروم٢٠١٦فبرایر ٢٩
ثابت%٢٬٢٦٣م٢٠٢١دیسمبر ٩٠٤٫٦٣٤٨٩٩٫٥٦٦٧دوالر األمریكي م٢٠١٦دیسمبر ٧
ثابت%٢٠٢٢٢٫٣٩٣إبریل٩٠٨٫٠١٨٩٠٢٫٦٤٣١٢كيدوالر أمریم ٢٠١٧إبریل١٢
ثابت%٢٫٢٦١م٢٠٢٢سبتمبر ٩٠٨٫٦٦٤٩٠٣٫١٦٥٢٦دوالر أمریكيم٢٠١٧سبتمبر ٢٦
ثابت%٣٫١٠٠م٢٠٢٣مارس ٩١١٫٥٢٢٩٠٦٫٢٦١١٥دوالر أمریكيم٢٠١٨مارس ١٥
ثابت %٣٬٣٨٩م٢٠٢٣سبتمبر ٩٤٧٫٨٠٩٩٤٢٫٠٠٤٢٦دوالر أمریكي م٢٠١٨سبتمبر ٢٦
ثابت %٠٬٥٥٤م٢٠٢٣نوفمبر ٥٢٥٫٩٧٩٥٣٤٫٩٥٤٧یوروم٢٠١٨نوفمبر ٧
ثابت %٣٬٢٨٦٧م٢٠٢١نوفمبر ٣٤١٫٤٤١٣٣٩٫٣٩٤٢٦دوالر األمریكي م٢٠١٨نوفمبر ٢٦
ثابت %٢٬٨٤٣م٢٠٢٤إبریل٢٥ـــ١٫٠٨٩٫٥٧٩دوالر أمریكي م٢٠١٩إبریل٢٥
ثابت %١٬٩٥٧م٢٠٢٤أكتوبر ٠٢ـــ١٫٠٨٩٫١٧٣أمریكي دوالرم٢٠١٩أكتوبر ٠٢
ثابت %٠٬٠٣٧م٢٠٢٤دیسمبر ٤ـــ٨٠٨٫٥٦٠یورو م٢٠١٩دیسمبر ٤

١٠٫٤٧٣٫٤٣٩١٠٫٣٣٤٫٣٤٨
غیر مدرجة:

ثابت%٢٫٥٥٠م٢٠٢٠سبتمبر ١٨٢٫٧٧٢١٨١٫٠٠٨٢٠ریـال سعوديم٢٠١٠سبتمبر ٢٠
نقطة أساس٠٬١٥شھور + ٦اللیبور م٢٠٢٠سبتمبر ١٨٣٫١٣٣١٧٩٫٥٤٣٢٠ریـال سعوديم٢٠١٠سبتمبر ٢٠
ثابت%٠٫٣١٠م٢٠٢٠یولیو ٨٠٫٩٧٢٨٢٫٤٦٦١٣یوروم٢٠١٥یولیو ١٣
ثابت%٠٫٢٣٠م٢٠٢٠سبتمبر ٨٠٬٩٠٨٨٢٬٣٩٧١٥یوروم٢٠١٥سبتمبر ١٥
ثابت%٠٬٣١٨م٢٠٢٠أكتوبر ٢٤٢٬٧٣٦٢٤٧٫١١٨٠٩یوروم٢٠١٥أكتوبر ٠٩
ثابت %٤٬٣٦٠م٢٠٢٤یونیو ٦١٫٤٩٩٦٠٫٤٧٠٢٨رنغیت مالیزيم٢٠١٦یونیو ٢٩
%٠٬٤٣شھور +٣اللیبور م٢٠٢١سبتمبر ٧٢٫٣١٨٧١٫٥٤٧١٩دوالر أمریكيم٢٠١٦سبتمبر ١٩
ثابت %٠٬٣٧٤م٢٠٢٤فبرایر ٢٤٣٫٣٣٢٢٤٧٫٧٧٥٢٤یوروم٢٠١٧فبرایر ٢٤
ثابت %٠٬٣٥٠م٢٠٢٤فبرایر ١٢١٫٦٣٨١٢٣٫٦٩٩٢٧ورویم٢٠١٧فبرایر ٢٧
%٠٬٢٠شھور+٦اللیبور م٢٠٢٣یولیو ٧٣٫٠٤٢٧٢٫٧٦٥١٩دوالر أمریكيم٢٠١٨یولیو١٩
ثابت %٠٬٣٨٥م ٢٠٢٤ینایر ١٦ـــ٤٠٫٥٧٦یورو م٢٠١٩ینایر ١٦
%٠٫٤٣شھور+ ٣اللیبور م٢٠٢٤دیسمبر ١٠ـــ٧٢٫٣٤٢دوالر امریكي م٢٠١٩دیسمبر ١٠
%٠٫٤٣شھور+ ٣اللیبور م٢٠٢٤دیسمبر ١٠ـــ٧٢٫٣٤٢دوالر أمریكي م٢٠١٩دیسمبر ١٠
ثابت %٢م٢٠٢٤دیسمبر ١١ـــ١٨٠٫٨٥٥دوالر أمریكي م٢٠١٩دیسمبر ١١

١٫٧٠٨٫٤٦٥١٫٣٤٨٫٧٨٨
١٢٫١٨١٫٩٠٤١١٫٦٨٣٫١٣٦المجموع



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٣

(تتمة)ُمصدرةلاصكوك ال-١٨

توزیعات / دفعات دوریة متفق علیھا ( توزیعات دوریة) من عناصر تسلمحاملھا الحق في )الصكوك(االستثمارتمنح شھادات 
وموجودات المضاربة واالستصناع المرابحةواستثمارات الصكوك والذمم المدینة فیما یتعلق بعقودجارةاإلموجودات الربح من

سالميالبنك اإل-من البنك إلى خدمات االئتمان  المحدودة(اإلصدار) المحفظة) المباعة بكل سلسلة إصدارات (المقًیدة والقروض 
المحدودة ( المستأمنین). بیرھاردوخدمات تضامن

على تفیدمسأي حال عدم قدرة فياألمین تجاهأداء المحفظة اً ثالثطرفاً باعتبارهللتنمیة سالميلبنك اإللبعد بیع المحفظة یضمن 
ویتعھد البنك بشراء المحفظة في تاریخ االستحقاق أو في حالة سیقوم بالسداد. البنكسداد أي مبلغ مستحق ضمن المحفظة، فإن 

توفیر موارد منوفي حال عدم تمكن البنك. الحًل / الفسخ المبًكر، بقیمة تعادل القیمة اإلسمیة اإلجمالیة ( أي سعر البیع األصلي)
سالمي)، فإن مجلس محافظي البنك اإلالحل / الفسخصكوك تحت أي سلسلة مصدرة (سواًء في تاریخ االستحقاق أوالسترداد ال

للتنمیة یمكنھ أن یستدعي مثل ھذا الجزء من رأس المال القابل لالستدعاء، بما یكون كافیاً للوفاء بالتزامات البنك بموجب مثل ھذه 
مبلغ م٢٠١٩دیسمبر ٣١تكلفة المتكبدة على الصكوك الصادرة خالل السنة المنتھیة في الالسلسلة من إصدارات الصكوك. بلغت 

ملیون ١٬٢٦٥٫٤). تم تصنیف الصكوك الصادرة والبالغة إسالميملیون دینار ٢١٨٬٢: م٢٠١٨(إسالميملیون دینار ٢٦٣٬٤
قیمة تعدیالت القیمة المتراكمة والمتضمنة . بلغتاد متحوط لھوكبن)إسالميملیون دینار ١٬٢٥٨٬٢: م٢٠١٨(إسالميدینار 

٤٠٬٩: م٢٠١٨(إسالميملیون دینار ٩٬٣مبلغ م٢٠١٩دیسمبر ٣١بالقیمة الدفتریة للقیمة العادلة للصكوك المتحوط لھا كما في 
). إسالميملیون دینار 

بالمرابحةةسلع مشترامطلوبات -١٩

. وفقًا ألحكام تلك االتفاقیات، یشترى البنك بعض السلع األطراف المقابلةدخل البنك في عملیة شراء سلع واتفاقیات بیع مع بعض 
. بلغ أخرىبنوك إلى أطراف السلع من خالل تلك الھذهعلى أساس الدفع المؤجل ویبیع في نفس الوقتاألطراف المقابلةمن ھذه 
ویمثل )إسالميملیون دینار ٧٨٩٬١: م٢٠١٨(إسالميملیون دینار ١٬٦١٣٬٧مبلغم٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في القائم الرصید 
م٢٠١٩خالل بالمرابحةالسلعشراءة التمویل المتكبدة على مطلوبات بلغت تكلف.االتفاقیاتھذهسعر الشراء بموجب الرصید 

.)إسالميملیون دینار ١٦٬٢:  م٢٠١٧(إسالميملیون دینار ٢١٬٤مبلغ 

الوكالة مستحقات-٢٠

كما یلي:  ،أدناهالمبینةعالقةالذات المؤسساتت الوكالة ودائع من م البنك بموجب اتفاقیاسلّ ت

تاریخ االستحقـــاق تاریخ اإلیداع

المعادل بالدینار
)باآلالف(سالمياإل

العملة 
األعضاءالمؤسسات 

م٢٠١٨للتنمیة سالميمجموعة البنك اإلب م٢٠١٩

م٢٠٢٣یونیو ٢١ م٢٠١٧دیسمبر ٢١ ١٤٣٫٩٣٤ ١٤٤٫٧٠٥ دوالر أمریكي للتنمیةسالميصندوق التضامن اإل

م٢٠٢٣یونیو ٢١ م٢٠١٧دیسمبر ٢١ ٢١٥٫٩٠١ ٢١٧٫٠٥٨ دوالر أمریكي للتنمیةسالميصندوق التضامن اإل

م٢٠١٩یونیو١٣ م٢٠١٧دیسمبر ٢٧ ٢٨٫٨٢٦ ــ یورو
لتأمین االستثمار ةسالمیاإلالمؤسسة 

وائتمان الصادرات 
٣٨٨٫٦٦١ ٣٦١٫٧٦٣

٪ سنوًیا). بلغ العائد الفعلي ٣٫٢٧م: ٢٠١٨٪ سنوًیا (٣٫٢٧متوقع على رأس المال المستثمر یصل إلى بعائدالمستحقةالوكالة تتمتع
إسالميدینارملیون١١٫٤العامخاللالمستحقةالوكالةعلى) للتنمیةسالمياإللبنكاالتي دفعت لألطراف ذات العالقة (تكلفة على 

م).٢٠١٨: لیونم٩٫٧(



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٤

أخرىمطلوبات -٢١
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩
دیسمبر ٣١

م٢٠١٨
٢٧٫٥٩٤١٣٦٫٦١٦بالمرابحةذمم دائنة مقابل مطلوبات سلع مشتراه
٣٠٫٣٤٧٥٫٤٢٨)٣٠أرصدة أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

٢٫٣٣٨٣٫٧٩٤ودائع استثماریة
١٠٫٨٤٧٢٢٫٣٣٢مصاریف مستحقة الدفع

١٠٥٫٦٠٠١٢٠٫٧٨٠إجارة–دخل مؤجل 
١٣٣٫٦٦٣٦٨٫٧٥٣)٢٢االلتزام المستحق عن خطة التقاعد والرعایة الطبیة (اإلیضاح 

١١٫٩٩٢٤٧٫٤٩٨"أ")٢١عقود مقایضة صنفت في عالقة تحوطیة (اإلیضاح 
٣٫٤٠١٣٫٩٦٨إیرادات منح مؤجلة

٢٥٫٥٣٣٣٧٫٢٠٢أخرى
٣٥١٫٣١٥٤٤٦٫٣٧١

قود مقایضة ع(أ) ٢١

طأدوات ووضعأثرعن تفصیلیةدناه معلوماتأیظھر الجدول  عقود المقایضة تحوطات القیمة العادلة ووللتدفقات النقدیةالتحوُّ
طوعقود المقایضة التي الیتم تصنیفھا في العالقة بالقیمة العادلة :على حقوق الملكیة وقائمة الدخل،یةالتحوُّ

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
ـالقــات تــحــوطیــةعـ

الدخلقائمة حقوق ملكیة
ربح من تغیرات القیم العادلةتكلفة تمویلاحتیاطي محاسبة تحوطالقیمة االسمیةعــقــود الـمـقـایـضـة

١٫٢٦٥٫٤٧٤٣١١٤٫٤٦٧٦٫٠٢٩تحوطات القیمة العادلة
٣٫٠٤١٤٫٣٣٦)١٤(١٨٠٫٧٥٠تحوطات التدفقات النقدیة

١٧١٧٫٥٠٨١٠٫٣٦٥

قائمة المركز المالي
عقود مقایضة مصنفة في

عالقات تحوط
موجوداتمطلوبات

ــ)٩٫٣٠٠(تحوطات بالقیمة العادلة
ــ)٢٫٦٩٢(تحوطات للتدفقات النقدیة

ــ)١١٫٩٩٢(

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
عــالقــات تــحــوطیــة

دخلقائمة الحقوق ملكیة
تكلفة تمویل/ احتیاطي محاسبة تحوطالقیمة االسمیةعــقــود الـمـقـایـضـة

(ائتمان)
ربح/(خسارة) من تغیرات 

القیم العادلة
٨٫٥٥٥٩٫٢٢٢)١٢٧(١٫٢٥٨٫٢٤١تحوطات القیمة العادلة

١٧٩٫٧٠٩٦٨٥٥٫٢٠٥٣٫٠٤٧تحوطات التدفقات النقدیة
٥٥٨١٣٫٧٦٠١٢٫٢٦٩



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٥

(تتمة)أخرىلوبات مط-٢١

عقود مقایضات (تتمة)(أ) ٢١

خطة منافع التقاعد-٢٢
للموظفین للرعایة الطبیةخطةالمنافع وةتقاعد محددخطةتكون من تقاعد تخطة منافعللتنمیة سالميوعة البنك اإللدى مجم
بمجموعة البنك األعضاءالمؤسسات و بالبنك  أ. ویحق لكل موظفبخطط التقاعد)( ویشار إلیھا بشكل جماعي المتقاعدین

، بعد مضي ستة أشھر من طخطأن یشارك في ال،التوظیفسیاسات ما تنطبق علیھ ك،على أساس الدوام الكامل،للتنمیةسالمياإل
.یوماً ٣٠الخدمة بدون انقطاع ألكثر من 

رأس موارد-للتنمیة سالميل البنك اإلوتشم،رباب العملأللتنمیة متعددةسالميجموعة البنك اإلخطة تقاعد موظفي متعتبر
والمؤسسة ،التجارةلتمویلةسالمیاإلالدولیةوالمؤسسة ،)"الوقف"ساب الخاص (الحمواردوقفصندوق و،العادیةالمال 

للتنمیة.سالميوصندوق التضامن اإل،وائتمان الصادراتاالستثمارلتأمین ةسالمیاإلوالمؤسسة ،لتنمیة القطاع الخاصةسالمیاإل

تقاعد الموظفینخطة
یحق . )م١٩٧٩مایو ٢٧( الموافق ھـ١٣٩٩رجب ١في دخلت حیز التنفیذمنافع الةتقاعد محددخطةتقاعد الموظفین خطةعتبر ت

باستثناء موظفي المدة ،أساس الدوام الكاملىعلللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات وكنلكل موظف لدى الب
تقاعد خطةیشارك في أنللتنمیةالميسبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات وكما ھي محددة في سیاسات البنك المحددة، 

.ة ما تكون سنة واحدةالموظفین عند إكمال فترة التجربة في الخدمة التي عاد

:تقاعد الموظفین فیما یليخطةالرئیسیة لتتلخص المزایا

من تاریخ میالد المنتسب.سنةن وستینذكرى مرور إثنیھو االعتیاديسن التقاعد )١
من أعلى متوسط راتب (الراتب %٢٫٥على نسبة خطةالهوظف المتقاعد المشمول بھذعند التقاعد، یحصل الم)٢

ة من سنوات خدمتھ الخاضعة للتقاعد.نسعالوة تكلفة المعیشة) لكل األساسي زائد

ات المؤسسوبینما یساھم البنك،اسياألسالسنوي من راتبھ ) %٩: م٢٠١٨(%١١٬١، یساھم الموظف بنسبة خطةالهبموجب ھذ
). %٢١:م٢٠١٨(%٢٥٬٩بنسبة للتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاء

قائمة المركز المالي
عقود مقایضة مصنفة في عالقات تحوط

موجوداتمطلوبات
ـــ)٤٠٫٩٣٦(تحوطات بالقیمة العادلة
ـــ)٦٫٥٦٢(تحوطات للتدفقات النقدیة

ـــ)٤٧٫٤٩٨(



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٦

خطة منافع التقاعد (تتمة)-٢٢

ینالرعایة الطبیة للمتقاعدخطة

قرارعلى بناءً ،تقاعدینوظفین المرعایة طبیة للمخطةأسس البنك ) م٢٠٠٠إبریل٦(الموافق ـھ١٤٢١محرم ١من اعتباراً 
المؤھلین موظفین وقد تم توسیع ذلك لیشمل ال)م١٩٩٨فبرایر ١٥الموافق (ھـ١٤١٨شوال ١٨بتاریخ رین التنفیذیینمجلس المدی

.للتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات في 

%٠٫٥و%١بنسبة میةللتنسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات والرعایة الطبیة للمتقاعدین ما بین البنك خطةیتم تمویل 
من الرواتب األساسیة. على التوالي

حسابالرعایة الطبیة للمتقاعدین إلى دفع مبالغ شھریة للموظفین المتقاعدین المؤھلین مقابل مصروفاتھم الطبیة. یتم خطةھدف ت
االستحقاق الشھري لكل متقاعد حسب المعادلة التالیة:

.١٢مقسوماً على )%٠٫١٨مضروباً في،شتراكاإلة فترمضروباً فيأعلى متوسط راتب شھري (

خطط التقاعد كصنادیق مستقلة. للتنمیة بالنیابة عن موظفي البنك سالمياإلتقاعد المعینة من رئیس مجموعة البنك لتدیر لجنة ا
بموجب السیاسات التقاعد للخطط. ویتم استثمار موجودات خططوالنشاطات اإلكتواریةاالستثمارة عن مراقبة ولجنة التقاعد مسؤول

بتغطیة الخسائر االكتواریة للخطط للتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات ونك بالتي تضعھا لجنة التقاعد. یقوم ال
وتتقاسم المصاریف اإلداریة.

حركة في التزام المنافع المحددة: ملخصاً للبین الجدول التالي

خطة
تقاعد الموظفین

الرعایة خطة
الطبیة للموظفین

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

٢٣٦٫٦٧٣٢٣٣٫٤١٨١٧٫٠٣٤١٧٫٣٨٣الرصید االفتتاحي–التزامات منافع 
٩٫٤٤٥١١٫٩١٨٨٥٣١٫٠٥٣تكالیف الخدمة الحالیة
ــ٢٫٦٣٧ــ١٫٦٢١تكلفة الخدمة السابقة 

المنافع خطة مصروف ربح على التزامات
١٠٫٥٨٣٩٫٦٤٧٧٦٧٧٣٧المحددة

٥٫١٩٠٣٫٨٢٠٢٣٦٢٠٩مساھمات المشاركین في الخطة
)٣٤١()٦٣٠()١٠٫٢٥٨()٩٫٨٣١(المبالغ المدفوعة من موجودات الخطة

)٢٫٤١٠(٥٫٥٠٧)١٧٫٤٢٦(٥٢٫٣٤٧اریةاإلكتواألرباحالخسارة / (األرباح) صافي 
١٫٣٠١٥٫٥٥٤٩٠٤٠٣تحویل عملةخسائر

٣٠٧٫٣٢٩٢٣٦٫٦٧٣٢٦٫٤٩٤١٧٫٠٣٤الرصید الختامي–التزامات المنافع 



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٧

خطة منافع التقاعد (تتمة)-٢٢
ما یلي:فیخطةتتمثل حركة موجودات ال

المستخدمة في تقدیر واالفتراضاتالفعلیة الخبرةالمتراكمة والناتجة عن الفرق بین اإلكتواریةالخسائر ،أعالهاللتزامیمثل صافي ا
.إذا كان جوھریاً ،التي یحدث فیھاالسنةمباشرة فياألعضاءحقوقفي اتقائمة التغیرالبنك في بھ اعترف الذي اللتزاما

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في تینالمنتھیللسنتینالتقاعد والرعایة الطبیةمنافعخطة، فإن مصروفات اإلكتواریةعلى التقییمات بناًء 
ا یلي:ممتتألف للتنمیة سالمياإلبالنسبة للبنك م٢٠١٨دیسمبر ٣١و

خطة
تقاعد الموظفین

رعایة الخطة
الطبیة للموظفین

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

١٧٦٫٧٢٠١٧٠٫٨٢٤٨٫٢٣٤٧٫٤٤٧الرصید االفتتاحي–القیمة العادلة لموجودات الخطة 
)٣(٢٠)٣٫٤٣٣(١٫١١٢أخرىتعدیالت 

٨٫٠٦٥٦٫٨٨٩٣٧٩٣٠٤إیرادات ربح على موجودات الخطة
من معدل األكبر/(األقل) العائد على موجودات الخطة

٩)٤٨()٤٫٠٧٣()٣٫٥٣٤(الخصم
٥٫١٩٠٣٫٨٢٠٢٣٦٢٠٩مساھمات المشاركین في الخطة

١٢٫١٥٢٨٫٧٦٤١٫٠٤٢٤٢٠مساھمة صاحب العمل
)٣٤١()٦٣٠()١٠٫٢٥٨()٩٫٨٣١(المبالغ المدفوعة من موجودات الخطة

١٫٠٠٦٤٫١٨٧٤٧١٨٩تحویل عملةأرباح 
١٩٠٫٨٨٠١٧٦٫٧٢٠٩٫٢٨٠٨٫٢٣٤الرصید الختامي–القیمة العادلة لموجودات الخطة 

صافي االلتزام المقید في قائمة المركز –وضع التمویل 
المالي والذي یمثل زیادة التزامات المنافع عن القیمة 

١١٦٫٤٤٩٥٩٫٩٥٣١٧٫٢١٤٨٫٨٠٠)٢١ة لموجودات الخطة (اإلیضاح العادل

خطة 
تقاعد الموظفین

خطة الرعایة 
الطبیة للموظفین

السنة المنتھیة 
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٩

المنتھیة السنة
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٨

السنة المنتھیة 
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٩

المنتھیة السنة
دیسمبر ٣١في 

م٢٠١٨
٩٫٤٤٥١١٫٩١٨٨٥٣١٫٠٥٣دمة الحالیةتكالیف الخ

ــ٢٫٦٣٧ــ١٫٦٢١تكلفة الخدمة السابقة
١٠٫٥٨٣٩٫٦٤٧٧٦٧٧٣٧مصروف ربح على التزامات المنافع المحدودة

)٣٠٤()٣٧٩()٦٫٨٨٩()٨٫٠٦٥(إیرادات على الموجودات
١٣٫٥٨٤١٤٫٦٧٦٣٫٨٧٨١٫٤٨٦المبالغ المثبتة في قائمة الدخل

اإلكتواریة الناتجة عن )األرباحالخسائر / (
)٢٫٤١٠(٥٫٥٠٧)١٧٫٤٢٦(٥٢٫٣٤٧االفتراضات

من معدل (األقل)األكبر / العائد على موجودات الخطة 
)٩(٣٫٥٣٤٤٫٠٧٣٤٨الخصم
٣)٢٠(٣٫٤٣٣)١٫١١٢(أخرىتعدیالت 
٢٩٥١٫٣٦٧٤٣٢١٤تحویل عملةخسائر

)٢٫٢٠٢(٥٫٥٧٨)٨٫٥٥٣(٥٥٫٠٦٤األعضاء حقوق ي قائمة التغیرات في المبالغ المثبتة ف



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٨

خطة منافع التقاعد (تتمة) -٢٢
یلي:ا مماإلكتواریةاالفتراضات األساسیة المستخدمة في التقییمات تتألف 

مصنفة مؤسساتعلى سندات األجل العائد طویل تع الى معدالالمنافع بالرجوالتزاماتیتم اختیار معدل الخصم المستخدم لتحدید 
م٢٠١٨في %٤٬٥نتیجة االنخفاض في في معدل الخصم من إسالميدینار ٥٢٬٣كان مبلغ الخسارة المتراكمة بقیمة ."AAفئة"ب

. م٢٠١٩في %٣٬٣إلى 

الفئات الرئیسیة للموجودات:بحسبخطةلجدول التالي موجودات الیلخص ا

:وتوقعات السنة التالیةالسابقةاألربعمالیة الالسنواتتقاعد الموظفین كما في نھایة خطةالوضع التمویلي لیلخص الجدول التالي

م٢٠١٩في إسالميدینار ١١٦٬٤٤٩إلى مبلغ م٢٠١٨سنة إسالميدینار ٥٩٬٩٥٣إن الزیادة في العجز في الخطة من مبلغ 
في السنوات المعنیة.%٣٬٣إلى %٤٬٥من ویعود ذلك بصفة أساسیة إلى االنخفاض في معدل الخصم 

السابقةاألربعالمالیة المالیة االسنوات الرعایة الطبیة للموظفین كما في نھایة خطةیلخص الجدول التالي الوضع التمویلي ل
:وتوقعات السنة التالیة

ا یلي:مصندوق التقاعد وصندوق العالج الطبي التزاماتي حتیاطإالمبالغ التي تم تسجیلھا في تتألف 

خطة
تقاعد الموظفین

الرعایة خطة
الطبیة للموظفین

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

%٤٫٥٠%٣٫٣٠%٤٫٥٠%٣٫٣٠معدل الخصم
%٤٫٥٠%٤٫٥٠%٤٫٥٠%٤٫٥٠معدل الزیادة المتوقعة في الرواتب

خطة
قاعد الموظفینت

الرعایة خطة
الطبیة للموظفین

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

النقد وما في حكمھ وودائع السلع
٧١٫٥٧٢٥٩٫١٤٧٤٫١٧٤٣٫٦٣٥بالمرابحة 

ــــــ٣٠٫٢٢٣٣٠٫٣١٩إدارة صنادیق وبیع آجل
٦٤٫٧٨٧٦٧٫٤٣٣٤٫٦٤٧٤٫٥٥٨مارات في الصكوكاستث
ــــــ١٨٫٠٩٥٢٠٫٧٤٠أرض
٤٥٩٤١)٩١٩(٦٫٢٠٣(صافي)أخرى

١٩٠٫٨٨٠١٧٦٫٧٢٠٩٫٢٨٠٨٫٢٣٤موجودات الخطة

دیسمبر ٣١
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)٢٤٧٫٠٤٧()٢٣٣٫٤١٨()٢٣٦٫٦٧٣()٣٠٧٫٣٢٩()٣٢٦٫٣٤٧(القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
٢٠٢٫١١٣١٩٠٫٨٨٠١٧٦٫٧٢٠١٧٠٫٨٢٤١٦٩٫٥١٧القیمة العادلة لموجودات الخطة

)٧٧٫٥٣٠()٦٢٫٥٩٤()٥٩٫٩٥٣()١١٦٫٤٤٩()١٢٤٫٢٣٤(العجز في الخطة

دیسمبر ٣١
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

دیسمبر٣١
م٢٠١٧

دیسمبر٣١
م٢٠١٦

)١٦٫٩٦٠()١٧٫٣٨٤()١٧٫٠٣٤()٢٦٫٤٩٤()٢٨٫١٤٩(القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة
٩٫٥٧٩٩٫٢٨٠٨٫٢٣٤٧٫٤٤٧٧٫٢٠١القیمة العادلة لموجودات الخطة

