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 تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى  
 

 إلى: أصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس المحافظين   الموقرين
 

 البنك اإلسالمي للتنميـــــــــــة  
 الملكة العربية السعودية   -جدة  

 
 حول مراجعة القوائم المالية  تقرير 

 
 الرأي 

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة للبنك اإلسالمي للتنمية ـ موارد رأس المال العادية )"البنك"( والتي تشتمل على قائمة المركز 
، وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق األعضاء، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية م2021ديسمبر    31المالي كما في  

 .  المهمةحول القوائم المالية بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية  واإليضاحاتالتاريخ، في ذلك  

م  2021ديسمبر    31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في  
للس النقدية، والتغيرات في حقوق األعضاء  لمعايير المحاسبة المالية  ونتائج عملياته، وتدفقاته  نة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً 
 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.  

 في رأينا، التزم البنك أيضاً بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما حددتها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك خالل فترة المراجعة.  

 الرأيأساس 
المالية    للمؤسسات  هيئة المحاسبة والمراجعة  عن  الصادرة  المالية اإلسالمية  المؤسسات  مراجعة  لمعايير  وفقاً  مراجعتنا  تمت 

اإلسالمية ومعايير المراجعة الدولية.  تم بيان مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير بشكل أكبر ضمن الفقرة الخاصة بـ  "مسؤوليات  
اجعة القوائم المالية" في تقريرنا.  إننا مستقلون عن البنك وفقاً لالئحة معايير أخالقيات المهنة لمحاسبي مراجع الحسابات عن مر

اإلسالمية، والئحة معايير   المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  الصادرة عن  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  ومراجعي 
عن مجلس معايير األخالقيات الدولية جنباً إلى جنب المتطلبات األخالقية المتعلقة أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة 

بمراجعتنا للقوائم المالية السائدة في منطقة العمل المحلية، واستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولالئحة  
معايير األخالقيات الدولية.  إننا نعتقد بأن أدلة المراجعة التي حصلنا  المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس 

 عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. 

 محاور المراجعة الرئيسية
للسنة المنتهية في   للقوائم المالية  ـ األكثر أهمية في مراجعتنا  التي برأينا المهني  ـ  المراجعة الرئيسية هي األمور    31محاور 

م.  وهذه المحاور تم بحثها ضمن سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وفي سياق تكوين رأينا بهذا الخصوص،  2021بر  ديسم
وال نقدم رأياً مستقالً حول هذه األمور.  وبخصوص كل محور أدناه، هناك وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل محور  

 من هذه المحاور ضمن ذلك السياق. 

وفينا مسؤولياتنا المذكورة في فقرة "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا، بما في ذلك ما  لقد است
 تحريف اليتعلق بهذه المحاور الرئيسية.  وبناًء عليه تضمنت مراجعتنا أداء اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة مع تقييمنا لمخاطر  

القوائم المالية.  تُقدم نتائج إجراءات مراجعتنا ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة المحاور أدناه ـ أساساً  في المادية 
 لرأي المراجعة الخاص بنا حول القوائم المالية المرفقة. 



3

  ديلويت آند توش وشركاهم 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

3 
 

 كيف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئيسية  محاور المراجعة الرئيسية 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل موجودات الخزينة  

 وموجودات المشاريع  
 

 16.28مشاريع البنك  موجودات  ، بلغت  م2021ديسمبر    31كما في  
دينار   دينار    15.5:  م2020)إسالمي  مليار  تمثل  إسالميمليار   )

إجمالي  62.49 من  االئتمان الموجودات ٪  خسارة  مخصص  بلغ   .
 في هذا التاريخ. إسالمي مليون دينار  399.7المتوقعة 

 
محاور  المشروع أحد  موجودات  مخصصات انخفاض قيمة  تعد مراجعة  

واألحكام   التقديرات  أهمية  وبسبب  حجمها  بسبب  الرئيسية  التركيز 
المشروع إلى مراحل مختلفة، وتحديد  موجودات  المستخدمة في تصنيف  

وتعقيد  متطل الصلة،  ذات  المخصصات  واالفتراضات    حكام األبات 
 . خسارة االئتمان المتوقعةوالتقديرات المستخدمة في نماذج 

 
المتوقعة بمبلغ يعادل خسائر  االئتمان يعترف البنك بمخصصات خسائر 

االئتمان مدى  ( أو خسائر  1)المرحلة  شهراً    12المتوقعة لمدة  االئتمان  
(. مطلوب مخصص خسارة لخسارة االئتمان 2)المرحلة    عمر الزمني  لا

ا بالكامل مدى  الزمني  لالمتوقعة  المالية ل  عمر  إذا زادت مخاطر    ألداة 
 . المبدئياالئتمان على تلك األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف 

 
لخسائر  االئتمان  خسائر  إن   الحالية  للقيمة  مرجح  تقدير  هي  المتوقعة 

سها على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية  االئتمان. يتم قيا
المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول  
عليها الناشئة عن ترجيح السيناريوهات االقتصادية المستقبلية المتعددة،  
نماذج إحصائية   البنك  الفعلي لألصل. يستخدم  الربح  بمعدل  مخصومة 

المتوقعة والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في  االئتمان  بات خسائر  لحسا
(، والخسارة في حالة  PDالسداد )التعثر في  هذه الحسابات هي احتمالية  

( السداد  في  والتعرض  LGDالتعثر  )للمخاطر  (؛  التعثر  (  EADعند 
 المالية. حول القوائم   3المحدد في إيضاح 

 
يتعلق    افيمالمشروع بشكل فردي   موجوداتمن  المادي  يتم تقييم الجزء  

االئتمان ( وقياس خسائر  SICRفي مخاطر االئتمان )الجوهرية  لزيادة  با
  ستشرافية جميع المعلومات اإل  أخذ المتوقعة. وهذا يتطلب من اإلدارة أن ت 

تقييم   أثناء  والداعمة  المعقولة  والكمية  ال االنوعية  في    جوهرية لزيادة 
معايير   تقييم  أثناء  أو  االئتمان،  فيما  انخفالاالئتمان  مخاطر  القيمة  ض 

تدرج  حكم اإلدارة أيًضا في تجاوز    ندرج . قد ي يتعلق بالتعرض للمخاطر 
 اليدوي وفقًا لسياسات البنك. المراحل 

 
خسائر   مبالغ  قياس  تنفيذ    المشاريع لموجودات  المتوقعة  االئتمان  يتم 

المر أنها  على  خسائر    2والمرحلة    1حلة  المصنفة  نماذج  بواسطة 
المتوقعة مع تدخل يدوي محدود، ومع ذلك، من المهم أن تكون  االئتمان  

(، والخسارة في حالة التعثر  PDالسداد )التعثر في  احتمالية  نماذج )ال
وتعديالت    (EADعند التعثر )للمخاطر  (؛ والتعرض  LGDفي السداد )

من  للفحص  طوال فترة التقرير وتخضع لعملية  سارية  االقتصاد الكلي(  
التي تعرضت    المشاريعقبل خبير طرف ثالث مستقل. بالنسبة لموجودات  

 
 
 
إجراءات  ، و المشاريعموجودات  عمل  لدورة  لقد حصلنا على فهم   .1

القيمة وخسائر   انخفاض  وسياسة  االئتمان،  مخاطر  إدارة  عملية 
قيمة   انخفاض  مخصصات  لتحديد  التقدير  وعملية  االئتمان 

ومنهجية    المشاريعموجودات   المقابلة،  ن لألطراف    وذج متحديد 
ذات  االئتمان  خسائر   الضوابط  وتنفيذ  التصميم  وتقييم  المتوقعة 
 ضمن هذه العمليات. الصلة 

 الضوابط اآللية و/أو اليدوية على: وتطبيق قمنا بتقييم تصميم لقد  .2
 
اعتماد ودقة واكتمال مخصصات انخفاض القيمة وضوابط   •

، من خالل اجتماعات اإلدارة  النماذجالحوكمة على مراقبة  
من عملية الموافقة على  جزءاً  الرئيسية واللجان التي تشكل  

 ؛المشاريعموجودات مخصصات انخفاض قيمة 
 ؛ و النماذجمخرجات  •
 وقياسها.  مخصصات انخفاض القيمةب االعتراف  •

 
 :اآلتيوقمنا بتقييم  المشاريع  موجودات  على أساس العينة، اخترنا   .3

 
)المرحلة  للبنك  في مخاطر االئتمان  جوهرية  اللزيادة  اتحديد   •

( وما  3(، وتقييم التصنيف االئتماني المنخفض )المرحلة  2
إذا كان قد تم تحديد أحداث االنخفاض في القيمة ذات الصلة  

وتصنيف   المناسب  الوقت  إلى    المشاريعموجودات  في 
التعرض لمخاطر  السداد/  التعثر في  مراحل مختلفة وتحديد  

 بشكل فردي. القيمة  االنخفاض في 
اإل • في    ستشرافية المعلومات  انخفاض  احتساب  المضمنة 

خالل   من  لتحدي تعيين  القيمة  لدينا    دمتخصصين 
وتطبيق   المختارة  المتعددة  االقتصادية  السيناريوهات 

 الترجيح ذي الصلة. 
انخفاض   • مخصص  حساب  عليها  يقوم  التي  االفتراضات 

المستقبلية المقدرة وتقديرات فترة  القيمة مثل التدفقات النقدية  
 االسترداد. 

 بيانات المصدر. إلى منهجية الحساب وتتبع العينة  •
تعديالت النموذج الالحق وتراكبات اإلدارة )إن وجدت( من   •

العوامل   وتقييم  التعديالت  هذه  معقولية  مدى  تقييم  أجل 
التي   االعتبار  النوعية  في  البنك  بأي  أخذها  لالعتراف 

تعديالت نموذج الحق، في حالة وجود قيود على البيانات أو  
ق هذه،  الالحق  النموذج  تعديالت  تطبيق  عند  منا  النموذج. 

المتعلقة   الحوكمة  وعملية  الالحق  النموذج  تعديالت  بتقييم 
 بها.

 
قمنا باختبار النماذج المستخدمة في عملية انخفاض قيمة االئتمان  .4

لنماذج   كمدخالت  المستخدمة  البيانات  سالمة  من  وتحققنا 
 االنخفاض في القيمة. 
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 كيف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئيسية  محاور المراجعة الرئيسية 
من   السداد  الستئناف  بتقديرات  البنك  يحتفظ  القيمة،  في  لالنخفاض 

خسائر   مخصصات  ويحدد  المقابلة  على  االئتمان  األطراف  المتوقعة 
الفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية األصلية للسداد  أساس  

 وصافي القيمة الحالية لتقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المعدلة. 
 

والدعم االقتصادي الناتج عن برامج    19-كوفيدتأثير جائحة    إدراج تم  
اإلغاثة   لخسائر  لقياس  البنك  قياس  في  المركزية  والبنوك  لحكومات 

وجدت( إ)  المتوقعةاالئتمان   توقعاتها    .ن  بتحديث  المجموعة  قامت 
المتوقعة على    االئتمانالخاصة باالقتصاد الكلي وطبقت تعديالت خسائر  

 . )حيثما ينطبق ذلك( مستوى المحفظة
 

المراجعة    تالرئيسية، وقد ركز المراجعة  تم اعتبار هذا األمر من أمور  
  حكام األوتعقيد    المشاريعلموجودات  لألهمية النسبية  نظراً  على هذا األمر  

المتوقعة    االئتمانواالفتراضات والتقديرات المستخدمة في نماذج خسائر  
- فيدكوجائحة  أثر  خاصة في ضوء التوقعات غير المؤكدة الناتجة عن  

 بشأن التعرضات السيادية.  19
 
 

إلى   الرجوع  السياسة  القوائم  حول    3يضاح  اإلالرجاء  بشأن  المالية 
لإلفصاح    14المحاسبية النخفاض قيمة الموجودات المالية، واإليضاح  

واإليضاح   القيمة  انخفاض  االئتمان    31عن  مخاطر  عن  لإلفصاح 
واالفتراضات والعوامل الرئيسية التي تم أخذها في االعتبار عند تحديد  

 المتوقعة.  االئتمانخسائر 

 
  المتوقعة االئتمان  أجرى البنك عملية تحقق خارجية لنموذج خسائر   .5

السداد  ونماذج   في  التعثر  في حالة  نموذج  الخسارة  ذلك  في  بما 
عملية  أخذنا في االعتبار  االقتصاد الكلي خالل فترة التقرير. لقد  

التحقق الخارجي من النماذج وتأثيرها على نتائج تقدير انخفاض  
ً القيمة.  ، قمنا بتحديث تقييمنا للمنهجية واإلطار الذي صممه  أخيرا

لمع البنك  القيمة  ونفذه  انخفاض  نماذج  نتائج  كانت  إذا  ما  رفة 
التي   التوقعات  وتعكس  معقولة  تبدو  المرحلة  وتخصيصات 
يستخدمها البنك لتحديد الظروف االقتصادية المستقبلية في تاريخ 

 التقرير.
 

متخصصين .6 باشراك  قمنا  األمر،  اقتضى  في   وحيثما  لمساعدتنا 
المرتب  المدخالت  وتقييم  النموذج،  حسابات  ببعضها  فحص  طة 

نموذج خسائر  مدى    وتقييم في  المستخدمة  االفتراضات  معقولية 
ككل   االقتصادية  المتغيرات  وبالتحديد  المتوقعة،  االئتمان 
والسيناريوهات االقتصادية الكلية المتوقعة واحتمالية الترجيحات  
واالفتراضات المستخدمة في التعديالت الالحقة على النموذج )إن  

 وجدت(. 
 

في  قمنا  لقد   .7 اإلفصاحات  كفاية  مدى  مقابل  القوائم  بتقييم  المالية 
عن   الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  المحاسبة  متطلبات  هيئة 

 والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

 
 

 م2021المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للبنك لسنة 
البيانات   األخرى من  المعلومات  لسنة  تتكون  للبنك  السنوي  التقرير  في  اإلدارة  2021الواردة  إن  وتقريرنا.  المالية  القوائم  م، خالف 

لنا بعد تاريخ تقرير 2021لسنة    السنوي للبنكمسؤولة عن المعلومات األخرى في التقرير السنوي. يتوقع أن يكون التقرير   م متاحاً 
 مراجع الحسابات.

 
 المعلومات األخرى، كما ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص.  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية 

 
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، وللقيام 

بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها من بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق  
 المراجعة أو أنها تبدو ُمحرفة بشكل جوهري.

 
 أمر آخر  

على    حّورغير موالذي أبدى رأياً  حسابات آخر  مراجع  من قبل    م2020ديسمبر    31المالية للبنك للسنة المنتهية في  مراجعة القوائم  تم  
 . م 2021يوليو  6ي ف القوائم المالية تلك 
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  ديلويت آند توش وشركاهم 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 

5 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية )تتمة( 
 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

 إن هذه القوائم المالية وتعهد البنك للعمل وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من مسؤولية إدارة البنك والمكلفين بالحوكمة. 
 

ة  إن اإلدارة مسؤولةٌ عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل طبقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجع
سات المالية اإلسالمية، ومسؤولةٌ أيضاً عن نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري الناتج للمؤس

 عن غش أو خطأ.  
 
إلفصاح، عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية وا 

حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة  
 لتصفية البنك أو إيقاف عملياته، أو ليس لدى اإلدارة بديل واقعي إال القيام بذلك.

 
 المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في البنك.  
 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
عن غش أو خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري، سواء كان ناتجاً 

مراجعة يشتمل على رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى لكنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي يتم تنفيذها   وإصدار تقرير
ف وفقاً لمعايير المراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومعايير المراجعة الدولية من شأنها أن تكش

الجوهري عند وجوده.  قد تأتي التحريفات نتيجة غش أو خطأ وتعتبر جوهرية، منفردة أو مجتمعة، إن كان من المتوقع عادةً التحريف 
 أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. 

 
لمعايير مراجعة المؤسسات المالية   اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً 

 ننا نقوم بما يلي: أالمالية اإلسالمية ومعايير المراجعة الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونبقي على الشك المهني طيلة المراجعة.  كما  
 

ناتجاً عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري للقوائم المالية سواء كان   •
استجابةً لهذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم كشف تحريف  

ذف متعمد  جوهري ناشئ عن الغش أكبر من المخاطر التي تنشأ عن الخطأ حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو ح
 أو تضليل أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 

فهم نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن ليس بغرض  •
 إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك.

 ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي نفذتها اإلدارة.تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة   •

التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ومدى احتمالية وجود عدم تيقن جوهري  •
وفق مبدأ االستمرارية وذلك استناداً إلى  متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة البنك على االستمرار  

أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وفيما إذا استنتجنا بأن هناك عدم تيقن جوهري قائم، فإن علينا أن نلفت االنتباه في 
إن استنتاجاتنا تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا ـ إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية.  

  تؤدي   قد   المستقبلية  الظروف  أو   األحداث  فإن  ذلك   ومعمبنية على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا.  
 االستمرارية مبدأ وفق أعماله في االستمرار عن البنك توقف إلى
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جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى   1تُعتبر اإليضاحات من 
7

موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
قائمة المركز المالي 

 م2021ديسمبر  31كما في 
  )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

ديسمبر   31 إيضاح 
م2021

ديسمبر  31في 
م 2020

236,583363,923 4 نقد وما في حكمه 
5,528,1025,320,823 5 سلع بالمرابحة  ديون 

2,219,2161,466,183 6استثمارات في الصكوك
253,421325,892 7 تمويل بالمرابحة

8,237,3227,476,821 موجودات الخزينة  

8,388,8597,955,365 9موجودات استصناع  
656,238732,834 10مضاربة مقيدة 

2,454,0222,225,787 11بيع آجل  
2,985,5342,826,878 12 موجودات إجارة  

1,794,1831,779,003 13 قروض بدون عوائد 
16,278,83615,519,867موجودات المشاريع  

542,798454,723 15 الشركات استثمارات في رأسمال  
742.856728,904 16 استثمار في الشركات الزميلة 

73,09055,394 استثمارات أخرى  
1.358.7441,239,021 موجودات االستثمار  

57,08253,754 ملموسة  رممتلكات ومعدات وموجودات غي
94,690132,474 17 موجودات اخرى  

26.026.67424,421,937موجودات االستثمار  

المطلوبات

۱٥.٥٦٤,۷۸۷14,307,777 18 الصكوك المصدرة القائمة 
277,176308,962 19مطلوبات سلع مشتراة بالمرابحة

347,221- 21وكالة  
20640,257343,416مطلوبات أخرى 

16,482,220مجموع المطلوبات 
15,307,376

حقوق األعضاء 
236,177,0865,940,601رأس المال المدفوع 

243.260.4353,057,744احتياطيات 
10٦,933116,216صافي الدخل للسنة

9,54٤,٤٥٤9,114,561مجموع حقوق األعضاء

26,0۲٦,٦۷٤24,421,937إجمالي المطلوبات  وحقوق األعضاء 

2978,50278,190حسابات استثمار مقيدة  
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جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى   1تُعتبر اإليضاحات من 
8

موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
قائمة الدخل 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

إيضاح 
 للسنة المنتهية في

م2020ديسمبر   31 
للسنة المنتهية في

م 2020ديسمبر  31   
الدخل / )الخسارة( من:  

43,02271,666 سلع بالمرابحة  ديون 
650,53957,587 الصكوكاستثمارات في 

8,88310,752 تمويل بالمرابحة
102,444140,005 موجودات الخزينة 

253,629260,822موجودات استصناع 
17,82725,160مضاربة مقيدة

73,40271,097 بيع آجل 
463,02668,346-12موجودات إجارة، بعد خصم استهالك موجودات اإلجارة  

9,3709,658 قروض بدون عوائد 
417,254435,083 موجودات المشاريع 

20,3968,148 استثمارات في رأسمال الشركات 
(10,560)1615.700استثمار في شركات زميلةالحصة في ربح 

1,2291,173 استثمارات أخرى 
(1,239)37.325 موجودات االستثمار 

(1,253)3,152تحويل عمالت أجنبية   (خسائرأرباح/)
13,522(688)17تحّوطال  معامالتأرباح من )خسائر(/ 

4,0346,661 أخرى 
6,49818,930دخل آخر  

563.521592,779مجموع الدخل 

(277,702)(265,574)21و20و19و18تكاليف تمويل 

(29,769)(29,197)14مخصص انخفاض القيمة

268.750285,308صافي الدخل قبل مصاريف العمليات

(163,145)(156,814)25مصاريف إدارية 

(5,947)(5,003)استهالك / إطفاء ممتلكات ومعدات وموجودات غي ملموسة 

(169,092)(161,817)العملياتمجموع مصاريف 

106.933116,216صافي الدخل للسنة 
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جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 34إلى   1تُعتبر اإليضاحات من 
10

موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
قائمة التدفقات النقدية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
ايضاح 

 31المنتهية في للسنة 
م2021ديسمبر  

31للسنة المنتهية في 
م2020ديسمبر  

التدفقات النقدية مـن العمليات 
106.933116,216صافي الدخل للسنة 

تعديالت للبنود غير النقدية:  
5,0035,947استهالك / إطفاء  

10,560(15.700)  16 )الربح(/ الخسارة من االستثمار في الشركات الزميلة 
29,۱9۷29,769 14 خسائر ائتمانية مقابل موجودات مالية   مخصص

1,112(2,929) 6 استثمارات صكوك  – مستحق  إيراد
(5,154)62.587/)أرباح( القيمة العادلة غير المحققة من الصكوك   خسائر

(567)(567)اطفاء دخل آخر  
1.253( 3152) خسائر تحويل عمالت أجنبية 

3,928(6,469))أرباح( / خسائر من استبعاد استثمار في رأسمال الشركات  
114,903163,064الدخل من العمليات قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات العمليات 

: العاملة والمطلوبات الموجودات في التغيرات
(438,510)(703,639) موجودات استصناع 

96,37583,683 مقيدة مضاربة 
(350,049)(221,663)بيع آجل 

(67,330)(118,093)موجودات إجارة 

18,366(12,922)قروض بدون عوائد 

(59,238)22,383 اخرى  موجودات

(50,339)25,757 أخرى  مطلوبات 
(1,050,771)(74,619) سلع بالمرابحة  ديون 

76,57511,517 تمويل بالمرابحة 

(2,004,736)(529,814)صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
 التدفقات النقدية مـن أنشطة االستثمار 
(165,401)(815,145)6 استحواذ على استثمارات في الصكوك  

6117,372368,305 حصيلة استبعاد / استرداد استثمارات في الصكوك  
-(17,393)15  استحواذ على استثمارات رأسمال الشركات  

24,12934,734حصيلة استبعاد استثمارات في رأسمال الشركات واستثمارات أخرى 
(12,852)(18,471) استحواذ على استثمارات أخرى 

(48,618)(4,553)16 استحواذ / زيادة حصة في الشركات الزميلة
162,298577 توزيعات أرباح من الشركات الزميلة 

1615,9732,947      الزميلةاستثمار في الشركات  استبعادحصيلة سداد رأسمال /  
(6,237)(8,331) ومعدات وموجودات غير ملموسة إضافات لممتلكات 

173.458( (704.121االستثمار  عمليات من ( / في)المستخدم  النقد  صافي
236,485155,479زيادة في رأس المال المدفوع 

(10,856)(15,215)24 تخصيص المنح 

3.365.0233,991,039 حصيلة إصدار الصكوك 
(1,491,011)(2,354,890) استرداد الصكوك  

(1,308,676)(21,434)سلع مشتراة بالمرابحة   مطلوبات 

(86)(97,204) استرداد وكالة  

1,112,7651,335,889التمويلية  األنشطة  من  النقد  صافي
(495,392)(121,170) حكمه  في وما النقد  في  التغير صافي

5,141(5,671) فروقات تحويل عملة من النقد وما في حكمه
-(499)النقد وما في حكمه -مخصص انخفاض القيمة 

363,923854,174 السنة بداية  في حكمه في  وما النقد
4236,583363,923السنة  نهاية في  حكمه  في وما  النقد
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 التأسيس واألنشطة  -1

التأسيس التي وقعتها وصادقت عليها الدول    اتفاقيةالبنك اإلسالمي للتنمية )"البنك"( هو مؤسسة تنموية متعددة األطراف تأسس بموجب  
  االقتصادية المملكة العربية السعودية.  يهدف البنك إلى دعم التنمية    -م(.  يقع المقر الرئيس للبنك في جدة  1974هـ )1394األعضاء في  

لدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية، وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  وقد بلغ عدد الدول األعضاء  في ا  الجتماعياوالتقدم  
 (.  57: م2020دولة؛ ) 57في البنك 

بة الخارجية، ال يخضع البنك ألي قانون محلي للرقابة على البنوك، بصفته منظمة دولية، وال يتم اإلشراف على أعماله من هيئات الرقا
 وال يخضع للضرائب أو التعرفة الجمركية.

التفاقية التأسيس واألنظمة المالية ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  أسس البنك الهيئة الشرعية   يتعين على البنك أن يمارس أنشطته وفقاً 
 (. 28وتم بيان وظائفها في اإليضاح ) البنك،لمجموعة 

لدى المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والصناديق الخاصة بالبنك اإلسالمي للتنمية موجوداتها ومطلوباتها المستقلة،  
الخاصة بغرض الحصول على منافع،    للتنمية والصناديقوال يقوم البنك بالتحكم بأي من المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي  

 تبارها شركات تابعة للبنك. لذلك ال يتم اع
 المملكة العربية السعودية.  2444 -22332، حي النزلة اليمانية، جدة 1شارع الملك خالد، وحدة رقم   8111العنوان الرسمي للبنك: 

هـ(  1442  رمضان   12م )الموافق  2021  أبريل   24تمت الموافقة على القوائم المالية بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين بتاريخ  
 (.  46لتقديمها إلى مجلس المحافظين في االجتماع السنوي رقم )

 
 أساس اإلعداد  -2

 بيان االلتزام 
ومبادئ   يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وأحكام

تحددها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك.  ووفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الشريعة اإلسالمية التي  
فيما يتعلق باألمور المحاسبية الرئيسة التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

ك باألخذ بالمعايير الدولية للتقرير المالي ذات العالقة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي شريطة المالية اإلسالمية، يقوم البن
 عدم مخالفتها ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

 
 أساس القياس 

 يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود التالية: 
 . األعضاءاستثمارات في رأسمال الشركات والصناديق التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -
 تقاس باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.   الزميلة التياستثمارات في الشركات  -
تصنيفها كذلك عند االعتراف  بعض االستثمارات في الصكوك التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ويتم  -

 األولي.
 التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  الربح بالعمالتومبادلة معدالت  معامالت التحّوطعقود  -
خطة منافع ما بعد انتهاء الخدمة التي يتم قياسها باستخدام حساب القيمة الحالية االكتوارية بناًء على طريقة وحدة االئتمان  -

 .توقعةالم
 الوحدة الحسابية

وفقاً التفاقية تأسيس البنك، فإن الدينار اإلسالمي هو الوحدة الحسابية للبنك، ويعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق 
لمعلومات ما لم يذكر خالف ذلك، تم تقريب ا  .وهي الوحدة الحسابية للبنك  ،بالدينار اإلسالميالمالية  القوائم  تم عرض هذه  النقد الدولي.  

 . ألفإلى أقرب المعروضة بالدينار اإلسالمي المالية 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
  اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الدنانير 

 
 المهمة السياسات المحاسبية  -3
 

فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية.  وقد تم تطبيق هذه السياسات على أساس ثابت لجميع 
 الفترات المعروضة، ما لم ينص على غير ذلك. 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية 

لقة يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي عندما يأخذ البنك على عاتقه الحقوق التعاقدية أو االلتزامات المتع
 بذلك.

 
 المالية الموجودات

 
تعاقدي لتسلم نقد، أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى، أو  األصل المالي هو أي أصل نقدي، أو أداة ملكية لمنشأة أخرى، أو حق  

 تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع منشأة أخرى ضمن شروط من المحتمل أن تكون لصالح البنك.
 

ع منشأة االلتزام المالي هو أي التزام تعاقدي لتسليم نقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى، أو تبادل موجودات أو مطلوبات مالية م
 تكون لصالح البنك.   أالأخرى، ضمن شروط من المحتمل 

 
، فإن القيمة العادلة يتم   قروض بدون عوائديتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة، بالنسبة لل

مباشرة إلى حيازة أو تعود بشكل أفضل من خالل مبلغ المعاملة. تتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت التي يمكن أن االعتراف بها 
أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  المالية )بخالف  والمطلوبات  المالية  الموجودات  إصدار 

مباشرة العائدة المالية أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة وجودات للمالخسارة( إلى القيمة العادلة 
 المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة. الموجودات إلى اقتناء 

 
( بالقيمة العادلة من خالل حقوق 2( التكلفة المطفأة، )1)المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها بأي من  االعتراف  عند  

 الدخل، على أساس كل من:قائمة  ( القيمة العادلة من خالل 3أو ) األعضاء
 إلدارة االستثمارات؛ و  البنكأ. نموذج عمل 

 ار بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمي األساسية.ب. خصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثم
 

 المالية  الموجودات
 وحقوق الملكية.للدين الموجودات المالية استثمارات في أدوات مالية تتضمن 

 
 ( التصنيفأ)

 الدين من نوع أدوات 
األدوات من نوع الدين هي استثمارات لها شروط توفر مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد لألرباح ورأس المال.  إن األدوات من نوع  

المنشأة موجودات  الدين وتتضمن أدوات تدل على حصة متبقية في  من نوع  دوات  األحقوق الملكية هي استثمارات ال تظهر سمات  
 بعد خصم جميع التزاماتها.

 الدخل. قائمة ( بالقيمة العادلة من خالل  2( بالتكلفة المطفأة أو 1الدين إلى الفئات التالية: من نوع  يتم تصنيف االستثمارات
الدين وقياسه بالتكلفة المطفأة فقط إذا كانت األداة تُدار على أساس العائد التعاقدي أو إذا لم يتم االحتفاظ من نوع  يتم تصنيف االستثمار  

 الدخل. قائمة باألداة للمتاجرة ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل 
االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة أو   ،الدخلقائمة  الدين المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  من نوع  ستثمارات  االتشمل  

الدين المدار على أساس العائد التعاقدي من نوع  ستثمار  االالدخل. عند البداية، ال يمكن تصنيف  قائمة  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  
ينشأ بطريقة أخرى عند قياس   الدخل إال إذا أدى إلى القضاء على عدم التطابق المحاسبي الذي قدقائمة  بالقيمة العادلة من خالل  

 مختلفة. على أسس  أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر عليهاالموجودات 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم 
 
 حقوق الملكية من نوع دوات األ

( بالقيمة  2الدخل أو  قائمة  ( بالقيمة العادلة من خالل  1حقوق الملكية إلى الفئات التالية:  من نوع  دوات  األيتم تصنيف االستثمارات في  
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الدخل على االستثمارات المحتفظ بها قائمة  المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  حقوق الملكية  من نوع  تشتمل االستثمارات  
 الدخل. قائمة للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

لبات قصيرة يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة إذا تم الحصول عليه أو نشأ بشكل أساسي لغرض تحقيق ربح من التق
األرباح لتحقيق  . يتم أيًضا تصنيف أي استثمارات تشكل جزًءا من محفظة يوجد بها نمط فعلي  المتاجرةاألجل في السعر أو هامش  

 على المدى القصير على أنها "محتفظ بها للمتاجرة". 
الستثمارات التي تتم إدارتها وتقييمها داخليًا الدخل اقائمة  حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  من نوع  تشمل االستثمارات  

 لألداء على أساس القيمة العادلة. 
المبدئي، يقوم البنك باختيار غير قابل للنقض لتخصيص بعض أدوات حقوق الملكية غير المصنفة بالقيمة العادلة من  االعتراف  عند  

 لدخل الشامل اآلخر. الدخل لتصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اقائمة خالل 
 
 وإلغاء االعتراف  ( االعتراف 2)

يتم االعتراف باستثمارات األوراق المالية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يتعاقد فيه البنك لشراء أو بيع األصل، وهو التاريخ 
االستثمار في األوراق المالية عند انتهاء الحقوق في استالم . يتم استبعاد  ألداة الماليةلالذي يصبح فيه البنك طرفًا في األحكام التعاقدية  

 التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يقوم البنك بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير. 
 ( القياس3)

 المبدئياالعتراف 
بالقيمة   مبدئيًا  المالية  األوراق  باستثمارات  االعتراف  المتكبدة يتم  المعاملة  تكاليف  باستثناء  المعاملة،  تكاليف  إليها  مضافًا  العادلة 

 للحصول على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على قائمة الدخل. 
 

 القياس الالحق
في نهاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف بأرباح أو   الدخل بالقيمة العادلةقائمة  يتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

المبدئي، يتم قياس االستثمارات المصنفة بالتكلفة  االعتراف  الدخل في الفترة التي نشأت فيها. بعد  قائمة  خسائر إعادة القياس الناتجة في  
لقيمة. يتم االعتراف بجميع المكاسب أو بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقًصا أي مخصص انخفاض في ا ،المطفأة  

 الدخل. قائمة الخسائر الناتجة عن عملية اإلطفاء وتلك الناتجة عن إلغاء االعتراف أو انخفاض قيمة االستثمارات في 
تراف باألرباح بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم االع  األعضاءيتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق  

القيمة العادلة لالستثمارات في   التغيير في  الناتجة عن  في احتياطي   هاعرضيتم  و  اإلعضاءالتغيرات في حقوق  قائمة  أو الخسائر 
أو انخفاض   األعضاء . عندما يتم بيع االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق  األعضاءمنفصل للقيمة العادلة ضمن حقوق  

التغيرات قائمة  بأي طريقة أخرى، يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في  استبعادها  قيمتها أو تحصيلها أو  
أو طرق أخرى مناسبة يمكن من خاللها  بالسوق  التي ليس لها سعر مدرج االستثمارات الدخل.قائمة في حقوق ملكية األعضاء إلى  

اشتقاق مقياس موثوق للقيمة العادلة عندما يتعذر تحديدها على أساس مستمر، يتم عرضها بالتكلفة ناقًصا مخصص انخفاض القيمة 
 )إن وجد(. 

 
 مبادئ القياس

 قياس التكلفة المطفأة
، مطروًحا المبدئيالتكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف إن  

التراكمي باستخدام طريقة الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ االستهالك    منها  مطروحا  أو   إاليها  مضافامنه أقساط سداد رأس المال،  
انخفاض القيمة. يشمل حساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم يتعلق بف به ومبلغ االستحقاق مطروًحا منه أي تخفيض  األولي المعتر

  والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 القوائم المالية )تتمة( إيضاحات حول 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 قياس القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة األصل به، أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة )البائع والمشتري( في معاملة  إن  
تقيس الشركة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام سعر الشراء في السوق لتلك األداة عند إقفال األعمال في تاريخ  بحتة.  

بيان المركز المالي. بالنسبة لالستثمار حيث ال يوجد سعر سوق مدرج، يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة 
أخرى، والتي هي نفسها إلى حد كبير أو تستند إلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية. يتم تحديد القيم النقدية المعادلة    السوقية الحالية ألداة

 من قبل البنك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدالت الربح الحالية للعقود التي لها نفس الشروط وخصائص المخاطر. 
 

يوجد له سعر سوق مدرج، يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة بالنسبة لالستثمار حيث ال  
 أخرى، والتي هي نفسها إلى حد كبير أو تستند إلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية.

 
س واالعتراف المتعلقة بها.  السياسات المحاسبية  يلخص الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات المالية الرئيسية للبنك ومبادئ القيا

 المفصلة واردة في األجزاء ذات العالقة أدناه:
 

 مبادئ االعتراف البند 
 التكلفة المطفأة ناقصاً انخفاض القيمة  سلع بالمرابحة  ديون 

 التكلفة المطفأة ناقصاً انخفاض القيمة  تمويل بالمرابحة 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أو التكلفة المطفأة ناقصاً انخفاض القيمة  تصنيفها إما:استثمارات في الصكوك تم 

 التكلفة المطفأة ناقصاً انخفاض القيمة  استصناع وبيع آجل 
 التكلفة المطفأة ناقصاً انخفاض القيمة  مضاربة مقيدة 

 وانخفاض القيمةالتكلفة المطفأة ناقصاً االستهالك  موجودات إجارة
 المدفوعات زائداً رسوم خدمة مستحقة الدفع ناقصاً انخفاض القيمة   قروض بدون عوائد  

 القيمة العادلة من خالل حقوق األعضاء    استثمارات في رأسمال الشركات
 التكلفة ناقصاً انخفاض القيمة استثمارات أخرى 

 التكلفة المطفأة  الصكوك المصدرة  
 التكلفة المطفأة مطلوبات سلع مشتراة بالمرابحة

 التكلفة المطفأة لـ:  ةقوكالة مستح
 

 المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية
ويكون لدى البنك يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية، فقط عندما يكون هناك حق نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المقيدة،  

النية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد االلتزام في آن واحد. يتم عرض االيرادات والمصاريف بالصافي فقط 
عندما يسمح بذلك بموجب معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، أو األرباح 

 الناتجة عن مجموعة من المعامالت المتشابهة  والخسائر
 

 موجودات الخزينة
 السلع بالمرابحة واالستثمارات في الصكوك والتمويل بالمرابحة. ديون تتضمن موجودات الخزينة النقد وما في حكمه و

 
 النقد وما في حكمه

المرابحة من خالل البنوك بفترة استحقاق أصلية سلع ب  ديون  يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك و
ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، وتخضع لمخاطر تغيرات غير مهمة في القيمة العادلة.   يتم تحميل النقد وما في حكمه بالتكلفة  

 المطفأة ناقصاً انخفاض القيمة في قائمة المركز المالي. 
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 موارد رأس المال العادية  -تنمية البنك اإلسالمي لل
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة(  المهمةالسياسات المحاسبية  -3

 سلع بالمرابحة  ديون 
السلع بالمرابحة على شراء وبيع السلع بمعدل ربح متفق عليه.  يقتصر شراء وبيع السلع بناًء على شروط االتفاق بين   ديون  تنطوي  

السلع بالمرابحة بالتكلفة المطفأة ناقصاً أي مخصص النخفاض   ديون  البنك وغيره من المؤسسات المالية اإلسالمية والتقليدية.  تُسجل  
 القيمة.

 
 استثمارات في الصكوك

الصكوك هي مستندات متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط 
 استثماري خاص مصنفة على انها تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  

 في ذلك استثمارات الصكوك( تحت أي من المحافظ التالية: يتم تصنيف استثمارات البنك )بما 
 محفظة معامالت العمليات.  -أ

 المحفظة الرئيسية للعمليات. - ب
 ( قسم "مخاطر السيولة"(.31المحفظة المستقرة )تم تزويد التفاصيل والتعريفات لهذه المحافظ في اإليضاح ) - ج
 

، )ب( تدار على أساس القيمة العادلة، )ج( يتم تقييم اآلجليتم بدايةً تصنيف الصكوك التي )أ( يتم اقتناؤها ألغراض السيولة قصيرة  
 أدائها داخلياً من قبل اإلدارة على أساس القيمة العادلة، من خالل قائمة الدخل.  ويتم تجميع األوراق المالية هذه تحت محفظة معامالت

أو المحفظة الرئيسية للعمليات.  عند االعتراف األولي، يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة بناًء على أسعار السوق   العمليات
تجة  المتداولة.  وفي نهاية كل سنة أعد عنها تقرير مالي، يُعاد قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إدراج الربح أو الخسارة النا

 ائمة الدخل ضمن بند "دخل من استثمارات في الصكوك". عن ذلك في ق
 

بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي ضمن المحفظة المستقرة، ويتم قياسها بالتكلفة  اقتناؤهايتم تصنيف الصكوك التي يتم 
 . خسائر االئتمانالمطفأة ناقصاً أي مخصص 

 بعد االعتراف األولي، ال يسمح بإعادة تصنيف هذه األوراق المالية ضمن أو خارج فئات القيمة العادلة أو التكلفة المطفأة.
 بالمرابحة تمويل 

ه  الذمم المدينة لتمويل المرابحة هي اتفاقيات بيع آجلة يقوم بموجبها البنك ببيع العميل سلعة أو أصل قام البنك بشرائه واالستحواذ علي
 بناًء على وعد بالشراء قدمه العميل.

 ويتكون سعر البيع من التكلفة زائداً هامش ربح متفق عليه. 
لقبض من ذمم تمويل مرابحة مدينة بسعر البيع ناقصاً اإليرادات غير المكتسبة، ناقصاً دفعات السداد ومخصص يتم قيد المبالغ المستحقة ا 

 انخفاض القيمة.
 موجودات المشاريع

 .   قروض بدون عوائدوموجودات اإلجارة وال اآلجلالمقيدة والبيع   والمضاربة تشمل موجودات المشاريع موجودات
 االستصناع موجودات 

 
هو عقد بيع بين طرفين يتعهد البنك بموجبه أن ينشئ، لعميله، أصاًل أو عقاًرا محدًدا وفقًا لمواصفات معينة متفق عليها مسبقًا ليتم 

 تسليمها خالل فترة زمنية متفق عليها مسبقًا مقابل سعر محدد مسبقًا، والذي يتضمن تكلفة اإلنشاء ومبلغ الربح.
عمل المنجز على أن ينجزه البنك بمفرده بل يمكن تنفيذ كل أو جزء من اإلنشاء / التطوير من قبل أطراف ثالثة تحت ال  تم تقييدال ي

 سيطرة البنك ومسئوليته.

تمثل موجودات االستصناع قيد التنفيذ المدفوعات التي تم سدادها وكذلك الدخل المستحق مقابل الموجودات التي يتم إنشاؤها أو 
تصنيعها. يتم احتساب ربح االستصناع )الفرق بين سعر بيع األصل أو الممتلكات للعميل والبنك إجمالي تكلفة االستصناع( داخليًا على  

 أساس تقسيم الوقت على مدى فترة العقد على أساس المبلغ األساسي القائم. 
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 العاديةموارد رأس المال   -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -3

 المضاربة المقيدة
خسائر عقد المضاربة، حيث يتم تقاسم األرباح بين األطراف بناًء رب المال تقوم المضاربة المقيدة على المشاركة في األرباح وتحمل 

على أحكام اتفاقية المضاربة.  يقوم البنك اإلسالمي للتنمية بصفته ّ"رّب المال" بتقديم رأس المال ضمن خط تمويل للمضارب، حيث  
باستثمار رأ ورزمة يقوم  التجارية،  والشروط  القطاع  مثل  المضاربة  اتفاقية  في  عليها  منصوص  استثمار  معايير  على  بناًء  المال  س 

يغطي مخاطر االستثمار باإلضافة إلى رزمة   بالضوابط الشرعية  الضمانات وغيرها، ويحصل البنك على ضمان سيادي من طرف ثالث
ً دة بالمبالغ ضمان المشروع.  يتم إظهار عقود المضاربة المقي  انخفاض القيمة )إن وجدت(. المدفوعة ناقصا

 
 اآلجلالبيع 

بناًء على وعد حصل عليه من العميل بشرائه.  يتكون سعر البيع من التكلفة وهامش   عليه  واستحوذالبنك    اشتراهيبيع البنك لعميل أصالً  
خسائر ربح.  تقيد المبالغ المدينة من عمليات مبيعات التقسيط بسعر البيع ناقصاً اإليرادات غير المكتسبة ناقصاً دفعات السداد ومخصص  

 . االئتمان
 

 بالتمليك( موجودات اإلجارة )إجارة منتهية 
)سواء مباشرة أو من خالل تمويالت جماعية( يقوم البنك بموجبها بصفته مؤجراً بشراء موجودات بناًء على طلب   اتفاقيةاإلجارة هي  

العميل )"المستأجر"(، مع الوعد من ذلك العميل بأن يستأجر األصل من البنك، مقابل أجرة متفق عليها لمدة معينة.  يقوم البنك بتحويل 
استخدام األصل للمستأجر مقابل دفع االيجار على مدى فترة عقد اإليجار.  يحتفظ البنك بملكية األصل المؤجر خالل فترة عقد    حق

 اإليجار.   ويتم تحويل ملكية األصل للمستأجر دون مقابل في نهاية فترة اإليجار. 
الستحواذ، وال يتم استهالك الموجودات تحت اإلنشاء.   وال يقيد إيراد يتم إظهار موجودات اإلجارة قيد اإلنشاء بتكلفة التصنيع أو تكلفة ا 

المستلمة خالل فترة االنشاء )إيجارات مقدمة( ضمن   إيرادات االجارة  التصنيع. تقيد  الموجودات خالل فترة اإلنشاء أو  االيجار من 
 (.  21ارة قيد االستخدام )إيضاح مطلوبات أخرى ويتم إطفاؤها في إيرادات اإلجارة بعد تحويل األصل إلى أصل إج

عند االنتهاء من اإلنشاء / التصنيع أو االستحواذ، يتم تحويل موجودات اإلجارة الى العميل، وفي ذلك الوقت يتم تصنيفها كموجودات 
التقرير المالي ومخصص انخفاض إجارة قيد االستخدام.   ويتم إظهارها بإجمالي التكاليف، ناقصاً االستهالك المتراكم كما في تاريخ  

 القيمة.  يتم استهالك موجودات اإلجارة على أساس فترة االستخدام التقديرية. 
 
   قروض بدون عوائدال

رسوم  عليه  ( يتم تقديمه لتمويل مشاريع تنموية بالدول األعضاء، وتحملعوائدعليه  تحتسب )ال  اآلجلالقرض هو تسهيل ميسر طويل 
 خدمة تكفي لتغطية المصاريف اإلدارية الفعلية التي يتكبدها البنك.

ال إليها رسوم    بخصوصالقائمة المبالغ التي صرفت    قروض بدون عوائدتمثل مبالغ  تغطية المصاريف اإلدارية  لبالمشاريع، مضافاً 
 . خسائر االئتمانالمستحقة الدفع، ناقصاً دفعات السداد المستلمة ومخصص  قروض بدون عوائدللالفعلية  

 موجودات االستثمار 
 تشمل موجودات االستثمار استثمارات في رأسمال الشركات واستثمارات في الشركات الزميلة واستثمارات أخرى. 

 استثمارات في رأسمال الشركات بالقيمة العادلة من خالل حقوق األعضاء
ويمكن بيعها بغرض سد احتياجات السيولة، أو التغيرات في    طويلة، الهدف من االستثمار في رأسمال الشركات هو االحتفاظ بها لفترة  

أسعار السوق، أو ضمن إطار أنشطة البنك التنموية.  وبناًء على ذلك، فقد اختار البنك أن يصنف جميع استثماراته في رأسمال الشركات 
 من خالل حقوق األعضاء. بالقيمة العادلة

 استثمارات مدرجة مقاسة بالقيمة العادلة  
بالقيمة العادلة للسوق، ويتم قيد األرباح أو الخسائر غير   الناتجة عن التغير في القيم    المحققةيتم قياس هذه االستثمارات بداية والحقاً 

،  العادلة مباشرة في احتياطي القيمة العادلة، ضمن بند حقوق األعضاء، حتى يتم إلغاء قيدها أو اعتبارها منخفضة القيمة، وفي هذه الحالة 
 يتم قيد الربح أو الخسارة المتراكمة سابقاً ضمن حقوق األعضاء في قائمة الدخل. 
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 موارد رأس المال العادية  -اإلسالمي للتنمية البنك 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -3

  األعضاءاستثمارات غير مدرجة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
يتم تحديد االستثمارات في رأسمال الشركات غير المدرجة المحملة بالقيمة العادلة بواسطة مخمنين مستقلين.  يتم اإلفصاح عن   

إذا توفر دليل موضوعي على تكبّد خسارة .  واألعضاءأرباح / خسائر القيمة العادلة في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق  
انخفاض القيمة، فيتم قياس مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة المتوقع استعادتها.  خسائر  

 .حقوق األعضاء انخفاض القيمة المدرجة في قائمة الدخل يتم عكسها من خالل قائمة التغيرات في 
التصنيف األولي، ال يقوم البنك بإعادة تصنيف االستثمارات في األوراق المالية للشركات، من أو إلى فئة القيمة العادلة من  بعد 

 خالل قائمة التغيرات في حقوق األعضاء.
 

 االستثمار في الشركات الزميلة
في رأسمال    على أغلبية أو حصص مسيطرة"ال يجوز للبنك أن يحصل    ( 5-17و  2-17المادتان  )بموجب اتفاقية تأسيس البنك،  

المشروع الذي يشارك فيه، إال في حال ما إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالحه أو لنجاح المشروع أو المنشأة"، و"ال يتولى  
 فيها أمواله، إال عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية استثماراته". منشأة يستثمرالبنك مسؤولية إدارة أي مشروع أو 

وبذلك فإن البنك ال يمارس سيطرة على أي من استثماراته بغض النظر عن نسبة حقوق التصويت.  بالنسبة لالستثمارات التي 
نسبة   فيها  البنك  وتصنيفها    ٪20يملك  قيدها  يتم  االستثمارات  هذه  مثل  فإن  مهم،  تأثير  ولديه  التصويت  حقوق  من  أكثر  أو 

 م االحتفاظ بها بغرض البيع. كاستثمار في الشركات الزميلة، ما لم يت
 ويتم قيد االستثمار في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية المحاسبية، ويتم تسجيلها بداية بالتكلفة )بما في ذلك التكلفة المباشرة 

ت يتم  التي  الزميلة الشهرة  الشركات  حديدها عند  لعملية االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة(.   ويشمل االستثمار في 
االستحواذ )بعد خصم خسارة انخفاض القيمة المتراكمة(.  يتم قيد حصة البنك من أرباح / خسائر الشركات الزميلة لما بعد  
االستحواذ في قائمة الدخل، بينما يتم قيد حصة البنك من الحركة في حساب االحتياطات بعد االستحواذ تحت بند االحتياطيات  

توزيعات تعديل الحركة التراكمية لما بعد االستحواذ مقابل القيمة الدفترية لالستثمار وتخفيضها بحسب  بحقوق األعضاء.  ويتم  
والعائد على رأس المال.  عندما تعادل أو تتجاوز حصة البنك من خسائر الشركة الزميلة حصته بالشركة الزميلة بما   األرباح

د ا سدبوم البنك بتسجيل خسائر إضافية، إال إذا تكبد التزامات أو قام  في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، عندها ال يق
 مدفوعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.

إذا انخفضت حصة الملكية في شركة زميلة وتم االحتفاظ بتأثير جوهري عليها، فيعاد تصنيف حصة تتناسب مع المبالغ التي 
 كان ذلك مناسباً. سبق قيدها باالحتياطيات في قائمة الدخل، أينما 

انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة.   وفي هذه    موضوعٌي على يحدد البنك في تاريخ كل تقرير مالي إذا كان هناك دليٌل  
الحالة يحتسب البنك قيمة االنخفاض بالفرق بين القيمة العادلة للشركة الزميلة والقيمة الدفترية، ويدرج المبلغ في قائمة الدخل.   

استبعاد األرباح غير المحققة بين البنك وشركاته الزميلة على المعامالت بمقدار حصة البنك في الشركات الزميلة.   يتم يتم  
أيضاً استبعاد الخسائر بين مؤسسات المجموعة، إال إذا أظهرت العملية دليالً على انخفاض قيمة األصل المحّول.  ويتم قيد أرباح 

في الشركات الزميلة في قائمة الدخل.  يتم تحديد حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة بناًء على  وخسائر تخفيض نسبة الملكية  
القوائم المالية المتاحة للشركة الزميلة بحيث ال يزيد تاريخها عن ثالثة شهور قبل تاريخ قائمة المركز المالي، وتعديلها لتتوافق 

السياسات المحاسبية للشركات الزميلة، عند اللزوم، لتتوافق مع السياسات المتبعة  مع السياسات المحاسبية للبنك.   وقد تم تغيير
 بالبنك. 

