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نبﺬة عن مﺠموعة بنك فلسطين

تأســس بنــك فلســطين يف العــام  1960يف مدينــة غــزة كمؤسســة ماليــة رائــدة تســعى للنهــوض بمســتوى
الخدمــات المصرفيــة يف فلســطين مــع التركيــز علــى تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة .وواصــل
البنــك عمليــة التطويــر إىل أن توســعت خدماتــه لتلبــي جميــع االحتياجــات الماليــة لمختلــف الشــرائح
والقطاعــات الفلســطينية.
و ُيعــد بنــك فلســطين اليــوم أ كبــر صــرح مصــريف وطنــي مــن حيــث الموجــودات وودائــع العمــالء والتســهيالت
االئتمانيــة واألر بــاح وعــدد الموظفيــن والقيمــة الســوقية ،باإلضافــة إىل انتشــاره يف كافــة أرجــاء الوطــن وتواجــده
الــدويل يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتشــيلي عبــر مكاتبــه التمثيليــة.
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مسيرتنا

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ

تأسيس بنك فلسطين
أول بنك يف فلسطين يبدأ باستخدام أجهزة الحاسوب
بناء عالقات مع البنوك العالمية
أول بنك يف فلسطين يعتمد نظام السويفت ““SWIFT
البنك األول والوحيد يف فلسطين الذي يقوم بتأسيس مركز  VISA & Master Cardsإلجراء عمليات البطاقات البنكية
إدخال ماكنات الصراف اآليل ونقاط البيع “ ”ATMsو ““Point of Sale
تأسيس دائرة التجارة الدولية والتعامل مع شبكة البنوك العالمية
إدارج سهم بنك فلسطين يف بورصة فلسطين
تأسيس شركة الوساطة لألوراق المالية الذراع االستثماري لمجموعة بنك فلسطين
إطالق نقاط بيع  GPRSوأول صراف آيل من خالل السيارات ((Drive - through ATM
تأسيس شركة بال باي “ ”Palpayلحلول الدفع اإللكتروين
إطالق برنامج «فلسطينية» لتمكين المرأة
افتتاح أول مكتب تمثيلي لبنك فلسطين يف ديب – اإلمارات
اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين
االنضمام كعضو يف التحالف العالمي للقيم البنكية “Global Alliance for Banking on Value ”GABV
االستحواذ على حصة مسيطرة من البنك اإلسالمي العريب
افتتاح مكتب تمثيلي لبنك فلسطين يف تشيلي ليكون ثاين مكتب تمثيلي للبنك خارج الوطن
المشاركة يف مبادرات عالمية يف مشاريع البيئة والمجتمع مع الشركاء :مؤسسة التمويل الدولية “”IFC
ووكالة التنمية الفرنسية ““AFD
إطالق الفرع المتنقل «بنكي رحال»
خدمة USSD
خدمة البنك الناطق
خدمة التواصل عبر حساب البنك الخاص يف تطبيق واتس آب WhatsApp
إطالق حملة “بوينتكم” لتشجيع الخدمات البنكية اإللكترونية
إطالق تطبيق “محفظتي”
،،

تحديث الخدمات اإللكترونية لألفراد والشركات على اإلنترنت البنكي وتطبيق ,,بنكي
تأسيس شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة من قبل مجموعة بنك فلسطين وشركة نابكو
تأسيس حاضنة إنترسكت

2021

،،

االنتهاء من مشروع المركزية وتصنيف العمالء Segmentation Project ,,
انضمام مؤسسة  ،، FISEA,,التابعة لمؤسسة بروباركو  -الذراع االستثماري لوكالة التنمية الفرنسية كشريك ومساهم استراتيجي
تزويد التجار بماكينات نقاط بيع الكترونية ( )POSجديدة موا كبة ألحدث التطورات التكنولوجية العالمية

معا ً نؤثر
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التأسيس

كلمــــــــــــــــــة عرفـــــــــــــــان للمؤسســــــــــين
المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا

مؤسس بنك فلسطين

اســتطاع المرحــوم الحــاج هاشــم عطــا الشــوا بنــاء صــرح اقتصــادي كبيــر حيــث قــام بتأســيس البنــك بهــدف دعــم وتشــجيع المزارعيــن
وأصحــاب البيــارات يف قطــاع غــزة لتوســيع أعمالهــم .فكانــت شــجرة البرتقــال جــزءا ً مــن هويــة البنــك وهويــة وطننــا  .لقــد كـ ّرس المرحــوم
حياتــه لخدمــة شــعبه ووطنــه ،حيــث حقــق توســعا وإنتشــارا ً وتطويــرا ً بهــذا البنــك ليصــل بــه إىل مســتويات متقدمــة مــن العلــو حتــى
آخــر رمــق يف حياتــه.

المرحوم الدكتور هاني هاشم الشوا

الرئيس السابق لمجلس اإلدارة

أ كمــل المرحــوم الدكتــور هــاين هاشــم الشــوا مســيرة بنــاء وتطويــر هــذا الصــرح المميــز معتمــدا ً علــى اســتراتيجية التوســع وموا كبــة
التطــور التكنولوجــي والنهــوض بمســتوى العمــل ومهنيــة األداء ،واســتطاع المرحــوم تــرك بصماتــه حيــث مــا زالــت سياســاته الحكيمــة
تقودنــا حتــى يومنــا هــذا تحقيق ـا ً لهدفنــا المشــترك يف النهــوض لخدمــة عمالئنــا ومســاهمينا.
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رُؤ َي ُتنا

نطمــح ألن نكــون المؤسســة المصرفيــة المتميــزة بالقيــم واالســتدامة والحداثــة المصرفيــة الرقميــة علــى المســتوى
المحلــي والــدويل.

هم ُتنا
ُم َ

يضطلــع بنــك فلســطين بمهمــة جذورهــا متأصلــة بالقيــم منــذ العــام  1960وشــاملة ألفضــل الممارســات المهنيــة
المســتدامة والحداثــة المصرفيــة الرقميــة للتأثيــر علــى التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة يف فلســطين عبــر الر يــادة
المصرفيــة ،والحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين والمتعامليــن يف شــرا كة وطنيــة تمتــد أواصرهــا إىل اإلقليــم والعالــم
ضمــن هــذه المســؤولية التشــاركية.

معا ً نؤثر
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المؤشرات المالية الرئيسية

التغير في مؤشرات اﻷداء الرئيسية ﺧالل السنوات الﺨمس اﻷﺧيرة
دوالر األمريكي

2017

2018

2019

2020

2021

إجمــايل الدخل

204,945,164

217,641,695

199,435,810

182,789,657

237,634,424

األر بــاح قبــل الضريبة

72,983,244

69,825,341

51,795,049

40,160,368

84,604,853

صــايف األرباح

54,008,928

54,110,093

38,936,722

22,412,148

56,254,327

موجودات

4,884,822,851

4,657,182,978

5,264,944,640

5,809,809,988

6,508,221,806

ودائــع العمالء

3,768,631,790

3,735,178,556

4,115,584,018

4,834,024,254

5,305,139,602

تســهيالت

2,518,590,540

2,687,155,004

2,983,385,227

3,266,748,588

3,453,207,160

حقــوق المســاهمين

449,961,687

416,380,548

430,664,193

433,520,671

496,099,429

رأس المــال المدفــوع

200,000,000

200,000,000

204,000,000

208,080,000

217,433,527

صــايف إ يــرادات الفوائــد والعموالت

182,781,606

190,737,146

203,104,797

197,457,949

223,598,064

1,705

1,728

1,731

1,749

1,745

عــدد العمــالء (يشــمل كافــة العمــالء)

528,513

560,513

617,966

670,956

732,462

عــدد الفــروع (العاملــة يف فلســطين)

71

73

73

74

73

الحصــة الســوقية  -ودائــع

% 31.47

% 30.5

% 30.7

% 31.93

% 32.12

الحصــة الســوقية  -تســهيالت

% 31.37

% 32.97

% 34.5

% 34.12

% 33.44

عــدد الموظفيــن
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معا ً نؤثر
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كلمة رئيس مﺠلس اإلدارة
مﺠموعة بنك فلسطين

هﺎشـــم اﻟشــﻮا

رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة بنك فلسطين

ً
معا”
“النمو المستدام والتأثير المﺠتمعي ﻻ يتحققان إﻻ بالشراكة والتعاون

السيدات والسادة ،مساهمات ومساهمو بنك فلسطين المحترمون،
أقدم لكم التقرير السنوي لعام  2021والذي يضم يف طياته نتائج مجموعة بنك فلسطين وأنشطتها وأعمالها ،حيث يعكس التقرير إنجازات زماليئ
وزمياليت يف جميع أقسام البنك ،والذين أفتخر بهم وأثني على عطائهم الدائم والتزامهم بالمشاركة يف تحقيق نمو مستدام يف خدمة عمالئنا ومستثمرينا
ومجتمعنا بأسره.
إن النتائج المتحققة العام الماضي تع ّد أ كبر برهان على نجاعة استراتيجية البنك يف العمل المشترك مع كافة أصحاب المصلحة ضمن أعمال البنك
االستراتيجية التي قمنا باعتمادها حتى نؤثر معا ً على ما يحيط بنا :مجتمعنا واقتصادنا وبيئتنا.
وتأكيدا ً على التزامنا بنهج الشرا كة نحو التأثير المستدام؛ فقد توافقنا على شعار “معا ً نؤثر” ليعكس نهجنا ،وليوجز استراتيجيتنا على مستوى أعمالنا
ونتائجنا المالية وشرا كتنا عبر تقريرنا السنوي هذا ،ال سيما وأننا بادرنا فعالً إىل العمل المشترك مع جميع الشركاء ،لكي نمضي نحو التأثير إيجابا ً على
محيطنا وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على كافة األصعدة.
لقد عملنا مع موظفينا لتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم يف النهوض بقدرات ومهارات الموظفين يف مسيرتهم المهنية ،متّبعين نظام تقييم عصري
ومهني بهدف الوصول إىل درجة عالية من الرضى الوظيفي .وتجسيدا ً لمبدأ التشارك مع موظفينا؛ فقد بادرنا إىل االستماع إليهم وتشجيعهم على
حبنا باقتراحاتهم من أجل تطوير العمليات وخدمة العمالء ،لكي نؤثر معا ً على تحسين البيئة الداخلية ،وحتى
إطالق العنان ألفكارهم وإبداعاتهم ،ور ّ
نشرك موظفينا يف تطبيق استراتيجية األعمال.
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كذلك بادرنا خالل الجائحة إىل إطالق وتسريع عمليات التحول الرقمي داخل البنك إلعادة هندسة العديد من العمليات وأتمتتها لضمان السرعة والكفاءة
آن واحد ،لذا وبالشرا كة مع
واألمان لعمالئنا خالل استخدامهم خدمات البنك اإللكترونية .وإننا ندرك أن التحول الرقمي هو تحدي وفرصة للبنك يف ٍ
موظفينا وعمالئنا والعديد من شركائنا االستراتيجيين ،سعينا إىل إنجاز عملية التحول الرقمي يف البنك من أجل ضمان االنتقال إىل المستقبل الرقمي بكل
كفاءة وانسياب ،وتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا ،وتخفيف األعباء على موظفينا ،وذلك حتى نحقق التأثير معا ً يف هذا المجال الحيوي.
إننا ندرك أن التأثير األهم لعملياتنا يتمثل يف تأثيرنا على التنمية االقتصادية والمجتمعية ،وتأثير عمليات البنك على البيئة المحيطة بنا .ولقد استمر
البنك خالل العام المنصرم ،رغم تقليص نفقاته ورغم االنكماش االقتصادي وتحديات الظروف المحيطة بأعمالنا يف دعم التمويل المستدام للشرائح األكثر
احتياجا ً للدعم على مستوى مجتمعنا الفلسطيني ال سيما المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ،النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة .وشمل هذا
الدعم تقديم قروض حسنة لصالح المتضررين من جائحة كورونا لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة بالشرا كة مع سلطة النقد الفلسطينية.
كما أننا نواصل العمل مع شركائنا الدوليين على تقديم وتخصيص قروض تستهدف السيدات صاحبات األعمال والرياديات بما يساهم يف مضاعفة
وفعال يف حياتنا
تفاعلنا وتأثيرنا على انخراط هذه الشريحة يف الدورة اإلنتاجية ،وشمولها يف جهود االرتقاء بمجتمعنا ،وذلك لما للمرأة من دور أساسي
ّ
العملية والمهنية ،ويف البناء والتنمية.
والمدار من
يف العام الماضي استطاع البنك أن يجذب اىل قاعدة مستثمريه المؤسساتيين صندوق االستثمار الخاص بالوكالة الفرنسية للتنمية ““FISEA
ُ
قبل بروباركو وذلك ايمانا ً من الحكومة الفرنسية بأهمية الدور التنموي واالقتصادي الذي يؤديه بنك فلسطين.
وقد حرصنا يف العام الماضي على إطالق استراتيجية االستدامة بشموليتها ،حيث نهدف إىل الحفاظ على البيئة الفلسطينية وعلى مواردنا الطبيعية
لمصلحة األجيال القادمة ،وذلك من خالل التأثير الذي ُتحدثه عملياتنا المصرفية على البيئة .وبدأنا العمل داخليا ً بمنح منهجية االستدامة األولوية القصوى
على مستوى ممارساتنا وعملياتنا عبر الحوكمة السليمة ،بدءا ً بإنشاء لجنة االستدامة على مستوى مجلس اإلدارة وتحويل دائرة المسؤولية االجتماعية
إىل دائرة االستدامة المصرفية لتقود بدورها العمل الشمويل الخاص باالستدامة.
ولقد بدأنا التأثير داخليا ً يف أماكن عملنا عبر المبادرة إىل إعادة تدوير الورق المستخدم على مستوى اإلدارات المختلفة ،إضافة إىل التخلص من المواد
البالستيكية ،والعمل على رفع الوعي الداخلي حول أهمية الممارسة الصحيحة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