)٩٫٧٥٩()٩٫٩٣٧()٨٫٨٠٠()١٧٫٢١٤()١٨٫٥٧٠(العجز في الخطة
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)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٣٩

خطة منافع التقاعد (تتمة) ــ٢٢

تقاعد خطة
الموظفین

الرعایة خطة
الطبیة للموظفین

المجموع
دیسمبر٣١

م٢٠١٩

المجموع 
ردیسمب٣١

م٢٠١٨
٤٢٫١٤٢٥٫٤١٢٤٧٫٥٥٤٥٨٫٣٠٩الرصید االفتتاحي
)١٠٫٧٥٥(٥٥٫٠٦٤٥٫٥٧٨٦٠٫٦٤٢ة الحركة خالل السن
٩٧٫٢٠٦١٠٫٩٩٠١٠٨٫١٩٦٤٧٫٥٥٤الرصید الختامي

رأس المال المدفوع-٢٣

. كما في مفروضة من الخارجرأسمال، وال یخضع البنك لمتطلبات األعضاءات المدفوعة من الدول االكتتابیشمل رأس المال 
دولة عضو من آسیا وأفریقیا وأوروبا وأمریكا الجنوبیة.٥٧المساھمون مننیتكو،الماليتاریخ التقریر

مما یلي:م٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما یتكون رأس المال للبنك 

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

للسھم إسالميدینار ١٠٫٠٠٠سھم بقیمة ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال المصرح بھ 
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠الواحد
) بقیمة ٥٫٠٦١٫٤٠٦: م٢٠١٨دیسمبر٣١سھم (٥٫٠٦١٫٤٠٦لمصدر: رأس المال ا

٥٠٫٦١٤٫٠٦٠٥٠٫٦١٤٫٠٦٠للسھم الواحدإسالميدینار ١٠٫٠٠٠
)٣٨٨٫٧٥٠()٣٨٨٫٧٥٠(: أسھم متاحة لالكتتابناقصاً 

٥٠٫٢٢٥٫٣١٠٥٠٫٢٢٥٫٣١٠رأس المال المكتتب بھ
)٤٠٫٨٥٣٫٤١٥()٤٠٫٨٥٣٫٤١٥(قابل لإلستدعاءالمال الرأس
٩٫٣٧١٫٨٩٥٩٫٣٧١٫٨٩٥تم إستدعاؤهالذي مال الرأس

)٣٫٦٢٥٫٩٨٥()٣٫٤٠٤٫٣٨٨(مبالغ غیر متسحقة بعد
)١٥٠٫٤٩٤()١٨٢٫٣٨٥(أقساط تجاوزت تاریخ االستحقاق 

٥٫٧٨٥٫١٢٢٥٫٥٩٥٫٤١٦رأس المال المدفوع

: م٢٠١٨دیسمبر ٣١( إسالميدینار ٠٫٥٨لدى البنك ،م٢٠١٩ر دیسمب٣١ل المدفوع كما في من رأس الماإسالميرلكل دینا
االحتیاطیات المتراكمة.مجموع من) إسالميدینار ٠٫٥٧

االحتیاطیات-٢٤
خسائر ورباحأإدراجواحتیاطي القیمة العادلة الناتج عن ،نتائج الفترة السابقةصافيو،من االحتیاطي العامیاتتكون االحتیاطت

واالحتیاطیات التقاعد والعالج الطبي،والتزامات، الملكیةة بالقیمة العادلة من خالل حقوق المصنفات االستثمارفيالقیمة العادلة 
طومحاسبة الزمیلةشركات في الاالستثماربحركة حساب بصفة رئیسیة المتعلقة خرىاأل .التحوُّ

االحتیاطي العام
تحویل صافي الدخل السنوي للبنك إلى االحتیاطي العام، عند ، یجب البنكمن اتفاقیة تأسیس٤٢من المادة ىولاألالفقرةبموجب 

دیسمبر ٣١كما في.للبنكمن رأس المال المكتتب بھ%٢٥اطي موافقة مجلس المحافظین على ذلك، حتى یعادل ھذا االحتی
تعتبر أي زیادة في . )%٥٬٧٤: م٢٠١٨دیسمبر ٣١(بھ% من رأس المال المكتتب٥٬٨٧، شكل االحتیاطي العام نسبة م٢٠١٩

.األعضاءالدولللتوزیع علىمتاحة صافي الدخل عن الحد أعاله 

وقرار  بي )ـھ١٤٣٩رجب ١٩(الموافق م٢٠١٨إبریل٥بتاریخ ٤٣٩-٣بي جي / المؤرخ بموجب قرار مجلس المحافظین 
خاللاالحتیاطي العام منالتالیة لتوزیعات اجراءإفقد تم ، ھـ)١٤٤٠شعبان ١(الموافق م٢٠١٩إبریل٦بتاریخ ٤٤٠-٥جي /
:م٢٠١٩دیسمبر٣١المنتھیة في السنة
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٠

(تتمة)االحتیاطیاتــ٢٤
لتمویل م٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في ملیون دوالر أمریكي ) للسنة٥(لیس أقل من للبنك العاديدخلالصافي من %٥-

).إسالميملیون دینار ١٠٬٤: م٢٠١٨دیسمبر ٣١(إسالميار ملیون دین٩٬٠بمبلغ على شكل منح الدعم الفنيعملیات 

لتمویل ،م٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةملیون دوالر امریكي)٢(لیس أقل من صافي الدخل العادي للبنكمن %٢-
بمبلغ ى شكل منح دراسیة علمنح الجدارة الالدكتوراة / البحث العلمي ما بعد درجة الدكتوراة والمعروف ببرنامجبرنامج
).إسالميملیون دینار ٤٬٢: م٢٠١٨دیسمبر٣١(إسالميملیون دینار ٣٬٦

مصاریف إداریة -٢٥
فيالسنة المنتھیة

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
فيالمنتھیةالسنة
م٢٠١٨دیسمبر٣١

١١٠٫٨٣٤١١٣٫١٥١تكلفة موظفین
٥٫٥٢١٤٫٢٢٢رحالت عمل

٩٫٣٧٥١٦٫٦٢٨رسوم استشارات
٢٢٫٥٤١١٨٫١٠٠أخرى

١٤٨٫٢٧١١٥٢٫١٠١

لتزاماتالا-٢٦

حتى یفي باحتیاجات قائمة المركز المالي كطرف في أدوات مالیة ذات مخاطر خارج ضمن دورة أعمالھ العادیة یدخل البنك 
التي خرىاألوبعض البنود،في رأس المالالمساھمة والتزامات،بالصرف على المشاریعاً وتشمل ھذه األدوات إلتزام.عمالئھ

.في  قائمة المركز الماليال تظھر 

لتزاماتالخارج قائمة المركز المالي، كما في حالة االتعھد بالتزاماتعنددارة وضبط االئتمان یستخدم البنك نفس سیاسات إ
قائمة المركز المالي.داخلللعملیات 

غیر مدفوعة:التزامات
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
دیسمبر٣١

م٢٠١٨
٤٫٦١٤٫٧٧٩٤٫٨٤٥٫٦٥٨دات استصناع موجو

٢١٫٤٠٦٥٫٩٩٨مضاربة مقیدة
١٫٤٩١٫٩٤٧٨٢٨٫٠٠٥بیع آجل
٦٥٩٫٧١٩٦٧٧٫٧٤٨(القرض)قروض 

٩٩٩٫٢١٥١٫٤٦٥٫١٤١إجارةموجودات 
٤٥٫١٩٧٨٩٫٨٧٧لتنمیة القطاع الخاصةسالمیاإلمساھمات في رأسمال المؤسسة 

٤٤٫٩٦٩٦٣٫١٩٥مساھمات في رأس المال –سمال الشركاتأراستثمارات في 
٧٫٨٧٧٫٢٣٢٧٫٩٧٥٫٦٢٢

لتنمیة القطاع الخاصةسالمیاإلسسة ؤالمرأسمالمساھمة في 
سسةالثانیة للمؤرأس المالزیادةكة البنك في مشار٥٥)/٣١١(/١٨/٠٦/٤٣٧بقراره رقم م.م.ت تنفیذیین لعتمد مجلس المدیرین اا
، بما ال ةسالمیاإلللمؤسسات المالیة وللبنك من األسھم المخصصة%٥٠بـاالكتتاببن یقوم وأ،ع الخاصلتنمیة القطاةسالمیاإل

ن یقوم البنك بدفع ھذا أسسة وللمؤرأس المال المكتتب مجموع من %٣٤بواقعأعلى كحدأمریكي ملیون دوالر٢٥٠یزید عن 
ثالثة أقساط، دفع البنك م٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في . م٢٠١٧المنتھیة في المالیةالسنة من ابتداًء أقساط متساویة ٤ى المبلغ عل

ملیون دوالر أمریكي). ١٢٥–م٢٠١٨دیسمبر ٣١(ملیون دوالر امریكي١٨٧٬٥بمبلغ 
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤١

ةسالمیاإلالشریعةأحكام ومبادئمعمتفقةغیر ومصاریف أرباح-٢٧

ولكن یتم للتنمیة في قائمة الدخل للبنك،سالميشرعیة لمجموعة البنك اإلال یتم تسجیل الدخل من العملیات التي ال تجیزھا الھیئة ال
كما تحددھا الھیئة الشرعیة لمجموعة ةسالمیاإلالشریعةحكام ومبادئألالحساب الخاص وفقًا تحویلھا إلى صندوق وقف موارد 

للتنمیة.سالميالبنك اإل

ما یلي: للتنمیة سالميالبنك اإلة من قبل الھیئة الشرعیة لمجموعة بلغ الدخل المحقق خالل السنة من العملیات غیر المجاز

م٢٠١٨م٢٠١٩
المبلغعدد االحداث المبلغعدد االحداث 

٣٢١١٢٢٣٤مشاریع –التزام / رسوم دفعات متأخرة 
٤١٠٣٦١٣٣فائدة من حسابات في بنوك تقلیدیة 

٣١٤٣٦٧المجموع 

للتنمیةسالميجموعة البنك اإللمالھیئة الشرعیة-٢٨

رئیس مجموعة یقوم بتعینھمتكون من أعضاء تالتيللتنمیةسالميلمجموعة البنك اإلالھیئة الشرعیةتخضع أنشطة البنك إلشراف 
المدیرین جلس مبموجب قرار للتنمیة سالميللبنك اإلالھیئة الشرعیةت، وقد تأسسمجلس المدیرین التنفیذیین للبنكالبنك بعد استشارة 

للتنمیة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید.سالميللبنك اإلالھیئة الشرعیةیتم تعیین أعضاء . التنفیذیین

:یلي امةالشرعیتتضمن مھام الھیئة 
للتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات والنظر في كل ما یوجھ إلیھا من معامالت ومنتجات یطرحھا البنك ·

وضع ، وةسالمیاإلالشریعة أحكام ومبادئا مع ألول مرة والحكم على توافقھلالستخدامالتابعة لھ اإلئتمانادیق صتو
.أخرىالمبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأي وثائق 

سالميلبنك اإلبمجموعة ااألعضاءالمؤسسات وإبداء رأیھا بشأن البدائل الشرعیة للمنتجات التقلیدیة التي یعتزم البنك ·
، أخرىوضع المبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأي وثائق التابعة لھ استخدامھا، واإلئتمانصتادیق وللتنمیة

.بھذا الصددالتابعة لھ اإلئتمانصتادیق ووالجھات المنتسبة والمساھمة في تطویرھا بغیة تعزیز تجربة البنك 

ووالتوضیحات الموجھة إلیھا من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین أو إدارة البنك ستفساراتواالاإلجابة على األسئلة·
التابعة لھ.اإلئتمانصتادیق وللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات 

تعزیز التابعة لھ لاإلئتمانصتادیق وللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات والمساھمة في برنامج البنك ·
وتعمیق فھمھم لألسس والقواعد والمبادئ والقیم المتعلقة بالمعامالت المالیة سالميوعي موظفیھ للعمل المصرفي اإل

.ةسالمیاإل

صتادیق وللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات والمدیرین التنفیذیین للبنك مجلسإلى تقدیم تقریر شامل ·
في ضوء اآلراء والتوجیھات والمعامالت ةسالمیاإلالشریعة أحكام ومبادئبضح مدى إلتزام البنك یوالتابعة لھ اإلئتمان

التي تمت مراجعتھا.
المقیدةاالستثمارحسابات -٢٩

ات االستثمار. ال تظھر الربحمنشائعةحصةحصة المقیدة مقابل االستثماراستثمر البنك بصفتھ كمضارب أموال أصحاب حسابات 
اللتزامامجموعالمقیدة التي تحققت من استثماراتھم وات االستثماربلغت حقوق حملة حسابات قائمة المركز المالي للبنك.دة في المقی

.)إسالميملیون دینار ٧٩٬١: م٢٠١٨دیسمبر ٣١(م٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في إسالميملیون دینار ٨٠٬٩بمبلغعنھاالناتج 
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٢

أرصدة أطراف ذات عالقة-٣٠
و، المنتسبةوالجھات، األعضاءتعرف بأنھا الدول ،معامالت مع أطراف ذات عالقةیدخل البنك في ،العادیةضمن انشطتھ 

الرئیسیة ، والھیئاتیبادر بھا البنكأخرىوبرامج اإلئتمانصتادیق ، وللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات 
یھا ھذه التي تمارس علوالمنشآتالھیئة الشرعیةالمدیرین التنفیذیین ومجلس المحافظین ومجلسالمكونة من،القرارةاعنصل

األطراف تأثیرًا جوھریا.

.األعضاءمع الدولبشكل أساسي البنك التنمویة مت أنشطة ت
ي فاإلئتمانصتادیق وللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات والبنك (إلى) /منلغ صافي األرصدة المطلوبة ب

كما یلي:السنةنھایة 

م٢٠١٨دیسمبر ٣١م٢٠١٩دیسمبر ٣١
ب لـ مطلومطلوب منب لـ مطلومطلوب من

)٧(ــــــ١٧الھیئة العالمیة للوقف
)٥١٧(ـــ)٢٥٩(ـــصندوق تثمیر ممتلكات األوقاف

)٣٦٥(ـــ)٣٩٣(ـــصندوق وحدات االستثمار
ـــ٥٫٤٧١ـــ٦٫٠٨٣لتأمین االستثمار وائتمان الصادراتةسالمیاإلالمؤسسة 

ـــ٧٫٤٩٢)٦٫٣٨٦(ـــصندوق وقف موارد الحساب الخاص
ـــــــــ٧٢٣للمعونة الخاصةسالميصندوق البنك اإل

)٣٠٧(ـــ)٣٫٢٦٧(ـــللتنمیة سالميصندوق تقاعد موظفي البنك اإل
)٢٧(ـــ)٣٫٦٥٠(ـــللتنمیةسالميصندوق الرعایة الطبیة للبنك اإل

ـــ٦٨ـــ٧٨١صندوق األقصى
)١٫٢٥٣(ــــــ٣٠٩لتنمیة القطاع الخاصةسالمیاإلالمؤسسة 

ـــ٣٩ـــ٤٠قتصادیة في أفریقیاالمصرف العربي للتنمیة اال
ـــ٤٣٣ـــ١٫٦٩٢الدولیة لتمویل التجارةةسالمیاإلالمؤسسة 

ـــ١٣ـــ٣٥فاعل خیر بنجالدش
)٢٫٩٤٦(ـــ)١٦٫٣٨٨(ـــللتنمیةسالميصندوق التضامن اإل

)٦(ــــــ٩٫٦٣٧مشروع الھدي واألضاحي
ـــ٦٥)١(ـــبرنامج دول مجلس التعاون الخلیجي إلعادة بناء غزة

ـــــــــ٩صندوق العلم وااللتكنولوجیا واالبتكار 
ـــ١٨٥)٣(ـــبرنامج فاعل خیر 

ـــــــــ٣٫٦١٦للتنمیة صندوق الكویت 
ـــــــــ١٠صندوق قطاع التعلیم الوطني 

ـــ١١٤ـــ٢٥٩صندوق حیاة وأحیاء
)٥٫٤٢٨(١٣٫٨٨٠)٣٠٫٣٤٧(٢٣٫٢١١المجموع

الخاصة.اإلئتمانصتادیق وللتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءللمؤسسات یقدم البنك خدمات إدارة 
( موجودات المشاریع)نشطة التمویالت السیادیةأاً تمثل جمیعاألعضاءبھا البنك مع الدول یدخل األنشطة التنمویة التي امالت مع

التنمویة نشطھ االدخل البنك في مویة، نبخالف جمیع العملیات الت.عنھا في قائمة الدخلاإلفصاحتم والتيوالدخل المتعلق بھا للبنك 
مع أطراف ذات عالقة:التالیةاألساسیة



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٣

(تتمة)أرصدة أطراف ذات عالقةــ ٣٠

رأس المال العادیةرد) ملیار دوالر أمریكي من موا١(بأن یخصصن التنفیذیین للبنكمدیریالمجلس ، قررم٢٠٠٨في سنة -أ
تقوم المؤسسة بدور المضارب حیث إلدارة التمویل بالمرابحة التجارة، لتمویلةسالمیاإلبنك لصالح المؤسسة الدولیة لل
ذات ( أي حصة المؤسسة من الربح الناتج من اتفاقیة المضاربة)المضاربحصة).  بلغت قیمة بموجب اتفاقیة مضاربة(

ملیون دینار ٢٬١: م٢٠١٨(إسالميملیون دینار ٢٫٤مبلغ لتنمیة التجارةةسالمیاإلالمؤسسة الدولیة حملتھاالصلة التي 
). إسالمي

وتحدیدًا للتنمیةسالميبمجموعة البنك اإلاألعضاءالمؤسسات لدىم٢٠١٩دیسمبر ٣١قائمة كما في وكالة مستحقةك بنلل- ب
ادل ) ما یعإسالميملیون دینار ٣٥٩٬٥–م٢٠١٨(إسالميملیون دینار ٣٦١٬٧بمبلغ للتنمیةسالميصندوق التضامن اإل

لتأمین ةسالمیاإلالمؤسسة لدى وكالة مستحقة، كان لدى البنكم٢٠١٨ھیة نة المنتملیون دوالر امریكي. خالل الس٥٠٠مبلغ 
والتي استحقت في سنة یوروملیون ٣٥ما یعادل مبلغ إسالميملیون دینار ٢٨٬٨االستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ 

). ٢٠(اإلیضاح م٢٠١٩

.مجلس المدیرین التنفیذییناإلدارة العلیا ومصاریفأجور-ج

لقاء خدماتھم والمصاریف العلیادفع لإلدارة المستحقة الأو ةالمدفوعاألجورتبلغ.رئیسالنوابوالرئیسالعلیادارةوتشمل اإل
ظھر بالجدول أدناه:علقة بمجلس المدیرین التنفیذیین كما یالمت

السنة المنتھیة
دیسمبر٣١في

م٢٠١٩

المنتھیةالسنة
دیسمبر٣١في 

م٢٠١٨
١٫٢٠٨١٫١١٥المدیرین التنفیذیینمصاریف مجلس 

٢٫٨٥٨٢٫٥٦١قصیرة االجلأخرىرواتب ومنافع 
٥٥٣٣٧٢منافع تقاعدیة متراكمة

إدارة المخاطر_٣١

وروافد الدخلللحفاظ على قیمة الموجودات ،المخاطر الرئیسیةأبعاد إدارة المخاطر في إدارة مجال تتلخص فلسفة البنك في 
عمال البنك عن طریق في ام إدارة المخاطر المتأصلةتتوحملة شھادات الصكوك.األعضاءالح كل من الدول والحفاظ على مص

ومراقبتھا. وتوجد حدود للمخاطر كإجراء أساسي لتخفیف المخاطر باإلضافة إلى ضوابط وتخفیفھا عملیة مستمرة لتحدیدھا وقیاسھا 
.أخرىرقابیة 

ن درجة المخاطر التي یرغب البنك في تحملھا السیولة والسوق ومخاطر التشغیل. إئتمان ویتعرض البنك بشكل رئیسي لمخاطر اال
محدودة بطاقتھ على تحمل المخاطر والتعایش معھا للحفاظ على سجل مخاطر إلیھالتنموي الموكل االلتزاممن أجلفي سعیة 

.سابقةالالسنةتخفیفھا بشكل جوھري عن طرق". لم تتغیر المخاطر أو AAAیتماشى مع درجة التصنیف االئتماني "بحیث 

تم تفویضھا لرئیس البنك. ویلتزم المجلس بأعلى ومن قبل مجلس المدیرین التنفیذیینأعلى درجة إشراف على المخاطرتتأكد
قة عن مجلس المنبثمراجعة م لجنة الوتقالمخاطر، إدارةقوم باعتماد جمیع سیاساتینھ أ، باإلضافة إلى معاییر حوكمة الشركات

بالسیاسات المعنیة.اللتزامللتأكد من اھئوأداة منتظمة التجاه سجل مخاطر البنكالمدیرین التنفیذیین بمراجع

لعملیات ، ولجنة اوالمطلوباتمستویات من لجان اإلدارة بأدوار الرقابة واإلشراف، وتتكون من لجنة الموجودات ةتقوم ثالث
. للبنكالمالیة والخزینةمخاطرھي إدارة الرقابة على نشاطات ر. لجنة الموجودات والمطلوباتمخاطإدارة ال، ولجنة االستثمارو

سیاسات االئتمان للبنك وتشرف على جمیع مواضیع مخاطر االئتمان المتعلقة لالفّعالتطبیقالمن االستثمارتتأكد لجنة العملیات و
الرئیسیة الناتجةعلى جمیع المخاطر مالئممخاطر من أن ھناك رقابة وإشراف لاإدارةباالئتمان السیادي وغیر السیادي. تتأكد لجنة

والسیاسات اإلرشادیة وتقاریر المخاطر تبني األطر المناسبة إلدارة المخاطر وذلك من خالل ،والتمویلاالستثمارمن عملیات 
المناسبة.



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٤

إدارة المخاطر (تتمة)_ ٣١

مسئولة عن تحدید وتقدیر وتخفیف المخاطر وتقدیم التقاریر عن المخاطر المالیة مخاطر المجموعة، وھيولدى البنك إدارة 
یتم تفویضھا إلدارات، فللبنكالمالیة وإدارة المخاطراألطر اإلرشادیة سیاسات والالرئیسیة. أما المسئولیة التشغیلیة الیومیة لتنفیذ 

األعمال المعنیة.

مختلف أنواع المخاطر.إدارة لتي تتم بھا بالتفصیل الطریقة اتوضح األقسام التالیة

مخاطر االئتمان
ھ التزاماتفي الوفاء بالضامنالخ) في إمكانیة أن یخفق ....شركةسة مالیة، شركة ، مشروعتعرف مخاطر االئتمان (سیادي، مؤس

عن أنشطتھ التمویلیة التعاقدیة وینتج عن ذلك خسارة مالیة للبنك، وھي أكبر مصدر لمخاطر البنك، وتنتج بشكل أساسي
یة.االستثمارو

: رئیسیة لالئتمانمصادر ةثالثویدیر البنك 

،عملیات التمویلمخاطر االئتمان السیادي المتعلق بمحفظة )١

،)المؤسسات المالیةالشركات ووالمشاریع(التمویل المتعلق بمحفظةسیادي المخاطر االئتمان غیر )٢

الخزینة.استثمارات محفظة فيةف المقابلاطرمخاطر االئتمان لأل)٣

تم تلمختلف أنواع تمویل العملیات.وأدواتوضع البنك إطارًا شامًال إلدارة مخاطر االئتمان، بما في ذلك سیاسات وأطر إرشادیة
وتحدید السقوف ومراقبة التعرض بشكل مستقل من قبل إدارة مخاطر المجموعة، حیث تتأكد من أن جمیع ة االئتمانصیاغة سیاس

طإدارات األعمال تلتزم بالسیاسات المعنیة والسقوف االئتمانیة  یستخدم واإلدارة.یة التي یضعھا مجلس المدیرین التنفیذیینالتحوُّ
" AAA) تمثل أفضل تصنیف للتعرض ویقابلھ تصنیف "١درجة، حیث أن درجة (٢١البنك مقیاس تصنیف مخاطر مكون من 

إلى سبع فئات إبتداًء أخرى) كتخلف طوعي عن السداد. ویتم تجمیع درجات المقیاس مرة ٢١لوكاالت التصنیف العالمیة، ودرجة (
."A"-"Gمن فئة "
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٥

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة) مخاطر االئتمان

كما المرابحةویل بالتموغیر السیادیةالسیادیة وموجودات المشاریعمن السنةنھایة تعرض البنك القائم كما في إجماليیتلخص 
في الجدول أدناه.