 
 ومبادلة معدالت الربح بالعمالت  معامالتعقود 

ومبادلة معدالت الربح بالعمالت من أجل إدارة الموجودات / المطلوبات ألغراض تعديل   التحّوط  معامالتيستخدم البنك عقود  
العمالت عبارة عن التزامات عبر    التحّوط  معامالتمعدل هامش الربح أو خصائص عملة الصكوك التي يتم إصدارها.  عقود  

معدالت الربح، تقوم الجهات ل  التحّوط  معامالتد  مجموعة من التدفقات النقدية مقابل أخرى.  بالنسبة لعقوالتحّوط ل  معامالتل
صل أل  التحّوط  معامالتواحدة دون    متغيرة لعملةدفعات ربح ثابتة أو  ل  التحّوط   معامالتالمقابلة التي يتم التعامل معها عادة ب

 المتغيرة بعمالت متنوعة.  المبلغ.  بالنسبة لعقود مبادلة معدالت الربح للعمالت يتم تبادل أصل المبلغ ودفعات الربح الثابتة و
 

بالقيمة العادلة في نهاية تاريخ كل فترة  بالقيمة العادلة بتاريخ الدخول في العقد، ويعاد قياسها الحقاً   يتم قيد هذه األدوات بدايةً 
ية يتم قيد القيم تحّوطتقرير مالي، ويُسجل الربح أو الخسارة الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل، ما لم يتم تصنيفها ضمن عالقة  

 العادلة الموجبة ضمن الموجودات األخرى، وذات القيم العادلة السالبة تقيّد ضمن المطلوبات األخرى. 
 

العادلة لعقود   القيمة  لقياس  تقييم معترف بها على نطاق واسع  البنك نماذج  الربح    التحّوط  معامالتيستخدم  ومبادلة معدالت 
   اإلدارية والتقديرات. حكاماألالسوق المالحظة فقط وتتطلب القليل من  بالعمالت التي تستخدم بيانات
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -3

 تحّوط محاسبة ال
بالعمالت فيما يتعلق بمخاطر العمالت    ومعدالت الربحلربح  ل   التحّوط  معامالتمثل عقود    محددة،  تحّوطيُصنف البنك أدوات  

 ات تدفقات نقدية".تحّوطات قيمة عادلة" أو " تحّوطاألجنبية ومخاطر معدل الربح، إما "ك
 

له، جنباً إلى جنب أهداف إدارة المخاطر،   تحّوط والبند الم تحّوطية، يقوم البنك بتوثيق العالقة بين أداة التحّوطفي بداية العالقة ال
فعالة   تحّوط، فيما إذا كانت أداة التحّوط.   كما يوثق البنك في بداية التحّوطه في اإلقدام على مختلف معامالت الواستراتيجيت

 لها. تحّوطله العائد إلى المخاطر الم تحّوطبشكل كبير في مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند الم
 

 ات القيمة العادلة تحّوط
لقيمة العادلة في قائمة الدخل مباشرة لات  تحّوطتُدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المصنفة والتي تكون مؤهلة ك

لها.  يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة    تحّوطله العائد إلى المخاطر الم  تحّوطمع أي تغيرات في القيمة العادلة لاللتزام الم
 له.  تحّوطلها في قائمة الدخل في السطر المتعلق بالبند الم تحّوطله العائد إلى المخاطر الم تحّوطوالبند الم تحّوطألداة ال

 
ال محاسبة  عن  التوقف  ال  تحّوطيتم  العالقة  بإلغاء  البنك  يقوم  التحّوطعندما  أداة  تنتهي  عندما  أو  أو  تحّوطية،  فسخها  يتم  أو   ،
له الناتج عن    تحّوط.   يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفترية للبند المتحّوطد مؤهلة لمحاسبة الاستخدامها، أو عندما ال تَعُ 

 من ذلك التاريخ.  اعتبارالها في قائمة الدخل  تحّوطالمخاطر الم
 

  ات التدفقات النقديةتحّوط
ات تدفقات نقدية، في  تحّوطمن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤهلة ك  الفعلييتم االعتراف بالجزء  

يتم االعتراف مباشرة بأرباح أو خسائر  وقائمة التغييرات في حقوق األعضاء، ويتم مراكمتها تحت مسمَّى احتياطيات أخرى.   
 ".تحّوطال معامالت / )خسائر( من تقييم عقود  في قائمة الدخل وتُدرج ضمن بند " أرباح  لفعليالجزء غير 

 
ال النقدية الجزء    تحّوطيمثل احتياطي  المتراكم من األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة    الفعليالتدفقات 

للتدفقات النقدية.  يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف   تحّوطالتي يتم الدخول بها بغرض ال  تحّوطألدوات ال
تحت مسمَّى احتياطيات أخرى، في قائمة الدخل، فقط عندما تؤثر    تحّوطبها والناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ألدوات ال

 بها على قائمة الدخل.  تحّوطالمعاملة الم
 

تي سبق االعتراف بها في قائمة التغيرات في حقوق األعضاء إلى قائمة الدخل في الفترات التي يؤثر يتم إعادة تصنيف المبالغ ال
 له.  تحّوطله على قائمة الدخل، في نفس السطر للبند المعترف به والم تحّوطفيها البند الم

 
أو يتم بيعها، أو إلغاؤها   تحّوطتنتهي أداة ال  اأو عندمية،  تحّوطعندما يقوم البنك بإلغاء العالقة ال   تحّوطيتم التوقف عن محاسبة ال

 . تحّوطال تَعُد مؤهلة لمحاسبة ال اأو عندمأو استخدامها، 
 
 الموجودات المالية االنخفاض في قيمةتقدير 

 الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة االنخفاض في قيمة
 

البنك طريقة خسائر االئتمان   المطفأة والتزامات ال  المالية  لألدواتيطبق  واستثمارات   قروض بدون عوائد  المقاسة بالتكلفة 
نخفاض في حقوق الملكية واالستثمارات األخرى المدرجة  االال يتم االعتراف بخسارة  الخزينة المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة.   

ال بالقيمة العادلة وعلى التزاما الصادرة وعقود الضمان المالي الصادرة وفقًا لنموذج خسارة االئتمان    قروض بدون عوائدت 
 ( فئات: 3ولتقييم مستوى مخاطر االئتمان، يتم تقسيم الموجودات المالية إلى )  المتوقعة.

 
 عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان - 1المرحلة   (1
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان،  - 2المرحلة   (2
 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض  -3المرحلة   (3
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 
 )تتمة(  المهمةالسياسات المحاسبية  -3
 

يقوم البنك بمراقبة كافة الموجودات المالية والتزامات في الجودة االئتمانية لألصل المالي.  التدني لكل فئة على درجة التصنيف يعتمد 
الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية   قروض بدون عوائدال

ذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، فسيقوم البنك بقياس مخصص الخسارة إفي مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.  
في الوقت الحالي، قام البنك بتقييم    .شهراً   12بدالً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى    ألداة المالية  لالزمني  الزمني  على مدى  

 الصادرة وعقود الضمان المالي. قروض بدون عوائدال لتزاماتعدم وجود مخصص خسارة على ا
 

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، يقارن البنك مخاطر التعثر في  
مع مخاطر التعثر في السداد التي   ألداة الماليةلفي تاريخ التقرير بناًء على تاريخ االستحقاق المتبقي    ألداة المالية لالسداد التي تحدث  

عند إجراء هذا التقييم، .  توقعة للفترة المتبقية من االستحقاق في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرةكانت م
المتاحة   ستشرافيةيأخذ البنك في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات اإل 

  اإلستشرافيةالمعلومات ن تكلفة أو جهد ال مبرر لهما بناًء على الخبرة التاريخية للبنك وتقييم ائتمان الخبراء بما في ذلك دو
 

  تشكل السيناريوهات االقتصادية المتعددة األساس لتحديد احتمالية التعثر عند االعتراف المبدئي وفي تواريخ إعداد التقارير الالحقة. 
إن ترجيح هذه السيناريوهات المختلفة هو الذي يشكل    وهات االقتصادية المختلفة إلى احتمالية مختلفة للتعثر في السداد.السيناري  ستؤدي

 .األساس لمتوسط احتمالية التعثر المرجح المستخدمة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
 

ية للدول والقطاعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للبنك، والتي تم الحصول عليها  اآلفاق المستقبل  ستشرافيةتتضمن المعلومات اإل
وكذلك    من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من المؤسسات المماثلة

للمعلومات   والخارجية  الداخلية  المصادر  مختلف  في  والمتوقعة.  النظر  الفعلية  لدرجات يصنف  االقتصادية  المقابلة  األطراف  البنك 
الجوهرية المعلومات الكمية هي مؤشر رئيسي للزيادة  إن  مخاطر االئتمان الداخلية ذات الصلة اعتماًدا على جودة االئتمان الخاصة بهم.  

من خالل المقارنة، بالنظر إلى    ألداة المالية  للعمر الزمني   مدى ا على    التعثر في السداد  في مخاطر االئتمان وتستند إلى التغيير في  
بيانات سيناريوهات االقتصاد الكلي ونماذج لبلدان معينة ليست متاحة بسهولة، في مثل هذه الحاالت السيناريوهات ه قد تم استخدام  أن

 البديلة. والنماذج 
 

المستخدمة هي   التعثر  احتمالية  لقياس مخصص خسائر   إستشرافيةإن حاالت  المستخدمة  والبيانات  المنهجيات  البنك نفس  ويستخدم 
 االئتمان المتوقعة. 

 
ذلك، ال  ومع تنعكس العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في نماذج احتمالية التعثر في الوقت المناسب.

 يزال البنك يدرس بشكل منفصل بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري.
 

بالنظر إلى أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي هي مقياس نسبي، فإن تغيير معين، من حيث القيمة المطلقة،  
  احتمالية   مقارنة باألداة المالية ذات  االقل ا ذات التعثر المحتمل المبدئي    ألداة المالية لكون أكثر أهمية بالنسبة  في احتمالية التعثر سي

 التعثر المرتفع. 
 

المرحلة   المالية في  الموجودات  مع ذلك، في حال تحديد زيادة جوهرية في مخاطر  عند االعتراف األولي.     1يتم تصنيف جميع 
تاريخ   في  المرحلة  االئتمان  إلى  األصل  نقل  يتم  عندئذ  االولي،  االعتراف  مع  مقارنة  إيضاح    2التقرير  إلى  إدارة   31)الرجوع 

 3في حال وجود مؤشر على انخفاض القيمة، بالتالي يعتبر األصل على انه منخفض القيمة ويتم تصنيفه ضمن المرحلة   المخاطر(.   
 إدارة المخاطر.    31كما هو مبين في اإليضاح 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة(  المهمةالسياسات المحاسبية  -4

 
الناشئة عن انخفاض قيمتها االئتمانية )والتي يتم النظر فيها بشكل منفصل أدناه(، يجب قياس باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو  

    خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يساوي:
تي تنتج عن  وال  ألداة المالية المالية  للعمر الزمني   شهًرا، أي خسائر االئتمان المتوقعة مدى ا  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   -

شهًرا بعد تاريخ التقرير )يشار إليها باسم المرحلة    12أحداث التعثر في السداد على األداة المالية والتي تكون ممكنة في غضون  
 (؛ أو 1

  المالية ألداة  لعمر الزمني  ل، أي الخسائر االئتمان المتوقعة مدى األداة المالية  للعمر الزمني  اخسائر االئتمان المتوقعة بالكامل مدى   -
 (. 2)يشار إليها باسم المرحلة  ألداة المالية لالعمر الزمني والتي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة مدى 

وصافي   ألداة المالية ل، يتم تحديد مخصص الخسارة على انه الفرق بين القيمة الدفترية 3بالنسبة لألدوات المصنفة ضمن المرحلة   -
  حيثما ينطبق.  ألداة المالية لتدفقات النقدية المتوقعة مستقبالً مخصومة لمعدل الربح األصلي الفعلي القيمة الحالية لل

 
 موجودات مالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة 

 يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
إن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة  .3ودات المالية منخفضة الجدارة االئتمانية باسم موجودات المرحلة  جيشار إلى المو

 تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية 
 

 لسيادية: للموجودات ابالنسبة 
 حرب أهلية مطولة / صراع أسلحة خارجي 

 

 غير السيادية:بالنسبة للموجودات 
 ملفات الشركة بشأن اإلفالس 

 إلغاء رخصة التشغيل
 دليل واضح على أن الشركة لن تكون قادرة على سداد المدفوعات في المستقبل

 
انخفاض بدالً من ذلك، قد يكون األثر المشترك للعديد من األحداث قد تسبب في    -قد ال يكون من الممكن تحديد حدث واحد منفصل  

يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين التي هي موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  قيمة الموجودات المالية.
 منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ كل تقرير حقوق االعضاءخالل 

 
  تم شراء أو إنشاء موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية 

يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة بشكل مختلف ألن األصل يعاني من انخفاض 
مدى    على   بالنسبة لهذه الموجودات، يقوم البنك بإثبات جميع التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة   ائتماني عند االعتراف المبدئي.

يؤدي التغيير   منذ االعتراف المبدئي كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة.   ي للألداة المالية  عمر الزمنال
 انخفاض في القيمة. من  ربح لمثل هذه الموجودات إلى اإليجابي 

 
 تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية 

التفاوض بشأن الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية لألصل المالي أو تعديلها بطريقة يحدث تعديل األصل المالي عند إعادة  
يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما على الفور أو  أخرى بين االعتراف المبدئي واستحقاق األصل المالي.

 في تاريخ مستقبلي.
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 موارد رأس المال العادية  -اإلسالمي للتنمية البنك 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 
 )تتمة(  المهمةالسياسات المحاسبية  -5

 
في الحاالت التي يكون فيها على الرغم من أن المقترض بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط  تمويالتال في   التساهل يُمنح

 التعاقدية األصلية، إال أن هناك مخاطر عالية للتعثر في السداد أو حدوث تعثر بالفعل ومن المتوقع أن يكون المقترض قادًرا على الوفاء
النقدية  تتضمن الشروط   بالشروط المعدلة. المعدلة في معظم الحاالت تمديد استحقاق األصل المالي، والتغيرات في توقيت التدفقات 

 لألصل المالي )سداد أصل المبلغ واألرباح(، وانخفاض مبلغ التدفقات النقدية المستحقة )إعفاء من أصل المبلغ والربح(. 
 

وفقًا لسياسة البنك، يؤدي التعديل  ن هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف.عندما يتم تعديل األصل المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كا
لتحديد ما إذا كانت الشروط المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن الشروط  إلى االستبعاد عندما ينتج عنه شروط مختلفة بشكل جوهري. 

 التعاقدية األصلية، يراعي البنك ما يلي: 
 

ارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية وفقًا للشروط األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية وفقًا ي لمقتم إجراء تقييم كمّ 
 للشروط المعدلة، وكال المبلغين مخصومان بمعدل الربح الفعلي األصلي. 

عند  بشكل جوهري مما يؤدي إلى االستبعاد من الدفاتر.٪ يرى البنك أن الترتيب مختلف  10الفرق في القيمة الحالية أكبر من    إذا كان 
إجراء تقييم كمي لتعديل أو إعادة تفاوض على أصل مالي ضعيف ائتمانيًا أو أصل مالي مشترى أو منشأ منخفض القيمة االئتمانية كان  

  تها مقارن يقوم ب  التعديل أو إعادة التفاوض و  خاضعًا للشطب، يأخذ البنك في االعتبار التدفقات النقدية المتوقعة )وليس التعاقدية( من قبل
 تلك التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل أو إعادة التفاوض. مع 

 
القيمة  لتحديد صافي  االستبعاد  تاريخ  في  المتوقعة  االئتمان  لخسائر  الخسارة  قياس مخصص  يعاد  المالي،  األصل  استبعاد  في حالة 

الفرق بين هذه القيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة لألصل المالي الجديد مع الشروط الجديدة سيؤدي  الدفترية لألصل في ذلك التاريخ. 
سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه على أساس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  إلى ربح أو خسارة عند االستبعاد.

ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم  منخفض القيمة االئتمانية.  –  شأتبر فيها القرض الجديد نشهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يع  12
فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير على المبلغ االسمي المعدل ألنه ال يزال هناك مخاطر عالية من التعثر في  

يراقب البنك مخاطر االئتمان لألصول المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية   التعديل.السداد والتي لم يتم تخفيضها من خالل  
 ستحقاق بموجب الشروط الجديدة. الموالكمية، مثل ما إذا كان المقترض في حالة تأخر 

 
، يحدد البنك ما إذا كانت المخاطر االئتمانية عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية لألصل المالي وال يؤدي التعديل إلى االستبعاد من الدفاتر

 لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي عن طريق مقارنة:
استناًدا إلى البيانات عند االعتراف المبدئي والشروط التعاقدية    ألداة المالية  لعمر الزمني  مدى ال  على  التعثر المتبقيإحتمالية  تقدير    -

  األصلية؛ مع 
 المتبقية في تاريخ إعداد التقرير بناًء على الشروط المعدلة.   إحتمالية التعثر -
 

  للبنك، حيث ال يؤدي التعديل إلى االستبعاد من الدفاتر، يعكس تقدير     التساهل  بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة  
مماثل،    تساهل  لمعدلة مع األخذ في االعتبار خبرة البنك السابقة في إجراءالتعثر قدرة البنك على تحصيل التدفقات النقدية اإحتمالية  

إذا ظلت مخاطر االئتمان   باإلضافة إلى العديد من المؤشرات السلوكية بما في ذلك أداء الدفع للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة.  
س مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة مدى  أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند االعتراف المبدئي، فسيستمر قيا

الزمني  ال المالية  لعمر  ا .ألداة  القرض  القيمة االئتمانية بسبب وجود دليل على انخفاض االئتمان )انظر   ضمحللمإذا كان  منخفض 
أعاله(، يقوم البنك بإجراء تقييم مستمر للتأكد مما إذا كانت مشاكل التعرض قد تم عالجها، لتحديد ما إذا كان القرض لم يعد معرضاً  

الممنوحة إال بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة    عوائدقروض بدون  بشكل عام ال يتم قياس مخصص الخسارة على ال النخفاض ائتماني.
سلوك السداد  للمقترض بعد التعديل الذي أدى إلى عكس الزيادة الجوهرية السابقة  تحسن  شهًرا عندما يكون هناك دليل على  12لمدة 

 في مخاطر االئتمان.
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة(  المهمةالسياسات المحاسبية  -6

 
الدفترية قبل التعديل وبعده عندما ال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، يحتسب البنك خسارة التعديل من خالل مقارنة إجمالي القيمة  

يتم تضمين خسائر التعديل، إن وجدت، للموجودات المالية في قائمة الدخل في "خسائر  )باستثناء مخصص خسائر االئتمان المتوقعة(.
متوقعة الناتجة  ثم يقيس البنك خسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل، حيث يتم تضمين التدفقات النقدية ال تعديل الموجودات المالية".

 من األصل المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي. 
 
عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل )بما في ذلك انتهاء الصالحية   فقطيقوم البنك بإلغاء االعتراف باألصل المالي   

عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان    الناشئ عن تعديل بشروط مختلفة إلى حد كبير(، أو
إذا لم يقم البنك بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمر في السيطرة على األصل المحول، يقوم البنك بإثبات  آخر.

إذا احتفظ البنك بكافة مخاطر ومزايا  تي قد يضطر لتسويتها.لمبالغ اللحصته المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها  
بال المضمونة للعائدات   قروض بدون عوائدملكية األصل المالي المحول، يستمر البنك في االعتراف باألصل المالي ويعترف أيضاً 

        المستلمة.
            تعريف التعثر في السداد 

 
يتم استخدام تعريف التعثر في قياس مبلغ خسائر االئتمان  أمًرا حاسًما لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة.يعد تعريف التعثر في السداد  

ألداة  للعمر الزمني  شهًرا أو مدى ا  12المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يعتمد على خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  
مكونات احتمالية التعثر التي تؤثر على كل من قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد   ، حيث أن التعثر في السداد هو أحدالمالية  

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.
 

 يعتبر البنك أن ما يلي يشكل حالة تعثر في السداد: 
في كل من   Dمقياس مودي و  في    Cفي المقياس الداخلي للبنك )ما يعادل    21جميع العقود أو المدينين الذين حصلوا على تصنيف    -

 و وفيتش(؛ أو ستاندرد اند بورتصنيفات 
يتم تطبيق هذه القاعدة إذا كانت المدفوعات التعاقدية  تستند إلى احتمالية التعثر.  غير قطعية عالوة على ذلك، يستخدم البنك أيًضا قرينة    -

لسيادية، ما لم تكن هناك معلومات معقولة وداعمة تشير إلى أن  يوًما للعقود غير ا  90يوًما للعقود السيادية و    180مستحقة ألكثر من  
 العقد ليس منخفض القيمة االئتمانية.

 
تم تصميم تعريف  يستخدم البنك تعريف التعثر في السداد هذا لألغراض المحاسبية وكذلك ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.

 ختلفة ألنواع مختلفة من الموجودات. التعثر في السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص الم
 

يستخدم البنك مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التعثر في السداد والتي إما تم تطويرها داخليًا أو تم الحصول عليها من 
التعثر في السداد هو دليل على  كما هو مذكور في تعريف الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية أعاله، فإن   مصادر خارجية.

لذلك، سوف تشمل الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية الموجودات المتعثرة، ولكنها ستشمل  أن األصل منخفض القيمة االئتمانية.
 أيًضا الموجودات األخرى غير المتعثرة نظًرا ألن تعريف انخفاض القيمة االئتمانية أوسع من تعريف التعثر في السداد.  
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   الشطب

السيادية غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص انخفاض القيمة ذي الصلة ويتم االعتراف بأي عندما تعتبر التعرضات غير  
يتم إدراج  ويتم شطب هذه الموجودات بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة وتحديد قيمة الخسارة. خسارة فائضة في قائمة الدخل.

ال يتم شطب التعرضات السيادية بناًء على خبرة البنك السابقة  المشطوبة سابقاً في قائمة الدخل للبنك.المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ  
 لم يشطب البنك أي موجودات مالية غير سيادية خالل السنة الحالية والسابقة.  منذ إنشائه.

 
 المطلوبات المالية

 
يتم االعتراف بالفرق بين القيمة  انتهاء التزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها.ال يقوم البنك بإلغاء المطلوبات المالية إال عند  

 و الخسارة.أالدفترية للمطلوبات المالية التي تم الغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في الربح 
  

عديل شروطه وتختلف التدفقات النقدية بموجب الشروط المعدلة اختالفاً ال يقوم البنك أيًضا بإلغاء االعتراف بالتزام مالي إال عندما يتم ت
من المفترض أن الشروط التي  ففي هذه الحالة، يتم االعتراف بالتزام مالي جديد يستند إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.  جوهرياً.

النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة  تختلف اختالفاً جوهرياً في حال كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات  
بالصافي بعد خصم أي رسوم مستلمة والمخصومة باستخدام السعر الفعلي األصلي تختلف بنسبة عشرة بالمائة على األقل عن القيمة 

األصلي المالي  لاللتزام  المتبقية  النقدية  للتدفقات  المخصومة  بالفرالحالية  االعتراف  يتم  المالي  .  لاللتزام  الدفترية  القيمة  بين  غير  ق 
 التغيرات في حقوق األعضاء. قائمة الدخل وقائمة وااللتزام المالي الجديد بشروط معدلة في المعترف به 

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل حقوق األعضاء 

ذلك االستثمارات في   المالية بما في  الموجودات  القيمة في  انخفاض  لتحديد  تاريخ كل تقرير مالي  البنك بممارسة االجتهاد في  يقوم 
رأسمال الشركات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل حقوق األعضاء.  ويشمل ذلك تحديد االنخفاض سواء كان جوهرياً أم دائماً في  

تثمارات في رأسمال الشركات دون التكلفة.  إن تحديد ما هو "جوهري" أو "دائم" يتطلب اجتهاداً.  ولعمل هذا االجتهاد القيمة العادلة الس
يقوم البنك بتقييم، من بين عوامل أخرى، التذبذب العادي ألسعار األسهم.   باإلضافة إلى أن البنك يعتبر االنخفاض في القيمة مناسباً  

لى انحدار الوضع المالي للشركة المستثمر بها، والصناعة وأداء القطاع، والتغيرات التكنولوجية، والتدفقات عندما يكون هناك دليل ع 
 النقدية من العمليات والتمويل. 

 
بنسبة   االنخفاض  بأن  البنك  مدة   ٪30ويعتبر  عن  النظر  بغض  التكلفة،  مستوى  دون  الجوهري  لالنخفاض  معقوٌل  مقياس  أكثر  أو 

 ل االنخفاض الدائم االنخفاض دون التكلفة الذي يستمر لسنة واحدة أو أكثر بصرف النظر عن المبلغ. االنخفاض.  يمث
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(
 المطفأة  بالتكلفة  موجودات مالية أخرى

يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات 
مالية. يتم احتساب قيمة خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل وقيمته التقديرية 

 قائمة دخل البنك.  دائن فيداد.  يتم تسجيل التعديالت على المخصص كمصروف أو قيد القابلة لالستر
 

 اتفاقيات شراء وبيع سلع بالمرابحة
يدخل البنك في اتفاقيات شراء وبيع سلع بالمرابحة مع بعض البنوك بغرض إدارة السيولة.   وبموجب شروط هذه االتفاقيات يقوم البنك 

هذه البنوك بشروط سداد آجله، ويقوم ببيعها من خالل هذه البنوك ألطراف ثالثة.  يتم قيد المبالغ المطلوبة الدفع  بشراء بعض السلع من  
المتعلقة بالسلع المشتراة بموجب هذه االتفاقيات بالقيمة المدفوعة، ويتم عرضها كمطلوبات سلع مشتراة بالمرابحة في قائمة المركز 

ر الشراء والبيع، كتكاليف تمويل، ويتم حساب المبالغ المستحقة بطريقة التوزيع الزمني التناسبي على  المالي.  يتم قيد الفرق بين سع
 أساس التكلفة المطفأة على مدى فترة االتفاقية. 

 
 وكالة  )أموال خاضعة لإلدارة(: 

)"الوكيل"( الستثمار أموال الموكل )"رأس المال الوكالة"( الوكالة هي اتفاقية يقوم بموجبها طرف ما )"الموكل"( بتعيين وكيل استثمار  
يتحمل   تدار األموال بصفة ائتمانية وليس للبنك أي حق في هذه الموجودات.  على أساس عقد وكالة )"الوكالة"( مقابل أتعاب محددة.

جاوز فيها الربح الفعلي الربح المتوقع على  الموكل جميع المخاطر ويكسب جميع المزايا على هذه االستثمارات باستثناء الحاالت التي يت
يقرر الوكيل المجاالت التي سيتم فيها استثمار رأس  قد تكون هذه األتعاب دفعة واحدة أو نسبة ثابتة من رأس المال الوكالة. االستثمار.

أي من شروط ب  اإلخالل و اإلهمال أو  مال الوكالة، وفقا لشروط اتفاقية الوكالة. ومع ذلك، يتحمل الوكيل الخسارة في حاالت التقصير أ
   الوكالة، بالتالي يتم إدراجها في قائمة المركز المالي.

 استثماراته مع أموال البنك الخاصة وأموال حملة الصكوك مع التفويض المطلوب للبنك.   خلطوفقًا التفاقية الوكالة، فوض الموكل البنك ب
 يتم قياس أموال الوكالة بالمبلغ المستلم خالل وقت التعاقد مضافًا إليه الربح المستحق ناقًصا المبالغ المسددة. 

 
 الصكوك المصدرة 

مع العلم أن البنك باع هذه   -باعتبار أن البنك وكيل خدمات    -االسالمي للتنمية  أدرجت موجودات الصكوك في القوائم المالية للبنك  
 د ثمنها، وانتقلت ملكيتها إلى حملة الصكوك. يات بعقد بيع صحيح ناقل للملك، وقالموجود
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 الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة  
واإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة يتم قياس الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم  

عمار اإلنتاجية المتوقعة بواسطة تغيير الفترة او الطريقة حسب إن وجدت.  وال يتم استهالك األرض.  ويتم احتساب التغيرات في األ
ممتلكات والمعدات والموجودات مقتضى الحال، وتتم معاملتها على أنها تغييرات في التقديرات المحاسبية.  ويتم استهالك / إطفاء قيمة ال

 وسة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. مغير المل

يتم مراجعة كل من القيم المتبقية وطرق االستهالك واالعمار اإلنتاجية ويتم تعديلها حسب مقتضى الحال في تاريخ كل قائمة مركز 
 مالي.

 وتقيد في قائمة الدخل. ، األرباح والخسائر عند االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفتريةيتم تحديد 
يتم تسجيل اإلصالحات  البنك.   إلى  للمصروفات  اقتصادية مستقبلية  منافع  تدفق  احتمالية  عند  فقط  الالحقة  المصروفات  يتم رسملة 

 والصيانة القائمة كمصروف حال تكبدها. 
جميع هذه الموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير االحداث أو التغيرات في الظروف بأن القيمة الدفترية غير قابلة    تتم مراجعة

قديرية لالسترداد.  ويتم تخفيض القيمة الدفترية مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد، إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة الت
 لالسترداد. 

 
 خطط منافع التقاعد 

يدير البنك نوعين من خطط المنافع المحددة للتقاعد لموظفيه، وهما خطة تقاعد الموظفين، وخطة الرعاية الطبية للمتقاعدين.   وكالهما 
تقاعدي  يتطلب مساهمات تسدد إلى صندوقين يتم إدارتهما بشكل منفصل.  تعرف خطة المنافع المحددة بأنها خطة تقاعد تحدد الراتب ال

الذي يتسلمه الموظف عند تقاعده، وتعتمد غالباً على أكثر من عامل مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والنسبة المئوية إلجمالي الراتب 
النهائي. يقوم خبراء إكتواريون مستقلون باحتساب التزامات خطة المنافع المحددة على أساس سنوي، باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

لتحديد القيمة الحالية للمنافع المحددة وتكاليف الخدمة المتعلقة بها.  ويتم استخدام االفتراضات اإلكتوارية المتضمنة لتحديد المتوقعة  
 التزامات المنافع المتوقعة.

النقدية المستقبلي ة الصادرة )المتعلقة يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاريخ التقاعد بخصم التدفقات 
بالخدمة المستحقة حتى تاريخ التقرير المالي(، باستخدام معدل العوائد المتاحة لسندات شركات ذات جودة عالية. ويجب أن تكون مقومة  

مات المنافع بالعمالت التي يتم دفع المنافع بها، ولها شروط وتواريخ استحقاق تقارب شروط التزامات التقاعد الفعلية.  يتم تقدير التزا
إضافية،  مستحقة  بمنافع  تسمح  اإلكتوارية  للحسابات  تقديرية  ترحيل  أساليب  باستخدام  المتوسط  المدى  على  السنوات  المحددة خالل 

 وتدفقات نقدية فعلية، وتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية األساسية.
الدخل تعكس الزيادة في التزامات المنافع المحددة الناتجة عن خدمة  إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة المنافع المحددة والمقيدة في قائمة  

 الموظفين خالل السنة الحالية.  
يتم  ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر اإلكتوارية إذا كانت جوهرية مباشرة في االحتياطيات في سنة حدوثها ضمن حقوق األعضاء. 
لبنك قيد التزام التقاعد كجزء من المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي. ويمثل االلتزام القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة ل

 القيمة العادلة لموجودات الخطة.  بعد طرح
تحدد لجنة خطة التقاعد قيمة مساهمات البنك في خطة المنافع المحددة بعد استشارة الخبراء اإلكتورايين للبنك، ويتم تحويل قيمة  

 المساهمات ألمين البرنامج المستقل.

 ( تفاصيل إضافية وتحليالً لخطة منافع التقاعد. 22يتضمن اإليضاح )
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 تحقق اإليرادات
 سلع بالمرابحة  ديون 

لى مدى فترة العقد ع  الفعليلدى البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية ذات نوافذ إسالمية على أساس العائد    ديون  يتم قيد اإليرادات من ال
 بناًء على المبالغ األصلية القائمة. 

  صكوكالاستثمار في 
في قائمة الدخل.  بالنسبة للصكوك  الفعليتُقيد اإليرادات من االستثمارات في الصكوك حسب االستحقاق الزمني باستخدام معدل العائد 

المالي  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، يتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس القيم العادلة في تاريخ التقرير  
 قائمة الدخل.  في
 

 المقيدة   جل، والمضاربةآلا ، والبيعاإلستصناعبالمرابحة، ودخل تمويل 
طوال فترة المعامالت   الفعليالمقيدة، باستخدام العائد    جل، والمضاربةاال، والبيع  االستصناعتقيد اإليرادات من التمويل بالمرابحة، و

 المعنّية.
 

 موجودات اإلجارة 
)والذي يمثل قيمة االيجار ناقصاً االستهالك مقابل موجودات اإلجارة( بدأً من تاريخ الحق   علياإلجارة على أساس العائد الفتقيد إيرادات  

 في استخدام الموجودات المحولة إلى المستأجر. 

    قروض بدون عوائدالرسوم خدمة 
المقدمة إلى الدول    قروض بدون عوائدالمتعلقة بال  اإلدارية الفعليةفقط لتغطية التكاليف     قروض بدون عوائد  خدمة  يفرض البنك رسوم  

 خالل الفترات المالية ابتداًء من تاريخ التوقيع.   قروض بدون عوائداألعضاء.  بالتالي، يتم احتساب رسوم خدمة ال
 يتم توزيع رسوم خدمة القرض  وقيدها في قائمة الدخل على مدى الفترات المالية المحددة.  

  األرباح  دخل توزيعات 
 تُقيد إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على تلك األرباح )بناًء على تاريخ اإلعالن عنها(.

 العمالت األجنبية 
 بالعمالت األجنبية معامالت وأرصدة 

على    يتم تحويل المعامالت النقدية وغير النقدية المقومة بالعملة األجنبية أو تلك التي تتطلب سداداً بعملة أجنبية إلى الدينار اإلسالمي،
 الصرف الفوري في تاريخ إجراء المعاملة. أساس أسعار

إلى    نحويلتم  ي بالعمالت األجنبية  المقومة  النقدية  التقرير الوحدة الحسابية  الموجودات والمطلوبات  تاريخ  السائد في  الصرف  بسعر 
المالي. ويتم قيد فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت 

 حت بند أرباح / خسائر تحويل عملة أجنبية. األجنبية في قائمة الدخل ت
ألسهم( يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقومة بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة )بما فيها االستثمار في ا

الحسابية  إلى   قيد فروقاتالوحدة  العادلة.  ويتم  القيمة  بتاريخ تحديد  الفوري  الصرف  الناتجة عن تحويل هذه    بسعر  العملة األجنبية 
 االستثمارات في حساب احتياطي القيمة العادلة تحت قائمة حقوق األعضاء. 
 يتم قيد فروقات التحويل المتعلقة بالتغير في التكلفة المطفأة في قائمة الدخل. 

 االستثمارات في الشركات الزميلة  -العمليات األجنبية 
 النتائج وصافي استثمار البنك في الشركات الزميلة إلى الدينار اإلسالمي كما يلي:يتم تحويل 

حصة البنك اإلسالمي للتنمية من صافي إيرادات / خسائر الشركة الزميلة بمتوسط سعر الصرف السنوي.   وتُدرج جميع    نحويل -
 فروقات الصرف الناتجة عن ذلك في حساب االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية للدول األعضاء. 

والحركة في    األعضاءقيد فروقات الصرف الناتجة عن تحويل صافي االستثمار في الشركات الزميلة )الرصيد االفتتاحي لحقوق   -
 ألعضاء.اخالل السنة التي أعد عنها التقرير المالي( في احتياطات أخرى وحقوق  األعضاءحقوق 
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 تكاليف التمويل 
 معامالت يتم االعتراف بتكاليف تمويل الصكوك في قائمة الدخل وكذلك إدراج إطفاء تكاليف اإلصدار وعنصر تكلفة التمويل لعقود 

يتم تعديل التكلفة المطفأة لهذه  و.   تحّوط.  تُدرج الصكوك الُمصدرة بالتكلفة المطفأة باستثناء تلك الصكوك المستخدمة كبنود    تحّوطال
 .   تحّوطأرباح / خسائر الالصكوك من اجل 

 الزكاة والضريبة
بموجب اتفاقية تأسيس البنك، وبما أن رأس مال البنك يعتبر جزءاً من بيت المال )المال العام(، فإنه ال يخضع للزكاة أو أي ضرائب 

 أخرى. 
 الدخل المحظور شرعاً  

إن أي إيرادات يكسبها البنك من مصادر تُعتبر غير متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ال يتم تسجيلها في قائمة الدخل للبنك،  
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما تحددها الهيئة   صندوق وقف موارد الحساب الخاص التابع للبنك وفقاً  وإنما يتم تحويلها إلى 

 وعة البنك.  الشرعية لمجم
 المهمة المحاسبية  حكامالتقديرات واأل

لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمي ة، يتطلب إعداد القوائم المالية للبنك وفقاً 
التي تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف المصرح   المهمةاستخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية  

 حكامأثناء تطبيق السياسات المحاسبية للبنك.   ومثل هذه التقديرات واالفتراضات واأل      أحكامعمل    تطلب من اإلدارةعنها.  وكذلك ت
ألحداث ايتم تقييمها بشكل مستمر، وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على استشارات مهنية وتوقعات 

 والتقديرات فيما يلي: حكامتتلخص أهم األوالمستقبلية التي يعتقد أنها معقولة بالنظر إلى الظروف السائدة.  
 

 المهمة  حكاماأل
 الوحدة الحسابية 

بالدوالر االمريكي واليورو حيث تشكل  ينفذ    التي  ٪73,1:  م2020)  ٪72,8البنك عملياته بشكل رئيس  العمالت  ( من وزن سلة 
ثيرات يرتبط بها الدينار اإلسالمي. لذا فقد توصلت اإلدارة )بما فيها مجلس المديرين التنفيذيين( إلى أن الدينار اإلسالمي يمثل مجموع التأ

 للبنك.   الوحدة الحسابيةيمثل كذلك للمعامالت األساسية، وأحداث وظروف البنك، واالقتصادية 
   تصنيف االستثمارات في الصكوك

 يتم تصنيف االستثمارات في الصكوك إما بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 
تسييلها فقط   التعاقدي، ويتماالحتفاظ بهذه السندات المالية لتاريخ االستحقاق    علىيعتمد تصنيف التكلفة المطفأة على نية البنك وقدرته  

 في حاالت ظروف السوق القاسية.  
 تصنيف االستثمار في رأسمال الشركات 

تحدده نيّة اإلدارة  األعضاءإن تصنيف االستثمار في رأسمال الشركات والعقارات والصناديق األخرى بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 لالحتفاظ بها على المدى الطويل.

 
 االستمرارية أمبد

قامت إدارة البنك بتقييم إمكانية استمرار البنك في عملياته وفق مبدأ االستمرارية، وهي على ثقة بأن لدى البنك موارد لالستمرار في  
أعماله في المستقبل المنظور.  كما أن اإلدارة ليست على علم بأي أمور جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة البنك في االستمرار  

  وفقاً لمبدأ االستمرارية.  لذلك يتم االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. أعمالهفي 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 
 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -3
 

 المهمةالتقديرات 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الموجودات المالية 

( 30قياس خسائر انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة المالية )  يتطلب - الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الموجودات المالية
النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد   في  -خاصة  -ُحكماً  على كافة فئات الموجودات المالية   تقدير القيمة والوقت للتدفقات 

ذه التقديرات عدد من العوامل والتغيرات التي يتحكم في هوخسائر انخفاض القيمة وتقدير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.  
يمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وزمن التدفقات 

 النقدية المستقبلية للتقليل من أي فروقات بين توقعات الخسائر وخبرة الخسائر الفعلية.  
 
إن احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للبنك يأتي نتيجة نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية بخصوص اختيار معطيات  

 تتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والتي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية ما يلي: ومتغيرة تعتمد على بعضها البعض. 
 
 درجات االئتمان الداخلي للبنك والذي من خالله يتم تحديد "احتمال التعثر" لكل حالة من الحاالت.نموذج تصنيف  (  1 
المستخدمة   (  2  الجوهرية في مخاطر االئتمان بحيث يمكن قياس  من قبل  الضوابط  الزيادة    المخصص على البنك في تقييم مدى 

 والتقييم الكمي.االئتمان المتوقعة  الزمني لخسائرشهراً أو العمر  12أساس 
 تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المعطيات.  (  3 
الضمانات وتأثير   (  4  البطالة وقيم  الكلي والمعطيات االقتصادية مثل: مستويات  الترابط بين سيناريوهات االقتصاد  أوجه  تحديد 

 و الخسارة الناتجة عن التعثر. احتمالية التعثر أو التعرض للتعثر أ
الكلي لالستشراف المستقبلي واوزان احتمال وقوعها إلدخال المعطيات االقتصادية في نماذج   (  5  اختيار سيناريوهات االقتصاد 

 خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

 19تأثير كوفيد 
"(، ال يزال الوباء يؤثر بشكل  19- كوفيد)"   م2019منذ أكثر من عامين منذ اإلبالغ عن أول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا  

بسبب وصول    م2021في عام    19-كوفيداالقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء. تعطل التعافي المتوقع من    لحياةكبير على ا
لتنقل، بينما أدى تصاعد متغيرات جديدة وارتفاع التضخم. أعادت عدة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، فرض قيود على ا

النمو، حيث تقلص الناتج   تجميدإلى  هذا الجائحة  أسعار الطاقة وتعطل اإلمدادات إلى تضخم مرتفع وواسع النطاق. أدت تداعيات  
 . م 2020في المائة في عام   1.7اإلجمالي للبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية بنسبة 

 
األعمال ككل بما ذلك عوامل التعامل مع الدول    البنك ومجاالتلتأثير على أعمال  ا  تقييمبوبالنظر إلى هذه العوامل، قامت اإلدارة  

اإلدارة في تاريخ    الخ، توصلتعضاء واستمرارية األعمال اليومية والتمويل واالستثمار والتحصيل وتوقعات رأس المال العامل...األ
ولم يتطلب ذلك   19أنه ال يوجد تأثير سلبي جوهري على عمليات وأعمال البنك نتيجة جائحة كوفيد  إلى  المالية    صدار هذه القوائمإ

 واالفتراضات والتقديرات الرئيسة. حكاماألتغيرات جوهرية على 
 

اإلدارية، اتخذ البنك إجراءات تتوافق   واألماكنمنع التفشي في مناطق التشغيل    ىولغرض الحفاظ على صحة الموظفين والحفاظ عل
ماكن العمل  أكالعمل من المنزل والتباعد االجتماعي في   السعودية العربية بالمملكةمع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة 

السفر غير الضروري والنظافة الحثيثة لمكان العمل وتوزيع أدوات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشكوك بإصابتها والحد من 
 إن طبيعة أنشطة البنك سهلت العمليات السلسة خالل الجائحة. فقرار الصحي وقياس درجة الحرارة. إضافة إلى ذلك،  واإل

 
القوي، بما في ذلك كما أن  المالية.  القوائم  حتى اآلن في هذه    19-لجائحة كوفيدالتشغيلية والمالية  التأثيرات  تظهر   المالي  الوضع 

أن يكون لدى يضمن  ى األموال وطبيعة األنشطة المقترنة باإلجراءات التي اتخذها البنك حتى اآلن والعمليات المستمرة،  الوصول إل
 . 19-كوفيدالبنك القدرة على االستمرار في مواجهة التحديات الناجمة عن آثار جائحة 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة( المهمةالسياسات المحاسبية  -3
 

 خطط منافع التقاعد
الخدمة ذات الصلة.  وفي هذا الخصوص،    المحددة وتكلفةمستقلين الحتساب القيمة الحالية لخطط المنافع    اكتواريينيستخدم البنك خبراء  

الخصم والعائد المتوقع ومعدل الزيادة في الرواتب التي قد تختلف عن الخبرات   تيستخدم البنك افتراضات محددة بخصوص معدال
 يتم تحديث هذه التقديرات على أساس سنوي.  والفعلية.  

 
 المرتبطة بها   تحّوطلا  معامالتتقييم الصكوك وعقود 

المرتبطة    تحّوطال  معامالتدرة وعقود  ة للصناعة وأساليب لتقييم الصكوك المصمرجعييستخدم البنك أنظمة مبنية على نماذج تسعير  
 النماذج معطيات السوق. هذهتستخدم وبها.   

 
 لالستثماراتالقيم العادلة 

خارجية تتطلب   وتقييماتسوق نشطة باستخدام طرق تقييم    المالية غير المتداولة فيلالستثمارات في األوراق  يتم قياس القيم العادلة  
مع ذلك، قد تختلف المبالغ الفعلية التي تتحقق في معامالت مستقبلية عن التقديرات الحالية  ووالتقديرات.     حكاماألدرجة محددة من  

 للقيمة العادلة وقد تظل خارج تقديرات اإلدارة نتيجة للطبيعة المتأصلة من عدم التأكد لتقييم االستثمارات غير المتداولة.  
 

 مار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةاألع
تتحدد  وغير الملموسة ألغراض حساب االستهالك.    والمعدات والموجوداتتقوم إدارة البنك بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات  

التلف   المتوقع لألصل أو  التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال  المتبقية واألعمار هذه  القيمة  الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص 
التقديرات  عن  تختلف  االنتاجية  األعمار  بأن  اإلدارة  اعتقاد  حال  في  المستقبلية  االستهالك  مصروفات  تعديل  ويتم  سنوياً،  االنتاجية 

  السابقة. 
 تصنيف االستثمارات 

الدخل،  قائمة  غي تصنيفه كأداة من نوع حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  تقرر اإلدارة ما إذا كان ينب  ،عند االستحواذ على استثمار
الدخل  قائمة  أو أداة من نوع حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو أداة من نوع الدين بالقيمة العادلة من خالل  

 الدين بالتكلفة المطفأة. األداة من نوع أو 
 

   :معايير المحاسبة المالية الجديدة والمعدلةتأثير 
،  م2021يناير    1تم تطبيق معايير المحاسبة المالية الجديدة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المالية. القوائم  في هذه 
 

 وكالة االستثمار  -  31معيار المحاسبة المالية رقم  
.  م2021يناير    1الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في    31طبق البنك معيار المحاسبة المالية رقم  

"وكالة  في  ضمن المطلوبات  التقرير عنها  قام البنك بجمع األموال من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية باستخدام هيكل الوكالة. تم  
 . م 2020ديسمبر  31مستحقة" كما في 

 
خارج محاسبة    ريقةطالوكالة بموجب    باتفاقفي دفاتر الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بداية المعاملة، يجب على الوكيل االعتراف  

الوكيل ال يتحكم في   العمومية ألن  ل  /الموجوداتالميزانية  استثناءات  الصلة. ومع ذلك، هناك  ذات  الميزانية طريقة  األعمال  خارج 
نفس الشيء في الميزانية   تسجيل  العمومية حيث بموجب االعتبارات اإلضافية المرفقة باألداة القائمة على وكالة االستثمار قد تفرض

العمومية. يجوز للوكيل الحفاظ على ترتيبات استثمار متعددة المستويات. بموجب هذا الترتيب، تقوم المجموعة بإعادة استثمار أموال  
اتر الوكيل. تم  الصلة في دفمعيار المحاسبة المالية ذو  هذه العقود الثانوية بما يتماشى مع متطلبات    تسجيلالوكالة في عقد ثانوي. يجب  

 ، لم تكن هناك وكالة مستحقةم 2021ديسمبر    31(. ومن ثم، في  21)إيضاح    م2021ديسمبر    31استرداد الوكالة المستحقة مبكراً في  
 كجزء من المطلوبات. م 2020ديسمبر   31عقود الوكالة القائمة في   نسجيل الدفع. تم 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 اإلجارة -  32رقم  معيار المحاسبة المالية 

 
يناير   1السنوية التي تبدأ في أو بعد  اإلجارة الذي يسري للفترات    32رقم  طبق البنك معيار المحاسبة المالية  في هذه القوائم المالية،  

 . م2021يناير  1مع السماح بالتطبيق المبكر. قرر البنك اعتماد هذا المعيار اعتباراً من   م2021
 

 اإلجارة  - 32رقم  معيار المحاسبة المالية أثر 
 

يناير   1الذي يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    " اإلجارة"   32رقم  في السنة الحالية، طبق البنك معيار المحاسبة المالية  
 . م2021

 
 : بعض التغييرات الجديدة كما هو موضح أدناه 32رقم  يقدم معيار المحاسبة المالية 

 
ا المعيار في اإلجارة التشغيلية، اإلجارة المنتهية بالتمليك مع النقل  تغييرات في التصنيف. تصنف معامالت اإلجارة بموجب هذ -

 بعد نهاية مدة اإلجارة إما من خالل البيع أو الهدية واإلجارة مع التحويل التدريجي.للملكية المتوقع 
والمدفوعات - اإلجارة  االستخدام ومطلوبات  المبدئي ألصل حق  لالعتراف  الجديدة  والقياس  االعتراف  لمحاسبة    مبادئ  المقدمة 

 .المستأجر والمؤجر
 .شرط تحديد مكونات اإلجارة والفصل بينها، إذا لزم األمر -
 جارة من خالل التحويل التدريجي / المشاركة المتناقصة اإلمبدأ االعتراف والقياس الجديد لخطوة  -
 .رالسماح بطريقة معدل العائد / الربح الفعلي للمحاسبة عن دخل اإليجار، في يد المؤج -
"انخفاض القيمة وخسائر    30معيار المحاسبة رقم  يجب أن يخضع لمتطلبات خارج  انخفاض قيمة موجودات حق االستخدام  اختبار   -

 . " المتوقع خسارتهااالئتمان وااللتزامات 
يتم توفير إرشادات مفصلة للعرض واإلفصاح مع تحسين اإلفصاح من قبل المؤجر والمستأجر للمعلومات مقارنة بالمتطلبات  -

 . 8في معيار المحاسبة المالية رقم  السابقة 
 

 على محاسبة المؤجر األثر
 

وتوسيع   32المحاسبة المالية رقم  معيار    ر غيّ   لقد.  المؤجر لإلجارة  نسجيلبشكل جوهري كيفية    32رقم  ال يغير معيار المحاسبة المالية  
 نطاق اإلفصاحات المطلوبة.

 
اإلجارة الرئيسية واإلجارة الفرعية كعقدين منفصلين. كما هو   نسجيل، يقوم المؤجر الوسيط ب32رقم  بموجب معيار المحاسبة المالية  

  التمويلي المدينة. اإليجار ، تم االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم 32مطلوب في معيار المحاسبة المالية رقم 
 معايير صادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد 

 
المالية تم إصدار معايير المحاسبة المالية الجديدة التالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية باستثناء معيار المحاسبة  

مرحلة طرح مسودة ومن المتوقع إصداره في المستقبل القريب. يعتزم البنك تطبيق معايير الذي هو في  "إصدارات الصكوك"    29رقم  
المالية هذه عندما تصبح سارية المفعول ويقوم حاليًا بتقييم تأثير هذه المعايير المحاسبية المالية الجديدة على بياناته وأنظمته    التقارير
  المالية. 