كما أننا نعمل مع شركائنا يف شركة قدرة والجهات الرسمية والعديد من أصحاب الشأن يف مجال حماية البيئة من أجل التخفيف من تأثير البنك على
البصمة الكربونية سعيا ً إىل تحقيق نسبة الصفر يف انبعاثات الكربون جراء عملياتنا وأنشطتنا ،وذلك عبر االستثمار يف الطاقة البديلة لتزويد البنك بالكهرباء

يف مناطق عملنا .هذا باإلضافة إىل مضاعفة قروضنا الخضراء التي تستهدف مشاريع الطاقة البديلة وترشيد استهالك الكهرباء ،وذلك من خالل شرا كتنا

مع مؤسسة بروباركو الفرنسية عبر برامج التمويل األخضر .SUNREF

تمثل االستدامة يف عملنا ركيزة استمرارية هذه العمليات ،وضمانٌ يؤكد على تأثيرها اإليجايب على المجتمع والبيئة واالقتصاد ،لذا نطبق نهج االستدامة
فعالً وواقعا ً على األرض عبر التزامنا وتحملنا لمسؤولياتنا الفردية والمشتركة ،ألننا معا ً نستطيع أن نؤثر إيجابا ً على استدامة مجتمعنا وبيئتنا واقتصادنا
وعملياتنا ،بما يعزز من وقوفنا يف وجه التحديات ويمكننا من مواصلة مسيرة البناء والتنمية نحو واقع تستحقه األجيال القادمة.

معا ً نؤثر
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تقرير مداوﻻت اإلدارة وتحليﻞ اﻷداء

صافي األرباح

56.3
مليون دوﻻر

نسبة
القروض المتعثرة

% 4.5

نسبة
التكلفة إلى الدخل

% 67.74

نسبة
كفاية رأس المال

% 15.22

“رســخ بنــك فلســطين مكانتــه مبرهن ـا ً قــو َة مؤشــراته وركائــزه الماليــة ،وذلــك وســط ظــروف اقتصاديــة صعبــة ،حيــث عمــد البنــك إىل
ّ
تحويــل التحديــات إىل فــرص للتطويــر والنمــو المســتدام ،ولدعــم عمالئــه وموظفيــه ومســاهميه ،وإلســناد مجتمعــه ،وصــوال ً إىل تحقيــق
التأثيــر اإليجــايب الــذي ُ
ينشــدُ ه علــى جميــع األصعــدة”.

نمو عضوي في المؤشرات المالية لمﺠموعتنا

نمــت المؤشــرات الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين خــالل العــام  ،2021حيــث حققــت المجموعــة أرباحـا ً بقيمــة  56.3مليــون دوالر وبنســبة نمــو %151.0
كمــا ارتفــع إجمــايل الموجــودات بنســبة  %12.0ليبلــغ  6.5مليــار دوالر .أمــا ودائــع العمــالء ،فقــد ارتفعــت بنســبة  %9.7لتصــل إىل  5.3مليــار دوالر ،فيمــا
ازداد صــايف التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  %5.7حيــث وصــل إىل  3.5مليــار دوالر.

ﺧدمة عمالئنا

يواصــل بنــك فلســطين التزامــه بإيــالء خدمــة العمــالء أولويــة ُعليــا ،لــذا ســعى إىل إنجــاز مشــروع تطويــر خدمــة العمــالء والــذي شــمل تصنيــف فئــات العمــالء،
وتعييــن مــدراء عالقــة متفرغيــن لخدمــة العمــالء األفــراد والعمــالء مــن الشــركات ،وتطويــر آليــات التواصــل معهــم ،إىل جانــب تلبيــة احتياجاتهــم .وتنفيــذا ً

لهــذا التوجــه االســتراتيجي؛ تــم تكليــف مــدراء مناطــق بالعمــل علــى تطويــر عالقــات العمــالء ،وتطويــر األعمــال ،وتحســين آليــات تقديــم الخدمــات ،وضمــان
الرقابــة علــى أداء مــدراء عالقــة العمــالء ومــدراء الفــروع والمكاتــب.
كمــا يتواصــل العمــل حالي ـا ً علــى تفعيــل الخدمــات اإللكترونيــة للشــركات ،بهــدف تســهيل تنفيــذ العمليــات الماليــة بشــكل آمــن وســريع ودقيــق خدم ـ ًة
لشــريحة الشــركات والمؤسســات .كذلــك عمــل البنــك علــى تعز يــز خدمــة “بريميــر  ”Premierالخاصــة بالعمــالء المميز يــن مــن األفــراد ،مــن أجــل تطويــر
جــودة الخدمــة ،وتوز يــع الحمــل بالشــكل األمثــل علــى الموظفيــن يف الفــروع ليتمكنــوا مــن تقديــم الخدمــة المميــزة لجميــع العمــالء .ويحظــى هــذا الجانــب
مــن عمليــات البنــك باالهتمــام المتواصــل مــن قبــل إدارتــه ،كمــا ســيخضع للتقييــم والتطويــر بشــكل دوري.
وكجــزء مــن تطويــر الخدمــات المقدمــة لعمالئــه ،قــام البنــك بتخفيــض العمــوالت للعديــد مــن الخدمــات البنكيــة ولتعز يــز ثقافــة الرقمنــة ،ح ـدّد البنــك
أســعارا ً منافســة يف عمليــات تبديــل العمــالت عنــد اســتخدام اإلنترنــت البنكــي وتطبيــق “بنكــي” ،األمــر الــذي أســهم يف ز يــادة عــدد مســتخدمي الخدمــات
اإللكترونيــة ،إىل جانــب ضمــان تلبيــة احتياجاتهــم بطريقــة ســريعة وآمنــة وبأقــل تكلفــة.

نﻬﺠنا نحو اﻻستدامة

ُمــدركا ً موقعــه كمكـ ّون مــن مكونــات مجتمعــه المحلــي ،وكمؤثــر علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة عبــر عملياتــه المصرفيــة؛ تع ّهــد البنــك بااللتــزام بمبــادئ
االســتدامة ،وبتبنــي المعاييــر الدوليــة يف تحقيــق النمــو المســتدام واإلفصــاح عــن سياســاته ونتائــج عملياتــه ضمــن هــذه المعاييــر .وينســجم هــذا االلتــزام مــع
اســتراتيجية البنــك القائمــة علــى أســس راســخة مــن القيــم ،وحمايــة البيئــة ،وتنميــة المجتمــع ،وضمــان اســتدامة عمليــات البنــك ومراعــاة الموارد المسـخّرة
لخدمــة األجيــال القادمــة .ويتــم تنفيــذ هــذا االلتــزام عبــر ثالثــة محــاور رئيســية تمثــل أســس االســتدامة ،وهــي :البيئــة والحوكمــة والمجتمــع .كمــا يحــرص
البنــك علــى ضمــان الترابــط مــا بيــن هــذه األســس واعتمادهــا عنــد تطويــر البرامــج والنشــاطات مــن أجــل ترجمــة التزامــه نحــو االســتدامة فعــال ً وقــوال ً وقياسـاً.
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استراتيﺠيتنا نحو الرقمنة

تهــدف الرؤيــة الرقميــة لبنــك فلســطين إىل توظيــف الر يــادة الرقميــة لضمــان اســتدامة عمليــات البنــك وخصوصـا ً يف الخدمــات الرقميــة علــى ضــوء مســتجدات
الصناعــة المصرفيــة ،لــذا تواصــل دائــرة الخدمــات اإللكترونيــة العمــل الجــاد نحــو تحويــل النظــام المصــريف لبنــك فلســطين مــن نظــام مصــريف تقليــدي إىل نظــام
مــايل رقمــي يقــوم علــى خدمــات إلكترونيــة حديثــة ومميــزة تلبــي متطلبــات العمــالء وتقلــص حاجتهــم إىل ز يــارة الفــروع .ومــن هــذه الخدمــات :التحكــم الشــامل
بالحســابات ،وخدمــة الدفــع لصديــق ضمــن مجموعــة بنــك فلســطين ،والدفعــات الماليــة مــن خــالل اســتخدام رمــز  ،QRإضافــة إىل غيرهــا مــن الخدمــات
اإللكترونيــة الحديثــة.

الحفاظ على قيمة حقوق مساهمينا ومستﺜمرينا وحماية مصالحﻬم

حافــظ البنــك علــى مؤشــرات وأســس متينــة ،فهــو يتمتــع بــرأس مــال قــوي وبنســبة كفايــة لــرأس المــال ُتعــد األعلــى يف تاريخــه ،ممــا يســهم يف حمايــة مصالــح
مســاهميه ومســتثمريه ،ويمكنــه مــن المضــي يف تحقيــق مهمتــه المتأصلــة يف القيــم المشــتملة علــى أفضــل الممارســات المهنيــة المســتدامة والخدمــات
اإللكترونيــة ،موا كبـا ً التطــورات العالميــة ،ومتكيفـا ً مــع الظــروف االســتثنائية التــي حلــت بالعالــم أجمــع.

ولتحقيــق أهدافــه يف الحفــاظ علــى قيمــة وحقــوق مســاهميه وجميــع أصحــاب المصلحــة؛ يحــرص بنــك فلســطين علــى بنــاء عالقــة وطيــدة مــع مســاهميه
تنمــي العائــد علــى اســتثماراتهم ،مــع مراعــاة حمايــة حقــوق األجيــال
علــى أســاس مــن الثقــة والشــفافية ،وتعظيــم ثروتهــم عبــر النتائــج الماليــة المتميــزة والتــي ّ
ـي االســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة تأكيــدا ً علــى رســالتنا نحــو تحقيــق االســتثمار المجتمعــي إىل جانــب االســتثمار المــادي،
القادمــة عبــر االلتــزام بمنهجيتـ ْ
ً
ً
وذلــك حفاظـا ً علــى البيئــة ،وتنميـة للمجتمــع وتعز يــزا لإلنســان الفلســطيني.
وقــد حــرص البنــك علــى االتصــال والتواصــل الدائم ْيــن مــع مســاهميه ،لالطمئنــان علــى أحوالهــم خــالل العاميــن الماضييــن يف ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد،19-
وإلطالعهــم علــى أخبــار البنــك ونتائجــه الماليــة ســوا ًء عبــر إرســال البيانــات الصحفيــة أو مــن خــالل قســم خــاص بعالقــات المســتثمرين علــى الموقــع اإللكتــروين
والــذي يتيــح لهــم متابعــة كافــة أخبــار ونشــاطات البنــك بشــكل دائــم.

نتطلع إلى المستقبﻞ

لقــد ســاهمت الظــروف التــي نمــر بهــا ،ال ســيما تلــك الناجمــة عــن انتشــار جائحــة كورونــا ،يف تســريع وتيــرة تطــور الرقمنــة والخدمــات اإللكترونيــة ،وتحســين
الخدمــات المصرفيــة ،وتطويــر األعمــال ،وتعز يــز الشــرا كات الدوليــة والمحليــة لالســتثمار يف قطاعــات اقتصاديــة واعــدة مــع مراعــاة االســتدامة البيئيــة ،باإلضافــة
إىل تطويــر أدوات تمويليــة جديــدة تســهم يف نمــو أعمــال البنــك مــع الحفــاظ علــى كفايــة رأس المــال .ويف إطــار تطويــر التمويــالت ،يركــز البنــك علــى الشــمول
المــايل ،ال ســيما اســتهداف شــرائح وقطاعــات مهمــة ،وذلــك مــن خــالل إطــالق القــروض الخضــراء والقــروض المســتدامة والتــي تدعــم مشــاريع كفــاءة الطاقــة
والطاقــة المتجــددة ،والتوجــه إىل تعز يــز التمويــل للمشــاريع التــي تقودهــا المــرأة ،إضافــة إىل إطــالق قــروض حســنة تســتهدف شــريحة ذوي اإلعاقــة.
خــالل الفتــرة القادمــة؛ نتطلــع إىل مز يــد مــن اإلنجــازات علــى صعيــد تعز يــز خدمــة عمالئنــا ضمــن منهجيــة متكاملــة نحــو التحــول الرقمــي بمــا يحــد مــن االكتظــاظ
يف الفــروع مــن جهــة ،ويوفــر الوقــت والجهــد والطاقــة والمــوارد البيئيــة مــن جهــة ثانيــة ،وذلــك عبــر إطــالق العديــد مــن الخدمــات إلكترونيـا ً وتقليــل حاجــة العمــالء
إىل ز يــارة الفــروع والمكاتــب ،ممــا سيســهم يف تعز يــز كفــاءة تقديــم الخدمــات وتحقيــق رضــى العمــالء وتخفيــف األثــر البيئــي .هــذا مــا نطمــح إليــه ،أن نشــارك
مــع مســاهمينا وشــركائنا وبجهــود أســرتنا يف قيــادة التأثيــر لنصنــع مســتقبال ً أ كثــر اســتدام ًة لفلســطين.

