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تقرٌـر مراجعً الحسابات
معالً
رئٌس البنك اإلسالمً للتنمٌة
جدة ،المملكة العربٌة السعودٌة
لقد راجعنا قائمة المركز المالً المرفقة لبرنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش (صندوق المعونة الخاصة -
 )9للبنك اإلسالمً للتنمٌة ("البرنامج") كما فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م) وقائمة األنشطة ورصٌد
البرنامج وقائمة التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ واإلٌضاحات المرفقة من ( )3إلى ( )35التً تعتبر جزءاً
ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
مسئولٌة اإلدارة عن القوائم المالٌة
تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالٌة بشكل عادل وفقا ً لألساس المحاسبً المبٌن فً اإلٌضاح ()9
من هذه القوائم المالٌة .وكذلك نظام الرقابة الداخلٌة الذي تراه اإلدارة ضرورٌا ً إلعداد قوائم مالٌة خالٌة من األخطاء
الجوهرٌة ،سواءاً كانت ناشئة عن غش أو خطؤ .كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإلٌضاحات التً طلبناها للقٌام
بمراجعة هذه القوائم المالٌة.
مسئولٌة مراجعً الحسابات
إن مسئولٌتنا هً إبداء رأي على هذه القوائم المالٌة إستناداً إلى أعمال المراجعة التً قمنا بها .تمت مراجعتنا وفقا ً لمعاٌٌر
المراجعة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة وتتطلب تلك المعاٌٌر إلتزامنا بمتطلبات أخالقٌات المهنة وتخطٌط
وتنفٌذ أعمال المراجعة للحصول على درجـة معقولة من التؤكد بؤن القوائم المالٌة خالٌة من األخطاء الجوهرٌة.
تتضمن اعمال المراجعة القٌام بإجراءات للحصول على أدلة مإٌدة للمبالغ واإلٌضاحات الواردة فً القوائم المالٌة .تعتمد
اإلجراءات التً ٌتم اختٌارها على تقدٌرنا بما فً ذلك تقٌٌمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرٌة فً القوائم المالٌة سواء كانت
ناشئة عن غش أو خطؤ .وعند قٌامنا بتقٌٌم هذه المخاطر نؤخذ فً اإلعتبار نظام الرقابة الداخلٌة الخاص بإعداد وعرض
قوائم مالٌة عادلة للمنشؤة بغرض تصمٌم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف المتاحة ،ولكن لٌس بهدف إبداء الرأي حول
فعالٌة الرقابة الداخلٌة للمنشؤة .كما تتضمن أعمال المراجعة تقٌٌم مدى مالءمة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة ومعقولٌة
التقدٌرات المحاسبٌة التً استخدمتها اإلدارة ،باإلضافة إلى تقٌٌم العرض العام للقوائم المالٌة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التً حصلنا علٌها كافٌة ومالئمة بحٌث ٌمكن اإلعتماد علٌها كؤساس إلبداء رأٌنا.

كى بي ان جي الفوزاو والسدحاو ،شركت تضاهىيت هسجمت في الههمكت العربيت السعوديت

وهىشأة عضو شبكت أعضاء كى بي ان جي الهستقمت والتابعت لـ كى بي ان جي العالهيت ،إتحاد سويسرا
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ABCD
الرأي
وفً رأٌنا ،إن القوائم المالٌة المرفقة للبرنامج ككل ،تظهر بعدل من كافة النواحً الجوهرٌة ،المركز المالً للبرنامج كما
فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م) ونتائج أنشطته ورصٌد البرنامج وتدفقاته النقدٌة للسنة المنتهٌة فً ذلك
التارٌخ وفقا ً لألساس المحاسبً المبٌن فً إٌضاح ( )9من هذه القوائم المالٌة.

عن /كً بً إم جً الفوزان والسدحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهٌم عبود باعشن
ترخٌص رقم 182

جدة فً  93جمادى الثانً 3313هـ
الموافق  3ماٌو 9131م
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
قائمة المركز المالً
كما فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
إٌضاح
الموجــودات
نقد وما فً حكمه
ودائع سلعٌة من خالل البنوك
إستثمارات فً صكوك
موجودات تحت اإلنشاء
تموٌل مرابحة
مستحق من أطراف ذات عالقة
مبالغ مدفوعة إلى منظمات غٌر حكومٌة فً بنغالدٌش
إٌرادات مستحقة ومدٌنون آخرون