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
النسبة من مجموع 

التعرض القائم
مجموع التعرض 

القائم
مجموع التعرض 

غیر السیادي 
مجموع التعرض 

السیادي
الدولة

١١٫٠% ١٫٦٨٩٫٣٢٨ ٨٥٫٤٢٢ ١٫٦٠٣٫٩٠٦ تركیا
٦٫٧% ١٫٠٢٨٫٩٣٢ ــ ١٫٠٢٨٫٩٣٢ إندونیسیا
٦٫٧% ١٫٠٢٦٫٧٧٥ ١٣٧٫٩٠٦ ٨٨٨٫٨٦٩ باكستان
٥٫٨% ٨٨٣٫٤٦٩ ١٣٧ ٨٨٣٫٣٣٢ إیران 
٥٫٨% ٨٨٢٫٧٢٨ ٤٧٫٢٣٨ ٨٣٥٫٤٩٠ مصر
٥٫١% ٧٧٨٫١٥٩ ١١٢٫٩٤٤ ٦٦٥٫٢١٥ المغرب
٤٫٦% ٧١٢٫٤٩٨ ٣٧٫٩٣٨ ٦٧٤٫٥٦٠ السنغال
٧٣٫% ٥٧١٫١٤٣ ٣٫٣٨٠ ٥٦٧٫٧٦٣ أوزبكستان

٣٫٥% ٥٤٦٫٢٦٦ ٣٢٫٤٥٢ ٥١٣٫٨١٤ تونس
٣٫٠% ٤٦١٫٦٣٥ ٥٦٫٥١٠ ٤٠٥٫١٢٥ بنجالدش 

٥٥٫٩% ٨٫٥٨٠٫٩٣٣ ٥١٣٫٩٢٧ ٨٫٠٦٧٫٠٠٦ دول١٠مجموع أعلى 

٤٤٫١% ٦٫٧٦٦٫٤٤٩ ٦٥٥٫٥٩٥ ٦٫١١٠٫٨٥٤ خرىمجموع الدول األ
١٠٠٫٠% ١٥٫٣٤٧٫٣٨٢ ١٫١٦٩٫٥٢٢ ١٤٫١٧٧٫٨٦٠ المجموع 

٩٢٫٤% ١٤٫١٧٧٫٨٦٠ مجموع التعرض السیادي
٧٫٦% ١٫١٦٩٫٥٥٢ مجموع التعرض غیر السیادي

١٠٠٫٠% ١٥٫٣٤٧٫٣٨٢ المجموع
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٦

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة) مخاطر االئتمان
م٢٠١٨دیسمبر ٣١

النسبة من مجموع 
التعرض القائم

مجموع التعرض 
القائم

مجموع التعرض 
غیر السیادي 

مجموع التعرض 
يالسیاد

الدولة

١٠٫٥% ١٫٤٩٩٫٣١٧ ٨١٫٣٤٤ ١٫٤١٧٫٩٧٣ تركیا
٧٫٣% ١٫٠٣١٫١١٨ ١٨٣٫٤٥٣ ٨٤٧٫٦٦٥ باكستان
٦٫٦% ٩٤٧٫٠١١ ١٣٠ ٩٤٦٫٨٨١ إیران 
٥٫٩% ٨٤١٫٧٠١ ــ ٨٤١٫٧٠١ إندونیسیا
٥٫٧% ٨١٤٫٧٨٤ ٣٨٫١٤٩ ٧٧٦٫٦٣٥ المغرب
٤٫٦% ٦٥٦٫٨٠١ ٦٫٥٣٨ ٦٥٠٫٢٦٣ مصر 
٤٫٠% ٥٦٣٫٠٧٧ ٤٠٫٧١٩ ٥٢٢٫٣٥٨ تونس
٣٫٩% ٥٥٠٫٢٣٠ ٦٫٢٤٠ ٥٤٣٫٩٩٠ السنغال 
٣٫٤% ٤٨٦٫٦٥٤ ٥٣٠ ٤٨٦٫١٢٤ أوزبكستان
٣٫٣% ٤٧٦٫٩٥٧ ــ ٤٧٦٫٩٥٧ البحرین

٥٥٫٢% ٧٫٨٦٧٫٦٥٠ ٣٥٧٫١٠٣ ٧٫٥١٠٫٥٤٧ دول١٠مجموع أعلى 

٤٤٫٨% ٦٫٣٨٦٫٦٨٣ ٧٦٠٫٥٨٧ ٥٫٦٢٦٫٠٩٦ خرىمجموع الدول األ
١٠٠٫٠٠% ١٤٫٢٥٤٫٣٣٣ ١٫١١٧٫٦٩٠ ١٣٫١٣٦٫٦٤٣ المجموع 

٩٢٫٢% ١٣٫١٣٦٫٦٤٣ مجموع التعرض السیادي
٧٫٨% ١٫١١٧٫٦٩٠ مجموع التعرض غیر السیادي

١٠٠٫٠٠% ١٤٫٢٥٤٫٣٣٣ المجموع

مخاطر االئتمان السیادي
نك یتعرض وبتقدیم ھذه التمویالت فإن الب. أو ما یعادلھكامالً سیادیاً یطلب ضماناً بنكیافإنھت سیادیة آعندما یقوم البنك بتمویل منش

یقوم البنك بإدارة .المطلوبة للبنكالتزاماتھاعدم قدرتھا أو رغبتھا في خدمة التي تتضمن خسائر محتملة نتیجةلمخاطر الدولة
اسات وإجراءات مناسبة تغطي كافة مخاطر ائتمان الدول آخذًا في االعتبار وضعھ الدائن التفضیلي الذي یتمتع بھ، من خالل سی

، والجودة العملیاتتخطیطو، ووضع السقوف، (من خالل التصنیف االئتماني للدولة)أوجھ األنظمة، بما فیھا تقدیر مخاطر الدول
اللتزامشكل دوري للتأكد من اوتتم مراقبة المحفظة ب.المشاریع، والصرف والسداد، وإدارة المتأخراتعروضعند دخول 

رشادات والسقوف، وتتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على جودة المحفظة.باإل



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٧

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة) مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان السیادي
:المرابحةبتمویل الالمشاریع وموجودات إجماليبلتعرض السیادي والمتعلقیظھر الجدول أدناه تحلیًال لجودة االئتمان ل

م٢٠١٨دیسمبر ٣١ م٢٠١٩دیسمبر ٣١
النسبة المبلغ النسبة المبلغ فئة تصنیف المخاطر

٠٫٠% ٣٨ ٠٫٠% ٦ "Aفئة "
١٥٫٦% ٢٫٠٤٩٫٧٥٦ ١٥٫٨% ٢٫٢٣٦٫٨٥٨ "Bفئة "
٣٢٫٤% ٤٫٢٥٣٫٩١٧ ٣٠٫٨% ٤٫٣٦٧٫٠٠٢ "Cفئة "
٣٣٫٦% ٤٫٤٠٦٫٩٩٠ ٣٥٫٢% ٤٫٩٨٦٫٣١٧ "Dفئة "
١٠٫٥% ١٫٣٨٣٫٢٩٨ ١١٫٩% ١٫٦٩١٫٢٢٢ "Eفئة "
٢٫٠% ٢٦٧٫٥٣٧ ٠٫٧% ١٠٠٫٦٠٣ "Fفئة "
٥٫٩% ٧٧٥٫١٠٧ ٥٫٦% ٧٩٥٫٨٥٢ "Gفئة "

١٠٠٫٠% ١٣٫١٣٦٫٦٤٣ ١٠٠٫٠% ١٤٫١٧٧٫٨٦٠ المجموع

مخاطر االئتمان غیر السیادي
صریحةدون ضمانات والمؤسسات المالیة والشركات سیادي عن عملیات تمویل للمشاریع الینتج التعرض لمخاطر االئتمان غیر 

، حیث تكون الحكومة األعضاءت استراتیجیة ومشاریع في الدول آمنشإال أن ھذه التمویالت مقصورة على من الحكومات المعنیة.
مثل شراكات مشاریع القطاع العام والقطاع الخاص.،والمالك أو الضامن للمورد أو المشتريةالمصلحة الرئیسیفي الغالب صاحبة

على ف.ومستوى المحفظةمستوى المعاملةیین:سیادي على مستوالعملیات التمویل غیر لمخاطر االئتمان الضمنیة ر البنكیدی
یز إجراءات لتعز،والمؤسسات المالیةشركاتتبنى البنك إجراءات ارشادیة شاملة ونماذج تصنیف للمشاریع والیالمعاملةمستوى 

،تمویلعملیةلتحدید أقصى مدى للتعرض أليدارة إطار لتمویل الجدیدة. ولدى البنك إات امقترحوالتأكد من جودة یة الواجبة العنا
على تقییم بناءً سیادیة الأنھ یتم الحصول على الضمانات والسندات المناسبة للعملیات غیر إلىباإلضافة.على سجلھا االئتمانيناءً ب

قبل تقدیمھا ،من خالل لجان فنیة ولجان العملیاتاالعتمادد من التأكفحص إجراءات ویتم مخاطر وإجراءات العنایة الواجبة.
.للرئیس أو المجلس للموافقة

مخاطر یتم تحدیث تصنیف،على نتیجة التقییمبناءً من خالل نظام انذار مبكر. المراقبة على مستوى المحفظة بشكل منتظم تتم
سجلھا االئتماني.في عالمات تدھور علیھا ھر ظزمة تجاه أي عملیة تاإلجراءات الالاتخاذویتم ،العملیات

المرابحة:بتمویل الوموجودات المشاریع إجماليبسیادیة المتعلقة الغیر تعرضاتللجودة االئتمان لدناه تحلیالً یظھر الجدول أ

م٢٠١٨دیسمبر ٣١ م٢٠١٩دیسمبر ٣١
النسبة المبلغ النسبة المبلغ فئة تصنیف المخاطر
٠٫٠% ـــ ٠٫٠% ـــ "Aفئة "
٣٤٫١% ٣٨١٫٦١٧ ٤٢٫٠% ٤٩١٫٢٥٨ "Bفئة "
٢٨٫٩% ٣٢٣٫٥٧٤ ٢١٫٥% ٢٥١٫٣٦٦ "Cفئة "
٢٨٫٣% ٣١٥٫٨٦١ ٢٩٫٠% ٣٣٩٫١٠٩ "Dفئة "
٥٫٨% ٦٤٫٥٧٦ ٧٫٥% ٨٧٫٦٢٣ "Eفئة "
٠٫٢% ٢٫٠٢٤ ٠٫٠% ١٦٦ "Fفئة "
٢٫٧% ٣٠٫٠٣٨ ٠٫٠% ـــ "Gفئة "

١٠٠٫٠% ١٫١١٧٫٦٩٠ ١٠٠٫٠% ١٫١٦٩٫٥٢٢ المجموع



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٨

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

موجودات الخزینة 
استثمارات ، وبالمرابحةتشمل الموجودات التي تخضع لمخاطر االئتمان ضمن موجودات الخزینة النقد وما في حكمھ، وودائع السلع

ھذه المخاطر من ویقلل البنك .المرابحةعلى أساسالعمالت معدالت الربح بةبادلمووعقود مقایضة معدالت الربح ك، الصكوفي 
ألدوات محددة والبنوك المقابلة وحدود دنیا للتصنیفات االئتمانیة)٢(اعتماد أطراف مقابلة)١(من خالل إطار احترازي یشمل

وإجراءات لتحفیف مخاطر ائتمان األطراف المقابلة.) ٤(وسقوف التعرض االحترازیة، ) ٣(
).بالمرابحةالسیولة (النقد وما في حكمھ وودائع السلعصندوق ًال لجودة االئتمان لمحفظة یبین الجدول أدناه تحلی

م٢٠١٨دیسمبر ٣١ م٢٠١٩دیسمبر ٣١
النسبة المبلغ النسبة المبلغ فئة تصنیف المخاطر
٧٫٧% ٣٨٣٫٤٧١ ٣٫٠% ١٥٦٫٣٣٣ "Aفئة "
٩١٫٣% ٤٫٥٦٩٫٩٠٠ ٩٥٫٠% ٥٫٠٢٨٫٠٣٨ "Bفئة "
٠٫٠% ٢٥٠ ١٫٥% ٧٧٫٠٥٥ "Cفئة "
٠٫٠% ٨٩٨ ٠٫٠% ١٫٢٥١ "Dفئة "
٠٫٠% ٤٦ ٠٫٠% ــ "Eفئة "
٠٫٠% ــ ٠٫٠% ــ "Fفئة "
١٬٠% ٤٨٫٤٥٥ ٠٫٥% ٢٩٫٦٥٩ "Gفئة "

١٠٠٫٠% ٥٫٠٠٣٫٠٢٠ ١٠٠٫٠% ٥٫٢٩٢٫٣٣٦ المجموع

مالیة مع مخاطر التعرض االئتمانيز الموجودات الترك
صفات لھا أو،قلیم الجغرافينفس االبأو أنشطة ،طر االئتمان عندما تتشابھ األنشطة التي تمارسھا األطراف المقابلةز مخاینشأ ترك

والسیاسیةالظروف االقتصادیةبنفس أثرةتمكون تقد بحیث،التعاقدیةلتزاماتالتجعل من قدرتھا على الوفاء با،اقتصادیة متشابھة
في صناعة أو التي تؤثرتطوراتالتأثیر تجاهالبنكألداءالنسبیة حساسیةالر االئتمان إلى ز مخاطیشیر ترك.أخرىأو ظروف 

وسقف على مستوى اجمالي المحفظة یغطي سقوف الدولالمتبنى من البنك إطار إدارة التعرض للمخاطر یعادموقع جغرافي معین.
سقوف تركیز فإن االطار یغطي كذلك،ظة على التنوع المطلوبللمحافوأو مجموعة من المدینین المترابطین مع بعض.مدینلكل 

على مستوى محفظة الخزینة فردي لطرف مقابل و،المحفظة ومحفظة الخزینةمجموععلى مستوى ،المحفظة المتعلقة بدولة واحدة
.سیادیةالوللقطاع على مستوى المحفظة غیر ،سیادیةالوالمحفظة غیر 

البنك:موجوداتفیما یلي التوزیع الجغرافي ل

أوروباآسیاأفریقیام٢٠١٩دیسمبر ٣١
دول

المجموعغیر أعضاء
٢١٥٫٢٦٥٥٫٧٥٧٫٤٦١٨١٧٫٨٨١٥٥٥٫٤٩٨٧٫٣٤٦٫١٠٥موجودات الخزینة
٥٫٧٠٦٫٦١١٨٫٦٥٨٫٥٠٥٣٢٤٫٩٣٣٧٫٢١٨١٤٫٦٩٧٫٢٦٧موجودات المشاریع

١٠٢٫٠٨٠١٫٢٠٩٫٨٢٥٣٨٫٨٤٤٢٫٤١٧١٫٣٥٣٫١٦٦االستثمارموجودات 
١٧٧٫٣٥١ــــ١٥٫٧٢٣١٦١٫٦٢٨أخرىموجودات 

٦٫٠٣٩٫٦٧٩١٥٫٧٨٧٫٤١٩١٫١٨١٫٦٥٨٥٦٥٫١٣٣٢٣٫٥٧٣٫٨٨٩مجموع الموجودات
%١٠٠%٢%٥%٦٧%٢٦النسبــــة

أوروباآسیاأفریقیام٢٠١٨دیسمبر ٣١
دول غیر 
المجموعأعضاء

٥٣٥٥٫٥٧٧٫٦٠٢٢٠٦٫٠٦١١٫١٦٢٫٥٨٩٦٫٩٤٦٫٧٨٧موجودات الخزینة
٥٫٠٤٦٫٣٦١٨٫٢٦٤٫٣٢٢٣٢٨٫٢٣٢٢٫٧٧٥١٣٫٦٤١٫٦٩٠موجودات المشاریع
٤٧٫٦٥٩١٫٢١٧٫١٨١٥٫٠٥٨١٫٥٥٢١٫٢٧١٫٤٥٠موجودات االستثمار

١٨٧٫٥١٩ــــ٢٠٫١٢٧١٦٧٫٣٩٢أخرىموجودات 
٥٫١١٤٫٦٨٢١٥٫٢٢٦٫٤٩٧٥٣٩٫٣٥١١٫١٦٦٫٩١٦٢٢٫٠٤٧٫٤٤٦مجموع الموجودات

%١٠٠%٥%٢%٧٠%٢٣النسبــــة
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٤٩

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة)مخاطر االئتمان

الصناعة كما یلي:قطاعتتوزع موجودات البنك بحسب

%المجموعأخرىموجودات موجودات استثمار موجودات مشاریع موجودات خزینة م٢٠١٩دیسمبر ٣١
%٦٬١٥٤٬٥٣٤٢٦ــــــ٦٫١٥٤٫٥٣٤ـــخدمات عامة 
%٣٬٨٩١٬١٩٤١٧ــــــ٣٬٨٩١٬١٩٤ـــنقل وھاتف 

%١٬٤٠٣٬٣٦٧٦ــــــ١٬٤٠٣٬٣٦٧ـــزراعة 
%٥٧٠٬٤٥٢٢ـــ٢٥٦٬٧١٢٣١٣٫٧٤٠ـــصناعة وتعدین 

%٢٬٢٥٢٬٥٦٥١٠ــــــ٢٬٢٥٢٬٥٦٥ـــخدمات اجتماعیة 
%٦٫٧٩٣٫٢٢٧٢٩ـــ٩٨٧٫٠٧٣ـــ٥٫٨٠٦٫١٥٤مؤسسات مالیة 

%١٫٠٠٦٫٨٧٣٤ـــــــــ١٫٠٠٦٫٨٧٣حكومات
%٣٤٣٫٦٩٨١ـــــــــ٣٤٣٫٦٩٨تجارة
%١٨٩٫٣٨٠٧٣٨٬٨٩٥٥٢٫٣٥٣١٧٧٫٣٥١١٬١٥٧٬٩٧٩٥أخرى

%٧٫٣٤٦٫١٠٥١٤٫٦٩٧٫٢٦٧١٫٣٥٣٫١٦٦١٧٧٫٣٥١٢٣٫٥٧٣٫٨٨٩١٠٠مجموع الموجودات

%المجموعأخرىموجودات ر موجودات استثماموجودات مشاریع موجودات خزینة م٢٠١٨دیسمبر ٣١

%٥٫٦٠٥٫٦٧٠٢٥ــــــ٥٫٦٠٥٫٦٧٠ـــخدمات عامة 
%٣٫٦٩٧٫٨٩٤١٧ـــ٣٫٦٩٧٫٢٦٩٦٢٥ـــنقل وھاتف 

%١٫٣٥٣٫٤٨٨٦ــــــ١٫٣٥٣٫٤٨٨ـــزراعة 
%٥٨٥٫٠٠٠٣ـــ٣١٥٫٨٢٤٢٦٩٫١٧٦ـــصناعة وتعدین 

%١٫٩١٩٫٧١٢٩ــــــ١٫٩١٩٫٧١٢ـــخدمات اجتماعیة 
%٥٫٣٧٧٫٦٢٥٢٤ـــ١٩٢٫٦٦٣ـــ٥٫١٨٤٫٩٦٢مؤسسات مالیة 

%١٫٠٦٢٫٨٩٧٥ـــــــــ١٫٠٦٢٫٨٩٧ات حكوم
%٣٠٤٫٠٩٢١ـــــــــ٣٠٤٫٠٩٢تجارة
%٣٩٤٫٨٣٦٧٤٩٫٧٢٧٨٠٨٫٩٨٦١٨٧٫٥١٩٢٫١٤١٫٠٦٨١٠أخرى

%٦٫٩٤٦٫٧٨٧١٣٫٦٤١٫٦٩٠١٫٢٧١٫٤٥٠١٨٧٫٥١٩٢٢٫٠٤٧٫٤٤٦١٠٠مجموع الموجودات
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)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٥٠

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

مخاطر السیولة
التدفقات النقدیة في الوقت المحدد، بما في ذلك األثر السلبي على تنشأ مخاطر السیولة بسبب عدم كفایة السیولة للوفاء ب

السمعة الناتج عن عدم المقدرة على الحفاظ على عملیة التمویل، وعدم القدرة على بیع استثمار بسعر معقول خالل الفترة 
ویشتمل على سیاسة السیولة، إطار إدارة السیولة لیحدد ویقیس ویخفف ھذه المخاطرُصممَ الزمنیة المطلوبة. في ضوء ذلك، 

واستراتیجیة استثمار السیولة، وأطر ارشادیة إلدارة  مخاطر السیولة.
ا یلي:مالتأكد ووالھدف األساسي من أنشطة إدارة السیولة للبنك ھ

مة خدالتزاماتالصرف والتزاماتالتعاقدیة (بشكل أساسي لتزاماتاللدى البنك األموال النقدیة الكافیة للوفاء با)١(
الدیون).

توجبلھذا السبب ی.جذابةالسوق غیر الالمحافظة على عدم انقطاع العملیات المالیة في حالة الضغط أو ظروف )٢(
ومحفظة ،كأمان مقابل أي انقطاع في التدفقات النقدیةمستوى السیولة الحصیف الحد األدني لعلى فاظحالعلى البنك 

.الیومیةرة النقدوإدااستثمار شدیدة السیولة لغرض العملیات 
محافظ مختلفة:السیولة في ثالثالموجودات والمطلوبات فقد تم تأسیس محفظةمبدأ إدارة لوفقاً 

محفظة معامالت العملیات.)١(
محفظة جوھریة للعملیات.)٢(
محفظة مستقرة.)٣(

.ویتم تقسیم ھذه المحافظ إلى محافظ فرعیة بعمالت محددة
)للبنك (المصاریف العادیة للعملیاتقصیرة األجلالنقدیةالتدفقاتحتیاجات اتلبیةالعملیات لمعامالتتخصص محفظة

وتغطي الموجودات النقدیة بالمحفظة احتیاجات ،قصیرة األجلومطلوباتویلھا بأموال متغیرة العائد من السوق یتم تمحیث 
.واحدإلى السوق لفترة ال تقل عن شھرالعملیات دون الرجوع

بحیث تعمل كاحتیاطي موال للبنكاألة لیات ھو بناء مرونة في برنامج تعبئظة الجوھریة للعمالھدف األساسي للمحف
كون موال عندما تھذه األمنوللسحب ،یةظروف السوق مرضكون فیھافي فترات تللموجودات السائلة الممولة في السوق

نقدیة غیر متوقعة.توفر المحفظة مصدر سیولة جاھز لتغطیة أي تدفقات.یةالسوق غیر مرضظروف 

وال ول من رأس المالمممستوى السیولة الحصیف الالحد األدني للھدف الرئیسي للمحفظة المستقرة ھو الحفاظ على ا
وإلى حد ما باألموال المعبئة حقوق الملكیة الخاصة بالبنك، ویتم تمویل المحفظة .تتوافر للعملیات العادیة في األوقات العادیة

یحتفظ بھا في الصكوكاستثمارات في المحفظة المستقرة تتمثل في ات االستثمار، فإن بوجھ عام. طویلةمن السوق بآجال
.حتى تاریخ االستحقاق

التعاقدیة للموجودات اتاالستحقاق. تم تحدید ھذه البنكاستحقاق موجودات ومطلوبات محفظةول أدناهالخص الجدت
.المالي إلى تاریخ االستحقاق التعاقديالتقریرتاریخ والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٥١

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة) مخاطر السیولة

:دیسمبر٣١ي فجودات والمطلوبات كماواستحقاق الممحفظةفیما یلي 

شھور٦–٣شھور٣حتى م٢٠١٩دیسمبر ٣١
١–شھور ٦

سنوات٥–١سنة
٥أكثر من 
سنوات

استحقاق غیر 
المجموعابتث

٨٥٤٫١٧٤ـــــــــــــــ٨٥٤٫١٧٤نقد وما في حكمھ

٤٫٤٢٤٫٠٢٢ــــــ٢٫٢٩٢٫٥٥٢٦٦٧٫٧٤١١٫٢٢٨٫٨٤٢٢٣٤٫٨٨٧بالمرابحة ودائع سلع 

استثمارات في 
١٫٧٢٤٫٢١١ـــ١٤٥٫١٠٤١٤٦٫٢٦٢٧٧٫٣٤١١٫٠٠٥٫١٣٦٣٥٠٫٣٦٨الصكوك

٣٤٣٫٦٩٨ــــــ١٦٦٫٠٢٦٩٥٫٧٨٩٦٦٫٢٧٣١٥٫٦١٠تمویل بالمرابحة
٧٫٣٧٨٫١٨٧ـــ١٤٠٫٠٢١١٣٢٫٥٥٩٢٧٠٫٢٣٦٢٫٦٢٣٫٠٧٦٤٫٢١٢٫٢٩٥موجودات استصناع

٨٤٩٫٦٠٦ـــ٣٧٫٥٩٢٢٩٫٨٥٧٦٠٫٦٥٧٣٩٠٫٩٨٠٣٣٠٫٥٢٠مضاربة مقیدة
١٫٩٠٦٫٥٦٩ـــ٦١٫٦٩٤٣٥٫٥٢٣٧٧٫٣٥٨٦٨٧٫٢٠٢١٫٠٤٤٫٧٩٢بیع آجل

٢٫٧٨١٫٠٧٥ـــ٨٠٫٤٣٩٦٩٫٥١٧١٣٨٫١٦٧١٫٠٩١٫١٢٩١٫٤٠١٫٨٢٣إجارةموجودات 
١٫٧٨١٫٨٣٠ـــ٦١٫٩١٢٦٥٫٩٥١٦٧٫٣٠٢٥٧١٫٨٢٨١٫٠١٤٫٨٣٧قروض

استثمارات في 
٥٤١٫١٣٠٥٤١٫١٣٠ـــــــــــــــسمال الشركاتأر

استثمارات في 
٧٥٦٫٨٧٥٧٥٦٫٨٧٥ـــــــــــــــالشركات الزمیلة

٥٥٫١٦١٥٥٫١٦١ـــــــــــــــأخرىاستثمارات 
ممتلكات ومعدات
وموجودات غیر 

٥٣٫٤٦٤٥٣٫٤٦٤ـــــــــــــــملموسة
١٢٣٫٨٨٧ـــ٤٤٫٦٢٩٧٫٩٨٦١٤٫١٣٤٢٥٫٠٧٩٣٢٫٠٥٩أخرىموجودات 

٣٫٨٨٤٫١٤٣١٫٢٥١٫١٨٥٢٫٠٠٠٫٣١٠٦٫٦٤٤٫٩٢٧٨٫٣٨٦٫٦٩٤١٫٤٠٦٫٦٣٠٢٣٫٥٧٣٫٨٨٩مجموع الموجودات

المطلوبات:
١٢٫١٨١٫٩٠٤ــــــ٧٧٠٫٥٢٠١٠٫٦٨٤٫٧٥٨ـــ٧٢٦٫٦٢٦مصدرةصكوك 

مطلوبات سلع مشتراه
١٫٢٠٥٫٠٣٥بالمرابحة

ـــ

٣٢٫٣٦٥٣٧٦٫٢٥٢

ــــــ

١٫٦١٣٫٦٥٢
٣٦١٫٧٦٣ــــــ٣٦١٫٧٦٣ـــــــــوكالة مستحقة

٣٥١٫٣١٥ـــ٨٥٫٣٢٥١٣٫٢٦٧١٠٫٣٧١٥١٫٩٨٨١٩٠٫٣٦٤أخرىمطلوبات 

١٤٫٥٠٨٫٦٣٤ـــ٢٫٠١٦٫٩٨٦١٣٫٢٦٧٨١٣٫٢٥٦١١٫٤٧٤٫٧٦١١٩٠٫٣٦٤المطلوباتمجموع 



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٥٢

إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة) مخاطر السیولة

مخاطر السوق
ألداه مالیة بسبب تغیر المستقبلیةو التدفقات النقدیةوھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أیتعرض البنك لمخاطر السوق، 

، وصنادیق استثماریةأدوات حقوق الملكیةوالعملة ومن مراكز مفتوحة في معدل الربح أسعار السوق. وتنشأ مخاطر السوق 
محددة وعامة للسوق، أو لتغییر في مستوى تقلبات معدالت السوق، أو األسعار مثل معدل وكلھا تكون معرضة لتحركات

ھامش االئتمان، وأسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكیة.وسعر الربح، 

مسئولة عن تطویر إدارة مخاطر المجموعةإن . المطلوباتالموجودات ولجنة إلى راقبة مخاطر السوق صالحیة معھدتُ 
وكذلك إدارة مخاطر السوق ،لمراجعة لجنة الموجودات والمطلوبات)تخضع ت تفصیلیة إلدارة مخاطر السوق (سیاسا

تضمن ،وھدف إدارة مخاطر السوق ھو تحدید وتصنیف وإدارة مخاطر السوق بطریقة حكیمةالیومیة لكافة مخاطر السوق.
وحاملي الصكوك.المساھمینالحفاظ على مصالح 

م٢٠١٨دیسمبر ٣١
٣حتى 
شھور٦–٣شھور

١–شھور ٦
سنة

٥–١
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

استحقاق غیر 
المجموعثابت

٨١٥٫٥٢٥ـــــــــــــــ٨١٥٫٥٢٥نقد وما في حكمھ
٤٫١٧٣٫٣٥٥ــــــ١٫٨٦٢٫٧٣٩٦٢٠٫٥٨٩١٫٠١٨٫٦٢٣٦٧١٫٤٠٤بالمرابحة ودائع سلع 

١٫٦٥٣٫٨١٥ـــ١١٠٫١٨٤٩٫٢١٣٥٢٫٦٤٨٩٠٦٫٤٣٧٥٧٥٫٣٣٣استثمارات في الصكوك
٣٠٤٫٠٩٢ـــــــــ١٥٢٫٠٩٥١٠٠٫٨٢٥٥١٫١٧٢تمویل بالمرابحة

٦٫٦٦٧٫٤٧٠ـــ١١٤٫٦٩٧٧٠٫٩٢٥٥٤٨٫٧٨٢٢٫٤٣٣٫٨٩٠٣٫٤٩٩٫١٧٦موجودات استصناع
٨٧٣٫٢٥٢ـــ٥٫٧٨١١١٧٫٣٩٣١٦٣٫٦٠٨٢٣٦٫٩٦٤٣٤٩٫٥٠٦مضاربة مقیدة