معا ً نؤثر
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تقرير مداوﻻت اإلدارة وتحليﻞ اﻷداء

تحليﻞ اﻷداء المالي 2021

% 33.44

% 9.87
اﻟﺤصة اﻟﺴﻮقﻴة ﻓﻲ ﺑﻮرصة ﻓﻠﺴطﻴﻦ

اﻟﺤصة اﻟﺴﻮقﻴة مﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

التسﻬيالت اﻻئتمانية

3.453

مﻠﻴار دوالر

%5.7

النمو السنوي

% 32.12
اﻟﺤصة اﻟﺴﻮقﻴة مﻦ ودائع اﻟعﻤﻼء

ودائع العمالء

5.305

مﻠﻴار دوالر

%9.7

النمو السنوي

5.305

3.453
3.267

4.834
4.116

2.983

3.735

2.687

التقرير السنوي 2021

2020

2019

2021

2021
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2020

2018

حي ــث س ــاهمت ه ــذه التس ــهيالت يف دع ــم ش ــرائح
وقطاع ــات اقتصادي ــة مختلف ــة ،ومنش ــآت صغي ــرة
توظ ــف ع ــددا ً كبي ــرا ً م ــن العاطلي ــن ع ــن العم ــل،
وتخف ــف م ــن ح ــدة البطال ــة وز ي ــادة النم ــو ،وتحقيق
االس ــتدامة كج ــزء م ــن سياس ــة الش ــمول الم ــايل
لجمي ــع ش ــرائح المجتمع يف ظل ظ ــروف إقتصادية
وصحي ــة صعب ــة.

2019

2017

بل ــغ صايف التس ــهيالت المصرفية التي قدمها البنك
نهاي ــة الع ــام  2021مبل ــغ  3,453,207,160دوالر
أميرك ــي ،بنس ــبة نم ــو بلغ ــت  % 5.71ع ــن الع ــام
.2020

2018

2.519

2017

3.769

وصل ــت ودائع العم ــالء نهاية ع ــام  2021ما قيمته
 5,305,139,602دوالر أميرك ــي ،ويع ــود س ــبب
حف ــاظ البن ــك عل ــى ه ــذه النس ــبة الممت ــازة م ــن
ودائ ــع العم ــالء إىل سياس ــة البن ــك يف التركيز على
خدم ــة الق ــرى والمناطق التي ال يوج ــد بها خدمات
مصرفية ضمن سياس ــة الش ــمول الم ــايل .كما عزز
البن ــك خ ــالل العام  2021وخاصة يف ظل اس ــتمرار
الجائح ــة م ــن اس ــتخدام القن ــوات والخدم ــات
اإللكتروني ــة الت ــي س ــاهمت يف جل ــب المز ي ــد م ــن
الودائ ــع عب ــر برام ــج جذاب ــة ومس ــتهدفة للش ــرائح
المجتمعي ــة المختلف ــة.

المؤشرات المالية

حقوق المساهمين

496.1

مﻠﻴون دوالر

%14.4

النمو السنوي

صافي اﻷرباح

56.3

مﻠﻴون دوالر

%151.0

النمو السنوي

مﺠموع الموﺟودات

6.508

مﻠﻴار دوالر

%12.0

النمو السنوي

496.1
433.5
6.508

430.7
416.4

5.810

56.3
54.1

450.0

5.265

54.0

4.885
4.657

38.9

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

أم ــا مجم ــوع حق ــوق المس ــاهمين ،فق ــد بلغ ــت يف
نهاية الع ــام  2021ما قيمته  496,099,429دوالر
أمر يكي.

2018

2017

بل ــغ رأس الم ــال المدف ــوع مبل ــغ 217,433,527
دوالر مقس ــما ً إىل  217,433,527س ــهم بقيم ــة
إس ــمية تبل ــغ دوالرا ً واح ــدا ً للس ــهم.

بلغ ــت قيم ــة إ ي ــرادات البن ــك م ــع نهاي ــة ع ــام
 2021م ــا مجموع ــه  237,634,424دوالر
أمريك ــي ،مقارن ــة م ــع  182,789,657دوالر
حققه ــا البنك يف العام  ،2020مس ــجال أرباحا ً
صافي ــة بع ــد خص ــم المصروف ــات والضرائ ــب
بلغ ــت قيمته ــا  56,254,327دوالر.

2017

22.4

بلغ مجم ــوع موجودات البنك نهاية العام 2021
مبلغ  6,508,221,806دوالر ،بالمقارنة مع نهاية
الع ــام  2020م ــا قيمت ــه  5,809,809,988دوالر،
ليدخ ــل البن ــك بذل ــك قائم ــة كب ــار المؤسس ــات
المالي ــة ،والبن ــوك يف المنطق ــة العربي ــة ،حي ــث
ل البن ــك ضم ــن قائم ــة أ كب ــر  100بن ــك يف
ج َ
ُسـ ـ ِ
منطق ــة الش ــرق األوس ــط والخلي ــج العريب.

معا ً نؤثر
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أبرز إنجازات 2021
كانون الثاني

اإلعالن عن الهيكل التنظيمي الجديد والترحيب بالمدير العام الجديد لبنك فلسطين

شباط

استحداث لجنة االستدامة المنبثقة عن لجان مجلس اإلدارة والتي تعد األوىل من نوعها يف منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتحويل دائرة المسؤولية االجتماعية لتصبح دائرة االستدامة المصرفية
إعادة هيكلة لجان اإلدارة التنفيذية
الشرا كة مع البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية يف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل
منح البنك قرضا ً بقيمة  15مليون دوالر والذي يشمل  2مليون دوالر لدعم المشاريع النسوية
الشرا كة مع بنك االسثتمار األورويب من خالل منح البنك قرضا ً بقيمة  50مليون دوالر لتشجيع
المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وباألخص تلك األكثر تأثرا ً بجائحة كوفيد 19-

آذار

الشرا كة مع البنك األورويب
إلعادة اإلعمار والتنمية لتمكين
رائدات األعمال الفلسطينيات
يف إطار برنامج »المرأة يف
األعمال«

تموز

تطوير إجراءات العمل الخاصة
بالموقع البديل الموجود يف
مبنى البنك يف بيت لحم
والمتابعة بشكل دائم لضمان

نيسان
إضافة خدمات إلكترونية جديدة
على تطبيق »بنكي« تشمل
“الدفع لصديق” على مستوى
مجموعة بنك فلسطين

إطالق مشروع مركز الريادة
واإلبداع لموظفي البنك
لتحفيزهم على المشاركة
بأفكار ابتكارية جديدة أو
باقتراحات لتطوير الخدمات أو
المنتجات

آب

أيلول

تقييم بنك فلسطين من قبل
Global Alliance for Banking
“on Values ”GABV
بتقدير  B+عن عام 2020

جهوزيته وذلك كجزء من خطة

إطالق ماكينات نقاط البيع
الجدي ــدة موا كب ــة ألحـ ــدث
التطورات التكنولوجية

تحديث سياسة االئتمان وإجراءات
المنح والمتابعة مما ساهم يف
خفض نسبة الديون المتعثرة
تحديث مهام إدارة المشاريع
لتصبح إدارة المشاريع والتغيير

حزيران
إطالق برنامج »مدراء
المستقبل« بهدف استكشاف
الموظفين المميزين
والموهوبين الذين يمتلكون
قدرات استثنائية للعمل على
تطوير مهاراتهم

انضمام مؤسسة « »FISEAالتابعة لبروباركو – الذراع االستثماري
لوكالة التنمية الفرنسية كشريك ومستثمر استراتيجي

رفع رأس مال بنك فلسطين إىل  217مليون دوالر من خالل إصدار
خاص لألسهم
الشرا كة مع البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية من خالل
تخصيص  5مليون دوالر لتمويل التجارة الدولية يف الضفة وقطاع
غزة

استمرارية العمل

تشرين األول

أيار

تطوير سياسة وإجراءات مكافحة
غسيل األموال واالمتثال بالتعاون
مع شركة ديلويت العالمية

تشرين الثاني
تحديث على الخدمات
اإللكترونية

كانون األول
الحصول على شهادة االلتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع
اإللكترونية ((PCI
اإلعالن عن التوجه االستراتيجي نحو االستدامة
البدء يف عملية تدوير الورق يف مكاتب بنك فلسطين
المشاركة يف المؤتمر الدويل للريادة يف فلسطين ICEP3
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2021

اﻟﺠﻮاﺋﺰ
emeaﬁnance

emeaﬁnance

MIDDLE EAST

MIDDLE EAST

BANKING
AWARDS
2021

BANKING
AWARDS
2021

المقدمة من Global Finance

أفضل بنك في فلسطين
ﻓﻲ مﺠال اﻟﺘﺠارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

Emeafinance

ﺿﻤﻦ ﺗصنﻴﻒ مﺠﻠﺔ اﻟﻤال اﻟﻌاﻟﻤﻴﺔ

أفضل بنك في فلسطين

Emeafinance

ﻓﻲ مﺠال اﻟﺸﻤول اﻟﻤاﻟﻲ

ﺿﻤﻦ ﺗصنﻴﻒ مﺠﻠﺔ اﻟﻤال اﻟﻌاﻟﻤﻴﺔ

أفضل بنك في الشرق األوسط

2021

العضويات

عضو يف التحالف العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم “”Global Alliance for Banking on Values/ GABV

أول بنك يف المنطقة العربية وعلى مستوى الشرق األوسط يحوز عضوية هذا التحالﻒ

عضو يف جمعية عالقات المستثمرين يف الشرق األوسط “”Middle East Investor Relations Association/ MEIRA
عضو يف المنتدى االقتصادي العالمي “”World Economic Forum/ WEF
عضو يف التحالف المصريف العالمي للمرأة “”Global Banking Alliance for Women
عضو يف الميثاق العالمي لألمم المتحدة “”United Nations Global Compact

معا ً نؤثر
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اﻻستﺠابة لﺠائحة كوفيد 19 -

مــع اســتمرار تفشــي فيــروس كورونــا ،يلتــزم بنــك فلســطين بمواصلــة االســتجابة لمواجهــة تداعيــات الجائحــة علــى المســتوي ْين الداخلــي
والخارجــي ،وذلــك بهــدف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة علــى عمليــات البنــك وســالمة موظفيــه وعمالئــه ،وعلــى عافيــة االقتصــاد الوطنــي.
سالمة الموظفين

حــرص البنــك علــى اتبــاع إجــراءات الســالمة الصحيــة ،وذلــك مــن خــالل
الحفــاظ علــى إجــراءات ارتــداء الكمامــة داخــل البنــك وبمــا يشــمل الفــروع
كاف ـ ًة ،والحــد مــن االجتماعــات الكبيــرة واللقــاءات الموســعة ،وضمــان التــزام
العمــالء بهــذه اإلجــراءات حتــى يف فتــرات تــدين المنحنــى الوبــايئ.
كمــا قــام البنــك بتشــجيع موظفيــه علــى تلقــي اللقــاح المضــاد للوبــاء،
واهتــم بتيســير عمليــة التطعيــم داخــل البنــك وخارجــه يف المرافــق الصحيــة
علــى مســتوى محافظــات الوطــن .وســاهمت هــذه الجهــود يف رفــع نســبة
الموظفيــن الذيــن تلقــوا اللقــاح إىل أ كثــر مــن  % 99مــن مجمــوع موظفــي
البنــك ،ممــا هيــأ بيئــة آمنــة للموظفيــن مكنتهــم مــن مزاولــة نشــاطاتهم
ومهامهــم وتعز يــز إنتاجهــم لصالــح خدمــة العمــالء.
خدمات لضمان سالمة العمالء
ضاعف البنك جهوده يف تسريع عملية التح ّول اإللكتروين والرقمي
بهــدف نقــل العديــد مــن العمليــات والخدمــات المقدمــة داخــل الفــروع إىل
خدمــات يســتطيع المواطــن إنجازهــا إلكتروني ـاً ،وذلــك عبــر تطبيــق بنكــي
علــى الموبايــل أو خدمــة اإلنترنــت البنكــي ،أو عبــر الموقــع اإللكتــروين للبنــك.
وتــأيت هــذه الجهــود واإلجــراءات منســجمة مــع متطلبــات الحفــاظ علــى
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ســالمة العمــالء ووقايتهــم مــن فيــروس كورونــا.
ومــن أبــرز إنجــازات البنــك علــى هــذا الصعيــد ،اســتعداده إلطــالق خدمــة
الدفــع لتاجــر باســتخدام رمــز  ،QRوالتــي تهــدف إىل تمكيــن المواطــن مــن
ســداد قيمــة مشــترياته بشــكل مباشــر وآمــن مــن خــالل تطبيــق بنكــي
عبــر أجهــزة الهاتــف الذكــي دون الحاجــة إىل إبــراز البطاقــات البنكيــة ،ممــا
يعكــس التــزام البنــك بضمــان ســالمة العمــالء بالتــوازي مــع تقديــم الخدمــة
المصرفيــة األحــدث.
االنخراط في برنامج “استدامة لإلقراض”

لصالــح متضــرري الجائحــة انخــرط بنــك فلســطين يف برنامــج “اســتدامة”
إلقــراض المصالــح التجار يــة األكثــر تضــررا ً مــن تداعيــات الجائحــة ،وذلــك عبــر
االقتــراض مــن ســلطة النقــد ،وتقديــم هــذه األمــوال علــى شــكل قــروض بدون
فوائــد وأخــرى بفوائــد مخ ّفضــة مــن أجــل إعــادة الحيــاة لالقتصــاد الوطنــي.
ويعــد بنــك فلســطين مــن البنــوك األكثــر تفاعــال ً مــع برنامــج اســتدامة ،حيــث
تــم إقــراض أ كثــر مــن  476مشــروعا ً مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
ومتناهيــة الصغــر بقيمــة  16.7مليــون دوالر.