 "إصدارات الصكوك"  29رقم  ( معيار المحاسبة المالية 1)
 
أساسي على أساس هيكل الصكوك، والتي قد  لمعيار إرشادات للمحاسبة والتصنيف والعرض إلصدارات الصكوك بشكل    هذا  تضمني

الموجودات خارج الميزانية العمومية. تعتمد هذه التصنيفات على السيطرة على هذه    تسجيلفي الميزانية العمومية، وكذلك التندرج  
للمؤسسة أو المسؤولية االئتمانية وكذلك الفوائد المتغيرة  المزايا  التي تتكون من سلطة التحكم وطبيعة السيطرة، أي بالنسبة للمخاطر و

  نيابة عن حاملي الصكوك. يطبق هذا المعيار للمحاسبة والتقرير المالي إلصدار الصكوك في دفاتر الُمصدر. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ 

 
 "التقارير المالية من قبل مؤسسات الوقف"  37رقم  ( معيار المحاسبة المالية 2)
 

وضع مبادئ التقارير المالية من قبل مؤسسات الوقف، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها بما يتماشى مع مبادئ وقواعد  إلى  المعيار  يهدف هذا  
مع السماح بالتطبيق المبكر. يقوم البنك   م 2022يناير    1الشريعة اإلسالمية. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  

 حاليًا بتقييم تأثير هذا المعيار.
 
 "تحّوط"وعد وخيار و 38رقم  ( معيار المحاسبة المالية 3)
 

المعيار  يهدف   واإلى  هذا  المحاسبة  مبادئ  المتوافقة مع تحديد  الوعد  بترتيبات  يتعلق  فيما  واإلفصاحات  والقياس  لالعتراف  لتقرير 
  1يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  .  للمؤسسات المالية اإلسالمية  تحّوطالشريعة اإلسالمية )الوعد( والخيار وال

 بتقييم تأثير هذا المعيار. مع السماح بالتطبيق المبكر. يقوم البنك حاليًا م2022يناير 
 
 "التقارير المالية عن الزكاة"  39رقم  ( معيار المحاسبة المالية 4)
 

قوائمها يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للزكاة في دفاتر المؤسسة المالية اإلسالمية، بما في ذلك العرض واإلفصاح في  
التقارير المالية المتعلقة بالزكاة المنسوبة إلى مختلف أصحاب المصلحة في  إعداد  الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ إن المالية. 

مع السماح بالتطبيق المبكر. يقوم البنك  م 2023يناير  1الية إسالمية. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد مؤسسة م
 حاليًا بتقييم تأثير هذا المعيار.

 
 "إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي" 40رقم  ( معيار المحاسبة المالية 5)
 

على  وضع متطلبات إعداد التقارير المالية للخدمات المالية اإلسالمية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية )ى  إلهذا المعيار  يهدف  
المالية لنافذة التمويل اإلسالمي للمؤسسات المالية التقليدية للفترات التي القوائم  شكل نوافذ تمويل إسالمي(. يسري هذا المعيار على  

 مع السماح بالتطبيق المبكر.   م2024يناير  1تبدأ في أو بعد 
 
 المالية" القوائم ( "العرض العام واإلفصاحات في م2021)المعدل لعام   1رقم  ( معيار المحاسبة المالية 6)
 

المعدل ويحسن العرض اإلجمالي ومتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها بما يتماشى مع أفضل    1يصف معيار المحاسبة المالية رقم  
السابق. ويسري على جميع المؤسسات المالية اإلسالمية والمؤسسات   1الممارسات العالمية ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  

. يحدد هذا  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  األخرى التي تتبع معايير المحاسبة المالية اإلسالمية
المالية والهيكل الموصى به للقوائم المالية القوائم  المالية، والحد األدنى من المتطلبات لمحتويات  القوائم  ت العامة لعرض  المعيار المتطلبا

للمقارنة مع   الشريعة وقابليتها  للمؤسسةالقوائم  التي تسهل العرض الصادق بما يتماشى مع مبادئ وقواعد  لفترات السابقة،  ل  المالية 
مع السماح   م2023يناير    1المالية للمؤسسات التي تبدأ في أو بعد  القوائم  مؤسسات األخرى. يسري هذا المعيار على  المالية للوالقوائم  

 بالتطبيق المبكر. يقوم البنك حاليًا بتقييم تأثير هذا المعيار. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 
 النقد وما في حكمه -4

 ديسمبر  31
  م 2020

ديسمبر   31
 م 2021

 

 نقد في الصندوق   3  -
 حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك 83,412    119,544

254,835  164,123 
  ( 5)اإليضاح    من تاريخ اإلنشاء  شهور  3من    استحقاق أقلبتواريخ    بالمرابحةسلع    ديون  

 ( 1-4)اإليضاح 
 ( 14في حكمه )اإليضاح  وما نقدمقابل ال تمانائ  خسائر ناقصاً:   (10,955)  (10,456)

363,923  236,583  
 
أشهر أو أقل.    3استحقاق أصلية    بتواريخ  بين البنوك  ديون  السلع بالمرابحة المسجلة ضمن "ما في حكم النقد" هي تلك ال  ديون    4-1

 (.  5تم اإلفصاح عنها في اإليضاح )فقد بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر  ديون الأما 
 

 بالمرابحة سلع  ديون  -5
 ديسمبر  31

  م 2020
ديسمبر   31

 م 2021
 

 لدى بنوك إسالمية   ديون  394,950  587,060
 لدى بنوك تقليدية   ديون  5,280,494  4,964,150

 مستحقة   إيرادات 20,901  28,972
 ( 4)اإليضاح   أشهر 3سلع بالمرابحة تستحق خالل أقل من  ديون  (164,123)  (254,835)

 (14)اإليضاح   بالمرابحة  سلع  ديون  مقابل تمانائ  خسائرمخصص  ناقصاً:  (4,120)  (4,524)
5,320,823  5,528,102  

 
 استثمارات في الصكوك -6

 المنتهية في  السنة
 ديسمبر 31 

 م 2020

السنة المنتهية في   
ديسمبر  31

 م 2021

 

    
 الرصيد االفتتاحي 1,466,183  1,724,211

 الحركة خالل السنة:     
 إضافات   815,145  165,401

 استرداد / بيع (117,372)  (368,305)
 إيرادات مستحقة  2,929      (1,112)
 القيمة العادلة غير المحققة  أرباح )خسائر( /  (2,587)  5,154  

 / )خسائر( غير محققة من إعادة تقييم تحويل العمالت  أرباح    54,933       (59,006)      
 (14مقابل استثمار في صكوك )اإليضاح  ائتمانخسائر ناقصاً: مخصص   (15)         (160) 

 الختامي    الرصيد 2,219,216  1,466,183
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 المالية )تتمة( إيضاحات حول القوائم 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 

 استثمارات في الصكوك )تتمة( -6
 

 المقابلة تصنيف االطراف 

 AA-إلى AA+  م2021ديسمبر  31
 

+A ِ إلىA-  BBB  أو أقل  
غير  

 المجمـــــوع   مصنف
مصنفة بالقيمة  الصكوك ال

العادلة من خالل قائمة  
           الدخل:

ــ      46,209     حكومات  - ــ      14,688  ــ  60,897  ــ
ــ      أخرى  منشآت - ــ      92,114  ــ ــ      ــ  92,114  ــ
 153,011  ــــ     14,688  92,114  46,209    

صكوك مصنفة بالتكلفة  
 : المطفأة

          

ــ      103,605      410,324  145,413  مؤسسات مالية  -  659,342  ــ
 1,253,816  96,124  501,685    574,140  81,867     حكومات  -
ــ          131,248  21,799    أخرى  منشآت -  153,047     -  ــ
  249,079  1,115,712  605,290  96,124    2,066,205 

 2,219,216           96,124  619,978     1,207,826  295,288             المجمــــــــــــــــــــــــــوع

 
 المقابلة طراف تصنيف اال

 المجمـــــوع   غير مصنف   أو أقل  A-  BBBإلى ِ AA  +A-إلى AA+  م2020ديسمبر  31
مصنفة بالقيمة العادلة  الصكوك ال

           من خالل قائمة الدخل: 
ــ      14.616  2,912  45,866  حكومات  -  63,394  ــ
ــ      أخرى  منشآت - ــ                                91,309  ــ ــ      ــ  91,309  ــ
 154,703  ــــ     14.616  94,221  45,866  

           : صكوك مصنفة بالتكلفة المطفأة

ــ      89,634  304,565  35,114  مؤسسات مالية  -  429,313  ــ
ــ      286,344  408,967  14,035  حكومات  -  767,288  ــ
ــ     -  21,189  دولية -  21,189    ــ
ــ      أخرى  منشآت - ــ      93,690  ــ ــ      ــ  93,690  ــ
 1,311,480  ــــ     433,920  807,222  70,338  

 1,466,183  ــــ     448,536  901,443  116,204  المجمــــــــــــــــــــــــــوع  

 
 استثمارات في الصكوك مما يلي:يتكون الدخل من 

 
 المنتهية السنة
ديسمبر   31في 

  م 2020

السنة المنتهية في  
 ديسمبر  31

  م 2021

 إيرادات قسائم 53,126  52,433
 أرباح القيمة العادلة غير المحققة (/ خسائر) (2,587)  5,154

57,587  50,539  
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 

 تمويل بالمرابحة -7
 

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر 31 
  

 سيادي
 

 سيادي غير
 
 المجموع 

  
 سيادي 

 
 غير سيادي 

 
 المجموع 

 331,778 21,276 310,502  258,557 19,158 239,399 إجمالي ذمم مدينة  
 ( 4,595) ( 178) ( 4,417)  ( 3,583) ( 241) ( 3,342) غير مكتسبة ناقصاً إيرادات 

 ً  ( 1,291) ( 83) ( 1,208)  ( 1,553) ( 240) ( 1,313) (14)اإليضاح  ائتمان خسائرمخصص : ناقصا
 234,744 18,677 253,421  304,877 21,015 325,892 

 

 موجودات المشاريع -8
 

 2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 
 

 غير سيادي سيادي
 

  المجموع 
 

 غير سيادي  سيادي 
 

 المجموع 
 8,064,835 264,117 7,800,718  8,511,023 201,963 8,309,060 موجودات استصناع 

 734,702 - 734,702  657,820         - 657,820     المضاربة المقيدة 
 2,273,528 17,547 2,255,981  2,510,334 42,894 2,467,440 بيع باآلجل  

 2,956,057 740,827 2,215,230  3,116,075 676,094 2,439,981   موجودات إجارة
 1,871,333 185 1,871,148  1,864,817 - 1,864,817   قروض بدون عوائدال
 15,739,118 920,951 16,660,069  14,877,779 1,022,676 15,900,455 

خسائر  مخصص ناقصاً: 
 ( 380,588) ( 20,566) ( 360,022)  (381,233) (16,043) (365,190) ئتمان إلا

 15,373,928 904,908 16,278,836  14,517,757 1,002,110 15,519,867 
 

( معلومات مفصلة  14معلومات مفصلة عن كل نوع من موجودات المشاريع.  ويقدم اإليضاح )(  13إلى    9تقدم اإليضاحات من )
( معلومات عن جودة االئتمان لموجودات 31عن مخصص انخفاض القيمة لموجودات الخزينة والمشاريع واالستثمار.  ويقدم اإليضاح )

 الخزينة والمشاريع واالستثمار. 
 

 موجودات استصناع -9
  ديسمبر 31 

 م 2021
 ديسمبر  31 

 م 2020
 4,309,163  4,666,923 موجودات استصناع قيد التنفيذ 

 4.358.343  4,318,104 ذمم استصناع
 275,750  332,122 مستحقة إيرادات

 ( 809,348)  (740,350) ناقص: إيرادات غير مكتسبة 
 ( 69.073)  (65,776) تمويل المجمعال حصة المشاركين في ناقصاً: 
 ( 109,470)  (122,164)         (14 اإليضاح)  ائتمانخسائر مخصص ناقصاً: 
  8,388,859   7,955,365 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 

 مقيدةمضاربة  -10
 

 ديسمبر 31 
 م 2021

ديسمبر  31 
 م 2020

 119,256  76,981     موجودات مضاربة مقيدة قيد التنفيذ
 674,351  632,450  ذمم مضاربة مقيدة مدينة 

 12,759  15,188   إيرادات مستحقة
ً ناقص  ( 71,664)  (66,799)  : إيرادات غير مكتسبةا

 ( 1,868)  (1,582)    (14 اإليضاح)  ائتمانخسائر مخصص ناقصاً: 
    656,238  732,834 
 

 اآلجلالبيع  -11

 ديسمبر 31 
 م 2021

ديسمبر  31 
 م 2020

 2,404,011  2,660,748 إجمالي الذمم المدينة 
 35,145  43,032 إيرادات مستحقة

 ( 165,628)  (193,446) مكتسبةناقصاً: إيرادات غير 
 ( 47,741)  (56,312) (14 اإليضاح)  ائتمانخسائر مخصص ناقصاً: 

  2,454,022  2,225,787 
 

 موجودات اإلجارة -12

 ديسمبر 31  
 م 2021

ديسمبر  31 
 م 2020

 1,313,185  1,178,234    (1-12)اإليضاح موجودات قيد االنشاء 
 3,976,519  4,481,089  ( 2-12)اإليضاح  موجودات قيد االستخدام

 (2,314,906)  (2,530,980)  (3-12)اإليضاح  ناقصاً: االستهالك المتراكم لموجودات قيد االستخدام
 2,974,798  3,128,343   الرصيد، بعد خصم االستهالك المتراكم

 54,562  57,077     إيرادات مستحقة
 ( 73,303)  (69,345)   التمويل المجمعفي  ناقصاً: حصة المشاركين

 2,956,057  3,116,075    لرصيد بعد طرح حصة المشاركينا
 ( 129,179)  (130,541)    (14)اإليضاح  اإلئتمان مخصص خسائرناقصاً: 

   2,985,534  2,826,878 
 

 موجودات قيد االنشاء 12-1
 ديسمبر 31 

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
 1,200,749  1,313,185 الرصيد االفتتاحي  

 224,365  369,619 إضافات 
 ( 111,929)  ( 504,570) محول إلى موجودات قيد االستخدام 

 1,313,185  1,178,234 الرصيد الختامي
 



36

36

موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

)تتمة( موجودات اإلجارة-12

موجودات قيد االستخدام 12-2
 ديسمبر 31

م 2021
ديسمبر  31

م 2020
3,976,5193,864,590 الرصيد االفتتاحي  

504,570111,929اإلنشاءمحول إلى موجودات قيد 
4,481,0893,976,519 الرصيد الختامي

االستهالك المتراكم لموجودات قيد االستخدام 12-3
 ديسمبر 31

م 2021
ديسمبر  31

م 2020
(2,088,206)(2,314,906)الرصيد االفتتاحي  

( 226,700)(216,074) مخصص السنة 
(2,314,906)(2,530,980) الرصيد الختامي

الدخل من موجودات اإلجارة 12-4
 ديسمبر 31

م 2021
ديسمبر  31

م 2020
280,710297,251 إجمالي الدخل 

( 226,700)(216,074) ناقصاً: استهالك موجودات اإلجارة
64,63670,551 الدخل قبل حصة المشاركين 

( 2,205)(1,610)التمويل المجمعفي  ناقصاً: حصة المشاركين
63.02٦68,346 صافي دخل اإليجار 

التدفقات النقدية المستقبلية من عقود اإلجارة 12-1

فيما يلي تلخيص للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المتعلقة بعقود اإلجارة: 

المجموع سنوات  5أكثر من سنوات   5من سنة إلى خالل سنة واحدة 
2021190,185453,16735,489678,841ديسمبر  31
2020183,175651,31214,699849,186ديسمبر  31

فيما يلي تلخيص للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بعقود اإلجارة:

المجموع سنوات  5أكثر من سنوات   5من سنة إلى خالل سنة واحدة 
202151,864151,988101,804305,656ديسمبر  31
202054,333174,641131,014359,988ديسمبر  31
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 

   عوائدقروض بدون ال -13
 ديسمبر 31 

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
 1,871,333  1,864,817   قروض بدون عوائدال

 ( 92,330)  ( 70,634) (14)اإليضاح  اإلئتمان خسائرمخصص ناقصاً: 
 1,794,183  1,779,003 
 

 مخصص انخفاض قيمة موجودات الخزينة والمشاريع واالستثمارات -14
 

 الموجودات مما يلي: يتكون مخصص انخفاض قيمة 
 

 2021 ديسمبر 31  
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة ايضاح  

 10,955 10,955 - - 4 حكمه  في وما نقد
 4,120 3,684 - 436 5 بالمرابحة  سلع ديون  
 175 - - 175 6 الصكوك   في استثمارات 
 1,553 - 75 1,478 7 بالمرابحة  تمويل 
 122,164 58,613 32,770 30,781 9 استصناع  موجودات 
 1,582 - - 1,582 10 المقيدة  المضاربة  
 56,312 45,362 328 10,622 11 اآلجل  البيع 
 130,541 112,194 4,093 14,254 12 اإلجارة  موجودات 
 70,634 44,486 2,840 23,308 13   قروض بدون عوائدال 
 10,528 4,801 1,410 4,317  أخرى  استثمارات 

  86,953 41,516 280,095 408,564 
 62,932    15 الشركات  رأسمال في استثمارات 
 20,176    16 الزميلة  الشركات في  االستثمارات 

     491,672 
 
 

 2020 ديسمبر 31  
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة ايضاح  

  10,456  10,456  -  - 4 حكمه  في وما نقد
  4,524  3,684 -  840 5 بالمرابحة  سلع ديون  
  160 - -  160 6 الصكوك   في استثمارات 
  1,291 -  82  1,209 7 بالمرابحة  تمويل 
  109,470  51,190  25,964  32,316 9 استصناع  موجودات 
  1,868  - -  1,868 10 المقيدة  المضاربة  
  47,741  36,157  1,181  10,403 11 اآلجل  البيع 
  129,179  103,512  2,362  23,305 12 اإلجارة  موجودات 
  92,330  63,924  4,164  24,242 13   قروض بدون عوائدال 
  7,727  1,456  1,345  4,926  أخرى  استثمارات 

  99,269  35,098  270,379  404,746  
  49,324    15 الشركات  رأسمال في استثمارات 
  10,088    16 الزميلة  الشركات في  االستثمارات 

     464,158  
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة( واالستثمارات انخفاض قيمة موجودات الخزينة والمشاريعمخصص  .14

 
 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالموجودات المالية للبنك: 

 
 م2021 ديسمبر 31 
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 404,746 270,379 35,098 99,269 م 2021 يناير  1 في كما مخصصات
 3,355 - - 3,355 جديدة  موجودات شراء او إنشاء 

 ( 11,905) - ( 541) ( 11,364) ( الشطب عدا  فيما) موجودات سداد او  استبعاد
 ( 350) ( 350) - - شطب 
 - - 11 ( 11) 2 المرحلة  إلى  1 المرحلة من تحويل

 - 1,168 ( 1,168) - 3 المرحلة إلى 2 المرحلة من تحويل 
 - - ( 1,169) 1,169 1 المرحلة إلى 2 المرحلة من تحويل 
 - 985 - ( 985) 3 المرحلة إلى 1 المرحلة من تحويل 

 12,718 7,913 9,285 ( 4,480) ( عنه المفرج  ناقص) المخصص  في زيادة  أو  جديد مخصص
 408,564 280,095 41,516 86,953 م 2021 ديسمبر 31 في  كما المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 62,932     الشركات  رأسمال في استثمارات
 20,176     الزميلة  الشركات  في  االستثمارات

     491,672 
 

 م2020 ديسمبر 31 
 المجموع  3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

  385,296  262,644  32,191  90,461 * م2020 يناير  1 في كما مخصصات
  7,101  -  -  7,101 جديدة  موجودات شراء او إنشاء 

 ( 1,332)  -  - ( 1,332) ( الشطب عدا  فيما) موجودات سداد او  استبعاد
  -  -  2,662 ( 2,662) 2 المرحلة  إلى  1 المرحلة من تحويل

  -  893 ( 893)  - 3 المرحلة إلى 2 المرحلة من تحويل 
  -  - ( 181)  181 1 المرحلة إلى 2 المرحلة من تحويل 
  -  5,917  - ( 5,917) 3 المرحلة إلى 1 المرحلة من تحويل 

  13,681  925  1,319  11,437 ( عنه المفرج  ناقص) المخصص  في زيادة  أو  جديد مخصص
  404,746  270,379  35,098  99,269 م 2021 ديسمبر 31 في  كما المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

  49,324     الشركات  رأسمال في استثمارات
  10,088     الزميلة  الشركات  في  االستثمارات

     464,158  
 

التعديل االفتتاحي  أثريستثني  إسالميمليون دينار  371.7والبالغ   م2020يناير  1كما في  االئتمان* المخصص االفتتاحي لخسارة 
الشركات  رأسمالويتضمن مخصصات مقابل استثمارات في  إسالمي مليون دينار  64.3البالغ   30لمعيار المحاسبة المالية رقم 

يناير  1كما في  إسالميمليون دينار  385.3المذكورة في الجدول أعاله والبالغة  االئتمان. خسارة إسالميمليون دينار  50.7 بمبلغ
وتتضمن مخصصات  إسالميمليون دينار  50.7البالغة رأسمال الشركات  فيتستثني خسارة االئتمان مقابل استثمارات ، م2020

 . إسالميمليون دينار  64.3الجديد بمبلغ  30إضافية عند تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 القوائم المالية )تتمة( إيضاحات حول 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 

 )تتمة( واالستثمارات مخصص انخفاض قيمة موجودات الخزينة والمشاريع. 14

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة: 
  ديسمبر 31 

 م 2021
 ديسمبر  31 

 م 2020
 371,733  464,158 الرصيد االفتتاحي 

مخصص إضافي عند تطبيق قاعدة االنخفاض في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة  
 -   (30)المالية 

 
64,263 

 435,996  464,158 الرصيد االفتتاحي المعدل  
 29,769  29,197 مخصص للسنة 

 ( 1,607)  ( 1,683) شطب / عكس قيد 
 464,158  491,672 الرصيد الختامي

 أعمار األقساط المتأخرة على النحو التالي:  2020ديسمبر  31و م 2021ديسمبر  31كما في 
 

 م 2021ديسمبر  31 

 24 - 13 2 - 7 6-0 بالشهور 
أكثر من  
 غير سيادي  سيادي  المجموع  24

 تمويل بالمرابحة 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 - 4,461 4,461 - - - 4,461 موجودات استصناع
 - 39,720 39,720 29,165 5,278 2,639 2,658 بيع آجل 

 7,888 41,851 49,739 39,902 1,950 2,909 4,978 موجودات اإلجارة 
 - 68,246 68,246 45,681 10,848 5,960 5,757   قروض بدون عوائدال

 7,888 154,278 162,166 114,728 18,076 11,508 17,854 المجموع 
 

 م 2020ديسمبر  31 

 24 - 13 2 - 7 6-0 بالشهور 
أكثر من  
 غير سيادي  سيادي  المجموع  24

 تمويل بالمرابحة 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 - 21,275 21,275 - - - 21,275 موجودات استصناع
 - 33,679 33,679 24,214 4,489 2,245 2,731 بيع آجل 

 3,735 38,556 42,291 32,707 3,899 1,950 3,735 موجودات اإلجارة 
 65 51,645 51,710 34,832 8,679 4,166 4,033   قروض بدون عوائدال

 3,800 145,155 148,955 91,753 17,067 8,361 31,774 المجموع 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع 

 

 استثمارات في رأسمال الشركات -15
 ديسمبر 31

  م 2020
 ديسمبر  31

 م 2021
   

 استثمارات في رأسمال الشركات:    
 مدرجة  466,409  372,400
 غير مدرجة  139,322  131,647
504,047  605,731  

 ( 14القيمة )اإليضاح  ناقصاً: مخصص انخفاض  ( 62,932)  (49,324)
454,723  542,798  

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة:
 ديسمبر 31

  م 2020
 ديسمبر  31

 م 2021
   

    
 الرصيد االفتتاحي 49,324  50,700

 مخصص للسنة  14,941  231
 القيمة العادلة تحويل االنخفاض المتراكم الحتياطي  ( 952)  (966)
 عكس قيد لالنخفاض في القيمة عند االستبعاد ( 381)  (641)

 الرصيد الختامي  62,932  49,324

 االستثمارات في رأسمال الشركات:   الحركة في فيما يلي 
 المنتهية   السنة
 ديسمبر  31في 

  م 2020

السنة المنتهية في  
ديسمبر   31

  م 2021
 االفتتاحيالرصيد  454,723  541,130

 السنة: الحركة خالل    
 إضافات   17,393  -
 ستبعاداتا ( 18,041)  (39,303)

 عكس قيد لالنخفاض في القيمة عند االستبعاد 381  641
 مخصص انخفاض القيمة  ( 14,941)  (231)
 )خسائر( القيمة العادلة غير المحققة أرباح /  صافي  103,283  (47,514)

 الرصيد الختامي  542,798  454,723
 

البنك تقييم استثماراته في رأسمال الشركات غير المدرجة بناء على التقييم الذي نفذه مقيمون    أعادم،  2020و2021خالل السنتين  
تم اعادة تقييم االستثمارات في رأسمال  تم تعديل القيم الدفترية لالستثمارات لتعكس التغيرات في القيم العادلة.  ومستقلون    إكتواريون

المي( من قبل  مليون دينار اس  93:  م 2020)م  2021ديسمبر    31مليون دينار اسالمي كما في    95الشركات غير المدرجة بمبلغ  
مليون دينار   12قيمة عادلة بمبلغ   خسائر :  م 2020مليون دينار اسالمي )  2دلة بمبلغ ذلك إلى خسارة قيمة عا أدىمقيمين مستقلين و

  اسالمي(.
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موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

االستثمارات في الشركات الزميلة-16

السنة المنتهية في  
م 2021ديسمبر 31

المنتهية السنة
ديسمبر   31في 

م 2020
738.992756,875الرصيد االفتتاحي

4,55348,618 إضافات 
(2,947)( 10,367) استبعادات / سداد رأسمال شركات 

(31,974)23.169 تحويل عملة أجنبية وحركات أخرى 
(20.443)- ( 14مخصص انخفاض القيمة )اإليضاح 

-(1,111)على االحتياطيات االفتتاحية للشركات الزميلة   ( 30)المحاسبة المالية  تأثير معيار
(8,114)4.674 صافي النتائج الحصة من  

(2,446)5.420من اقتناء واستبعاد الشركات الزميلة      (الخسارة الربح / )صافي 
(577)(2,298) توزيعات أرباح مستلمة 

763.032738.992 انخفاض في القيمة  
(20.176 )(10,088)

742.856728,904الرصيد الختامي  

إن الحركة في مخصص انخفاض القيمة هو كما يلي:

السنة المنتهية في  
م 2021ديسمبر 31

المنتهية السنة
ديسمبر   31في 

م 2020
-10,088الرصيد االفتتاحي

10,08810,088 إضافات 
20,17610,088 الرصيد الختامي  
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع 

 
 . االستثمارات في الشركات الزميلة )تتمة(16
 

ديسمبر   31 نشاط المنشأة  بلد التأسيس  اسم المنشأة 
ديسمبر   31  م 2021

 م 2020
 ٪ 20.00  - تأمين  المملكة العربية السعودية  المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

 ٪ 45.46  ٪ 45.46 خدمات بنكية  البوسنة  البوسنة الدولي بنك 
 ٪ 31.55  ٪ 31.55 خدمات بنكية  غينيا  البنك اإلسالمي الغيني
 ٪ 23.71  ٪ 7.24 خدمات بنكية  اندونيسيا  بنك معامالت إندونيسيا

 ٪ 26.39  ٪ 26.39 تأمين  اندونيسيا  سيركات تكافل إندونيسيا
 ٪ 21.15  ٪ 21.15 صناعة باكستان  المحدودة شركة األلياف الوطنية 

 ٪ 20.32  ٪ 20.32 شركة استثمار روسيا  شركة تتارستان الدولية لالستثمار
 ٪ 33.26  ٪ 33.26 خدمات بنكية  السنغال البنك اإلسالمي السنغالي 

 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  
 الخاص  

 
 المملكة العربية السعودية 

 
 استثمار قطاع خاص 

 
 41.67 ٪ 

  
43.25 ٪ 

 المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل  
 التجارة

 
 المملكة العربية السعودية 

 
 تمويل تجارة 

 
35.73 ٪ 

  
35.75 ٪ 

صندوق أوقاف االستثمار   المملكة العربية السعودية  صندوق تثمير ممتلكات األوقاف 
 العقاري

 
25.79 ٪ 

  
29.93 ٪ 

صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية  
 IIالتحتية 

 
 البحرين

 
 شركة استثمار

 
26.67 ٪ 

  
26.67 ٪ 

 ٪ 49.40  - شركة استثمار المملكة العربية السعودية    التحتية اإلسالميصندوق البنية 
الصندوق السعودي للمنشآت الصغيرة   

 ٪ 25.00  ٪ 25.00 شركة استثمار المملكة العربية السعودية  مالذ كابيتال    –والمتوسطة  
 ٪ 20.00  - شركة استثمار تونس زيتونه تمكين 

 
 خالل السنة.   التعاونيالمجموعة المتحدة للتأمين و زيتونه تمكينالتحتية اإلسالمي وصندوق البنية تم استبعاد كل من  
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 االستثمار في الشركات الزميلة )تتمة( -16

 فيما يلي المركز المالي وإيرادات ونتائج الشركات الزميلة بالدينار اإلسالمي بناًء على أحدث قوائم مالية متوفرة كما في تاريخ قائمة
 المركز المالي:  

 صافي الدخل اإليرادات  مجموع المطلوبات  مجموع الموجودات       حصة استثمار البنك  السنة  

حصة البنك من 
/   الدخل صافي

 )الخسارة(
المجموعة المتحدة 

  - - - - - م 2021 للتأمين التعاوني
 195 975 65,466 87,054 115,161 5,621 م 2020 

   2,071 4,556 13,571 530,535 593,601     28,669 م 2021 بنك البوسنة الدولي
 ( 2,127) (4,679)  13,432 481,986 543,584 28,000 م 2020 

 129 408 3,703 74,012 83,586 3,020 م 2021 اإلسالمي الغينيالبنك 
 233 737 5,393 77,347 85,703 2,636 م 2020 

 - - 76 467 2,605 - م 2021 بنك معامالت إندونيسيا 
 - - 77 473 2,414 10,088 م 2020 

 57 217 2,515 80,934 91,269 1,583 م 2021 سيركات تكافل إندونيسيا 
 54 204 3,825 78,049 87,603 1,466 م 2020 

 3,632 10,921 16,470 553,879 625,513 23,826 م 2021 البنك اإلسالمي السنغالي 
 2,615 7,862 10,795 406,941 466,525 19,818 م 2020 

المؤسسة اإلسالمية 
 لتنمية القطاع الخاص

 2.530 6.071 30.347 1.378.569 2.149.756 321.354 م 2021
 ( 4,699) (10.865) 29.240 1,578,041 2,269,326 298,997 م 2020

المؤسسة اإلسالمية 
 8,591 24,045 51,825 218,663 935,232 256,030 م 2021 الدولية لتمويل التجارة   

 2,931 8,200 39,430 115,610 794,475 242,674 م 2020 
صندوق تثمير ممتلكات  

 609 2,360 4,731 2,859 95,858 23,981 م 2021 األوقاف
 539 1,800 2,768 1,803 81,135 23,742 م 2020 

صندوق البنك اإلسالمي  
 IIللتنمية للبنية التحتية 

 ( 13,078)  ( 49,044) 3,111 276 306,715 83,693 م 2021
 ( 6,676) ( 25,036) 14,813 367 341,458 92,878 م 2020

 التحتيةصندوق البنية 
 اإلسالمي 

 -  - - - - م 2021
 ( 637) ( 1,139) ( 704) 269 5,189 2,430 م 2020

الصندوق السعودي 
للمنشآت الصغيرة  

مالذ    –والمتوسطة 
 كابيتال 

 134 536 343 24 2,823 700 م 2021

 ( 406) ( 1,623) 343 3,137 9,745 421 م 2020

 زيتونه تمكين 
 - - - - - - م 2021
 ( 135) ( 674) 1,214 10,636 11,295 132 م 2020
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موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

موجودات أخرى -17
ديسمبر 31

م 2020
ديسمبر  31

م 2021
44,883 20,275 "أ"(  21ية محاسبية )إيضاح تحّوطمصنفة ضمن عالقة  معامالت
41,733 18,618 ( 30طراف ذات عالقة )إيضاح أرصدة األ
6,943 11,972 "ج"(  30سلف لصندوق االئتمان )إيضاح 

31,400 32,298 تمويل(  قروض بدون عوائد  وسلف للموظفين )  قروض بدون عوائد 
7,515 11,529 أخرى 

132,474 94,690

معامالت  عقود( أ) -17

ات القيمة تحّوطات التدفقات النقدية وتحّوطالدخل وتأثيرات المركز ل قائمةيقدم الجدول أدناه معلومات مفصلة عن حقوق الملكية و
 العادلة. 

تحّوط ال  عالقات  

التحوط  معامالتا  
القيمة
 االسمية 

الدخل  قائمة  رأسمال الشركات   

 تكلفة التمويل / )االئتمان(  اإلقفال 
ات القيمة العادلة تحّوط  --(1,863)643
ات التدفق النقدي تحّوط  519,041(1,182)1,238(1,331)

(1,182)(625)(688)

ات التدفق النقديتحّوط

تحّوط عالقات ال 2020 ديسمبر 31

القيمة  التجوطية  معامالتال
االسمية 

الدخل  قائمة الشركات  رأسمال
احتياطي  
محاسبة  

تكلفة التمويل /  تحّوط ال
)االئتمان( 

)الخسارة( / الربح
من التغيرات في  

القيم العادلة  
11,124(1,072)1,041,47155العادلة  القيمة  اتتحّوط
3632,398(3,064)226,419النقدي  التدفق اتتحّوط

3,009(709)13,522

القيمة العادلة مكاسب من التغيرات في 
المالي المركز قائمة

تحّوط المحددة في عالقات ال معامالتال
 األصل  االلتزام 

العادلة  القيمة اتتحّوط  5,975
النقدي   التدفق اتتحّوط  -38,908

-- 44,883

المالي المركز قائمة  
المقايضات المحددة  
 في عالقات التحوط 

 األصل  االلتزام 
--
-20,275
-20,275

خسارة من 
التغییرات في 

القیم العادلة
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 العاديةموارد رأس المال   -البنك اإلسالمي للتنمية 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 )تتمة(موجودات أخرى  -17
 

 من المخاطر التالية:  تحّوطمعدل الربح ومعدالت الربح عبر العمالت إلدارة تدفقاته النقدية والل معامالت التحّوطيستخدم البنك 
 

 أ. مخاطر العملة الناشئة عن التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية على الصكوك الصادرة.  
 ب. مخاطر هامش الربح الناتجة عن التغيير في معدل هامش الربح المتغير المطبق على الصكوك الصادرة. 

 
من التعرض للتقلبات السلبية في سعر صرف الجنيه   تحّوطالثابتة للمعدالت الربح بين العمالت ل معامالت التحّوطيستخدم البنك 

االسترليني مقابل الدوالر األمريكي مما يؤدي إلى التقلبات الالحقة في التدفقات النقدية الخارجة في شكل مبلغ التوزيع الدوري  
 على النحو التالي:   م2021ديسمبر   31كما في قائمة  معامالت التحّوطالثابت على الصكوك الصادرة. هناك ثالث 

 
قدره  اسمي على مبلغ سنوياً ٪ 1.49: يدفع البنك 49معدل الربح عبر العمالت مقابل صكوك السلسلة ل معامالت التحّوط . 1

مليون جنيه إسترليني يساوي المبلغ  90قدره اسمي على مبلغ سنوياً ٪ 0.965مليون دوالر أمريكي ويتقاضى  110.754
 على الصكوك الصادرة.  األساسي القائم

قدره  اسمي على مبلغ سنوياً ٪ 0.645: يدفع البنك 51معدل الربح عبر العمالت مقابل صكوك السلسلة ل معامالت التحّوط . 2
مليون جنيه إسترليني والذي يعادل   153قدره اسمي على مبلغ سنوياً ٪ 0.4يتقاضى مليون دوالر أمريكي و 191.097

 الصكوك الصادرة. المبلغ األساسي القائم على 
مليون دوالر   400قدره اسمي على مبلغ سنوياً ٪ 0.6يدفع البنك  :55معدل الربح مقابل صكوك السلسلة ل معامالت التحّوط . 3

مليون دوالر أمريكي يساوي المبلغ األصلي   400اسمي قدره على مبلغ سنوياً  ٪ 0,25صوفر +معدل يتقاضى أمريكي و
 الصادرة. القائم على الصكوك 

  
 القيمة العادلة  القيمة االسمية 

 ديسمبر   31 
 م 2021

 ديسمبر   31
 م 2020

 ديسمبر   31
م 2021  

 ديسمبر   31
م 2020  

العمالت  عبر الربح معدل معامالت التحّوط  233,243 226,420 17,236 38,908 
  5,975 3,039 1,041,471 285,798    الربح معدل معامالت التحّوط

519,041 1,267,891 20,275 44,883 
  

 القيمة العادلة  القيمة االسمية 
 ديسمبر   31 

م 2021  
 ديسمبر   31

م 2020  
 ديسمبر   31

م 2021  
 ديسمبر   31

م 2020  
 5,975 - 1,041,471 - م 2021
 22,503  6,957 142,561 146,857 م 2023
 - 3,039 - 285,798 م 2024
   16,405  10,279 83,859 86,386 م 2029

519,041 1,267,891 20,275       44,883  
 

والصكوك المصدرة في وقت واحد ويتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية    معامالت التحّوطتتم مدفوعات األرباح من  
 إلى الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تؤثر فيها مدفوعات الربح على الديون ذات المعدل المتغير على الربح أو الخسارة. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 الصكوك المصدرة  - 18

 
التالية.     االئتمانخدمات    –قام البنك اإلسالمي للتنمية    قيمة  بلغتوالمحدودة وخدمات التضامن بيرهاد، بإصدار الصكوك الدولية 

 ما يلي: م 2020ديسمبر  31وم 2021ديسمبر   31الصكوك التي تم إصدارها كما في 
 

  
 عملة اإلصدار  تاريخ اإلصدار 

 المعادلة بالدينار االسالمي 
ديسمبر   31   النسبة المئوية  تاريخ االستحقاق   

م 2021  
ديسمبر   31  

م 2020  
ثابتة  %0,255 م 2023مارس  1 253,944       242,773 يورو  م 2016فبراير  29 مدرجة   

ثابت  %1.775 م 2021أكتوبر  10 1,028,751    - دوالر أمريكي م 2016 مارس 10    
ثابت  %2.263 م 2021ديسمبر  7 869,017       - دوالر أمريكي م 2016ديسمبر  7    
ثابت  %2.393 م 2022أبريل  12 872,108       897,177 دوالر أمريكي م 2017ابريل  12   
ثابت  %2.261 م 2022سبتمبر  26 872,604       897,816 دوالر أمريكي م  2017سبتمبر  26    
ثابت  %3.100 م 2023مارس  15 875,429       900,639 دوالر أمريكي م 2018مارس  15    
ثابت  %3.389 م 2023سبتمبر  26 910,040       936,494 دوالر أمريكي م 2018سبتمبر  26    
ثابت  %0.554 م 2023نوفمبر  7 549,014       525,320 يورو  م 2018نوفمبر  7    
ثابت  %3.2867 م 2021نوفمبر  26 327,951       - دوالر أمريكي م 2018نوفمبر  26    
ثابت  %2.843 م 2024أبريل  25 1,045,783    1,076,570 دوالر أمريكي م 2019أبريل  25   
ثابت  %1.957 م 2024أكتوبر  2 1,045,285    1,076,170 دوالر أمريكي م 2019أكتوبر  2   
ثابت  %0.037 م 2024ديسمبر  4 843,775       807,545 يورو  م 2019 ديسمبر 4   
ثابت  %0.3150 م2027يناير  6 253,820       242,987 يورو  م2020يناير  16   
ثابت  %1.8090 م 2025فبراير  26 1,395,874    1,436,955 دوالر أمريكي م 2020فبراير  26   
ثابت  %0.9640 م2029مايو  28 92,308         86,403 جنيه استرليني م2020مايو 28   
ثابت  %0.9080 م2025يونيو  25 1,040,002    1,071,147 دوالر أمريكي م2020يونيو  25   
ثابت  %1,4350 م 2026أكتوبر  21 - 1,288,736 دوالر أمريكي م 2021مارس  31   
ثابت  %1,2620 م  2026مارس  31 - 1,790,610 دوالر أمريكي م 2021أكتوبر  21   
        13,277,342   12,275,705     
ثابت  %4.360 م2024يونيو  28 59,897 59,428 رنغيت ماليزي  م2016يونيو  29 غير مدرجة            
نقطة أساس  0,43شهور +   3الليبور  م 2021سبتمبر  19 69,419 - دوالر أمريكي م 2016سبتمبر  19    
ثابت  %0,374 م 2024فبراير  24 254,164 243,027 يورو  م 2017فبراير  24    
ثابت  %0.350 م 2024فبراير  27 126,951 121,485 يورو  م 2017فبراير  27    
نقطة أساس  0,20شهور +   6الليبور  م 2023يوليو  19 69,587 71,513 دوالر أمريكي م 2018يوليو  19    
ثابت  %0,385 م2024يناير  16 42,364 40,525 يورو  م2019يناير  16   
نقطة أساس  0,43شهور +   3الليبور  م 2024ديسمبر  10 69,435 71,425 دوالر أمريكي م 2019ديسمبر  10   
نقطة أساس  0,43شهور +   3الليبور  م 2024ديسمبر  10 69,429 71,425 دوالر أمريكي م 2019ديسمبر  10   
ثابت %2 م 2024ديسمبر  11 173,745 178,696 دوالر أمريكي م 2019ديسمبر  11   
نقطة أساس  0,37شهور +   6الليبور  م2025يناير  21 382,168          393,623 دوالر أمريكي م2020يناير  21   
ثابت  %2,85 م 2023فبراير  10 108,867          114,916 يوان صيني م 2020فبراير  10   
ثابت  %0.40 م2023يونيو  26 156,765         146,761 جنيه استرليني م2020يونيو  26   
أمريكيدوالر  م 2020يوليو  16  ثابت  %0.88 م 2025يوليو  16 69,611           71,686   
ثابت  %0.10 م 2026سبتمبر  30 379,670        363,477 يورو  م 2020سبتمبر  30   
م 2021أبريل  27  م 2024أبريل  27 - 285,750 دوالر أمريكي  نقطة أساس  %,250صفور ثالثة أشهر +    
م 2021أغسطس  16  م 2024أغسطس  16 - 53,708 دوالر أمريكي  ثابت  0,789%   

      2,287,445 2,032,072    
     14,307,777 15,564,787     المجموع 

 
 

دورية( من عناصر الربح   )توزيعاتتمنح شهادات االستثمار )الصكوك( حاملها الحق في تسلم توزيعات / دفعات دورية متفق عليها 
  واالستصناعالصكوك والذمم المدينة فيما يتعلق بعقود المرابحة    الشركات واستثماراتمن موجودات اإلجارة واالستثمار في رأسمال  

المقيً  المضاربة  والوموجودات  بدون عوائددة  إلى خدمات   قروض  البنك  )اإلصدار( من  إصدارات  بكل سلسلة  المباعة  )المحفظة( 
(.)المستأمنينالبنك اإلسالمي وخدمات تضامن بيرهارد المحدودة -االئتمان المحدودة
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 لصكوك الُمصدرة )تتمة( ا - 18

 
أداء المحفظة تجاه األمين في حال عدم قدرة أي مستفيد على ابعد بيع المحفظة يضمن   ثالثاً  لبنك اإلسالمي للتنمية باعتباره طرفاً 

سداد أي مبلغ مستحق ضمن المحفظة، فإن البنك سيقوم بالسداد.  ويتعهد البنك بشراء المحفظة في تاريخ االستحقاق أو في حالة 
سعر البيع األصلي(.  وفي حال عدم تمكن البنك من توفير موارد   )أي اإلسمية اإلجمالية  الحًل / الفسخ المبًكر، بقيمة تعادل القيمة  

/ الفسخ(، فإن مجلس محافظي البنك اإلسالمي   أو الحلالسترداد الصكوك تحت أي سلسلة مصدرة )سواًء في تاريخ االستحقاق  
ء، بما يكون كافياً للوفاء بالتزامات البنك بموجب مثل هذه للتنمية يمكنه أن يستدعي مثل هذا الجزء من رأس المال القابل لالستدعا

م 2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    المصدرةبلغت التكلفة المتكبدة على الصكوك  وقد  السلسلة من إصدارات الصكوك.   
 مليون دينار إسالمي(.  268,2 :م 2020مليون دينار إسالمي ) 263,8

 
مليون دينار  1,267,9: 2020)إسالمي مليون دينار  519هو لها  تحّوطم المبلغ األساسي القائم على الصكوك المصنفة كبنود إن 

لها كما    تحّوطبلغت قيمة تعديالت القيمة المتراكمة والمتضمنة بالقيمة الدفترية للقيمة العادلة للصكوك المو(.  17( )إيضاح  إسالمي
 مليون دينار إسالمي(.   5,9م:  2020دينار إسالمي )يء ال شم 2021ديسمبر  31في 

 
مليار دينار   0.9مليار دوالر أمريكي )  1.25، تم استحقاق واسترداد صكوك بقيمة    2021ديسمبر    31الحقًا للسنة المنتهية في  

 . 2022إسالمي( في أبريل مليار دينار  1.2مليار دوالر أمريكي ) 1.6إسالمي(. عالوة على ذلك ، تم إصدار صكوك بقيمة 

 مطلوبات سلع مشتراة بالمرابحة  - 19
 

دخل البنك في عملية شراء سلع واتفاقيات بيع مع بعض األطراف المقابلة.  وفقاً ألحكام تلك االتفاقيات، يشترى البنك بعض السلع 
من هذه األطراف المقابلة على أساس الدفع المؤجل ويبيع في نفس الوقت هذه السلع من خالل تلك البنوك إلى أطراف أخرى.  بلغ 

مليون دينار إسالمي( ويمثل الرصيد   308,9:  م2020مليون دينار إسالمي )  277.2م  2021ديسمبر    31الرصيد القائم كما في  
  0,01م  2021بلغت تكلفة التمويل المتكبدة على مطلوبات شراء السلع بالمرابحة خالل  وسعر الشراء بموجب هذه االتفاقيات.   

 مليون دينار إسالمي(.   3,8:  م 2020مليون دينار إسالمي )
 

 مطلوبات اخرى   -20
ديسمبر   31  

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
 11,486  268,007  ( 30أرصدة أطراف ذات عالقة )اإليضاح 

 2,238  2,330  استثمارية   ودائع
 15,101  15,537  مصاريف مستحقة الدفع 

 99,562  114,590  إجارة   – دخل مؤجل 
 186,423  207,898  ( 22المستحق عن خطة التقاعد والرعاية الطبية )اإليضاح االلتزام 

 12,620  15,630  مطلوبات تتعلق بالموظفين
 2,834  2,267  إيرادات منح مؤجلة 

 13.152  13,998  أخرى 
  640,257  343,416 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 القوائم المالية )تتمة( إيضاحات حول 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 وكالة  - 21

 
 يلي:    أدناه كمامن المؤسسات ذات العالقة المبينة  مبالغتسلّم البنك بموجب اتفاقيات الوكالة 

 
بمجموعة البنك   المؤسسات األعضاء

 اإلسالمي للتنمية  
 

 العملة 
المعادل بالدينار اإلسالمي )باآلالف(    

 م2020م               2021
 تاريخ
 اإليداع 

 تاريخ
 االستحقاق 

 م2023يونيو21 م2017ديسمبر21 347,221 - دوالر أمريكي  صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
    347,221   
 

بلغ وقد  ٪ سنويًا(.   0.66: م 2020٪ سنويًا )0,71تتمتع الوكالة المستحقة بعائد متغير متوقع على رأس المال المستثمر يصل إلى  
  مليون   5.6م:  2020مليون دينار إسالمي )  1,7العائد الفعلي الذي دفع لألطراف ذات العالقة على الوكالة المستحقة خالل العام  

 (. دينار إسالمي
 

 ( هي كالتالي: ـحركة الوكالة )المستحقة لإن 
 
ديسمبر   31  

 م 2021
ديسمبر  31 

 م 2020
 361,763  347,221  الرصيد االفتتاحي

 -  (97,204)  استرداد جزئي 
 -                (258,898)          ( 30مع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )إيضاح  حساب جاريتحويل إلى رصيد 

 (14,542)  8,881    أرباح / )خسائر( تحويل عمالت  
 347,221    -  الرصيد الختامي 

 
، وافق البنك وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية م2021. في ديسمبر  م 2021خالل عام  إسالمي  مليون دينار    97تم استرداد مبلغ  

المستحق لصندوق التضامن  إسالمي  مليون دينار    258.9على اإلنهاء المبكر التفاقية الوكالة حيث تم تحويل المبلغ المتبقي البالغ  
 . م2022ام في عتسويته تتم ( على أن 30لصندوق  )إيضاح ل  الجاري  حسابالاإلسالمي للتنمية بموجب االتفاق إلى 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 

 خطط منافع التقاعد  - 22
 

لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية خطة منافع تقاعد تتكون من خطة تقاعد محددة المنافع وخطة للرعاية الطبية للموظفين المتقاعدين 
على    للتنمية،المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي    بالبنك أوإليها بشكل جماعي بخطط التقاعد(.  ويحق لكل موظف    )ويشار

يحق لهم المشاركة   للتنمية،المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي  و  بالبنك  سياسات التوظيف  تحددها   أساس الدوام الكامل، كما
 من تاريخ االنضمام إلى البنك.خطة التقاعد في 

 
موارد رأس المال    -سالمي للتنمية متعددة أرباب العمل، وتشمل البنك اإلسالمي للتنمية  تعتبر خطة تقاعد موظفي مجموعة البنك اإل

العادية، وصندوق وقف موارد الحساب الخاص )"الوقف"(، والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية 
 .ان الصادرات، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنميةالقطاع الخاص، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتم

 
 خطة تقاعد الموظفين  

 
المحددة القديمة )الركيزة األولى( وخطة المعاشات الهجينة الجديدة )الركيزة المنافع  عبارة عن مزيج من خطة    إن خطة تقاعد الموظفين

األول من رجب   في  التي أصبحت سارية  )الموافق    1399الثانية(  و  م1979مايو    27ـ  على   (م1/1/2021هـ )17/5/1442( 
البنك و لدى  يعمل  للتنمية  التوالي. كل شخص  اإلسالمي  البنك  بمجموعة  األعضاء  أساس  المؤسسات  باستثناء   ،الكاملالدوام  على 

، مؤهل  لتنميةوالمؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي لفي سياسات التوظيف للبنك  كما هي محددة  محددة،  اللمدة  اموظفين  
، من تاريخ االنضمام إلى البنك وتقتصر المشاركة في خطة المعاشات الهجينة على أولئك الذين  خطة تقاعد الموظفينللمشاركة في  

على أساس اختياري، ومع ذلك، يتم تسجيل أولئك الذين    م 2020ديسمبر    31لديهم أقل من خمس سنوات من الخدمة اعتباًرا من  
 .بشكل تلقائي م 1/2021/ 1انضموا إلى البنك اعتباًرا من 

 
المؤسسات ٪( من الراتب السنوي األساسي بينما يساهم البنك و11.1-م2020٪ ) 11.1في كال الركيزتين، يساهم الموظف بنسبة  

 ٪(. 25.9- م2020٪ )25.9بنسبة األعضاء بمجموعة البنك 
 

 الموظفين فيما يلي: لخطة تقاعدتتلخص المزايا الرئيسية 
 سن التقاعد االعتيادي هو ذكرى مرور إثنين وستين سنة من تاريخ ميالد المنتسب.  (1)
، من  هجينة٪ بموجب الخطة ال1٪ بموجب خطة تقاعد الموظفين القديمة أو 2.5عند التقاعد، يحق للموظف المتقاعد المؤهل  (2)

للتقاعد  في المعاش التقاعدي( اللجنة( )عن كل سنة من سنوات الخدمة الخاضعة  كما هو محدد  متوسط أجر مرجح )أعلى  
 .سنة هجرية 30ومحددة بحد أقصى  

٪ من مساهمة الموظفين بنسبة 5٪ و  25.9البالغة  المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك  ٪ من مساهمة البنك و10يتم استخدام   (3)
تقاعد على شكل مبلغ  كمنافع  ٪، في تمويل مكون الخطة المختلطة. سيتم دفع الصندوق المتراكم وعائداته االستثمارية  11.1

 مقطوع للمشاركين في الخطة المختلطة.
الوفاة بعد التقاعد    منافعنهاية الخدمة أو الوفاة قبل التقاعد أو    منافعالعجز أو    منافععند التقاعد المبكر، أو    المنافعمدفوعات   (4)

 . تُدفع أيًضا على النحو الذي تحدده لجنة المعاشات التقاعدية
 

 خطة الرعاية الطبية للمتقاعدين 
ى قرار مجلس م( أسس البنك خطة رعاية طبية للموظفين المتقاعدين، بناًء عل2000إبريل    6هـ )الموافق  1421محرم    1اعتباراً من  

التنفيذيين بتاريخ   المؤهلين في 1998فبراير    15هـ )الموافق  1418شوال    18المديرين  الموظفين  م(.  وقد تم توسيع ذلك ليشمل 
 والمؤسسات األعضاء يتم تمويل خطة الرعاية الطبية للمتقاعدين ما بين البنك المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  

تهدف خطة الرعاية الطبية للمتقاعدين إلى   على التوالي من الرواتب األساسية.  ٪0.5و  ٪1بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بنسبة  
 دفع مبالغ شهرية للموظفين المتقاعدين المؤهلين مقابل مصروفاتهم الطبية.   
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 القوائم المالية )تتمة( إيضاحات حول 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 

 خطط منافع التقاعد )تتمة( - 22
 

 المستحقة الدفع لكل موظف متقاعد بموجب الخطة الطبية وفقًا للصيغة التالية:  االستحقاقاتيتم احتساب 
 
 . ٪0,18× سنة هجرية(  30فترة االشتراك )محددة بحد أقصى  Xمن قبل لجنة التقاعد(  هو محدد  كما)أعلى متوسط أجر مرجح  

يتم دفعها   الوفاة بعد التقاعد منافعإنهاء الخدمة والوفاة قبل التقاعد أو   منافعو العجز  منافعمدفوعات االستحقاقات عند التقاعد المبكر و
 النحو الذي تحدده لجنة المعاشات التقاعدية. أيًضا على 

 
 صندوق التكافل الطبي للمتقاعدين  

تغطية طبية جديدة منافع  ، وافق مجلس اإلدارة العامة على إنشاء صندوق التكافل الطبي للمتقاعدين والذي سيوفر  م2019في فبراير 
سنوات على    10للتنمية. بموجب االقتراح، فإن الموظفين النشطين الذين لديهم  للمتقاعدين المستقبليين في مجموعة البنك اإلسالمي  

صندوق التكافل الطبي سوف يندرجون تلقائيًا تحت مظلة    م 2019يناير    1األقل من فترة الخدمة قبل سن التقاعد العادي اعتباًرا من  
 ة الخدمة خيار االنضمام إلى الصندوق الجديد. . وسيُعرض على الموظفين الذين ال يستوفون الحد األدنى لفترللمتقاعدين

 
٪ من الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي من قبل البنك والموظفين 4سيتم تمويل الخطة بشكل مشترك بمساهمات تساوي  

 ٪ من راتبهم التقاعدي )قبل استبداله(. 4العاملين؛ ومساهمة المتقاعدين المستقبليين بنسبة 
 

التكافل الطبي ، تم تحويل مساهمات البنك والموظفين للموظفين المعينين بموجب الخطة الجديدة إلى صندوق  م2021ر  اعتباًرا من يناي
 .للمتقاعدين

 
 خطة الرعاية الطبية للمتقاعدين إدارة 

تقوم لجنة المعاشات التقاعدية المعينة من قبل رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بإدارة برامج التقويم االستراتيجي كصناديق 
لجنة المعاشات التقاعدية هي المسؤولة عن اإلشراف على االستثمار واألنشطة االكتوارية لبرامج  وتعتبر منفصلة نيابة عن موظفيها. 