١٫٦٠٢٫٧٧٥ـــ٤٦٫٤٥٦٢٩٫٧١٨١٤٤٫٢٠٢٥٨٦٫٥٣٤٧٩٥٫٨٦٥بیع آجل
٢٫٦٨٤٫٤٧٣ـــ١٠٣٫٥٢٥٨١٫٩٣١٢٩٦٫٦٥٩١٫٠٠٥٫٩٩٨١٫١٩٦٫٣٦٠ةإجارموجودات 
١٫٨١٣٫٧٢٠ـــ٦١٫٢٥١٦٨٫٢٩٨١٥٦٫٢٤٨٦٠٢٫٥٦٩٩٢٥٫٣٥٤قروض

سمال أراستثمارات في 
٤٦٦٫٠٣٨٤٦٦٫٠٣٨ـــــــــــــــالشركات

الشركات استثمارات في 
٧٥٥٫٨١٦٧٥٥٫٨١٦ـــــــــــــــالزمیلة

٤٩٫٥٩٦٤٩٫٥٩٦ـــــــــــــــأخرىاستثمارات 
وموجودات ممتلكات ومعدات

٥٦٫٦٤٨٥٦٫٦٤٨ـــــــــــــــغیر ملموسة
١٣٠٫٨٧١ـــ٤٧٫٥٦٠٣٫٤١٢٩٫٨١١٣٠٫٠٦٤٤٠٫٠٢٤أخرىموجودات 

٣٫٣١٩٫٨١٣١٫١٠٢٫٣٠٤٢٫٤٤١٫٧٥٣٦٫٤٧٣٫٨٦٠٧٫٣٨١٫٦١٨١٫٣٢٨٫٠٩٨٢٢٫٠٤٧٫٤٤٦مجموع الموجودات

المطلوبات:
١١٫٦٨٣٫١٣٦ـــ١٫٨٠٩٫٣٢٢٨٫٣٥٧٫١٤٨٩٤٤٤٣١٫ـــ١٫٠٨٤٫٧٢٢مصدرةالصكوك ال

مطلوبات سلع مشتراه
٧٨٩٫١٣٣ــــــ٧٨٩٫١٣٣ـــــــــبالمرابحة

٣٨٨٫٦٦١ــــــ٣٨٨٫٦٦١ـــــــــوكالة مستحقة
٤٤٦٫٣٧١ـــ١٩٦٫٧٣٢١٠٠٫٩٩٨١٣٫١٩٦١٢٫٣٣٣١٢٣٫١١٢أخرىمطلوبات 

١٣٫٣٠٧٫٣٠١ـــ١٫٢٨١٫٤٥٤١٠٠٫٩٩٨١٫٨٢٢٫٥١٨٩٫٥٤٧٫٢٧٥٥٥٥٫٠٥٦مجموع المطلوبات



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٥٣

(تتمة)إدارة المخاطر-٣١

(تتمة) مخاطر السوق

العملةمخاطر ) ١(
على قیمة الموجودات المالیة جنبیةالتغیر في إمكانیة أن یؤثر التغیر في سعر صرف العمالت األالعملة منتنشأ مخاطر

ض لمخاطر كما أن البنك ال یقوم بالمتاجرة بالعمالت وبالتالي فھو غیر معر.للبنكجنبیةوالمطلوبات المالیة بالعمالت األ
بشكل منتظم ومطابقتھا دوریاً العملةموجوداتصافي مكونات. تقوم سیاسة البنك بمراقبة وتعدیل جنبیةالمتاجرة بالعملة األ
ووبالتحدید الدوالر األمریكي، والجنیة اإلسترلیني، والیورو والین الیاباني سالميالدینار اإلعمالتمع مكونات سلة

.)نيالیوان الصی(الرنمینبي

موازنة صافي إلعادة بسعر الصرف الفوريیقوم البنك بإجراء معامالت ،العملةسیاسة البنك في إدارة مخاطر في ظل
مكونات على تولیفةختالل أو عندما یكون ھناك تعدیلعندما ینشأ اعمالت حقوق السحب الخاصة،مع سلةموجوداتال

مع متفقةمرابحةعقود أدوات باستخدامإدارتھایتمأن مخاطر العملة لىباإلضافة إوحدة حقوق السحب الخاصة.محفظة
الصادرة العمالت المكونة للصكوك خصائص تستخدم لتعدیل ھذه التحوُّط. وأدوات )٢١یضاحاإل(ةسالمیاإلالشریعة 

وموجودات البنك.
ما یلي:كالسنةنھایة في جنبیةبلغ صافي الموجودات بالعمالت األ

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

٢٫٠٢١٫٤٢٢١٫٧٦٠٫١٥١دوالر أمریكي)١٬٣٨٢٨٣= إسالميدینار ١دوالر أمریكي (
١٫٤٧٥٫٦٣٩١٫٢٧٠٫٥٦٥یورو)١٬٢٣٥٨٨= إسالميدینار ١یورو (

٣٦٥٫٢٧٩٢٩٠٫٤٦٠جنیة إسترلیني)١٬٠٥٣٨٦= إسالميدینار ١جنیة إسترلیني (
٣٤٢٫٠٣٩٢٨٣٫٧٤٥ین یاباني)١٥٠٬٨٩٤= إسالميدینار ١ین یاباني (

٤٨٤٫٣٦٢٤٥٣٫٥٢٤یوان صیني)٩٬٦٦١٨٤= إسالميدینار ١یوان صیني (
٢٫٣١٦٣٫٥٨٣أخرى

٤٫٦٩١٫٠٥٧٤٫٠٦٢٫٠٢٨
مخاطر ھامش الربح) ٢(

. یتعرض البنك المالیةالموجوداتالربح أثر على قیمة معدللتغیر في ھامش الربح من إمكانیة أن یكون لتنشأ مخاطر
ستصناعاالفي الصكوك والتمویل بالمرابحة وموجودات ات االستثماروبالمرابحةالسلعودائععلىلمخاطر ھامش الربح 

، فإن عوائد البنك تعتمد على مؤشرات المالیة. فیما یتعلق بالموجودات المصدرةالصكوكوجارةوموجودات اإلجل اآلوالبیع 
فإن التدفقات النقدیة الخارجة ،المصدرةوفیما یتعلق بمطلوبات الصكوكیر طبقاً لظروف السوق. وبالتالي فإنھا تتغ،السوق

والتي یتم قیاسھا بنسب ثابتة وفقًا لظروف السوق.الصكوك إلصدارالداعمة من البنك تعتمد على عوائد الموجودات

كما یلي:ةات المالیوالمطلوبالمالیة ھامش الربح الفعلي لمختلف الموجودات تمعدالتبلغ

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

%٢٫٦%٢٫٧بالمرابحةودائع سلع
%٣٫٢%٣٫٣استثمارات في الصكوك

%٣٫٥%٣٫٩تمویل بالمرابحة
%٣٫٩%٣٫٥استصناعموجودات 
%٣٫٧٠٣٫٨بیع آجل

%٢٫٦%٣٫٠إجارةموجودات 
%٢٫١%٢٫٣مصدرة الصكوك ال

%٢٫٠%٢٫٠بات سلع مشتراهمطلو

ذلك للحفاظ على مجموعة ودة شرعامالمعتالعمالت بالربحتمعدالالربح ومبادلة تیستخدم البنك عقود مقایضة معدال
.متغیرةبتة والصكوك المصدرة بمعدالت فائدة ثامن الموجودات ومتفقةمتناسقة و
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إدارة المخاطر (تتمة)-٣١

(تتمة) مخاطر السوق

ر األسھماأسعطر خام) ٣(
نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم. الشركات القیم العادلة ألسھم انخفاضمخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر 

ولھا بشكل فعال. االشركات ألھداف استراتیجیة ولیس بھدف المتاجرة وال یتم تدرأسمالالبنك في استثمارات یتم االحتفاظ ب
،السنةإذا تغیرت أسعار األسھم خالل فیما دون أن یتأثر یبقى صافي الدخل عار األسھم،بینما یتعرض البنك لمخاطر أس

في اتقائمة التغیرفي مباشرة في األسھمستثمارات یرات في القیم العادلة لالالتغوالخسائر من األرباحتسجیل تمیحیث 
.ةالقیمة العادلاحتیاطاتتحت بنداألعضاءالدولحقوق

یلالتشغرمخاط
نھا مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفایة أو إخفاق إجراءات التشغیل واألشخاص أیّعرف البنك مخاطر التشغیل على 

، والفشل ةسالمیاإلالشریعة مبادئ أحكم وباللتزامواألنظمة أو من أحداث خارجیة. وتشمل أیضاً الخسائر المحتملة من عدم ا
لقانونیة. في المسئولیات االتئمانیة والمخاطر ا

تشكل إدارة مخاطر التشغیل جزءًا من المسئولیات الیومیة لإلدارة في جمیع المستویات. ویدیر البنك مخاطر التشغیل بناًء 
على إطار متناسق یّمكن البنك من تحدید سجل مخاطر التشغیل، ویحدد ویقیم یإنتظام المخاطر والضوابط لتحدید إجراءات 

تخفیفھا و أولویاتھا.
ةسالمیاإلالشریعة أحكام ومبادئعدم االلتزام بطرمخا

كجزء من إدارة مخاطر التشغیل الخاصة بھ. ةسالمیاإلالشریعة یقوم الصندوق بمراقبة عملیاتھ لتجنب مخاطر عدم االلتزام ب
قبة مخاطر عدم االلتزام بمراالبنك. بالتالي، یقوم البنكجزءاً ال یتجزأ من الغرض من انشاء ةسالمیاإلالشریعة یشكل التزام ب

للتنمیة. تثمل سالميبشكل فعال من خالل رفع كفاءة اإلطار العام لسیاسات وإجراءات مجموعة البنك اإلةسالمیاإلالشریعة ب
، بینما تقوم وحدة أعمال االلتزام بالشریعة التابعة لمجموعة ةسالمیاإلالشریعة وحدة العمل كخط دفاع اول ثقافة االلتزام ب

للتنمیة بالخدمة كخط دفاع ثاني من اجل إدارة ومراقبة المعامالت / العملیات قبل التنفیذ بشكل استراتیجي. سالمياإلالبنك
تقدم إدارة مراجعة الشریعة الداخلیة تأكیدًا مستقًال كخط دفاع ثالث قبل تنفیذ المعامالت والعملیات التي تقوم على تطبیق 

خلیة.طریقة إدارة مراجعة الشریعة الدا

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة-٣٢
القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن بیع أصل أو سداد التزام ما بین طرفین في معاملة تتم على أساس نظامي ما 
و بین أطراف السوق الرئیسیة في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بیع األصل أ

تحویل االلتزام ستتم إما:
من خالل السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو·
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غیاب السوق الرئیسیة.·

التقییم:أسالیبباستخدامعن القیم العادلة لألدوات المالیة اإلفصاحالتالي لتحدید والھرميیستخدم البنك التسلسل

. اثلةمفي األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات (دون تعدیل)لمستوى األول: األسعار المتداولةا-

مبنیة على معلومات ملحوظة ، تسعیر غیر األسعار المتداولة الموضحة في المستوى األولالمستوى الثاني: مدخالت-
تقة من األسعار).مباشرة (المشاألسعار) أو غیر أو المطلوبات بطریقة مباشرة (كللموجوداتمن السوق 

لومات والمطلوبات التي ال تكون فیھا جمیع المعطیات مبنیة على معموجوداتلالمستوى الثالث: طرق تسعیر ا-
.غیر ملحوظة)ملحوظة من السوق (أو مدخالت
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القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٣٢

نات السوق في تقییم االستثمارات في رأسمال الشركات غیر المدرجة للسنة تم تطبیق المدخالت التي ال تستند إلى بیا
ولم یكن للحساسیة تأثیر جوھري. م٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 

: لمستوى القیمة العادلةألدوات مالیة مسجلة بالقیمة العادلة بحسب التسلسل الھرميیظھر الجدول أدناه تحلیل

مجموعال المستوى الثالث مستوى الثانيال المستوى االول م٢٠١٩دیسمبر ٣١

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلمدرجةموجودات مالیة
١٥٥٫٥٤٠ ـــ ـــ ١٥٥٫٥٤٠ )الصكوكاستثمارات مدینة (

بالقیمة العادلة من خالل في رأس مال شركاتاستثمارات
حقوق الملكیة

٥٤١٫١٣٠ ١٠٥٫٩١٤ ـــ ٤٣٥٫٢١٦ سمال الشركاتأراستثمارات في 
٦٩٦٫٦٧٠ ١٠٥٫٩١٤ ـــ ٥٩٠٫٧٥٦ مجموع الموجودات المالیة بالقیمة العادلة

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

١١٫٩٩٢ ـــ ١١٫٩٩٢ ـــ
ابحة عقود مقایضة ومبادلة عمالت مبنیة على أساس المر

)أخرى(مدرجة ضمن مطلوبات 
١٫٢٦٥٫٤٧٤ ـــ ١٫٢٦٥٫٤٧٤ ـــ للقیمة العادلة)التحوُّط( الصكوكمطلوبات 
١٫٢٧٧٫٤٦٦ ـــ ١٫٢٧٧٫٤٦٦ ـــ مجموع المطلوبات المالیة

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول م٢٠١٨دیسمبر ٣١

ت مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودا
١١٣٫٧٥٧ ـــ ـــ ١١٣٫٧٥٧ )الصكوكاستثمارات مدینة (

ـــ ـــ
بالقیمة العادلة من خالل في رأس مال شركات استثمارات

حقوق الملكیة
٤٦٦٫٠٣٨ ٧٩٫٨٤٣ ـــ ٣٨٦٫١٩٥ الشركاترأسمالاستثمارات في 

٥٧٩٫٧٩٥ ٧٩٫٨٤٣ ـــ ٤٩٩٫٩٥٢ مجموع الموجودات المالیة بالقیمة العادلة

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

٤٧٫٤٩٨ ـــ ٤٧٫٤٩٨ ـــ
عقود مقایضة ومبادلة عمالت مبنیة على أساس المرابحة 

)أخرى(مدرجة ضمن مطلوبات 
١٫٢٥٨٫٢٤٠ ـــ ١٫٢٥٨٫٢٤٠ ـــ للقیمة العادلة)التحوُّط( الصكوكمطلوبات 

١٫٣٠٥٫٧٣٨ ـــ ١٫٣٠٥٫٧٣٨ ـــ مجموع المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة 

لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى ،م٢٠١٨دیسمبر ٣١والفترة المنتھیة في م٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في السنة خالل 
و من المستوى الثالث.أىلول والمستوى الثاني وال تحویالت إألا

استثمارات في الصكوك المحملة بالتكلفة المطفأة وبقیمة دفتریة لإل، إن مبلغ القیمة العادلة  م٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
. إسالميملیون دینار ١٬٦٢ھو إسالميملیون دینار ١٬٥٧بمبلغ 
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معلومات قطاعیة-٣٣

ھو المسئول عن اتخاذ القرارات ھنإحیث الرئیسي ھو مجلس المدیرین التنفیذیینصانع القرار التشغیليبأن اإلدارة قررت
. وللتأكد من توفر الموارد الالزمة لتمكینھ من تحقیق األعضاءفي الدول لمبادرات التنمیة الشاملة حول تخصیص الموارد 

ویتم تنفیذ المبادرات التنمویة من خالل عدد من نة.السیولة والخزیبنشاط في إدارة أھدافھ التنمویة، فإن البنك یشارك 
التمویل البنك وحصیلة مالرأسل من خالل وكما ھي معروضة في قائمة المركز المالي وتمةسالمیاإلالتمویلیة المنتجات 
"التقاریر القطاعیة" ) ٢٢(المحاسبة المالیة رایلم تحدد إدارة البنك قطاعات تشغیلیة منفصلة ضمن تعریف مع.الخارجي

، واألنشطة التنمویةمجلس المدیرین التنفیذیین یراقب األداء والمركز المالي للبنك ككل دون تمییز بین األنشطة إن حیث 
كما أن التقاریر الداخلیة المقدمة إلى مجلس المدیرین لبرامجھ التنمویة.المساندة ألنشطة إدارة السیولة أو التوزیع الجغرافي 

. إن )٢٢(في معیار المحاسبة المالیة المتوخىإلى المدى لتنفیذیین ال تقدم معلومات مالیة تفصیلیة فیما یتعلق بأداء البنك ا
.)٣١(یضاحفي اإلمعروضالتوزیع الجغرافي والقطاعي لموجودات البنك 

أرقام المقارنة -٣٤

كما ھي مبینة أداناه: الحالیة، لسنةلالعرضالسابقة لتتوافق مع السنةتم إعادة تصنیف بعض أرقام 

حدث الحق -٣٥
) باالزدیاد والتوسع. وبالتالي، فإنھ من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى ١٩یستمر تفشي فیروس كورونا نوفیل (كوفید 

التأثیر الكلي ومدتھ وأثره على األعمال واالقتصاد. ویعتبر البنك ھذا التفشي حدثًا الحقا للمیزانیة العمومیة ال 
یستدعي التعدیل. وال یزال كل من مستوى اآلثار ومدتھا غیر مؤكدة ویعتمدان على التطورات المستقبلیة التي ال 
یمكن توقعھا بدقة في ھذا الوقت. وبالنظر إلى حالة عدم التیقن االقتصادي القائمة، فال یمكن عمل تقدیر موثوق 

أن تؤثر ھذه التطورات على نتائجنا المالیة والتدفقات النقدیة بھ لألثر في تاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة. ویمكن
والوضع المالي في المستقبل.

لم تدخل حیز النفاذ وأیوفيعنادرةصالالمالیةالمحاسبةمعاییر-٣٦
ةسالمیاإلمن قبل ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة تم إصدار معاییر المحاسبة المالیة الجدیدة التالیة

مسودة للنقاش ویتوقع أن یتم الالذي ھو في مرحلة ) "إصدارات الصكوك" ٢٩باستثناء معیار المحاسبة المالیة ((أیوفي)
أثر ویقوم حالیاً بتقییم النفاذتطبیق معاییر التقاریر المالیة ھذه عند دخولھا حیز البنكینوي إصداره في المستقبل القریب. 

. تھنظمقوائمھ المالیة وأعلى یة الجدیدة ة المالیمعاییر المحاسبالھذه

) "إصدارات الصكوك" ٢٩معیار المحاسبة المالیة () ١(

یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم توجیھات حول المحاسبة وتصنیف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسیة بناء على ھیكل 
ارج قائمة المركز المالي. تعتمد ھذه التصنیفات والذي قد یشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خ،الصكوك

، فیما یتعلق بالمخاطر ة السیطرةن من القدرة على السیطرة وطبیععلى السیطرة على مثل ھذه الموجودات التي تتكو
ة أمینًا نیابة عن حملة الصكوك. ینطبق ھذا المعیار على المحاسباوالمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو بصفتھ

والتقاریر المالیة حول إصدار الصكوك في دفاتر المصدر. 
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(تتمة) لم تدخل حیز النفاذ وأیوفيعنادرةصالالمالیةالمحاسبةمعاییر- ٣٦

) " انخفاض القیمة وخسائر االئتمان"٣٠معیار المحاسبة المالیة () ٢(
"المخصصات واالحتیاطیات" وتم تطویره ضمن )١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة (

المنھج الجدید حول تحدید وإدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان، وتحدیدًا منھج الخسائر المستقبلیة المتوقعة كما جرى 
التعرضات ) على ٣٠) "األدوات المالیة". ینطبق معیار المحاسبة المالیة (٩تقدیمھ ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

خارج قائمة المركز المالي. 

للتنمیة سالمي. یطبق البنك اإلو بعد ذلك التاریخأ٢٠٢٠ینایر ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 
م٢٠١٩دیسمبر ٣١)  في ٣٠عن تأثیر تطبیق المعیار (اإلفصاحم. قام البنك ب٢٠٢٠ینایر ١ابتداًء من ٣٠٩المعیار (

) ٣(اإلیضاح 

"وكالة باالستثمار" –) ٣١معیار المحاسبة المالیة () ٣(
یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقریر المالي لمعامالت وأدوات االستثمار بالوكالة لتتوافق مع 

والوكیل. الموكلأفضل الممارسات العالمیة المتغیرة لكل من 

.   م أو بعد ذلك التاریخ٢٠٢٠ینایر ١للفترات التي تبدأ في للبنكالمعیار على القوائم المالیة یجب أن یطبق ھذا

"جارة"اإل–) ٣٢معیار المحاسبة المالیة () ٤(

جارةاإلالخاصة بمعامالت اإلفصاحویھدف ھذا المعیار إلى وضع مبادئ التصنیق واالعتراف والقیاس والعرض 
المنتھیة بالتملیك) التي تبرمھا المؤسسات المالیة لطرفي المعاملة أي كمؤجر جارةذلك اشكال اإلبما في جارة(موجودات اإل

ومستأجر. 

.   م أو بعد ذلك التاریخ٢٠٢١ینایر ١للفترات التي تبدأ في للبنكیجب أن یطبق ھذا المعیار على القوائم المالیة 

صكوك واألسھم واألدوات المماثلة" "االستثمار في ال–) ٣٣معیار المحاسبة المالیة () ٥(

) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" الصادر ٢٥یقوم ھذا المعیار بتحسین وإلغاء معیار المحاسبة المالیة (
م. یھدف ھذا المعیار إلى وضع مبادئ ٢٠١٠الصادر في ةسالمیاإلعن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

المماثلة التي خرىلالستثمارات في الصكوك واألسھم واألدوات األاإلفصاحف واالعتراف والقیاس والعرض والتصنی
("المؤسسات"). ةسالمیاإلتستخدمھا المؤسسات المالیة 

لمعالجات ویحدد اةسالمیاإلالشریعة أحكام ومبادئمعمتفقةُیعرف المعیار األنواع الرئیسیة لألدوات المالیة لالستثمارات ال
المحاسبیة األساسیة الخاصة بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارتھ واالحتفاظ بھ. 

م أو بعد ذلك التاریخ. ٢٠٢٠ینایر ١للفترات التي تبدأ في للبنكیجب أن یطبق ھذا المعیار على القوائم المالیة 



رأس المال العادیةموارد -للتنمیةاإلسالميالبنك
)تتمة(إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

)ما لم یذكر غیر ذلكاإلسالمیةالدنانیرآالفبجمیع المبالغ (

٥٨

(تتمة) لم تدخل حیز النفاذ وأیوفيعنرةادصالالمالیةالمحاسبةمعاییر-٣٦

) "التقاریر المالیة لحملة الصكوك" ٣٤معیار المحاسبة المالیة () ٦(

أدوات الصكوك. یھدف تحتالكامنةھذا المعیار توصیف مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقاریر للموجودات ینوي
الصكوك تحتالكامنةالموجودات واألعمال التجاریة المالیة لوالتقاریرھذا المعیار إلى تأسیس مبادئ المحاسبة 

األطراف المستفیدة وبالتحدید حملة الصكوك. لجمیعالتقاریر وعدالةللتأكد من شفافیة 

الشریعة اإلسالمیة الصادرة عن المؤسسات المالیة حكام ومبادئیجب تطبیق ھذا المعیار على الصكوك وفقًا أل
الجھة الُمنِشأة") بشكل مباشر أو من خالل استخدام منشأة ذات غرض خاص والمؤسسات األخرى (تسمى بـ "

أو آلیة مماثلة. فیما یتعلق بالصكوك التي یتم االحتفاظ بھا دخل قائمة المركز المالي بواسطة "الجھة الُمنِشأة" وفقًا 
ار الجھة الُمنِشأة عدم تطبیق ) "الصكوك في دفاتر الجھة الُمنِشأة، قد تخت٢٩لمتطلبات معیار المحاسبة المالیة (
م أو بعد ھذا التاریخ.٢٠٢٠ینایر ١على الفترات المالیة التي تبدأ في لنفاذھذا المعیار. یدخل ھذا المعیار حیز ا

) "احتیاطیات المخاطر" ٣٥معیار المحاسبة المالیة () ٧(

ة باحتیاطیات المخاطر التي یتم انشاؤھا للتخفیف من یھدف ھذا المعیار إلى إیجاد مبادئ المحاسبة والتقاریر المالیة الخاص
المخاطر المتنوعة التي تواجھھا األطراف المستفیدة، بالتحدید الربح والخسارة للمستثمرین في المؤسسات المالیة. یجب أن 

مخاطر االئتمان بإنشائھا للتخفیف منةسالمیاإلینطبق ھذا المعیار على احتیاطیات المخاطر التي تقوم المؤسسة المالیة 
والسوق واالستثمار في األسھم والسیولة ومعدل العائد أو مخاطر االستبدال التجاریة التي تواجھھا األطراف المستفیدة. 