فروعنا ومكاتبنا

ً
ً
ومكتبا
فرعا
73
التوسع اﻷفقي للفروع والمكاتب

حافــظ البنــك علــى صدارتــه كأكبــر شــبكة مصرفيــة يف فلســطين حيــث وصــل عــدد الفــروع التابعــة لــه إىل  73فرع ـا ً ومكتب ـا ً مــن أصــل  379فرع ـا ً تابع ـا ً للبنــوك العاملــة يف
فلســطين.
يســعى البنــك دومـا ً إىل توســيع شــبكة فروعــه يف مختلــف المناطــق ال ســيما الريفيــة ،وتعزيــز وجــود الخدمــات عبــر شــبكة فروعــه المنتشــرة يف جميــع محافظــات الوطــن ،وحافــظ
البنــك علــى امتالكــه ألكبــر شــبكة مصرفيــة مكونــة مــن  73فرعـا ً ومكتبـاً ،بمــا فيهــا مدينــة القــدس ،يف ضاحيــة البريــد ليقــدم خدمــات ماليــة ومصرفيــة ألهلنــا يف المدينــة المقدســة
ويكــون جــزءا ً مــن مقومــات التنميــة االقتصاديــة فيهــا.

اإلدارة
العامة
رام الله

غــزة

ﺟنين

نابلس

الﺨليﻞ
بيت لحم
القدس

بيتونيا

سلواد

بدو

المنارة اإللكتروين

الفرع الرئيسي

خان يونس

جباليا

النصيرات

دير البلح

مكتب بيت حانون

عمر المختار

بني سهيال

السرايا

رفح

الرمال

معبر رفح

بيت الهيا  -غزة

تل الهوا  -غزة

النصر

الزهراء

رفح الغربية

قباطية

ميثلون

يعبد

اليامون

الجامعة
األمريكية

الحسبة

حوارة

عصيرة الشمالية

الدوار

رفيديا

شارع طولكرم  -بيت ايبا

سعير

شارع السالم

ترقوميا

دورا

يطا

جامعة الخليل

بيت جاال

بيت ساحور

ضاحية البريد

ابو ديس

فرع جنين

المبنى الرئيسي

فرع نابلس

المبنى الرئيسي

فرع الخليل

المبنى الرئيسي

فرع بيت لحم

المبنى الرئيسي

الرام

طولكرم

طولكرم

خضوري

قلقيلية

قلقيلية

عزون

سلفيت

بديا

المبنى الرئيسي

مكتب استراحة
أريحا

فرع أريحا

القصبة

مكتب وزارة
االقتصاد الوطني

الطيرة

ترمسعيا

اإلرسال

بيرزيت

البيرة

1013

الكاسا مول

فرع رام هللا

المبنى الرئيسي

الماصيون

طـوباس

أريحا

موظفة
وموظﻒ

دير
دبوان
طنوس

طوباس

سلفيت

732

الفـــــروع
والمكاتب

موظفة
وموظﻒ

نعلين

باب الزاوية

الظاهرية

مكتب وسط البلد

مكاتب
تمﺜيلية
معبر الكرامة

مكاتب
متنقلة

تشيلي

تشيلي

دبي

ديب

بنكي رحال

معا ً نؤثر
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لمحة عن القطاع المصرفي

379

379

2021

2020

عدد الفروع العاملة في فلسطين
370
351
337
290
274
258
237
232
226
211
209
190
160
151
139
133
131
125

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

مؤشرات القطاع المصرفي في فلسطين

تعــد إمكانيــة النمــو المحتملــة لبنــك فلســطين كبيــرة؛ ففــي العــام  ،2021بلغــت نســبة النمــو يف حجــم الموجــودات للقطــاع المصــريف
يف فلســطين بنســبة  ،% 8.57والودائع بنســبة  ،% 9.12يف حين ارتفعت حجم التســهيالت االئتمانية بنســبة  % 2.49مقارنة بعام
 .2020ويؤمــن بنــك فلســطين بــأن الســاحة مهيــأة لــه للحفــاظ علــى مكانتــه الرائــدة يف قطــاع الخدمــات المصرفيــة الفلســطيني .وقــد
توجــت جهــوده المبذولــة يف بنــاء مؤسســة ماليــة كبيــرة تحظــى بتقديــر واســع مدعــوم بعالمــة تجار يــة قويــة وبانتمــاء كبيــر مــن عمــالء
البنــك ،وتحقيــق شــرا كات جديــدة ،وهــو مــا يظهــر بوضــوح يف نتائجــه الســنوية واســتمراره يف التطــور وتقديــم الخدمــات االلكترونيــة.
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مؤشرات النمو في القطاع المصرفي
الموجودات

2017

2018

2019

2020

2021

القطاع المصريف

15,472,566,496

15,637,763,079

17,347,170,110

19,235,659,589

20,884,891,756

بنك فلسطين

4,884,822,851

4,657,182,978

5,264,944,640

5,809,809,988

6,508,221,806

الودائع
القطاع المصريف

11,973,385,261

12,227,327,064

13,384,708,641

15,137,396,074

16,518,125,958

بنك فلسطين

3,768,631,790

3,735,178,556

4,115,584,018

4,834,024,254

5,305,139,602

التسهيالت االئتمانية
القطاع المصريف

8,025,978,869

8,437,900,129

9,037,905,231

10,075,069,420

10,325,885,419

بنك فلسطين

2,554,216,880

2,782,226,225

2,983,385,227

3,266,748,588

3,453,207,160

نسبة النمو في الودائع والتسﻬيالت (عام عن عام)
ودائع العمالء

2017

2018

2019

2020

2021

القطاع المصريف يف فلسطين

% 13

%2.1

% 9.5

% 13.09

% 9.12

% 19.9

%0.89-

%10.2

%17.46

% 9.75

2017

2018

2019

2020

2021

% 16.9

%5.1

%7 .1

% 11.48

% 2.49

% 14

%8.9

%11.9

%9.50

% 5.71

بنك فلسطين

التسهيالت االئتمانية
القطاع المصريف يف فلسطين
بنك فلسطين

معا ً نؤثر
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حـوكمـة
الشركات

معا ً نؤثر
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أعضاء مﺠلس اإلدارة ولﺠانه

السيد  /هاشم الشوا
رئيس مجلس اإلدارة

مجموعة بنك فلسطين

بكالوريوس هندسة – جامعة لندن  -المملكة المتحدة 1997

تاريخ الميالد1976/01/25 :
تاريخ العضوية2007:

السيد /ماهر فرح

نائب رئيس مجلس اإلدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة القاهرة  -مصر 1966
تاريخ الميالد1945 /03/21 :
تاريخ العضوية2002 :
خبرات
 2007 – 1997رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمقاوالت  -غزة
 1997 – 1977مدير عام مجموعة المقاولين الدولية – الكويت

خبرات

رئيس مجلس اإلدارة مجموعة بنك فلسطين المالية
رئيس مجلس إدارة شركة  PalPayللمدفوعات اإللكترونية

 1977 – 1975مدير عام وشريك يف شركة مشاريع الخليج – أبو ظبي
 1975 – 1971مهندس يف شركة إتحاد المقاولين – الكويت
 1970 – 1961مهندس يف شركة فيا سفلت الفرنسية

رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة لألوراق المالية
رئيس مجلس إدارة صندوق إبتكار
 2017 - 2007مدير عام بنك فلسطين
 2007 - 2005مدير منتدب لمنطقة الخليج والشرق
األوسط – HSBC Bank -سويسرا
 2005 – 2002نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط
جنيف  -سويسرا Citigroup Bank -
 2002-1997مساعد نائب رئيس العمليات والتكنولوجيا
  - Citigroup Bankلندن  -المملكة المتحدةعضويات
عضو يف المجلس االستشاري لألسواق الناشئة يف معهد
التمويل الدويل IIF

عضو يف مجموعة العمل اإلقليمية للشرق األوسط يف المنتدى
اإلقتصادي العالمي
عضو مؤسس لحاضنة انترسكت،

عضو يف المجلس اإلستشاري للبنك الدويل حول النوع

اإلجتماعي والتنمية.

عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم – فلسطين

عضو مجلس إدارة شركة دار الشفاء
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السيدة /لنا أبو حجلة

عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية وبيئية – جامعة آيوا –
الواليات المتحدة أالمريكية – 1985
ماجستير يف القيادة والتنمية المستدامة – جامعة
كمبريا ،المملكة المتحدة
تاريخ الميالد1963 /07 /03 :

تاريخ العضوية2014 :

ممثلة صغار المساهمين
خبرات
منذ عام  2003المدير االقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية يف
فلسطين
 : 2003-1986نائبة الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة أالنمايئ-

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري -فلسطين

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP-PAPP
عضويات
عضو يف مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
رئيسة مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية وشركة مصادر
عضو يف مجلس إدارة شركة سند للصناعات اإلنشائية
نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فيتاس فلسطين لإلقراض
رئيسة مجلس أدارة جمعية انترسكت لدعم الريادة واالبداع
عضو يف الهيئة العامة لجمعية انترسيكت لدعم الريادة واالبداع
عضو يف مؤسسة التعليم من اجل التوظيف
عضو يف منتدى سيدات االعمال – فلسطين
مؤسس ورئيسة جمعية شيم -شباب يصنع المستقبل
عضو يف مؤسسة المدراء الرؤساء الدولية YPO
زميلة يف مؤسسة  ASPENالدولية ضمن شبكة القيادات العالمية
عضو يف مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة

األستاذ الدكتور /هاين نجم

السيد /عبدهللا الغانم

دكتوراه يف الهندسة  -جامعة ليستر  -المملكة المتحدة
1981

ماجستير يف إدارة األعمال الدولية ( - )MBAجامعة ثاندربيرد لألعمال

بكالوريوس يف االقتصاد – جامعة هارفرد 1992 -
تاريخ الميالد1971 /01 /24 :
تاريخ العضوية2014 :

تاريخ العضوية2014 :

خبرات

عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد1952 /06 /28 :
تاريخ العضوية2004 :
خبرات
 2005و 2018رئيس جامعة األزهر  -فلسطين
 2006منسق مشروع التعليم العايل المدعوم من البنك الدويل
واالتحاد األورويب  -فلسطين
 2004مستشار للتخطيط والتطوير يف جامعة األقصى  -فلسطين
 1998 - 1993عميد كلية الهندسة يف جامعة بيرزيت  -فلسطين
 1983أستاذ يف دائرة الهندسة الميكانيكية يف جامعة بيرزيت
فلسطين 1981باحث متقدم بجامعة ليستر  -بريطانيا
أستاذ زائر للعديد من الجامعات اإلقليمية والعالمية ومحكم للعديد
من المشاريع المدعومة من االتحاد األورويب.

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة كهرباء فلسطين القابضة
عضو مجلس ادارة هيئة التقاعد الفلسطيني
عضو مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع المياه -فلسطين
عضو مجلس إدارة تطوير المشاريع الصغيرة – فلسطين.
عضو مجموعة اليورو أوسطية الستخدام المياه العادمة – اسبانيا.
عضو مجلس أمناء جامعة األزهر  -فلسطين .
عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة  -فلسطين .