3
5
6
7
8
33
9

 3319هـ

 3311هـ

76,031
3,360
5,500
30,322
65,731
1,765
33,223
178

33,111
91,119
5,695
5,391
38,687
17,379
37,379
938

الموجودات الثابتة ،صافً

58

79

مجموع الموجودات

365,386

378,318

المطلوبات
مستحق ألطراف ذات عالقة
مصروفات مستحقة

13,123
73

17,316
58

مجموع المطلوبات

13,188

17,363

صافً الموجـودات

331,622

331,973
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ممثلة فً
أصل موارد برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً
بنغالدٌش
أصل موارد برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً
بنغالدٌش – صندوق الوقف
فائض اإلٌرادات عن المصروفات للسنوات السابقة

330,065

331,175

20,000
30,822

91,111
9,383

فائض اإلٌرادات عن المصروفات للسنة

2,825

3,335

331,622

331,973

تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  3إلى 35
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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البنك اإلسالمً للتمنٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
قائمة األنشطة ورصٌد البرنامج
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
إٌضـاح
اإلٌرادات من
ودائع سلعٌة من خالل البنوك
إستثمارات فً صكوك
تموٌل مرابحة
المصروفات:
أتعاب إستشارٌة ومهنٌة
مصروفات إدارٌة

 3311هـ

 3319هـ

351
102
5,386

935
318
1,883

7,232

3,917

)(25
)(3,671

)(391
)(3,913

خسائر تحوٌل عمالت

)(3,722

)(3,195

فائض اإلٌرادات عن المصروفات للسنة
رصٌد البرنامج فً بداٌة السنة

2,825
330,263

3,335
319,559

رصٌد البرنامج فً نهاٌة السنة

331,622

331,973

39

تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  3إلى 35
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
قائمة التدفقات النقدٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 3311هـ

 3319هـ

التدفقات النقدٌة من أنشطة العملٌات :
فائض اإلٌرادات عن المصروفات
تعدٌالت لتسوٌة صافً الدخل مع صافً النقد الناتج من أنشطة
العملٌات :
إستهالك
عكس مخصص انخفاض القٌمة
خسائر تحوٌل عمالت

2,825

3,335

21
)(81
3,722

93
311
3,195

التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات:
زٌادة فً إٌرادات مستحقة ومدٌنون آخرون
نقص ( /زٌادة) فً مستحق من أطراف ذات عالقة
(نقص)  /زٌادة فً مستحق ألطراف ذات عالقة
زٌادة فً مصروفات مستحقة
موجودات قٌد االنشاء
مسترد من منظمات غٌر حكومٌة فً بنغالدٌش
صافً النقد الناتج من ( /المستخدم فً) أنشطة العملٌات

)(350
11,326
)(7,082
7
)(5,002
3,113
10,220

التدفقات النقدٌة من األنشطة اإلستثمارٌة :
الحركة فً ودائع سلعٌة من خالل البنوك
الحركة فً إستثمارات فً صكوك
الحركة فً تموٌل مرابحة
شراء موجودات ثابتة

23,812
325
)(27,227
)(8

61,999
139
)(35,131
)(9

صافً النقد (المستخدم فً) الناتج من األنشطة اإلستثمارٌة

)(3,266

36,996

)(11
)(99,897
97,189
991
)(5,979
)(3,899

التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة :
صافً التغٌر فً النقد وما فً حكمه