بالتالي فإنھ یجب عدم تطبیق و،بحد ذاتھاةسالمیاإلإن مخاطر التشغیل من مسؤولیة المؤسسة المالیة فخرىومن الناحیة األ
حتیاطي المخاطر الذي تم إیجاده للتخفیف من المخاطر التشغیلیة.    ھذا المعیار على ا

) " انخفاض القیمة وخسائر االئتمان والتزامات المعاوضة" ویجب تطبیقھا ٣٠ُیكمل ھذا المعیار معیار المحاسبة المالیة (
) " المخصصات ١١المالیة () بإلغاء معیار المحاسبة ٣٥) و(٣٠في آن واحد. یقوم كل من معیاري المحاسبة المالیة (

. واالحتیاطیات" السابق

م او بعد ھذا التاریخ. یسمح بالتطبیق ٢٠٢١ینایر ١للفترات التي تبدأ في للبنكینطبق ھذا المعیار على القوائم المالیة 
وخسائر االئتمان ) " انخفاض القیمة٣٠تطبیق معیار المحاسبة المالیة (ةسالمیاإلالمبكر فقط إذا قررت المؤسسة المالیة 

.والتزامات المعاوضة"



البنك اإلسالمي 
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صندوق وقف موارد الحساب 
الخاص )صندوق الوقف(
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المحتويات

3 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
القوائم المالیة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩م

4 قائمة المركز المالي 
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6 قائمة التدفقات النقدیة 
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البنك اإلسالمي للتنمية 
صندوق وقف موارد الحساب الخاص )صندوق الوقف(

 القوائم المالیة وتقریر مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتھیة في ٣١  دیسمبر ٢٠١٩م





٤

صندوق وقف موارد الحساب الخاصـ اإلسالمي للتنمیةالبنك
قائمة المركز المالي

م٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

.تجزأ من ھذه القوائم المالیةجزءًا ال ی٣٢إلى١من المرفقةتعتبر اإلیضاحات

م٢٠١٩دیسمبر ٣١إیضاحات
م٢٠١٨دیسمبر ٣١

)٢٥(معدلة) (إیضاح 
الموجودات

موجودات الخزینة
٥٦٢٬٦٣١١٧٥٬٣١١وما في حكمھنقد 

٦٢٣٧٬٥٢٦١٧٥٬٨٠٦بالمرابحةودائع سلع
٧٤٬٤٧١٤٬٤٨٩عةمّ المجمرابحةال

٨١٠٠٬٩٤٥١١٠٬٩٣١صكوكالاستثمارات في 

موجودات استثمارات
٩٣١٬٢٥٩٢٨٬٣١٢شركات الرأسمال 

١٠١٥٧٬٦٠٩١٥٧٬٧٣١شركات زمیلة
١١٩٣٬٥١٩٩٣٬٣٢٧صنادیقال

١٢٥٬٢٦١٤٬٣٥٥مشاریع بیع بالتقسیط
١٣٢٬٨٩٠١٨٬٦١٦عةمّ المججارةاإل

١٤١٨٠٬٥٨٥١٩١٬٩٩٩قروض

موجودات أخرى
١٩٬٩٦١١١٬٧٢٧موجودات أخرى
٢٥٬٨٨٩٢٧٬٦٢١موجودات ثابتة

٩٢٢٫٥٤٦١٫٠٠٠٫٢٢٥مجموع الموجودات

المطلوبات
١٥٥٧٬٤٦٣٦١٬٣٦٨مستحقات ومطلوبات أخرى

٥٧٫٤٦٣٦١٫٣٦٨مجموع المطلوبات
٨٦٥٫٠٨٣٩٣٨٫٨٥٧صافي الموجودات

ممثلة في:
١٬٠٧١٬٤٦٠١٬٠٧٣٬٨٦١أصل مبلغ صندوق الوقف

)٣٥١٬٨٢٨()٣٨٦٬٩٦٢(خاصةالمعونة ال
١٨٠٬٥٨٥٢١٦٬٨٢٤الخاص للدول األعضاء األقل نمواً الحساب 

٨٦٥٬٠٨٣٩٣٨٬٨٥٧مجموع األموال



٥

صندوق وقف موارد الحساب الخاصـ البنك اإلسالمي للتنمیة
صافي الموجوداتقائمة األنشطة والتغیرات في 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

.جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٢إلى١من المرفقة تعتبر اإلیضاحات 

إیضاحاتقائمة األنشطة

م٢٠١٨م٢٠١٩

المجموع
(معدلة) (إیضاح 

٢٥(

أصل مبلغ 
صندوق 
خاصةعمولةالوقــــف

الحساب الخاص 
األعضاءللدول 

المجموعاألقل نمواً 
الدخل / (الخسارة) من:

موجودات الخزینة
٣٬١٥٨١٢٬٥٤٧بالمرابحةودائع سلع

١١٠ــالمرابحة المجّمعة 
٨٥٬٥٨٤٥٬٢١٢صكوكالاستثمارات في 

موجودات االستثمار:
١٠٩٬٥٤٦١٬٠٧٢شركات زمیلة

١٬٠٤٨١٬١٠٦صنادیقال
٩٠٦٥٨٧المجّمعة جارة اإل

٤٬٢٩٥٣٬٥٩٩أخرى
٢٤٬٥٣٧٢٤٬٢٣٣

)٦٫٦١٢(ــتكالیف تمویل

٤٣٧١٬٣٢٤تحویل عمالت أجنبیةأرباح
٢٤٬٩٧٤١٨٬٩٤٥الدخل قبل مخصص االنخفاض في القیمة

)١٠٬٩٦٤()٦٬٤٥٦(١٧مخصص االنخفاض في القیمة
١٨٬٥١٨٧٬٩٨١ــــــصافي الدخل العائد

ــــــ٣٬٧٠٤١٤٬٨١٤توزیع صافي الدخل العائد
٧٬٠٦٦٩١٢ــ٧٬٠٦٦ــالخاصةمعونة تبرعات لل

فنیة مالیة إسالمیة من البنكمعونة
موارد رأس المال -للتنمیةاإلسالمي

٣٦٢٦٦٥ــ٣٦٢ــالعادیة 
مع الشریعة محولة متفقةإیرادات غیر 

موارد رأس –من البنك اإلسالمي للتنمیة 
٤٣٥٤٧٧ــ٨٧٣٤٨المال العادیة 
–للتنمیة اإلسالميالبنكمساھمات من

منح العادیة فيموارد رأس المال
١٧٬٤٦٦٢١٬١٩٨ــ١٧٬٤٦٦ــ١٨الدراسیةالمنحوبرنامجفنیةمساعدات

٤٣٬٨٤٧٣١٬٢٣٣ــ٣٬٧٩١٤٠٬٠٥٦الدخل قبل المنح ومصاریف البرامج
)٢٧٬١٧٣()٢٨٬٤٦٥(ــ)٢٨٬٤٦٥(ــ١٩منح القضایا

)٢٧٬٠٢٨()٢٥٬٦٥٣(ــ)٢٥٬٦٥٣(ــ١٩مصروفات البرامج

)٢٢٬٩٦٨()١٠٬٢٧١(ــ)١٤٬٠٦٢(٣٬٧٩١للسنةصافي العجز
قائمة التغیرات في صافي الموجودات:

٢١٦٬٨٢٤٩٣٨٬٨٥٧١٫٠٤٥٫٩٦٤)٣٥١٬٨٢٨(١٬٠٧٣٬٨٦١ینایر١صافي الموجودات في 
)٢٢٬٩٦٨()١٠٬٢٧١(ــ)١٤٬٠٦٢(٣٬٧٩١صافي الفائض / (العجز) للسنة

٥٬٨٦٣)٧٬٩٤٧(ــ)٧٬٩٤٧(ــ١٦التقاعدالتزام برنامج
)١٠٬٢٥٧(٤٧١ــ٩٤٣٧٧احتیاطي القیمة العادلة وإحتیاطیات أخرى
مساھمة من الحساب الخاص في برنامج 

صندوق إلىالدول األعضاء األقل نموًا 
ــــ)٣٥٬٠٠٣(٣٥٬٠٠٣ــبرامج المعونة الخاصة

مساھمة في صندوق وقف العلم والتقنیة 
)٥٠٬٠٠٠()٥٠٬٠٠٠(ــ)٥٠٬٠٠٠(ــ٢٠واإلبتكار

)٢٩٬٧٤٥()٦٬٠٢٧()١٬٢٣٦(١٬٤٩٥)٦٬٢٨٦(تحویل عمالت أجنبیة

دیسمبر ٣١في صافي الموجودات
١٨٠٬٥٨٥٨٦٥٬٠٨٣٩٣٨٬٨٥٧)٣٨٦٬٩٦٢(١٫٠٧١٫٤٦٠م٢٠١٩



٦

صندوق وقف موارد الحساب الخاصـ البنك اإلسالمي للتنمیة
قائمة التدفقات النقدیة

م٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
)ذلكما لم ُیذكر خالف الدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

م٢٠١٩إیضاحات

م ٢٠١٨
)(معدلة

)٢٥(إیضاح 
التدفقات النقدیة من العملیات

)٢٧٬٤١٦()١٠٬٢٧١(للسنةالعجزصافي
صافي العجز مع صافي النقد المستخدم فيلتسویةتعدیالت 

في أنشطة العملیات:
١٬٦٥٧ــاستھالك

١٧٦٬٤٥٦١١٬١٤٤مخصص انخفاض القیمة
)١٬٤٣٢()٥٬٩٨٣(شركات زمیلة، صافيئر حصة من خسا

٣٣٤)١٣٤(لشركات زمیلةربح من استبعاد جزافي
مستحقة من محفظة موجودات محتفظ بھا حتى تاریخ الصكوك ال

ــ)٣٨٢(االستحقاق
٧٦ــالقیمة العادلة لالستثمارخسائر

ــ)٧٬٩٤٧(التقاعدالحركة في عجز 
٨٦٠)٦٫٤١٩(تحویل عمالت اجنبیةأرباح

التغیرات في موجودات ومطلوبات العملیات:
١٨١٤٬٦٥٢المجّمعة مرابحة ال

)٤٬٣٥٥()٩٠٦(مشاریع بیع بالتقسیط
١٥٬٧٢٦١٬٧٢٢المجّمعة جارةاإل

١١٬٤١٤١١٬١٣٩قروض                                                         
٦٬٢٧٠)٨٬٢٣٤(موجودات أخرى

٢١٤ــتغیرات في اإلیرادات المستحقة
٧٬٧٥٩)٣٬٩٠٥(مستحقات ومطلوبات أخرى

٢٢٫٦٢٤)١٠٫٥٦٧(من العملیات(المستخدم في) / صافي النقد 

أنشطة االستثمار:التدفقات النقدیة من
١٢٥٬٩٠٠)٦١٬٧٢٠(ودائع سلعصافي الحركة في 

ــ)١٢٬٠٠٠(٨صكوكالإضافات الستثمارات في
٨٢١٬٢٣٥١٧٬٨٣١صكوكالاسترداد استثمارات في 

)١٥٬٠٩٨()١١٫٤٠٥(١١صنادیق الإضافات الستثمارات في 
١١٨٬٥٦٧٥٬٢٠٤صنادیق  الاستبعاد استثمارات في 

١٬٤٧٨١٬٧١٣من شركات زمیلةأرباحتوزیعات 
)٢٨(١٬٧٣٢موجودات ثابتةاستبعاد 

١٣٥٬٥٢٢)٥٢٬١١٣(أنشطة االستثمارمن/(المستخدم في) صافي النقد 

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل:
)٥٠٬٠٠٠()٥٠٬٠٠٠(٢٠في صندوق وقف العلم والتقنیة واإلبتكارمساھمة

)٥٠٬٠٠٠()٥٠٬٠٠٠(النقد المستخدم في أنشطة التمویل 
١٠٨٫١٤٦)١١٢٫٦٨٠(صافي التغیر في النقد وما في حكمھ

١٧٥٬٣١١٦٧٬١٦٥م٢٠١٩ینایر ١النقد وما في حكمھ في 
٥٦٢٬٦٣١١٧٥٬٣١١م٢٠١٩دیسمبر ٣١النقد وما في حكمھ في 

.جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة٣٢إلى١من المرفقة تعتبر اإلیضاحات 



صندوق وقف موارد الحساب الخاصـ البنك اإلسالمي للتنمیة
إیضاحات حول القوائم المالیة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیة(جمیع المبالغ بآالف 

٧

التأسیس واألنشطةـ ١
البنك " أو" البنك اإلسالمي للتنمیة"أو صندوق وقف موارد الحسـاب الخاص ("الصنـدوق") للبنك اإلسالمـي للتنمیة ("البنك" أنشئ

یلبي الصندوق .على قرار مجلس المحافظینم) بناءً ١٩٩٧مایو ٧ھـ (١٤١٨محرم ١في ")العادیةرأس المال موارد -اإلسالمي للتنمیة 
تطویروالدول األقل نموًا مع التركیز علىاألعضاءالتنمیة للمجتمعات اإلسالمیة والمنظمات في الدول غیر احتیاجاتبشكل أساسي 

القطاع االجتماعي.

.صندوقلمصلحة الموجودات للنونیةاالقملكیةالیحتفظ البنك بوالتي تنطبق كذلك على الصندوق. البنك أنظمةدار الصندوق بموجبیُ 

الدول في كل دولة من. ھیئة رقابیة محلیة أو أجنبیة خارجیة وال تشرف علیھ أي جھة تنظیمیة خارجیةأي صندوق لسلطة ال یخضع ال
حجز دفع أوأي مسئولیة تتطلب الدخل ومنأولكات الممتولموجوداتعلى افاًء من جمیع الضرائب والرسومعنح الصندوق إمُ األعضاء

ضریبة.أو استیفاء أي

أنظمة الصندوق یتم وبحسبعوائد الخزینة واالستثمارات والموجودات األخرى. وبحسب أنظمة الصندوق،منإیراداتھالصندوقیستمد
بتاریخالمدیرین التنفیذیین مجلس. بناًء على قرار إسالميملیار دینار ١إلىحتى تصل للصندوق،العائدالدخلصافيتخصیص نسبة من 

سیتم م٢٠١٩تم اعتماد توزیعات دخل جدیدة (كما ھو مبین في الجدول أدناه). كما قرر المجلس أنھ اعتبارًا من م،٢٠١٩فبرایر٢٤
األعضاء للدولالخاص الحسابمقاصةتتمحتىالخاصة المعونةبرنامج حسابإلىالقروض أصلمبلغدفعات سداد جمیعتخصیص

األقل نموًا. 
إلىدیسمبر والحساب الخاص للدول اإلعضاء األقل نموًا ٣١ل الفرق بین رصید القروض كما في تحویإلىأدى تطبیق قرار المجلس 

حساب المعونة الخاصة من اجل مطابقة رصید القرض مع رصید الحساب الخاص للدول اإلعضاء األقل نموًا.

في البرامج التالیة:المعونة الخاصةبرامجاستخدام موارد یجب

إلعادة توجیھ اقتصاداتھا وأنشطتھا المالیة والبنكیة لتتوافق مع الشریعة اإلسالمیة.األعضاءتدریب وأبحاث للدول أ) 
تقدیم إعانة لمواجھة الكوارث الطبیعیة والمحن.ب) 
لدعم القضایا اإلسالمیة.األعضاءللدول تقدیم مساعداتج) 
.من الحساب الخاصفنیةمساعدة تقدیم د) 

أحد أھم المبادئ أرباح، ویعتبر تحمل المخاطر من أجل جني اإلسالمیةالشریعةومبادئحكامألبأنشطتھ وفقاً القیامیتعین على الصندوق
إلىلتمویالت اإلسالمیة تستند أن جمیع االعملیة ذلك من الناحیة عني . یفي األمور المالیةاإلسالمیةاألساسیة المتضمنة بمنھج الشریعة

.موجودات

استثمارات(األخرىلدى البنوكالبنكال تدرج اإلیرادات الناتجة من أرصدة،مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمیةاتوفقًا لقرار
اإلسالمیة الشریعةأحكام ومبادئ مع متفقةإدارة البنك اإلسالمي للتنمیة غیرمن قبل األخرى التي تعتبراتاالستثماررصدة وأ)تقلیدیة

حیث بلغت قیمتھا ،ویتم تضمینھا بقائمة األنشطة الصندوقإلىالبنك من قبل ، ویتم تحویلھاللبنكاألنشطة)(قائمةالدخلضمن قائمة
ألف دوالر أمریكي . ٤٣٥

م والفترات السابقة٢٠١٨م٢٠١٩من توزیع الدخل العائد لكل من:
%١٥%٢٠الوقف أصل مبلغ صندوق 

%٦٥%٨٠الخاصةالمعونةبرامج 
%٢٠%٠دول األعضاء األقل نموًا للالحساب الخاص 



صندوق وقف موارد الحساب الخاصـ البنك اإلسالمي للتنمیة
)تتمةة (إیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٨

أساس اإلعدادـ ٢

بیان االلتزام) أ
ومبادئحكامألالمالیة اإلسالمیة مؤسساتالقوائم المالیة وفقًا لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للعد تُ 

للمؤسسات ھیئة المحاسبة والمراجعة بحسب متطلبات وصنادیقھ. ومنشآتھ لبنك ة لمجموعة االشرعیھیئةالحددھا تالتي اإلسالمیة الشریعة 
المعاییر بالصندوقیسترشد،ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةتغطیھا معاییر ال، بالنسبة لألمور التيالمالیة اإلسالمیة

اإلسالمیة.الشریعةومبادئأحكامما لم یتعارض ذلك مع عن مجلس معاییر المحاسبة الدوليالصادرةتقریر الماليالدولیة لل

أساس القیاس)ب
:لیةا البنود التادفیما ع،القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةُتعد

شركات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل صافي الموجودات. الصنادیق وبعض االستثمارات في رأسمال الاستثمار في ·
ولي.األاالعتراف عند تصنیفھا ویتم)نشطةاأل(قائمةقائمة الدخلمن خاللبالقیمة العادلة تقاس صكوك الفي استثماراتبعض ·
بطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة. تسجل استثمارات في شركات زمیلة ·

العملة الوظیفیة وعملة العرضت) 
، م٢٠١٩كانت العملة الوظیفیة وعملة العرض للصندوق ھي الدینار اإلسالمي. خالل م٢٠١٩منذ تأسیس الصندوق وحتى نھایة السنة 

. )٢٥(إیضاح الدوالر األمریكيإلىتغییر العملة الوظیفیة للصندوق من الدینار اإلسالمي مجلس المدیرین التنفیذییناعتمد 

السیاسات المحاسبیة الھامةـ ٣

الموجودات والمطلوبات المالیةأ) 
ات المتعلقة لتزامعلى عاتقھ الحقوق التعاقدیة أو االالصندوق في قائمة المركز المالي عندما یأخذ المالیةالموجودات والمطلوباتیتم قید 

بذلك.
أو منشأة أخرى،خر من آأو حق تعاقدي الستالم نقد أو أصل مالي لمنشأة أخرىملكیةحقوق اداة أونقدي األصل المالي ھو أي أصل 

أن تكون لصالح الصندوق.یحتملشروط ضمن منشأة أخرى مع ات مالیةأو مطلوبةمالیموجوداتمبادلة 
منشأة أو مطلوبات مالیة مع مالیةأو تبادل موجودات،أخرىلمنشأة آخرتعاقدي لتسلیم نقد أو أصل ماليالتزامو أيالمالي ھلتزاماال

اتیة للصندوق.وظروف یمكن أن تكون غیر موضمن أخرى 
السیاسات المحاسبیة .المتعلقة بھاواالعترافومبادئ القیاس الرئیسیة للصندوقالموجودات والمطلوبات المالیةالتاليیلخص الجدول 

ذات العالقة أدناه:األقسامفي الواردةالمفصلة 

مبادىء االعترافالبند
في القیمةالتكلفة المطفأة ناقص االنخفاض ما في حكم النقد

التكلفة المطفأة ناقص االنخفاض في القیمةبالمرابحةودائع سلع
التكلفة المطفأة ناقص االنخفاض في القیمةالمجّمعةمرابحةال

صكوك مصنفة الاستثمارات في 
إما:

القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل (قائمة األنشطة) أو التكلفة المطفأة

قئمة التغیرات في صافي الموجوداتالقیمة العادلة من خالل شركاتالاستثمار في رأسمال 
قئمة التغیرات في صافي الموجوداتالقیمة العادلة من خالل صنادیقالاستثمارات في 

التكلفة المطفأة ناقص االنخفاض في القیمةمشروع بیع بالتقسیط 
المصروف ناقص االنخفاض في القیمةالمجّمعةجارةاإل

التكلفة ناقص االنخفاض في القیمةقروض



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٩

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةـ ٣

المالیةمقاصة الموجودات والمطلوبات)ب
ق یتم إجراء مقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة، فقط عندما یكون ھناك حق نافذ نظاماً لتسویة المبالغ المقیدة، ویكون لدى الصندو

.في آن واحدلتزامللتسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وسداد االالنیة 

نقد وما في حكمھال)ت
فترة استحقاق ثالثة أشھر أو أقل من بمن خالل بنوكودائع سلعلدى البنوك ووأرصدة الصندوق في یتكون النقد وما في حكمھ من نقد 

ھا العادلة.للتغیرات في قیمغیر ھامة لمخاطر اإلیداع وتخضعتاریخ 

بالمرابحةودائع سلع)ث
على شروط االتفاق بین بناءً معدل ربح ثابت. یقتصر شراء وبیع السلع بستخدم في شراء وبیع سلع تتم ودائع السلع من خالل بنوك وتُ 

مصروفات سجل ودائع السلع في البدایة بالتكلفة متضمنة . تُ األخرىالمالیة اإلسالمیة والتقلیدیةمؤسساتالوالبنك (بالنیابة عن الصندوق) 
في القیمة.نخفاضلإل، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مطروحاً منھا أي مخصص اإلیداعاتبالمرتبطة االستحواذ 

المجّمعةمرابحةال)ج
اإلسالمي مؤسسة عضو بمجموعة البنك–التجارة میة نالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتوالتي تقوم بھا حة بمرابمعامالتیشارك الصندوق 

.للتنمیة

ناقصًا المالي، تاریخ التقریرحتىمكتسبة الیرادات غیر اإلبسعر البیع ناقصًا مرابحة الفي اتاالستثمارالذمم المدینة من مبالغُتسجل
أي بالتكلفة المطفأة ناقص االنخفاض في القیمة. في القیمةانخفاضالمستلمة وأي مخصص السداددفعات

صكوك الفي استثمارات)ح
الصكوك ھي وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة في ملكیة أعیان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع أو نشاط استثماري 

بناًء على تصنیفھا. (قائمة األنشطة)قائمة الدخلالقیمة العادلة من خالل ببالتكلفة المطفأة أو ماإتقاسوتم تصنیفھا خاص، 

، ولم یتم بغرض المتاجرةحتفظ بھا یُ الالصكوك بالتكلفة المطفأة فقط إذا كانت تدار على أساس العائد التعاقدي، أوقیاستصنیف ویتم 
.الدخل (قائمة األنشطة)بالقیمة العادلة من خالل قائمة تصنیفھا 

ل في العقد، وتاریخ الدخفيبالقیمة العادلة (قائمة األنشطة) بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلالمصنفة والمقاسة الصكوك تُدرج بدایةً 
(قائمة قائمة الدخلفي عن ذلكأو الخسارة الناتجة الربحویتم قید ، ماليتقریربالقیمة العادلة في نھایة كل فترةالحقًا ویتم إعادة قیاسھا 

یتم تحمیل تكالیف المعاملة على المصاریف فورًا بتاریخ الدخول في العقد.. األنشطة)

شركات الرأسمال في اتاستثمار)خ
االحتفاظ بھا لفترة طویلة األجل، ویمكن بیعھا بغرض سد احتیاجات السیولة، أو التغیر في ھوالشركاترأسمال في االستثمارالھدف من 

أرباحوأي العادلة،في البدایة والحقاً، یتم قیاس مثل ھذه اإلستثمارات بالقیمة أو ضمن إطار أنشطة الصندوق التنمویة. ، أسعار السوق
یتم ناتجة عن التغیر في القیمة العادلة یتم االعتراف بھا مباشرة في احتیاطي القیمة العادلة بقائمة التغییرات في صافي الموجودات، حتى 

وفي ھذه الحالة فإن الربح أو الخسارة المتجمعة والتي سبق تسجیلھا  بقائمة اإلنشطة والتغییرات منخفضا،االستثمار أو أعتباره استبعاد
یتم األعتراف بھا بقائمة األنشطة.،في صافي الموجودات

 .



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

١٠

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامةـ ٣

استثمارات في شركات زمیلةد) 

ص صطبق على الصندوق "ال یجوز للصندوق أن یحصل على أغلبیة او حنالتي ت٥-١٧و٢-١٧اتفاقیة تأسیس البنك، المواد بموجب 
مسیطرة في رأسمال المشروع الذي یشارك فیھ، إال في حالة ما إذا كان ذلك ضروریاً لحمایة مصالح الصندوق أو لتأكید نجاح المشروع 

إذا كان ذلك ضروریا للحفاظ على االستثمار".ال إعلى عاتقھ إدارة أي مشروع أو المنشأة التي استثمر بھا و المنشأة" و "ال یأخذ الصندوق أ

نتیجة لذلك، فإن الصندوق ال یمارس سیطرة على أي من استثماراتھ للحصول على منافع بغض النظر عن نسبة حقوق التصویت. بالنسبة 
او أكثر من حقوق التصویت، فُیفترض أن الصندوق یمارس تأثیرًا جوھریاً، وبالتالي یتم %٢٠لالستثمارات التي یملك الصندوق فیھا 

ستثمارات في شركات زمیلة. احتسابھا وتصنیفھا كا

شرة یتم احتساب االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، ویتم قیدھا بدایًة بالتكلفة (بما في ذلك التكلفة المبا
متراكمة لالنخفاض لالستحواذ على االستثمار في شركة زمیلھ). یشمل استثمار الصندوق في شركات زمیلة الشھرة (بعد خصم أي خسارة 

و خسائر الشركات الزمیلة لما بعد االستحواذ في قائمة أأرباحفي القیمة) التي یتم تحدیدھا عند االستحواذ. یتم قید حصة الصندوق من 
في الدخل (قائمة األنشطة). یتم قید حصة الصندوق من حركة اإلحتیاطیات لما بعد االستحواذ بصافي الموجودات.  یتم تعدیل الحركة

. عندما تعادل أو تزید حصة رباحاالحتیاطات المتراكمة لما بعد االستحواذ مقابل القیمة الدفتریة لإلستثمار ویتم تخفیضھا بتوزیعات األ
الصندوق من خسائر الشركة الزمیلة عن حصتھ فیھا بما في ذلك أي ذمم مدینة أخرى غیر مضمونة، فإن الصندوق ال یقوم بقید خسائر 

ال إذا تكبد التزامات أو قام بمدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة. إضافیة، إ

یحدد الصندوق في تاریخ كل تقریر مالي فیما إذا كان ھناك دلیًال موضوعیًا على انخفاض قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة، وفي ھذه 
دلة للشركة الزمیلة والقیمة الدفتریة، ویقید المبلغ في قائمة الدخل الحالة یحتسب الصندوق قیمة االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة العا

وخسائر التخفیض في شركات زمیلة في قائمة الدخل (قائمة األنشطة). یتم تحدید حصة الصندوق من نتائج أرباح(قائمة األنشطة). یتم قید 
ال یختلف تاریخھا عن ثالثة شھور من تاریخ قائمة المركز المالي، الشركة الزمیلة بناًء على أحدث قوائم مالیة متاحة للشركة الزمیلة بحیث

وق.وُتعدل لتتوافق. یتم تعدیل السیاسات المحاسبیة للشركات الزمیلة، كلما لزم االمر، للتأكد من توافقھا مع السیاسات التي یتبعھا الصند

صنادیقالاستثمارات في ذ) 

خرى بقصد االحتفاظ بھا على المدى الطویل، ویمكن األصنادیق الصنادیق من استثمار في أسھم واستثمارات في التتألف االستثمارات في 
األسعار. یتم قیاس ھذه االستثمارات، بدایة وفي وقت الحق، بالقیمة العادلة ویتم قید أي اتبیعھا ألغراض احتیاجات السیولة أو تغیر

لتغیر في قیمتھا العادلة مباشرة في قائمة التغیرات في صافي الموجودات حتى یتم إلغاء قید اعنأو خسائر غیر محققة ناتجة أرباح
التي سبق تسجیلھا في قائمة التغیرات في صافي المتراكمةأو الخسائررباحاالستثمار أو اعتباره منخفض القیمة، وفي ھذه الحالة فإن األ

نشطة). االستثمارات في الصنادیق التي ال یمكن تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ، الموجودات، یتم قیدھا في قائمة الدخل (قائمة األ
ُتسجل بالتكلفة ناقصاً مخصص ألي انخفاض في قیمة ھذه االستثمارات.

البیع بالتقسیطمشاریع ر) 
على وعد من العمیل بشرائھ وامتالكھ بناءً البنكببیع األصل الذي قام البنكبیع مؤجلة الثمن یقوم بموجبھا اتالبیع بالتقسیط ھو اتفاقی

ھامش ربح معلوم متفق علیھ. تُدرج المبالغ المستحقة القبض من عملیات البیع بالتقسیط إلىبشرائھ. یتكون سعر البیع من التكلفة، باإلضافة 
(إن وجد).بسعر البیع، ناقصا الدخل غیر المكتسب، ناقصا دفعات السداد ومخصص االنخفاض في القیمة 

المجّمعةجارةاإل) استثمارات فيز
بالمبالغ المدفوعة ناقصاً مخصص أي انخفاض في القیمة.المجّمعةیتم قیاس االستثمارات في اإلجارة
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قروضس) 
المقترضین فیھا ویترتب علیھ رسوم خدمة تكفي لتغطیة القرض ھو عبارة عن تسھیالت میسّرة طویلة األجل ُیقدم للدول األعضاء أو 

المصاریف اإلداریة للبنك.

ناقصاً المدفوعات المستلمة ومخصص انخفاض القیمة.تمثل المبالغ القائمة للقروض المبالغ المدفوعة على المشاریع

منافع خطة التقاعدش) 
یشارك الصندوق من خالل البنك اإلسالمي للتنمیة في خطتي منافع محددة للتقاعد لموظفیھ، وھما خطة تقاعد الموظفین، وخطة الرعایة 

عرف خطة المنافع المحددة بأنھا خطة تقاعد صندوقین یتم إدارتھما بشكل منفصل. تُ إلىالطبیة للمتقاعدین، وكالھما یتطلب مساھمات تسدد 
التقاعدي الذي یتسلمھ الموظف عند تقاعده، وتعتمد غالباً على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والنسبة المئویة تحدد الراتب

الراتب النھائي. یقوم خبراء إكتواریون مستقلون باحتساب التزامات خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام طریقة جماليإل
عة لتحدید القیمة الحالیة للمنافع المحددة وتكالیف الخدمة المتعلقة بھا، ویتم استخدام االفتراضات اإلكتواریة المتضمنة وحدة االئتمان المتوق

لتحدید التزامات المنافع المتوقعة.