عضو مجلس إدارة
ممثال ً عن شركة المهلب الكويتية العقارية
الدولية – 2005
بكالوريوس –جامعة بوسطن 1996 -

تاريخ الميالد1976 /02 /08 :

السيد  /طارق العقاد
عضو مجلس إدارة

ممثال ً عن الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار "أبيك"

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية
خبرات

لالستثمار (أيبك)  -فلسطين

 - 2016مستشار

عضو مجلس ادارة تنفيذي لشركة العقاد لالستثمار  -السعودية

 2015-2016مساعد المدير العام  -بنك الخليج  -الكويت
 2015 - 2012مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا لالستثمارات

عضويات

– الكويت

رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية  -األردن/

 -2012 2011مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات المتحدة

فلسطين

 2011 - 2010بنك بوبيان – الكويت

رئيس مجلس إدارة شركة يونيبال للتجارة العامة – فلسطين

 2010 - 2006بنك  HSBCالكويت

رئيس مجلس إدارة شركة تليد للخدمات التجارية – السعودية

 2006 - 2001شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت

رئيس مجلس ادارة شركة التوريدات والخدمات الطبية  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للسيارات – فلسطين
عضو مجلس إدارة يف الشركة الفلسطينية للكهرباء  -فلسطين
عضو مجلس إدارة يف شركة فلسطين لتوليد الكهرباء  -فلسطين
عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء يف مؤسسة الحسين للسرطان
– األردن
باإلضافة اىل عضوية مجالس ادارات يف العديد من الشركات الريادية
يف قطاعات االستثمار ،والصناعة ،والتوزيع ،والخدمات يف فلسطين
واالردن والسعودية.

عضو الهيئة العامة لمجلس اإلسكان الفلسطيني.
عضو الهيئة العامة للمؤسسة المصرفية الفلسطينية.
زميل مشارك يف منظمة الطيران والمالحة الفضائية األمريكية

معا ً نؤثر
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الدكتورة /تفيدة الجرباوي

عضو مجلس إدارة
الدكتوراه يف الكيمياء التحليلية من جامعة سينسنايت/
أوهايو يف الواليات المتحدة األمريكية عام .1981

تاريخ الميالد1955 /03 /08 :

تاريخ العضوية2019 :

السيدة /مها عواد

عضو مجلس إدارة
بكالوريوس إقتصاد /جامعة بير زيت
تاريخ الميالد1962 /04 /24 :
تاريخ العضوية2018 :
خبرات

خبرات

 1988وحتى اآلن:رئيس إدارة ومديرعام شركة أبو شوشة للمقاوالت .

 2020 - 2011مدير عام مؤسسة التعاون٫

 2018 - 2014رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال.

 2011-2010نائب مدير عام مؤسسة التعاون ٫

 2015 - 2006رئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينين.

 2010-2008مدير دائرة العمليات البرامجية يف مؤسسة التعاون٫

 2015 - 2005رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواق.

 2008-2006مدير دائرة البحث والتخطيط يف مؤسسة التعاون ٫

 2008 - 1997رئيس مجلس إدارة ومديرعام شركة أبو شوشة

السيد  /إريك شحادة
عضو مجلس إدارة

 1998-1995مدرسة التجارة يف باريس (مدرسة إدارة
األعمال يف باريس) باريس ،فرنسا

تخصص يف المالية والرقابة اإلدارية
 1995-1991جامعة بوينت بارك بيتسبرغ بكالوريوس يف
العلوم السياسية
 1990-1985كلية  Ste Barbeالبكالوريا يف العلوم

االجتماعية واالقتصاد
تاريخ الميالد1971 /05 /29 :

تاريخ العضوية2020 :

خبرات

 1995أستاذة زائرة يف جامعة بون -ألمانيا

التجارية.

 1987أستاذة زائرة يف جامعة مينيسوتا -الواليات المتحدة األامريكية٫

 2008وحتى اآلن :عضو مجلس إدارة شركة أوتوزون للتجارة.

 1994-1981أستاذ مساعد يف الكيمياء ،ومن ثم رئيس دائرة

قنصل فخري لدولة أندونيسيا.

مؤلفة للعديد من الدراسات والبحوث يف الكيمياء والتعليم ووضع

عضويات

المرأة ٫

عضو مجلس أمناء جامعة القدس.

مبادلة جنرال إلكتريك كابيتال أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحد.

عضو مجلس إدارة جمعية اإلغاثة الطبية.

 2009-2008المدير اإلداري والمدير المايل  -االستراتيجية و

الكيمياء-جامعة بيرزيت٫

عضو مجلس إدارة سيدات األعمال العرب/جامعة الدول العربية.
عضويات:
استشاري مجلس إدارة كلية بارد – جامعة القدس
استشاري برنامج مهنة التعليم -جامعة هارفرد -التعليم العايل
لجنة إصالح التعليم الفلسطيني
هيئة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا التابعة لليونيسكو
أخالقيات العلوم الحياتية الخاصة بالمرأة والتابعة لليونيسكو
المجلس األعلى للتعليم التقني والمهني
هيئة الترخيص والجودة يف التعليم العايل

عضو مؤسس يف العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

 - 2017حاليا ،الرئيس  -الرئيس التنفيذي لمجموعة My Money
 Groupباريس ،فرنسا.
 2012-2017الرئيس التنفيذي لشركة GE Money Bank France
 & DOMباريس ،فرنسا.
 2009 - 2012المدير المايل والرئيس التنفيذي للعمليات مكتب

 ،BD/M-Aجنرال إلكتريك كابيتال الشرق األوسط ديب ،اإلمارات
العربية المتحدة
 2008-2006المدير المايل  ،جنرال إلكتريك موين تايلند ،بانكوك،
تايلند.
 2006 - 2005التخطيط المايل وتحليل األسقف  GE -المال آسيا،
بانكوك .تايالند.
 2005 - 2004كبير الموظفين الماليين  GE Moneyنيوزيلندا،
أوكالند ،نيوزيلندا
 2004 - 2003التخطيط المايل  -تحليل Mgr -GE Money
نيوزيلندا ،أوكالند ،نيوزيلندا

المجلس االستشاري لهيئة مكافحة الفساد

 2003 - 2002أوروبا التمويل التكامل  - Mgrمساعد المراقب

مجلس المستشارين والخبراء لمؤسسة منار للمشاركة المجتمعية

المايل  -جنرال إلكتريك الرعاية الصحية أوروبا باريس ،فرنسا
 2002 – 2000أوروبا التمويل اإللكتروين ستة سيغما الحزام
األسود  GE -الرعاية الصحية أوروبا باريس ,فرنسا
 2000 - 1998برنامج اإلدارة المالية (FMP - GE Healthcare
)Europe
عضويات
عضو مجلس إدارة الجمعية الفرنسية للجمعيات المالية (Française
)des Sociétés Financières
عضو مجلس إدارة My Partner Bank
رئيس مجلس إدارة MMB Société de Credit Foncier
رئيس مجلس إدارة بنك Caraibes
الرئيس الحايل والمدير التنفيذي لمجموعة My Money Group
باريس  ،فرنسا
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أعضاء مﺠلس اإلدارة ولﺠانه

حضور وغياب أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021
تاريخ الجلسة

أجمايل
الحضور لكل
عضو

31/01

28/02

29/04

13/06

29/08

26/09

31/10

28/11

19/12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

السيد /هاشم الشوا

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيد /ماهر فرح

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيد  /هاين نجم

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيد /طارق العقاد

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

7

السيد /عبدهللا الغانم

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

8

السيدة /لنا ابو حجلة

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيدة /مها عواد

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيدة /ندى شوشة

حضور

حضور

حضور

حضور

أسماء السادة األعضاء

4

الدكتورة /تفيدة الجرباوي

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيد /إريك شحادة

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

مجموع الحضور للجلسات

10

9

10

10

8

8

9

9

9

مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن عامي  2021و  2020بالدوالر
مكافأة 2021

مكافأة 2020

االسم

المنصب

80,000

هاشم هاين الشوا

رئيس مجلس اإلدارة

108,659

ماهر جواد فرح

نائب رئيس مجلس اإلدارة

108,659

80,000

هاين حسن نجم

عضو مجلس إدارة

108,659

80,000

لنا أبو حجلة

عضو مجلس إدارة

108,659

80,000

مها عواد

عضو مجلس إدارة

108,659

80,000

تفيدة الجرباوي

عضو مجلس إدارة

108,659

80,000

إريك عماد شحادة

عضو مجلس إدارة

108,659

35,556

عبدهللا الغانم

عضو مجلس إدارة

96,585

62,222

طارق العقاد

عضو مجلس إدارة

84,512

80,000

ندى أبو شوشة

عضو مجلس إدارة (سابق)

48,290

80,000

فيصل غازي الشوا

عضو مجلس إدارة (سابق)

17,778

طارق الشكعة

عضو مجلس إدارة (سابق)

44,444

معا ً نؤثر
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لﺠان مﺠلس اإلدارة

مﺠلس اإلدارة
يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن أداء البنك .ويتم انتخابه من قبل
المساهمين للقيام بمهام اإلشراف على اإلدارة وتوجيهها لتحقيق الهدف
األساسي المتمثل يف تنمية حقوق المساهمين على المدى الطويل ،مع
وضع مصلحة المنتفعين اآلخرين نصب عينيه من خالل قيامه بالمهام
واألنشطة التالية:
مراجعــة واعتمــاد ومراقبــة األهــداف االســتراتيجية طويلــة المــدى وخطــط
عمــل اإلدارة التنفيذيــة.
مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف االستراتيجية
تقييــم المخاطــر الرئيســية والخطــوات التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل اإلدارة
لمراقبــة تلــك المخاطــر والتحكــم فيهــا.
تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطر.
إلشــراف علــى صحــة القوائــم الماليــة للتأ كــد مــن االلتــزام بالمتطلبــات
القانونيــة والتنظيميــة باإلضافــة إىل التأ كــد مــن جــودة أداء واســتقاللية
المدقــق الخارجــي والداخلــي.
دراســة واعتمــاد المعامــالت الرئيســية بمــا يف ذلــك القــرارات االئتمانيــة
الهامــة ومخصصــات رأس المــال والمصروفــات الرأســمالية وفقــا لمــا ورد
يف هيــكل الصالحيــات.
اإلشــراف علــى األنشــطة االســتثمارية والتمويليــة واتخــاذ القــرارات
االســتثمارية والتمويليــة األساســية.
اإلشــراف علــى سياســات وإطــار إدارة المــوارد البشــرية والحوكمــة
واعتمادهمــا.
اختيــار وتزكيــة المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة النتخابهــم مــن قبــل
المســاهمين.

اإلشــراف علــى إطــار عمــل الحوكمــة لضمــان االلتــزام بالسياســات واألحــكام
المتفــق عليها.
ضمــان الحفــاظ علــى ســالمة العالقــات مــع المســاهمين وحمايــة حقوقهم
وعقــد االجتماعــات وفقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بها.
ضمان مراعاة مصالح المساهمين.
رئيس ونائب رئيس المجلس
ً
ً
ينتخــب المجلــس مــن بيــن أعضائــه رئيس ـا ونائب ـا لرئيــس المجلــس .ويحــل
نائــب رئيــس المجلــس محــل رئيــس المجلــس ويمــارس صالحياتــه ويتــوىل
مهامــه يف غيابــه .ويكــون رئيــس المجلــس مســؤوال ً يف المقــام األول عــن
أنشــطة المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه .ويعتبــر رئيــس المجلــس بمثابــة
الناطــق الرســمي باســم المجلــس .كمــا أنــه يــرأس المجلــس والجمعيــة
العموميــة.
وتتمثل مهام رئيس المجلس يف ضمان التايل:

مشــاركة أعضــاء المجلــس ،عنــد التعييــن ،يف برنامــج تعر يــف الموظفيــن

بالعمــل وإذا دعــت الحاجــة ،يف برامــج التعليــم اإلضــايف أو البرامــج
التدر يبيــة.
أداء المجلس للمهام المنوطة به.
تلقــي أعضــاء المجلــس جميــع المعلومــات الالزمــة ألداء المهــام المســندة
إليهم.
تحديــد جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ،ورئاســة تلــك االجتماعــات،
وضمــان تحر يــر محاضــر تلــك االجتماعــات.
توفير الوقت الكايف لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار

اختيــار وإعــداد وتقييــم المرشــحين المحتمليــن لمناصــب اإلدارة التنفيذيــة
واإلشــراف علــى صياغــة خطــط اإلحــالل.

أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح.

تحديد سياسات مكافآت أعضاء المجلس وكبار المدراء.

تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنوياً.

تقييــم األداء العــام للمجلــس وفاعليــة أعضائــه واتخــاذ اإلجــراءات
التصحيحيــة الالزمــة عنــد الضــرورة.