االسترا والمؤسسات تيجي.  التقويم  البنك  يقوم  التقاعد.  لجنة  التي تضعها  السياسات  بموجب  التقاعد  موجودات خطط  استثمار  ويتم 
 الخسائر االكتوارية للخطط وتتقاسم المصاريف اإلدارية.  للتنمية بتغطيةاألعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي 

 
 المخاطر 

 
 مخاطر االستثمار

الرعاية الطبية للمتقاعدين باستخدام معدل الخصم المحدد بالرجوع إلى عائدات سندات الشركات خطط  تُحسب القيمة الحالية اللتزامات  
أقل من هذا المعدل، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء عجز في الخطة. حاليًا، يمتلك مقدمو موجودات الخطط  عالية الجودة؛ إذا كان العائد على  

نظًرا للطبيعة طويلة األجل  ونًا نسبيًا في األوراق المالية وأدوات الدين والعقارات.  الرعاية الطبية للمتقاعدين استثماًرا متوازخطط  
موجودات أنه من المناسب استثمار جزء معقول من  الخطط  ، يعتبر المسؤول عن برنامج  الرعاية الطبية للمتقاعدينخطط  اللتزامات  

 دة العائد الناتج عن الصندوق.وفي العقارات لزيارأسمال الشركات في األوراق المالية في الخطط 
 

 معدل الخصم 
ولكن سيتم تعويض ذلك جزئيًا عن  الرعاية الطبية للمتقاعدين  خطط  سيؤدي االنخفاض في معدل عائد السندات إلى زيادة التزامات  

 . الخطططريق زيادة العائد على استثمارات ديون 
 

 مخاطر طول العمر
أثناء وبعد توظيفهم. زيادة متوسط الخطط  بالرجوع إلى أفضل تقدير لوفيات المشاركين في  الخطط  يتم حساب القيمة الحالية اللتزامات  

 . الخططالتزام ستزيد من الخطط العمر المتوقع للمشاركين في 
 

 مخاطر الراتب
الحالية   القيمة  للمشاركين في  اللتزام الخطط  يتم حساب  المستقبلية  الرواتب  إلى  الزيادة في الخطط بالرجوع  النحو، فإن  . على هذا 

 . التزام الخطط ستزيد منالخطط رواتب المشاركين في 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 )تتمة( خطط منافع التقاعد - 22

 
 المنافع المحددة:   الحالية اللتزامبين الجدول التالي ملخصاً للحركة في القيمة  

 

 
 خطة  

  تقاعد الموظفين 
 خطة الرعاية  

 الطبية للموظفين 

 
ديسمبر   31

  م 2021
ديسمبر  31

  م 2020
ديسمبر   31

  م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
 26,494  30,782  307,329  351,680 الرصيد االفتتاحي  – التزامات منافع 

 1,242  1,559  13,556  16,869 تكاليف الخدمة الحالية 
 -  -  1,822  - تكلفة الخدمة السابقة  

 859  817  9,977  9,353 المحددة  خطة المنافع  مصروف على التزامات
 234  272  5,220  5,539 مساهمات المشاركين في الخطة 
 (817)  ( 838)  (13,020)   (13,167) الخطة المبالغ المدفوعة من موجودات 

 4001  808  40,894  6,428 اإلكتوارية الخسارة صافي 
 (1,231)  895  (14,098)    10,222   تحويل عملة (أرباح خسائر/) 

 30,782  34,295  351,680  386,924 الرصيد الختامي –التزامات المنافع 
 

 الخطة: فيما يلي الحركة في موجودات 
 

 
 خطة  

  تقاعد الموظفين 
 خطة الرعاية  

 الطبية للموظفين 

 
ديسمبر   31

  م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
ديسمبر   31 

  م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
 9,280  9,916  190,880  186,123 الرصيد االفتتاحي  – القيمة العادلة لموجودات الخطة 

 -  35  (2,491)    3,668 تعديالت أخرى  
 303  267  6,324  5,053 الربح على موجودات الخطة  
من معدل   األكبر /)األقل(    العائد على موجودات الخطة

 313  ( 204)  (5,236)  ( 3,245) الخصم 
 234  272  5,220  5,539 مساهمات المشاركين في الخطة 

 1,006  1,302  12,232  12,901 مساهمة صاحب العمل 
 (817)  ( 837)  (13,020)  ( 13,167) المبالغ المدفوعة من موجودات الخطة   

 (403)  288  (7,786)  5,410 تحويل عملة أرباح /)خسائر( 
 9,916  11,039  186,123  202,282 الرصيد الختامي   –القيمة العادلة لموجودات الخطة 

المركز  صافي االلتزام المقيد في قائمة    – وضع التمويل  
القيمة   المنافع عن  التزامات  يمثل زيادة  والذي  المالي 

  184,642 ( 21العادلة لموجودات الخطة )اإليضاح 

 
 

165,557  23,256  

 
 

20,866 
 

تقدير يمثل صافي االلتزام أعاله، الخسائر اإلكتوارية المتراكمة والناتجة عن الفرق بين الخبرة الفعلية واالفتراضات المستخدمة في  
 االلتزام الذي اعترف به البنك في قائمة التغيرات في حقوق األعضاء مباشرة في السنة التي يحدث فيها، إذا كان جوهرياً. 
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موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع 

)تتمة( خطط منافع التقاعد - 22

31وم  2021ديسمبر    31بناًء على التقييمات اإلكتوارية، فإن مصروفات خطة منافع التقاعد والرعاية الطبية للسنتين المنتهيتين في  
 للبنك اإلسالمي للتنمية تتألف مما يلي: بالنسبةم 2020ديسمبر 

خطة الرعاية الطبية للموظفين خطة تقاعد الموظفين 
السنة المنتهية  

ديسمبر    31في 
م 2021

المنتهية   السنة
ديسمبر   31في 

م 2020

السنة المنتهية  
ديسمبر    31في 

م 2021

المنتهية في   السنة
ديسمبر  31

م 2020

16,86913,5561,5591,242تكاليف الخدمة الحالية 

--1,822- تكلفة الخدمة السابقة

9,3539,977817859المنافع المحدودة مصروف على التزامات 
( 303) ( 267)(6,324) ( 5,053)إيرادات على الموجودات 

 -607-4,812عملة  نحويل خسارة 
25,98119,0312,7161,798المبالغ المثبتة في قائمة الدخل 

6,42840,8948084,001 اإلكتوارية الناتجة عن االفتراضات الخسائر 
(313)3,2455,236204العائد على موجودات الخطة أكبر من معدل الخصم 

(828)( 34)(3,821)( 3,668)تعديالت أخرى  

االكتوارية كما يلي:االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقييمات 

خطة  
تقاعد الموظفين 

خطة الرعاية  
الطبية للموظفين 

ديسمبر   31
م 2021

ديسمبر  31
م 2020

ديسمبر   31
م 2021

ديسمبر  31
م 2020

٪ 2.60 % 2.85 ٪ 2.60 % 2.85 معدل الخصم 
٪ 4.50 % 6,5  -  %4,5٪ 4.50 % 6,5  -  %4,5معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب 

على سندات مؤسسات مصنفة   جلاأليتم اختيار معدل الخصم المستخدم لتحديد التزامات المنافع بالرجوع الى معدالت العائد طويل  
٪ وما 5.0  -سنة    50-35٪،  6.5  -سنة    35- 20إلى العمر أي    م2021استند معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب لعام  ".  AAبفئة" 
 ٪. 4.5  -سنة  50فوق 

6,00542,3099782,860األعضاء  المبالغ المثبتة في قائمة التغيرات في حقوق 

إن حساسية التزام المنافع المحددة تجاه التغيرات في االفتراضات األساسية المرجحة هي كما يلي:

خطة  
تقاعد الموظفين 

خطة الرعاية  
الطبية للموظفين 

 %5+ %5- %5+ %5-
(31,781 )36,429(3,053 )3,514 معدل الخصم 

13,00213,0271,112معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب  ( )  ((1,035
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موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الدنانير 

)تتمة( خطط منافع التقاعد - 22

 يمثل الجدول التالي موجودات الخطة حسب الفئات الرئيسية:

خطة الرعاية الطبية للموظفين خطة تقاعد الموظفين 
ديسمبر   31

م 2021
ديسمبر  31

م 2020
ديسمبر   31

م 2021
ديسمبر  31

م 2020
السلع ديون  حكمه والنقد وما في 

100,50382,5645,1805,556 بالمرابحة  
-27,52824,293إدارة صناديق وبيع آجل 

-

57,85860,4124,1784,030 استثمارات في الصكوك
-16,45117,484 أرض 

-

1,3701,681375(58) أخرى )صافي( 
202,282186,12311,0399,961 موجودات الخطة 

يلخص الجدول التالي الوضع التمويلي لخطة تقاعد الموظفين كما في نهاية السنوات المالية األربع السابقة وتوقعات السنة التالية: 

ديسمبر 31
م 2022

ديسمبر   31
م 2021

ديسمبر   31
م 2020

ديسمبر   31
م 2019

ديسمبر   31
م 2018

(236,673)(307,329)(351,680)(386,924)(404,533) القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة   
209,956202,282202,113190,880176,720 القيمة العادلة لموجودات الخطة 

(59,953)(116,449)(149,567)(184,642)(194,577)العجز في الخطة 

والتكاليف المتوقعة التي سيتم إسالمي  دينار    11.474هي    م 2022ديسمبر    31مساهمة صاحب العمل المتوقعة للسنة المنتهية في  
 . إسالميدينار  21.409االعتراف بها في الربح أو الخسارة هي 

نهاية السنوات المالية األربع السابقة وتوقعات السنة  يلخص الجدول التالي الوضع التمويلي لخطة الرعاية الطبية للموظفين كما في  
 التالية: 

ديسمبر 31
م 2022

ديسمبر   31
م 2021

ديسمبر   31
م 2020

ديسمبر   31
م 2019

ديسمبر   31
م 2018

(17,034)(26,494)(30,782)(34,295)(36,379) القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة   
11,04111,0399,9169,2808,234 العادلة لموجودات الخطة القيمة 

(8,800)(17,214)(20,866)(23,256)(25,338)العجز في الخطة 

في   المنتهية  للسنة  المتوقعة  العمل  صاحب  سيتم إسالمي  دينار    448هي    م2022ديسمبر    31مساهمة  التي  المتوقعة  والتكاليف 
 .إسالميدينار   2.530االعتراف بها في الربح أو الخسارة هي 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الدنانير 

 
 )تتمة( خطط منافع التقاعد - 22

 
 التزامات صندوق التقاعد وصندوق العالج الطبي ما يلي: احتياطيتتألف المبالغ التي تم تسجيلها في 

 
 

خطة تقاعد  
  الموظفين 

خطة الرعاية  
  الطبية للموظفين 

 المجموع  
 ديسمبر  31

  م 2021 

 المجموع  
 رديسمب  31

 م 2020
 108,196  153,365  13,850  139,515 الرصيد االفتتاحي

المستحقة  االكتوارية ( / الخسارة الربح)
      : لـ

 
 

أ. تأثير التغيرات في االفتراضات  
 ( 5,216)   ( 102)  ( 5,114) الديموغرافية 

 
 - 

ب. تأثير التغيرات في االفتراضات  
 ( 15,269)   ( 1,375)  ( 13,894) المالية

 
46,410 

 ( 1,515)  27,721  2,285  25,436 الخبرة ج. تأثير تعديالت 
النظام أكبر /  موجودات العائد على 

 3,449  204  3,245 )أقل( من معدل الخصم  
 

4,923 
 ( 4,649)  ( 3,702)   ( 34)  ( 3,668) تعديالت أخرى  
 153,365  160,348  14,828  145,520 الرصيد الختامي 

 
 

 :هو كما يليالمتوقع االستحقاق تحليل إن 
 

 2021  ديسمبر 31  
خطة تقاعد    

 الموظفين 
خطة الرعاية   

 الطبية للموظفين 
 979  18,011  السنة األولى 
 1,000  15,834  السنة الثانية 
 1,024  14,821  السنة الثالثة 

 1,072  17,500  السنة الرابعة 
 1,131  18,801  السنة الخامسة 

 6,450  105,404  الخمس السنوات القادمة 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 المدفوعرأس المال  - 23

 
يشمل رأس المال االكتتابات المدفوعة من الدول األعضاء.   وال يخضع البنك لمتطلبات رأسمال مفروضة من الخارج.  كما في 

 دولة عضو من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. 57تاريخ التقرير المالي، يتكون المساهمون من 
 

 م مما يلي: 2021 ديسمبر 31يتكون رأس المال للبنك كما في 
ديسمبر   31 

 م 2021
 ديسمبر 31 

  م2020
 100.000.000   100.000.000  دينار إسالمي للسهم الواحد  10.000سهم بقيمة  10.000.000 : رأس المال المصرح به

( بقيمة 5.061.406: م2020ديسمبر 31سهم ) 5.061.406 رأس المال المصدر: 
 50.614.060  الواحد دينار إسالمي للسهم  10.000

 
 50.614.060 

 ( 353.570)  ( 353.570) ناقصاً: أسهم متاحة لالكتتاب 

 50.260.490   50.260.490  رأس المال المكتتب به 
 (40.888.595)  ( 40.888.595) لالستدعاء قابل المال ال رأس

 9.371.895   9.371.895  استدعاؤه تم الذي  مال ال رأس 
 ( 3.175.735)  ( 2.935.250) بعد  مستحقةمبالغ غير 

 ( 255.559)  ( 259.559) أقساط تجاوزت تاريخ االستحقاق  
 5.940.601   6,177,086 رأس المال المدفوع 

 
 مليون دينار اسالمي( مقابل رأس المال المدفوع خالل السنة.  155,48:  م2020مليون دينار اسالمي ) 236,48البنك مبلغ  تسلم

 
المدفوع كما في   المال  م:  2020ديسمبر    31)دينار إسالمي    0,54م، لدى البنك  2021ديسمبر    31لكل دينار إسالمي من رأس 

 دينار إسالمي( من مجموع االحتياطيات المتراكمة.  0.53
 

موارد رأس المال العادية    -م(، تمت زيادة رأسمال البنك االسالمي للتنمية  2020ديسمبر    19)هـ  1442جمادى االولى    4بتاريخ  
مليار دينار اسالمي )الزيادة السادسة العامة لرأس المال(   55,5دينار اسالمي إلى    ر مليا  50,3من  مليار دينار إسالمي    5,5بمبلغ  

ستكون الزيادة السادسة العادية لرأسمال متاحة الكتتاب األعضاء وتمرير.   بموجب قرار مجلس المحافظين الذي تمت الموفقة عليه بال
 وفقاً لقواعد وقرار مجلس المحافظين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56

 

56 

 
 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

 
 االحتياطيات  -24

 
 تتكون االحتياطيات من االحتياطي العام، وصافي نتائج الفترة السابقة، واحتياطي القيمة العادلة الناتج عن إدراج أرباح وخسائر القيمة

الملكية، والتزامات التقاعد والعالج الطبي، واالحتياطيات األخرى  العادلة في االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق  
 . تحّوطالمتعلقة بصفة رئيسة بحركة حساب االستثمار في الشركات الزميلة ومحاسبة ال

 االحتياطي العام 
المادة   الفقرة األولى من  العام، عند   42بموجب  إلى االحتياطي  للبنك  السنوي  البنك، يجب تحويل صافي الدخل  من اتفاقية تأسيس 

،  م2021ديسمبر    31من رأس المال المكتتب به للبنك.  كما في    ٪25موافقة مجلس المحافظين على ذلك، حتى يعادل هذا االحتياطي  
(.  تعتبر أي زيادة في صافي الدخل  ٪5,96م:  2020ديسمبر    31من رأس المال المكتتب به )   ٪6,16شكل االحتياطي العام نسبة  

 عن الحد أعاله متاحة للتوزيع على الدول األعضاء.  
 
 

فقد تم إجراء التوزيعات التالية من االحتياطي العام   441-6جي /  وقرار بي  441-5بموجب قرار مجلس المحافظين المؤرخ بي جي/
 : م 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في خالل ا

 
مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في   20٪( من صافي الدخل العادي للبنك )بحد أقصى  5م:  2020٪ )10تم تخصيص   -

  10.9بمبلغ  األخرى    المهمةلتمويل البرامج االستراتيجية والمبادرات التشغيلية  دعم فني  شكل منح  على    م2021ديسمبر    31
 (.إسالميمليون دينار  7.8:  م2020ديسمبر 31)إسالمي مليون دينار 

 
  31مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في  8٪( من صافي الدخل العادي للبنك )بحد أقصى 2م: 2020٪ )4تم تخصيص  -

:  م 2020ديسمبر    31)  إسالميمليون دينار    4.3لتمويل برامج المنح الدراسية للبنك على شكل منح بقيمة    م2021ديسمبر  
 (. إسالميمليون دينار  3.1

 
 مصاريف إدارية - 25

 
 السنة المنتهية في  

 م2021ديسمبر   31
 المنتهية في  السنة 

 م2020ديسمبر  31
 130,065  124,609 تكلفة موظفين

 5,158  5,866 حوسبة  
 13,648  12,463 رسوم استشارات 

 14,274  13,876 أخرى 
 156,814  163,145 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 االلتزامات -26

 
يدخل البنك ضمن دورة أعماله العادية كطرف في أدوات مالية ذات مخاطر خارج قائمة المركز المالي حتى يفي باحتياجات عمالئه.   

ً وتشمل هذه األدوات   في بالصرف على المشاريع، والتزامات المساهمة في رأس المال، وبعض البنود األخرى التي ال تظهر    التزاما
 المركز المالي.  قائمة

 
االئتمان  البنك سياساتستخدم  ي االلتزامات   نفسها  إدارة وضبط  في حالة  المالي، كما  المركز  قائمة  بالتزامات خارج  التعهد  عند 

 للعمليات داخل قائمة المركز المالي.
 

 
 التزامات قائمة 

 ديسمبر  31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   4,394,097 3,372,734 موجودات استصناع  
 2,043,944 2,366,648 بيع آجل 

 634,166 602,134   قروض بدون عوائد 
 840,691 634,244 موجودات إجارة 
 28,850 40,602 والصناديق   سمال الشركات أاستثمارات في ر

 7,016,062 7,941,748 
 

 أرباح ومصاريف غير متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية   -27
 

ال يتم تسجيل الدخل من العمليات التي ال تجيزها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في قائمة الدخل للبنك، ولكن يتم 
المية كما تحددها الهيئة الشرعية لمجموعة البنك تحويلها إلى صندوق وقف موارد الحساب الخاص وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلس

 اإلسالمي للتنمية. 
 

 بلغ الدخل المحقق خالل السنة من العمليات غير المجازة من قبل الهيئة الشرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ما يلي: 
 

 م 2020 م 2021 
 المبلغ  عدد االحداث   المبلغ  االحداث   عدد 

 236 7 75 1 رسوم التزام  
 71 11 39 37 فائدة من حسابات في بنوك تقليدية  

 307  114  المجموع  
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم 

 
 

 الهيئة الشرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية   ـ28

تخضع أنشطة البنك إلشراف الهيئة الشرعية التي تتكون من أعضاء يقوم بتعيينهم رئيس مجموعة البنك بعد استشارة مجلس المديرين 
تعيين أعضاء الهيئة الشرعية    يتم,التنفيذيين للبنك. وقد تأسست الهيئة الشرعية لمجموعة البنك بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين.  

 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 

 تتضمن مهام الهيئة الشرعية ما يلي: 
بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية   والمؤسسات األعضاءالنظر في كل ما يوجه إليها من معامالت ومنتجات يطرحها البنك   -

كم على توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ووضع المبادئ  وصناديق االئتمان التابعة له لالستخدام ألول مرة والح
 األساسية لصياغة العقود ذات الصلة وأي وثائق أخرى. 

إبداء رأيها بشأن البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية التي يعتزم البنك والمؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية   -
االئتمان التابعة له استخدامها، ووضع المبادئ األساسية لصياغة العقود ذات الصلة وأي وثائق أخرى، والمساهمة  وصناديق  

 في تطويرها بغية تعزيز تجربة البنك والجهات المنتسبة وصناديق االئتمان التابعة له بهذا الصدد. 

والمؤسسات  ن قبل مجلس المديرين التنفيذيين أو إدارة البنك  اإلجابة على األسئلة واالستفسارات والتوضيحات الموجهة إليها م  -
 بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وصناديق االئتمان التابعة له.  األعضاء

التابعة له لتعزيز    االئتمان  جموعة البنك اإلسالمي للتنمية وصناديقالمساهمة في برنامج البنك والمؤسسات األعضاء بم -
موظفيه   المالية باوعي  بالمعامالت  المتعلقة  والقيم  والمبادئ  والقواعد  لألسس  فهمهم  وتعميق  اإلسالمي  المصرفي  لعمل 

 اإلسالمية.

  وصناديق بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    والمؤسسات األعضاءتقديم تقرير شامل إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك   -
البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في ضوء اآلراء والتوجيهات والمعامالت    التزامالتابعة له يوضح مدى    االئتمان

 التي تمت مراجعتها.
 

 حسابات االستثمار المقيدة  - 29
قام البنك بصفته المضارب باستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المقيدة مقابل حصة المضارب في الربح. ال تظهر حسابات 

حسابات االستثمار المقيدة المحققة من استثماراتهم وبلغ إجمالي  وقد بلغت حقوق حملة المركز المالي للبنك. قائمة االستثمار المقيدة في 
(. وبلغت  إسالميمليون دينار  80.9:  م2020ديسمبر  31)إسالمي مليون دينار  78.2م 2021ديسمبر  31االلتزامات كما في 

دينار  مليون 1.3: م 2020)إسالمي مليون دينار  0.8حسابات االستثمار المقيدة حملة األرباح المتراكمة على االستثمارات نيابة عن 
 (. دينار إسالمي مليون 0.09: م 2020)إسالمي مليون دينار  0.07التي يتقاضاها البنك (، وبلغت رسوم المضارب إسالمي

  

 
 أرصدة أطراف ذات عالقة - 30
 

والمؤسسات   في معامالت مع أطراف ذات عالقة، تعرف بأنها الدول األعضاء، والجهات المنتسبة،  ،انشطته العادية  البنك، ضمنيدخل  
القرار،    األعضاء لصناعة  الرئيسة  والهيئات  البنك،  بها  يبادر  أخرى  وبرامج  االئتمان  للتنمية، وصناديق  اإلسالمي  البنك  بمجموعة 

 والهيئة الشرعية والمنشآت التي تمارس عليها هذه األطراف تأثيراً جوهريا.المكونة من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين  

 أنشطة البنك التنموية بشكل أساسي مع الدول األعضاء. وقد نفذت 



59

59

موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

أرصدة أطراف ذات عالقة )تتمة( - 30

بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وصناديق االئتمان في نهاية   والمؤسسات األعضاءبلغ صافي األرصدة المطلوبة من/ )إلى( البنك 
 السنة كما يلي: 

م 2020ديسمبر  31م 2021ديسمبر  31
لـ   بمطلو  من  مطلوب  لـ   بمطلو  من  مطلوب

ــ     740-578الهيئة العالمية للوقف ـ
ــ      صندوق تثمير ممتلكات األوقاف ــ     (4,346)ـ ( 1,036)ـ

ــ      صندوق وحدات االستثمار  ــ     (394)ـ ( 321)ـ
ــ     1,982433 المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ـ

ــ      صندوق وقف موارد الحساب الخاص  ــ     23,508(3,227)ـ ـ
ــ     107246 صندوق البنك اإلسالمي للمعونة الخاصة ـ

ــ      صندوق تقاعد موظفي البنك اإلسالمي للتنمية  ــ     (454)ـ ( 701)ـ
ــ     846 صندوق الرعاية الطبية للبنك اإلسالمي للتنمية ـ

ــ      صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  ــ     ـ ( 4,231)ـ
ــ     824 بناء قدرات المؤسسات  ـ

ــ      التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني ــ     1ـ ـ
ــ      صندوق األقصى  ــ     ـ ــ     650ـ ـ

ــ     4,422 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  ــ     2,447ـ ـ
ــ     40 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا  ــ     39ـ ـ

ــ     2,283 المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  ــ     803ـ ـ
( الملك عبد الراحلخادم الحرمين الشريفين )  برنامج  -البنك اإلسالمي للتنمية  

( 1,423)3943,142 هللا بن عبد العزيز األعمال الخيرية  
ــ     ( 258,898)7,545 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  ( 3,776)ـ

ــ     9,228 (25) مشروع الهدي واألضاحي ـ
ــ     -26 بنيان  صندوق ــ     ـ ـ

ــ     43 الصندوق العالمي اإلسالمي الخيري لألطفال ــ     ـ ــ     ـ ـ
ــ      برنامج فاعل خير  ( 766)3,142ـ

ــ      الكويت للتنمية   صندوق ــ     ـ ــ     ـ ــ     ـ ـ
ــ     239 قطاع التعليم الوطني   صندوق ــ     ـ ــ     ـ ـ

ــ     793 صندوق حياة وأحياء ــ     486ـ ـ
( 12,252)44,875( ۲٦۸,۰۰۷)18,618 المجموع

بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وصناديق االئتمان الخاصة. يقدم البنك خدمات إدارة للمؤسسات األعضاء 

المشاريع(   )موجوداتها البنك مع الدول األعضاء تمثل جميعاً أنشطة التمويالت السيادية  فيمعامالت األنشطة التنموية التي يدخل  
التنموية   األنشطةللبنك والدخل المتعلق بها والتي تم اإلفصاح عنها في قائمة الدخل.  بخالف جميع العمليات التنموية، دخل البنك في  

 األساسية التالية مع أطراف ذات عالقة: 

ارد رأس المال العادية  ( مليار دوالر أمريكي من مو1ص )ي خصتم، قرر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك  2008في سنة  (أ 
المضارب   المؤسسة بدور  تقوم  بالمرابحة حيث  التمويل  التجارة، إلدارة  لتمويل  الدولية اإلسالمية  المؤسسة  للبنك لصالح 

حصة المؤسسة من الربح الناتج من اتفاقية المضاربة( ذات    )أي)بموجب اتفاقية مضاربة(.   بلغت قيمة حصة المضارب  
مليون دينار    1.7:  م2020مليون دينار إسالمي )  1,6مؤسسة الدولية اإلسالمية لتنمية التجارة مبلغ  الصلة التي حملتها ال

إسالمي(. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الدنانير 

 
 أرصدة أطراف ذات عالقة )تتمة( - 30

 
إسالمي مليون دينار    258.9صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بمبلغ    أودعهاتحت إدارته  قائمة  وكالة  مطلوبات    لبنك  ل (ب 

دينار    347.2  م:2020) )إيضاح  إسالميمليون  البنك  2021(. في ديسمبر  20(  وافق  اإلسالمي ،  التضامن  وصندوق 
للتنمية على اإلنهاء المبكر لالتفاقية حيث تم تحويل المبالغ المستحقة لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بموجب الترتيب 

 . م 2022إلى الحساب المشترك بين الصناديق للتسوية في عام 
 
بمبلغ    قدم (ج  دفعة مقدمة  دينار اسالمي ما يعادل    6,9البنك  االئتمان، والتمكين  مل  10مليون  يون دوالر أمريكي لصندوق 

مشروع الهدي  مليون لاير سعودي( إلى    25,3مليون دينار إسالمي )ما يعادل    4,8ومبلغ  االقتصادي للشعب الفلسطيني  
 (.  17)إيضاح واألضاحي 

 
المشروع عن السداد استالم  يمثل    م2020ديسمبر    31كما في    صندوق وقف موارد الحساب الخاص التمويل المشترك مع   (د 

 موارد رأس المال العادية من خالل الحساب البنكي للصندوق. - المتعلق بالبنك االسالمي للتنمية 
 

. بلغت رسوم المضارب  عضوة بمجموعة البنكمؤسسة  يقوم البنك بدور المضارب لصندوق استثمار عقارات األوقاف،   (ه 
 (.إسالمي مليون 0.20م:  2020)إسالمي مليون دينار  0.27 م 2021التي يتقاضاها البنك خالل عام  

 
 أجور اإلدارة العليا ومصاريف مجلس المديرين التنفيذيين.هـ(        

 
بلغت األجور المدفوعة أو المستحقة الدفع لإلدارة العليا لقاء خدماتهم والمصاريف وقد  تشمل اإلدارة العليا الرئيس ونواب الرئيس.   

 المتعلقة بمجلس المديرين التنفيذيين كما يظهر بالجدول أدناه:
 

 السنة المنتهية   
 ديسمبر   31في 

 م 2021 

 المنتهية السنة 
 ديسمبر  31في 

 م2020 
 717  726 مصاريف مجلس المديرين التنفيذيين
 2,401  2,461 رواتب ومنافع أخرى قصيرة اآلجل 

 677  836 متراكمة  ما بعد الخدمةمنافع 

 



61

 

61 

 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 إدارة المخاطر  - 31

تتلخص فلسفة البنك في مجال إدارة المخاطر في إدارة أبعاد المخاطر الرئيسة، للحفاظ على قيمة الموجودات وروافد الدخل والحفاظ 
عمال البنك عن طريق عملية مستمرة  أ على مصالح كل من الدول األعضاء وحملة شهادات الصكوك.  تتم إدارة المخاطر المتأصلة في  

 فها ومراقبتها.  وتوجد حدود للمخاطر كإجراء أساسي لتخفيف المخاطر باإلضافة إلى ضوابط رقابية أخرى.لتحديدها وقياسها وتخفي
 

يتعرض البنك بشكل رئيس لمخاطر االئتمان والسيولة والسوق ومخاطر التشغيل.  إن درجة المخاطر التي يرغب البنك في تحملها في  
دودة بطاقته على تحمل المخاطر والتعايش معها للحفاظ على سجل مخاطر بحيث يتماشى سعية من أجل االلتزام التنموي الموكل إليه مح

 ".  لم تتغير المخاطر أو طرق تخفيفها بشكل جوهري عن السنة السابقة. AAAمع درجة التصنيف االئتماني " 
 

البنك.  ويلتزم المجلس بأعلى معايير   تتأكد أعلى درجة إشراف على المخاطر من قبل مجلس المديرين التنفيذيين وتم تفويضها لرئيس
حوكمة الشركات.   باإلضافة إلى أنه يقوم باعتماد جميع سياسات إدارة المخاطر، تقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس المديرين 

 التنفيذيين بمراجعة منتظمة التجاه سجل مخاطر البنك وأدائه للتأكد من االلتزام بالسياسات المعنية.
 

 تقوم ثالثة مستويات من لجان اإلدارة بأدوار الرقابة واإلشراف، وتتكون من   لجنة الموجودات والمطلوبات، ولجنة العمليات واالستثمار، 
 ولجنة إدارة المخاطر.  لجنة الموجودات والمطلوبات هي إدارة الرقابة على نشاطات مخاطر المالية والخزينة للبنك. تتأكد لجنة العمليات 

لسياسات االئتمان للبنك وتشرف على جميع مواضيع مخاطر االئتمان المتعلقة باالئتمان السيادي وغير   لفعليستثمار من التطبيق اواال
السيادي.  تتأكد لجنة إدارة المخاطر من أن هناك رقابة وإشراف مالئم على جميع المخاطر الرئيسة الناتجة من عمليات االستثمار 

 ل تبني األطر المناسبة إلدارة المخاطر والسياسات اإلرشادية وتقارير المخاطر المناسبة.والتمويل، وذلك من خال
 

ولدى البنك إدارة مخاطر المجموعة، وهي مسئولة عن تحديد وتقدير وتخفيف المخاطر وتقديم التقارير عن المخاطر المالية الرئيسية.   
 ألطر اإلرشادية المالية وإدارة المخاطر للبنك، فيتم تفويضها إلدارات األعمال المعنية.أما المسئولية التشغيلية اليومية لتنفيذ السياسات وا

 
 توضح األقسام التالية بالتفصيل الطريقة التي تتم بها إدارة مختلف أنواع المخاطر. و

 مخاطر االئتمان
مشروع شركة .... الخ( في إمكانية أن يخفق الضامن في الوفاء بالتزاماته   شركة،تعرف مخاطر االئتمان )سيادي، مؤسسة مالية،  

التعاقدية وينتج عن ذلك خسارة مالية للبنك.  تعد مخاطر االئتمان أكبر مصدر لمخاطر البنك، وتنتج بشكل أساسي عن أنشطته التمويلية 
 واالستثمارية.

 ير البنك ثالثة مصادر رئيسية لالئتمان:  ويد
 مخاطر االئتمان السيادي المتعلق بمحفظة عمليات التمويل،  ( 1
 والشركات والمؤسسات المالية(، التمويل( المشاريع مخاطر االئتمان غير السيادي المتعلق بمحفظة  (2
 مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة في محفظة استثمارات الخزينة.  ( 3
 

إلدارة مخاطر االئتمان، بما في ذلك سياسات وأطر إرشادية وأدوات لمختلف أنواع تمويل العمليات.  تتم   شامالً  وضع البنك إطاراً 
السقوف ومراقبة التعرض بشكل مستقل من قبل إدارة   مخاطر المجموعة، حيث تتأكد من أن جميع  صياغة سياسة االئتمان وتحديد 

ية التي يضعها مجلس المديرين التنفيذيين واإلدارة.  يستخدم البنك  تحّوطإدارات األعمال تلتزم بالسياسات المعنية والسقوف االئتمانية ال
" لوكاالت  AAA( تمثل أفضل تصنيف للتعرض ويقابله تصنيف " 1درجة، حيث أن درجة )   21مقياس تصنيف مخاطر مكون من  

بتداًء من فئة  ا( كتخلف طوعي عن السداد.  ويتم تجميع درجات المقياس مرة أخرى إلى سبع فئات  21التصنيف العالمية، ودرجة )
 "A"-"G." 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  - 31
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 
 

وغير السيادية والتمويل بالمرابحة كما في    المشاريع السياديةيتلخص إجمالي تعرض البنك القائم كما في نهاية السنة من موجودات  
 الجدول أدناه.

 م 2021ديسمبر  31
مجموع التعرض   الدولة 

 السيادي 
مجموع التعرض غير  

 السيادي 
 مجموع التعرض  

 القائم 
النسبة من مجموع  

 التعرض القائم 
 ٪ 9.4 1,590,241 85,659 1,504,582 تركيا 

 ٪ 7,3 1,233,291 - 1,233,291 اندونيسيا 
 ٪ 5.6 941,672 31,466 910,206 السنغال

 ٪ 5.4 905,288 45,508 859,780 مصر
 ٪ 5.2 879,991 99,394 780,597 باكستان 

 ٪ 5.1 859,892 137 859,755 إيران
 ٪ 4.3 731,904 84,714 647,190 المغرب 

 ٪ 3.9 667,851 11,593 656,258 أوزباكستان
 ٪ 3.9 663,824 - 663,824 عمان 
 ٪ 3.5 594,225 19,504 574,721 تونس

 % 53.6 9,068,179 377,975 8,690,204 دول  10مجموع أعلى  
 % 46.4 7,846,864 561,893 7,284,971 مجموع الدول األخرى 

 % 100.0 16,915,043 939,868 15,975,175 المجموع 
 ٪ 94.4 15,975,175   مجموع التعرض السيادي 

 ٪ 5.6 939,868   مجموع التعرض غير السيادي 
 % 100.0 16,915,043   المجموع 

 
 م 2020ديسمبر  31
 

مجموع التعرض   الدولة 
 السيادي 

مجموع التعرض غير  
 السيادي 

 مجموع التعرض  
 القائم 

النسبة من مجموع  
 التعرض القائم 

 ٪ 10.4 1,687,633 88,059 1,599,574 تركيا 
 ٪ 6.8 1,110,049 - 1,110,049 اندونيسيا 
 ٪ 5.7 927,617 120,343 807,274 باكستان 

 ٪ 5.7 919,147 63,200 855,947 مصر
 ٪ 5.5 900,079 138 899,941 إيران

 ٪ 5.3 858,160 36,346 821,814 السنغال
 ٪ 4.7 758,901 97,534 661,367 المغرب 

 ٪ 3.9 628,229 26,579 601,650 تونس
 ٪ 3.8 616,248 2,928 613,320 أوزباكستان

 ٪ 3.2 520,351 - 520,351 عمان 
 % 55.0 8,926,414 435,127 8,491,287 دول  10مجموع أعلى  

 % 45.0 7,301,223 608,593 6,692,630 مجموع الدول األخرى 
 % 100.0 16,227,637 1,043,720 15,183,917  المجموع 

 ٪ 93.6 15,183,917   مجموع التعرض السيادي 
 ٪ 6.4 1,043,720   السيادي مجموع التعرض غير 

 % 100.0 16,227,637   المجموع 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 المخاطر )تتمة( إدارة  - 31

 مخاطر االئتمان )تتمة(

 السيادي  إلئتمانمخاطر اال
أو ما يعادله.  وبتقديم هذه التمويالت فإن البنك يتع رض عندما يقوم البنك بتمويل منشآت سيادية فإنه يطلب ضماناً بنكيا سيادياً كامالً 

لمخاطر الدولة التي تتضمن خسائر محتملة نتيجة عدم قدرتها أو رغبتها في خدمة التزاماتها المطلوبة للبنك.  يقوم البنك بإدارة مخاطر 
الدول آخذاً في االعتبار وضعه الدائن التفضيلي الذي يتمتع به، من خالل سياسات وإجراءات مناسبة تغطي كافة أوجه األنظمة،   ئتماناإل

بما فيها تقدير مخاطر الدول )من خالل التصنيف االئتماني للدولة(، ووضع السقوف، وتخطيط العمليات، والجودة عند دخول عروض 
سداد، وإدارة المتأخرات.  وتتم مراقبة المحفظة بشكل دوري للتأكد من االلتزام باإلرشادات والسقوف، وتتخذ المشاريع، والصرف وال

 اإلجراءات الالزمة للحفاظ على جودة المحفظة. 
 يظهر الجدول أدناه تحليالً لجودة االئتمان للتعرض السيادي والمتعلق بإجمالي موجودات المشاريع والتمويل بالمرابحة:

 
 
 ئة تصنيف المخاطر ف

 م2021ديسمبر   31
 النسبة        المبلغ    

 م2020ديسمبر   31
 النسبة         المبلغ   

 ٪ A " 6 0.0 ٪ 6 0.0فئة "
 ٪ B " 2,011,388 12.6 ٪ 1,912,676 12.6فئة "
 ٪ C " 5,668,008 35.5 ٪ 5,055,032 33.3فئة "
 ٪ D " 5,239,680 32.8 ٪ 5,330,776 35.1فئة "
 ٪ E " 1,948,299 12.2 ٪ 1,776,699 11.7فئة "
 ٪ F " 294,183 1.8 ٪ 298,065 2.0فئة "
 ٪ G " 813,611 5.1 ٪ 810,663 5.3فئة "

 % 100.0 15,183,917 % 100.0 15,975,175 المجموع 
 

 غير السيادي  إلئتمانمخاطر اال
والشركات والمؤسسات المالية دون ضمانات صريحة من  ينتج التعرض لمخاطر االئتمان غير السيادي عن عمليات تمويل للمشاريع  

الحكومات المعنية.  إال أن هذه التمويالت مقصورة على منشآت استراتيجية ومشاريع في الدول األعضاء، حيث تكون الحكومة في  
 ام والقطاع الخاص. الغالب صاحبة المصلحة الرئيسة والمساهم أو الضامن للمورد أو المشتري، مثل شراكات مشاريع القطاع الع

 
يدير البنك مخاطر االئتمان الضمنية لعمليات التمويل غير السيادي على مستويين: مستوى المعاملة ومستوى المحفظة.  فعلى مستوى 

اجبة المعاملة يتبنى البنك إجراءات ارشادية شاملة ونماذج تصنيف للمشاريع والشركات والمؤسسات المالية، لتعزيز إجراءات العناية الو
والتأكد من جودة مقترحات التمويل الجديدة.  ولدى البنك إطار إدارة لتحديد أقصى مدى للتعرض ألي عملية تمويل، بناًء على سجلها 
االئتماني.  باإلضافة إلى أنه يتم الحصول على الضمانات والسندات المناسبة للعمليات غير السيادية بناًء على تقييم مخاطر وإجراءات 

 الواجبة.  ويتم فحص إجراءات التأكد من االعتماد من خالل لجان فنية ولجان العمليات، قبل تقديمها للرئيس أو المجلس للموافقة.  العناية
 

تتم المراقبة على مستوى المحفظة بشكل منتظم من خالل نظام انذار مبكر.  بناًء على نتيجة التقييم، يتم تحديث تصنيف مخاطر العمليات، 
 اإلجراءات الالزمة تجاه أي عملية تظهر عليها عالمات تدهور في سجلها االئتماني.  ويتم اتخاذ

 
 ضات غير السيادية المتعلقة بإجمالي موجودات المشاريع والتمويل بالمرابحة:رّ يظهر الجدول أدناه تحليالً لجودة االئتمان للتع

 
 

 فئة تصنيف المخاطر 
 م2021ديسمبر   31

 النسبة           المبلغ    
 م2020ديسمبر   31

 النسبة          المبلغ   
 ٪ A " - 0.0 ٪ - 0.0فئة "
 ٪ B " 430,599 45.8 ٪ 404,547 38.8فئة "
 ٪ C " 208,459 22.2 ٪ 233,483 22.4فئة "
 ٪ D " 254,438 27.1 ٪ 329,688 31.6فئة "
 ٪ E " 46,372 4.9 ٪ 75,836 7.2فئة "
 ٪ F " - 0.0 ٪ 166 0.0فئة "
 ٪ G " - 0.0 ٪ - 0.0فئة "

  % 100.0 1,043,720 % 100.0 939,868 المجموع 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 المخاطر )تتمة( إدارة  - 31
 

 موجودات الخزينة
السلع بالمرابحة، واستثمارات   ديون  تشمل الموجودات التي تخضع لمخاطر االئتمان ضمن موجودات الخزينة النقد وما في حكمه، و

معدالت الربح ومبادلة معدالت الربح بالعمالت على أساس المرابحة.  ويقلل البنك من هذه   معامالت التحّوطفي الصكوك، وعقود  
( وحدود دنيا للتصنيفات االئتمانية ألدوات محددة والبنوك 2( اعتماد أطراف مقابلة )1يشمل: )المخاطر من خالل إطار احترازي  

 مخاطر ائتمان األطراف المقابلة.  ( وإجراءات لتحفيف4( وسقوف التعرض االحترازية، )3المقابلة )
 السلع بالمرابحة(:   ديون النقد وما في حكمه و )اجمالييبين الجدول أدناه تحليالً لجودة االئتمان لمحفظة صندوق السيولة 

 
 

 فئة تصنيف المخاطر 
 م2021ديسمبر   31
 النسبة               المبلغ   

 م2020ديسمبر   31
 النسبة                 المبلغ   

 ٪ A " 99,157 1.7 ٪ 6,361 0.1فئة "
 ٪ B " 5,648,125 97.7 ٪ 5,466,028 95.9فئة "
 ٪ C " 62 0.0 ٪ 187,422 3.3فئة "
 ٪ D " 1,985 0.0 ٪ 1,747 0.0فئة "
 ٪ E " - 0.0 ٪  -   0.0فئة "
 ٪ F " - 0.0 ٪ - 0.0فئة "
 ٪ G " 30,819 0.6 ٪ 38,167 0.7فئة "

 % 100.0 5,699,725 % 100.0 5,780,148 المجموع 
 

 تركز الموجودات المالية مع مخاطر التعرض االئتماني
تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عندما ينخرط عدٌد من األطراف المقابلة في أعمال مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو 

اقتصادية متشابهة والتي قد تتسبب في   لديها سمات  التعاقدية بصورة مماثلة بسبب يتأثالالتي  الوفاء بالتزاماتها  ر على قدرتها على 
تجاه التطورات التي   لبنكاالقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير تركز مخاطر االئتمان للحساسية النسبية ألداء االتغيرات  

إطار إدارة التعرض للمخاطر المتبنى من البنك سقوف الدول على    يغطيتؤثر على صناعة معينة أو في منطقة جغرافية محددة.  
.  وللمحافظة على التنوع المطلوب، فإن  همدين أو مجموعة من المدينين المترابطين مع بعضمستوى اجمالي المحفظة وسقف لكل م

طار يغطي كذلك سقوف تركيز المحفظة المتعلقة بدولة واحدة، على مستوى مجموع المحفظة ومحفظة الخزينة، ولطرف مقابل  اإل
 مستوى المحفظة غير السيادية. فردي على مستوى محفظة الخزينة والمحفظة غير السيادية، وللقطاع على 

 
 فيما يلي التوزيع الجغرافي لموجودات البنك:

 

 
 م2021ديسمبر   31

 
 أفريقيا 

 
 آسيا  

 
 أوروبا  

 دول غير   
 األعضاء   

 
 المجموع 

 8,237,322 327,392 1,189,515 6,564,566 155,849 موجودات الخزينة 
 16,278,836 12,428 311,392 9,020,520 6,934,496 موجودات المشاريع
 1.358.744 52,656 4,086 928,604 373,398 موجودات االستثمار

 151,774 - - 138,317 13,455 موجودات اخرى 
 26,026,674 392,476 1,504,993 16,652,007 7,477,198 مجموع الموجودات 

% 29 % 64 % 6% 1% 100% 

 
 م2020ديسمبر  31

 
 أفريقيا 

 
 آسيا 

 
 أوروبا 

 دول غير 
 األعضاء  

 
 المجموع 

 7,476,821 44,843 1,186,296 6,024,328 221,354 موجودات الخزينة 
 15,519,867 12,216 303,246 8,830,330 6,374,075 موجودات المشاريع
 1,239,021 4,142 34,673 894,049 306,157 موجودات االستثمار

 186,228 - - 169,718 16,510 موجودات اخرى 
 24,421,937 61,201 1,524,215 15,918,425 6,918,096 مجموع الموجودات 

% 29 ٪ 65 ٪ 6٪ 0٪ 100 ٪ 
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موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف 

إدارة المخاطر )تتمة(  - 31
 مخاطر االئتمان )تتمة(

موجودات البنك بحسب قطاع الصناعة كما يلي:  توزيع 

م2021ديسمبر  31
موجودات 

الخزينة  
موجودات  
المشاريع 

موجودات 
االستثمار 

موجودات 
% المجموع  اخرى 

% 6,973,77227--6,973,772-خدمات عامة  
% 4,265,73416--4,265,734-نقل وهاتف  

%1,646,6976--1,646,697-زراعة 
%525,7502-167,292358,458-صناعة وتعدين  

% 2,492,80110--2,492,801-خدمات اجتماعية  
% 7.364.56828-9٤٠,٥٤١-6,424,027مؤسسات مالية 

5٪ 1,314,713---1,314,713حكومات
%253,421٥---253,421تجارة 
%245,161732,54059,745151,77٢1.189.2185أخرى

% 8,237,32216,278,8361,35٨,٧٤٤151,77٢26.026.674100مجموع الموجودات 

م2020ديسمبر  31
موجودات 

الخزينة  
موجودات  
المشاريع 

موجودات 
االستثمار 

موجودات 
% المجموع اخرى 

% 6,666,63527--6,666,635-خدمات عامة  
% 4,132,93417--4,132,934-نقل وهاتف  

%1,489,7836--1,489,783-زراعة 
%456,2352-168,528287,707-صناعة وتعدين  

% 2,356,97410--2,356,974-خدمات اجتماعية  
% 7,017,19829-903,140-6,114,058مؤسسات مالية 

%830,6823---830,682حكومات
%325,8921---325,892تجارة 
%206,189705,01348,174186,2281,145,6045أخرى

% 7,476,82115,519,8671,239,021186,22824,421,937100مجموع الموجودات 

 المقاسة بالتكلفة المطفأة  المالية للموجوداتخسائر االئتمان المتوقعة 
يطبق البنك طريقة على ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

 تحديد مرحلة انخفاض القيمة 
لمخاطر االئتمان، وذلك ألنها تعكس الزيادة الجوهرية منذ االعتراف األولي يعتمد نظام تصنيف المراحل للبنك على التقييم النسبي  

لألصل.  يتم تصنيف المراحل على مستوى العقد وليس على مستوى الطرف المقابل، وذلك ألن نوعية التغير في مخاطر االئتمان قد  
ود مختلفة لنفس الطرف المقابل مخاطر ائتمان تختلف في عدة عقود تنتمي لنفس الطرف الملتزم.  إضافة إلى ذلك، قد تتضمن عق

 .  يمختلفة عند االعتراف األول
نها ذات مخاطر ائتمان أأو    يولدوات مالية لم تتعرض النخفاض جوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األأ 2تتضمن المرحلة  

وجود تصنيف ائتماني   مخاطر ائتمان منخفضة عندب  زالذي يتميمنخفضة في تاريخ التقرير المالي.  ويعتبر البنك أن األصل المالي  
التصنيف  في  جوهري  النخفاض  يتعرض  لم  وانه  عالمياً  عليه  المتعارف  للتعريف  وفقاً  االستثمار"  تصنيف   " خارجي  أو  داخلي 

 االئتماني. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

 مخاطر االئتمان )تتمة(

 )تتمة(  المقاسة بالتكلفة المطفأة للموجودات الماليةخسائر االئتمان المتوقعة 
الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.  عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في   2تتضمن المرحلة  

أداة مالية بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي، يأخذ البنك المعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إلى الخبرة التاريخية 
دون تكاليف أو جهود غير مالئمة. وبغض النظر عن نتائج التقييم    والمعلومات المتاحةاء االئتمان والتوقعات للمستقبل  للبنك وتقييم خبر

عند   يولأعاله، يفترض البنك وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان للتعرض السيادي وغير السيادي للمخاطر منذ االعتراف األ
يوماً للتمويل غير السيادي في حال كان    30من    وأكثريوماً للتمويل السيادي    90ما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد ألكثر من  

ُ مبلغ السداد جوهرياً. عندما   .  1المرحلة   إعادتها إلىفي تاريخ التقييم، يتم  نوعية االئتمانفي تحسناً  2داة في المرحلة األ ظهرت
ال وجود دليل موضوعي على تحديد انخفاض قيمة أصل مالي، يتم اثبات مخصصات محددة مقابل االنخفاض في القيمة، ويتم في ح

.  يفترض البنك انخفاض القيمة االئتمانية للموجودات في حال تأخر 3ضمن المرحلة    30تصنيف األصل وفقاً لمعيار المحاسبة المالية  
يوما للتمويل غير السيادي في حال كان مبلغ السداد   90يوماً للتمويل السيادي و  180ها ألكثر من  الدفعات التعاقدية عن موعد سداد 

الملتزم    قدر  إذاجوهرياً.  إضافة إلى ذلك، قد يعتبر البنك أن األصل منخفض القيمة   المحتمل أن يدفع الطرف  انه من غير  البنك 
 تسييل الضمان.   جراءات مثلرجوع البنك إلى إ  دون بالكاملالتزاماته االئتمانية 

الً ال يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند استرداد جميع المبالغ المتأخرة السداد، وتحديد ان يتم استرداد جميع المبالغ القائمة مستقب
جميع المعايير المتعلقة بتصنيف ما هو منخفض   معالجةمع     ألداة الماليةلبالكامل بموجب الشروط التعاقدية األصلية أو شروط معدلة  

 بعد فترة تعافيه.  2القيمة. يتم إرجاع األصل المالي إلى المرحلة  
ها يقوم البنك بانتظام بمراقبة مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ويقوم بتعديل 

 من قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يتأخر سداد المبلغ. حسبما هو مالئم للتأكد 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
نها القيمة بأ تمثل خسائر االئتمان المتوقعة المتوسط المرجح لخسائر االئتمان وفقاً الحتماالت التعثر حيث يتم تعريف خسائر االئتمان  

بمضاعفات المكونات األساسية الثالث وهي   2والمرحلة    1في النقد.  تُحتسب خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات المرحلة  الحالية للعجز  
 .  ألداة المالية للي  احتمال التعثر، والخسارة نتيجة التعثر، والتعرض لمخاطر التعثر وخصم المخصص الناتج باستخدام معدل الربح الفع

صة بخسائر االئتمان المتوقعة عموماً من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخلياً وبيانات تاريخية أخرى. ويتم يتم استخراج المعايير الخا
 تعديل هذه المعايير لتعكس المعلومات االستشرافية كما هو مبين أدناه.