یة الصادرة (المتعلقة بالخدمة یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاریخ التقاعد بخصم التدفقات النقدیة المستقبل
بالعمالت مقوّمةالمستحقة حتى تاریخ التقریر المالي)، باستخدام معدل العائد المتاح لسندات الشركات ذات الجودة العالیة، ویجب أن تكون 

التزامات المنافع المحددة خالل التي یتم دفع المنافع بھا، ولھا شروط وتواریخ استحقاق تقارب شروط التزامات التقاعد الفعلیة. یتم تقدیر 
السنوات على المدى المتوسط باستخدام أسالیب ترحیل تقدیریة للحسابات اإلكتواریة تسمح بمنافع مستحقة إضافیة، وتدفقات نقدیة فعلیة، 

وتغیرات في االفتراضات اإلكتواریة األساسیة.

ئمة الدخل تعكس الزیادة في التزامات المنافع المحددة الناتجة عن خدمة إن تكلفة الخدمة الحالیة لخطة المنافع المحددة والمقیدة في قا
الموظفین خالل السنة الحالیة. 

أو الخسائر اإلكتواریة إذا كانت جوھریة مباشرة في االحتیاطیات في سنة حدوثھا. یتم قید التزام التقاعد كجزء من رباحیتم االعتراف باأل
ز المالي. ویمثل االلتزام القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للصندوق بعد طرح القیمة العادلة المطلوبات األخرى في قائمة المرك

لموجودات الخطة.

حدد لجنة خطة التقاعد قیمة مساھمات الصندوق في خطة المنافع المحددة بعد استشارة الخبراء اإلكتورایین للصندوق، ویتم تحویل قیمة تُ 
.لبرنامج المستقلالمساھمات ألمین ا

تحقق اإلیراداتص) 

بالمرابحةودائع سلع
حسب االستحقاق الزمني على مدى اإلسالمیة األخرى والنوافذ اإلسالمیة للبنوك التقلیدیة قید اإلیرادات من ودائع السلع من خالل البنوك تُ 

الفترة من تاریخ الصرف الفعلي لألموال حتى تاریخ اإلستحقاق.

المجمعةفي المرابحةاستثمارات 
حسب االستحقاق الزمني خالل الفترة من تاریخ الصرف الفعلي لألموال حتى المجّمعةتُقید اإلیرادات من االستثمارات في المرابحة

التواریخ المجدولة لسداد األقساط.
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(تتمة)تحقق اإلیراداتص) 

الصكوكاستثمارات في 
سجل في قائمة یُ یحتسب الدخل من االستثمارات في الصكوك على أساس االستحقاق الزمني باستخدام معدل العائد الفعال، و

والخسائر الناتجة عن إعادة قیاس القیمة رباحالدخل. بالنسبة للصكوك المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، تدرج باأل
. (قائمة األنشطة)العادلة في تاریخ التقریر المالي وتدرج في قائمة الدخل

استثمارات في رأسمال الشركات
تاریخ أي وفقًا لشركات واالستثمارات األخرى عند ثبوت حق إستالم الدفعاتالمن االستثمار في رأسمال رباحتقید إیرادات توزیعات األ

اإلعالن. 

اإلجارة المجّمعةفياستثمارات 
.الفعالبإستخدام معدل العائد المجّمعةتقید اإلیرادات من  اإلجارة 

قروض رسوم خدمة
إلى، ال یتم تسجیل رسوم خدمة القروض من قبل الصندوق، لكن یتم تحویلھا بالكامل بما أن محفظة القروض یتم إدارتھا من ِقبل البنك

موارد رأس المال العادیة.–البنك 
ض) العمالت األجنبیة 

معامالت العمالت األجنبیة وأرصدتھا
الدینار اإلسالمي على أساس إلىبعمالت أجنبیة أو تلك التي تتطلب سدادًا بعملة أجنبیة مقوّمةیتم تحویل المعامالت النقدیة وغیر النقدیة ال

أسعار الصرف السائدة في تاریخ تنفیذ المعاملة.

العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد في تاریخ التقریر المالي. یتم قید إلىیتم تحویل الموجودات والمطلوبات المقومھ بعمالت أجنبیة 
بعمالت أجنبیة في قائمة الدخل (قائمة األنشطة) مقوّمةطلوبات النقدیة الفروقات العملة األجنبیة الناتجة عن إعادة تحویل الموجودات والم

خسائر صرف عمالت أجنبیة./أرباحك

في رأسمال بعمالت أجنبیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة (استثماراتمقوّمةیتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة ال
العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد بتاریخ تحدید القیمة العادلة. یتم قید فروقات صرف إلىسھم) في األشركات واستثمارات أخرىال

العمالت األجنبیة الناتجة عن تحویل ھذه االستثمارات في قائمة التغیرات في صافي الموجودات.

االستثمارات في شركات زمیلھ-العملیات األجنبیة
كما یلي:الدوالر األمریكيإلىیتم تحویل النتائج وصافي االستثمار في الشركات الزمیلة للصندوق 

حصة الصندوق من صافي الدخل / الخسارة في شركة زمیلھ یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف السنویة ویتم قید جمیع فروقات ·
صرف العملة الناتجة في صافي الموجودات.

ة الناتجة عن تحویل صافي االستثمار في شركات زمیلھ (الرصید االفتتاحي لحقوق الملكیة والحركة في حقوق فروقات صرف العمل·
الملكیة خالل سنة التقریر المالي) یتم قیدھا في حساب االحتیاطیات/ صافي الموجودات.
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قیمة الموجودات المالیةانخفاضع) 

القروض
، أو مجموعة معینفي قیمة أصل ماليانخفاضعلى اً موضوعیما إذا كان ھناك دلیالً لتحدیدكل تقریر ماليیتم إجراء تقییم في تاریخ

لتحدید المستوى المالئم من المخصصات.مطلوبةعدة خطواتن الموجودات المالیة. ھناك م

إذا و. وغیر السیادیةالسیادیةالفردیة لحاالت التعرض في القیمة نخفاضد دلیل موضوعي على االفیما إذا وجبتقییم أوًال الصندوقیقوم 
على النحو التالي:القیمةانخفاضیتم تحدید فوجد ھذا الدلیل الموضوعي، 

بمقدار ستة أشھر أو أكثر، أو تكوین مخصص كامل مقابل األقساط التي تجاوزت مواعید استحقاقھا -

و إعادة جدولة تسھیالت التمویل بموجب أو تعثر الطرف المقابل أیمكن ان ینشأ المخصص أیضًا من التعویض عن حاالت تأخر -
و أي أأخذھا بعین االعتبار بصورة مختلفة، أو مؤشرات بأن الطرف المقابل سیدخل مرحلة االفالس، یشروط ما كان الصندوق س

معلومات یمكن مالحظتھا من التغیرات السلبیة لوضع السداد للطرف المقابل، أو صعوبات یواجھھا الطرف المقابل في التدفقات 
النقدیة، أو خرق تعھدات وشروط التمویل. 

خسائر االئتمان مخصص انخفاض القیمة المحدد، یتم حساب مخصص جماعي النخفاض القیمة على أساس المحفظة، مقابلإلىباإلضافة 
السیادي التي لم یتم تحدیدھا بشكل فردي على أنھا منخفضة القیمة. یعكس االنخفاض الجماعي في القیمة خسارة محتملة قد تحدث نتیجة 

لمخاطر ال یمكن تحدیدھا حالیاً فیما یتعلق بحاالت التعرض السیادي.

لكل ”G“إلى”Aي. أوًال، یتم تخصیص معدل مخاطر إئتمان من القیمة الجماعانخفاضلحساب مخصص مطلوبة ھناك ثالث خطوات 
النقاط وفقًا لنموذج ،٪٤٠إلى٪ ٢٫٥المتوقع بواقععن السدادبدرجة التخلفمخاطرمقابلة كل معدل طرف مقابل مستقل. ثانیاً، یتم 

ودرجات التخلف ت المخاطر دالوتحدیث تحدید مع مراجعة الدولیة. تتم سنویاً مقابل معدالت ھیئات التصنیف الذي تمت معایرتھالداخلي 
ویتراوح نینسعبر الاألعضاءسجالت سداد الدول من واقعتقییم إجتھادي لخبرة الصندوق عبارة عن وقعة. إن شدة الخسارة تالمعن السداد

٪.٢٠إلى٪ ٠من 

للتخلف معدل الخسارة اإلفتراضیةحدةالسداد، وبدرجةالتخلف عن بمعدل القائمالسیاديالتعرض بضرب وأخیرًا، یتم حساب المخصص 
. عن السداد

في القیمة من نخفاضخصم اال. یُ للصندوققائمة الدخل (قائمة األنشطة)قید دائن في أونفقاتالتعدیالت على المخصص كتغییر أو كیدقتُ 
موجودات ذات الصلة في قائمة المركز المالي.الفئة 

أي خسارة قیدویتم ذات الصلة القیمة انخفاض، یتم شطبھ مقابل مخصص السیادي غیر قابل للتحصیلالتعرض غیر في حال اعتبار 
، لضروریة وبعد تحدید مبلغ الخسارة. یتم شطب ھذه الموجودات فقط بعد إستكمال كافة اإلجراءات ا)األنشطةالدخل (قائمة زائدة في قائمة 
.ت التعرض السیاديحاالال یتم شطب . (قائمة األنشطة)صندوقللدخلالقائمةسابقاً فيتي تم شطبھا تردة الحقاً والستقید المبالغ الم

موجودات مالیة أخرى
إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر مالي لتحدید وجود دلیل موضوعي على أنھ من الممكن أن تنخفض قیمة أصل مالي أو مجموعة من یتم 

بین القیمة الدفتریة لألصل والمبلغ التقدیري بالفرقفي القیمة لموجودات مالیة أخرى نخفاضحساب مبلغ خسائر االالموجودات المالیة. یتم 
.(قائمة األنشطة)للصندوققائمة الدخلدائن فيكرصید عدیالت على المخصص كنفقات أو الممكن إسترداده. تقید الت

أعاله. ذات العالقةالفقراتفي في رأسمال الشركاتاتاالستثمارالقیمة للمدیونیة وانخفاضرق حساب طُ تم بیان 

الزكاة والضریبةغ) 
.و الضریبةأال یخضع للزكاة فإنھلذا ،بما أن موارد الصندوق تعتبر جزءًا من بیت المال (مال عام)
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١٤

والتقدیرات المحاسبیة الھامة  األحكام االجتھادیةـ ٤

الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، استخدام المالیة یتطلب إعداد القوائم المالیة وفق معاییر المحاسبة 
بعض التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة  الھامة التي تؤثر على قیم الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف المصرح عنھا، وكذلك 

أن تجتھد أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة للصندوق، ومثل ھذه التقدیرات واالفتراضات واالجتھادات یتم تقییمھا بشكل دارةإلتتطلب من ا
الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على استشارات مھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد إلىمستمر، وتستند 

الظروف السائدة. إلىبأنھا معقولة بالنظر 

تتلخص أھم االجتھادات والتقدیرات فیما یلي:

الھامةاألحكام االجتھادیة

العملة الوظیفیة وعملة العرض) أ
الدوالر األمریكي وقرر عرض قوائمھ المالیة للسنة إلىمن الدینار اإلسالمي م٢٠١٩دیسمبر ٣١في بتغییر عملتھ الوظیفیة الصندوققام

بالعملة الوظیفیة الجدیدة أي بالدوالر األمریكي.م٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 

الجوھريتأثیر الب) 
ال یقوم الصندوق اتفاقیة تأسیس البنك، فإن بموجباو أكثر من رأس المال %٢٠بنسبة اتاالستثمارالتأثیر الجوھري على في حال 

باالستحواذ على أغلبیة أو حصص مسیطرة في رأسمال المشروع الذي یشارك بھ، إال عندما یكون ذلك ضروریًا لحمایة مصلحتھ أو 
.ھاستثماراتال یعتبر الصندوق مسیطرًا على أي من ، التأكد من نجاح المشروع أو المنشأة. وبناًء على ذلك

یةاالستمرارمبدأ)ج
الصندوق بتقییم إمكانیة إستمراریة الصندوق في عملیاتھ، وھي على ثقة بأن لدى الصندوق موارد لالستمرار في أعمالھ في إدارةقامت 

لیست على علم بأي أمور جوھریة قد تلقي بظالل من الشك على قدرة الصندوق في االستمرار بأعمالھ دارةالمستقبل المنظور، كما أن اإل
وفقاً لمبدأ االستمراریة، لذلك یتم االستمرار في إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

للموجودات الثابتة ةاإلنتاجیاألعمار )د
خذًا بعین االعتبار ھالك. ویتم تحدید ھذه التقدیرات أللممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستدیريالتقالعمر اإلنتاجيدارةاإلتحدد 

ویتم تعدیل،اإلنتاجیة بشكل سنويعمارألبمراجعة القیمة المتبقیة وادارة. وتقوم اإلوالتلف الطبیعيللموجوداتالمتوقع االستخدام 
.ات السابقةاإلنتاجیة تختلف عن التقدیربأن االعماردارةتالحظ اإلاالستھالك المستقبلي أینما مخصص

الھامةتقدیرات ال

الموجودات المالیةقیمةانخفاضمخصص 
تم بیان الطریقة التي القروض الخاصة بھ.قیمة الموجودات المالیة، وعلى وجھ الخصوص انخفاضیجتھد الصندوق في تقدیر مخصص 

قیمة الموجودات المالیة".انخفاضالسیاسات المحاسبیة الھامة "فقرةیتم بھا تقدیر المخصص في 
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(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
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١٥

نقد وما في حكمھالـ ٥

تكون فترة إستحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع. النقدفي حكمماضمن المدرجة بالمرابحة ودائع السلع 

بالمرابحةودائع سلعـ ٦

المجّمعة مرابحةالـ٧

صكوك الفي استثماراتـ ٨
:بالصكوكاتاالستثمارلحركة فیما یلي ملخصاً 

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

١١٬١٤٨١٥٣٬٧٤٨نقد لدى البنوك
٥١٬٤٨٣٢١٬٥٦٣)٦(إیضاح أشھر)٣قل من أ(تواریخ االستحقاق بالمرابحة ودائع سلع 

٦٢٬٦٣١١٧٥٬٣١١

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

٢٢٬٠٠٠٨٬١٧٤ودائع لدى بنوك إسالمیة
نوافذ إسالمیة لدى بنوك تقلیدیةفي ودائع 
مستحقةإیرادات

٢٦٦٬٠٥٥
٩٥٤

١٨٧٬٠٢٧
٢٬١٦٨

)٢١٬٥٦٣()٥١٬٤٨٣()٥(إیضاح أشھر)٣قل من أ(تورایخ استحقاق بالمرابحة ودائع سلع 
٢٣٧٬٥٢٦١٧٥٬٨٠٦

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

٩٬٢٥٤٩٬٣٠٠الذمم المدینةإجمالي
)٤٬٨١١()٤٫٧٨٣(القیمةناقص: مخصص انخفاض 

٤٫٤٧١٤٬٤٨٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

١١٠٬٩٣١٦٬٩٩١٣٠الرصید في بدایة السنة 
ــ١٢٬٠٠٠إضافات

)١٧٬٨٣١()٢١٬٢٣٥(استردادات
)٢١٤(٣٨٢مستحقةقسائمإیرادات 

)٧٥(ــخسائر قیمة عادلة غیر محققة
)١٬٩٤٥()١٬١٣٣(عمالت غیر محققةتحویلإعادة تقییم رخسائ

١٠٠٬٩٤٥١١٠٬٩٣١الرصید في نھایة السنة 
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١٦

صكوك الاستثمارات في ـ ٨

تتكون اإلیرادات من االستثمارات في الصكوك مما یلي:

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
تصنیف الطرف المقابل

AAAA+ to _-ABBB المجموعغیر مصنفأقلأو

بالتكلفة المطفأةمصنفةالصكوك ال
٢٤٫١٩٤ــ٦٬٠٣١١١٬٩٨٥٦٬١٧٨مؤسسات مالیة -
٤٧٬٥٣١٥٫٨٠٤٥٣٫٣٣٥ــــحكومات-
٢٠٬٠٢٤ــــ٢٠٬٠٢٤ــمنشات أخرى-

٦٬٠٣١٣٢٬٠٠٩٥٣٬٧٠٩٥٬٨٠٤٩٧٬٥٥٣
لتكلفةمصنفة باالالصكوك 

٣٬٣٩٢٣٬٣٩٢ــــــمنشات أخرى-

٣٬٣٩٢٣٬٣٩٢ــــــ

٦٬٠٣١٣٢٬٠٠٩٥٣٬٧٠٩٩٫١٩٦١٠٠٬٩٤٥المجموع

م٢٠١٨دیسمبر ٣١

تصنیف الطرف المقابل

 AA+ to AA-A+ to A- BBBالمجموعغیر مصنفأو أقل

بالتكلفة المطفأةمصنفةالصكوك ال
١٤٫١٨٠ــ١٤٫١٨٠ــــمؤسسات مالیة -
٥٧٫٧١٧٩٫٨٥٨٦٧٫٥٧٥ــــحكومات-
٢٥٫٤١٥ــــــ٢٥٫٤١٥منشات أخرى-

٧١٫٨٩٧٩٫٨٥٨١٠٧٫١٧٠ــ٢٥٫٤١٥
بالقیمة العادلة من خالل مصنفةالصكوك ال

قائمة الدخل (قائمة األنشطة)
٣٬٧٦١٣٬٧٦١ــــــمنشات أخرى-

٣٬٧٦١٣٬٧٦١ــــــ

٧١٫٨٩٧١٣٫٦١٩١١٠٫٩٣١ــ٢٥٫٤١٥المجموع

م٢٠١٨م٢٠١٩

٥٬٥٨٤٥٬٢٨٨إیرادات قسائم 
)٧٦(ــخسائر قیمة عادلة غیر محققة

٥٫٥٨٤٥٫٢١٢
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١٧

شركاتفي رأسمال استثماراتـ ٩
مما یلي:في رأسمال الشركاتاتاالستثمارتتكون 

:الشركاتأسھمفي بحركة االستثمارات صلخفیما یلي م

زمیلةشركات في استثماراتـ ١٠

یلي:كمازمیلة شركات في االستثمارتتلخص حركة

شركة بنك البوسنة الدولي للتأجیر والمیة للتأمین وائتمان الصادرات للمؤسسة اإلسلیس للصندوق تمثیل في مجلس المحافظین )أ
لم یتم توحید . وبناًء علیھ، لھتین المنشأتینالتشغیلیة والمالیةسیاساتالالقدرة على السیطرة على ولیس لدیھواالستثمار العقاري

القوائم المالیة للصندوق. المنشآت في ھذه 

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

٤٢٬٤٠٠٣٩٬٦٩٧شركاتأسھماستثمارات في 
)١١٬٣٨٥()١١٬١٤١(ناقص: مخصص انخفاض القیمة

٣١٬٢٥٩٢٨٫٣١٢

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

٢٨٬٣١٢٣١٬٢٨٦الرصید في بدایة السنة 
ــ٣٬٨٥٩تحویل من استثمار في شركات زمیلة

ــ)٩٩٥(محققة في القیمة العادلةخسارة غیر 
)٢٫٢٤١(٢٤٤في القیمةمخصص انخفاضعكس 

)٧٣٣()١٦١(احتیاطیات تحویل عمالت أجنبیة
٣١٬٢٥٩٢٨٬٣١٢الرصید في نھایة السنة 

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

١٥٧٬٧٣١١٦٣٬٤١٠الرصید في بدایة السنة 
)٥٫٠٧٤()٤٫٣٣٧(جنبیة وحركات أخرى من خالل قائمة التغیرات في صافي الموجوداتأتحویل عمالت 

)٣٢٨(١٣٤نتیجة عكس قید ُجزافي)خسارةربح / (
٩٬٤١٨١٬٤٠٧حصة من صافي النتائج

ــ)٣٬٨٥٩(أسھم الشركاتاستثمارات في إلىتحویل 
)١٬٦٨٤()١٬٤٧٨(أرباحاستالم توزیعات 

١٥٧٬٦٠٩١٥٧٬٧٣١الرصید في نھایة السنة 

م٢٠١٨ م٢٠١٩ أنشطة المنشأة بلد التأسیس اسم المنشأة

٢٧٫٧٨% ٢٧٫٧٨% استثمار شركة أذربیجان الدولیة سود لالستثمارشركة البحر األ
٢٠٫٤٦% ــ مصرفي النیجر سالمي النیجرالبنك اإل
٥٢٫٣٩% ٥١٫٦١% تأمین السعودیة سالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة اإل
٨٧٫٤٦% ٨٧٫٤٦% عقار البوسنة شركة بنك البوسنة الدولي للتأجیر واالستثمار العقاري
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١٨

(تتمة)في شركات زمیلةاستثمارات ـ ١٠
النھائیة في والمرحلیة للفتراتعلى قوائمھا المالیة بناءً الزمیلة الشركات ئج االمطلوبات واالیرادات ونتمجموع الموجودات ومجموع بلغ 

كما یلي:م٢٠١٨وم٢٠١٩

حصة من
الموجوداتصافي  صافي النتائج اإلیرادات

مجموع
لمطلوباتا

مجموع 
الموجودات ــةالسنــــ

٥٫٠٨٠ )٢٢٥( ١٢٬١٩١ ١ ١٨٬٢٨٨ م٢٠١٩ سود لالستثماراألشركة البحر 
٥٬١٠٠الدولیة )٣٨١( ٣٢٧ ١ ١٨٬٣٦٥ م٢٠١٨

ــ ــ ــ ــ ــ م٢٠١٩
سالمي النیجر البنك اإل

٣٬٨٨٢ )٦٬٤٠٠( ٤٬٤٣٤ ٧٢٬٢٦٥ ١١٠٬٠٨٩ م٢٠١٨
١١٥٬٩١٨ ٧٬٧١٨ ٢٢٬٩٢٨ ١٥٦٬٢٨٤ ٣٨١٬٣٤٩ م٢٠١٩ سالمیة لتأمین المؤسسة اإل

١١٦٬٩٥٢االستثماروائتمان الصادرات ٥٬٣٩٩ ٢٧٬٥٣٢ ١٥٤٬٥٦٤ ٤٤٣٬٠٥٨ م٢٠١٨
٣٦٫٦١١ ٣٠٧ ٥٬٩٢٣ ٣٬٩٦٤ ٤٥٬٨٢٥ م٢٠١٩ شركة بنك البوسنة الدولي للتأجیر 

٣١٬٧٩٧واالستثمار العقاري ٦٫٢٥٨ ٥٬٧٣٤ ٨٬١٢٥ ٤٦٬٤٨٨ م٢٠١٨

في صنادیقاستثماراتـ ١١

م٢٠١٨دیسمبر ٣١ م٢٠١٩دیسمبر ٣١

المجمـــوع
صنادیق 
أخـــرى

صنادیق 
حقوق ملكیة المجمـــوع

صنادیق 
اخـــرى حقوق ملكیة

٩٧٬٢١٠ ٨٧٬٠٤٦ ١٠٬١٦٤ ٩٣٬٣٢٧ ٨٣٬١٦٣ ١٠٬١٦٤ الرصید في بدایة السنة
١٥٬٠٩٨ ١٥٬٠٩٨ ــ ١١٬٤٠٥ ١١٬٤٠٥ ــ إضافات

)٥٬٢٠٤( )٥٬٢٠٤( ــ )٨٬٥٦٧( )٥٬٤٠٧( )٣٬١٦٠( استبعادات
)٨٬٨٣٧( )٨٬٨٣٧( ــ ٦٬٣١٥ ٦٬٣١٥ ــ قیمة عادلة غیر محققة)خسائر/ (أرباح
)٤٬٤٩٠( )٤٬٩٤٠( ــ )٨٬٤٢٨( )٣٬٩١٣( )٤٬٥١٥( القیمةفي نخفاض االمخصص 

ــ ــ ــ )٥٣٣( )٥٣٣( ــ تحویل عملة أجنبیة
٩٣٬٣٢٧ ٨٣٬١٦٣ ١٠٬١٦٤ ٩٣٬٥١٩ ٩١٠٣٠ ٢٬٤٨٩ صافي الرصید في نھایة السنة

تدیرھا استثماراتصنادیق عقارات وبنیة تحتیة ومرابحة عبارة عن الالمكونة من صنادیق أدوات حقوق الملكیة والصنادیق األخرىال
بالقیمة العادلة من خالل كاستثماركجزء من إدارتھ للسیولھ، ویتم تصنیفھا،بھامحددة استثماراتالصندوق لدى ومؤسسات كطرف ثالث 

صافي الموجودات. قائمة التغیرات في 

مشاریع بیع بالتقسیط ـ ١٢

البنك اإلسالمي ساھم بھاالمتبقیةالحصة وملیون دوالر أمریكي (٥٫٣الصندوق بمبلغ فیھا ساھم التيیمثل المبلغ أعاله اتفاقیة المرابحة 
المشروع لم یدخل حیز التشغیل بعد.للتنمیة ـ موارد رأس المال العادیة).

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر ٣١
م٢٠١٨

٥٬٢٦١٤٬٣٥٥مبالغ مصروفة
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١٩

المجّمعةجارةاإلفيستثماراـ١٣

موارد رأس المال العادیة ومساھمین آخرین. –مع البنك اإلسالمي للتنمیة المجّمعةجارةإللاستثماراتأربعشارك صندوق الوقف في 

قروضـ ١٤
مما یلي:السنةتتكون القروض في نھایة 

م٢٠١٨م٢٠١٩
١٩٤٬٦٦٩٢٠٦٬١٦٤قروض

)١٤٬١٦٥()١٤٬٠٨٤(ناقص: مخصص االنخفاض في القیمة
١٨٠٬٥٨٥١٩١٬٩٩٩

.   سنة٣٠إلى٢٠بحیث یأخذ الصندوق علیھا رسوم خدمة قروض، وتتراوح فترة سداد القروض من األعضاءالدول إلىتُمنح القروض 

مستحقات ومطلوبات أخرىـ ١٥

مما یلي:السنةةوالمطلوبات األخرى في نھایالمبالغ المستحقة الدفع تتكون 

م٢٠١٨م٢٠١٩
٢٧٬٦٤٤٢٧٬٣٠٨)١٨(إیضاح غیر مستخدمة مساعدة فنیة مالیة إسالمیة 

١٩٬٩٨٦١٠٬٥٣٢)١٦التزام التقاعد (إیضاح 
١٬٨١١١٢٬٩٩٤)٢٣(إیضاح مطلوب الطراف ذات عالقة 
٨٬٠٢٢١٠٬٥٣٤مستحقات ومطلوبات أخرى 

٥٧٬٤٦٣٦١٬٣٦٨

خطة منافع التقاعدـ ١٦

لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة خطة منافع تقاعد تتكون من خطة تقاعد محددة المنافع وخطة للرعایة الطبیة للموظفین المتقاعدین. 
على أساس الدوام الكامل، كما المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة(بما في ذلك الصندوق) وویحق لكل موظف بالبنك

، بعد مضي ستة المنافعخططسیاسات التوظیف للبنك والمؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، أن یشارك فيبھي معرفة
یومًا.٣٠أشھر من الخدمة بدون انقطاع ألكثر من 

تقاعد الموظفینخطة
المؤسسات وھـ. یحق لكل موظف لدى البنك ١٣٩٩رجب ١تعتبر خطة تقاعد الموظفین خطة تقاعد محددة المنافع دخلت حیز التنفیذ في 

على أساس الدوام الكامل، باستثناء موظفي المدة المحددة، كما ھي محددة في سیاسات البنك بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاء
أن یشارك في خطة تقاعد الموظفین عند إكمال فترة التجربة في الخدمة التي عادة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات و

ما تكون سنة واحدة.