انتخاب المجلس نائ ًبا لرئيس المجلس.
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لﺠنة المراﺟعة والتدقيق
أعضاء اللجنة
السيدة  /لنا أبو حجلة  -رئيسة اللجنة
السيدة  /مها عواد  -عضوا ً

السيد /إريك شحادة  -عضوا ً

يتمثل دور اللجنة يف مساعدة مجلس اإلدارة يف متابعة أدوات الرقابة
المالية للبنك مع التركيز بشكل خاص على:
( )1نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسالمة التقارير المالية.
( )2تمتع المدقق الخارجي بالمؤهالت المناسبة واالستقاللية.
( )3أداء الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق الداخلــي ومدققــه الخارجــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال.
ومــن أجــل أن تنفيــذ دورهــا ،تتمتــع اللجنــة بالســلطات والمســؤوليات
التاليــة:
مراجعة نظم الرقابة الداخلية.
مراجعــة تقار يــر دائــرة الرقابــة والتفتيــش والمدقــق الداخلــي ودائــرة مراقبــة
االمتثــال بمــا يف ذلــك الموضوعــات الماليــة وغيــر الماليــة واإلجــراءات
التصحيحيــة وســبل الســيطرة علــى المخاطــر التــي يواجههــا البنــك.
مراجعــة واعتمــاد الخطــط الســنوية لدائــرة الرقابــة والتفتيــش ودائــرة
اإلمتثــال وضابــط اتصــال مكافحــة غســيل االمــوال مــع مراجعــة البنــك
للتقار يــر.
مراجعــة دقــة القوائــم الماليــة المقدمــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين
والمســتخدمين اآلخر يــن.
مراجعــة مــدى التــزام البنــك بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن
ســلطة النقــد والقواعــد الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة والتشــريعات األخــرى
الســارية يف فلســطين.

ضمــان دقــة ونزاهــة الحســابات وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية علــى
أنشــطة البنك.
تطوير معايير اإلفصاح والشفافية ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.
مراجعــة المالحظــات الــواردة يف تقار يــر ســلطة النقــد ومتابعــة اإلجــراءات
التصحيحيــة المتخــذة للتأ كــد مــن تنفيذهــا ورفــع التوصيــات بشــأنها
لمجلــس اإلدارة.
التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر لعرض الموقف واألداء المايل للبنك.
دراســة النظــام المــايل المطبــق يف البنــك وتقديــم توصيــات لتحســينه
والتأ كــد مــن تمثيــل هــذه التوصيــات للموقــف الحــايل تمثيــال ً عــادال ً وعــدم
تســجيل بيانــات غيــر صحيحــة.
تطبيــق نظــام يتيــح للموظفيــن اإلبــالغ بشــكل ســري عــن مخاوفهــم
بشــأن المخالفــات المحتملــة وبطريقــة تجعــل مــن الممكــن التحقيــق
يف هــذه المخالفــات بشــكل مســتقل ومتابعتهــا دون تعرضهــم للعقــاب
مــن رؤســائهم أو المعاملــة الســيئة مــن زمالئهــم .وتتــوىل لجنــة المراجعــة
والتدقيــق مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات.
العمــل كحلقــة وصــل بيــن مجلــس اإلدارة والمدقــق الخارجــي ،ومجلــس
اإلدارة والمدقــق الداخلــي ،والمدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي.
متابعة التزام البنك بقواعد السلوك المهني.
إخطــار مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تحتــاج إىل تدخــل فــوري وعاجل
وتقديم التوصيات بشــأن اإلجراءات العالجية المناســبة.
تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة عــن كافــة األمــور التــي تدخــل
يف نطــاق اختصاصهــا بمــا يمكّــن مجلــس اإلدارة مــن ممارســة وظيفــة
مراقبــة إدارة البنــك وتقديــم معلومــات حقيقيــة وموثقــة للمســاهمين.
تزويــد مجلــس اإلدارة بالمشــورة المســتقلة والموضوعيــة فيمــا يتعلــق
بكفــاءة التدابيــر المتعلقــة بالتدقيــق واإلمتثــال ومكافحــة غســيل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب

مراجعــة خطــة المدقــق الخارجــي والتأ كــد مــن احتــواء الخطــة علــى كافــة
أنشــطة البنــك.

معا ً نؤثر
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لﺠان مﺠلس اإلدارة

لﺠنة اإلمتﺜال والمﺨاطر

أعضاء اللجنة

السيد  /إريك شحادة – رئيس اللجنة
السيدة  /لنا أبو حجلة  -عضوا ً
السيد  /هاين نجم  -عضوا ً
يتمثل دور اللجنة يف مساعدة مجلس اإلدارة يف تنفيذ مسؤولياته الرقابية
فيما يتعلق بكل من :
( )1المخاطر الناتجة عن نشاط البنك وعملية الرقابة عليها.
( )2تقييم ومراجعة كافة أنواع المخاطر كمخاطر االئتمان والخزينة
والعمليات.
( )3إجراءات إدارة المخاطر بالبنك والفروع التابعة له ،ومن أجل تنفيذ
دورها تتمتع اللجنة بالمسؤوليات التالية:
الموافقــة علــى السياســات العامــة إلدارة المخاطــر وضمــان وجــود إطــار
فعــال إلدارة المخاطــر للمبــادرة بتحديــد وقيــاس وتخفيــف ومتابعــة كافــة
أنــواع المخاطــر بالبنــك وتشــجيع الحــوار المســتمر حــول إدارة المخاطــر

اإلرشــادية الرقابيــة وتماشــيها مــع وضــع المخاطــر بالبنــك.
مراجعــة التقار يــر الــواردة مــن اإلدارة التنفيذيــة حــول وضــع محفظــة
المخاطــر الر بــع ســنوية (علــى األقــل) أو حســب الحاجــة للبنــك ،وإبــراز
مجــاالت واتجاهــات وتنبــؤات المخاطــر الرئيســية واإلجــراءات التــي تتخذهــا
اإلدارة للتعامــل مــع مخاطــر معينــة.
مراجعــة عمليــات التعــرض للمخاطــر واإلجــراءات التــي تتخذهــا اإلدارة
لمتابعــة ومراقبــة وتســجيل كافــة أنــواع المخاطــر بمــا يف ذلــك مخاطــر
االئتمــان والســوق ومخاطــر التشــغيل والســيولة واالمتثــال والســمعة
والمخاطــر االســتراتيجية وكافــة أنــواع المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي
تؤثــر علــى البنــك.
تقديــم التوجيــه واإلرشــاد لــإلدارة – عنــد الضــرورة  -لمســاعدتها يف تحســين
ممارســات إدارة المخاطــر و /أو تخفيــف مخاطــر معينــة بمــا يف ذلــك وجــود
كــوادر مؤهلــة علــى مســتوى اإلدارة لتنفيــذ أنشــطة إدارة المخاطــر بشــكل
فعــال.

علــى كافــة مســتويات البنــك(أي ترويــج ثقافــة المخاطــر).

إخطــار مجلــس اإلدارة بشــكل دوري بوضــع محفظــة المخاطــر بالبنــك

تحديــد المســتوى العــام مــن المخاطــر الــذي يمكــن للبنــك أن يتحملــه،

وإخطــار المجلــس بشــكل فــوري بــأي تغييــرات جوهر يــة يف وضــع محفظــة

والتأكد من أن حجم المخاطر ومســتويات تقبلها متماشــية مع المســتوى

المخاطــر بالبنــك.

العــام المتفــق عليــه.

مراجعــة تعييــن وأداء واســتبدال مديــر المخاطــر ومراقبــة كفــاءة دوائــر إدارة

الحصــول علــى تأكيــد مــن اإلدارة التنفيذيــة والمدقــق الداخلــي بــأن عمليــات

المخاطــر بشــكل عــام.

ونظــم المخاطــر تعمــل بكفــاءة مــن خــالل أدوات رقابيــة ســليمة وااللتــزام

دعم جهود لجنة المراجعة والتدقيق بمساعدة مدير المخاطر يف المتابعة

بالسياســات المعتمــدة.
التأ كــد مــن التــزام البنــك بالقوانيــن واللوائــح الســارية الخاصــة بكافــة
سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر.
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والتقييم طبقا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

اللﺠنة التنفيﺬية

أعضاء اللجنة

السيد  /هاشم الشوا – رئيس اللجنة
السيد  /ماهر فرح  -عضوا ً
السيد  /عبدهللا الغانم  -عضوا ً
السيد  /طارق العقاد  -عضوا ً

أدوار ومسؤوليات

تتــوىل اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة المســؤولية الرئيســية يف االشــراف علــى نشــاط وعمليــات وأعمــال البنــك لضمــان اســتمرار البنــك يف تحقيــق أهدافــه
االســتراتيجية طويلــة االجــل .وبهــذه الصفــة ،تمــارس اللجنــة االشــراف المباشــر علــى المهــام والوظائــف الرئيســية الدارة االصــول والخصــوم ،نمــو االصــول،
تطــور االعمــال ،الموازنــات الســنوية ،كفايــة رأس المــال ،عمليــات الدمــج واالســتحواذ ،التوســع يف االســواق الجديــدة ،االتفاقيــات الدوليــة والتمثيليــة ،وبرامــج
المســؤولية االجتماعيــة للبنــك

تقــوم اللجنــة بدراســة ومناقشــة الطلبــات المقدمــة لهــا فيمــا يخــص الطلبــات االئتمانيــة والقــرارات االســتثمارية و أ يــة التزامــات ماليــة أخــرى أو طلبــات أخــرى
تتعلــق بأنشــطة وعمليــات وخدمــات البنــك تز يــد عــن صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة ،ويتــم اطــالع المجلــس بكامــل هيئتــه يف هــذه الحالــة التخــاذ القــرار المناســب.
ويف حــال كانــت الطلبــات أعلــى مــن صالحيــات اللجنــة تقــوم اللجنــة بعــد دراســتها وتقييمهــا بتقديــم التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار المناســب
بالخصوص.
تقــوم اللجنــة بمراجعــة وتقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن خطــط األعمــال أو إعــادة الهيكلــة ،بمــا يف ذلــك التغييــرات الجوهر يــة يف المهــام والوظائــف
الرئيســية ،التوز يــع الجغــرايف للفــروع والعمليــات ،وعالقــات البنــوك المراســلة.
ويف هذا السياق ،تقوم اللجنة بتنفيذ الخطط المذكورة بناء على تقارير المدير العام والفريق التنفيذي للبنك.
تحــدد اللجنــة نطــاق عملهــا وبرامجهــا وأهدافهــا وخططهــا الســنوية بمــا يمكــن مــن تحديــد مســؤولياتها وتقييــم عملهــا واالنشــطة واالعمــال التــي تشــرف عليهــا
أو تتخــذ قــرارات بشــأنها.

معا ً نؤثر
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لﺠان مﺠلس اإلدارة

لﺠنة الموارد البشرية وحوكمة البنك

أعضاء اللجنة

السيد  /د .هاين نجم – رئيس اللجنة
الدكتورة  /تفيدة الجرباوي  -عضوا ً
السيد /إريك شحادة  -عضوا ً
يتمثــل دور اللجنــة يف مراقبــة إطــار حوكمــة البنــك وعمليــة ترشــيح أعضــاء
مجلــس اإلدارة وسياســات مكافــأة وتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة وتخطيــط عمليــة اإلحــالل الوظيفــي وتطويــر سياســات المــوارد
البشــرية .ومن أجل تنفيذ دورها ،تســند إىل اللجنة الســلطات والمســؤوليات
التاليــة:
مراجعــة واعتمــاد سياســات المــوارد البشــرية لضمــان أنهــا عادلــة وتنافســية
وكاملــة وتحقــق مصالــح بنــك فلســطين علــى المــدى الطويــل.
المســاعدة يف مراقبــة التغيــرات والتحســينات الرئيســية يف دائــرة المــوارد
البشــرية مــن أجــل ضمــان تلبيتهــا الســتراتيجية البنــك.
إعــداد جــدول بالصالحيــات وتفويــض الصالحيــات لــإلدارة ومراجعــة هــذا
الجــدول ســنويا ورفعــه لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.
دراســة التضــارب المحتمــل لمصالــح األعضــاء والصفقــات مــع األطــراف ذات
الصلــة التــي يقــوم بهــا األعضــاء وتقديــم مقترحــات يف هــذا الشــأن لمجلــس
اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.
مراجعــة أي تغييــر يف الوضــع (بمــا يف ذلــك تنفيــذ متطلبــات اســتقاللية
العضــو) والتبعيــة المهنيــة لألعضــاء الحالييــن وتقديــم مقترحــات يف هــذا
الشــأن لمجلــس اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.
مراقبــة تنفيــذ عمليــة تنصيــب األعضــاء الجــدد وبرنامــج التطويــر والتثقيــف
المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة حســب الضــرورة.
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مراجعة سياســات وممارســات الحوكمة على كافة مســتويات
البنك وتقديم مقترحات بهذا الشــأن لمجلس اإلدارة لتحســين
فعاليــة وكفــاءة هذه السياســات.
وتتمثل مهام رئيس المجلس يف ضمان التايل:
مشــاركة أعضــاء المجلــس ،عنــد التعييــن ،يف برنامــج تعر يــف
الموظفيــن بالعمــل وإذا دعــت الحاجــة ،يف برامــج التعليــم
اإلضــايف أو البرامــج التدريبيــة؛
أداء المجلس للمهام المنوطة به؛
تلقــي أعضــاء المجلــس جميــع المعلومــات الالزمــة ألداء المهــام
المســندة إليهم؛
تحديــد جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ،ورئاســة تلــك
االجتماعــات ،وضمــان تحر يــر محاضــر تلــك االجتماعــات؛
توفير الوقت الكايف لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار؛
أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح؛
تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنوياً؛
انتخاب المجلس نائبا ً لرئيس المجلس.