فترة واسعة )أي سنة   المالية ضمن  التزاماته  المقابل في  الطرف  التعثر هي احتمالية تعثر  الاحتمالية  الزمني  او  المالية لعمر    ألداة 
تقديرات احتمالية التعثر أدوات تصنيف داخلية مصممة حسب الفئات المختلفة لألطراف المقابلة والمخاطر.     في    الزمني(.  تستخدم

لمخاطر   انسبي  اتستند نماذج التصنيف الداخلية هذه على بيانات تجميعية داخلياً وخارجياً تتألف من عوامل كمية ونوعية. تنتج تصنيف
)من  للبنك    جلاألمتها لتعكس متوسط تقديرات التعثر طويلة  ءلتعثر لمدة سنة واحدة، ويتم مواره مرتبط باحتمالية اواالئتمان وهو بد

خالل دورة التعثر   التعثر  خالل دورة التعثر(.  يستخدم البنك نموذجاً محدداً بناء على معايير تتعلق بالدولة والصناعة لتحويل احتمالية
 .  وقت محدد يفكل الزمني الحتمالية التعثر للحصول على الهي محدد زمن التعثر في  تحديد إلى

 ً التكاليف بعد مضافا اليها  مفقودة  القيمة  بال  الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة لحدث تعثر. يتم تقديرها عموما
للخسارة نتيجة التعثر تأخذ في اعتبارها ( كنسبة مئوية للمبلغ القائم.  يستخدم البنك نماذج تقدير داخلية  دخصم االسترداد )إن وج

مة الخسارة نتيجة التعثر لتعكس خبرة ءالهيكل والضمانات وفترة تقادم المطالبة والتصنيف االئتماني للطرف المقابل والدولة.  يتم موا
 . األطراف متعددة التنمية بنوك اتحادالى بيانات  باإلضافة االسترداد الخاصة 

 . 
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 موارد رأس المال العادية  -اإلسالمي للتنمية البنك 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 
 إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

 مخاطر االئتمان )تتمة(

 )تتمة(  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  التعرض للتعثر التعرض المتوقع في حال التعثر. يقوم البنك باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد" من التعرضات الحالية يمثل  

إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن تعرض أداة مالية للمخاطر 
فإن التعثر نتيجة    المستندية،مالي قيمتها الدفترية. بالنسبة للعقود وااللتزامات المالية مثل الضمانات واالعتمادات  نتيجة التعثر هو إج

 خسارة يشتمل على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد.  
االئتمان المتوقعة.  يستخدم البنك نموذجاً احصائياً بربط بين األداء المستقبلي لألطراف    خسائر  تنبؤ  30يتطلب معيار المحاسبة المالية  

البيئة االقتصادية الكلية الحالية والمستقبلية.  كما يربط النموذج ما بين السيناريوهات االقتصادية الكلية مع مخاطر تع ثر المقابلة مع 
ال العوامل االقتصادية  المقابل.  تتضمن  المحلي  الطرف  المثال ال الحصر اجمالي الناتج  كلية التي يتم أخذها في االعتبار على سبيل 

م وأسعار سوق األسهم ومعدالت البطالة وأسعار السلع وتلك التي تتطلب تقييماً لالتجاه الحالي والمستقبلي لدورة االقتصاد الكلية.   يقو
الل حساب المتوسط المرجح لخسائر االئتمان المتوقعة في تعرضها للمخاطر البنك بتقدير خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة به من خ

 ( سيناريوهات اقتصادية كلية استشرافية.  3ضمن )

 مبالغ التعرض وتغطية خسائر االئتمان المتوقعة
ى مدى العمر الزمني ـ وخسائر االئتمان المتوقعة عل  1المرحلة  شهراُ ألدوات    12البنك بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى    عترفي

يقوم البنك بتحديد مبلغ مخصص الخسارة على انه الفرق بين القيمة  3.  بالنسبة لألدوات المصنفة ضمن المرحلة  2حلة  رألدوات الم
ما  حيث  ألداة الماليةل  لفعليمعدل الربح األصلي اب  مخصومة وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مستقبالً   ألداة الماليةلالدفترية  

 .ذلك ينطبق
جمالي مبلغ التعرض )موجودات المشاريع والخزينة واالستثمارات األخرى المدينة التي تخضع لمخاطر إيعرض الجدول التالي تفاصيل  

نخفاض القيمة ومعدل االسترداد بحسب نوع التعرض لكل نوع من االدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما االئتمان( ومخصص ا
 .  م2021ديسمبر  31في 

 

 م 2021 ديسمبر 31
 مخصص انخفاض القيمة   إجمالي القيمة الدفترية 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 383,885 271,496 36,975 75,414   17,300,100 807,812 452,173 16,040,115 سيادي 

 24,679 8,600 4,539 11,540   7,676,842 84,431 77,898 7,514,513 غير سيادي  

المجموع ديسمبر  
 408,564 280,096 41,514 86,954   24,976,942 892,243 530,071 23,554,628 م2021

 

 م 2021ديسمبر  31 
 معدل االسترداد )مخص انخفاض القيمة/ مبلغ التعرض(

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 % 2.22 %33.61 % 8.18 % 0.47 سيادي 

 % 0.32 %10.19 % 5.83 ٪ 0.15 غير سيادي 

 % 1.64 % 31.39 % 7.83 % 0.37 م 2021المجموع ديسمبر 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
   إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

 2020ديسمبر  31
 مخصص انخفاض القيمة   الدفترية إجمالي القيمة 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 372,633 265,239 31,199 76,196  16,162,786 802,103 505,365 14,855,318 سيادي 

 32,112 5,140 3,899 23,073  7,102,138 15,267 82,425 7,004,446 غير سيادي  
المجموع ديسمبر  

 404,746 270,379 35,098 99,269  23,264,924 817,370 587,790 21,859,764 م2020

 

 م 2020ديسمبر  31 
 معدل االسترداد )مخص انخفاض القيمة/ مبلغ التعرض(

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 ٪ 2.31 ٪ 33.07 ٪ 6.17 ٪ 0.51 سيادي 

 ٪ 0.45 ٪ 33.67 ٪ 4.73 ٪ 0.33 غير سيادي 

 % 1.74 % 33.08 % 5.97 % 0.45 م 2020المجموع ديسمبر 

 
 

 مخاطر السيولة 
 تنشأ مخاطر السيولة بسبب عدم كفاية السيولة للوفاء بالتدفقات النقدية في الوقت المحدد، بما في ذلك األثر السلبي على السمعة الناتج
عن عدم المقدرة على الحفاظ على عملية التمويل، وعدم القدرة على بيع استثمار بسعر معقول خالل الفترة الزمنية المطلوبة.  في  

َم إطار إدارة السيولة ليحدد ويقيس ويخفف هذه المخاطر ويشتمل على سياسة السيولة، واستراتيجية استثمار السيولة،  ضوء ذلك، ُصم
 السيولة.  إلدارة مخاطروأطر ارشادية 

 
 ما يلي:موالهدف األساسي من أنشطة إدارة السيولة للبنك هو التأكد 

بااللتزامات التعاقدية )بشكل أساسي التزامات الصرف والتزامات خدمة الديون(، لدى البنك األموال النقدية الكافية للوفاء  أن   (1)
 و

المحافظة على عدم انقطاع العمليات المالية في حالة الضغط أو ظروف السوق غير الجذابة.  لهذا السبب يتوجب على البنك  (2)
أي   الحصيف كأمان مقابل  السيولة  لمستوى  الحد األدنى  استثمار شديدة  الحفاظ على  النقدية، ومحفظة  التدفقات  انقطاع في 

 السيولة لغرض العمليات وإدارة النقد اليومية.
 

 وفقاً لمبدأ إدارة الموجودات والمطلوبات فقد تم تأسيس محفظة السيولة في ثالث محافظ مختلفة:
 للمعامالت   محفظة العمليات (1)
 .المركزية لعملياتامحفظة  (2)
 محفظة مستقرة.  (3)
 

 تقسيم هذه المحافظ إلى محافظ فرعية بعمالت محددة.ويتم 
 

للبنك )المصاريف العادية للعمليات(.   ويتم تمويلها   اآلجلتخصص محفظة معامالت العمليات لتلبية احتياجات التدفقات النقدية قصيرة  
.   تغطي الموجودات النقدية بالمحفظة احتياجات العمليات دون الرجوع إلى  اآلجلبأموال متغيرة العائد من السوق ومطلوبات قصيرة  

 السوق لفترة ال تقل عن شهر واحد.
 

  



69

69

موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

)تتمة(  مخاطر السيولة

للبنك بحيث تعمل كاحتياطي للموجودات هو بناء مرونة في برنامج تعبئة األموال    فهدفها األساسي  للمحفظة الجوهرية للعمليات  أما
السائلة الممولة في السوق في فترات تكون فيها ظروف السوق مرضية، وللسحب من هذه األموال عندما تكون ظروف السوق غير 

 مرضية.  توفر المحفظة مصدر سيولة جاهز لتغطية أي تدفقات نقدية غير متوقعة.

لمستوى السيولة الحصيف الممول من رأس المال وال تتوافر للعمليات   األدنى  على الحد الحفاظ  هو    فهدفها الرئيس  المحفظة المستقرة  أما
ة من السوق بآجال طويلة. أ.  ويتم تمويل المحفظة حقوق الملكية الخاصة بالبنك، وإلى حد ما باألموال المعبطبيعيةالعادية في األوقات ال

 قرة تتمثل في استثمارات في الصكوك يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. بوجه عام، فإن االستثمارات في المحفظة المست

التعاقدية للموجودات والمطلوبات على   هذه االستحقاقاتتلخص الجداول أدناه محفظة استحقاق موجودات ومطلوبات البنك.  تم تحديد  
 . أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي

ديسمبر:  31فيما يلي محفظة استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

3حتى  م 2021ديسمبر  31
شهور  6 – 3شهور

أشهر 6
سنة  إلى 

سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1واحدة
استحقاق غير 

المجموعثابت 
236,583-----236,583نقد وما في حكمه 

5,528,102--1,504,0451,947,5121,909,117167,428سلع بالمرابحة  ديون 
2,219,216-36,062296,95349,2581,606,775230,168استثمارات في الصكوك

253,421---114,37558,81580,231تمويل بالمرابحة 
8,388,859-284,117131,894340,8152,164,5025,467,531موجودات استصناع

656,238-34,27426,80457,498342,310195,352مضاربة مقيدة
2,454,022-74,75839,841107,567700,0081,531,848البيع اآلجل 

2,985,534-202,02475,646115,164889,4101,703,290موجودات اإلجارة 
1,794,183-74,42270,30787,739574,652987,063قروض بدون عوائدال

542,798542,798-----استثمارات في رأسمال الشركات 
742.856742.856-----استثمارات في شركات زميلة 

73,09073,090----- استثمارات أخرى 
الممتلكات والمعدات والموجودات غير  

57,08257,082----- الملموسة 

94,69۰-27,81613,57014,58320,90517,81٥موجودات اخرى 
2,588,4762,661,3422,761,9726,465,99010,133,06۷1.415.82626,02٦٬٦۷٤مجموع الموجودات 

15,564,787-897,177897,81613,440,405329,389- الصكوك المصدرة
277,176--242,428--34,748مطلوبات سلع مشتراة بالمرابحة 

640,257-27,997270,50432,22570,933238,598 مطلوبات أخرى 
16,482,220-62,7451,167,681930,04113,753,766567,987مجموع المطلوبات 
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موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

إدارة المخاطر )تتمة(  - 31
)تتمة(  مخاطر السيولة

3حتى  م 2020ديسمبر  31
شهور  6 – 3شهور

أشهر 6
سنة  إلى 

سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1واحدة
استحقاق غير 

المجموعثابت 
363,923- ----363,923نقد وما في حكمه 

5,320,823- -2,508,8541,106,7921,584,397120,780سلع بالمرابحة  ديون 
38,37820,89057,8461,221,442127,6271,466,183استثمارات في الصكوك

325,892---115,98179,905130,006تمويل بالمرابحة 
7,955,365-159,302196,759413,4832,902,1074,283,714موجودات استصناع

732,834-33,82629,57058,212381,822229,404مضاربة مقيدة
2,225,787-128,68362,049157,557740,5821,136,916البيع اآلجل 

2,826,878-91,21490,233149,7021,116,8091,378,920موجودات اإلجارة 
1,779,003-63,53768,43674,473601,391971,166قروض بدون عوائدال

454,723454,723-----استثمارات في رأسمال الشركات 
728,904728,904-----استثمارات في شركات زميلة 

55,39455,394----- استثمارات أخرى 
الممتلكات والمعدات والموجودات غير  

53,75453,754----- الملموسة 

132,474-37,5295,6479,99356,64022,665موجودات اخرى 
2,635,6697,141,5738,150,4121,292,77524,421,937 3,541,2271,660,281مجموع الموجودات 

14,307,777-1,266,38811,286,841725,797-1,028,751 الصكوك المصدرة
308,962--253,410--55,552مطلوبات سلع مشتراة بالمرابحة 

347,221347,221 وكالة

343,416-83,40712,96910,13850,819186,083مطلوبات أخرى 
15,307,376-1,167,71012,9691,276,52611,٩٣٨,٢٩١911,880مجموع المطلوبات 

مخاطر السوق 
مالية بسبب تغير أسعار السوق.   ةالمستقبلية ألدايتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

وتنشأ مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدل الربح والعملة وأدوات حقوق الملكية وصناديق استثمارية، وكلها تكون معرضة  
 لتحركات محددة وعامة للسوق، أو لتغيير في مستوى تقلبات معدالت السوق، أو األسعار مثل معدل سعر الربح، وهامش االئتمان، 

 وأسعار الصرف وأسعار أدوات حقوق الملكية. 

تُعهد صالحية مراقبة مخاطر السوق إلى لجنة الموجودات والمطلوبات.  إن إدارة مخاطر المجموعة مسئولة عن تطوير سياسات 
كافة مخاطر تفصيلية إلدارة مخاطر السوق )تخضع لمراجعة لجنة الموجودات والمطلوبات(، وكذلك إدارة مخاطر السوق اليومية ل

 اإلعضاء السوق.  وهدف إدارة مخاطر السوق هو تحديد وتصنيف وإدارة مخاطر السوق بطريقة حكيمة، تضمن الحفاظ على مصالح  
 وحاملي الصكوك. 

مخاطر العملة( 1)
ية والمطلوبات تنشأ مخاطر العملة من التغير في إمكانية أن يؤثر التغير في سعر صرف العمالت األجنبية على قيمة الموجودات المال

بية.  المالية بالعمالت األجنبية للبنك.  كما أن البنك ال يقوم بالمتاجرة بالعمالت وبالتالي فهو غير معرض لمخاطر المتاجرة بالعملة األجن
نار تقوم سياسة البنك بمراقبة وتعديل مكونات صافي موجودات العملة بشكل منتظم ومطابقتها دورياً مع مكونات سلة عمالت الدي

 اليوان الصيني(. الرنمينبي )اإلسالمي وبالتحديد الدوالر األمريكي، والجنية اإلسترليني، واليورو والين الياباني و
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( )جميع 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

 مخاطر السوق )تتمة( 
بسعر الصرف الفوري إلعادة موازنة صافي الموجودات   معامالت التحّوطإجراء  يتم  سياسة البنك في إدارة مخاطر العملة،    تمشيا مع

مع سلة عمالت حقوق السحب الخاصة، عندما ينشأ اختالل أو عندما يكون هناك تعديل على توليفة مكونات محفظة وحدة حقوق 
رابحة متفقة مع الشريعة  مبالعبر العمالت    عقود مبادلة السحب الخاصة.  باإلضافة إلى أن مخاطر العملة يتم إدارتها باستخدام أدوات  

 وموجودات البنك.  المصدرةهذه تستخدم لتعديل خصائص العمالت المكونة للصكوك  تحّوط(.  وأدوات ال21اإلسالمية )اإليضاح 
 

 بلغ صافي الموجودات بالعمالت األجنبية في نهاية السنة ما يلي:
 

 م 2020 ديسمبر 31  م2021ديسمبر   31 
 2,025,242  2,479,811 دوالر أمريكي( 1,39959دينار إسالمي =   1دوالر أمريكي )

 1,700,833  1,742,432 يورو(  1,23748دينار إسالمي =  1يورو )
 413,436  463,443 جنية إسترليني(1,04183دينار إسالمي =   1جنية إسترليني )

 413,262  391,233 ين ياباني( 159,84801دينار إسالمي =  1ين ياباني )
 560,615  646,448 يوان صيني( 8,91599دينار إسالمي =  1يوان صيني )

 7,625  5,719 أخرى 
 5,729,086   5,121,013 

 مخاطر هامش الربح ( 2)
تنشأ مخاطر هامش الربح من إمكانية أن يكون للتغير في معدل الربح أثر على قيمة الموجودات المالية.  يتعرض البنك لمخاطر هامش 

وموجودات   اآلجل  والبيع  االستصناعالسلع بالمرابحة واالستثمارات في الصكوك والتمويل بالمرابحة وموجودات    ديون  الربح على  
ة.  فيما يتعلق بالموجودات المالية، فإن عوائد البنك تعتمد على مؤشرات السوق، وبالتالي فإنها تتغير طبقاً  اإلجارة والصكوك المصدر

لظروف السوق.  وفيما يتعلق بمطلوبات الصكوك المصدرة، فإن التدفقات النقدية الخارجة من البنك تعتمد على عوائد الموجودات 
 بنسب ثابتة وفقاً لظروف السوق. الداعمة إلصدار الصكوك والتي يتم قياسها 

 
 بلغت معدالت هامش الربح الفعلية لمختلف الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:

 
 م 2020 ديسمبر 31  م2021ديسمبر   31 

 ٪ 1.3  % 0,08 سلع بالمرابحة  ديون 
 ٪ 3.3  % 2,6 استثمارات في الصكوك

 ٪ 3.6  % 2,9 تمويل بالمرابحة 
 ٪ 3.4  % 3,1 استصناع موجودات  

 ٪ 3.5  % 3,2 بيع آجل 
 ٪ 2.4  % 2,2 موجودات إجارة  

 ٪ 1.9  % 1,7 مصدرة  الصكوك ال
 ٪ 0.7  % 0,0 مطلوبات سلع مشتراه

 
معدالت الربح ومبادلة معدالت الربح بالعمالت المعتمدة شرعا وذلك للحفاظ على مجموعة  ل  معامالت التحّوطيستخدم البنك عقود  

 متناسقة ومتفقة من الموجودات والصكوك المصدرة بمعدالت فائدة ثابتة ومتغيرة. 
 
 مخاطر أسعار األسهم ( 3)

 مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم الشركات نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم. 
 

يتم االحتفاظ باستثمارات البنك في رأسمال الشركات ألهداف استراتيجية وليس بهدف المتاجرة وال يتم تداولها بشكل فعال.  بينما 
يتعرض البنك لمخاطر أسعار األسهم، يبقى صافي الدخل دون تأثر فيما إذا تغيرت أسعار األسهم خالل السنة، حيث يتم تسجيل األرباح 

التغي من  الدول  والخسائر  حقوق  في  التغيرات  قائمة  في  مباشرة  األسهم  في  لالستثمارات  العادلة  القيم  في  تحترات  بند   األعضاء 
 احتياطات القيمة العادلة. 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  - 31

 مخاطر التشغيل 
أنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق إجراءات التشغيل واألشخاص واألنظمة أو من بيعّرف البنك مخاطر التشغيل  

أحداث خارجية.  وتشمل أيضاً الخسائر المحتملة من عدم االلتزام بأحكم ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والفشل في المسئوليات االئتمانية 
 والمخاطر القانونية. 

يل جزءاً من المسئوليات اليومية لإلدارة في جميع المستويات.  ويدير البنك مخاطر التشغيل بناًء على إطار تشكل إدارة مخاطر التشغ
 .وأولوياتهامتناسق يّمكن البنك من تحديد سجل مخاطر التشغيل، ويحدد ويقيم بانتظام المخاطر والضوابط لتحديد إجراءات تخفيفها 

 
 مخاطر عدم االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  

يقوم البنك بمراقبة عملياته لتجنب مخاطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسالمية كجزء من إدارة مخاطر التشغيل الخاصة به.   يجب أن  
ال يتجزأ من الغرض من انشاء البنك.  بالتالي،    االلتزاميشكل   يقوم بمراقبة  أن    يه فيتوجب عل البنكوعلبالشريعة اإلسالمية جزءاً 

البنك   بأحكاممخاطر عدم االلتزام   العام لسياسات وإجراءات مجموعة  الشريعة اإلسالمية بشكل فعال من خالل رفع كفاءة اإلطار 
مناإلسالمي للتنمية.    تقوم وحدة أعمال  بينما     ،خط دفاع اولك  ثقافة االلتزام بالشريعة اإلسالمية،لوحدة العمل خط دفاع اول    تّضِّ

من اجل إدارة ومراقبة المعامالت / العمليات     خط دفاع ثانبصفتها  االلتزام بالشريعة التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بالخدمة  
استراتيجي.    التنفيذ بشكل  إدارة  وقبل  مستقالً الشرعية  مراجعة  التقدم  تأكيداً  المعامالت بصفتها    الداخلية  تنفيذ  قبل  ثالث  دفاع  خط 

  . المخاطر  التدقيق الشرعي القائمة على تقييم منهجية وتعتمد والعمليات 
 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  - 32
 

بين أطراف السوق القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن بيع أصل أو سداد التزام ما بين طرفين في معاملة تتم على أساس نظامي ما  
 الرئيسية في تاريخ القياس.  يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:

 من خالل السوق الرئيسة لألصل أو االلتزام، أو •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •
 
 وفقاً لطريقة التقييم: ها واالفصاح عنيستخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  
 
 المستوى األول: األسعار المتداولة )دون تعديل( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.   -
ة في المستوى األول، مبنية على معلومات ملحوظة من السوق  المستوى الثاني: مدخالت تسعير غير األسعار المتداولة الموضح -

 للموجودات أو المطلوبات بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو غير مباشرة )المشتقة من األسعار(.
المستوى الثالث: طرق تسعير الموجودات والمطلوبات التي ال تكون فيها جميع المعطيات مبنية على معلومات ملحوظة من  -

 )أو مدخالت غير ملحوظة(.السوق 
 

 31تم تطبيق المدخالت التي ال تستند إلى بيانات السوق في تقييم االستثمارات في رأسمال الشركات غير المدرجة للسنة المنتهية في  
 ولم يكن للحساسية تأثير جوهري. م 2021ديسمبر 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 م 2021ديسمبر  31في 

 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 
 

 )تتمة(المالية  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات - 32
 

 يظهر الجدول أدناه تحليل ألدوات مالية مسجلة بالقيمة العادلة بحسب التسلسل الهرمي لمستوى القيمة العادلة:  
 

 
 

 
، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني م 2021ديسمبر    31وم  2020ديسمبر    31في    السنتين المنتهيتينخالل  

 وال تحويالت إلى أو من المستوى الثالث. 
مليار دينار إسالمي   2,07  بلغت  دفترية  بالتكلفة المطفأة بقيمة  سجلةفي الصكوك الم  الستثماراتفإن    ، م2021ديسمبر    31كما في  

 . مليار لاير دينار إسالمي( 1,39م: 2020) مليار دينار إسالمي 2,10 العادلة تهاقيم بلغتواسالمي( مليار دينار  1,31: م2020)
 

  

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى   م2021ديسمبر   31

 153,011 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  - - 153,011 استثمارات في الصكوك

    استثمارات في رأسمال شركات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:  
المرابحة )المدرجة ضمن عقود مقابضة ومبادلة عمالت مبنية على أساس  

 20,275 - 20,275 - األخرى( الموجودات 
 542,798 94,598 - 448.200 استثمارات في رأسمال الشركات 

 716,084 94,598 20,275 601,211 بالقيمة العادلة مجموع الموجودات المالية 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  م2020ديسمبر  31

 154,703 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  - - 154,703 استثمارات في الصكوك

    استثمارات في رأسمال شركات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:  
 454,724 92,804 - 361,920 استثمارات في رأسمال الشركات 

 609,427 92,804 - 516,623 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

    المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  
ومبادلة عمالت مبنية على أساس المرابحة   معامالت التحّوطعقود 

 )مدرجة ضمن مطلوبات أخرى( 
 
- 

 
44,883 

 
- 

 
44,883 

 1,041,471 - 1,041,471 - للقيمة العادلة(  تحّوط مطلوبات الصكوك )ال
 1,086,354 - 1,086,354 - المطلوبات المالية مجموع 
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 موارد رأس المال العادية  -البنك اإلسالمي للتنمية 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
 )جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

 
 المعلومات القطاعية  - 33

قررت اإلدارة أن صانع القرار التشغيلي الرئيس هو مجلس المديرين التنفيذيين حيث إنه هو المسئول عن اتخاذ القرارات الشاملة حول 
تخصيص الموارد لمبادرات التنمية في الدول األعضاء.  وللتأكد من توفر الموارد الالزمة لتمكينه من تحقيق أهدافه التنموية، فإن  

اط في إدارة السيولة والخزينة.  ويتم تنفيذ المبادرات التنموية من خالل عدد من المنتجات التمويلية اإلسالمية كما  البنك يشارك بنش
هي معروضة في قائمة المركز المالي وتمول من خالل رأس مال البنك وحصيلة التمويل الخارجي.  لم تحدد إدارة البنك قطاعات 

( "التقارير القطاعية" حيث إن مجلس المديرين التنفيذيين يراقب األداء 22حاسبة المالية )تشغيلية منفصلة ضمن تعريف معيار الم
والمركز المالي للبنك ككل دون تمييز بين األنشطة التنموية، واألنشطة المساندة ألنشطة إدارة السيولة أو التوزيع الجغرافي لبرامجه  

مجلس المديرين التنفيذيين ال تقدم معلومات مالية تفصيلية فيما يتعلق بأداء البنك إلى التنموية.  كما أن التقارير الداخلية المقدمة إلى  
 (.   31(. إن التوزيع الجغرافي والقطاعي لموجودات البنك معروض في اإليضاح )22المدى المتوخى في معيار المحاسبة المالية )

 
 الليبور  تحول  -34

 
 ؤشر المرجعيالم تحول

 
أنها لن تجبر البنوك القائمة على تقديم األسعار  2017في يوليو   المالي، الجهة المنظمة لليبور،  م، أعلنت هيئة السلوك 

م، وبالتالي، يحتاج المشاركون في السوق، بما في ذلك بنك التنمية اإلسالمي 2021ديسمبر    31المطلوبة لحساب الليبور بعد  
البديلة ألن توافر الليبور بعد هذا التاريخ ليس مؤكدًا. تظل إرشادات   إلى تحديد تسعيرها على أساس األسعار المرجعية

م. وبالنظر إلى التوجيهات التنظيمية وفي  2021الهيئات التنظيمية أنه ال ينبغي استخدام الليبور في العقود الجديدة بعد عام  
بدأ البنك اإل الليبور، فقد  برنامج تحو  2018سالمي للتنمية منذ عام  االستعدادات النتقال األسواق العالمية بعيدًا عن  ل  م 

المتأثرة بمعدالت مرجعية    أدوات تعبئة األموالل على نحو سلس ومنظم ألدواتها التمويلية و الليبور لتسهيل عملية التحو  
 بديلة. 

( صياغة خارطة طريق تنفيذية مفصلة وخطة عمل  1، تم التغلب على العديد من المعالم الرئيسية بما في ذلك:  م2021في عام  
من  مبدئي  إذن ( الحصول على 3( صياغة وإدماج بند "احتياطي" محسن لجميع العقود المحتملة، 2بمساعدة مستشار خارجي، 

سي إم )بورصة شيكاغو التجارية "   " سوفر"   لتمويل الليلي المضمونمعدل ااستخدام مصطلح  بشأن      اللجنة  الشرعية الفرعية
بورصة شيكاغو التجارية  مجموعة  قوم  . وت(هي شركة أسواق عالمية أمريكية. وهي أكبر بورصة مشتقات مالية في العالمو"  إي

 3معدالت الفائدة لشهر واحد و ل ستشرافيةالمرجعية كمجموعة يومية من األرباح اإل الصوفر   معدالتلالمرجعي   المؤشربتقدير 
( مراجعة سياسة التسعير السيادي 4( كمعدل استبدال مفضل لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي،  شهراً   12أشهر و    6أشهر و  

والحفاظ على تكلفة تمرير التكلفة من خالل وفر  صال( تعبئة الموارد بناًء على منحنى  5ة الجديدة،  مرجعيبناًء على المعدالت ال
إدارة   لتقليل مخاطر  والمطلوباتآلية  و  الموجودات  الجديدة 6،  التسعير  استخدام سياسة  لتمكين  النظام  ترقية  بدء مشروع   )

 والمعدالت المرجعية. 
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موارد رأس المال العادية  -اإلسالمي للتنمية البنك 
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م 2021ديسمبر  31في 
)جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك( 

تحول الليبور )تتمة( - 43
سعر العرض في لندن  و  اأمريكفي    معامالت التحّوطليبور بالدوالر األمريكي ومعدالت منتصف  الاستخدم البنك تاريخيًا أسعار  

(. ال يُتوقع والمطلوباتالموجودات  كمعدالت مرجعية لتسعير التعرضات المالية )كل من    (بورويورالبين البنوك باليورو )سعر  
قد انتقل بالفعل   يبورويورالسعر  وبالتالي يمكن للبنك االستمرار في استخدامه في المستقبل، نظًرا ألن    يبورويورالسعر    انقطاع

المعامالت القائمة على  للمنهجية  الجديدة  المبادئ  اعتباًرا من اآلن،    ،إلى  القائمة على عرض األسعار.  السابقة  المنهجية  من 
ر بالدوالر األمريكي ومعدالت المبادلة المتوسطة بالدوالر األمريكي بمعدالت اتخذت إدارة البنك قراًرا باستبدال معدالت ليبو

فتراتها  في  بالدوالر األمريكي  بين عشية وضحاها  المقابضة  ومعدالت  بورصة شيكاغو التجارية  ذات األجل المحدد في  الصوفر  
 .المعنية

على أوجه  ليبور بالدوالر األمريكي  بورصة شيكاغو التجارية كمعدل استبدال  بالخاص    الصوفرمعدل    باختيار يعتمد قرار البنك  
نظًرا ألنه أيًضا معدل مدى تطلعي، ومن ثم فإن اختياره كمعدل استبدال والمستقر. في الواقع،  الاليبور  التشابه الوظيفي مع سعر  

صياغة سياسة التسعير السيادي المعدلة بطريقة ال    . باإلضافة إلى ذلك، تمتاثيرمن المتوقع أن يؤدي إلى الحد األدنى من الت
 من حيث التغيرات في القيمة االقتصادية على مستوى العقد الفردي.  أثر ليبور إلى إحداث أي ال من تحولاليُتوقع أن يؤدي 

والسيولة  والخزانة  المشروع  تمويل:  متعددة   نظر  وجهات  من  التحول  هذا   خالل   من  بنشاط  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يعمل
االعتبار  في األخذ مع المعلومات، وتكنولوجيا التشغيلية والعمليات  والمحاسبة والقانون  والمخاطر والشريعة والتمويل
 .كمعيار ليبور  يستخدم  الذي والتمويل الحالية  الموجودات محفظة

.  الصوفر  مصطلح  إلى  الذكي  االنتقال  لتمكين  اآلخرين  والشركاء  األعضاء  البلدان  مع  الحوار  للتنمية  اإلسالمي  البنك  بدأ
التنظيمية   للتطورات  يستجيب  سلس  تحول  لضمان  الخارجيين   المصلحة  أصحاب  مع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يشارك  كما

. والسوقية
مؤشر المرجعيالالمخاطر الناشئة عن إصالح 

.مرجعيالالمؤشر   فيما يلي المخاطر الرئيسية للبنك والتي نشأت من تحول 
جديد    مرجعيمخاطر الشريعة: نظًرا لضرورة التزام البنك بمبادئ الشريعة اإلسالمية، فإن المقاصة عند استخدام معدل  (1

بالبنك. و الخاص  التحول  برنامج  في  الرئيسية  المعالم  أحد  كان  المالية  المخاطر  هذه لتسعير  تمت معالجة  فقد  ذلك،  مع 
من   الموافقة  على  الحصول  الفرعيةالمخاطر من خالل  الشرعية  استخدام     اللجنة   بشأن  اإلسالمي  التنمية  لبنك  التابعة 

بورصة شيكاغو التجارية ب الخاص الصوفر مصطلح

 .

كمعيار بديل
النظراء على األسعار المعدلة وخاصة على العقود القديمة. قد  المخاطر القانونية: هناك احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع (2

يكون هذا نتيجة لوجود بنود احتياطية غير فعالة في االتفاقات القانونية الموقعة. تمت معالجة هذه المخاطر من خالل تعيين 
محاماة أخرى في طور  شركة هناك    .مكتب محاماة خارجي لتطوير بند "احتياطي" تمت إضافته إلى جميع العقود الجديدة

 .

اإلعداد للتعامل مع تحويل العقود القديمة
العقود الجديدة وتحويل العقود القديمة من المعيار تسجيل  : من المتوقع أن يتطلب  األنظمةمخاطر تكنولوجيا المعلومات و(3

المخاطر من خالل إجراء االختبار على  القديم إلى الجديد تحسينات معينة في وظائف وعمليات النظام. تتم معالجة هذه  
 مهام األنظمة الحالية وتحديد الثغرات ورفع مستوى األنظمة المصرفية األساسية للبنك إلى أحدث اإلصدارات التي توفر ال

المطلوبة الالزمة الستخدام المعدالت المرجعية الجديدة.
التوجه نحو اعتماد معدالت مرجعية بديلة

تم  بالفعل  تنفيذ جميع العقود المتداولة  حديثاً  والتي أشارت إلى معدل  مرجعي  للتسعير باستخدام  بند  احتياطي محّسن. ستتبنى  
جميع عقود التمويل السيادي سياسة التسعير الجديدة التي تستند إلى معدالت مرجعية بديلة.

ستظل سياسات المخاطر الرئيسية للبنك مثل إطار عمل  إدارة الموجودات والمطلوبات  وإطار إدارة التعرض وسياسة السيولة  
فعالة دون الحاجة إلى أي تغيير بسبب إصالح المعّدل المرجعي

أصدر البنك خالل عام  2021م  صكوك بقيمة  400  مليون دوالر أمريكي مرتبطة  بالصوفر. يقوم البنك بصياغة استراتيجية 
التحول على عقوده القديمة المعلقة وفقًا للجدول الزمني لشهر يونيو 2023م إليقاف تشغيل معدالت الليبور بالكامل. 
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 . تحول الليبور )تتمة( - 34

المرجعي لمعدل الربح للعقود المالية غير المشتقة المؤشر تحول

 ً أثر  يبور كسعر مرجعي. لذلك، ليس من المتوقع حدوث أي  ويور سعر ال  بالنسبة للعقود المقومة باليورو، استخدم البنك تاريخيا
المتوقع   العلى البنك ألنه من غير  من قبل    م2019يبور نظًرا ألنه تم تحويله بالفعل مرة أخرى في عام  ويورإنقطاع سعر 

المنظم.

ب قيام جهة اإلصدار  انتظار  تتمثل اإلستراتيجية في  الخزينة،  القديمة في محفظة  للعقود  البديل لجميع بالنسبة  التسعير  اقتراح 
المشاركين في اإلصدار. وذلك ألن البنك اإلسالمي للتنمية هو مجرد مستثمر مشارك من بين العديد من المستثمرين اآلخرين، 

في حالة عدم وجود أي سعر بديل من الُمصدر، فليس من الممكن ووبالتالي ال يمكنه تحديد سعر بديل والتفاوض عليه بمفرده. 
الخزانة القديمة، تتمثل اإلستراتيجية في االنتظار حتى الربع الثالث  لموجودات  . لذلك، بالنسبة  لألثرتحليل    إجراءالمنطقي  وال  

حتى يقترح الُمصدر سعًرا بديالً، وإذا لم يكن األمر كذلك، فستقوم الخزانة بصياغة استراتيجية   م 2022إلى الربع الرابع من عام  
.خروج لجميع هذه الصفقات

للقطاع     الجماعيةالشراكات  جزًءا من  البنك اإلسالمي للتنمية  حالة العقود القديمة للتمويل غير السيادي. يعتبر  وهو  نفس الشيء  
غير قادر على التفاوض على سعر بديل مع الطرف المقابل. من  البنك اإلسالمي للتنمية  ، وبالتالي فإن  العام والخاص الكبيرة

والمتوقع أن يقترح قادة النقابة أسعاًرا بديلة بناًء على ذلك،  

 .

سيقوم البنك اإلسالمي للتنمية بإجراء التقييم واتخاذ القرار وفقًا لذلك

آخر تابع  مع كيان  المزدوج  هو التعرض    الليبوربالنسبة للعقود القديمة في أسواق رأس المال، فإن التعرض الوحيد المرتبط ب
. لذلك، تتمثل اإلستراتيجية في االستمرار في ذلك حتى يحين الوقت الذي يكون لدينا فيه وضوح بشأن جميع خيارات  للمجموعة

عة لالتفاق على الخزانة بحيث يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها مع كيان المجموموجودات التسعير البديلة القابلة للتطبيق على 
أحدها

 .

المبكر للبلدان األعضاء  االعتماد  بالنسبة للعقود القديمة للتمويل السيادي، قرر البنك اتباع نهج تدريجي من خالل السماح بخيار  
على أساس انتقائي. خالل هذه الفترة، سيُعرض على الدول األعضاء خيار التحويل إلى سياسة التسعير السيادي الجديدة. وبناءً 

 هامش الربحالمراكز اإلقليمية ذات الصلة سياسة التسعير الجديدة وهيكل معدل عرض عليه، ست

 .

للبلدان األعضاء

البنك اإلسالمي للتنمية -  موارد رأس المال العادية
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة

في 31 ديسمبر 2021م  
جميع المبالغ بآالف الدنانير اإلسالمية ما لم يُذكر غير ذلك



 صندوق وقف موارد
الحساب الخاص )صندوق الوقف(

القوائم المالية وتقرير مراجع الحساابت 
 المستقل للسنة المنتهية

في 31 ديسمرب 2021م

 البنك اإلسالمّي
للتنمية
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2-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

3 قائمة المركز المالي 

5-4 قائمة التغيرات في صافي الموجودات  

6 قائمة التدفقات النقدية 

40-7 إيضاحات حول القوائم المالية 

صندوق وقف موارد الحساب الخاص )صندوق الوقف(
القوائم المالية وتقرير مراجع الحساابت المستقل

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2021م
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 ( الوقف  صندوق )  الخاص الحساب موارد  وقف   صندوق
 المالي  المركز  قائمة

 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
بة المبالغ جميع)  ( ذلك  خالف يُذَكر  لم ما  األمريكي بالدوالر آالف أقرب  إلى  ُمقرَّ

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.. 33الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
3  

 
 ايضاح 

  ديسمبر 31
 م 2021

  ديسمبر 31
 م 2020

    
    

     الموجـودات
    

 105,951 57,455 5  حكمه في  وما نقدال
 240,521 197,642 6  بالمرابحة  سلع ديون

 91,146 88,408 7 الصكوك في  استثمارات
 2,651 1,209 8 مرابحة  تمويل

 440,269 344,714  الخزينة  موجودات 
    

 5,276 3,430 9  بالتقسيط البيع
 2,983 2,947 10 المجّمعة  جارةاإل

 178,331 160,509 11   القروض  
 186,590 166,886  المشاريع  موجودات 

    
 27,119 18,722 12 الشركات  رأسمال في  استثمارات
 68,644 60,170 13 صناديق ال في  استثمارات
 154,522 165,882 14 زميلة  شركات   في االستثمار
 - 65,981 15 دارمُ  استثمار

 250,285 310,755   االستثمار موجودات 
    

 14,115 14,111 16 اخرى  موجودات
 24,321 22,768  ثابتة  موجودات

    
 915,580 859,234  الموجودات   مجموع

    
    المطلوبات 
 96,317 86,797 17 أخرى  ومطلوبات  مستحقـات

 96,317 86,797  المطلوبات   مجموع
    

 819,263 772,437  الموجودات   صافي
    : يلي فيما متمثلة
 1,069,852 1,069,518  الوقف  صندوق مبلغ أصل 
 ( 428,920) ( 457,590)  الخاصة  المعونة برامج
ا األقل  األعضاء  للدول  الخاص الحساب   178,331 160,509  نمو 
 819,263 772,437  الصناديق   مجموع
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 ( الوقف  صندوق )  الخاص الحساب موارد  وقف   صندوق
  الموجودات صافي  في التغيرات قائمة
 م 2021  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 

بة المبالغ جميع)  ( ذلك  خالف يُذَكر  لم ما  األمريكي بالدوالر آالف أقرب  إلى  ُمقرَّ
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.. 33الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
4  

 

 ايضاح  

 م 2020 م 2021

  مبلغ  أصل 
 الوقف  صندوق

  برامج
  المعونة 
 الخاصة 

  الحساب
  للدول   الخاص

  األقل األعضاء
 المجموع  نمًوا 

 
 المجموع 

      األنشطة  قائمة
  

 
       : من( الخسارة / )  الدخل

       الخزينة  موجودات 
 4,716 1,651     بالمرابحة  سلع ديون

 4,365 3,393    7 الصكوك في  استثمارات
       المشاريع  موجودات 

 24 -       المجمعة  اإلجارة
       االستثمار  موجودات 
 1,291 2,719     صناديق ال في  استثمارات
 1,509 6,537     الزميلة  الشركات 
 - 2,350     مدار استثمار
 2,805 2,788     أخرى 

     19,438 14,710 
 2,531 ( 4,231)     أجنبية عمالت صرف  ارباح ( / خسائر)

 17,241 15,207     القيمة   في االنخفاض  مخصص قبل  الدخل
 (9,370) ( 7,684)    19 القيمة  في  االنخفاضعبء 
 7,871 7,523 - - -  العائد  الدخل   صافي
 - - - 6,018 1,505 1 العائد  الدخل صافي  توزيع

 - 290 - 290 - 20   مستلمة تبرعات
  اإلسالمي البنك من  إسالمية مالية فنية  معونة

 2,174 1,077 - 1,077 -  العادية  المال  رأس  موارد  ــ للتنمية
لة  الشريعة مع متفقة  غير إيرادات  البنك من ُمحوَّ

 426 161 - 129 32  العادية  المال رأس   موارد – للتنمية اإلسالمي
  موارد  ــ  للتنمية اإلسالمي  البنك من مساهمات

  فنية  مساعدات ِمنح في  العادية المال رأس
 14,894 21,654 - 21,654 - 20 الدراسية  المنح وبرنامج

 25,365 30,705 - 29,168 1,537  البرامج ومصاريف  المنح  قبل  الدخل
 (28,055) ( 20,383) - ( 20,383) - 21 القضايا منح

 (20,706) ( 25,447) - ( 25,447) - 21 البرنامج  مصروفات
 (23,396) ( 15,125) - ( 16,662) 1,537  للسنة  الفائض ( العجز)  صافي
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 ( الوقف  صندوق )  الخاص الحساب موارد  وقف   صندوق
 تتمة  -  الموجودات صافي  في التغيرات قائمة
 2021  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 

بة المبالغ جميع)  ( ذلك  خالف يُذَكر  لم ما  األمريكي بالدوالر آالف أقرب  إلى  ُمقرَّ
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.. 33الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5  

 ايضاح  

 م 2020 م 2021

  مبلغ  أصل
 الوقف  صندوق

  المعونة برامج
 الخاصة 

  الخاص الحساب
  األعضاء للدول

 المجموع  نمًوا  األقل
 

 المجموع 
       الموجودات  صافي في التغيرات
 865,083 819,263 178,331 ( 428,920) 1,069,852  م 2021 يناير 1 في الموجودات  صافي
  المحاسبة معيار - االئتمان خسائر مقابل التعديل 
 - ( 3,293) - ( 2,634) ( 659)  (18 إيضاح) 30 رقم المالية
  تعديل بعد م2021 يناير  1 في كما المعدل  الرصيد
 865,083 815,970 178,331 ( 431,554) 1,069,193   (30) المالية المحاسبة  معيار
 ( 23,396) ( 15,125) - ( 16,662) 1,537  للسنة ( العجز) /الفائض صافي
 ( 6,088) ( 22,350) - ( 22,350) -    التقاعد  برنامج  التزام

 ( 16,336) ( 6,058) - ( 4,846) ( 1,212)  أخرى واحتياطيات العادلة القيمة احتياطي
البلدان   برنامج  في الخاص  الحساب من مساهمة

ا األقل األعضاء    المعونة برامج  صندوق  إلى  نمو 
 - - ( 17,822) 17,822 -  الخاصة 

 819,263 772,437 160,509 ( 457,590) 1,069,518  م2021 ديسمبر 31 في  الموجودات  صافي
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 ( الوقف  صندوق )  الخاص الحساب موارد  وقف   صندوق
 النقدية  التدفقات قائمة
 م 2021  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 

بة المبالغ جميع)  ( ذلك  خالف يُذَكر  لم ما  األمريكي بالدوالر آالف أقرب  إلى  ُمقرَّ
 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.. 33الى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
6  

 م 2020 م 2021 ايضاح  
    
    

    العمليات  من النقدية التدفقات
 (23,396) ( 15,125)  للسنة  العجز  صافي

  أنشطة في الُمستخَدم  النقد   صافي  مع  العجز صافي   لتسوية  تعديالت
    العمليات 
 1,569 1,601  استهالك

 9,370 7,684 19 قيمة ال في  االنخفاض  مخصص 
 2,345 ( 7,114)  صافي  زميلة،  شركات( خسارة/ )  أرباح  من الحصة
 (338) 577  زميلة  لشركات   جزافي  استبعاد من( ربح/ ) خسارة 

 3,343 3,665 18 الطبية  والرعاية التقاعد التزام  في  الخدمة تكلفة
 (5,580) ( 6,781)   أجنبية عمالت  صرف 

    : العاملة والمطلوبات الموجودات  في  التغيرات
 1,820 -  مرابحة  تمويل
 ( 15) ( 56)  بالتقسيط  البيع

 ( 93) -  المجّمعة  اإلجارة
 2,254 16,732    القروض  
 5,847 4  أخرى  موجودات
 38,854 ( 33,607)  أخرى  ومطلوبات  مستحقـات

 35,980 ( 32,420)  العمليات  من ( / في المستخدم )  النقد
 (1,024) ( 1,054)  المدفوعة  الطبية   والرعاية التقاعد التزام
 34,956 ( 33,474)  العمليات  من( / في  المستخدم) النقد   صافي

    االستثمار  أنشطة من النقدية التدفقات
 (2,995) 42,672  سلع  ديون  في  الحركة صافي

 9,337 2,680 7 الصكوك  في  استثمارات  استرداد
 (1,285) - 12   الشركات  رأسمال في  الستثمارات  إضافات 
 ( 36) ( 441) 13 صناديق   في  استثمارات الى  اضافات 
 2,263 5,095 13 صناديق  شركات   في استثمار استبعاد

 - ( 65,981) 15   مدارة  الستثمارات  إضافات 
 - ( 48)   ثابتة موجودات  الى  اضافات 
 1,080 1,001 14 زميلة  شركات من  ارباح توزيعات