27,031

33,197

النقد وما فً حكمه فً بداٌة السنة
النقد وما فً حكمه فً نهاٌة السنة

33,000
76,031

99,611
33,111

تعتبر اإلٌضاحات المرفقة من  3إلى 35
جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 3التأسٌس واألنشطة
ٌهدف برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش ("البرنامج") لتقدٌم إغاثة لصاال متضارري إعصاار سادر
 35نوفمبر 9117م على سواحل بنغالدٌش ،حٌث قام أحد المحسنٌن (فاعل خٌار) باالتبر بمبلاغ  311ملٌاون دوالر
أمرٌكً من أجل تنفٌذ البرنامج ،وأوكل إلى البنك اإلسالمً للتنمٌاة مهماة تنفٌاذ البرناامج .وقاد شاكل البناك اإلساالمً
للتنمٌة لجنة إدارٌة لمتابعة أنشطة البرنامج.
وقع البنك اإلسالمً للتنمٌة وجمهورٌة بنغالدٌش ("الحكومة") على مذكرة تفاهم بتاارٌخ  39مااٌو 9118م مان أجال
تحدٌد القواعد واألسس للتعاون فً تنفٌذ البرنامج.
سٌتم تقدٌم ما مبلغه  331ملٌون دوالر أمرٌكً (أصل مبلغ برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فاً بانغالدٌش) مان
إجمالً التبر  ،من خالل من إلنشاء مباانً متعاددة األغاراض تساتخدم كمادارس باإلضاافة إلاى مالجا للوقاٌاة مان
األعاصٌر ،وذلك فً المناطق التً دمرها اإلعصار حٌث ٌتم إستخدامها كمدارس فً األٌام العادٌة ومالج فً حالة
الكوارث.
ٌجااري تقاادٌم باااقً المبلااغ وقااده  91ملٌااون دوالر أمرٌكااً (أصاال مبلااغ برنااامج فاعاال خٌاار لضااحاٌا اإلعصااار فااً
بنغالدٌش – صندوق الوقف) من إجمالً التبر إما من خالل من أو قروض متناهٌة الصغر ،وفقا ً لشاروط مساهله،
ماان أجاال تااوفٌر اإلغاثااة الطارئااة لضااحاٌا اإلعصااار ،عل اى هٌئااة ماادخالت زراعٌااة والسااتعادة النشاااط اإلقتصااادي
للصٌادٌن الفقاراء وأصاحاب المتااجر الصاغٌرة التاً تاؤثرت باإلعصاار ،وٌاتم تاوفٌر المادخالت الزراعٌاة مان خاالل
منظمات غٌر حكومٌة بالتنسٌق مع الجهات المختصةٌ .تم إدارة هذا الجزء من البرنامج من خالل برنامج فاعل خٌار
– صندوق الوقف حٌث تم إنشاإه بعد نهاٌة السنة فً 9131/31/93م (3313/33/36هـ) وفقا ً للقوانٌن الوقفٌة ،من
خالل إتفاقٌة الوقف المسجلة وفقا ً لقوانٌن جمهورٌة بانغالدٌش .خاالل العاام ،قامات المنظماات غٌار الحكومٌاة بإعاادة
تدوٌر المبالغ المستردة من القروض متناهٌة الصغر ،أما إعتباراً من العام القادم فسٌتم إعادة تدوٌرها من قبل برنامج
فاعل خٌر – صندوق الوقف .تتكون موارد برنامج فاعل خٌر – صندوق الوقف مبدئٌا ً من أصل مبلغ برناامج فاعال
خٌر – صندوق الوقف والبالغ  91ملٌون دوالر أمرٌكً ،وأٌة مبالغ ٌتم تحوٌلها من البنك اإلسالمً للتنمٌة ،والمبالغ
المستردة من القروض المتناهٌة الصغر ،باإلضافة إلى اإلٌرادات من المبالغ الغٌر مستغلة ،حٌث ٌتم إساتخدامها وفقاا ً
للوائ الوقف.
قام البرنامج حتى تارٌخ  11ذي الحجة 3311هـ بصرف ما قٌمته  91ملٌون دوالر أمرٌكً (3319هاـ 91 :ملٌاون
دوالر أمرٌكً) الى منظمات غٌر حكومٌة فً بنغالدٌش.
تتم جمٌع التعامالت واألنشطة الخاصة بالبرنامج وفقا ً للشرٌعة اإلسالمٌة.
أن األصول الظاهرة بالقوائم المالٌة كؤصول للبرنامج مسجلة بؤسم البنك اإلسالمً للتنمٌة.
ال ٌخضاع البرناامج إلشاراف سالطة أو جهااة خارجٌاة لكوناه ٌقاع تحات إدارة البنااك اإلساالمً للتنمٌاة (مإسساة مالٌااة
دولٌة) وأٌضا ً لطبٌعته.
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 2أسس اإلعداد
(أ) المعاٌٌر المحاسبٌة المطبقة
أعتمدت لجنة اإلدارة السٌاسات المحاسبٌة الهامة التالٌة إلعداد القوائم المالٌة المرفقة وفقاا ً للسٌاساات المحاسابٌة
الهامة الموضحة فً اإلٌضاح .1
(ب) أسس القٌاس
تم إعداد القوائم المالٌة وفقا ً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبً ومفهوم اإلستمرارٌة.
(ج) عملة العرض والنشاط
ٌتم عرض هذه القوائم المالٌة باآلف الدوالرات األمرٌكٌة والتً تمثل عملة العرض والنشاط للبرنامج.
(د) إستخدام الحكم والتقدٌرات
ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة من اإلدارة اإلجتهاد فً التقدٌرات واإلفتراضات التً قد تإثر فً تطبٌاق السٌاساات
وعلى المبالغ المبٌنة للموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات .وباالرغم مان أن هاذه التقادٌرات مبنٌاة
على المعلومات واألحداث الحالٌة المتوفرة لدى اإلدارة ،فإنه من الممكن أن تختلف النتاائج الفعلٌاة النهائٌاة عان
هاذه التقاادٌرات.تااتم مراجعااة التقاادٌرات واإلفتراضااات المتعلقااة بهااا علااى أساااس مسااتمرٌ .ااتم إظهااار أثاار تعاادٌل
التقدٌرات المحاسبٌة فً فترة المراجعة والفترات المستقبلٌة التً تتؤثر بها.
 - 1السٌاسات المحاسبٌة الهامة
إعتماادت لجنااة اإلدارة تطبٌااق السٌاسااات المحاساابٌة الهامااة التالٌااة إلعااداد القااوائم المالٌااة والتااً تتوافااق مااع الساانوات
السابقة مالم ٌنص على خاالف ذلاك .تام تعادٌل وإعاادة تصانٌف أرقاام المقارناة للسانة الساابقة لتتماشاى ماع التصانٌف
المتبع فً السنة الحالٌة.
(أ) نقد وما فً حكمه
ٌتكون النقد وما فً حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك وودائع سلعٌة من خالل البنوك تموٌل ومرابحة،
والتً تكون فترة إستحقاقها األصلٌة ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ إٌداعها.
(ب) ودائع سلعٌة من خالل البنوك
تتم الودائع السلعٌة من خالل البنوك وتستخدم فً شراء وبٌع السلع برب ثابتٌ .تم شراء وبٌع السلع بناءاً على
شروط اإلتفاق بٌن البرنامج والمإسسات المالٌة األخرى .تسجل الودائع السلعٌة بالتكلفة متضمنة رسوم تكلفة
الشراء المرتبطة بها مخصوما ً منها مخصص إنخفاض القٌمة.