تقييم اللﺠان

لجنــة الحوكمــة والمــوارد البشــرية يف بنــك فلســطين مســؤولة
عــن تقييــم اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

لﺠنة اﻻستدامة

أعضاء اللجنة

الدكتورة  /تفيدة الجرباوي  -رئيسة اللجنة
السيد  /هاشم الش ّوا  -عضوا ً

السيدة /لنا أبو حجلة  -عضوا ً

أدوار ومسؤوليات اللجنة
إق ــرار هي ــكل حوكم ــة خ ــاص باالس ــتدامة ،وإط ــار عمله ــا وسياس ــتها
وإجراءاته ــا ،وم ــا يرتب ــط بها من أولويات االس ــتدامة االس ــتراتيجية وأهدافها
المتف ــق عليه ــا ،لتوجي ــه التنفي ــذ الصحي ــح لالس ــتدامة يف جمي ــع مراح ــل
ووظائ ــف البنك والمجموع ــة ،وتعديلها و/أو تحديثه ــا دوريا ً وعند الحاجة،
لتتماش ــى م ــع اتجاه ــات االس ــتدامة ،ومخاطره ــا ،وفرصه ــا المتط ــورة
والمتج ــددة ،وف ــق ركائز وأس ــس الحوكمة المتعارف عليها عالمياً.ترس ــيخ
االس ــتدامة يف اس ــتراتيجية البن ــك وسياس ــاته وإجراءات ــه ونظم ــه اإلدار ي ــة
وأنش ــطته وثقافت ــه ،وضم ــان تطبي ــق أفض ــل الممارس ــات فيم ــا يتعل ــق
بالبع ــد االجتماع ــي والبيئ ــي.
تحدي ــد ودع ــم مبادرات االس ــتدامة العميقة األثر واألكث ــر فاعلية والتي من
شأنها تحس ــين األداء يف البنك والمجموعة.

إﺟراءات محددة

مراجعة وتقييم أهداف االس ــتدامة على المدي ْين القصير والطويل ،والتي
تتضم ــن أه ــم قضاي ــا االس ــتدامة مرتب ــة حس ــب األولوي ــة ،وس ــجال ً لمؤش ــر
األداء ،ومخط ــط توقع ــات أصح ــاب المصلح ــة ،والتأ ك ــد من أنه ــا مدرجة يف
خط ــة العمل الس ــنوية للبنك.

إق ــرار سياس ــات وإج ــراءات االس ــتدامة الالزم ــة لتنفي ــذ وإنج ــاح إط ــار عمل
االس ــتدامة ومخططاته ــا يف البن ــك.
قي ــاس ومراجع ــة األداء بالنظ ــر إىل المؤش ــرات عل ــى أس ــاس س ــنوي وربع
س ــنوي ،ومتابع ــة تنفي ــذ توصي ــات اللجنة.
تقيي ــم اس ــتجابة البن ــك لقضايا االس ــتدامة الرئيس ــية س ــنويا ً ما من ش ــأنه
تحسين األداء.
مناقش ــة وإق ــرار برام ــج االس ــتدامة والموازن ــات الالزم ــة له ــا والت ــي تتجاوز
صالحي ــات اإلدارات ذات الصل ــة ،والتوصية للمجلس بالميزانيات الس ــنوية
الالزم ــة لها.
مراجع ــة تقار ي ــر االس ــتدامة المع ــدة م ــن قبل الدائ ــرة المختص ــة يف البنك،
وإع ــداد التقار ي ــر الدور ي ــة للمجل ــس بش ــأن أداء االس ــتدامة عل ــى أس ــاس
س ــنوي وربع س ــنوي ،وإقرار صيغة التقرير الس ــنوي النهائية قبل اعتماده
وقبل نش ــره بالطرق المناس ــبة.

مراجع ــة أولوي ــات االس ــتدامة وأهدافه ــا االس ــتراتيجية المتف ــق عليه ــا
وتعديله ــا دور يـ ـا ً وعن ــد الحاج ــة ،لتتماش ــى م ــع اتجاه ــات االس ــتدامة،
ومخاطره ــا ،وفرصه ــا المتط ــورة والمتج ــددة.

إط ــالق حملة داخلية مس ــتدامة مس ــتمرة ،وإش ــراك أصح ــاب المصلحة يف
قضايا االس ــتدامة.

تقدي ــم الدع ــم والتوجي ــه لدائرة االس ــتدامة ،والتأكد من إنج ــاز مهامها على
مستوى البنك.

التحق ــق م ــن أن سياس ــات وإج ــراءات البن ــك ،بم ــا يف ذلك سياس ــات إدارة
المخاط ــر وسياس ــات منح االئتم ــان ،تتوافق مع مبادئ االس ــتدامة المقرة
من مجل ــس اإلدارة.

معا ً نؤثر
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مسؤوليات أخرى
التحقــق مــن انعــكاس أهــداف وعناصــر االســتدامة يف كافــة جوانــب أداء
األعمال وإدارات البنك وحوكمته ،والتي تشمل على سبيل المثال هيكل
الحوكمــة ،هيــكل مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ،دمــج االســتدامة
يف حوكمــة الشــركات واألعمــال المســؤولة ،النمــو واألثــر االقتصــادي ،تقييــم
المخاطــر وممارســات إدارة المخاطــر ،االمتثــال ،االلتــزام الرقــايب والشــفافية،
وإعــداد هيــكل حوكمــة خــاص باالســتدامة المســؤولة تجــاه الموظفيــن
وقواعــد الســلوك والعمــالء والمجتمــع والبيئــة.
التحقــق مــن التــزام البنــك بتصميــم منتجــات مصرفيــة تتوافــق مــع
احتياجــات العمــالء وحمايــة البيئــة وتمويــل المشــروعات التــي تدعــم
ا لمجتمــع .
متابعــة التــزام البنــك بالتشــاور والمشــاركة والشــرا كة مــع أصحــاب
المصالــح مــن أجــل تحديــد الموضوعــات األكثــر أهميــة بالنســبة إليهــم،
ومنظومــة األهميــة النســبية وفقـا ً لتصنيــف أصحــاب المصالــح الخارجييــن
والداخلييــن ،والــذي يتــم االتفــاق عليــه خــالل ورش العمــل ،وبمــا يشــمل
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
المتابعــة بشــكل متواصــل لتحقيــق “الر يــادة يف مجــال األعمــال والحوكمــة”
و “المســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة المســتدامة” ،والســعي فيمــا يتعلــق
بممارســات األعمــال المســؤولة إىل تحســين وتطويــر األعمــال التشــغيلية
ومشــاريع االبتــكار والتحــول الرقمــي ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
أتمتــة العمليــات الروبوتيــة ،الخدمــة المصرفيــة عبــر الموبايــل ،الخدمــة
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ،منصــة ( )I Hubوغيرهــا.
تعز يــز سياســة حمايــة البيئــة كأحــد أهــم األولويــات الحيويــة التــي يحــرص
عليهــا البنــك ،والتــزام البنــك بالمســؤولية البيئيــة وتقييــم الجوانــب البيئيــة
ألنشــطة أعمالــه ،وإدارة عمليــات البنــك بمــا يســاهم يف الحفــاظ علــى الميــاه
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والطاقــة ،وتبنــي التوجهــات للمبــاين الصديقــة للبيئــة ،وأنظمــة وطاقــات
التبريد/التدفئــة ،وخصائــص توفيــر الطاقــة ،وتوفيــر الميــاه ،والحــد مــن
اســتخدام المــوارد واإلضــاءة ،والحــد مــن اســتخدام الطاقــة والميــاه بمــا يف
ذلــك االســتخدام األمثــل لهــا ،بمــا يشــمل تقنيــات إيقــاف التشــغيل التلقــايئ،
والتوفيــر التلقــايئ للتدفئــة والتبر يــد ،واســتخدام المصابيــح الموفــرة للطاقــة.
تعز يــز ومتابعــة مشــاركة المــرأة يف الوظائــف المختلفــة يف البنــك ،بحيــث ال
تقــل عــن  % 50مــن عــدد الموظفيــن ،والمشــاركة يف المرا كــز القياديــة ويف
مجلــس اإلدارة.
التحقــق مــن التــزام البنــك ب ـ “احتــرام وتطويــر الموظفيــن”  ،والتزامــه
بالجوانــب المختلفــة لهــذا المبــدأ بمــا يف ذلــك إدارة المواهــب ،التنــوع
والشــمولية ،إشــراك الموظفيــن وتزويدهــم ببرامــج التدر يــب والتنميــة
والحفــاظ علــى صحتهــم وســالمتهم ،التواصــل معهــم وتعز يــز روح الصداقــة
والتواصــل فيمــا بينهــم ،مشــاركة موظفــي البنــك يف مبــادرات مجتمعيــة،
تقديــم مجموعــة متنوعــة وشــاملة مــن برامــج التدر يــب والتأهيــل والتطويــر،
وتشــجيع الموظفيــن علــى المشــاركة يف حاضنــة اإلبــداع والتميــز.
التحقــق مــن حــرص البنــك علــى تحقيــق نمــو مســتدام ،والمســاهمة يف
خطــة التنميــة الوطنيــة الفلســطينية ،ودعــم المبــادرات واإلبداعــات ،وتمويــل
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وتمويــل المشــروعات متناهيــة الصغــر،
وانعــكاس ذلــك علــى ســمعته وصورتــه يف المجتمــع.
التحقــق مــن ســعي البنــك ومســاهمته بشــكل فعــال يف تطويــر المجتمــع
المحلــي ،وتعظيــم تأثيــره االجتماعــي ،وذلــك يف إطــار ســجل البنــك الحافــل
والمســتمر يف العطــاء المجتمعــي ،وفــق سياســته المعتمــدة للمســؤولية
االجتماعيــة ،والتــي تشــمل الرعايــة الصحيــة ،الشــباب والتعليــم ،المشــاركة
المجتمعيــة ،التوعيــة ،البيئــة ،الرياضــة والثقافــة ،رعاية األنشــطة والمبادرات
الخاصــة.

الحوكمة وإدارة المﺨاطر

الهــدف الرئيســي إلدارة المخاطــر يف بنــك فلســطين هــو تأســيس مسؤولية مﺠلس اإلدارة

آليــات يمكــن مــن خاللهــا تحديــد وقيــاس وإدارة ومراقبــة المخاطــر إن وضــع سياســة ادارة المخاطــر هــو أحــد صالحيــات مجلــس اإلدارة وهــو

التــي تواجــه البنــك بفاعليــة وتمكنــه مــن التعاطــي معهــا ودرء أي المســؤول عــن اعتمــاد اســتراتيجية ودرجــة شــهية المخاطــر وكذلــك المراجعــة
نتائــج ســلبية .وتكمــن الغايــة مــن إدارة هــذه المخاطــر يف تعز يــز مبــدأ الســنوية أو كلمــا تطلبــت الحاجــة لذلــك .يفــوض المجلــس عمليــة اإلشــراف

«العائــد – المخاطــرة» يف نتائــج البنــك مــن خــالل التأ كــد مــن أن علــى جميــع أنشــطة إدارة المخاطــر إىل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة.
المخاطــر المحيطــة يف الحــدود التــي تســمح بهــا درجــة شــهية المخاطــر وبالرغــم مــن تفويــض هــذه الصالحيــة ،تقــع مســؤولية فعاليــة إدارة المخاطــر

والموضوعــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك والتــي تــم تضمينهــا وااللتــزام بهــذه السياســة علــى عاتــق المجلــس.

يف سياســات وإجــراءات البنــك .تــم التحــوط منهــا لتعظيــم ملكيــة يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر مــرة ســنويا علــى األقــل

المســاهمين علــى المــدى الطويــل ولحمايــة األطــراف ذات العالقــة أو كلمــا اقتضــت الحاجــة وتبعــا لألحــداث الداخليــة والخارجية.
«العمــالء ،المودعيــن والمســاهمين ،الموظفيــن ،ســلطة النقــد».