 8,364 ( 15,022)  االستثمار  أنشطة من( / في  الُمستخَدم) النقد   صافي
 43,320 ( 48,496)  حكمه في وما   النقد  في  التغير  صافي

 62,631 105,951  يناير 1 في  حكمه في  وما نقدال
 105,951 57,455 5 ديسمبر   31 في  حكمه في  وما  نقد
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 صندوق وقف موارد الحساب الخاص )صندوق الوقف( 
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
بة إلى أقرب آالف بالدوالر األمريكي ما لم   يُذَكر خالف ذلك()جميع المبالغ ُمقرَّ

 

 
7  

 واألنشطة   نظيمالت .1
 

 للتنمية  اإلسالمي   البنك"  أو "  للتنمية  اإلسالمي  البنك"  أو "  البنك)"  للتنمية  اإلسالمـي  بنكال"(  الصنـدوق)"  الخاص   الحسـاب   موارد   وقف   صندوق   أُنشئ
  احتياجات   أساسي   بشكل   الصندوق  ويلبي .  المحافظين  مجلس   قرار  على  بناء  (  م1997  مايو  7)  هـ1418  محرم   1  في"(  العادية  المال  رأس   موارد  -

ا األقل  والدول األعضاء  غير الدول  في والمنظمات اإلسالمية  للمجتمعات التنمية  .االجتماعي القطاع  تطوير على  التركيز مع نمو 
 

  والحساب   الخاصة   والمساعدة   الخاص  االحتياطي  من  العادية   المال   رأس   موارد  ـ   للتنمية  اإلسالمي  البنك  الخاصة   الحسابات   تألفت  هـ،1418  عام   في
ا   األقل   والدول   األعضاء   غير   الدول  في  والمنظمات   اإلسالمية   للمجتمعات   الخاص    محرم   1  في  . االجتماعي  القطاع  تطوير   على   التركيز   مع  نمو 
ا  العادية   المال   رأس   موارد   ـ  للتنمية  اإلسالمي   البنك  دفاتر   في   الحسابات   هذه   أرصدة  تحويل   تم  هـ،1418   مع   ـ  هـ1417  الحجة   ذو   29  من  اعتبار 

  غير   الموارد   أنه   على  الخاص   االحتياطي  حساب   رصيد   أخذ   تم  .الخاص   الحسـاب  موارد  وقف   صندوق   إلى   الصلة  ذات   والمطلوبات   الموجودات
  والحساب   الخاصة   المساعدة   أرصدة   تحويل  تم  . هـ1418  محرم   1  في   الوقف   لصندوق   األساسي   المبلغ  رصيد   تأسيس   وتم  الخاص   للحساب   بها  الملتزم
ا   تشكل   لم  لكنها  الوقف،   صندوق  إلى  الخاص   بين  تمييزها   يتم   وال  خلوطة م   الوقف   صندوق   أصول   جميع  . الوقف  لصندوق   األساسي   المبلغ  من  جزء 
  .  الوقف  لصندوق  المخصصة األخرى  والموارد الوقف لصندوق  األساسي المبلغ

 
 . الصندوق  لمصلحة  للموجودات القانونية بالملكية البنك ويحتفظ .  الصندوق  على  كذلك تنطبق التي  البنك أنظمة  بموجب  الصندوق يُدار

 
  الصندوق،  ُمنح ذلك، على عالوة  .   خارجية  تنظيمية جهة أي  عليه  تشرف  وال  خارجية   أجنبية أو  محلية  رقابية  هيئة أي  لسلطة الصندوق يخضع ال
  أو  دفع  تتطلب  مسؤولية  أي  ومن  الدخل   أو   الممتلكات   أو  الموجودات  على  والرسوم   الضرائب  جميع  من  إعفاء    ، األعضاء  الدول   من  دولة   كل  في

 . ضرائب أي  استيفاء أو  حجز 
 

 من  نسبة   تخصيص  يتم  الصندوق،  أنظمة  وبحسب .  األخرى  والموجودات  واالستثمارات  الخزينة  موجودات  عوائد  من  إيراداته   الصندوق  يستمد
 على وبناء   (.  أمريكي  دوالر  مليار  1.44)  إسالمي  دينار مليار  1  إلى  صلي  حتى  سنة   كل   في  الصندوق  مبلغ  ألصل  للصندوق  العائد  الدخل   صافي
  المجلس   قرر   كما  (.  أدناه  الجدول  في  ُمبيَّن  هو  كما )  للدخل   جديدة  توزيعات  اعتماد  تم  م،2019  فبراير  24  بتاريخ  التنفيذيين  المديرين  مجلس   قرار
ا  أنه   مقاصة  تتم  حتى   الخاصة   المعونة   برامج  صندوق   إلى   القروض بدون عوائد  أصل  مبلغ  سداد  دفعات   جميع  تخصيص  سيتم  م2019  عام   من  اعتبار 

ا األقل  األعضاء  للدول  الخاص الحساب   . نمو 
 

 
 السابقة  والفترات  م 2018 م 2019 من : من لكل  العائد الدخل توزيع 
 % 15 % 20 الوقف  صندوق  مبلغ  أصل 

 % 65 % 80 الخاصة  المعونة  برامج
 % 20 %0 نمًوا  األقل  األعضاء للدول الخاص   الحساب

 
 : التالية البرامج في  الخاصة  المعونة  برامج موارد استخدام يجب

 . اإلسالمية الشريعة  مع  لتتوافق والبنكية المالية وأنشطتها  اقتصاداتها توجيه  إلعادة األعضاء  للدول  وأبحاث تدريب (أ
 . والِمَحن  الطبيعية الكوارث  لمواجهة إعانة تقديم ( ب
 . اإلسالمية القضايا لدعم األعضاء  للدول  مساعدات تقديم ( ج
 . الخاص الحساب من  فنية مساعدة تقديم ( د

 
  األساسية   المبادئ   أهم  أحد  أرباح   جني  أجل  من  المخاطر  تحمُّل  ويعتبر .  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  ألحكام  وفق ا  بأنشطته  القيام  الصندوق  على  يتعيَّن

 . موجودات  إلى  تستند اإلسالمية  التمويالت جميع  أنَّ  العملية  الناحية من  ذلك ويعني .  المالية األمور  في  اإلسالمية  الشريعة بمنهج المتضمنة
 

  وأرصدة (  تقليدية  استثمارات)  األخرى  البنوك  لدى  البنك  أرصدة  من  الناتجة  اإليرادات  تدرج  ال  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  محافظي   مجلس  لقرارات  وفق ا
  ضمن   اإلسالمية  الشريعة   ومبادئ  أحكام  مع  متفقة   غير   للتنمية  اإلسالمي   البنك  لمجموعة   الشرعية   الهيئة   قِبل   من  تُعتبر  التي   األخرى  االستثمارات

 أمريكي  دوالر  ألف  161:  م2021)  صندوقال   األنشطة  بقائمة  تضمينها  ويتم الصندوق  إلى  البنك  قِبل  من  تحويلها  يتم  ولكن ،لصندوقل  الدخل  قائمة
 . (أمريكي  دوالر ألف  426: م2020و



8

 ( الوقف  صندوق )  الخاص الحساب موارد  وقف   صندوق
 (تتمة) المالية  القوائم  حول ايضاحات 

 م 2021  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 
بة المبالغ جميع)  ( ذلك  خالف يُذَكر  لم ما  األمريكي بالدوالر آالف أقرب  إلى  ُمقرَّ
 

 
8  

 االعداد  أساس  .2
 

 االلتزام  بيان  ( أ 
  الشريعة  ومبادئ   وألحكام   اإلسالمية   المالية  للمؤسسات   والمراجعة   المحاسبة   هيئة   عن  الصادرة   المالية   المحاسبة   لمعايير  وفقا    المالية   القوائم  إعداد  يتم

.  اإلسالمية  المالية   للمؤسسات   والمراجعة   المحاسبة   هيئة   لمتطلبات   ووفقا   . للتنمية  اإلسالمي  البنك  لمجموعة   الشرعية  الهيئة   تحددها   التي  اإلسالمية 
  يسترشد   الصندوق  فإن  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة   هيئة  عن  الصادرة   المحاسبة  معايير  تتناولها  لم  التي  باألمور  يتعلق  فيما  أما

  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ   ألحكام  مخالفتها  عدم   شريطة  الدولي  المحاسبة   معايير  مجلس   عن  الصادرة   الصلة  ذات   المالي  للتقرير  الدولية  بالمعايير
 .للتنمية اإلسالمي  البنك لمجموعة الشرعية الهيئة تحددها التي

 
 القياس  أساس  ( ب
 : التالية البنود  عدا فيما  التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا   المالية  القوائم إعداد يتم
  .  الموجودات  صافي  في  التغيُّرات قائمة  خالل   من العادلة بالقيمة  تُقَاس الشركات  رأسمال في  واستثمارات  الصناديق في استثمار -
 . المبدئي االعتراف عند كذلك تصنيفها ويتم  الدخل، قائمة  خالل من العادلة   بالقيمة تقاس التي  الصكوك في  االستثمارات بعض -
 . المحاسبية  الملكية حقوق طريقة   باستخدام  تقاس التي الزميلة الشركات في  استثمارات -
 . المخططة  االئتمان وحدة طريقة   على بناء   االكتوارية  الحالية  القيمة  حساب  باستخدام  قياسها يتم التي الخدمة انتهاء بعد ما  منافع خطة -

 
 العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  ( ج 
 اعتمد  م،2019  عام  وخالل .  اإلسالمي  الدينار  هي  للصندوق   العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  كانت  م2019  عام  نهاية  وحتى  الصندوق   تأسيس  منذ

 . األمريكي الدوالر  إلى  اإلسالمي الدينار من للصندوق الوظيفية العملة تغيير التنفيذيين المديرين مجلس 
 

 الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

 المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  ( أ
 . بذلك   المتعلقة   االلتزامات   أو   التعاقدية  الحقوق   عاتقه   على   الصندوق   يأخذ   عندما   المالي   المركز   قائمة   في   المالية  والمطلوبات   الموجودات   إدراج   يتم
  الموجودات   لتبادل  أو  آخر  كيان  من  آخر  مالي  أصل  أو  نقد  لتلقي  تعاقدي  حق  أو  آخر   لكيان  ملكية  حقوق  أداة  أو  نقدي   أصل  أي  هو  المالي  األصل  إن

 . لصندوق ل مواتية تكون أن يحتمل  ظروف   ظل في   آخر كيان مع المالية  المطلوبات أو  المالية
 

ا  يمثل  التزام  أي  هو  المالي  االلتزام   المطلوبات   أو  المالية   الموجودات  لتبادل  أو  آخر  كيان  إلى  آخر  مالي  أصل  أي  أو  النقد  لتسليم  تعاقدي ا  التزام 
 . لصندوقل مواتية غير  تكون أن يحتمل  ظروف ظل   في  آخر  كيان مع المالية

 
  بشكل   بها   االعتراف  يتم  العادلة  القيمة  فإن  ،  الميسرة   للقروض   بالنسبة   العادلة،  بالقيمة  مبدئي ا  بها  المعترف   المالية  والمطلوبات   الموجودات   قياس  يتم

  المالية  الموجودات   إصدار   أو  حيازة   إلى   مباشرة   تعود   أن   يمكن  التي  المعامالت  تكاليف   خصم   أو   إضافة   تتم . المعاملة   مبلغ  خالل   من   أفضل 
  للموجودات   العادلة  القيمة  إلى(  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بخالف)  المالية  والمطلوبات

  المالية  المطلوبات أو  المالية  الموجودات اقتناء إلى  مباشرة العائدة المعاملة بتكاليف االعتراف  يتمو . االقتضاء  حسب  المالية، المطلوبات أو المالية
 . الخسارة أو الربح في  مباشرة الخسارة  أو الربح خالل   من العادلة بالقيمة
(  3) أو   الملكية   حقوق خالل  من   العادلة  بالقيمة (  2)  المطفأة،   التكلفة (  1)  من   بأي   وقياسها  المالية   الموجودات   تصنيف   يتم  المبدئي،  االعتراف  عند
  : من كل أساس على الدخل،  قائمة  خالل من العادلة  القيمة

  و  االستثمارات؛ إلدارة  الصندوق عمل  نموذج . أ
 . األساسية  اإلسالمي التمويل عقود طبيعة مع يتماشى بما لالستثمار المتوقعة النقدية التدفقات  خصائص . ب

 
التي يتم  لغرض إيضاحات السياسة هذه ، تشير القيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة أو الرسوم المرتبطة بها إلى القيمة العادلة و / أو الرسوم  

للسنة وتشير القيمة العادلة من خالل التغيرات في صافي األصول إلى القيمة  االعتراف بها للوصول إلى صافي الزيادة في صافي األصول  
 . موجوداتالعادلة القيمة المعترف بها مباشرة في صافي ال
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 ( تتمة ) الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

 ( تتمة)  المالية والمطلوبات  المالية  الموجودات  ( أ
 

 . الملكية وحقوق  للدين مالية أدوات  في  استثمارات المالية  الموجودات تتضمن
 التصنيف (أ)

 
الدين دوات أ  
 

  تظهر ال استثمارات  هي الملكية  حقوق   أدوات. المال ورأس  لألرباح للتحديد قابلة   أو ثابتة مدفوعات توفر  شروط   لها استثمارات  هي الدين أدوات 
  .التزاماتها جميع  خصم بعد المنشأة  موجودات في  متبقية حصة  على  تدل أدوات  وتتضمن الدين أدوات  سمات
  الموجودات  قائمة  خالل  من العادلة بالقيمة( 2 أو المطفأة  بالتكلفة( 1 :التالية  الفئات إلى الدين  أدوات  في  االستثمارات تصنيف يتم
 
  للمتاجرة باألداة  االحتفاظ يتم لم إذا  أو  التعاقدي العائد أساس على  تُدار األداة كانت  إذا فقط المطفأة  بالتكلفة  وقياسه الدين في  االستثمار تصنيف يتم
 . نشطة األ قائمة   خالل  من العادلة  بالقيمة تصنيفها يتم ولم
 

 من   العادلة   بالقيمة  المصنفة   أو  للمتاجرة  بها   المحتفظ   االستثمارات   الدخل   قائمة   خالل   من  العادلة   بالقيمة  والمقاسة   المصنفة   الدين  استثمارات  تشمل
  أدى   إذا  إال   نشطة األ  قائمة   خالل  من   العادلة  بالقيمة  التعاقدي   العائد   أساس  على  المدار   الدين   استثمار  تصنيف  يمكن  ال   البداية،  عند  .الدخل   قائمة   خالل 
 عليها   الخسائر  أو  بالمكاسب  االعتراف   أو  المطلوبات  أو  الموجودات   قياس  عند  أخرى  بطريقة  ينشأ  قد  الذي  المحاسبي  التطابق   عدم   على  القضاء  إلى
 . مختلفة  أسس  على

 
 أدوات حقوق الملكية 

  خالل   من  العادلة   بالقيمة (  2  أو   نشطة األ  قائمة   خالل   من  العادلة   بالقيمة (  1 : التالية  الفئات   إلى   الملكية   حقوق   أدوات   في   االستثمارات   تصنيف  يتم
 . تغيرات في صافي الموجوداتال
 

  المصنفة  أو للمتاجرة  بها المحتفظ االستثمارات على نشطةاال قائمة  خالل  من العادلة بالقيمة والمقاسة المصنفة الملكية  حقوق االستثمارات تشتمل
 . ستثماراتاإل  قائمة خالل   من العادلة بالقيمة

 
  في   األجل  قصيرة   التقلبات  من  ربح   تحقيق  لغرض   أساسي   بشكل  نشأ  أو   عليه   الحصول  تم  إذا   للمتاجرة   به  محتفظ  أنه  على  االستثمار  تصنيف  يتم

ا  يتم . المتاجرة  هامش  أو   السعر ا   تشكل  استثمارات  أي   تصنيف  أيض    على  القصير  المدى  على   األرباح  لتحقيق  فعلي  نمط   بها  يوجد  محفظة  من  جزء 
 ". للمتاجرة بها محتفظ " أنها
 

  على   لألداء   داخلي ا   وتقييمها  إدارتها   تتم  التي   االستثمارات   نشطة األ  قائمة   خالل   من   العادلة   بالقيمة   المصنفة   الملكية   حقوق   في   االستثمارات   تشمل
 . العادلة القيمة أساس 

 
  خالل   من   العادلة   بالقيمة   المصنفة   غير  الملكية   حقوق   أدوات   بعض   لتخصيص  للنقض  قابل  غير   باختيار  يقوم الصندوق   المبدئي،  االعتراف   عند
 . تغيرات في صافي الموجودات ال خالل من  العادلة بالقيمة كاستثمارات لتصنيفها نشطةاأل قائمة

 
 االعتراف  وإلغاء  االعتراف ( ب )
  الذي  التاريخ وهو  األصل،  بيع أو  لشراء  البنك فيه  يتعاقد  الذي التاريخ أي  المتاجرة، تاريخ في  المالية األوراق باستثمارات االعتراف يتم

  من النقدية  التدفقات استالم في  الحقوق  انتهاء عند المالية األوراق  في  االستثمار  استبعاد يتم . لألداة التعاقدية األحكام  في  طرف ا   البنك فيه يصبح
 .كبير بشكل  الملكية ومزايا مخاطر  جميع بتحويل  صناديق  يقوم عندما أو  المالية  الموجودات
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 (تتمة)  الهامة المحاسبية  السياسات  . 3

 
 ( تتمة)  المالية والمطلوبات  المالية  الموجودات  ( أ

 
 القياس ( ج)

 المبدئي االعتراف
 دة للحصول علىيتم االعتراف باستثمارات األوراق المالية مبدئي ا بالقيمة العادلة مضاف ا إليها تكاليف المعاملة، باستثناء تكاليف المعاملة المتكب 

 . األنشطة على قائمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة والتي يتم تحميلها 
الالحق  القياس   

 
  خسائر  أو بأرباح االعتراف ويتم  تقرير فترة  كل نهاية في  العادلة بالقيمة نشطة األ قائمة  خالل   من العادلة  بالقيمة  االستثمارات قياس  إعادة يتم

  بالتكلفة المطفأة، بالتكلفة  المصنفة االستثمارات قياس  يتم المبدئي، االعتراف بعد. فيها نشأت  التي  الفترة في  نشطة األ قائمة  في  الناتجة القياس إعادة
ا  الفعلي الربح طريقة باستخدام  المطفأة   عملية  عن الناتجة  الخسائر أو المكاسب بجميع االعتراف يتم. القيمة في  انخفاض  مخصص أي  ناقص 
ألنشطة. ا قائمة  ي ف االستثمارات  قيمة  انخفاض  أو  االعتراف إلغاء عن الناتجة  وتلك  اإلطفاء  

 
 عن   الناتجة  الخسائر  أو   باألرباح  االعتراف   ويتم  تقرير  فترة   كل   نهاية  في  العادلة   بقيمتها  الملكية  حقوق   خالل   من   العادلة  بالقيمة  قياس   إعادة  يتم

.  الملكية  حقوق   ضمن  العادلة  للقيمة  منفصل  احتياطي  في  ومعروضة  المساهمين  حقوق   في   التغيرات   قائمة  في  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيير
 يتم   أخرى،  طريقة   بأي  استبعادها  أو   تحصيلها  أو   قيمتها  انخفاض   أو   الملكية  حقوق   خالل   من  العادلة   بالقيمة  المصنفة   االستثمارات  بيع  يتم  عندما
 ألنشطة. ا قائمة  إلى  األعضاء  ملكية  حقوق  في  التغيرات قائمة  في  سابق ا بها المعترف  المتراكمة الخسائر أو  األرباح تحويل

 
 تحديدها  يتعذر عندما  العادلة  للقيمة  موثوق  مقياس  اشتقاق   خاللها  من يمكن مناسبة  أخرى  طرق   أو  سوق بال مدرج سعر   لها  ليس  التي  االستثمارات

ا  بالتكلفة عرضها  يتم مستمر، أساس  على  (. وجد إن)  القيمة انخفاض مخصص  ناقص 
 

 القياس مبادئي
 المطفأة  التكلفة  قياس
ا  المبدئي، االعتراف عند المالي  االلتزام أو  األصل  قياس به  يتم الذي المبلغ هي المالي االلتزام أو  لألصل  المطفأة التكلفة إن   منه مطروح 

  ومبلغ به  المعترف  األولي المبلغ بين فرق  ألي الفعلي الربح طريقة   باستخدام التراكمي االستهالك ناقص أو  زائد  المال،  رأس سداد أقساط 
ا  االستحقاق    المستلمة أو المدفوعة والنقاط  الرسوم  جميع الفعلي  الربح معدل حساب  يشمل .القيمة  بانخفاض يتعلق تخفيض  أي منه مطروح 

ا  تشكل  والتي  . الفعلي  الربح معدل من يتجزأ ال  جزء 
 

 العادلة  القيمة  قياس
  معاملة في(  والمشتري البائع) وراغبة  مطلعة  أطراف بين التزام  تسوية أو به، األصل  مبادلةمن  يمكن الذي المبلغ هي العادلة القيمة إن

  بيان تاريخ في  األعمال إقفال عند األداة  لتلك السوق  في  الشراء  سعر  باستخدام المدرجة لالستثمارات العادلة القيمة الشركة تقيس  .بحتة
  السوقية  القيمة  إلى  بالرجوع  العادلة للقيمة معقول  تقدير تحديد يتم ، مدرج  سوق  سعر  له  يوجد ال حيث  لالستثمار بالنسبة . المالي المركز
  قبل  من المعادلة  النقدية القيم تحديد يتم . المستقبلية النقدية التدفقات  تقييم إلى تستند أو  كبير حد  إلى نفسها هي  والتي أخرى،  ألداة الحالية
 . المخاطر وخصائص   الشروط نفس  لها التي للعقود الحالية الربح بمعدالت المستقبلية النقدية  التدفقات بخصم  صناديق
  المفصلة  المحاسبية  السياسات  .بها المتعلقة  واالعتراف   القياس ومبادئ لصندوق ل الرئيسية المالية والمطلوبات  الموجودات  أدناه الجدول  يلخص
 : أدناه العالقة  ذات األجزاء  في  واردة
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 ( تتمة ) الهامة  المحاسبية السياسات .3

 
 االعتراف  مبادئ  البنود 
 القيمة  في  االنخفاض  ناقص  المطفأة  التكلفة حكمه  في  وما النقد
 القيمة  في  االنخفاض  ناقص  المطفأة  التكلفة بالمرابحة  سلع ديون

 القيمة  انخفاض  ناقصا   المطفأة  التكلفة  أو الدخل، قائمة خالل   من العادلة بالقيمة الصكوك في  استثمارات
 مطفأة  تكلفة مرابحة  تمويل
 القيمة  في  االنخفاض  ناقص  المطفأة  التكلفة بالتقسيط  البيع

 القيمة  وانخفاض االستهالك ناقصا   المطفأة  التكلفة المجّمعة  اإلجارة
 القيمة  انخفاض ناقصا   المدفوع    القروض  
 الموجودات  صافي  في  التغيرات  خالل من العادلة  القيمة الشركات  رأسمال في  استثمارات
 الموجودات  صافي  في  التغيرات  خالل من العادلة  القيمة صناديق ال في  استثمارات
 األنشطة   قائمة  خالل من العادلة  القيمة مدار استثمار

  المالية والمطلوبات  الموجودات مقاصة 
  النية  صناديق  لدى ويكون المقيدة، المبالغ  لتسوية نظاما   نافذ  حق  هناك يكون عندما فقط   المالية، والمطلوبات   الموجودات بين مقاصة إجراء يتم

  بذلك يسمح عندما فقط  بالصافي  والمصاريف  االيرادات عرض يتم . واحد  آن في  االلتزام وسداد األصل  تحقيق أو  الصافي  أساس على  للتسوية
  مجموعة عن الناتجة والخسائر األرباح  أو  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات والمراجعة المحاسبة  هيئة  عن الصادرة المالية المحاسبة  معايير بموجب

 . المتشابهة المعامالت من
 

 حكمه  في وما   النقد ( ب
  أو   أشهر   ثالثة   أصلية   استحقاق   بفترة  البنوك  خالل   من  بالمرابحة   سلع ديون  و   البنوك   لدى   وأرصدة   الصندوق   في  نقد  من   حكمه  في   وما   النقد  يتكون
 . العادلة القيمة في  مهمة  غير تغيرات  لمخاطر وتخضع إيداعها، تاريخ من أقل 

 
 بالمرابحة  سلع  ديون ( ج
 بين  االتفاق   شروط   على  بناء    السلع  وبيع  شراء   ويقتصر .  ثابت  ربح  بمعدل  سلع  وبيع  شراء  من  وتتألف  بنوك  خالل   من  بالمرابحة  السلع  ديون  تتم

  االستحواذ  مصروفات  متضمنة  بالتكلفة  البداية  في  السلع  ديون  وتُسجل .  األخرى  والتقليدية  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات(  الصندوق  عن  بالنيابة)  البنك
 . القيمة في   لالنخفاض مخصص  أي منها مطروحا   المطفأة بالتكلفة  الحقا    وتُقَاس  باإليداعات، المرتبطة

 
 المرابحة  تمويل  ( د

 اإلسالمي   البنك  بمجموعة  عضو  مؤسسة  –  التجارة  لتنمية  اإلسالمية   الدولية  المؤسسة  بها  تقوم  والتي  ُمجَمعة  مرابحة  معامالت  في  الصندوق  يشارك
 .للتنمية

 
  ناقصا    المالي،  التقرير  تاريخ  حتى  المكتَسبة  غير  اإليرادات  ناقصا    البيع  بسعر  المجّمعة  المرابحة  في  االستثمارات  من  المدينة  الذمم  مبالغ  تُسجل
 . القيمة  في  االنخفاض  ناقص  المطفأة  بالتكلفة  أي القيمة؛ في  انخفاض  مخصص وأي  المستلَمة  السداد  دفعات 

 
 الصكوك  في استثمارات  ( ه

ا  وتُقَاس  تُصنَّف  دْين  أدوات  هي  الصكوك  في  االستثمارات  على  بناء  (  األنشطة  قائمة)  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  الُمطفَأة  بالتكلفة  إمَّ
 .تصنيفها

 
  من   العادلة   بالقيمة  تصنيفها  يتم  ولم  للمتاجرة  بها  يحتفظ   لم   أو  تعاقدي  عائد  أساس   على  إدارتها  تمت  حال   في  فقط  المطفأة   بالتكلفة  الصكوك  وتُقاس
 . األنشطة  قائمة   خالل

 
 ويتم   العقد،  إبرام  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  البداية  في (  األنشطة   قائمة )  الدخل  قائمة   خالل  من  العادلة   بالقيمة  وتُقَاس  تُصنَّف  التي  الصكوك  وتُدرج
  مصاريف  وتحمل .  األنشطة   قائمة   في   ذلك   عن   الناتجة  الخسائر   أو  األرباح  قيد   ويتم  مالي،  تقرير  فترة   كل   نهاية  في   العادلة   بالقيمة   الحق ا  قياسها  إعادة

 . العقد إبرام تاريخ في   مباشرة المعاملة
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 (تتمة) الهامة   المحاسبية السياسات.  3

 
 الشركات  رأسمال   في استثمارات  ( و
 

 .  األسعار  في   التغيُّر  أو   السيولة   احتياجات  سد   بغرض  بيعها  ويمكن  األجل،   طويلة  لفترة  بها  االحتفاظ   هو  الشركات   رأسمال   في   االستثمار  من   الهدف
 بها   االعتراف   يتم  العادلة  قيمتها  في   التغيُّر  عن  ناتجة   محقَّقة   غير   أرباح   وأي  العادلة،  بالقيمة  والحق ا،  البداية   في  االستثمارات،  هذه  مثل   قياس   ويتم

  الحالة   هذه   وفي   القيمة،   منخفض  اعتباره  أو   االستثمار   استبعاد  يتم  حتى  الموجودات،  صافي   في   التغيُّرات   بقائمة  العادلة   القيمة   احتياطي   في  مباشرة
 . األنشطة قائمة  في  بها االعتراف يتم الموجودات، صافي في  التغيُّرات  قائمة  في  تسجيلها سبق التي المتجمعة  الخسائر  أو  األرباح  فإن

 
  الدفترية   القيم  تعديل  تم .  مستقلين  مثمنين  قبل  من  إجراؤه  تم  الذي  التقييم  على  بناء    المدرجة  غير  األسهم  في   استثماراته  تقييم  بإعادة  الصندوق  يقوم

 . العادلة  القيمة في  التغيرات  لتعكس لالستثمارات
 

 زميلة   شركات في استثمارات  ( ز
  حصص   أو  أغلبية  على  يحصل  أن  للصندوق  يجوز  ال" .  الصندوق   على  تنطبقان  اللتان  5-17و  2-17  المادتان  البنك،  تأسيس  اتفاقية  بموجب
"  المنشأة  أو  المشروع  نجاح   لتأكيد  أو  الصندوق  مصالح  لحماية   ضروري ا  ذلك  كان  إذا   ما  حالة   في  إال  فيه،   يشارك  الذي   المشروع   رأسمال   في  مسيطرة

 ". استثماره على  للحفاظ ضروريا  ذلك كان إذا  إال فيهما استثمر منشأة  أو مشروع أي  إدارة عاتقه على  الصندوق يأخذ  ال"  و
 

  وبالنسبة .  التصويت   حقوق   نسبة  عن  النظر  بغض   منافع  على  للحصول  استثماراته  من  أي   على  سيطرة   يمارس  ال  الصندوق  فإنَّ   لذلك،  ونتيجة
ا  يمارس   الصندوق   أن   فيُفترض   التصويت،   حقوق   من   أكثر  أو   %20  نسبة   فيها  الصندوق   يملك  التي   لالستثمارات  احتسابها  يتم  وبالتالي  جوهري ا،   تأثير 
 . زميلة  شركات في  كاستثمارات وتصنيفها

 
الت المتعلقة  ويتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية المحاسبية، ويتم قيدها بداية  بالتكلفة )بما في ذلك تكلفة المعام

رة )بعد خصم أي خسارة متراكمة لالنخفاض  مباشرة باالستحواذ على االستثمار في شركة زميلة(.  ويشمل استثمار الصندوق في شركات زميلة الشه
ة األنشطة،  في القيمة( يتم تحديدها عند االستحواذ.  ويتم قيد حصة الصندوق من أرباحه أو خسائره لما بعد االستحواذ على الشركات الزميلة في قائم

صافي الموجودات.   ويتم تعديل الحركة المتراكمة لما  ويتم قيد حصة الصندوق من حركة االحتياطيات لما بعد االستحواذ في قائمة التغيُّرات في  
ة الزميلة  بعد االستحواذ مقابل القيمة الدفترية لالستثمار ويتم تخفيضها بتوزيعات األرباح.  وعندما تعادل أو تزيد حصة الصندوق من خسائر الشرك

وم بقيد خسائر إضافية، إال إذا تكبَّد التزامات أو سدد مدفوعات  عن حصته فيها بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن الصندوق ال يق
 بالنيابة عن الشركة الزميلة. 

 
يحدد الصندوق في تاريخ كل تقرير مالي إذا كان هناك دليل  موضوعي  على انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة. وفي هذه الحالة يحتسب  

بالفرق بين القيمة ا لعادلة للشركة الزميلة والقيمة الدفترية، ويدرج المبلغ في قائمة األنشطة. ويتم قيد أرباح وخسائر الصندوق قيمة االنخفاض 
لية المتاحة  تخفيض نسبة الملكية في الشركات الزميلة في قائمة األنشطة. يتم تحديد حصة الصندوق من نتائج الشركات الزميلة بناء  على القوائم الما

د تاريخها عن ثالثة شهور قبل تاريخ قائمة المركز المالي، وتعديلها لتتوافق مع السياسات المحاسبية للصندوق. وقد تم للشركة الزميلة بحيث ال يزي 
 تغيير السياسات المحاسبية للشركات الزميلة، عند اللزوم، لتتوافق مع السياسات المتبعة للصندوق. 

 
 استثمارات في الصناديق  ( ح

استثمار في أسهم واستثمارات في الصناديق األخرى بقصد االحتفاظ بها على المدى الطويل، ويمكن بيعها    تتألف االستثمارات في الصناديق من
ح أو خسائر ألغراض احتياجات السيولة أو تغيُّرات األسعار.  ويتم قياس هذه االستثمارات، بداية وفي وقت الحق، بالقيمة العادلة ويتم قيد أي أربا

ر في قيمتها العادلة مباشرة في قائمة التغيُّرات في صافي الموجودات حتى يتم إلغاء قيد االستثمار أو اعتباره منخفض  غير محققة ناتجة عن التغيُّ 
ي قائمة قائمة  القيمة، وفي هذه الحالة فإنَّ األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تسجيلها في قائمة التغيُّرات في صافي الموجودات، يتم قيدها ف

ة.  أما االستثمارات في الصناديق التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق به، فتُسجل بالتكلفة ناقصا  مخصص ألي انخفاض في  األنشط
 قيمة هذه االستثمارات. 
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 ( تتمة ) الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

  بالتقسيط   البيع (ط
 وعد  على   بناء  واقتنائه  بشرائه   قامت  قد الصندوق   كان  أصال   أو   سلعة   العميل  ببيع  ب   الصندوق   بموجبه   تقوم   اتفاق هو  بالمرابحة   التجارة   تمويل  إن

  البيع   بسعر  التقسيط   مبيعات   عمليات  من  المدينة   المبالغ  تقيد . عليه  متفق  ربح  هامش   زائدا    التكلفة   من  البيع  سعر  يتكون . بالشراء   العميل   من  مقدم
 .االئتمان خسائر  ومخصص السداد  دفعات ناقصا   المكتسبة  غير اإليرادات ناقصا  

 
 المجّمعة  اإلجارة  في استثمارات  (ي
ا  المصروفة  بالمبالغ المجّمعة اإلجارة  في االستثمار قياس يتم  . القيمة  في  انخفاض أي مخصص ناقص 

 
   القروض بدون عوائد ا ( ك

  تكفي  خدمة  رسوم  عليه   وتحمل  ،البلدان األعضاءب   تنموية  مشاريع  لتمويل   تقديمه  يتم(  فائدة عليه  تحتسب   ال )  اآلجل   طويل   ميسر   تسهيل  هو   القرض
 .البنك يتكبدها التي الفعلية اإلدارية  المصاريف لتغطية

 
ا  المشاريع على المدفوعة المبالغ للقروض القائمة المبالغ تمثلو  . القيمة انخفاض ومخصص  المستلمة  المدفوعات  ناقص 

 
 التقاعد  منافع  خطط ( ل
 

  الطبية   الرعاية  وخطة   الموظفين  تقاعد  خطة  في  يتمثالن  لموظفيه؛  للتقاعد  ُمحدَّدة  منافع  خطتي  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  خالل  من  الصندوق  يشارك
ف .  منفصل   بشكل  إدارتهما  يتم  صندوقين  إلى  تُسدَّد  مساهمات  تتطلبان  وكالهما  للمتقاعدين، د  تقاعد  خطة  بأنها  الُمحدَّدة  المنافع  خطة  وتُعرَّ   المنفعة  تحّدِ
 يقوم .  النهائي  الراتب  إجمالي   ونسبة   الخدمة  سنوات   وعدد   العُمر   مثل   أكثر   أو  عامل   على  غالب ا   وتعتمد  تقاعده،  عند  الموظف   سيتسلمها   التي  التقاعدية
  لخطة   الحالية  القيمة   لتحديد  المتوقعة   االئتمان  وحدة   طريقة  باستخدام   سنوي،   أساس   على   الُمحدَّدة   المنافع   التزام   باحتساب  مستقلون   اكتواريون   خبراء
 . المتوقعة  المنافع التزامات لتحديد المتضمنة  االكتوارية االفتراضات استخدام ويتم .  بها المتعلقة الخدمة  وتكاليف  الُمحدَّدة المنافع

 
التقاعد بخصم التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة )المتعلقة بالخدمة المستحقة  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة المستحقة حتى تاريخ  

ي يتم حتى تاريخ التقرير المالي(، باستخدام معدل العوائد المتاحة لسندات شركات ذات جودة عالية. ويجب أن تكون السندات مقومة بالعمالت الت 
شروط التزامات التقاعد الفعلية. يتم تقدير التزامات المنافع المحددة خالل السنوات على المدى  دفع المنافع بها، ولها شروط وتواريخ استحقاق تقارب  

االفتراض في  وتغيرات  فعلية،  نقدية  وتدفقات  إضافية،  مستحقة  بمنافع  تسمح  اإلكتوارية  للحسابات  تقديرية  ترحيل  أساليب  باستخدام  ات  المتوسط 
 اإلكتوارية األساسية. 

 
ل  الحالية لخطة المنافع الُمحدَّدة والمقيدة في قائمة الدخل تعكس الزيادة في التزام المنافع الُمحدَّدة الناتجة عن خدمة الموظفين خال  إنَّ تكلفة الخدمة 
 السنة الحالية. 

 
الت  إذا كانت جوهرية مباشرة في االحتياطيات في سنة نشوئها.  ويتم قيد  الخسائر االكتوارية  أو  باألرباح  التقاعد كجزء من  ويتم االعتراف  زام 

عادلة لموجودات  المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي. ويمثل االلتزام القيمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة للصندوق بعد طرح القيمة ال
 الخطة. 

 
االكتورايين للصندوق، ويتم تحويل قيمة المساهمات  وتُحدد لجنة خطة التقاعد قيمة مساهمات الصندوق في خطة المنافع المحددة بعد استشارة الخبراء  

 إلى األمناء المستقلين للبرنامج.
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 ( تتمة ) الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

 االيرادات  تحقيق (م
 

 بالمرابحة  سلع  ديون
  من  الفترة مدى  على الفعلي  العائد أساس  على التقليدية للبنوك اإلسالمية والنوافذ األخرى  اإلسالمية البنوك خالل  من السلع ديون من اإليرادات تُقيد

 . االستحقاق  تاريخ حتى   لألموال الفعلي الصرف  تاريخ
 

 مرابحة تمويل 
  تواريخها   حتى لألموال  الفعلي  الصرف  تاريخ  من  الفترة  مدى  على  الفعلي  العائد  أساس  على  المجّمعة  المرابحة في  االستثمارات  من  اإليرادات  تُقيد

 . للسداد المجدولة 
 

 الصكوك  في استثمارات 
  خالل   من  العادلة   بالقيمة  الُمصنَّفة   للصكوك  وبالنسبة .  الدخل  قائمة   في   ويُسجل   الفعلي،   العائد  أساس   على   الصكوك  في  االستثمارات   من   الدخل  يُحتسب
  في   العادلة   القيم  قياس   إعادة  عن  الناتجة  الخسائر   أو  األرباح  قيد  يتم  الدخل،  قائمة  خالل  من  العادلة   بالقيمة  المصنفة  للصكوك  بالنسبة .  األنشطة   قائمة
 . األنشطة  قائمة  في المالي التقرير تاريخ

 
 

 الشركات  رأسمال   في استثمارات 
 لتاريخ   وفقا    أي   األرباح؛  توزيعات  استالم  حق   نشوء  عند  األخرى  واالستثمارات  الشركات  رأسمال  في  االستثمار  من  األرباح  توزيعات  إيرادات  تُقيَّد

 .إعالنها
 

 المجّمعة  اإلجارة 
 . الفعلي العائد طريقة   باستخدام المجّمعة  اإلجارة  في  االستثمارات من اإليرادات تُقيَّد

 
 القروض   خدمة  رسوم 
 تحويلها يتم لكن  الصندوق،  قِبل  من  عوائدالقروض بدون  خدمة   رسوم تسجيل  يتم ال  البنك، قِبل   من إدارتها  يتم القروض بدون عوائد  محفظة  أن بما

 . للبنك العادية المال  رأس  موارد إلى بالكامل
 

 األجنبية  العمالت  ( ن
 

 األجنبية بالعمالت وأرصدة  معامالت 
  أسعار  أساس   على   اإلسالمي،  الدينار  إلى  أجنبية  بعملة   سدادا    تتطلب   التي  تلك  أو   األجنبية  بالعملة   المقومة  النقدية  وغير   النقدية   المعامالت   تحويل   يتم

 . المعاملة إجراء  تاريخ في   الفوري الصرف 
 

  فروقات   قيد  ويتم .التقرير  تاريخ  في  الصرف  بأسعار  الوظيفية   العملة  إلى  األجنبية  بالعمالت   المقومة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  ويتم
لة  النقدية   والمطلوبات  الموجودات  تحويل  إعادة   عن  الناتجة  األجنبية  العملة   عمالت   صرف  خسائر/    كأرباح  األنشطة   قائمة  في  أجنبية  بعمالت   الُمسجَّ
 .أجنبية

 
لة  النقدية  غير  والمطلوبات   الموجودات  تحويل  إعادة  ويتم   الشركات  رأسمال  في   استثمارات)  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  أجنبية  بعمالت  الُمسجَّ

  الناتجة   األجنبية  العمالت   صرف   فروقات  قيد ويتم . العادلة  القيمة   تحديد  بتاريخ  الصرف   بسعر   الوظيفية   العملة   إلى (  األسهم   في  أخرى واستثمارات
 . الموجودات صافي في  التغيُّرات  قائمة في  االستثمارات  هذه  تحويل عن

 
 الزميلة  الشركات في االستثمارات  -  األجنبية العمليات 

 : التالي النحو  على  األمريكي الدوالر  إلى  للصندوق  الزميلة الشركات في  االستثمار  وصافي  النتائج تحويل يتم
  فروقات  جميع  قيد  ويتم .  السنوية  األجنبي  الصرف  أسعار   بمتوسط  تحويلها  يتم  زميله  شركة  في  الخسارة/    الدخل   صافي  من  الصندوق  حصة  -

 . الموجودات  صافي   في  التغيُّرات قائمة  في  الناتجة األجنبية العملة  صرف 
  حقوق   في  والحركة   الملكية   لحقوق   االفتتاحي  الرصيد)  زميله   شركات   في   االستثمار  صافي   تحويل  عن  الناتجة   األجنبية  العملة   صرف   فروقات  -

 . الموجودات صافي / االحتياطيات حساب  في  قيدها يتم( المالي  التقرير سنة خالل الملكية
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 ( تتمة ) الهامة  المحاسبية السياسات .3
 

 المالية   الموجودات قيمة  في االنخفاض  ( س
 

 المطفأة  بالتكلفة   بها المحتفظ  المالية  الموجودات قيمة  في االنخفاض 
 

  تقسيم   يتم  االئتمان،  مخاطر  مستوى  ولتقييم .المطفأة   بالتكلفة  المقاسة  المشاريع  وموجودات  الخزينة  موجودات  على  االئتمان  خسارة  نهج  بنكال  يطبق
 : فئات( 3) إلى  المالية  الموجودات

 
 االئتمان مخاطر  في  جوهرية زيادة  وجود  عدم -  1 المرحلة  . 1
 المنخفض االئتماني المستوى  ذات  المالية  الموجودات  - 3 المرحلة  . 2
 المنخفض االئتماني المستوى ذات المالية الموجودات -  3 المرحلة  . 3

 
  زيادة  هناك  كانت  إذا   ما  بتقييم  الصندوق   يقوم  تقرير،  كل   تاريخ  في  .المالي  لألصل   االئتمانية  الجودة   في  التدني  درجة   على  فئة   لكل  التوزيع  يعتمد

  المتوقع   العمر   مدى   على   تحدث   التي  السداد  في   التعثر   مخاطر  مقارنة  خالل  من   األولي   االعتراف   منذ  للتعرضات   االئتمان  مخاطر   في   جوهرية 
  تكلفة   دون  والمتاحة  الصلة   ذات  والداعمة  المعقولة   المعلومات  االعتبار  في  الصندوق   يأخذ و . األولي  االعتراف  وتاريخ  التقرير  تاريخ  من  المتبقي

 . الغرض  لهذا  لهما مبرر ال  جهد  أو
 تاريخ   في  االئتمان  مخاطر  في  جوهرية  زيادة  تحديد  حال  في  ذلك،  معو .األولي  االعتراف  عند  1  المرحلة  في  المالية  الموجودات  جميع  تصنيف  يتم

  على  مؤشر وجود حال في (.المخاطر  إدارة 31 إيضاح إلى الرجوع) 2 المرحلة  إلى األصل نقل يتم عندئذ االولي، االعتراف مع مقارنة التقرير
 . المخاطر  إدارة 30 اإليضاح في مبين هو  كما 3 المرحلة ضمن  تصنيفه ويتم القيمة  منخفض انه على األصل  صنفي  القيمة، انخفاض

 
ا   12  لمدة   المتوقعة   االئتمان  خسارة   قياس   البنك  يطبق  ا   12  لمدة   المتوقعة   االئتمانية  الخسائر   تمثل  . األولى  المرحلة   أدوات   على   شهر   الخسائر  شهر 

ا  12 غضون في  المحتملة السداد في التعثر أحداث عن الناتجة  المتوقعة االئتمانية  . التقرير تاريخ بعد شهر 
 

 عن الناتجة  المتوقعة  االئتمانية الخسائر  أي ) العمر الزمني ألداة التمويل   مدى المتوقعة  االئتمانية الخسائر على  بناء   مخصص ال بمبلغ لبنكال يعترف
 . 2 المرحلة ألدوات( المالية لألداة  المتوقعة  عمر ال مدى  المحتملة السداد  في  التعثر أحداث  جميع

 
  للتدفقات  الحالية القيمة وصافي  لألداة الدفترية القيمة بين الفرق انه على الخسارة مخصص تحديد يتم ،3 المرحلة ضمن المصنفة لألدوات بالنسبة
 .ينطبق حيثما  لألداة الفعلي  األصلي الربح لمعدل مخصومة  مستقبال   المتوقعة  النقدية

 
 الموجودات  صافي  من العادلة بالقيمة  بها  المحتفظ المالية  الموجودات قيمة  انخفاض

 
  الشركات  رأسمال   في   االستثمارات  ذلك  في   بما  المالية   الموجودات   في   القيمة  انخفاض   لتحديد   مالي   تقرير   كل   تاريخ  في   الحكم   بممارسة   بنكال  يقوم

  في   الستثمارات   العادلة   القيمة   في   دائما    أم   جوهريا    كان   سواء   االنخفاض   تحديد  ذلك   ويشمل  . األعضاء  حقوق   خالل   من   العادلة   بالقيمة   بها  محتفظ 
  أخرى،   عوامل  بين  من  بتقييم،  البنك  حكم يقوم  ال   هذا  ولعمل . ا  حكم  يتطلب"  دائم"  أو "  جوهري"  هو  ما  تحديد  إن . التكلفة  دون  الشركات  رأسمال 
  المالي   الوضع  انحدار   على   دليل  هناك  يكون  عندما  مناسبا    القيمة  في  االنخفاض  يعتبر  صناديق   أن   إلى   باإلضافة  . األسهم  ألسعار  العادي   التذبذب
 . والتمويل  العمليات من النقدية  والتدفقات التكنولوجية،  والتغيرات  القطاع، وأداء والصناعة  بها، المستثمر للشركة 

 
 .االنخفاض  مدة   عن  النظر  بغض  التكلفة،  مستوى   دون  الجوهري  لالنخفاض  معقول    مقياس  أكثر  أو  %30  بنسبة  االنخفاض   الصندوق بأن  ويعتبر
 . المبلغ عن النظر  بصرف  أكثر أو واحدة   لسنة يستمر الذي التكلفة دون االنخفاض الدائم االنخفاض يمثل

 
 المطفأة  بالتكلفة   أخرى مالية  موجودات 

 
 .مالية  موجودات   مجموعة   أو   مالي   أصل   قيمة   في   انخفاض   على   موضوعي   دليل   هناك  كان   إذا   فيما  لتحديد   مالي  تقرير   كل  بتاريخ  تقييم  إجراء   يتم
 يتم  . لالسترداد القابلة  التقديرية وقيمته  لألصل الدفترية  القيمة بين الفرق  أساس على  المالية الموجودات  قيمة  في  االنخفاض خسائر   قيمة  احتساب يتم

 . دوق صن ال  قائمة  في ادائن  ا قيد أو  بصفته مصروفا  المخصص على  التعديالت تسجيل
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 ( تتمة ) مهمةال  المحاسبية حكامواأل  التقديرات . 4
 

 الدخل  وضريبة  الزكاة  ( ع
 

ا من بيت المال )مال عام(، فإن الصندوق ال يخضع للزكاة أو الضريبة. ب   ما أن موارد الصندوق تعتبر جزء 
 

المية، استخدام بعض  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس
التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف المصرح عنها. وكذلك تتطلب من 

كل مستمر، وتستند  اإلدارة عمل أحكام   أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق. ومثل هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام يتم تقييمها بش
ظر إلى  إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على استشارات مهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة بالن 

 الظروف السائدة. 
 