6

البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
(ج) اإلستثمارات فً الصكوك
ٌتم قٌاس هذه اإلستثمارات مبدئٌا ً بالقٌمة العادلة فً تارٌخ إبرام العقد ،وٌتم إعادة قٌاسها بقٌمتها العادلة فً
نهاٌة كل فترة ،وٌتم تسجٌل الرب أو الخسارة ضمن قائمة األنشطة.
(د) موجودات تحت اإلنشاء
تتضمن الموجودات تحت اإلنشاء التكالٌف المرتبطة مباشرة بتشٌٌد المدارس ومالج الوقاٌة من األعاصٌر.
وعند إكتمال المدارس والمالج سٌتم تحوٌلها إلى حكومة بنغالدٌش.
(ه) تموٌل المرابحة
تموٌل المرابحة ٌقوم بموجبها البرنامج ببٌع سلعة أو أصل إلى العمٌل والتً ٌكون البرنامج قد إشتراها واقتناها
بناءاً على وعد بالشراء من ذلك العمٌلٌ .شتمل سعر البٌع على التكلفة مضافا ً إلٌها هامش رب متفق علٌه.
تظهر الذمم المدٌنة من تموٌل المرابحة بتكلفة البضاعة المباعة أو األموال التً ٌتم صرفها للمستفٌدٌن زائداً
اإلٌرادات المحققة للبرنامج حتى تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ناقصا ً الدفعات المستلمة ومخصص اإلنخفاض فً
القٌمة.
(و) الموجودات الثابتة
تسجل الموجودات الثابتة بالتكلفة وٌتم االستهالك باستخدام طرٌقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجً
المقدر .تسجل مصروفات الصٌانة واإلصالح كمصروف عند تكبدها .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة
إلقتناء  /تشٌٌد األصلٌ .تم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزٌد األعمار اإلنتاجٌة لألصل.
نسب اإلستهالك المقدرة للمجموعات الرئٌسٌة لهذه الموجودات هً كما ٌلً:
%95
%95
%91