م٢٠١٨م٢٠١٩
٢٬٨٩٠١٨٬٦١٦دیسمبر٣١الرصید في 



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٠

(تتمة)خطة منافع التقاعدـ ١٦

ن (تتمة)خطة تقاعد الموظفی
موظفین كصندوق مستقل. التقاعد ةبالنیابة عن موظفي البنك خطتدیر لجنة التقاعد المعینة من رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة 

والنشاطات اإلكتواریة للخطط. ویتم استثمار موجودات خطة تقاعد الموظفین بموجب السیاسات االستثمارولجنة التقاعد مسؤولة عن مراقبة 
والمخاطر االكتواریة للخطط االستثماربتغطیة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات والتي تضعھا لجنة التقاعد. یقوم البنك 

وتتقاسم المصاریف اإلداریة.
تتلخص المزایا الرئیسیة لخطة تقاعد الموظفین فیما یلي:

سن التقاعد االعتیادي ھو ذكرى مرور إثنین وستین سنة من تاریخ میالد المنتسب.-

األساسي زائد عالوة تكلفة من أعلى متوسط راتب (الراتب %٢٫٥الموظف المتقاعد المشمول بھذه الخطة على نسبة عند التقاعد، یحصل -
المعیشة) لكل سنة من سنوات خدمتھ الخاضعة للتقاعد.

األعضاءالمؤسسات واألساسي، بینما یساھم البنك راتبھ السنويمن ) %٩م: ٢٠١٨(%١١بموجب ھذه الخطة، یساھم الموظف بنسبة 
).%٢١م: ٢٠١٨(%٢٥٫٩بنسبة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة

خطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین
١٨البنك خطة رعایة طبیة للموظفین المتقاعدین، بناًء على قرار مجلس المدیرین التنفیذیین بتاریخ أقر، ـھ١٤٢١محرم ١اعتبارًا من 

أي خطة تقاعد ،بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات وقد تم توسیع ذلك لیشمل الموظفین المؤھلین في ـھ١٤١٨شوال 
الموظفین. 

على %٠٫٥و%١بنسبة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات ویتم تمویل خطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین ما بین البنك 
ب األساسیة. التوالي من الروات

خطة إدارةإن دفع مبالغ شھریة للموظفین المتقاعدین المؤھلین مقابل مصروفاتھم الطبیة.إلىتھدف خطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین 
خطة تقاعد الموظفین ویتم استثمار أموال خطة الرعایة الطبیة للمتقاعدین بنفس الطریقة التي إدارةالرعایة الطبیة للمتقاعدین مستقلة عن 

استثمار صندوق التقاعد. إدارةیتم بھا استثمار أموال خطة تقاعد الموظفین وذلك تحت إشراف لجنة 

ساب االستحقاق الشھري لكل متقاعد حسب المعادلة التالیة:تحایتم 
١٢) مقسوماً على %٠٫١٨فترة االشتراك مضروبًا في شھري مضروباً في متوسط راتب(أعلى 

للموظفین:المحددةالمنافعلتزامول التالي حركة القیمة الحالیة الیلخص الجد

م٢٠١٨م٢٠١٩
خطة

تقاعد الموظفین
خطة الرعایة

المجموعالمجموعالطبیة للموظفین
٣٦٬١٧٤٢٫٥٨٣٣٨٫٧٥٧٤٤٫٣٢٧االفتتاحيالرصید –الموظفین التزام منافع 

١٫٣٦٢١٢٢١٬٤٨٤٢٫٢٧٨تكالیف الخدمة الحالیة
ــ٢٤٦٣٩٧٦٤٣تكالیف الخدمة السابقة

١٬٦٠٧١١٦١٬٧٢٣١٬٨٢٤على التزام المنافع المحددةمصاریف
٣٦٥٣٦٤٠١٣١٥مساھمات المشاركین في الخطة

)١٬٨٦٥()١٬٥٨٨()٩٥()١٫٤٩٣(مبالغ مدفوعة من موجودات الخطة
)٨٫١٢٢(٧٫٦٩٨٧٧١٨٫٤٦٩اإلكتواري(الربح) /الخسارة 

ــــــــخسائر تحویل عملة 
٤٥٫٩٥٩٣٫٩٣٠٤٩٫٨٨٩٣٨٫٧٥٧م٢٠١٩دیسمبر ٣١لتزام المنافع في ا



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢١

(تتمة)خطة منافع التقاعدـ ١٦

تتمثل حركة موجودات الخطة فیما یلي:

م٢٠١٨م٢٠١٩
خطة 
تقاعد 
الموظفین

خطة الرعایة 
الطبیة 
المجموعالمجموعللموظفین

٢٧٫٠١٠١٫٢١٢٢٨٫٢٢٢٣٠٫٠٤٥الرصید االفتتاحي–القیمة العادلة لموجودات الخطة 
)٥٢٦(١٦٦٣١٦٩تعدیالت أخرى على الرصید اإلفتتاحي 

١٫٢٢٤٥٦١٫٢٨٠١٫٢٦٥إیرادات على موجودات الخطة
)١٬٧٣٣(٤١٢)٧(٤١٩العائد على موجودات الخطة أقل من معدل الخصم

٣٦٥٣٦٤٠١٣١٥مساھمات المشاركین في الخطة
٨٥٣١٥٤١٫٠٠٧٧٢١صاحب العملاتمساھم

)١٬٨٦٥()١٬٥٨٨()٩٥()١٬٤٩٣(الخطةمبالغ مدفوعة من موجودات 
٢٨٬٥٤٤١٫٣٥٩٢٩٫٩٠٣٢٨٫٢٢٢م٢٠١٩یسمبر ٣١لموجودات الخطة في القیمة العادلة

صافي االلتزام المقید في قائمة المركز المالي والذي –وضع التمویل 
یادة التزام المنافع عن القیمة العادلة لموجودات الخطة (إیضاح زیمثل 
١٧٬٤١٥٢٫٥٧١١٩٬٩٨٦١٠٫٥٣٥)١٥

لتزامالفعلیة واالفتراضات المستخدمة في تقدیر االالخبرة الناتجة عن الفرق بین لمتراكمة أعاله، الخسائر اإلكتواریة التزامیشمل صافي اال
التي یحدث فیھا، إذا كان جوھریًا.سنةفي احتیاطیات الصندوق مباشرة في الُیدرج الذي 

تتألف مما یلي:م٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الطبیةالتقییمات اإلكتواریة، فإن مصروفات خطة منافع التقاعد والرعایةبناًء على

م٢٠١٨م٢٠١٩
خطة 

تقاعد الموظفین
خطة الرعایة 

المجموعالمجموعالطبیة للموظفین
١٫٣٦٢١٢٢١٬٤٨٤٢٫٢٧٨تكالیف الخدمة الحالیةإجمالي
ــ٢٤٦٣٩٧٦٤٣السابقةتكالیف الخدمة إجمالي

١٬٦٠٧١١٦١٬٧٢٣١٬٨٢٤تكلفة فائدة على التزام منافع محددة  
)١٫٢٦٥()١٫٢٨٠()٥٦()١٫٢٢٤(إیرادات فائدة على الموجودات

١٬٩٩١٥٧٩٢٫٥٧٠٢٬٨٣٧تكلفة مدرجة في قائمة األنشطة 
)٨٫١٢٢(٧٫٦٩٨٧٧١٨٫٤٦٩إكتواریة ناتجة عن االفتراضاترةخسا

١٬٧٣٣)٤١٢(٧)٤١٩(العائد على موجودات الخطة األكبر من معدل الخصم
٥٢٦)١٦٩()٣()١٦٦(تعدیالت أخرى

ــــــــعمالت أجنبیةتحویلتأثیر 
)٥٫٨٦٣(٧٬١١٣٧٧٥٧٫٨٨٨في قائمة التغیرات في صافي الموجوداتالتكلفة الُمدرجة في اإلحتیاطیات

م) والتي ُمددت ٢٠١٤دیسمبر ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر ٢٨تتألف االفتراضات األساسیة المستخدمة في التقییمات اإلكتواریة بتاریخ 
حتى نھایة السنة مما یلي:

م٢٠١٨م٢٠١٩
%٤٫٥%٤٫٥%٣٫٣%٣٫٣معدل الخصم

%٤٫٥%٤٫٥%٤٫٥%٤٫٥معدل الزیادة المتوقعة في الرواتب



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٢

(تتمة)خطة منافع التقاعدـ ١٦

فئةالمعدالت العائد طویل األجل على سندات شركات مصنفة بإلىیتم اختیار معدل الخصم المستخدم لتحدید التزامات المنافع بالرجوع 
"AA."

الجدول التالي موجودات الخطة بحسب الفئات الرئیسیة:یبین

م٢٠١٨م٢٠١٩
خطة

تقاعد الموظفین
خطة الرعایة 

المجموع المجموع الطبیة للموظفین

١٠٫٧٠٣٦١٢١١٬٣١٥٩٫٥٧٥بالمرابحةنقد وما في حكمھ وودائع سلعال

٤٬٥١٩٤٫٦٣٤ــ٤٫٥١٩بیع بالتقسیطصنادیق والإدارة 

٩٫٦٨٨٦٨١١٠٬٣٦٩١٠٫٩٧٧صكوكالاستثمارات في 

٢٬٧٠٦٣٫١٧٠ــ٢٫٧٠٦أرض

)١٣٤(٩٢٨٦٦٩٩٤أخرى (صافي)

٢٨٫٥٤٤١٫٣٥٩٢٩٬٩٠٣٢٨٫٢٢٢موجودات الخطةمجموع 

والعالج الطبي ھي كما یلي:ات التقاعد التزاماالحتیاطیات فیما یتعلق بفي المبالغ المعترف بھا 

م٢٠١٨م٢٠١٩
خطة

تقاعد الموظفین
خطة الرعایة

المجموع المجموع الطبیة للموظفین
٤٫٤٠١٦٤١٥٫٠٤٢١٠٫٩٠٥السنةصافي العجز في بدایة 

)٥٫٨٦٣(٧٫١١٣٧٧٥٧٫٨٨٨السنةالحركة خالل 

١١٫٥١٤١٫٤١٦١٢٫٩٣٠٥٫٠٤٢دیسمبر٣١الرصید في 

مخصص االنخفاض في القیمةـ ١٧

م٢٠١٨م٢٠١٩
٦٬٤٥٦٤٬٩٤٧)١١(إیضاح صنادیقالاستثمار في 

٣٫٧٧٦ــ)١٤قروض (إیضاح 
٢٬٢٤١ــ)٩(إیضاح شركاتالاستثمار في رأسمال 

٦٬٤٥٦١٠٬٩٦٤



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٣

العادیة لمنح المساعدات الفنیة وبرنامج المنح الدراسیة والمساعدات رأس المالموارد– للتنمیةاإلسالميالبنكمنمساھمةـ ١٨
الفنیة المالیة اإلسالمیة

قرار مجلس و) م٢٠١٨إبریل٥ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ١٩المؤرخ في ٤٣٩-٣بموجب قرار مجلس المحافظین رقم م .م. / 
%٥مبلغ یعادل تخصیصیجب ) م٢٠١٩إبریل٦(الموافق ھـ١٤٤٠شعبان ١المؤرخ في ٤٤٠-٥المحافظین رقم م .م. / 

مساعدات تمویل عملیات لملیون دوالر من صافي الدخل للبنك اإلسالمي للتنمیة ـ موارد رأس المال العادیة ٥ولكن لیس أقل من 
ریكي).ملیون دوالر أم١٤٫٥: م٢٠١٨ملیون دوالر أمریكي (١٢٫٤٨بمبلغ م٢٠١٩على شكل منح خالل السنة فنیة

قرار مجلس و) م٢٠١٨إبریل٥ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ١٩المؤرخ في ٤٣٩-٣بموجب قرار مجلس المحافظین رقم م .م. / 
%٢یجب تخصیص مبلغ یعادل ) م٢٠١٩إبریل٦(الموافق ھـ١٤٤٠شعبان ١المؤرخ في ٤٤٠-٥المحافظین رقم م .م. / 

ملیون دوالر من صافي الدخل للبنك اإلسالمي للتنمیة ـ موارد رأس المال العادیة لتمویل برنامج البنك ٢ولكن لیس أقل من 
للحصول على درجة الدكتوراة / أبحاث ما بعد الدكتوارة (المعروف باسم: برنامج المنح الدراسیة) على شكل منح خالل السنة 

ملیون دوالر أمریكي).٥٫٧: م٢٠١٨ملیون دوالر أمریكي (٤٫٩٩مبلغ بم٢٠١٩

الخاصةالمعونةـ ١٩

من أنشطة حسابات كجزءم٢٠١٨دیسمبر ٣١وم٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةخالل تم تقدیم المبالغ التالیة كمنح مـن الصندوق 
:طبقاً ألھدافھاالمعونة الخاصة

م٢٠١٨م٢٠١٩
٢٣٬٢٢٧١٨٬٩٤٠المساعدة الفنیةمنح 

٤٬٧٦٧٤٬٩٨٦برنامج المنح الدراسیة
٤٧١٣٬١٧٧المساعدة في القضایا اإلسالمیة

٧٠ــمحناإلغاثة من الكوارث وال
٢٨٬٤٦٥٢٧٬١٧٣

كجزء من أنشطة م٢٠١٨دیسمبر ٣١وم٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةخالل المبالغ التالیة كمصروفات برامج الصندوقتكبد 
:اطبقا لألھدافھالمعونة الخاصةحسابات 

م٢٠١٨م٢٠١٩
١٢٬١٨٤١٢٬١١٩مصاریف تشغیلیة إداریة

٥٬٣٢٢٤٬٧٠٥العلم والتقنیة واالبتكاروقفصندوق
٥٬١٣٩٢٬٢٤١مشروع لحوم األضاحي
٢٬٧٤٦٢٬٠٩٠برنامج المنح الدراسیة

١٦٢٤٬٦٢٠الخاصةالمعونة مكتب 
١٠٠١٥١مكتب التعاون الفني

١٫١٠٢ــ(إیضاح "أ")المعھد اإلسالمي لألبحاث والتدریب
٢٦٬٦٥٣٢٧٬٠٢٨

وھو منظمة دولیة تكرس جھودھا لألبحاث الفنیة والتدریب.والتدریبلبحوث لالبنك المعھد اإلسالمي أأنشأ) 



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٤

العلم والتقنیة واالبتكاروقفصندوقـ ٢٠

٥٠٠)، وافق المجلس على قرار تكوین رأسمال لصندوق العلم والتقنیة واالبتكار بمبلغ ٣٢٠خالل اجتماع مجلس المدیرین التنفیذیین رقم (
أمریكيدوالر ملیون ٥٠على دفعتین بقیمة أمریكيوالر ملیون د١٠٠أو مبلغ %٢٠بنسبة بحیث یساھم الصندوقملیون دوالر أمریكي 

.م٢٠١٩وم٢٠١٨للدفعة الواحدة في 

تم تنفیذ ھذه المساھمات من برنامج المعونة الخاصة في قائمة التغیرات في صافي الموجودات.

ات غیر مدفوعةالتزامـ ٢١

مما یلي:السنة ات غیر المدفوعة كما في نھایة لتزامتتكون اال

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

دیسمبر٣١
م٢٠١٨

٦٠٬٧٠٧٤٢٬٨٠٨برنامج المنح الدراسیة
٥١٬١٦٠٤٩٬٢٢٤منح المساعدة الفنیة

ــ١٤٬٣٣٢لصنادیقافي استثمارات
٦٬١٥٠٩٬٩٥٧قروض للدول األعضاء األقل نمواً 

١٬٨٩٠١٧٬٣١٠منح المعونة الخاصة
ــ١٬٣٩٠قروض خاصة

١٣٥٬٦٢٩١١٩٬٢٩٩

ومطلوبات بعمالت أجنبیةافي موجوداتـ ص٢٢

دیسمبر ما یلي:٣١) في نھایة الدوالرات األمریكیة(ما یعادلھا بآالف معینةیتلخص صافي الموجودات والمطلوبات للصندوق بعمالت 

م٢٠١٨م٢٠١٩
١٧٨٬٣٣٨١٨٥٬٥٩٧دینار إسالمي

٤٢٬٣٠٥٥٣٬٥٣٣ین یاباني
٣٦٬٠٢٨١٤٢٬٩٦٥یورو

٢٤٬٦٦٦٧٥٬٥٢٠وان صیني
١٥٬٠٣٢٥٨٬٠٠٦جنیھ إسترلیني
)٣٥()٣٤(عمالت أخرى

األطراف ذات العالقةومعامالت أرصدة ـ ٢٣

ذلك وضمن دورة أعمالھ العادیة، لدى الصندوق إلى، إضافة وتنفذ معامالتھ من خاللھاإلسالمي للتنمیةتتم إدارة الصندوق من ِقبل البنك
في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. األعضاءموارد رأس المال العادیة والمؤسسات –بعض المعامالت مع البنك اإلسالمي للتنمیة 

ي یتم الترتیبات األساسیة المتعلقة باالستثمار في الصكوك وودائع السلع واإلیرادات المتعلقة بھا بین البنك اإلسالمي للتنمیة واألطراف الت
التعامل معھا. یتم االحتفاظ بأرصدة البنك واستثمارات الصندوق باسم البنك لصالح الصندوق.  



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٥

(تتمة)ذات العالقةاألطراف ارصدة ومعامالت ـ ٢٣

:(مدرجة ضمن موجودات أخرى)مستحق من أطراف ذات عالقة
م٢٠١٨م٢٠١٩

ــ٨٬٨٣١موارد رأس المال العادیة-البنك اإلسالمي للتنمیة 
٢٬١٨١٢٫٧٩٤الھیئة العالمیة للوقف 

١٬٥٩٤٣١٨المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة
٢٨٣١٬٣٣٤اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاصالمؤسسة 

ــ٢١١صندوق تثمیر ممتلكات األوقاف
١٥٧٩٤أخرى 

١٣٬٢٥٧٤٬٥٤٠المجموع

البنك اإلسالمي للتنمیة مباشرة من بتسلمھادوالر أمریكي بشكل رئیسي بسداد القروض بواسطة الصندوق والتي ألف٨٫٨٣١یتعلق مبلغ 
.المال العادیةموارد رأس -

:مستحق ألطراف ذات عالقة

اإلسالمي للتنمیةلبنكلمجموعة اة الشرعیھیئةالـ ٢٤

بتعینھم رئیس مجموعة التي تتكون من أعضاء یقوم لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وإلشراف الھیئة الشرعیةالصندوقتخضع أنشطة 
البنك بعد استشارة مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك، وقد تأسست الھیئة الشرعیة للبنك اإلسالمي للتنمیة بموجب قرار مجلس المدیرین 

. یتم تعیین أعضاء الھیئة الشرعیة للبنك اإلسالمي للتنمیة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید.للبنكالتنفیذیین

:م الھیئة الشرعیة ما یليتتضمن مھا

وصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات والنظر في كل ما یوجھ إلیھا من معامالت ومنتجات یطرحھا البنك ·
لصیاغة مبادئ الشریعة اإلسالمیة، ووضع المبادئ األساسیة وأحكامالتابعة لھ لالستخدام ألول مرة والحكم على توافقھا معاإلئتمان

العقود ذات الصلة وأي وثائق أخرى.

وصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات وإبداء رأیھا بشأن البدائل الشرعیة للمنتجات التقلیدیة التي یعتزم البنك ·
ى، والمساھمة في تطویرھا بغیة التابعة لھ استخدامھا، ووضع المبادئ األساسیة لصیاغة العقود ذات الصلة وأي وثائق أخراإلئتمان

التابعة لھ بھذا الصدد.اإلئتمانوصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات وتعزیز تجربة البنك 

األعضاءالمؤسسات والبنك إدارةاإلجابة على األسئلة واالستفسارات والتوضیحات الموجھة إلیھا من قبل مجلس المدیرین التنفیذیین أو ·
التابعة لھ.اإلئتمانوصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة

م٢٠١٨م٢٠١٩
١٬١٣٧١٬١٣٩المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات

٢٨١١٨٤أضاحي –السعودي لإلفادة من لحوم الحج المشروع
١٠٬٤٢٠ــموارد رأس المال العادیة-البنك اإلسالمي للتنمیة 

٩٨٧ــتثمیر ممتلكات األوقاف صندوق
٢٥٣ــاألقصى صندوق
٣٩٣١١أخرى

١٬٨١١١٢٬٩٩٤



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٦

(تتمة)الھیئة الشرعیة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةـ ٢٤
التابعة لھ لتعزیز وعي موظفیھ اإلئتمانوصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءوالمؤسسات المساھمة في برنامج البنك ·

للعمل المصرفي اإلسالمي وتعمیق فھمھم لألسس والقواعد والمبادئ والقیم المتعلقة بالمعامالت المالیة اإلسالمیة.

یق وصنادبمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءوالمؤسسات مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك / أمناء البنك إلىتقدیم تقریر شامل ·
بأحكام التابعة لھ اإلئتمانوصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءوالمؤسسات البنك التزامالتابعة لھ یوضح مدى اإلئتمان

مبادئ الشریعة اإلسالمیة في ضوء اآلراء والتوجیھات والمعامالت التي تمت مراجعتھا.و

تغییر العملة الوظیفیة وعملة العرضـ٢٥

الدوالر األمریكي. تم تطبیق قرار إلى، اعتمد مجلس صندوق الوقف تغییر العملة الوظیفیة للصندوق من الدینار اإلسالمي م٢٠١٩خالل 
الدوالر األمریكي الذي یشّكل العملة الرئیسیة للصندوق ویمثل جزءًا إلى. تم تغییر العملة الوظیفیة م٢٠١٩دیسمبر ٣١المجلس اعتباراً من 

المالي للصندوق وأدائھ مالئمة للمركزالتدفقات النقدیة للصندوق. وبالتالي، توفر البیانات المالیة بالدوالر األمریكي عرضاً أكثر جوھریاً من 
) "تأثیر التغیرات في أسعار العمالت األجنبیة"، فإن التغییر سیطبق بأثر ٢١متطلبات معیار المحاسبة الدولي (إلىوتدفقاتھ النقدیة. إستنادًا 

الدوالر األمریكي:إلىرجعي باتباع الطریقة التالیة في تعدیل معلومات المقارنة المالیة من الدینار اإلسالمي 

نھایة فترة التقریر المالي.فياإلغالق بتاریخ ذي الصلةسعر الصرفبكي تم تحویل الموجودات والمطلوبات بغیر الدوالر األمری-
السائدة في تم تحویل البنود الواردة في اإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة بغیر الدوالر األمریكي حسب معدل أسعار الصرف-

.السنوات ذات الصلة
ق صرف عملة في قائمة التغیرات في صافي رالدوالر األمریكي كفإلىالمالي هركزتم اثبات تأثیرات تحویل النتائج المالیة للصندوق وم-

الموجودات.
ھو كما یلي:م٢٠١٨ینایر ١أن أثر التغییر في العملة الوظیفیة بتاریخ 

فباآل(المبالغ
)مریكياألدوالرال

٧٣٤٫٤٥٣اإلسالميبالدینار ، كما أُدرجت سابقًا م٢٠١٨ینایر ١صافي الموجودات كما في 
١٫٠١٨٫٥٩١بالدوالر األمریكيكما أُدرجت سابقًا ، م٢٠١٨ینایر ١صافي الموجودات كما في 

٫٣٧٣٢٧أثر التغیر في العملة الوظیفیة (احتیاطي تحویل عملة)
١٫٠٤٥٫٩٦٤سابقاً أُدرجتم، كما٢٠١٨ینایر ١صافي الموجودات كما في 



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٧

المعنیةومطلوبات حسب فترات استحقاقھاموجودات ـ ٢٦

أشھر٣اقل من م٢٠١٩دیسمبر٣١
١٢إلى٣

شھر
٥إلىسنة 

سنوات 
٥أكثر من 

واتسن
استحقاق تاریخ 

ـوعالمجمددغیر محــــــ
الموجودات

موجودات خزینة
٦٢٬٦٣١ــــــــ٦٢٬٦٣١نقد وما في حكمھال

٢٣٧٬٥٢٦ــــ٦٠٬٨٠٢١٧٦٬٧٢٤ــبالمرابحةودائع سلع
٤٬٤٧١ــــ٤٬٤٧١ــــالمرابحة المجّمعة 

١٠٠٬٩٤٥ــ٧٬٠٢٥٢٥٬٨٢٨٦٨٬٠٩٢ــصكوكالاستثمارات في 
موجودات استثمار

٣١٬٢٥٩٣١٬٢٥٩ــــــــشركاتالرأسمال 
١٥٧٬٦٠٩١٥٧٬٦٠٩ــــــــشركات زمیلة

٩٣٬٥١٩٩٣٬٥١٩ــــــــصنادیقال
٥٬٢٦١ــــ٥٬٢٦١ــــمبیعات بالتقسیط 

٢٬٨٩٠ــــ٢٬٨٩٠ــــاإلجارة المجّمعة 
١٨٠٬٥٨٥ــ١٢٬٥٢٠٦٣٬٦٤٤١٠٤٬٤٢١ــقروض

موجودات أخرى
١١٬٠٧٧٣٬٣٥٠٢٬١٨١٣٫٣٥٢٢٥٫٨٨٩٤٥٬٨٥٠موجودات أخرى وموجودات ثابتة 

٧٣٬٧٠٨٨٣٬٦٩٧٢٨٠٬٩٩٩١٧٥٫٨٦٦٣٠٨٫٢٧٦٩٢٢٬٥٤٦مجموع الموجودات

المطلوبات 
ــــــــــــمشتراةمرابحة مطلوبات سلع 

)٥٧٬٤٦٣(ــ)١٩٬٩٨٤()٢٨٬٩٠٥()٦٬٧٦٣()١٬٨١١(مستحقات ومطلوبات أخرى
)٥٧٬٤٦٣(ــ)١٩٬٩٨٤()٢٨٬٩٠٥()٦٬٧٦٣()١٬٨١١(مجموع المطلوبات



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٨

موجودات ومطلوبات حسب فترات استحقاقھا المعنیة (تتمة) ـ ٢٦

تركز الموجوداتـ ٢٧

:االقتصادیةالقطاعات 
دارةطبقًا لمعاییر وضعتھا اإلاتاالستثمارمدینة فیما یتعلق بتمویل القطاع اإلجتماعـي، وتتم جمیع اً مصندوق ذمالتمثل جمیع عملیات 
الصندوق، أو أنھا تتفق مع ما یدعم أھداف الصندوق.إدارةلدى ةإئتمان مقبولدرجة تصنیفالمستثمر فیھا مؤسساتلتضمن أن یكون لل

فیما یلي المواقع الجغرافیة لموجودات الصندوق:

اإلسالمي للتنمیةالبنكفي مجموعةدول أعضاء
ــوعالمجمــدول غیر أعضاء أوروباأفریقیاآسیا

٦٩٦٬٣١٥١٦٣٬٩٢٠٥٣٬٩٦١٨٬٣٥٠٩٢٢٬٥٤٦م٢٠١٩دیسمبر ٣١
٧٠٥٬٠٢٤١٧٥٬٢٣٥٣٧٫١٠٩٨٢٫٨٥٧١٬٠٠٠٬٢٢٥م٢٠١٨دیسمبر ٣١