 وتتلخص أهم األحكام والتقديرات فيما يلي: 
 

 األحكام الهامة 
 

 
 تأثير الجوهريا ( أ

 
  على  باالستحواذ  يقوم   ال  الصندوق  فإن  البنك،  تأسيس  اتفاقية  بموجب  المال   رأس  من   أكثر  أو   %20  بنسبة   االستثمارات  على   الجوهري   التأثير  حال   في

  أو   المشروع  نجاح   من   التأكد  أو   مصلحته   لحماية   ضروريا   ذلك  يكون  عندما إال   فيه،  يشارك   الذي   المشروع   رأسمال في مسيطرة   حصص  أو   أغلبية
ا  الصندوق  يعتبر ال ذلك،  على وبناء  .  المنشأة  . استثماراته من  أي على مسيطر 

 
 الصندوق  استمـرارية  ( ب

 
  في   لالستمرار   موارد   الصندوق   لدى  بأن  ثقة  على  وهي  االستمرارية،  مبدأ  وفق   عملياته  في  البرنامج  استمرار  إمكانية  بتقييم  الصندوق   إدارة  قامت
  االستمرار  على   الصندوق  قدرة  حول   هامة  شكوكا   تثير  قد  رئيسية  تيقن  عدم   حاالت  بأية  دراية   على   ليست   االدارة   ان   كما . المنظور  المستقبل   في   أعماله
 . االستمرارية  مبدأ أساس  على  المالية القوائم  إعداد في  االستمرار  يتم لذلك . مستمرة كمنشأة

 
 الثابتة  للموجوات   اإلنتاجية االعمار ( ج

 
  االستعمال االعتبار في  األخذ  بعد  التقديرات هذه وتتحدد  . االستهالك احتساب   ألغراض  والمعدات   للممتلكات اإلنتاجية  عمار األ الصندوق  إدارة  تحدد

  الحقا   االستهالك  مصروف  تعديل  وسيتم  سنوي  بشكل   االنتاجية   واالعمار  المتبقية  القيمة   بمراجعة  االدارة  تقومو .الطبيعي  التلف  أو  لألصل  المتوقع
 . السابقة  التقديرات  عن تختلف اإلنتاجية األعمار أن اإلدارة تعتقد عندما

 
 األموال  موارد  جلب  ( د

 
 للبنك اإلسالمي   الخاص  والحساب  الخاصة   والمساعدة  صل  األ  مبلغ  بين  تقسيمها  من  الرغم  على  مجملها  في  الوقف  صندوق  أصول  اإلدارة  تراقب
ا  ،نموا  األقل   األعضاءلبلدان  ل  للتنمية   بموجب   بالتزاماتها  بالوفاء  اإلدارة  تلتزم  لذلك، . ممزوجة  المنفصلة  المكونات  بهذه  المتعلقة  الموجودات  ألن  نظر 
  ايضاح  راجع)   البنك  إدارة  مجلس   قبل  من  المعتمد  النحو  على  تمويلها  سيتم  التي   مواردها  في   عجز   وجود  من  الرغم  على  الخاصة  المساعدة  برامج

  . الصندوق  مكونات منبأي  يتعلق فيما  ستدامةإ  قضايا هناك ليس  أن اإلدارة تعتبر وبالتالي،  األخرى، المكونات موارد ومن( 1
 

 الهامة  التقديرات
 

 المالية   الموجودات مقابل المتوقعة االئتمانية  الخسائر
 

  والوقت   القيمة  تقدير  في  -خاصة   -  ُحكما    المالية  الموجودات  فئات  كافة   على(  30)  المالية  المحاسبة   معيار  بموجب  القيمة  انخفاض  خسائر  قياس  يتطلب
  مدفوعة   التقديرات  هذه .االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية   الزيادة  وتقدير  القيمة  انخفاض  خسائر  تحديد  عند  الضمانات  وقيم  المستقبلية  النقدية  للتدفقات
  كل   لتقدير  المستخدمة   واالفتراضات   المنهجية  مراجعة  تتم .المخصصات   من  مختلفة  مستويات  إلى  تؤدي   أن  يمكن  التي   والتغيرات  العوامل،  من  بعدد
  . الفعلية الخسارة  وتجربة   الخسائر تقديرات بين فروق أي  لتقليل منتظم  بشكل المستقبلية النقدية التدفقات  وتوقيت  مبلغ من
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 ( تتمة )المهمة   المحاسبية   واألحكام  لتقديرات.  ا 4
 
 )تتمة(  المالية   الموجودات مقابل المتوقعة االئتمانية  الخسائر

 
 تعتمد   متغيرة  معطيات  اختيار  بخصوص  األساسية  االفتراضات  من  عدد  مع  معقدة  نماذج  نتيجة  يأتي  للصندوق  المتوقعة   االئتمان  خسائر  احتساب  إن

 : يلي ما محاسبية وتقديرات  أحكام تعتبر والتي المتوقعة  االئتمان خسائر  نماذج  عناصر وتتضمن . البعض بعضها على
 

 . لحاالتا من حالة   لكل" التعثر احتمال " تحديد  يتم خالله من  والذي للصندوق  الداخلي االئتمان درجات تصنيف نموذج .1
  12  أساس   على  المخصص   قياس  يمكن  بحيث  االئتمان  مخاطر   في  الجوهرية  الزيادة   مدى  تقييم  في   الصندوق   قبل   من  المستخدمة  الضوابط  .2

  .الكمي والتقييم المتوقعة  االئتمان لخسائر الزمني العمر أو  شهرا  
  . المعطيات  واختيار  المختلفة  المعادالت  ذلك  في بما المتوقعة االئتمان خسائر   نماذج تطوير .3
  التعثر  احتمالية   وتأثير  الضمانات  وقيم  البطالة   مستويات:  مثل   االقتصادية  والمعطيات   الكلي   االقتصاد  سيناريوهات  بين  الترابط  أوجه  تحديد .4

  .التعثر عن الناتجة  الخسارة  أو للتعثر التعرض  أو
  خسائر   نماذج   في  االقتصادية  المعطيات   إلدخال   وقوعها  احتمال  واوزان  المستقبلي  لالستشراف  الكلي  االقتصاد   سيناريوهات  اختيار .5

 . المتوقعة االئتمان
  

  19-كوفيد  أثر
 كبير   بشكل   يؤثر  الوباء   يزال   ال   ،  قبل عامين  "( 19-كوفيد)"  2019  كورونا  فيروس   بمرض  إصابة  حالة   أول   عن   اإلبالغ   منذ  عامين  من   أكثر  منذ
  جديدة   متغيرات  وصول  بسبب  2021  عام  في   19-كوفيد  من  المتوقع  التعافي  تعطلوقد   .األعضاء  البلدان  في  واالجتماعية  القتصاديةالحياة    على

  وتعطل   الطاقة  أسعار  تصاعد  أدى  بينما  التنقل،  على  قيود  فرض  السعودية،  العربية  المملكة  ذلك  في  بما  دول،  عدة  أعادتو . التضخم  وارتفاع
 البنك   في األعضاء  للبلدان  اإلجمالي  الناتج  تقلص   حيث النمو،  خنق  إلى   الجائحة  هذا   تداعيات  أدتكما   . النطاق  وواسع   مرتفع  تضخم   إلى   اإلمدادات
  .2020 عام في  المائة في  1.7 بنسبة للتنمية اإلسالمي

 
  البلدان األعضاء   مع  التعامل  عوامل  ذلك  بما  ككل  األعمال   ومجاالت  الصندوق  أعمال  على  التأثير  بتقييم  اإلدارة  قامت  العوامل،  هذه  إلى  وبالنظر

 القوائم  هذه   إصدار  تاريخ  في   اإلدارة   توصلتو  الخ،...العامل  المال   رأس  وتوقعات   والتحصيل   واالستثمار  والتمويل  اليومية   األعمال   واستمرارية 
  األحكام   على  جوهرية   تغيرات   ذلك   يتطلب   ولم  19  كوفيد   جائحة   نتيجة   الصندوق   وأعمال  عمليات  على   جوهري  سلبي تأثير  يوجد  ال   أنه   إلى   المالية

 . الرئيسة والتقديرات  واالفتراضات
 

  توصيات   مع  تتوافق   إجراءات   الصندوق   اتخذ  اإلدارية،   واألماكن  التشغيل   مناطق   في   التفشي   منع  على   والحفاظ   الموظفين  صحة   على   الحفاظ   ولغرض 
  الوقاية   أدوات  وتوزيع  العمل  لمكان  الحثيثة  والنظافة  العمل  أماكن  في  االجتماعي  والتباعد  المنزل  من  كالعمل  الصحة  ووزارة  العالمية   الصحة  منظمة

  فإن  ذلك،   إلى   إضافة  . الحرارة   درجة   وقياس   الصحي   واإلقرار   الضروري   غير  السفر   من  والحد   بإصابتها  المشكوك  الحاالت   وفحص   الشخصية 
  . الجائحة  خالل السلسة  العمليات الصندوق  أنشطة  طبيعة

  
  األموال   إلى   الوصول   ذلك  في   بما  القوي،  المالي   الوضع  أن  كما  . المالية  القوائم  هذه   في   اآلن   حتى  19-كوفيد  لجائحة  والمالية   التشغيلية   التأثيرات  تظهر
  في   االستمرار  على   القدرة  البنك  لدى   يكون  أن  يضمن  المستمرة،  والعمليات  اآلن   حتى  الصندوق   اتخذها  التي  باإلجراءات  المقترنة   األنشطة  وطبيعة
 . 19-كوفيد جائحة   آثار عن الناجمة  التحديات  مواجهة 

 
 : والمعدلة الجديدة   المالية المحاسبة معايير تأثير 

 
 خسارتها المتوقع واالرتباطات االئتمان وخسائر  القيمة انخفاض: 30 رقم المالية  المحاسبة معيار

 
 م2021  يناير  1  بعد  أو   في   تبدأ  التي  السنوية  للفترات   يسري   الذي   اإلجارة  30  رقم   المالية  المحاسبة   معيار  الصندوق   طبق   المالية،  القوائم  هذه   في
 . المبكر بالتطبيق  السماح مع

 
 يناير   1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  11  رقم  المالية  المحاسبة  لمعيار  وفق ا  واالحتياطيات  المخصصات   محل  30  المالية  المحاسبة  معيار  يحل

  .المبكر بالتطبيق السماح مع ،م2021
 

 عن   التقرير  تم  لذلك، .المقارنة   األرقام  تعديل  عدم  الصندوق  اختار  ،30  رقم   المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  االنتقالية  األحكام  به  تسمح  لما  وفق ا
   بالمعلومات مقارنتها يمكن وال 11  رقم المالية  المحاسبة معيار بموجب  م2020 عام  في  القيمة وانخفاض  االئتمان لخسائر المقارنة  المعلومات
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 ( تتمة)الهامة    المحاسبية   واألحكام  لتقديرات.  ا 4
 

 (: تتمة )  والمعدلة الجديدة   المالية المحاسبة معايير تأثير 
 

  الموجودات  صافي في  التغيرات قائمة في  التحول تاريخ في  المالية للعقود  الدفترية القيم على تعديالت بأي  االعتراف تمو .م2021 لعام المعروضة 
 . السابقة السنة أرقام  تعديل  دون الحالية  للفترة االفتتاحية

 
 يناير  1  في   كما   الموجودات  صافي   في  التغيرات  قائمة   في  مباشرة  30  رقم  المالية   المحاسبة  معيار   تطبيق  عن  الناشئة   باالختالفات   االعتراف   تم

  . أدناه عنها اإلفصاح وتم م2021
 

  القيمة  انخفاض مخصص  
  المحاسبة  معيار  بموجب
  31 في  كما 11 رقم  المالية

 م 2020 ديسمبر

 االئتمان خسائر  على تعديل
  المحاسبة معيار اعتماد عند

 30 رقم  المالية

  بموجب  االئتمان خسارة 
  المالية  المحاسبة معيار
  كما التعديل  بعد 30 رقم
 م2021 يناير 1 في

 207 207 - بالمرابحة  سلع ديون
 58 58 -  الصكوك في  استثمارات

 1,902 1,902 - بالتقسيط  البيع
 6,649 - 6,649 مرابحة  تمويل
 36 36 - المجّمعة  اإلجارة

 15,174 1,090 14,084   القروض بدون عوائد
 24,026 3,293 20,733 المجموع 

 
  أمريكي  دوالر   ألف   3,294  بحوالي   الصندوق   به   يحتفظ   الذي   القيمة   انخفاض   مخصص   إجمالي   زيادة   إلى   30  رقم  المالية   المحاسبة   معيار  تطبيق   أدى

. م2021  يناير  1  في   كما   أمريكي  دوالر   ألف   24,027  إلى   م2020  ديسمبر   31  في   كما  أمريكي   دوالر   ألف   20,733  من  مخصص  تحديد  إن 
. المقابل  للطرف المصروف  وغير  المصروف التعرض من كال  االعتبار في  يأخذ  30 رقم المالية  المحاسبة لمعيار وفق ا   القيمة انخفاض  

 
 جوهري  تأثير لها  ليس التي األخرى  المالية  المحاسبة معايير

 
 . والسابقة الحالية  للسنوات  المالية القوائم على تأثير أي أعاله المالية المحاسبة معايير لتطبيق يكن لم

 
  أي لديه  يوجد ال حيث  للصندوق  المالية  القوائم على تأثير أي (" باالستثمار الوكالة) االستثمار وكالة"  31 المالية المحاسبة لمعيار ليس -

 . وكالة معامالت
  معامالت   أي  لديه   يوجد   ال  حيث   للصندوق   المالية   القوائم  على  جوهري  تأثير  أي "  اإلجارة "   32  رقم   المالية   المحاسبة   لمعيار  يكن  لم -

 . مهمة إجارة
 " المماثلة واألدوات  واألسهم الصكوك   في االستثمار" 33 رقم المالية المحاسبة لمعيار مخصصات  للصندوق  المالية القوائم تتضمن -
  . الصندوق  على   ينطبق   ال "  الصكوك   لحاملي  المالية   التقارير"  34  رقم   المالية   المحاسبة   معيار  فإن   وبالتالي  صكوك ا،  الصندوق   يصدر   ال -
 .  مخاطر احتياطيات على يحتوي  ال  ألنه" المخاطر  احتياطيات " 35 رقم المالية المحاسبة  معيار أحكام الصندوق  يطبق  ال -

 
 حكمه  في وما   نقدال . 5

 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 24,902 38,629  البنوك  لدى ارصدة
 81,049 18,826  ( 6 إيضاح)  األجل  قصيرة بالمرابحة  سلع ديون

  57,455 105,951 
 

  تم  .أشهر ثالثة  عن تقل أو تساوي  أصلية مدة لها  والتي البنوك بين ديونال تلك  هي حكمه في  وما  النقد ضمن  المدرجة السلع  بالمرابحة  السلع ديون
 (. 6) رقم  اإليضاح  في  أشهر  ثالثة عن تزيد أصلية   استحقاق آجال  لها التي الديون عن اإلفصاح 
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 بالمرابحة  سلع  ديون . 6

 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 55,213 27,000  إسالمية  بنوك لدى  ديون
 264,867 189,131  تقليدية بنوك لدى  ديون
 1,490 544  ة مستحق  اتايراد
 (81,049) ( 18,826)  ( 5 إيضاح)  األجل  قصيرة بالمرابحة  سلع ديون

 - ( 207)   االنخفاض
  197,642 240,521 

 
 الصكوك  في استثمارات    . 7

 
 : التالي النحو  على الصكوك في  االستثمار حركة تتلخص

  
  في  المنتهية  للسنة 

 م2021  ديسمبر 31
  31 في  المنتهية للسنة

 م 2020 ديسمبر
 100,945 91,146  السنة  بداية في  الرصيد

 - -  ضافات إ
 (9,337) ( 2,680)  استردادات 

 (462) -  أجنبية عمالت صرف تقييم بإعادة متعلقة محقَّقة غير تقييم إعادة  خسائر
 - ( 58)   االنخفاض

 91,146 88,408  السنة  نهاية في  الرصيد
 

 المقابل  الطرف  تصنيف  
 المجموع  ُمصنَّف  غير أقل  أو A- BBBإلى+  AAA A م2021  ديسمبر 31

      الُمطفَأة  بالتكلفة الُمصنَّفة الصكوك
 18,202 - - 12,171 6,031 مالية  مؤسسة
 47,492 - 47,492 - - حكومية   جهات
 20,208 - - 20,208 - أخرى  منشآت

 6,031 32,379 47,492 - 85,902 
      األنشطة  قائمة  خالل  من العادلة بالقيمة الُمصنَّفة الصكوك

 2,506 2,506 - - - أخرى  منشآت
 - - - 2,506 2,506 

 88,408 2,506 47,492 32,379 6,031 المجموع 
       

 المقابل  الطرف  تصنيف 

 م2020 ديسمبر 31
AA  + إلى  
AA- A  +إلىA- BBB  المجموع  ُمصنَّف  غير أقل  أو 

      الُمطفَأة  بالتكلفة الُمصنَّفة الصكوك
 18,230 - - 12,199 6,031 مالية  مؤسسة
 49,664 2,121 47,543 - - حكومية   جهات
 20,253 - - 20,253 - أخرى  منشآت

 6,031 32,452 47,543 2,121 88,147 
      األنشطة  قائمة  خالل  من العادلة بالقيمة الُمصنَّفة الصكوك

 2,999 2,999 - - - أخرى  منشآت
 - - - 2,999 2,999 

 91,146 5,120 47,543 32,452 6,031 المجموع 
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 ) تتمة(  الصكوك  في استثمارات  .  7
 
 

 : يلي ما  عالقة ذات جهات  من  المطلوب يمثل

  
  في  المنتهية  للسنة 

 م2021  ديسمبر 31
  في  المنتهية للسنة
 م2020 ديسمبر 31

 4,142 3,459  قسائم  إيرادات
 405 ( 66)  عالوة /   بخصم الصكوك إطفاء

 (182) -  محققة  المال  رأس  مكاسب صكوك
  3,393 4,365 

 
 

 مرابحة تمويل  . 8
  

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 9,300 9,300    المستحق المبلغ إجمالي

 (6,649) ( 8,091)  انخفاض  مخصص : ينزل
  1,209 2,651 

 
  بالتقسيط   البيع . 9

 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 5,276 5,276  السنة  بداية في  الرصيد
 - 56  اضافات  : يضاف

 - ( 1,902)   االنخفاض  :  ينزل
 5,276 3,430   السنة نهاية في  الرصيد

 
 البنك  بها  ساهم  المتبقية  المعادلة  والحصة)   أمريكي  دوالر   مليون  5.3  بمبلغ  الصندوق   بموجبها  ساهم  حيث   بالتقسيط  بيع  اتفاقية   أعاله  المبلغ  يمثل

  هيكلته،  إعادة  تمت  وقد   بعد  تشغيله  يتم  لم   المشروع  تشغيل   يتم  ولم.  معدات  ائتمان   بيع(  الخاص   القطاع  لتنمية  اإلسالمية  المؤسسة   ـ  للتنمية  اإلسالمي
 .  الرصيد في  انخفاض  إلى  أدى مما
 

 المجّمعة  اإلجارة  . 10
 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 2,983 2,983   السنة  بداية في  الرصيد

 - ( 36)   االنخفاض  :  ينزل
 2,983 2,947   السنة نهاية في  الرصيد

 
عة  إجارة استثمارات في  المشاركة  البند هذا يمثل  . األوقاف  ممتلكات تثمير صندوق -  للتنمية اإلسالمي البنك مع ُمجمَّ
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 لقروض ا .   11
 

 : يلي مما السنة  نهاية في   كما القروض بدون عوائد تتكون
 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 192,415 175,683    القروض

   (14,084)    ( 15,174)  القيمة  انخفاض  مخصص: ناقصا  
  160,509 178,331 

 
  خدمة   رسوم  مصاريف  عليها  الصندوق   ويحصل   سنة،  30  إلى  20  بين  ما  سدادها   فترة  وتتراوح  ،البلدان األعضاء  إلى  القروض بدون عوائد  تُمنح

ل قروض   . العادية المال رأس موارد  - للتنمية اإلسالمي  البنك إلى تُحوَّ
 

 رأسمال الشركات   في استثمارات  . 12
 

 : يلي  مما الشركات رأسمال في  االستثمارات تتكون

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 44,438 42,283   الشركات  رأسمال في  استثمارات

 (17,319)    ( 23,561)  انخفاض  مخصص  :ينزل
  18,722 27,119 

 
  بنك في   بالكامل المضمحل باالستثمار أساسي  بشكل  يتعلق  أمريكي دوالر مليون 23.5 البالغ الملكية  حقوق استثمارات  على  المتراكم االنخفاض

 . أمريكي دوالر  مليون 6.2 م2021 لعام  القيمة انخفاض عبء  بلغ وقد .  إندونيسيا ماالتمعا
 

  
  في  المنتهية  للسنة 

 م2021  ديسمبر 31
  في  المنتهية للسنة
 م2020 ديسمبر 31

 31,259 27,119  السنة  بداية في  الرصيد
 1,285 -  اضافات 

 753 ( 2,155)  المحققة  غير العادلة  القيمة أرباح ( / خسائر)
 (6,178) ( 6,242)  انخفاض  مخصص 
 27,119 18,722  السنة  نهاية في  الرصيد

 
 الصناديق  في استثمارات  . 13

 
 : يلي مما الصناديق في االستثمار يتكون (أ

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 138,922 129,272     صناديق ال في  استثمارات

 (70,278)    ( 69,102)  انخفاض  مخصص :  ينزل
  60,170 68,644 
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 )تتمة(  الصناديق  في استثمارات  . 13
 

 : التالي النحو على الصناديق في  االستثمار حركة تتلخص
 

 م2020 ديسمبر 31 م2021  ديسمبر 31 

 أسهم  صناديق 
  صناديق

 المجموع  أخرى  صناديق أسهم  صناديق المجموع    أخرى
 93,519 91,030 2,489 68,644 66,144 2,500 السنة  بداية في  الرصيد
 36 36 - 441 441 - اضافات 

 (2,263) (2,263) - ( 5,095) ( 2,595) ( 2,500) استبعادات
 (21,842) (21,853) 11 ( 4,996) ( 4,996) - المحققة  غير العادلة  القيمة أرباح ( / خسائر)

 (1,193) (1,193) - - - - قيمة  في  االنخفاض  مخصص 
 387 387 - 1,176 1,176 -  القيمة انخفاض  عكس
 68,644 66,144 2,500 60,170 60,170 - السنة  نهاية  في  الرصيد صافي

 
  ولدى  ثالث، كطرف  مؤسسات تديرها استثمارات عن عبارة ومرابحة  تحتية  وبنية عقارية صناديق من المكونة األخرى  والصناديق  األسهم صناديق
 . داتالموجو صافي   في  التغيرات قائمة  خالل  من  العادلة بالقيمة كاستثمار ُمصنَّفة وهي للسيولة،  إدارته من كجزء   بها ُمحدَّدة  استثمارات  الصندوق 

 
 زميلة   شركات في استثمارات  . 14

 
 : التالي  النحو على الزميلة الشركات في  االستثمار حركة تتلخص

  
  في  المنتهية  للسنة 

 م2021  ديسمبر 31
  في  المنتهية للسنة
 م2020 ديسمبر 31

 157,609 154,522  السنة  بداية في  الرصيد
  صافي في  التغيرات  خالل  من  األخرى والحركات  األجنبية العمالت حويلت 

 (3,516) 5,824  الموجودات 
 338 ( 577)    جزافي  استبعاد من( ربح/ ) خسارة 
 1,171 7,114  النتائج  صافي   في  الحصة
 (1,080)    ( 1,001)    مستلمة  نقدية أرباح

 154,522 165,882  السنة  نهاية في  الرصيد
 

 م 2020 م 2021 المنشأة  أنشطة التأسيس  بلد  ة المنشأ  اسم
 % 27.78 % 27.14 أصول  إدارة أذربيجان الدولية لالستثمار األسود  البحر شركة 

  االستثمار لتأمين اإلسالمية المؤسسة
 % 50.95 % 50.89 تأمين  السعودية  العربية المملكة الصادرات  وائتمان
  للتأجير  الدولي البوسنة بنك شركة 

 % 87.46 % 86.40 العقارات  البوسنة  العقاري  واالستثمار
 

  العقاري، واالستثمار للتأجير الدولي  البوسنة بنك وشركة  الصادرات وائتمان للتأمين اإلسالمية للمؤسسة المحافظين مجلس  في تمثيل للصندوق ليس
  المالية  القوائم  في  المنشأتين  هاتين  توحيد  يتم  لم  عليه،  وبناء   .  المنشأتين  لهاتين  والتشغيلية  المالية  السياسات   على  السيطرة  على   القدرة  لديه   وليس

 . للصندوق 
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 )تتمة( زميلة   شركات في استثمارات  . 14
 
 م2021  في  والنهائية  المرحلية   للفترات  المالية   قوائمها  على  بناء    الزميلة  الشركات  ونتائج  واإليرادات  المطلوبات   ومجموع  الموجودات   مجموع  بلغ
 : يلي كما م2020و

 
 

 السنة 
  مجموع

  الموجودات 
  مجموع

 النتائج   صافي االيرادات   المطلوبات 
  صافي  في الحصة

 الموجودات 
  لالستثمار األسود  البحر شركة 
 الدولية 

2021 18,358 - - 32 4,936 
2020 18,376 - 111 97 5,104 

  لتأمين اإلسالمية المؤسسة
  الصادرات  وائتمان االستثمار

2021 481,334 234,685 30,885 9,214 123,217 
2020 474,811 188,224 29,282 8,565 101,408 

  الدولي البوسنة بنك شركة 
 العقاري  واالستثمار للتأجير

2021 47,981 3,624 6,138 2,214 37,728 
2020 75,560 2,491 9,376 2,091 40,260 

 
 مدار  استثمار  . 15

 
  :2021 ديسمبر 31 في  كما  للتداول بها والمحتفظ خارجي   محفظة مدير يديرها التي المالية األوراق محفظة  في  االستثمار هذا يمثل

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 - 63,053   الصكوك في  استثمارات

 - 2,928   المحقق  غير  العادل السوق تقييم
  65,981 - 

 
  إدارة  حساب   لكامل  أساس   نقطة  20  قدره  ثابت  معدل رسوم ب     الصندوق   على  يُفرض   .خارجي   استثمار  رئيسك  اسوسييت  كامبيرغ  الصندوق  عين

 .  سنوي ا  أمريكي دوالر  ألف  475 قدره   للرسوم أدنى حد مع االستثمار
 

 أخرى  موجودات  . 16
 

 : يلي مما  السنة نهاية  في  كما االخرى  الموجودات تتكون
 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 7,834 9,160  ( 24 إيضاح)  عالقة ذات   أطراف من مطلوب

 6,281 4,951  خرى أ  موجودات
  14,111 14,115 

 
 أخرى  ومطلوبات  مستحقـات  . 17

 
 : يلي مما السنة  نهاية في   كما األخرى والمطلوبات  المستحقـات تتكون

 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 25,253 24,176  ( 20 إيضاح) المستخَدم  غير اإلسالمية الفنية المالية المساعدة صندوق 
 29,300 53,387  ( 18 ايضاح) اإليجار  عقد التزام

 34,505 679  ( 24 إيضاح)  عالقة ذات أطراف  الى  مطلوب
 7,259 8,555  أخرى 

  86,797 96,317 
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 التقاعد  منافع  خطط . 18

 
تقاعد تتكون من خطة تقاعد محددة المنافع وخطة للرعاية الطبية للموظفين المتقاعدين )ويشار  لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية خطة منافع  

ويحق لكل موظف بالبنك أو المؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، على أساس الدوام    إليها بشكل جماعي بخطط التقاعد(. 
ات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، يحق لهم المشاركة في خطة التقاعد من الكامل، كما تحددها سياسات التوظيف بالبنك والمؤسس

 . تاريخ االنضمام إلى البنك
 

موارد رأس المال العادية،    - تعتبر خطة تقاعد موظفي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية متعددة أرباب العمل، وتشمل البنك اإلسالمي للتنمية  
الخاص )"الوقف"(، والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص،    وصندوق وقف موارد الحساب

 والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.
 

 الموظفين تقاعد خطة
  الركيزة )  الجديدة  الهجينة  المعاشات  وخطة (  األولى   الركيزة )  القديمة  المحددة  المنافع   خطة  من  مزيج  عن  عبارة   هي  الموظفين  تقاعد  خطة   إن

  كل .  التوالي  على (  م1/1/2021)  هـ17/5/1442  و(  م1979  مايو  27  الموافق)  ـ  1399  رجب  من  األول  في   سارية  أصبحت   التي(  الثانية
  كما   المحددة،  المدة  موظفين  باستثناء  الكامل،  الدوام   أساس  على  لتنميةل  اإلسالمي   البنك  بمجموعة   األعضاء   والمؤسسات   البنك  لدى  يعمل  شخص 
 الموظفين،  تقاعد  خطة  في   للمشاركة  مؤهل   للتنمية،  اإلسالمي   البنك  بمجموعة  األعضاء   والمؤسسات   الصندوق   التوظيف   سياسات   في   محددة   هي
  خمس   من  أقل  لديهم  الذين  أولئك  على  الهجينة   المعاشات  خطة  في   المشاركة  وتقتصر .   األعضاء  ومؤسساته  البنك  إلى  االنضمام  تاريخ  من

ا  الخدمة   من  سنوات  ا  البنك  إلى  انضموا   الذين  أولئك  تسجيل   يتم  ذلك،   ومع  اختياري،  أساس   على   م2020  ديسمبر  31  من   اعتبار    من   اعتبار 
 . تلقائي بشكل م1/1/2021
 
  األعضاء والمؤسسات البنك يساهم بينما األساسي السنوي  الراتب من%( 11.1-م2020% )11.1 بنسبة  الموظف يساهم الركيزتين، كال في

 %(.25.9-م2020% )25.9 بنسبة البنك بمجموعة
  

 :   يلي فيما الموظفين تقاعد لخطة  الرئيسية المزايا تتلخص
 
 سن التقاعد االعتيادي هو ذكرى مرور إثنين وستين سنة من تاريخ ميالد المنتسب.   .1
 

% بموجب الخطة الهجينة، من أعلى  1% بموجب خطة تقاعد الموظفين القديمة أو 2.5عند التقاعد، يحق للموظف المتقاعد المؤهل  .2
من سنوات الخدمة الخاضعة للتقاعد ومحددة بحد  متوسط أجر مرجح )كما هو محدد في المعاش التقاعدي( اللجنة( )عن كل سنة 

 سنة هجرية.  30أقصى 
 

% من مساهمة الموظفين بنسبة  5% و 25.9% من مساهمة البنك والمؤسسات األعضاء بمجموعة البنك البالغة 10يتم استخدام  .3
منافع تقاعد على شكل مبلغ مقطوع  %، في تمويل مكون الخطة المختلطة. سيتم دفع الصندوق المتراكم وعائداته االستثمارية ك11.1

 للمشاركين في الخطة المختلطة. 
 

ا  مدفوعات المنافع عند التقاعد المبكر، أو منافع العجز أو منافع نهاية الخدمة أو الوفاة قبل التقاعد أو منافع الوفاة بعد التقاعد تُ  .4 دفع أيض 
 .على النحو الذي تحدده لجنة المعاشات التقاعدية

 
 للمتقاعدين الطبية الرعاية خطة

 
  المديرين   مجلس   قرار  على  بناء    المتقاعدين،  للموظفين  طبية  رعاية   خطة  البنك  أسس(  م2000  إبريل   6  الموافق )  هـ1421  محرم  1  من  اعتبارا  

  األعضاء   المؤسسات   في   المؤهلين  الموظفين   ليشمل  ذلك  توسيع  تم  وقد (.  م1998  فبراير  15  الموافق )  هـ1418  شوال   18  بتاريخ  التنفيذيين
  اإلسالمي   البنك  بمجموعة  األعضاء  والمؤسسات   البنك  بين  ما  للمتقاعدين  الطبية   الرعاية   خطة   تمويل  يتم.  للتنمية  اإلسالمي   البنك  بمجموعة
 المتقاعدين  للموظفين  شهرية   مبالغ  دفع  إلى  للمتقاعدين  الطبية  الرعاية   خطة  تهدف.  األساسية   الرواتب  من  التوالي  على  %0.5و  %1  بنسبة  للتنمية

 . الطبية مصروفاتهم مقابل المؤهلين
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 )تتمة(  التقاعد  منافع  خطط . 18
 

 :التالية للصيغة  وفق ا   الطبية الخطة بموجب  متقاعد موظف  لكل الدفع المستحقة  االستحقاقات  احتساب  يتم 
 . %0,18( × هجرية  سنة 30 أقصى بحد  محددة) االشتراك  فترة  X( التقاعد لجنة  قبل  من محدد  هو كما ) مرجح أجر متوسط  أعلى

 
ا  مدفوعات االستحقاقات عند التقاعد المبكر ومنافع العجز ومنافع إنهاء الخدمة والوفاة قبل التقاعد أو منافع الوفاة بعد التقاعد يتم د فعها أيض 

 على النحو الذي تحدده لجنة المعاشات التقاعدية. 
 

  إدارة خطة الرعاية الطبية للمتقاعدين 
لة نيابة  تقوم لجنة المعاشات التقاعدية المعينة من قبل رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بإدارة برامج التقويم االستراتيجي كصناديق منفص
تيجي.  عن موظفيها. وتعتبر لجنة المعاشات التقاعدية هي المسؤولة عن اإلشراف على االستثمار واألنشطة االكتوارية لبرامج التقويم االسترا

ويتم استثمار موجودات خطط التقاعد بموجب السياسات التي تضعها لجنة التقاعد. يقوم البنك والمؤسسات األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي  
 للتنمية بتغطية الخسائر االكتوارية للخطط وتتقاسم المصاريف اإلدارية. 

 
 المخاطر 

 
 االستثمار مخاطر 

اللتزامات خطط الرعاية الطبية للمتقاعدين باستخدام معدل الخصم المحدد بالرجوع إلى عائدات سندات الشركات عالية  حسب القيمة الحالية  ت 
ة  الجودة؛ إذا كان العائد على موجودات الخطط أقل من هذا المعدل، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء عجز في الخطة. حالي ا، يمتلك مقدمو خطط الرعاي 

ا للطبيعة طويلة األجل اللتزامات خطط الرعاية  الطبية للمتقاعدين استثم ا متوازن ا نسبي ا في األوراق المالية وأدوات الدين والعقارات. ونظر  ار 
الطبية للمتقاعدين، يعتبر المسؤول عن برنامج الخطط أنه من المناسب استثمار جزء معقول من موجودات الخطط في األوراق المالية في  

 قارات لزيادة العائد الناتج عن الصندوق. رأسمال الشركات وفي الع
 

 الخصم  معدل
سيؤدي االنخفاض في معدل عائد السندات إلى زيادة التزامات خطط الرعاية الطبية للمتقاعدين ولكن سيتم تعويض ذلك جزئي ا عن طريق  

 زيادة العائد على استثمارات ديون الخطط. 
 

 العمر  طول  مخاطر 
العمر  امات الخطط بالرجوع إلى أفضل تقدير لوفيات المشاركين في الخطط أثناء وبعد توظيفهم. زيادة متوسط يتم حساب القيمة الحالية اللتز

 المتوقع للمشاركين في الخطط ستزيد من التزام الخطط. 
 

 الراتب  مخاطر 
هذا النحو، فإن الزيادة في رواتب   يتم حساب القيمة الحالية اللتزام الخطط بالرجوع إلى الرواتب المستقبلية للمشاركين في الخطط. على 

 المشاركين في الخطط ستزيد من التزام الخطط. 
 

 : الُمحدَّدة المنافع اللتزام  الحالية القيمة حركة   التالي الجدول  يلخص
 

 م 2020 م 2021 

 
  تقاعد  خطة

 الموظفين 

  الرعاية خطة
  الطبية

 المجموع  المجموع  للموظفين 
 49,889 59,268 4,748 54,520 االفتتاحي الرصيد – الموظفين منافع التزام
 2,421 2,913 235 2,678 الحالية  الخدمة تكلفة
 275 - - - السابقة  الخدمة تكلفة

 1,628 1,527 122 1,405 الُمحدَّدة  المنافع التزام بخطة  متعلقة  مصاريف
 380 443 10 433 الخطة  في  المساهمة اشتراكات
 (1,613) ( 1,983) ( 89) ( 1,894) الخطة  موجودات من المدفوعات 

 6,288 22,538 1,837 20,701 االكتوارية  الخسارة صافي
 59,268 84,706 6,863 77,843 الختامي الرصيد – الموظفين منافع التزام
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   :الخطة  موجودات في  الحركة   يلي فيما 

 م 2020 م 2021 

 
  تقاعد  خطة

 الموظفين 

  الرعاية خطة
  الطبية

 المجموع  المجموع  للموظفين 
 29,903 29,968 1,424 28,544 االفتتاحي  الرصيد –  الخطة لموجودات العادلة  القيمة

 (386) 745 7 738 االفتتاحي الرصيد على أخرى  تعديالت
 981 775 36 739 الخطة  موجودات من دخل 
 (322) 317 50 267 الخصم  معدل من( أقل / )  أكبر الخطة موجودات  على العائد

 380 443 10 433 الخطة  في  المشاركين مساهمة
 1,024 1,054 43 1,011 العمل  صاحب  مساهمة

 (1,612) ( 1,983) ( 89) ( 1,894) الخطة  موجودات من المدفوعات 
 29,968 31,319 1,481 29,838 الختامي  الرصيد –  الخطة لموجودات العادلة  القيمة
  يمثل المالي المركز  قائمة  في  به  المعترف االلتزام صافي -  الممولة  الحالة 
 29,300        53,387    5,382    48,005 (18 ايضاح) الخطة  لموجودات العادلة القيمة على  المنافع التزام في  زيادة

 
 تقدير  في   المستخدمة   واالفتراضات   الفعلية  الخبرة  بين  الفرق  عن  الناتجة  المتراكمة   االكتوارية   الخسائر  رئيسي  بشكل  أعاله   االلتزام  صافي  يمثل

 . جوهريا    كان إن فيها، يحدث  التي السنة في  الفور  على  الصندوق قبل  من بها االعتراف  يتم والتي االلتزام،
 
 

 : يلي مما 2021 ديسمبر  31 في  المنتهية للسنة الطبية والرعاية  التقاعد مصاريف  تتكون االكتوارية، التقييمات على بناء  
 

 م 2020 م 2021 

 
  تقاعد  خطة

 الموظفين 

  الرعاية خطة
  الطبية

 المجموع  المجموع  للموظفين 
 2,421 2,913 235 2,678 الحالية  الخدمة  تكلفة اجمالي
 275 - - - السابقة  الخدمة  تكلفة اجمالي

 1,628 1,527 122 1,405 ُمحدَّدة منافع بالتزام متعلق  مصروف
 (981) ( 775) ( 36) ( 739) الموجودات  على الدخل 
 3,343 3,665 321 3,344 األنشطة  قائمة  في  مدرجة تكلفة
 6,288 22,538 1,837 20,701 االفتراضات  عن ناتجة اكتوارية خسارة 
 322 ( 317) ( 50) ( 267) الخصم  معدل  من أقل ( / أعلى)  الخطة موجودات  على العائد

 373 ( 745) ( 7) ( 738) أخرى  تعديالت
 - 124 3 121  عمالت أجنبية  تعديل
 6,983 21,600 1,783 19,817 األنشطة  قائمة  في  مدرجة تكلفة
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  هي   السنة   نهاية   في   كما   والممددة  م2014  ديسمبر   20)  هـ1436  صفر   28  بتاريخ  االكتوارية   التقييمات  في   المستخدمة  األساسية   االفتراضات   إن

 :يلي كما
 

 م 2020 م 2021 

 
  تقاعد  خطة

 الموظفين 
  الرعاية خطة

 للموظفين   الطبية
  تقاعد خطة

 الموظفين

  الرعاية خطة
  الطبية

 للموظفين
 % 2.6 % 2.6 % 2.85 % 2.85 الخصم  معدل
 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % 4.5 الرواتب  في  المتوقعة  الزيادة معدل

 
 ". AA"  بالفئة الُمصنَّفة  شركات  سندات على  األجل طويلة  المعدالت  إلى  بالرجوع المنافع التزامات  لتحديد الُمستخَدم  الخصم   ُمعدَّل اختيار تم

 
 : الرئيسية الفئة  حسب  الخطة موجودات التالي الجدول  يعرض

 
 م 2020 م 2021 

 
  تقاعد  خطة

 الموظفين 

  الرعاية خطة
  الطبية

 المجموع  المجموع  للموظفين 
 13,467 15,392 723 14,669 بالمرابحة  السلع ديونو  حكمه في  وما النقد
 3,726 4,093 - 4,093 آجل  وبيع صناديق  إدارة

 9,849 9,028 583 8,445 الصكوك في  استثمارات
 2,681 2,402 - 2,402 أراضي 
 245 404 175 229 ( الصافي ) أخرى 

 29,968 31,319 1,481 29,838 الخطة  موجودات  صادفي 
 
 

 واالستثمارات  المشاريع  الخزينة موجودات  قيمة النخفاض   مخصص . 19
 

 : يلي مما  القيمة  انخفاض مخصص يتكون
 

  ديسمبر 31 م2021  ديسمبر 31 
 م 2020

   المجموع  ( 3)  المرحلة  ( 2)  المرحلة  ( 1)  المرحلة  
 - 207 - - 207 بالمرابحة  سلع ديون

 - 58 - - 58  الصكوك في  استثمارات
 - 1,902 1,902 - - بالتقسيط  البيع

 6,649 8,091 8,091 - - مرابحة  تمويل
 - 36 - - 36 المجّمعة  اإلجارة

 14,084 15,174 12,458 1,498 1,218   القروض بدون عوائد
 1,519 1,498 22,451 25,468 20,733 

 17,319 23,561    الشركات  رأسمال في  استثمارات
 70,278 69,102    الصكوك في  استثمارات

    118,131 108,330 
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 ( تتمة)   واالستثمارات المشاريع  الخزينة موجودات  قيمة النخفاض   مخصص . 19
 

 : يلي كما  هي القيمة في   االنخفاض مخصصات حركة  ان
  في المنتهية   السنة 

 م 2021
  في المنتهية   السنة

 م 2020
 99,347 108,330  اإلفتتاحي الرصيد
 - 3,293  مرة  ألول  30 رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار اضافي مخصص 
 99,347 111,623   المعدل  االفتتاحي  الرصيد الرصيد
 9,370 7,684 للسنة  المحمل
 (387) ( 1,176) ( الموجودات  صافي في  التغيرات  خالل من ) عكس

 108,330 118,131  الختامي الرصيد
 

  الفنية   والمساعد  الدراسية  الِمنح  وبرامج  الفنية  المساعدات  لمْنح  العادية  المال  رأس  موارد  –  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من  مساهمة .  20
 اإلسالمية  المالية

 
 زيادة  تمت   ،م2020  عام   في   للتنمية  اإلسالمي  للبنك  واألربعين  الخامس   السنوي   االجتماع  في   441-5رقم بي جي/  المحافظين  مجلس   لقرار   وفق ا 

ا%  10  إلى   الحالية %  5  من  الفنية  المساعدة   منحة  موارد  تخصيص   سنوات   ثالث  لمدة  أمريكي  دوالر   مليون  20  أقصى  بحد   2020  عام  من  اعتبار 
  عمليات  لتمويل  أمريكي  دوالر  مليون  15.5  والبالغ  لعام  العادية   المال   رأس   موارد   –  للتنمية  اإلسالمي  البنك  دخل  صافي   تخصيص  تم .م2020  من

 ( أمريكي دوالر  مليون 10.64: م2020)  م2021 عام خالل منح شكل   على الفنية المساعدة
 

  
، تمت زيادة م2020اإلسالمي للتنمية في عام    للبنكفي االجتماع السنوي الخامس واألربعين    441-6بي جي/وفق ا لقرار مجلس المحافظين رقم  

المنح   إلى  2السنوية من  مخصصات  بحد أقصى  %4  الدراسية لمدة ثالث سنوات من    %8  المنح  برامج  لتمويل     .م2020مليون دوالر أمريكي 
  الدكتوراه   أبحاث  برنامج  لتمويل  أمريكي  دوالر  مليون  6.2  والبالغ  لعام  العادية  المال  رأس  موارد  –  للتنمية  اإلسالمي  البنك  دخل   صافي  تخصيصتم  
 مليون  4.25:  م2020)  م2021  عام   خالل  منحة   شكل   على(  للجدارة   الدراسية  المنح  برنامج  باسم   المعروف)  لصندوق ل  التابع  ه الدكتورا  بعد   ما   /

ا المدفوع  غير االلتزام الدراسية المنح برنامج إن (. أمريكي دوالر    أمريكي دوالر  مليون 43.3 هو 31/12/2021 من اعتبار 
 

 الخاصة  المعونة  . 21
 

َعت    حسابات   أنشطة من كجزء   م2020 ديسمبر 31و م2021 ديسمبر 31 في المنتهيتين السنتين خالل   الصندوق مـن كِمنح التالية المبالغ ُوّزِ
 : ألهدافها طبق ا  الخاصة  المعونة

 
 م 2020 م 2021  

 19,317 12,371  الفنية المساعدة ِمنح
 8,205 7,555  الدراسية المنح برنامج

 533 457  اإلسالمية  القضايا في  المساعدة
  20,383 28,055 

 
  حسابات   أنشطة   من  كجزء    م2020  ديسمبر  31و  م2021  ديسمبر  31  في  المنتهيتين  السنتين  خالل  برامج  كمصروفات   التالية  المبالغ  الصندوق  تكبَّد

 : ألهدافها طبق ا  الخاصة  المعونة
 م 2020 م 2021  

 12,588 12,851  إدارية  تشغيلية  مصاريف
 1,886 1,319  واالبتكار  كنولوجيا والت  م والعل وقف  صندوق 
 4,100 5,256  األضاحي  لحوم  مشروع
 2,132 6,021  الدراسية المنح برنامج

  25,447 20,706 
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 مدفوعة  غير التزامات  . 22
 

 : يلي مما السنة  نهاية في  كما المدفوعة  غير االلتزامات تتكون

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 66,252 60,882  الدراسية المنح برنامج
 46,292 43,374  الفنية المساعدة ِمنح

 8,898 8,716    الخاصة  التخصيص  صناديق
 15,296 6,755  الصناديق  في  استثمارات

ا  األقل  األعضاء للدول قرض   1,374 -  نمو 
  119,727 138,112 

 
 أجنبية  بعمالت ومطلوبات   موجودات صافي . 23

 
 : ديسمبر 31 نهاية  في كما( األمريكية الدوالرات بآالف يعادلها ما)  معينة بعمالت  للصندوق والمطلوبات  الموجودات صافي يلي فيما

 

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 191,891 174,071  إسالمي دينار
 34,388 -  ياباني  ين

 25,169 23,366  يورو 
 9,857 10,990  سعودي  لاير
 182 1,518    إسترليني جنيه

 2,124 -  أخرى  عمالت
 

 عالقة   ذات   أطراف  مع ومعامالت   أرصدة . 24
 

  بعض   الصندوق   لدى   لألعمال،   العادي   السياق   وفي  ذلك،   إلى   إضافة  .  خالله  من   معامالته  وتُجَرى   للتنمية  اإلسالمي  البنك  قِبل   من  الصندوق   يَُدار
 . األخرى المنتسبة طرافواأل  العادية  المال رأس موارد  –  للتنمية اإلسالمي البنك مع المعامالت

 
  التعامل   يتم  التي   واألطراف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  بين  بها  المتعلقة   واإليرادات  السلع  ديونو  الصكوك  في  باالستثمار  المتعلقة   األساسية   الترتيباتإن  
 . الصندوق  لصالح للتنمية اإلسالمي البنك باسم  الصندوق واستثمارات  كوالبن  بحسابات  االحتفاظ  ويتم . معها

 
 

 عالقة  ذات   أطراف من مطلوب

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 - 4,596  العادية  المال رأس موارد  -  للتنمية اإلسالمي البنك
 1,505 179  للوقف  العالمية الهيئة

 2,386 1,271  الدولية  التجارة  لتمويل  اإلسالمية المؤسسة
 1,627 3,028     الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية المؤسسة
 2,200 -  المتنقلة  العيادة صندوق 
 116 86  أخرى 

  9,160 7,834 
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 ذات عالقة )تتمة(   أطراف أرصدة ومعامالت مع  . 24
 

 
 : عـالقة ذات أطراف  إلى  مطلوب

  
 ديسمبر  31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 33,781 -  العادية  المال رأس موارد  -  للتنمية اإلسالمي البنك

 460 644    أضاحي –  الحج لحوم  من  لإلفادة السعودي المشروع 
 200 -    الطبي  التضامن صندوق -  للتنمية اإلسالمي البنك

 52 -  األوقاف  ممتلكات تثمير صندوق 
 - 29  التقاعد  صندوق   – للتنمية اإلسالمي البنك

 12 6  أخرى 
  679 34,505 

 
 احتياطيات  . 25

 

 
 

  احتياطيات 
  صندوق
 التقاعد 

  استثمارات 
  الشركات  رأسمال

  في واالستثمارات 
 الصناديق 

  في  استثمارات 
  الشركات 
 الزميلة 

 
 

  احتياطيات 
 فوركس 

 
 
 

 المجموع 
 11,038 843 11,947 (14,682) 12,930 م 2020 يناير  1

 22,932 (8,269) 3,516 20,702 6,983 السنة  خالل الحركة 
 (750) - - - (750) أخرى  تعديالت

 33,220 ( 7,426) 15,463 6,020 19,163 م2020  ديسمبر 31
 27,097 5,346 ( 5,824) 5,975 21,600 السنة  خالل الحركة 

 1,311 - - 561 750 أخرى  تعديالت
 61,628 ( 2,080) 9,639 12,556 41,513 م2021  ديسمبر 31

 
 الهيئة الشرعية  .26

 
  استشارة   بعد  البنك  مجموعة  رئيس  يعينهم  أعضاء  من  تتكون  التي  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  الشرعية  الهيئة  إلشراف  الصندوق  أعمال  أنشطة  تتخضع
  أعضاء   تعيين  يتم  .  التنفيذيين  المديرين  مجلس   من  قرار   بموجب   البنك  لمجموعة   الشرعية   الهيئة   تأسست   وقد  .    للبنك  التنفيذيين  المديرين  مجلس 
 . للتجديد قابلة  سنوات ثالث  لمدة الشرعية الهيئة

 
 : التالي الوظيفية مجلس  لدى

ه   ما   كل   في   النظر -   مرة   ألول   لالستخدام   التابعة  االئتمان  وصناديق  البنك  بمجموعة   األعضاء  والمؤسسات   البنك  يطرحها   منتجات  من  إليها  يُوجَّ
 . األخرى  والوثائق  الصلة  ذات   العقود لصياغة  األساسية  المبادئ ووضع  اإلسالمية، الشريعة ومبادئ  أحكام مع  توافقها على  والحكم

 
 االئتمان  وصناديق   البنك  بمجموعة   األعضاء   والمؤسسات   البنك  يعتزم  التي   التقليدية  للمنتجات  اإلسالمية  الشرعية   البدائل   بشأن   رأيها  إبداء -

  البنك   تجربة  تعزيز  بغية  تطويرها  في  والمساهمة  األخرى،  والوثائق  الصلة  ذات  العقود  لصياغة  األساسية  المبادئ  ووضع  استخدامها،  التابعة
 . الصدد بهذا التابعة االئتمان وصناديق  األعضاء  والمؤسسات

 
هة   اإلسالمية  بالشريعة   المتعلقة  والتوضيحات   واالستفسارات   األسئلة   على   اإلجابة -   إدارة  أو  التنفيذيين  المديرين  مجلس  قِبل  من  إليها  الُموجَّ

 . التابعة االئتمان وصناديق  البنك بمجموعة األعضاء والمؤسسات البنك
 

  فهمهم   وتعميق  اإلسالمي  المصرفي  بالعمل   موظفيه  وعي  لتعزيز  التابعة  االئتمان  وصناديق   األعضاء   والمؤسسات  البنك  برنامج  في  المساهمة -
 . اإلسالمية  المالية  بالمعامالت المتعلقة والقيم والمبادئ  والقواعد  لألسس 

 
  التزام   مدى   يوضح  التابعة  االئتمان  وصناديق   البنك  بمجموعة   األعضاء  والمؤسسات  للبنك  التنفيذيين  المديرين  مجلس  إلى   شامل   تقرير  تقديم -

  والتوجيهات   اآلراء  ضوء  في  اإلسالمية   الشريعة   ومبادئ  بأحكام  التابعة  االئتمان  وصناديق  البنك  بمجموعة  األعضاء  والمؤسسات  البنك
 . مراجعتها تمت  التي والمعامالت  المطروحة 
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 المعنيَّة  استحقاقها   فترات حسب  ومطلوبات  موجودات  . 27
 

 سنوات  5الى  1 شهر 12 - 3 شهور  3أقل من  م 2021ديسمبر  31
 5أكثر من 

 سنوات
تاريخ استحقاق  

 المجموع غير ُمحدَّد
       موجودات

       موجودات الخزينة 
 57,455 - - - - 57,455 نقد وما في حكمه 

 197,642 - - - 117,730 79,912 سلع بالمرابحة  ديون
 88,408 - - 88,408 - - استثمارات في الصكوك

 1,209 - - - - 1,209 تمويل مرابحة 
       موجودات المشاريع

 3,430 - 3,430  - - البيع بالتقسيط 
 2,947 - - 2,947 - - اإلجارة المجّمعة

 160,509 - 82,136 65,004 13,369 -   القروض بدون عوائدا
       موجودات االستثمار 
 18,722 18,722 - - - - رأسمال الشركات 
 165,882 165,882 - - - - الشركات الزميلة 

 65,981 65,981 - - - - استثمار مدار 
 60,170 60,170 - - - - استثمارات في الصكوك

       خرى أموجودات 
 36,879 - 25,933 - 10,946 - موجودات أخرى وأصول ثابتة 

 859,234 310,755 111,499 156,359 142,045 138,576 مجموع الموجودات 
       مطلوبات 

 86,797 41,513 - - 21,118 24,166 مستحقـات ومطلوبات أخرى 
 86,797 41,513 - - 21,118 24,166 مجموع المطلوبات 

 
 

 سنوات 5أكثر من  سنوات  5الى  1 شهر 12 - 3 شهور  3أقل من  م 2020ديسمبر  31
تاريخ استحقاق 

 المجموع  غير ُمحدَّد
       موجودات 

       موجودات الخزينة
 105,951 - - - - 105,951 نقد وما في حكمه ال

 240,521 - - 20,218 147,493 72,810 سلع بالمرابحة  ديون
 2,651 - - - - 2,651 تمويل مرابحة 

 91,146 - 2,999 86,026 - 2,121 استثمارات في الصكوك
       موجودات االستثمار 
 27,119 27,119 - - - - رأسمال الشركات 
 154,522 154,522 - - - - الشركات الزميلة 