معدات مكتبٌة
أجهزة حاسب آلً
سٌارات

ٌتم تحدٌد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعادات من خالل مقارنة عائدات البٌع مع القٌمة الدفترٌة .وٌتم
تضمٌنها ضمن قائمة األنشطة.
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
(ز) اإلٌرادات
ودائع سلعٌة من خالل البنوك
تقٌد اإلٌرادات من الودائع السلعٌة من خالل البنوك حسب التحقق الزمنً على مدى الفترة من تارٌخ الصرف
الفعلً لألموال حتى تارٌخ اإلستحقاق.
تموٌل المرابحة
تقٌد اإلٌرادات من تموٌل المرابحة حسب التحقق الزمنً خالل الفترة من تارٌخ الصرف الفعلً لألموال حتى
التوارٌخ المجدولة لسداد األقساط
إستثمارات فً صكوك
تقٌد اإلٌرادات من اإلستثمارات فً الصكوك على أساس نسبً زمنً باستخدام معدل العائد المعلنه من الجهات
التً أصدرتها.
(ح) تحوٌل العمالت األجنبٌة
تقٌد العملٌات التً تتم بالعمالت غٌر الدوالر األمرٌكً بؤسعار التحوٌل السائدة فً توارٌخ تلك العملٌات.
تحول الموجودات والمطلوبات النقدٌة بالعمالت األجنبٌة إلى الدوالر األمرٌكً على أساس األسعار السائدة كما
فً تارٌخ قائمة المركز المالً .تقٌد أرباح وخسائر فروقات تحوٌل العمالت األجنبٌة فً قائمة األنشطة.
(ط) اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات
ٌتم مراجعة الموجودات فٌما ٌتعلق باإلنخفاض فً قٌمتها العادلة فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة لتحدٌد ما إذا كان
هناك أ ي دلٌل على إنخفاض فً القٌمة العادلة ،وإذا ما وجد مثل هذا الدلٌل ،فٌتم تقدٌر القٌمة العادلة لإلسترداد،
وهً القٌمة العادلة لألصل ناقصا ً تكالٌف البٌع ،وقٌمة اإلستخدام ،أٌهما أعلى.
ٌتم إثبات القٌمة الناتجة عن اإلنخفاض فً القٌمة فً قائمة األنشطة عندما تزٌد قٌمة األصل الدفترٌة عن القٌمة
القابلة لإلسترداد.
(ي) الزكاة والدخل
بما أن البرنامج ٌعتبر جزء من بٌت المال (مال عام) فإنه ال ٌخضع للزكاة أو الضرٌبة.
(ك) مخصصات
ٌتم إثبات المخصصات عندما تتوافر إلدارة البرنامج تقدٌرات ٌعتمد علٌها لإللتزامات القانونٌة الحالٌة
والمتوقعة بناءاً على أحداث سابقة ومن المرج أن سداد هذه اإللتزامات ٌتطلب تدفق نقدي.
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 3نقد وما فً حكمه
3319هـ

3311هـ
نقد فً الصندوق

3

--

نقد من خالل البنك
ودائع سلعٌة قصٌرة األجل من خالل البنوك
تموٌل مرابحة قصٌرة االجل

8,555
1,876
53,520

158
15,111
5,639

76,031

33,111

تتكون الودائع السلعٌة قصٌرة األجل من خاالل البناوك وتموٌال المرابحاة مان المعاامالت التاً تكاون فتارة إساتحقاقها
األصلٌة ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ إٌداعها.
 - 5ودائع سلعٌة من خالل البنوك
الودائع السلعٌة من خالل البنوك فً نهاٌة السنة المنتهٌة تتكون مما ٌلً:
 3311هـ
ودائع من خالل البنوك
ٌخصم :استحقاق خالل  1اشهر او اقل من تارٌخ االٌدا

 3319هـ

5,016
)(1,876

58,119
()15,111

3,360

91,119

 - 7إستثمارات فً صكوك
إستثمارات فً شهادات صكوك تتمثل فً صكوك تم إصدارها من خالل جهات حكومٌة.
حركة اإلستثمارات فً الصكوك تتلخص فً اآلتً:
 3311هـ
الرصٌد فً بداٌة السنة
(خسائر) القٌمة العادلة
الرصٌد فً نهاٌة السنة
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 3319هـ

5,725
)(325

54933
()139

5,500

54695

البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 6موجودات تحت اإلنشاء
أ  -تتكون الحركة فً الموجودات تحت اإلنشاء خالل السنة المنتهٌة فً  99ذي الحجة  3311هـ مما ٌلً:

المكان

قٌمة العقد
التكا البنغالدٌش

أ

المجموعة  3منطقة 3

إنشاء  96مدارسة/مؤوى

ب

المجموعة  9منطقة 3

إنشاء  33مدرسة /مؤوى

رقم الموجودات

بند

بٌان الموجودات

قٌمة العقد
بالدوالر
األمرٌكً

الرصٌد فً
 3محرم 3311هـ

اإلضافات

الرصٌد فً
 22ذي الحجة
3311هـ

باجرهت وكهالنا
وسادكرٌا

931,331

39,311

9,987

1,185

5,179

بارٌزل وبتوكهالً

351,959

5,698

1,911

3,993

5,397

5,391

5,119

31,399

ب  -بند الموجودات تحت اإلنشاء ٌتضمن تكلفة التصمٌم واإلشراف على المشرو وإدارة التشٌٌد.
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البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 8تموٌل مرابحة
ٌتكون تموٌل المرابحة فً نهاٌة السنة من اآلتً:
 3311هـ
استثمار فً المرابحة
ٌخصم :االستحقاق خالل  1اشهر او اقل من تارٌخ اإلٌدا
(اٌضاح )3

 3319هـ

310,201

53,199

)(53,520

)(5,639

65,731

38,687

 - 2مبالغ مدفوعة إلى منظمات غٌر حكومٌة فً بنغالدٌش
تتمثل المبالغ المدفوعة إلى المنظمات غٌر الحكومٌة فً بنغالدٌش كما تم شرحه فً (إٌضاح  )3كما فً تارٌخ قائمة
المركز المالً مما ٌلً:
 3311هـ

 3319هـ

مإسسة البنك اإلسالمً  -بنغالدٌش
جمعٌة مساعدة المسلم
منظمة التطوٌر اإلجتماعً الطوعً
براك

2,000
1,000
1,000
--

9,111
1,111
1,111
5,111

اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات

35,000
)(136

91,111
)(311

33,781

39,611

)(2,528
)(623

)(3,895
)(611

33,223

37,379

خسارة تحوٌل العمالت
مخصص مصارٌف عملٌات

 - 30اإللتزامات غٌر المدفوعة
بلغت اإللتزامات غٌر المدفوعة كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً مما ٌلً:
 3311هـ
موارد برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
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22,567

 3319هـ
313,585

البنك اإلسالمً للتنمٌة
برنامج فاعل خٌر لضحاٌا اإلعصار فً بنغالدٌش
(صندوق المعونة الخاصة – )2
إٌضاحات حول القوائم المالٌة
للسنة المنتهٌة فً  99ذو الحجة 3311هـ ( 33نوفمبر 9139م)
بآالف الدوالرات األمرٌكٌة
 - 33معامالت مع أطراف ذات عالقة
خااالل دورة أعمالااه العادٌااة ٌقااوم البرنااامج باابعض المعااامالت مااع البنااك اإلسااالمً للتنمٌااة – المااوارد المالٌااة العادٌااة
والمإسسة اإلسالمٌة الدولٌة لتموٌل التجارة التً لها عالقة باإلستثمارات ٌتم تحقق اإلستثمارات من خاالل الحساابات
الداخلٌة بٌن البرنامج والبنك والمإسسة.
فٌما ٌلً صافً األرصدة المطلوبة من (إلى) المإسسات فً مجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة:

البنك اإلسالمً للتنمٌة -الموارد المالٌة العادٌة
صندوق المساعدات الخاصة
صندوق الوقف
صندوق التضامن االسالمً

 3311هـ
مطلوبات
موجودات

 3319هـ
مطلوبات
موجودات

-1,708
-76

)(27,306
-)(3,236
--

-9,318
31,138
95,136

)(17,316
----

1,765

13,123

17,379

)(17,316

 - 32مصروفات إدارٌـة
 3311هـ
321
)(81
627
367
83
36671

رواتب ومزاٌا للموظفٌن
مخصص إنخفاض القٌمة
مصروفات اإلدارة
مصروفات العملٌات  -منظمات غٌر حكومٌة
أخرى

 3319هـ
993
311
537
973
395
3,913

 - 31الزكاة والضرٌبة
وفقا ً للبنك اإلسالمً للتنمٌة وبما أن البرنامج جزء من بٌت المال (مال عام) فإنه ال ٌخضع للزكاة أو الضرٌبة.
 - 33القٌمة العادلة
تعتقد إدارة البرنامج أن القٌمة العادلة لموجودات ومطلوبات البرنامج تقارب قٌمتها الدفترٌة.
 - 35الموافقة على القوائم المالٌة
تمت الموافقة وإعتماد القوائم المالٌة لإلصدار من قبل اللجنة اإلدارٌة لبرنامج فاعل خٌر بتارٌخ  93جمادى الثانً
3313هـ الموافق  3ماٌو 9131م.
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