الموجودات. التي تقع فیھا الجھات المستفیدةالدولم٢٠١٨وم٢٠١٩للسنتینتعكس المواقع الجغرافیة للموجودات 

م٢٠١٨دیسمبر٣١
٣اقل من 
سنوات ٥إلىسنة شھر١٢إلى٣أشھر

٥أكثر من 
واتسنـ

استحقاق تاریخ 
وعالمجمــغیر محــــــدد

الموجودات
موجودات خزینة:

١٧٥٬٣١١ــــــــ١٧٥٬٣١١وما في حكمھنقدال
٢٬١٦٨١٧٥٫٨٠٦ــ٩٥٬٢١٤٧٨٬٤٢٣ــبالمرابحةودائع سلع

٤٬٤٨٩ــــ٤٬٤٨٩ــــالمرابحة المجّمعة
١١٠٬٩٣١ــ١٨٬٠٥٤٢٩٬٥٦٥٦٣٬٣١٢ــاستثمارات في صكوك

استثمار:موجودات 
٢٨٬٣١٢٢٨٬٣١٢ــــــــشركاتالرأسمال 

١٥٧٬٧٣١١٥٧٬٧٣١ــــــــشركات زمیلة
٩٣٬٣٢٧٩٣٬٣٢٧ــــــــصنادیقال

ــــــــــــمبیعات بالتقسیط
٤٬٣٥٥ــــ٤٬٣٥٥ــــالمجّمعةجارة اإل

١٨٬٦١٦ــ٦٩١٬٦٣١١١٬٩٣٢٤٬٩٨٤قروض
١٩١٬٩٩٩ــ٣٬٨٩٩١٤٬٤٢٥٥٦٬٥٧٤١١٧٬١٠١موجودات أخرى

١٬٧٥٧٤٬٣٩٢٢٬٨٣٧٢٫٧٤١٢٧٫٦٢١٣٩٬٣٤٨موجودات أخرى وموجودات ثابتة
١٨١٬٠٣٦١٣٣٬٧١٧١٨٨٬١٧٥١٨٨٫١٣٨٣٠٩٫١٥٩١٬٠٠٠٬٢٢٥الموجوداتمجموع 

المطلوبات 
)٦١٬٣٦٨(ــ)١٠٬٥٣٤()٢٩٬٣٦٩()٨٬٤٧١()١٢٬٩٩٤(مستحقات ومطلوبات أخرى

)٦١٬٣٦٨(ــ)١٠٬٥٣٤()٢٩٬٣٦٩()٨٬٤٧١()١٢٬٩٩٤(مجموع المطلوبات



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٢٩

المخاطر إدارةـ ٢٨

مخاطر للمجموعة مستقل استقالال كامًال عن جمیع إدارات األعمال وعن المنشآت األخرى للبنك بما فیھا الصندوق. دارةإللدى البنك قسم 
وإجراءات المخاطر لغرض تحقیق مستوى مخاطر آمن ومستدام جمیع سیاسات وتوجیھاتمخاطر المجموعة مسئولة عنإدارةتعتبر 

وقیاس ومراقبة جمیع أنواع المخاطر المتأصلة في أنشطتھ. قام البنك أیضاً بتكوین لجنة للبنك من خالل تحدید ومحفظة منخفضة المخاطر 
المؤسسات ومخاطر البنكإدارةالمخاطر وتحدید إطار عمل إدارةتوجیھاتتھا في مراجعة سیاسات وإجراءات ومخاطر تتمثل مسئولیإدارة

جمیع المخاطر الرئیسیة للضمان وجود ضوابط رقابیة مالئمة التابعة لھناإلئتمایق وصنادبمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاء
. التابعة لھاإلئتمانوصنادیق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةاألعضاءالمؤسسات والناتجة من المعامالت المالیة للبنك 

مخاطر االئتمان) أ(
تكبد الطرف اآلخر لخسارة إلىاتھ بشأن أداة مالیة محددة، مما یؤدي التزامھي مخاطر عدم مقدرة طرف على الوفاء باالئتمانمخاطر 

.االستثماربصورة أساسیة من الموجودات التشغیلیة وموجودات االئتمانمالیة، یتعرض الصندوق لمخاطر 

لھ الصندوق ھو القیمة الذي یتعرضاالئتمانلمخاطر تعرضبالنسبة لجمیع فئات الموجودات المالیة التي یملكھا الصندوق، فإن أقصى 
، تتمثل بشكل االئتمانفي قائمة المركز المالي. إن الموجودات التي تعرض الصندوق لمخاطر المفصح عنھا الدفتریة لتلك الموجودات 

.المجّمعةاإلجارةواستثمارات في وقروض، ،المجّمعةمرابحةالاستثمار فيصكوك والواستثمار في بالمرابحة سلعرئیسي في ودائع 

في األموال السائلة للصندوق وتشمل صفقات مع بنوك ذات سمعة حسنة، واستثمار اتاالستثمارمحفظة إدارةالخزینة بالبنك بإدارةتقوم 
تغطیة ئتماني مقبول لدى البنك بحسب سیاستھ. یتم االتصنیف الذات صكوك الو،المجّمعةو مرابجة،بالمرابحةاألموال السائلة بودائع سلع

أو ضمانات األعضاءفي معظم الحاالت، بالحصول على ضمانات سیادیة من الدول ،المجّمعةھ باإلجارةاستثماراتقروض الصندوق و
بمجموعة األعضاءالمؤسسات وذات تقییم مقبول من وجھة نظر البنك وفقا لسیاساتھ المعتمدة. یستفید البنك تجاریةبنكیة صادرة من بنوك
صنادیق التابعة لھ من وضع الدائن المفضل في التمویل السیادي، عن طریق منحھ أولویة قبل الدائنین اآلخرین الوالبنك اإلسالمي للتنمیة

، تاریخیًا لدى الصندوق مستوى منخفض من األرصدة التي االئتمانالسداد والتي تشكل حمایة قویة مقابل خسائر التأخر في في حالة 
تكبد خسائر إئتمان إضافیة كبیرة.لیس من المتوقع، بإستثناء المخصصات التي تم قیدھا، دارةوزت مواعید إستحقاقھا، وفي رأي اإلتجا

، إلخ) عندما ال تتوفر لدیھا وشركاتمالیة، مؤسسات(دول، وبنوك / المقابلة الخسائر التي قد تنتج من األطراف االئتمانتتضمن مخاطر 
اتھا تجاه الصندوق. في ھذا الصدد، قام الصندوق بتطویر وتطبیق سیاسات وضوابط إئتمانیة شاملة التزاملرغبة في الوفاء بالمقدرة أو ا

، وذلك إلعطاء إرشادات واضحة على مختلف أنواع التمویل.االئتمانمخاطر إدارةكجزء من إطار العمل في 

إدارة ضمن المعاییر التي وضعتھا االئتمانھذه السیاسات بصورة واضحة داخل الصندوق وذلك بھدف الحفاظ على مخاطر نشریتم 
یة االئتمانمراقبة ٌاإلستثناءات و، االئتمان، وحدود االئتمانالمخاطر بشكل مستقل بوضع سیاسات إدارة. یقوم قسم لتقبل المخاطرالصندوق

للتأكد من إبقاء المخاطر في حدودھا الدنیا والمعقولة وفقًا لما بشكل مستقل المختلفة الوظائف اجعة ومراقبة مروالممنوحة والتعرضات، 
البنك والصندوق في ھذا الشأن.إدارةحدده مجلس المدیرین التنفیذیین و

الممنوح للمستفید أواالئتمانھو وضع حد أقصى لمبلغ دارةالھامة التي وضعت من قبل اإلاالئتمانمخاطر إدارةأدوات أحد عناصر 
یة االئتمانوالذي یعتمد على القوةاالئتمان، وفي ھذا الصدد، لدى الصندوق ھیكل متطور جید لحدود الضامنینمجموعة من والضامن
.للضامن

یل العملیات واستثمار األموال السائلة.فیما یتعلق بتمواألعضاءللدول يعالوة على ذلك، لدى الصندوق حدود لالئتمان التجار

المؤھلة والمتوقع دخولھا في عالقة عمل مع الصندوق. وعند لألطراف المقابلة یعتمد تقییم أي تعرض على نظام تصنیف داخلي شامل 
ملیات التشغیلیة. ، یقوم الصندوق بضمان مصالحھ من خالل الحصول على الضمانات المالئمة لتمویل العاألعضاءمنح التمویل للدول 

أدوات تخفیف المخاطر إلىاتھا. باإلضافة التزامویقوم الصندوق أیضًا بالتأكد من أن الطرف المستفید والجھة الضامنة قادرة على أداء 
الممنوحة وفقًا ألفضل الممارسات االئتمانمعاییر منھج تقییم شامل لتقییم المخاطر وھیكل تفصیلي لحدود بتطبیق أعاله، قام الصندوق 

البنكیة.



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٣٠

المخاطر (تتمة) إدارةـ٢٨

مخاطر السوق)ب(
یتعرض صندوق الوقف لمخاطر السوق التالیة:

العملةمخاطر 
بالعمالت المالیة من إمكانیة أن یؤثر التغیر في سعر صرف العمالت األجنبیة على قیمة الموجودات والمطلوبات العملةتنشأ مخاطر 

مخاطر التغیر في أسعار الصرف إن تحوط. أدوات الاألجنبیة، في حال لم یقم الصندوق بالتحوط من أثر تقلبات مخاطر العملة بإستخدام 
كما أن الصندوق ال وھو نفس عملة موارد الصندوق مثل حقوق الملكیة. صندوق بالدینار اإلسالميأغلب عملیات التمویل للمحدودة ألن 

التشغیلیة بعمالت رئیسیة اتاالستثمارفھو غیر معرض لمخاطر المتاجرة بالعملة األجنبیة. تُقتنى محفظة وبالتالي، جرة بالعمالتالمتایقوم ب
الدوالر األمریكي، والجنیھ اإلسترلیني، والیورو والین الیاباني، یتبع الصندوق وعلى وجھ التحدیدتتوافق مع مكونات سلة الدینار اإلسالمي 

اسة متحفظة بحیث یتم بموجبھا مراقبة تكوین محفظة العمالت ویتم تعدیلھا بشكل منتظم.سی

مخاطر ھامش الربح 
تنشأ مخاطر ھامش الربح من إمكانیة أن یكون التغیر في ھامش الربح لھ أثر على قیمة األدوات المالیة، یتعرض الصندوق لمخاطر ھامش 

في اتستثماراوالمجّمعةاإلجارة فياستثماراتو،المجّمعةبالمرابحةفي استثماراتكمھا، وھ النقدیة وما في حاستثماراتالربح من 
الصكوك. فیما یتعلق بالموجودات المالیة، فإن الصندوق یستثمر بأدوات ذات عائد ثابت لیتأكد من تقلیل أثر التعرض للموجودات المالیة 

الحد األدنى.إلى

مخاطر السیولة ) ج(
الخاصة بھ. للوقایة من ھذه المخاطر، یتبع الصندوق النقد مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم مقدرة الصندوق على تلبیة صافي متطلبات 

بالمرابحةفيواستثمارتوجھًا متحفظاً، وذلك عن طریق اإلحتفاظ بمستویات عالیة من السیولة یتم استثمارھا في النقد وما في حكمھ، 
شھرًا.١٢إلى٣اریخ إستحقاق قصیرة األجل من ذات توالمجّمعة

مخاطر التشغیل) د(
مخاطر التشغیل على أنھا مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفایة أو إخفاق إجراءات التشغیل واألشخاص واألنظمة أو من الصندوقیّعرف 

والفشل في المسئولیات االتئمانیة اإلسالمیة،الشریعةأحداث خارجیة. وتشمل أیضًا الخسائر المحتملة من عدم االلتزام بأحكم ومبادئ 
والمخاطر القانونیة. 

ق شكل إدارة مخاطر التشغیل جزءاً من المسئولیات الیومیة لإلدارة في جمیع المستویات. ویدیر البنك مخاطر التشغیل بناًء على إطار متناستُ 
أولویاتھا.لضوابط لتحدید إجراءات تخفیفھا ونتظام المخاطر وااجل مخاطر التشغیل، ویحدد ویقیم ییّمكن البنك من تحدید س

الشریعةومبادئأحكامبعدم االلتزام مخاطر

لتزام بالشریعة االیقوم الصندوق بمراقبة عملیاتھ لتجنب مخاطر عدم االلتزام بالشریعة كجزء من إدارة مخاطر التشغیل الخاصة بھ. یشكل 
ال من بالتالي، یقوم الصندوق بمراقبة مخاطر عدم االلتزام بالشریعة بشكل فعّ ونشاء الصندوق. إجزءًا ال یتجزأ من الغرض من اإلسالمیة 

ول ثقافة االلتزام بالشریعةأل وحدة العمل كخط دفاع مثخالل رفع كفاءة اإلطار العام لسیاسات وإجراءات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. ت
جل إدارة أالتابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بالخدمة كخط دفاع ثاني من اإلسالمیة بینما تقوم وحدة االلتزام بالشریعة اإلسالمیة،

تنفیذ ومراقبة المعامالت / العملیات قبل التنفیذ بشكل استراتیجي. تقدم إدارة مراجعة الشریعة الداخلیة تأكیدًا مستقًال كخط دفاع ثالث قبل
مالت والعملیات التي تقوم على تطبیق طریقة إدارة مراجعة الشریعة الداخلیة. المعا



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٣١

إدارة المخاطر (تتمة) ـ٢٨

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة(ھـ) 
المختلفة من القیمة العادلة كما بالقیمة العادلة بحسب طریقة التقییم، تعرف المستویات الُمحملة االدوات المالیة تحلیل یظھر الجدول أدناه 

یلي:
).١ماثلة (المستوى ماألسعار المتداولة (غیر معدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات ·

تسعیر غیر األسعار المتداولة الموضحة في المستوى األول، مبنیة على معلومات ملحوظة للموجودات أو المطلوبات معطیات·
). ٢ى) أو غیر مباشرة (المشتقة من األسعار) (المستوبطریقة مباشرة (كاألسعار

غیر ملحوظة) معطیاتتتعلق بالموجودات أو المطلوبات التي ال تكون مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق (أو معطیات·
). ٣(المستوى 

م:٢٠١٨م و٢٠١٩دیسمبر ٣١في التي تم قیاسھا بالقیمة العادلةالجدول التالي موجودات ومطلوبات الصندوق یعرض

المجموع
المستوى 
الثالث

المستوى 
الثاني

المستوى 
االول م٢٠١٩دیسمبر ٣١

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل (قائمة األنشطة):استثمارات
٣٬٣٩٢ ــ ــ ٣٬٣٩٢ )٨(إیضاح صكوكارات في التثماس-

صافي قائمة التغیرات في استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
الموجودات:

٩٣٬٥١٩ ٨٥٫٢٨٥ ــ ٨٫٢٣٤ )١١(إیضاح صنادیقالاستثمارات في -
٣١٬٢٥٩ ٨٫٣١٨ ٢٢٬٩٤١ ــ )٩(إیضاح شركات الاستثمار في رأسمال -
١٢٨٬١٧٠ ٩٣٫٦٠٣ ٢٢٫٩٤١ ١١٬٦٢٦

المجموع
المستوى 
الثالث

المستوى 
الثاني المستوى االول م٢٠١٨دیسمبر ٣١

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل (قائمة األنشطة):استثمارات
٣٬٧٦١ ــ ــ ٣٬٧٦١ )٨(إیضاح صكوكارات في التثماس-

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل صافي الموجودات: 
٩٣٬٣٢٧ ٨٥٫١١٠ ــ ٨٫٢١٧ )١١(إیضاح صنادیقالاستثمارات في -
٢٨٬٣١٢ ٢٨٫٣١٢ ــ ــ )٩شركات (إیضاح الاستثمار في رأسمال -
١٢٥٬٤٠٠ ١١٣٫٤٢٢ ــ ١١٫٩٧٨

.م٢٠١٨دیسمبر ٣١وم٢٠١٩دیسمبر ٣١في تینیالمنتھتینالسنال یوجد تحویالت بین المستویات خالل 

قطاعیةالمعلومات الـ ٢٩

حیث أنھ ھو المسئول عن اتخاذ القرارات الشاملة حول تخصیص األمناء بأن صانع القرار التشغیلي الرئیسي ھو مجلس دارةقررت اإل
. وللتأكد من توفر الموارد الالزمة لتمكینھ من تحقیق أھدافھ التنمویة، فإن البنك (نیابة عن األعضاءالتنمویة في الدول المبادرات موارد 

نة. ویتم تنفیذ المبادرات التنمویة من خالل عدد من المنتجات المالیة اإلسالمیة كما ھي السیولة والخزیإدارةرك بنشاط في الصندوق) یشا
معیار ت تشغیلیة منفصلة ضمن تعریف قطاعادارةاإل. لم تحدد الصندوقمة المركز المالي وتمول من خالل رأسمال في قائمفصح عنھا

ن مجلس اإلمناء یراقب األداء والمركز المالي للصندوق ككل دون تمییز بین األنشطة إ"التقاریر القطاعیة" حیث ٢٢المحاسبة الدولي 
مجلس إلىالسیولة أو التوزیع الجغرافي لبرامجھ التنمویة. كما أن التقاریر الداخلیة المقدمة إدارةة ، واألنشطة المساندة ألنشطالتطویریة
.)٢٢(معیار المحاسبة الدولي المدى المتوخى في إلىال تقدم معلومات مالیة تفصیلیة فیما یتعلق بأداء الصندوق األمناء



موارد الحساب الخاصصندوق وقف ـ البنك اإلسالمي للتنمیة
(تتمة)ةإیضاحات حول القوائم المالی

م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٣٢

تدخل حیز التنفیذولمأیوفي عنادرةصالالمحاسبة المالیةمعاییرـ٣٠

وھي من قبل ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (أیوفي)تم إصدار معاییر المحاسبة المالیة الجدیدة التالیة
قریب. ) "إصدارات الصكوك" ویتوقع أن یتم إصدارھا في المستقبل ال٢٩ضمن مرحلة الصیاغة لطرحھا باستثناء معیار المحاسبة المالیة (

دة ھذه ینوي الصندوق تطبیق معاییر التقاریر المالیة ھذه عند دخولھا حیز التنفیذ ویقوم حالیًا بتقییم تأثیر معاییر المحاسبة المالیة الجدی
على قوائمھ المالیة واألنظمة. 

) "المرابحة والمبیعات األخرى ذات الدفعات المؤجلة" ٢٨معیار المحاسبة المالیة () ١(
) بتعریف مبادئ المحاسبة والتقاریر المالیة ومتطلبات المرابحة وعملیات المببیعات ذات الدفعات المؤجلة ٢٨یقوم معیار المحاسبة المالیة (

وعناصر مختلفة لمثل ھذه المعاملة. كذلك لم تقم المعاییر السابقة بمناقشة مسألة المحاسبة عن المشتري في معامالت المرابحة ومعامالت 
) السابق ٢مبیعات ذات الدفعات المؤجلة التي كان لھا حاجة ماسة لوصف المبادئ المحاسبیة. یلغي ھذا المعیار معیار المحاسبة المالیة (ال

) "مبیعات الدفعات المؤجلة". ٢٠"المرابحة والمرابحة على طالب الشراء" ومعیار المحاسبة المالیة (

أو بعد ذلك التاریخ مع السماح بالتطبیق المبكر للمعیار. م٢٠١٩ینایر ١التي تبدأ في للبنكینطبق ھذا المعیار على القوائم المالیة

صدارات الصكوك" إ) "٢٩معیار المحاسبة المالیة () ٢(
،تقدیم توجیھات حول المحاسبة وتصنیف وعرض إصدارات الصكوك بصفة أساسیة بناء على ھیكل الصكوكإلىیھدف ھذا المعیار 

والذي قد یشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خارج قائمة المركز المالي. تعتمد ھذه التصنیفات على السیطرة على مثل 
یة ھذه الموجودات التي تتكون من القدرة على السیطرة وطبیعتھا، فیما یتعلق بالمخاطر والمنافع وكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسة أو مسؤول

مانة نیابة عن حملة الصكوك. ینطبق ھذا المعیار على المحاسبة والتقاریر المالیة حول اصدار الصكوك في دفاتر المصدر. األ

أو بعد ذلك التاریخ.م٢٠١٩ینایر ١للفترات التي تبدأ في للصندوقینطبق ھذا المعیار على القوائم المالیة 

ة وخسائر االئتمان") "انخفاض القیم٣٠(معیار المحاسبة المالیة) ٣(
) "المخصصات واالحتیاطیات" وتم تطویره ضمن المنھج الجدید حول ١١) محل معیار المحاسبة المالیة (٣٠(یحل معیار المحاسبة المالیة

ولي للتقریر تحدید وإدراج انخفاض القیمة وخسائر االئتمان، وتحدیدًا منھج الخسائر المستقبلیة المتوقعة كما جرى تقدیمھ ضمن المعیار الد
. ) على التعرضات خارج قائمة المركز المالي٣٠) "األدوات المالیة". ینطبق معیار المحاسبة المالیة (٩المالي (

و بعد ذلك التاریخ مع السماح بالتطبیق المبكر. أ٢٠٢٠ینایر ١یدخل ھذا المعیار حیز التنفیذ للفترات المالیة التي تبدأ في 

) "وكالة باالستثمار" ٣١معیار المحاسبة المالیة () ٤(
تحدید مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقریر المالي لمعامالت وأدوات االستثمار بالوكالة لتتوافق مع أفضل الممارسات إلىیھدف ھذا المعیار 

والوكیل. الموكلالعالمیة المتغیرة لكل من 

.   أو بعد ذلك التاریخم٢٠٢٠ینایر ١المالیة للصندوق للفترات التي تبدأ في یجب أن یطبق ھذا المعیار على القوائم 

) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" ٣٣معیار المحاسبة المالیة () ٥(
ة" الصادر عن ھیئة ) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثل٢٥یقوم ھذا المعیار بتحسین وإلغاء معیار المحاسبة المالیة (

وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس إلىم. یھدف ھذا المعیار ٢٠١٠المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادر في 
والعرض واإلفصاح لالستثمارات في الصكوك واألسھم واألدوات األخرى المماثلة التي تستخدمھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة 

سسات"). ("المؤ

ویحدد المعالجات المحاسبیة اإلسالمیة الشریعة أحكام ومبادئ مع متفقةف المعیار األنواع الرئیسیة لألدوات المالیة لالستثمارات الیعرّ 
األساسیة الخاصة بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارتھ واالحتفاظ بھ. 

.   أو بعد ذلك التاریخم٢٠٢٠ینایر ١القوائم المالیة للصندوق للفترات التي تبدأ في یجب أن یطبق ھذا المعیار على 
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م٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
)ما لم ُیذكر خالف ذلكالدوالرات األمریكیةجمیع المبالغ بآالف (

٣٣

(تتمة) تدخل حیز التنفیذولمأیوفيعنادرةصالمعاییر المحاسبة المالیة ـ ٣٠

) "التقاریر المالیة لحملة الصكوك" ٣٤معیار المحاسبة المالیة () ٦(
أدوات الصكوك. یھدف ھذا المعیار تحتالكامنةھذا المعیار توصیف مبادئ المحاسبة ومتطلبات التقاریر للموجودات ینوي

وعدالةالصكوك للتأكد من شفافیة تحتالكامنةاالمالیة للموجودات واألعمال التجاریة والتقاریرإلى تأسیس مبادئ المحاسبة 
التحدید حملة الصكوك. األطراف المستفیدة وبلجمیعالتقاریر 

والمؤسساتالمالیةالمؤسساتعنالصادرةاإلسالمیةالشریعةومبادئحكامألوفقاً الصكوكعلىالمعیارھذاتطبیقیجب
یتعلقفیما. مماثلةآلیةأوخاصغرضذاتمنشأةاستخدامخاللمنأومباشربشكل") الُمنِشأةالجھة" بـ(تسمى األخرى
) ٢٩(المالیةالمحاسبةمعیارلمتطلباتوفقاً " الُمنِشأة"الجھة بواسطةالماليالمركزقائمةدخلبھااالحتفاظیتمالتيبالصكوك

على الفترات لنفاذاحیزالمعیارھذایدخل. المعیارھذاتطبیقعدمالُمنِشأةالجھةتختارقدالُمنِشأة،الجھةدفاترفي"الصكوك 
م أو بعد ھذا التاریخ.٢٠٢٠ایر ین١المالیة التي تبدأ في 

) "احتیاطیات المخاطر" ٣٥معیار المحاسبة المالیة () ٧(
إیجاد مبادئ المحاسبة والتقاریر المالیة الخاصة باحتیاطیات المخاطر التي یتم انشاؤھا للتخفیف من المخاطر إلىیھدف ھذا المعیار 

المتنوعة التي تواجھھا األطراف المستفیدة، بالتحدید الربح والخسارة للمستثمرین في المؤسسات المالیة. یجب أن ینطبق ھذا المعیار على
المؤسسة المالیة اإلسالمیة بإنشائھا للتخفیف من مخاطر االئتمان والسوق واالستثمار في األسھم والسیولة احتیاطیات المخاطر التي تقوم 

إن مخاطر التشغیل من مسؤولیة فومعدل العائد أو مخاطر االستبدال التجاریة التي تواجھھا األطراف المستفیدة. ومن الناحیة األخرى، 
بالتالي فإنھ یجب عدم تطبیق ھذا المعیار على احتیاطي المخاطر الذي تم إیجاده للتخفیف من و. إلسالمیة بحد ذاتھالمؤسسة المالیة ا

المخاطر التشغیلیة.    

) " انخفاض القیمة وخسائر االئتمان والتزامات المعاوضة" ویجب تطبیقھا في آن واحد. ٣٠ُیكمل ھذا المعیار معیار المحاسبة المالیة (
. ) " المخصصات واالحتیاطیات" السابق١١) بإلغاء معیار المحاسبة المالیة (٣٥) و(٣٠سبة المالیة (یقوم كل من معیاري المحا

و بعد ھذا التاریخ. یسمح بالتطبیق المبكر فقط إذا أم ٢٠٢١ینایر ١ینطبق ھذا المعیار على القوائم المالیة للصندوق للفترات التي تبدأ في 
) " انخفاض القیمة وخسائر االئتمان والتزامات المعاوضة"  ٣٠قررت المؤسسة المالیة اإلسالمیة تطبیق معیار المحاسبة المالیة (

حدث الحقـ٣١

) باالزدیاد والتوسع. وبالتالي، فإنھ من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى التأثیر الكلي ومدتھ ١٩كوفید(نوفیلكورونافیروستفشيیستمر
یزال كل من مستوى وال. التعدیلیستدعيالالعمومیةللمیزانیةالحقاحدثاً التفشيھذاالصندوقویعتبروأثره على األعمال واالقتصاد. 

حالة عدم التیقن إلىات المستقبلیة التي ال یمكن توقعھا بدقة في ھذا الوقت. وبالنظر اآلثار ومدتھا غیر مؤكدة ویعتمدان على التطور
نتائجنا علىأن تؤثر ھذه التطورات ناالقتصادي القائمة، فال یمكن عمل تقدیر موثوق بھ لألثر في تاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة. ویمك

ستقبل. المالیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي في الم

اعتماد القوائم المالیةـ ٣٢

)، ٢٠٢٠فبرایر ١٦ھـ (الموافق١٤٤١جمادى اآلخرة ٢٢تم إعتماد القوائم المالیة بموجب قرار مجلس المدیرین التنفیذیین بتاریخ
.٤٤مجلس محافظي البنك في اجتماعھ السنوي رقم إلىلتقدیمھا 
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