 68,644 68,644 - - - - استثمارات في الصكوك
 5,276 - - 5,276 - - البيع بالتقسيط 

 2,983 - - 2,983 - - اإلجارة المجّمعة
 178,331 - 128,557 45,123 4,651 -   القروض بدون عوائد

       خرى أموجودات 
 38,436 - 27,491 - 3,111 7,834 موجودات أخرى وأصول ثابتة 

 915,580 250,285 159,047 159,626 155,255 191,367 مجموع الموجودات 
       مطلوبات 

 96,317 - 28,469 27,378 5,965 34,505 مستحقـات ومطلوبات أخرى 
 96,317 - 28,469 27,378 5,965 34,505 مجموع المطلوبات 
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 المالية  الموجودات  تركز . 28
 

 : االقتصادية   القطاعات
ا  الصندوق  عمليات  جميع  تمثل  أن   لتضمن  اإلدارة  وضعتها  لمعايير  طبق ا االستثمارات  جميع  وتتم .  االجتماعي  القطاع  بتمويل  يتعلق  فيما  مدينة ذمم 
  المواقع   يلي   وفيما .  الصندوق  أهداف   يدعم  ما   مع  تتفق  أنَّها   أو  الصندوق،  إدارة  لدى   مقبولة   ائتماني  تصنيف  درجة   فيها  المستثَمر  للمؤسسات  يكون

 : الصندوق  لموجودات الجغرافية 
 

  غير الدول  للتنمية  اإلسالمي  البنك  في  البلدان األعضاء 
 المجموع  األعضاء 

 م2021  ديسمبر 31
 أوروبا  افريقيا  اسيا 

591,061 185,730 12,495 69,948 859,234 
 915,580 48,120 74,143 160,780 632,537 م2020 ديسمبر 31

 
 . الموجودات  من المستفيدة الجهات فيها تقع التي الدول  م2020و م2021 للسنتين للموجودات الجغرافية المواقع  تعكس

 
  المخاطر إدارة . 29
 
  األعمال   إدارات  جميع  عن  مستقل  المخاطر  إلدارة  قسم  البنك  في  يوجد .للتنمية  اإلسالمي  البنك  في  المخاطر  إدارة  قسم  قبل  من  الصندوق   مراقبة  تتم

  المخاطر  وإجراءات   وإرشادات  سياسات  جميع  مع  التعامل   عن  مسؤول  المخاطر  إدارة  قسم .للبنك  التابعة  األخرى   والصناديق   الكيانات  إلى  باإلضافة 
 البنك  أنشأ  كما  .أنشطته   في الكامنة  المخاطر  أنواع  جميع ومراقبة وقياس  تحديد  خالل   من  ومستدام   وآمن سليم  منخفض   مخاطر  سجل   تحقيق   بهدف
  له   التابعة   والشركات   البنك  وتحديد   التوجيهية  والمبادئ   المخاطر   إدارة   وإجراءات  سياسات   مراجعة   عن   مسؤولة   تكون  التي   المخاطر   إدارة   لجنة 

  المالية  المعامالت  عن  الناتجة  الرئيسية  والمخاطر  الجميع،  على  مناسبة   ضوابط  وجود  ضمان   بهدف   والقبول،  األموال   مخاطر  إدارة  عمل  وإطار 
 . وصناديقه له التابعة والشركات  للبنك

 
 االئتمان  مخاطر ( أ

 
 االئتمانية   المخاطر   وتنشأ . اآلخر   للطرف  مالية   بخسارة   والتسبب   بالتزاماته  الوفـاء   في   المالية  األداة   طرفي  أحد  إخفاق   في   االئتمان  مخاطر   تتمثل

 . الصكوك في  استثماراته من  رئيس بشكل  للصندوق 
 

  في   مبين  هو  كما  الدفترية   قيمتها  هو  االئتمان  لمخاطر   للتعرض  األقصى   الحد  فإن الصندوق  بها  يحتفظ   التي  المالية  الموجودات   فئات  لجميع  بالنسبة
ض  التي  الموجودات   إنَّ  . المالي  المركز   قائمة   الصكوك   في  واالستثمار  بالمرابحة  السلع  ديون  في   رئيس   بشكل  تتمثل  االئتمان،  لمخاطر   الصندوق  تعّرِ

 . المجّمعة  اإلجارة في  واالستثمارات  القروض بدون عوائدو  المجّمعة المرابحة في  واالستثمار
 

  واستثمار .  حسنة  سمعة  ذات  بنوك  مع  التعامالت  وتشمل  للصندوق  السائلة  األموال  في  االستثمارات  محفظة  بإدارة  بالبنك  الخزينة  إدارة  وتقوم
  تغطية   ويتم .  سياسته  بحسب  البنك  لدى  المقبولة  االئتمانية  التصنيفات  ذات  والصكوك  المجّمعة  والمرابحة  بالمرابحة  سلع  ديون  في  السائلة  األموال
  بنكية  ضمانات  أو  البلدان األعضاء  من  سيادية  ضمانات   على  بالحصول   الحاالت،  معظم  في   المجّمعة،  اإلجارة  في   واستثماراته  الصندوق  قروض 
 الدائن  وضع  من  له   التابعة  والصناديق   له  المنتسبة   األطراف و  البنك  ويستفيد .  المعتَمدة  لسياساته   وفقا   البنك  لدى  مقبول   تقييم  ذات   بنوك  من   تجارية
ر  حالة   في  اآلخرين  الدائنين  قبل   أولوية   منحه  طريق  عن  السيادي،  التمويل  في  المفضل  خسائر  مقابل   قوية  حماية  تشكل  والتي  السداد   في  التأخُّ
  المرجَّح   من  ليس  اإلدارة  نظر  وجهة   ومن .  استحقاقها   مواعيد  تجاوزت  التي  األرصدة  من  جدا  منخفض  مستوى  الصندوق  لدى  وتاريخي ا، .  االئتمان
 المجّنبة المخصصات باستثناء كبيرة إضافية  ائتمان خسائر تكبُّد

 
 عندما (  ذلك  إلى   وما  والشركات   المالية  المؤسسات /    والبنوك  الدول  مثل)  المقابلة  األطراف  من  تنتج  التي  المحتَملة  الخسائر  االئتمان  مخاطر   وتتضمَّن

  شاملة   ائتمانية  وضوابط  سياسات   وطبَّق   الصندوق  وضع  الصدد،  هذا  وفي  .  الصندوق  تجاه   بالتزاماتها  الوفاء  في   الرغبة   أو   المقدرة   لديها  تتوفر   ال
 . التمويل أنواع  مختلف  بشأن واضحة   إرشادات إلعطاء  وذلك االئتمان، مخاطر إدارة  في  العمل  إطار  من كجزء  

 
دها   التي  المعطيات  ضمن  االئتمان  لمخاطر  العام  المستوى  على  الحفاظ  بهدف   وذلك الصندوق  ضمن  واضحة   بصورة  السياسات  هذه  نشر  ويتم  تحّدِ
/    االئتمانية  االستثناءات  ومراقبة  ووضع  االئتماني  الحد   ووضع  االئتمان  سياسات  بصياغة  مستقل  بشكل  المخاطر   إدارة  قسم  ويقوم .  الصندوق   إدارة
 التي  التحوطية   والحدود  المخاطر  معطيات  مع  األعمال  خطوط  تماشي  من  للتأكُّد  منه  سعي ا  المهام  مراقبة/    ومراجعة  للمخاطر  التعرض   حاالت
 . والصندوق  البنك وإدارة   المخاطر إدارة  قسم  يضعها

 
  التي   الهامة   االئتمان  مخاطر   إدارة   أدوات   عناصر   أحد   الضامنين  من   ومجموعة   الضامن   أو   للمستفيد  الممنوح   االئتمان  لمبلغ   أقصى  حد   وضع   يمثل

 .الضامن للمستفيد، االئتمانية القوة  على يعتمد والذي االئتمان لحدود التطور  جيد  هيكل الصندوق  لدى  الصدد، هذا وفي  . اإلدارة قِبل من وضعت 
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 . السائلة األموال واستثمار  العمليات بتمويل يتعلق  فيما البلدان األعضاء في  التجاري  لالئتمان حدود  الصندوق لدى  ذلك، على عالوة
 

  مع  عمل   عالقة   في   للدخول  المؤهَّلة  المحتَملة  المقابلة   لألطراف  شامل   داخلي  تصنيف  أنظمة   استخدام   على  للمخاطر   تعرض  أي  تقييم  ويعتمد
  المالئمة   الضمانات  على  الحصول  خالل  من  مصالحه   بضمان  الصندوق  يقوم  الصندوق،  في   البلدان األعضاء  إلى  التمويل  منح  وعند .  الصندوق 
  المخاطر   تخفيف   أدوات   إلى   باإلضافة  .  بالتزاماتها  الوفاء  على   قادرة   الضامنة  والجهات  المعنيَّة  المستفيدة  األطراف  أنَّ   من  والتأكُّد   التشغيلية،  لعملياته
  ألفضل   وفق ا  للمخاطر  التعرض   تحاال  لحدود  تفصيلي  وهيكل  األخرى  لألطراف   شاملة  تقييمات  معايير  بتطبيق  الصندوق  قام   أعاله،  الواردة

 . البنكية الممارسات
 

 المطفأة  بالتكلفة  المقاسة المالية للموجودات المتوقعة  االئتمان  خسائر 
 

  . المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات المتوقعة االئتمان خسائر  لقياس  مراحل  ثالث  على  طريقة  الصندوق  يطبق
 

 القيمة   انخفاض مرحلة تحديد 
 

  يتم . لألصل   األولي   االعتراف   منذ  الجوهرية  الزيادة   تعكس   ألنها  وذلك  االئتمان،  لمخاطر   النسبي  التقييم  على   الصندوق   المراحل   تصنيف   نظام  يعتمد
 تنتمي   عقود   عدة   في   تختلف   قد  االئتمان  مخاطر   في  التغير  نوعية   ألن  وذلك   المقابل،  الطرف   مستوى  على   وليس  العقد   مستوى  على   المراحل  تصنيف
  .األولي  االعتراف  عند مختلفة  ائتمان مخاطر المقابل  الطرف لنفس  مختلفة  عقود  تتضمن قد ذلك، إلى  إضافة  . الملتزم الطرف  لنفس

 
  في   منخفضة   ائتمان  مخاطر  ذات   أنها  أو  األولي   االعتراف   منذ  االئتمان  مخاطر   في   جوهري   النخفاض   تتعرض  لم   مالية   أدوات   1  المرحلة   تتضمن
"    خارجي  أو  داخلي  ائتماني  تصنيف  وجود  عند  منخفضة   ائتمان  بمخاطر  يتميز  الذي   المالي   األصل  أن  الصندوق   ويعتبر .المالي  التقرير  تاريخ

 . االئتماني التصنيف في  جوهري  النخفاض  يتعرض لم  وانه عالميا   عليه المتعارف للتعريف وفقا  "  االستثمار تصنيف
 

  بصورة   مالية   أداة   في   التعثر  مخاطر   زيادة  مدى   تحديد  عند .االئتمان  مخاطر   في   جوهرية   لزيادة   تعرضت   التي   المالية  الموجودات   2  المرحلة   تتضمن
 االئتمان  خبراء  وتقييم  لصندوقل  التاريخية  الخبرة  إلى  تستند  التي   والكمية  النوعية  والتحليالت  المعلومات  البنك  يأخذ  األولي،  االعتراف  منذ  جوهرية

 زيادة  وجود  البنك  يفترض  أعاله،  التقييم  نتائج  عن  النظر   وبغض .مالئمة  غير  جهود   أو  تكاليف  دون  المتاحة  والمعلومات  للمستقبل  والتوقعات 
 ألكثر السداد   متأخرة  التعاقدية  الدفعات  تكون  ما   عند  األولي   االعتراف  منذ  للمخاطر  السيادي  وغير السيادي  للتعرض  االئتمان  مخاطر   في   جوهرية 

  تحسنا   2 المرحلة  في   األداة  تُظهر  عندما . جوهريا   السداد  مبلغ كان حال  في   السيادي  غير  للتمويل  يوما   30 من  وأكثر  السيادي  للتمويل  يوما   90 من
 . 1 المرحلة إلى إعادتها يتم التقييم، تاريخ في االئتمان نوعية  في

 
  األنشطة،   قائمة  في القيمة  في   االنخفاض  مقابل  محددة   مخصصات   اثبات  يتم  مالي،  أصل   قيمة انخفاض  تحديد  على   موضوعي  دليل   وجود حال  في
  تأخر   حال   في  للموجودات  االئتمانية  القيمة  انخفاض  الصندوق  يفترض . 3  المرحلة  ضمن  30  رقم   المالية   المحاسبة  لمعيار  وفقا    األصل   تصنيف  ويتم

 .جوهريا    السداد  مبلغ  كان  حال   في  السيادي  غير   للتمويل  يوما  90و  السيادي  للتمويل   يوما    180  من  ألكثر  سدادها  موعد  عن  التعاقدية  الدفعات 
 االئتمانية   التزاماته  المدين  يدفع  أن  المحتمل  غير  من   أنه  الصندوق   قدر   إذا  القيمة  منخفض  األصول   أحد   الصندوق   يعتبر  قد   ذلك،   إلى  باإلضافة 
 . ضمان  على الحصول  مثل  إجراءات  إلى  الصندوق لجوء  دون بالكامل،

 
  بالكامل   مستقبال    القائمة  المبالغ  جميع  استرداد  يتم  ان  وتحديد  السداد،  المتأخرة  المبالغ  جميع  استرداد  عند  القيمة  منخفض  المالي  األصل  يعتبر  ال

  إرجاع  يتم . القيمة  منخفض   هو  ما  بتصنيف  المتعلقة  المعايير  جميع  معالجة  مع  المالية  لألداة   معدلة  شروط   أو  األصلية  التعاقدية   الشروط  بموجب
 . تعافيه  فترة بعد 2 المرحلة  إلى  المالي األصل 
 حسبما  بتعديلها  ويقوم  االئتمان  مخاطر   في   جوهرية   زيادة   هنالك  كانت  إذا   ما  لتحديد  المستخدمة   المعايير  فعالية   مدى   بمراقبة   بانتظام  الصندوق   يقوم
 .المبلغ سداد  يتأخر أن  قبل االئتمان مخاطر في  الجوهرية  الزيادة تحديد على المعايير قدرة من للتأكد مالئم هو
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  المتوقعة االئتمان  خسائر  قياس 
 

  للعجز  الحالية القيمة بأنها االئتمان خسائر تعريف يتم حيث  التعثر الحتماالت وفقا   مرجحة  االئتمان خسائر  متوسط المتوقعة االئتمان خسائر تمثل
  والخسارة  التعثر،  احتمال  وهي   الثالث  األساسية   المكونات  بمضاعفات   2  والمرحلة  1  المرحلة  ألدوات   المتوقعة  االئتمان  خسائر   تُحتسب  . النقد  في

  . لألداة  الفعلي الربح معدل  باستخدام الناتج المخصص  وخصم  التعثر لمخاطر  والتعرض التعثر، نتيجة
 

  هذه  تعديل  ويتم . أخرى  تاريخية  وبيانات  داخليا    إعدادها  يتم  إحصائية  نماذج  من  عموما    المتوقعة  االئتمان  بخسائر  الخاصة   المعايير  استخراج  يتم
 . أدناه مبين هو كما  االستشرافية المعلومات  لتعكس المعايير

 
  احتمالية   تقديرات  تستخدم  (.الزمني  العمر  او   سنة   أي )  واسعة  فترة   ضمن  المالية   التزاماته  في   المقابل   الطرف  تعثر  احتمالية   هي  التعثر  احتمالية
  تجميعية  بيانات  على  هذه  الداخلية  التصنيف  نماذج  تستند .والمخاطر  المقابلة  لألطراف  المختلفة  الفئات  حسب  مصممة  داخلية  تصنيف  أدوات  التعثر
  ويتم   واحدة،  سنة   لمدة  التعثر  باحتمالية  مرتبط   بدوره  وهو   االئتمان  لمخاطر  نسبيا  تصنيفا  تنتج . ونوعية  كمية  عوامل  من  تتألف  وخارجيا    داخليا  

  تتعلق   معايير  على  بناء  محددا    نموذجا    الصندوق   يستخدم (.التعثر  دورة   خالل  من)  لصندوقل  األجل   طويلة  التعثر  تقديرات  متوسط  لتعكس  مواءمتها
  في  التعثر  الحتمالية   الزمني   الهيكل   على  للحصول   محدد   زمن   في   التعثر  تحديد   إلى   التعثر  دورة   خالل   التعثر  احتمالية   لتحويل   والصناعة   بالدولة 
 . محدد  وقت 

 
 إن ) االسترداد خصم بعد التكاليف زائد المفقودة بالقيمة عموما   تقديرها يتم . تعثر لحدث المحتملة الخسارة حجم  هي المفترض التعثر من الخسارة
  تقادم   وفترة   والضمانات  الهيكل  اعتبارها  في  تأخذ  التعثر  نتيجة  للخسارة   داخلية  تقدير  نماذج  الصندوق   يستخدم .القائم  لمبلغا  من   مئوية  كنسبة (  وجد

  باإلضافة إلى   للصندوق  الخاصة  االسترداد  خبرة   لتعكس   التعثر  نتيجة   الخسارة  مواءمة   يتم . والدولة المقابل  للطرف  االئتماني  والتصنيف   المطالبة 
 . لصندوق ل االطراف متعددة بنوك التنمية اتحاد بيانات

 
  في  التعثر  عند  التعرض"  باستخراج  الصندوق   يقوم .تعثر  هناك  كان  حال  في  وذلك  المحتملة  الخسارة  حجم  هي  التعثر  من  الناتجة  الخسارة  إن

  تعرض  إن  . اإلطفاء  ذلك   في   بما  العقد   بموجب   به   المسموح   الحالي   المبلغ  في  المحتملة   والتغيرات   المقابل   الطرف   إلى   الحالية   التعرضات   من "  السداد
  التعثر  فإن المستندية، واالعتمادات  الضمانات مثل المالية وااللتزامات للعقود بالنسبة .الدفترية  قيمتها إجمالي  هو التعثر نتيجة للمخاطر  مالية أداة

 . العقد بموجب  سحبها يمكن التي  المحتملة المستقبلية المبالغ إلى باإلضافة  المسحوب، المبلغ على يشتمل  خسارة  نتيجة
 

  لألطراف   المستقبلي  األداء   بين  بربط   احصائيا    نموذجا    البنك  يستخدم  . المتوقعة  االئتمان  خسائر ب   تنبؤال  30  رقم   المالية   المحاسبة   معيار  يتطلب 
 . المقابل  الطرف   تعثر  مخاطر  مع  الكلية  االقتصادية   السيناريوهات  بين  ما  النموذج   يربط   كما . والمستقبلية  الحالية  الكلية   االقتصادية   البيئة  مع  المقابلة
  ومعدالت   األسهم   سوق   وأسعار  المحلي  الناتج  اجمالي   الحصر   ال   المثال   سبيل  على  االعتبار  في   أخذها   يتم  التي  الكلية   االقتصادية   العوامل   تتضمن
  المتوقعة   االئتمان  خسائر  بتقدير  الصندوق  يقوم . الكلية  االقتصاد  لدورة   والمستقبلي  الحالي   لالتجاه  تقييما    تتطلب   التي   وتلك  السلع   وأسعار   البطالة 
 . استشرافية   كلية   اقتصادية   سيناريوهات(  3)  ضمن  للمخاطر  تعرضها  في   المتوقعة   االئتمان  لخسائر   المرجح  المتوسط  حساب   خالل   من  به   الخاصة 

 المتوقعة   االئتمان خسائر  وتغطية التعرض  مبالغ 
ُ   12  مدى   على   المتوقعة   االئتمان  بخسائر  البنك  يعترف   ألدوات   الزمني   العمر   مدى   على  المتوقعة   االئتمان  وخسائر   ـ   1  المرحلة   ألدوات   شهرا

  لألداة  الدفترية   القيمة  بين  الفرق  انه  على  الخسارة  مخصص   مبلغ  بتحديد  الصندوق   يقوم   ،3  المرحلة  ضمن   المصنفة  لألدوات  بالنسبة  .2  حلة رالم
 . ذلك ينطبق  حيثما لألداة الفعلي األصلي  الربح بمعدلباستخدام  مخصومة  مستقبال   المتوقعة  النقدية للتدفقات  الحالية  القيمة وصافي 
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 ( تتمة)  المخاطر إدارة . 29
 

 ( تتمة ) االئتمان  مخاطر ( أ

 ( تتمة )المتوقعة  االئتمان خسائر  وتغطية التعرض  مبالغ 
  ومخصص  ،(االئتمان  لمخاطر   المعرضة   األخرى   واالستثمارات  والخزانة   المشروع  موجودات )  التعرض   إجمالي  تفاصيل  أدناه   الجداول   تعرض
 .م2021 ديسمبر 31 في  كما المطفأة  بالتكلفة  المقاسة المالية  لألدوات  التعرض نوع  حسب التغطية  ونسبة   القيمة انخفاض

 

 م 2021ديسمبر  31
 مخصص انخفاض القيمة     اجمالي القيمة التعرض

 المجموع (3المرحلة ) (2المرحلة ) (1المرحلة )   المجموع (3المرحلة ) (2المرحلة ) (1المرحلة )
 10,931 8,178 1,498 1,255  200,963 33,026 16,040 151,897 سيادي 

 14,537 14,273 - 264  291,487 18,550 - 272,937 غير سيادي 

 25,468 22,451 1,498 1,519  492,450 51,576 16,040 424,834 2021المجموع ديسمبر 
 

 م 2021ديسمبر  31
 القيمة / مبلغ التعرض(نسبة التغطية )مخصص انخفاض 

 المجموع (3المرحلة ) (2المرحلة ) (1المرحلة )
 % 5.44 % 24.76 % 9.34 % 0.83 سيادي 

 % 4.99 % 76.94 - % 0.10 غير سيادي 
 % 5.17 % 43.53 % 9.34 % 0.36 2020المجموع ديسمبر 

 
  السوق مخاطر ( ب

 
 : التالية  السوق لمخاطر عرضة  الصندوق إن
 

 العمالت  مخاطر
لة   المالية  والمطلوبات   الموجودات  قيمة  على  األجنبية  العمالت  صرف   أسعار  في  التغيُّرات  تؤثر  أن  احتمالية  من  العمالت  مخاطر  تنشأ   بعمالت   الُمسجَّ

 ألنَّ   وذلك  محدود األجنبي الصرف  لمخاطر  التعرُّض  إنَّ  .  التحوط أدوات  خالل  من  العمالت  مخاطر  من  بالتحوط الصندوق  يقم لم  حال  في  أجنبية،
  في  المتاجرة   لمخاطر  ُمعرَّض  غير  فهو  ثمَّ،  ومن .  العمالت   في  بالمتاجرة  يقوم  ال والصندوق . األمريكي  بالدوالر  تُجَرى  الصندوق  عمليات  معظم

  مراقبة   بموجبها  يتم   بحيث   متحفظة   سياسة  الصندوق  ويتبع . واليورو  األمريكي  بالدوالر   رئيسة    بصفة    بها  محتفَظ   االستثمارية   والمحفظة  . العمالت
 . منتظم  بشكل تعديلها ويتم العمالت  محفظة  تكوين

 
 الربح  هامش  مخاطر
  هامش   لمخاطر  الصندوق  ويتعرض .  المالية  األدوات   قيمة  على  الربح  هامش  مخاطر  في   التغيُّرات   تؤثِّر  أن  احتمال  من  الربح  هامش  مخاطر  تنشأ
  وفيما .  الصكوك  في   واالستثمارات  المجّمعة   اإلجارة   في   واالستثمارات  المجّمعة   بالمرابحة   واالستثمارات   حكمها  في   وما   النقدية   استثماراته  من  الربح
 .األدنى  الحد  إلى  المالية  الموجودات  لمخاطر  التعرُّض  تأثير  تقليل  لضمان  ثابت  عائد  ذات  أدوات  في  يستثمر  الصندوق  فإن  المالية،  بالموجودات  يتعلق

 
 السيولة  مخاطر ( ج

 
  طريق   عن  تحفظية   طريقة   الصندوق   يطّبِق  المخاطر،   هذه  من   وللوقاية .  النقدية  احتياجاته  صافي  تلبية  عن   الصندوق  عجز   في   السيولة  مخاطر   تتمثل

  األجل   قصيرة   استحقاق  تواريخ  ذات  المجّمعة  بالمرابحة  واالستثمار  حكمه   في  وما   النقد  في   استثمارها  يتم  السيولة  من  عالية  مستويات   على  المحافظة 
ا عشر اثني تبلغ  . شهر 

 
 التشغيلية  المخاطر  ( د

 
ف   أحداث  من  أو  واألنظمة  واألشخاص   التشغيل إجراءات  إخفاق  أو  كفاية  عدم  عن  الناتجة  الخسارة  مخاطر  أنها على التشغيل  مخاطر  الصندوق  يعّرِ
ا   وتشمل .  خارجية    والمخاطر   االئتمانية  المسؤوليات  في  والفشل  اإلسالمية،  الشريعة   بأحكم  االلتزام  عدم  مخاطر   من  الناشئة  المحتَملة  الخسائر   أيض 
 . النظامية

 
  متناسق   إطار   على  بناء    التشغيل  مخاطر   الصندوق   ويدير . المستويات  جميع  في  لإلدارة  اليومية   المسئوليات  من  جزءا    التشغيل   مخاطر  إدارة   تشكل
 . وأولوياتها تخفيفها  إجراءات لتحديد والضوابط  المخاطر  بانتظام ويقيم ويحدد  التشغيل،  مخاطر سجل  تحديد من  الصندوق يّمكن
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 ( تتمة)  المخاطر إدارة . 29
 

 التشغيلية  المخاطر  (د 
 

 اإلسالمية الشريعة ومبادئ  بأحكام  االلتزام  عدم   مخاطر
 

  إدارة  من   جزءا    ذلك  باعتبار  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  االلتزام   عدم  مخاطر   من  عملياته  حماية   في   أهمية  الصندوق   يولي   أن  الصندوق  يتوجب على
ل  التشغيلية.   المخاطر  ا  اإلسالمية   الشريعة   ومبادئ  بأحكام  االلتزام  ويشّكِ   الصندوق   فيتوجب على  وعليه، .الصندوق   إنشاء  أهداف   من   يتجزأ  ال   جزء 

  والسياسات   اإلجراءات   من  والواسع  القوي  اإلطار  من  االستفادة  خالل   من  اإلسالمية  الشريعة   ومبادئ  بأحكام  االلتزام  عدم  مخاطر  بفعالية  يديرأن  
  الشريعة،   ومبادئ  بأحكام  االلتزام  عدم  لمخاطر  المعرضة   األقسام  أو  العمليات  إدارة  تضّمن  ولذا، .الشأن  هذا  في  البنك  مجموعة  وضعتها  التي

 البنك  بمجموعة  الشرعي  االلتزام  قسم يمثل حين  في إجراءاتها، ضمن اإلسالمية الشريعة  ومبادئ  بأحكام االلتزام ثقافة  األول، الدفاع  خط باعتبارها
 . العمليات/  المعامالت تنفيذ قبل  االستراتيجية الناحية من اإلسالمية الشريعة ومبادئ  بأحكام االلتزام  عدم مخاطر  ومراقبة  إلدارة الثاني الدفاع  خط 
باستخدام    العمليات/    المعامالت  تنفيذ  بعد  للدفاع   الثالث   الخط   باعتباره  مستقال    معقوال    تأكيدا    البنك  لمجموعة   الداخلي  الشـرعي  التدقيق   وظيفة   وتقدم

 . المخاطر على  قائمة  داخلي  شـرعي  منهجية تدقيق 
 

 المالية  والمطلوبات   للموجودات  العادلة  القيمة ( ه
 

 : يلي كما العادلة  للقيمة  المختلفة المستويات تعريف تم وقد  المالية والمطلوبات  للموجودات  العادلة القيم
 (. األول  المستوى )  مماثلة مطلوبات أو لموجودات النشطة  األسواق في(  ُمعدَّلة  غير)  المتداولة األسعار -
ا  المطلوبات   أو  للموجودات  للمالحظة  القابلة   األول،  المستوى   في   الُمدَرجة   المتداولة  األسعار  غير  المدخالت، - ا (  كاألسعار  أي)  مباشرة  إمَّ   وإمَّ

 (. الثاني المستوى ( )األسعار من الُمستَمدة أي) مباشرة غير
  المستوى ( )للمالحظة  القابلة   غير  المدخالت   أي )  للمالحظة   قابلة   سوق  بيانات  على   تعتمد  ال   التي  المطلوبات   أو   بالموجودات   تتعلق   مدخالت  -

 (. الثالث
 

 :م2020و م2021 ديسمبر 31 في  كما العادلة  بالقيمة قياسها  تم التي  الصندوق ومطلوبات  موجودات  التالي الجدول  ويعرض
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2021ديسمبر  31
 االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة 

      
 2,506 - - 2,506 ( 7)إيضاح استثمارات في الصكوك  -

 65,981 - 65,981 -  استثمار مدار
 االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من التغيرات في صافي الموجودات:  

      
 60,170 57,292 - 2,878 ( 13استثمارات في صناديق )إيضاح  -
 18,722 8,318 10,404  (12استثمار في رأسمال الشركات )إيضاح  -

 5,384 76,385 65,610 147,379 
 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  2020ديسمبر  31
     االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة 

 2,999 - - 2,999 ( 7استثمارات في الصكوك )إيضاح  -
     التغيرات في صافي الموجودات: االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من 

 68,644 63,687 - 4,957 ( 13استثمارات في الصكوك )إيضاح  -
 27,119 8,318 18,801 - ( 12)إيضاح  في رأسمال الشركات  استثمار -

 7,956 18,801 72,005 98,762 
 

 .م2020 ديسمبر 31و م2021 ديسمبر  31 في المنتهيتين السنتين خالل   المستويات بين تحويالت هناك تكن لم
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 القطاعية  المعلومات . 30
 

رت    الموارد   تخصيص   بشأن   الشاملة   القرارات   اتخاذ   عن  بالمسؤولية   يضطلع   الذي  األمناء   مجلس   هو   الرئيس   التشغيلي  القرار   صانع   أن   اإلدارة   قرَّ
  الصندوق،   عن  نيابة  البنك،  فإنَّ   التنموية،  أهدافه  تحقيق   من   لتمكينه  الالزمة  الموارد   توفر   من   وللتأكد .  البلدان األعضاء  في   التنموية   للمبادرات
  قائمة  في  عنها  يفَصح  كما  اإلسالمية  المالية  المنتجات  من  عدد  خالل  من  التنموية  المبادرات  تنفيذ  ويتم .  والسيولة   الخزينة   إدارة   في  بفاعلية  يشارك
ل   المالي،  المركز د   ولم  .  الصندوق  رأسمال   خالل   من  وتُموَّ  22  رقم  المالية   المحاسبة   معيار  تعريف  ضمن  منفصلة   تشغيلية  قطاعات   اإلدارة   تحّدِ

  ألنشطة  المساندة  واألنشطة  التنموية  األنشطة  بين  تمييز  دون  ككل   للصندوق  المالي   والمركز  األداء  يراقب  األمناء  مجلس   أنَّ   إذْ   ، "القطاعية  التقارير"
  يتعلق   فيما   منفصلة   مالية   معلومات   تمثِّل  ال   األمناء   مجلس   إلى   الُمقدَّمة   الداخلية   التقارير  أنَّ   كما  .  التنموية  لبرامجه   الجغرافي   توزيعال  أو   السيولة   إدارة
 (. 22) رقم  المالية المحاسبة  معيار في  عليه المنصوص  الحدِّ  إلى  الصندوق بأداء

 
  بعد  المفعول  سارية تصبح  لم  التي  الصادرة  المعايير . 31

 
 التقارير  معايير  تطبيق   الصندوق   يعتزم .اإلسالمية   المالية   للمؤسسات   والمراجعة   المحاسبة   لهيئة   التالية   الجديدة  المالية   المحاسبة   معايير   إصدار   تم

 . المالية وأنظمته قوائمه على  الجديدة المالية  المحاسبية المعايير هذه تأثير بتقييم حالي ا  ويقوم  المفعول سارية تصبح عندما هذه المالية
 

  للمرة   اإلسالمية المالية  للمؤسسات   والمراجعة  المحاسبة   لهيئة  المالية المحاسبة معايير اعتماد "  36 -  المالية  المحاسبة  معيار ( 1
 " األولى
  لمعايير  وفق ا   مرة   ألول   المعدة  المالية   القوائم  في  تطبيقها  ليتم  اإلسالمية،  المالية   للمؤسسات   المالية   التقارير  إعداد   مبادئ   المعيار  هذا   يوفر

 . التطبيق  وقت  في  الناشئة االنتقالية اآلثار ولتحديد  اإلسالمية، المالية للمؤسسات  الدولية  المحاسبة
  ألن  المالية القوائم على يؤثر لن 36 رقم  المالية  المحاسبة معيار أن اإلدارة تعتقدو . اإلصدار تاريخ من المفعول ساري المعيار أصبح

 . ال يطبقه  ألول مرة ق وصندال
 

 " الوقف  مؤسسات  قبل من  المالية  التقارير "  37  رقم المالية  المحاسبة  معيار ( 2
 

  ومتطلبات  واإلفصاحات   العام  العرض  ذلك   في   بما  المماثلة   والمؤسسات   للوقف   شاملة  مالية   وتقارير  محاسبية   متطلبات  المعيار  هذا   يحدد
  بمؤسسات   الخاصة   الجوانب   ببعض   يتعلق  فيما  الرئيسية  المحاسبية  والمعالجات (  الغاللة  حالة  في   المثال   سبيل  على)  المحددة  العرض
  . الوقف

 
  ستتضمن  . المبكر  بالتطبيق  السماح  مع  ،م2022  يناير  1  بعد  أو   في   تبدأ  التي   للفترات   صناديق   المالية  القوائم  على  المعيار  هذا  ينطبق

 : مثل إضافية  بيانات  المالية  القوائم من  الكاملة المجموعة 
 
  المدرجة  المنافع     وتوزيع  غلة   حساب   وتعرض .  الوقف   لمؤسسة  الحقيقية   الطبيعة   تعكس   عرض  قائمة   وهي)   الفترة   عن  لة الغ  قائمة ( أ)

  قائمة   في   المدرجة  المنافع   وتوزيع  غلة   حساب   وتعرض (. الوقف   ملكية   حقوق   في   التغيرات  وقائمة   المالية   األنشطة  قائمة  في
 (. الوقف ملكية  حقوق في  التغيرات  وقائمة المالية  األنشطة 

 
  الحركة  مثل  الفترة خالل الوقف ملكية حقوق  مكونات  مختلف في  الحركة  يعرض)  للفترة الوقف ملكية حقوق  في  التغيرات قائمة ( ب )

 .( المتراكم العجز/   المخصص غير الفائض  حركة ضمن  المنافع وتوزيعة  الغلّ ب  المتعلقة
 

  األداء   لفهم  مالية  غير  معلومات  يوفر)  المالية  القوائم  على  المالحظات   في  الوقفية  الملكية  حقوق  واستدامة  الخدمة  أداء  قائمة ( ج)
 (. وحالتها  المالية بأنشطتها يتعلق  فيما  الوقف لمؤسسة التشغيلي

 
ا   للصندوق   المالية  القوائم   على  جوهري   تأثير  المالية   المحاسبة   لمعايير  سيكون ( د)  بتقييم  حالي ا  اإلدارة  وتقوم  الوقف   صندوق   لكونه   نظر 

 .م2022 لعام المالية  قوائمها  في  مطلوبة ستكون  التي المحددة  والتغييرات التأثيرات
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 ( تتمة ) النفاذ  حيز  تدخل ولم   اإلسالمية  المالية للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة المالية   المحاسبة معايير  . 31
 

 " تحوطالو  خيارالو وعد ال"  38  رقم المالية  المحاسبة  معيار ( 3
 

  قبل   من  تنفيذها  يتم  التي  والتحوط   والخيار   الوعد   معامالت   عن  واإلفصاح   واالعتراف   القياس   مبادئ  وضع   إلى  المعيار  هذا   يهدف
  .اإلسالمية  المالية  المؤسسات

 
  تحوط ال  تأثير  بتقييم  حالي ا  الصندوق  يقومو .م2022  يناير  1  بعد  أو  في   تبدأ  التي  للفترات   صناديق  المالية  القوائم  على   المعيار  هذا   يسري
  يستخدم   ال   الصندوق   ألن  للتطبيق   قابل   غير   الخيار  وأن  جوهري  أثر   أي   لها   يكون  لن   وعد  أن  الصندوق   يعتقد . المالية   قوائمه  على

 . التعاقدية ترتيباته في  الخيار
 

 " الزكاة  عن المالية  التقارير "  39  رقم المالية  المحاسبة  معيار ( 4
 

عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  1998"الزكاة" الصادر في    9يح سن هذا المعيار ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  
 . المعالجة المحاسبية للزكاة في دفاتر المؤسسات المالية اإلسالميةالمالية اإلسالمية. ويهدف هذا المعيار إلى تحديد 

 
  39  رقم   المالية   المحاسبة  معيار   يؤثر  لن .م2023  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  للفترات  صناديق  المالية  القوائم  على  المعيار  هذا  يسري
 . للزكاة  ادافع ليس  البنك ألن المالية  القوائم على

 
 " اإلسالمي التمويل  لنوافذ  المالي التقرير"  40  رقم المالية  المحاسبة  معيار ( 5

 
المالية رقم  سن يح   المحاسبة  المعيار ويحل محل معيار  التقليدية"    18هذا  المالية  المؤسسات  المقدمة من  المالية اإلسالمية  "الخدمات 

اإلسالمية. يتطلب هذا المعيار من المؤسسات المالية التقليدية  عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 2002الصادر في عام 
التي تقدم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة التمويل اإلسالمي أن تقوم بإعداد وعرض القوائم المالية لنافذة التمويل اإلسالمي بما  

لصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  يتماشى مع متطلبات هذا المعيار، وتقرأ مع معايير المحاسبة المالية األخرى ا
  .اإلسالمية.و يوفر هذا المعيار مبادئ التقرير المالي بما في ذلك متطلبات العرض واإلفصاح المطبقة على نوافذ التمويل اإلسالمي 

 
  رقم   المالية  المحاسبة  معيار  يؤثر  لن .م2024  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  للفترات  للصندوق  المالية  القوائم  على  المعيار  هذا  يسري
 . في األصل.   إسالمي تمويل  مؤسسة  هو البنك ألن المالية  القوائم على 40

 
 " المالية القوائم  في  واإلفصاحات  العام  العرض ( "2021  لعام المعدل ) 1  رقم المالية  المحاسبة  معيار ( 6

 
  أفضل  مع  يتماشى  بما  عليها  المنصوص   اإلفصاح  ومتطلبات  اإلجمالي   العرض  سنويح    المعدل   1  رقم   المالية  المحاسبة  معيار  يصف 

  والمؤسسات   اإلسالمية  المالية  المؤسسات  جميع  على  وينطبق .السابق   1  رقم  المالية  المحاسبة   معيار  محل  ويحل  العالمية   الممارسات
  هذا   يحدد  .اإلسالمية   المالية  للمؤسسات   والمراجعة   المحاسبة   هيئة  عن  الصادرة   األخرى   المالية  المحاسبة  معايير  تتبع  التي  األخرى 
  للقوائم   به  الموصى  والهيكل  المالية   القوائم   لمحتويات   المتطلبات   من  األدنى   والحد   المالية،   القوائم  لعرض   العامة   المتطلبات   المعيار
  السابقة   للفترات  للمؤسسة   المالية   القوائم  مع  للمقارنة  وقابليتها  الشريعة  وقواعد  مبادئ  مع  يتماشى  بما  الصحيح  العرض   تسهل   التي  المالية
  السماح  مع  م2023  يناير  1  بعد  أو   في   تبدأ  التي  للمؤسسات   المالية  القوائم   على  المعيار   هذا  يسري  . األخرى   للمؤسسات   المالية   والقوائم
 . المعيار هذا أثر بتقييم حالي ا الصندوق  يقومو .المبكر بالتطبيق
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 ليبور ال  ول تحّ  . 32
 

 تحول المؤشر المرجعي 
 

م، أعلنت هيئة السلوك المالي، الجهة المنظمة لليبور، أنها لن تجبر البنوك القائمة على تقديم األسعار المطلوبة لحساب الليبور بعد 2017في يوليو 
ار المرجعية  م، وبالتالي، يحتاج المشاركون في السوق، بما في ذلك البنك اإلسالمي للتنمية إلى تحديد تسعيرها على أساس األسع2021ديسمبر    31

جديدة بعد عام البديلة ألن توافر الليبور بعد هذا التاريخ ليس مؤكد ا. تظل إرشادات الهيئات التنظيمية أنه ال ينبغي استخدام الليبور في العقود ال 
قد بدأ البنك اإلسالمي للتنمية منذ م. وبالنظر إلى التوجيهات التنظيمية وفي اطار االستعدادات النتقال األسواق العالمية بعيد ا عن الليبور، ف2021
ت  م برنامج تحول الليبور لتسهيل عملية التحويل على نحو سلس والتحول المنظم ألدواتها التمويلية وادوات تعبئة االموال المتأثرة بمعدال2018عام  

 مرجعية بديلة.  
 

األمريكي، بينما بالنسبة لليورو، يكون التعرض مقابل سعر اليورويبور  (، أي الدوالر  1لتحوالت ليبور محدود بعملة واحدة ) الصندوق تعرض
 الذي ال يخضع للتوقف. 

 
( صياغة خارطة طريق تنفيذية مفصلة وخطة عمل بمساعدة مستشار  1م، تم التغلب على العديد من المعالم الرئيسية بما في ذلك:  2021   عام  في

  اللجنة الشرعية من  مبدئي    (  الصندوق بصدد الحصول على إذن  3جميع العقود المحتملة،  ( صياغة وإدماج بند "احتياطي" محسن ل 2خارجي،  
بشأن استخدام مصطلح معدل التمويل الليلي المضمون "صوفر" )بورصة شيكاغو التجارية "سي إم إي" وهي شركة أسواق عالمية أمريكية.    الفرعية

ة بورصة شيكاغو التجارية بتقدير معيار معدالت الصوفر المرجعية كمجموعة يومية  وهي أكبر بورصة مشتقات مالية في العالم. وتقوم مجموع
شهرا ( كمعدل استبدال مفضل لمعدل ليبور بالدوالر األمريكي،   12أشهر و    6أشهر و    3من األرباح االستشرافية لمعدالت الفائدة لشهر واحد و  

( تعبئة الموارد بناء  على منحنى الصوفر والحفاظ على تكلفة تمرير 5مرجعية الجديدة،  ( مراجعة سياسة التسعير السيادي بناء  على المعدالت ال4
( بدء مشروع ترقية النظام لتمكين استخدام سياسة التسعير الجديدة والمعدالت  6التكلفة من خالل آلية لتقليل مخاطر إدارة الموجودات والمطلوبات، و  

 . المرجعية
 

  باليورو   البنوك  بين  لندن  في   العرض   وسعر  أمريكيا  في   المقايضة   منتصف  ومعدالت   األمريكي  بالدوالر  الليبور  أسعار   تاريخي ا  الصندوق   استخدم
 يمكن وبالتالي اليورويبور  سعر  إيقاف يُتوقع ال(.  والمطلوبات   الموجودات من كل) المالية  التعرضات لتسعير مرجعية كمعدالت ( اليوروبور  سعر)

ا   المستقبل،   في  ستخدامه ا  في   االستمرار  للصندوق    ،المعامالت  على   القائمة   للمنهجية   الجديدة  المبادئ   إلى   بالفعل   انتقل   قد   اليورويبور  سعر   ألن   نظر 
ا.  األسعار   عرض  على  القائمة  السابقة  المنهجية  من ا   قدوصن ال  إدارة  اتخذت  اآلن،  من  اعتبار    األمريكي  بالدوالر  ليبورال  معدالت   باستبدال  قرار 

  عشية  بين  المقابضة   ومعدالت   التجارية   شيكاغو   بورصة   في   المحدد  األجل   ذات   الصوفر   بمعدالت   األمريكي   بالدوالر  المتوسطة   المبادلة   ومعدالت 
 المعنية. فتراتها في  األمريكي بالدوالر وضحاها

 
  التشابه  أوجه   على  األمريكي   بالدوالر   ليبور  استبدال   كمعدل  التجارية   شيكاغو  ببورصة   الخاص   الصوفر   معدل  في اختيار  الصندوق   قرار   يعتمد

ا  الواقع،  في.  المستقر  بوري الل  سعر  مع  الوظيفي ا  ألنه  ونظر    يؤدي   أن  المتوقع  من  استبدال  كمعدل  اختياره  فإن  ثم  ومن  ،استشرافي  مدى  معدل  أيض 
  إلى   الليبور من      تحولال  يؤدي   أن  يُتوقع  ال  بطريقة   المعدلة   السيادي  التسعير  سياسة  صياغة  تمت  ذلك،  إلى  باإلضافة.  تأثيرال  من  األدنى  الحد  إلى

 الفردي.  العقد مستوى على االقتصادية  القيمة في التغيرات حيث  من أثر أي  إحداث 
 

بنشاط من خالل هذا التحول من وجهات نظر متعددة: تمويل المشروع والخزانة والسيولة والتمويل والشريعة والمخاطر والقانون    صندوق يعمل ال
 مؤشر. والمحاسبة والعمليات التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، مع األخذ في االعتبار محفظة الموجودات الحالية والتمويل الذي يستخدم ليبور ك

 
ا لبنك اإلسالمي للتنمية الحوار مع البلدان األعضاء والشركاء اآلخرين لتمكين االنتقال السلس إلى مصطلح الصوفر. كما يشارك البنك وقد بدأ 

 . اإلسالمي للتنمية مع أصحاب المصلحة الخارجيين لضمان تحول منظم يستجيب للتطورات التنظيمية والسوقية
 

 
 المرجعي  دل المخاطر الناشئة عن إصالح المع 

 
 . رجعيوالتي نشأت من التحول الم  الصندوقفيما يلي المخاطر الرئيسية 

 
معدل   (1 المقاصة عند استخدام  فإن  اإلسالمية،  الشريعة  بمبادئ  البنك  التزام  لضرورة  ا  نظر  الشريعة:  لتسعير    مرجعيمخاطر  جديد 

خالل    المخاطر المالية كان أحد المعالم الرئيسية في برنامج التحول الخاص بالبنك. ومع ذلك، فقد تمت معالجة هذه المخاطر من
  الخاص   الصوفر  مصطلحبشأن استخدام    للتنمية    بنك اإلسالميلالتابعة ل  اللجنة الشرعية الفرعية الحصول على الموافقة من    وجوب

 و التجارية كمعيار بديل. بورصة شيكاغب 
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 )تتمة(   الليبور  تّحول  . 32
 

 )تتمة(   دل المرجعيالمخاطر الناشئة عن إصالح المع 
 

يكون   وقد المخاطر القانونية: هناك احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع النظراء على األسعار المعدلة وخاصة على العقود القديمة. قد   (2
هذا نتيجة لوجود بنود احتياطية غير فعالة في االتفاقات القانونية الموقعة. تمت معالجة هذه المخاطر من خالل تعيين مكتب محاماة  

شركة محاماة أخرى في طور اإلعداد للتعامل مع تحويل    هناكند "احتياطي" تمت إضافته إلى جميع العقود الجديدة.  خارجي لتطوير ب 
 العقود القديمة. 

العقود الجديدة وتحويل العقود القديمة من المعيار القديم إلى    تسجيل : من المتوقع أن يتطلب  األنظمة مخاطر تكنولوجيا المعلومات و (3
الجديد تحسينات معينة في وظائف وعمليات النظام. تتم معالجة هذه المخاطر من خالل إجراء االختبار على األنظمة الحالية وتحديد  

المطلوبة الالزمة    النظامتوفر وظائف  إلى أحدث اإلصدارات التي    صندوق لل الثغرات ورفع مستوى األنظمة المصرفية األساسية  
 الستخدام المعدالت المرجعية الجديدة. 

 
 نحو اعتماد معدالت مرجعية بديلة  التقدم

 
للتسعير باستخدام بند احتياطي محّسن. ستتبنى جميع عقود   مرجعيوالتي أشارت إلى معدل    حديثا  تنفيذ جميع العقود المتداولة    بالفعلتم  

 ة التسعير الجديدة التي تستند إلى معدالت مرجعية بديلة. التمويل السيادي سياس 
 
الموجودات والمطلوبات وإطار إدارة التعرض وسياسة السيولة فعالة    إدارة مثل إطار عمل    لصندوق لستظل سياسات المخاطر الرئيسية و

 دون الحاجة إلى أي تغيير بسبب إصالح المعيار. 
 

 لمعدل الربح للعقود المالية غير المشتقة   مرجعيالتحول ال
   

على    أثر لذلك، ليس من المتوقع حدوث أي  ويبور كسعر مرجعي  و يورال  سعر   تاريخيا    صندوقبالنسبة للعقود المقومة باليورو، استخدم ال 
ا ألنه تم تحويله بالفعل مرة أخرى في عام ويور ال سعر  نقطاعاالبنك ألنه من غير المتوقع   من قبل المنظم.  م2019يبور نظر 

 
في    بالنسبة للعقود القديمة في محفظة الخزينة، تتمثل اإلستراتيجية في انتظار قيام جهة اإلصدار باقتراح التسعير البديل لجميع المشاركين

اإلصدار. وذلك ألن البنك اإلسالمي للتنمية هو مجرد مستثمر مشارك من بين العديد من المستثمرين اآلخرين، وبالتالي ال يمكنه تحديد  
.  لألثرتحليل    إجراء في حالة عدم وجود أي سعر بديل من الُمصدر، فليس من الممكن وال المنطقي  وبديل والتفاوض عليه بمفرده.  سعر  

حتى يقترح   م2022الخزانة القديمة، تتمثل اإلستراتيجية في االنتظار حتى الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام    لموجوداتلذلك، بالنسبة  
ا  بديال ، وإذا لم يكن األمر كذلك، فستقوم الخزانة بصياغة استراتيجية خروج لجميع هذه الصفقات.  الُمصدر سعر 

 
الشيء   السيادي.    وهونفس  للتمويل غير  القديمة  العقود  من    الصندوق  حيث أن حالة  ا  العام والخاص     الجماعية  الشراكات جزء  للقطاع 

ا    تجمعمن المتوقع أن يقترح قادة الواوض على سعر بديل مع الطرف المقابل.  غير قادر على التف  الصندوق الكبيرة، وبالتالي فإن   أسعار 
 بإجراء التقييم واتخاذ القرار وفق ا لذلك.  الصندوق سيقوم و بديلة بناء  على ذلك، 

 
.  للمجموعة  تابع  آخرمع كيان    المزدوجهو التعرض    الليبوربالنسبة للعقود القديمة في أسواق رأس المال، فإن التعرض الوحيد المرتبط ب 

  لذلك، تتمثل اإلستراتيجية في االستمرار في ذلك حتى يحين الوقت الذي يكون لدينا فيه وضوح بشأن جميع خيارات التسعير البديلة القابلة 
 الخزانة بحيث يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها مع كيان المجموعة لالتفاق على أحدها. موجودات للتطبيق على 

 
المبكر للبلدان األعضاء على    االعتماداتباع نهج تدريجي من خالل السماح بخيار    الصندوق لنسبة للعقود القديمة للتمويل السيادي، قرر  با

  عرض خالل هذه الفترة، سيُعرض على الدول األعضاء خيار التحويل إلى سياسة التسعير السيادي الجديدة. وبناء  عليه، ست و أساس انتقائي.  
 للبلدان األعضاء.  الربح هامشاإلقليمية ذات الصلة سياسة التسعير الجديدة وهيكل معدل المراكز 
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