مرتبطــة باألهــداف الربحيــة الموضوعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
والتــي تســعى وحــدات األعمــال لتحقيقهــا .بحيــث يكمــن الهــدف يف
الوصــول إىل درجــة «العائــد – المخاطــرة» المثلــى ضمــن المحــددات
الموضوعــة ودرجــة شــهية المخاطــر المقبولــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الجوانب التالية:
تطويــر اســتراتيجية العمــل اعتمــادا علــى مســودة المقترحــات الخاصــة
بالموازنــة وتخطيــط رأس المــال (التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال).
اعتمــاد سياســات إدارة المخاطــر وتوضيــح  /تفصيــل درجــة شــهية المخاطــر
كجــزء مــن هــذه السياســة متضمنــة الحــدود ودرجــة التحمــل .تأســيس إطــار
حوكمــة المخاطــر كجــزء مــن سياســة إدارة المخاطــر.

تــم عكســها بدقــة ويف الوقــت المناســب يف تقار يــر المخاطــر لتمكيــن

مراجعــة الحــاالت التــي تتســم بدرجــة مخاطــر مرتفعــة والمســلط عليهــا
الضــوء مــن قبــل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة.

إن عمليــة إدارة المخاطــر ال تعنــي تجنبهــا بشــكل كامــل فتعتبــر
المخاطــر جــزءا ً أصيــال ً مــن العمــل المصــريف .ولذلــك فــإن البنــك يقبــل

تفويــض الصالحيــات إىل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة للمراجعــة
المســتمرة لفعاليــة إطــار العمــل الخــاص بــإدارة المخاطــر.

تحمــل مســتوى معيــن مــن المخاطــر كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك

رفــع التقار يــر للمســاهمين حــول إدارة المخاطــر بالبنــك كجــزء مــن التقر يــر
الســنوي ألعمــال البنــك.

األطــراف ذات العالقــة مــن اتخــاذ القــرارات اإلدار يــة المناســبة.

ولكنــه يتوقــع عائــد مــايل وغيــر مــايل متناســب مــع درجــة هذه المخاطر.

حوكمة المﺨاطر

اعتماد اإلفصاحات العامة.

المبادئ التالية تحدد اإلطار العام لحوكمة المخاطر يف بنك

يفــوض مجلــس اإلدارة المســؤوليات التاليــة للجنــة المخاطــر بمســتوى
مجلــس اإلدارة:

إدارة المخاطــر كيــان مســتقل عــن جميــع الوحــدات األخــرى يف البنــك.

التأكد من تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر يف البنك.

فلسطين:

واالســتقاللية ال تعنــي االنعــزال حيــث يجــب ان تكــون إدارة المخاطــر
قريبــة مــن كافــة الوحــدات ذات العالقــة للتأ كــد مــن أن إدارة المخاطــر
تعمــل بشــكل فاعــل علــى مســتوى البنــك.
تســتخدم إدارة المخاطــر مصــادر معلوماتهــا المســتقلة (نظــم
المعلومــات اإلدار يــة  ،MISبلومبــرج ،تقار يــر /بطاقــات التقييــم
االئتمــاين ،البيانــات الماليــة المدققــة)
يمكــن إلدارة المخاطــر يف البنــك أن تقتــرح وســائل للوصــول إىل العائــد
األمثــل «المبنــي علــى درجــة المخاطــرة» مثــل الوصــول للحــد األمثــل
مــن الســيولة وكذلــك الحــدود المثلــى لتوز يــع المحفظــة االئتمانيــة.
تعتبــر المنهجيــات واألدوات التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل إدارة
المخاطــر متناســبة مــع طبيعــة بيئــة العمــل التــي يعمــل بهــا المصــرف.
تعتبــر إدارة المخاطــر خــط الدفــاع الثــاين يف المنظومــة الرقابيــة لــدى

مراقبة مدى فعالية إدارة المخاطر يف البنك ومتابعة اإلجراءات لتصحيحية
مراجعة حزمة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر ربع سنويا على األقل.
مراجعــة سياســة إدارة المخاطــر ســنويا علــى األقــل والتوصيــة بالتعديــل إذا
تطلــب األمــر.
المراقبة المستمرة لعرض المخاطر الهامة يف البنك.
مراقبــة االمتثــال لسياســات إدارة المخاطــر يف البنــك ،تعليمــات ســلطة النقــد
وأي متطلبــات أخــرى إلدارة المخاطــر.
الموافقــة علــى تعييــن مديــر المخاطــر والمســؤولين الرئيســيين يف إدارة
المخاطــر واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر.

البنــك كمــا ولهــا دور واضــح يف التأ كــد مــن فعاليــة األنظمــة الرقابيــة يف
الخــط األول المتمثــل يف وحــدات األعمــال.

معا ً نؤثر
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الحوكمة وإدارة المﺨاطر

لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية
لﺠنة الموﺟودات والمطلوبات
تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات يف البنــك بــدور لجنــة إدارة المخاطــر
علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة .هــذا وتغطــي لجنــة الموجــودات
والمطلوبــات وظيفــة مراقبــة المخاطــر المصرفيــة مــن خــالل عــرض آخــر
التطــورات يف ملــف مخاطــر البنــك علــى أعضــاء اللجنــة.
وتتلخــص مســؤوليات لجنــة إدارة المخاطــر بمســتوى اإلدارة التنفيذيــة
«لجنــة الموجــودات والمطلوبــات» يف التــايل:
مراجعــة ســنوية علــى األقــل لإلطــار العــام إلدارة المخاطــر (وتشــمل
السياســات ،اإلجــراءات ،التقار يــر ،المنهجيــات).
ضمــان بقــاء البنــك ضمــن مســتوى مقبــول مــن المخاطــر المصرفيــة
والمحــدد يف سياســة إدارة المخاطــر المعتمــدة مــن المجلــس والتوصيــة
بإجــراءات تصحيحيــة يف حــال مالحظــة االنحــراف عــن هــذه السياســة.
تحليــل تقار يــر إدارة المخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات اإلدار يــة بنــاء عليهــا
بهــدف المحافظــة علــى البنــك ضمــن الحــدود المقبولــة مــن المخاطــر
المصرفيــة ووصــوال إىل الحــدود المثلــى.
القيام بعملية التقييم واإلشراف وإدارة المخاطر األساسية على نطاق
البنــك وتتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مخاطــر االئتمــان ،مخاطر
العمليات ،مخاطر ســعر الفائدة والســيولة والســوق «الخزينة».

دوائر إدارة المﺨاطر

تتبــع دوائــر إدارة المخاطــر يف البنــك لمديــر المخاطــر وهــي الدوائــر
المســؤولة عــن تطبيــق وتطويــر اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر المصرفيــة يف
البنــك وتنحصــر مســؤولياتها يف النقــاط التاليــة:
إعداد المسودات الخاصة بسياسات وإجراءات المخاطر يف البنك.
تطويــر اإلجــراءات والمنهجيــات واألدوات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر يف
البنــك.
مراقبة ملف المخاطر المصرفية على مستوى البنك ورفع التقارير .

مراجعــة اإلجــراءات ،السياســات ،المنتجــات والعمليــات الهامــة المؤثــرة
علــى ملــف المخاطــر المصرفيــة يف البنــك قبــل الموافقــة النهائيــة.
المراجعة السنوية للموازنة المبنية على المخاطر وتخطيط رأس المال
ارتباطا بالموازنة المالية للبنك.
دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية والسياسية والسوقية والبيئة
التنافسية وتأثيرها على المخاطر المصرفية المحيطة بالبنك.
مراقبة ومتابعة االمتثال لمتطلبات سلطة النقد وتحديد سقوف زمنية
لالمتثال لهذه المتطلبات.
رفع التقارير لمجلس اإلدارة حول القضايا الهامة الناتجة عن عملية
المراجعة.
تطوير الوعي بأهمية إدارة المخاطر على مستوى اإلدارة والطاقم
ومساعدة إدارة المخاطر يف نشر ثقافة المخاطر المصرفية على مستوى
البنك.
التوصية  /اإلشراف على برامج تدريبية رسمية لطاقم العمل يف البنك
حول إدارة المخاطر المصرفية.
مراجعة سياسة إدارة المخاطر يف البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.
مناقشة ومراجعة اإلجراءات ،السياسات ،المنتجات والعمليات الهامة
المؤثرة على ملف المخاطر المصرفية يف البنك قبل عرضها على
المجلس للموافقة النهائية.

مسؤوليات وحدات اﻷعمال:

إن عمليــة إدارة المخاطــر اليوميــة تقــع علــى عاتــق الفــروع ووحــدات األعمــال
يف اإلدارة العامــة وتتضمــن مســؤوليات وحــدات األعمــال التــايل:
تحديــد ،قيــاس ،تقييــم ،مراقبــة ورفــع تقار يــر عــن المخاطــر المختلفــة
المتعلقــة بوحــدة العمــل.

مراجعــة قبليــة و/أو بعديــة لبعــض العمليــات المصرفيــة وفقــا
للمحــددات الــواردة يف سياســة إدارة المخاطــر.

تقييــم فعاليــة األنظمــة والضوابــط المســتخدمة لمراقبــة العمــل اليومــي
وتصميــم وتشــغيل أنظمــة تتناســب وطبيعــة العمــل ومراقبتهــا

تقديــم تقييــم مبنــي علــى دراســة المخاطــر لبعــض اإلجــراءات ورفــع
النتائــج والتوصيــات إىل لجنــة المخاطــر.

التوصيــة بمقترحــات عمــل تتوافــق ودرجــة شــهية المخاطــر المنصــوص
عليهــا يف سياســات العمــل.

دعــم ثقافــة المخاطــر علــى مســتوى البنــك وتطويــر لغــة مشــتركة مبنيــة
علــى هــذه الثقافــة وتقديــم الدعــم والتدر يــب الــالزم لتحقيــق ذلك.
تقديــم تفســيرات للوائــح والممارســات المتعلقــة بالمخاطــر ونشــرها
علــى مســتوى وحــدات األعمــال.
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تقديــم التدر يــب للفــروع ووحــدات االعمــال والمتعلــق بكيفيــة إدارة
المخاطــر وتشــديد الرقابــة علــى العمليــات.
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بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

رفــع التقار يــر عــن الحــاالت والحــوادث المرتبطــة بمخاطــر «خســائر مرتبطــة
بالعمليــات» إىل دوائــر المخاطــر المعنيــة بشــكل دوري.

إدارة مخاطر العمليات

ُتع ــد إدارة المخاط ــر العملياتي ــة مح ــورا ً أساس ــيا ً م ــن مح ــاور العم ــل
لتحقي ــق االس ــتدامة المصرفي ــة ول ــدرء مخاط ــر اإلض ــرار بالبيئ ــة،
أو س ــوء اإلدارة وإهم ــال أنظم ــة الحوكم ــة الداخلي ــة ،أو اإلس ــاءة
لش ــرائح المجتم ــع وإهم ــال قضاي ــا مجتمعي ــة .وم ــن أج ــل ذل ــك:
يح ــرص بن ــك فلس ــطين يف المق ــام األول عل ــى التحدي ــد المبك ــر للمخاط ــر
التش ــغيلية وتقييمها ،مما يس ــمح بتخفيفها يف الوقت المناس ــب ،باإلضافة
إىل إع ــداد تقار ي ــر إدار ي ــة هادف ــة وتحس ــين البيئ ــة الرقابية بش ــكل مس ــتمر،
حي ــث تمث ــل المخاط ــر التش ــغيلية مخاط ــر الخس ــارة ،والتي تنش ــأ عن عدم
كفاي ــة أو فش ــل العملي ــات ،األف ــراد واألنظم ــة الداخلي ــة أو الت ــي تنت ــج ع ــن
أح ــداث خارجي ــة ،كم ــا م ــن المحتم ــل أن تنش ــأ المخاط ــر التش ــغيلية ع ــن
كاف ــة العملي ــات واألنش ــطة الت ــي يق ــوم به ــا البن ــك .وي ــويل بن ــك فلس ــطين
أهمي ــة قص ــوى لعملي ــة إدارة المخاط ــر التش ــغيلية للبن ــك ولمراقب ــة
المخاط ــر التش ــغيلية بطريق ــة اس ــتباقية وإبقائه ــا ضم ــن المس ــتويات
المس ــتهدفة للمخاط ــر التش ــغيلية وذل ــك بم ــا يتف ــق م ــع تحقي ــق أه ــداف
البن ــك االس ــتراتيجية .و ُتعن ــى عملي ــة درء المخاطر كذلك بمخاطر الس ــمعة
الناتج ــة ع ــن اإلض ــرار بمصال ــح الش ــركاء ،العم ــالء ،البيئ ــة والمجتم ــع.

الحوكمة
انطالقـ ـا ً م ــن اهتمام بنك فلس ــطين ب ــإدارة المخاطر التش ــغيلية ،ت ــم اعتماد
السياس ــة التي توضح النهج العام إلطار إدارة المخاطر التش ــغيلية من قبل
لجن ــة المخاط ــر واالمتث ــال المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،والت ــي بدورها ،تقوم
بوضع استراتيجيات لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر ،واإلشراف على
إطار إدارة المخاطر بما ينس ــجم مع التوصيات الصادرة عن اتفاقية «بازل».

خطوط الدفاع الثالثة

به ــدف إنش ــاء بيئ ــة رقابي ــة قوي ــة إلدارة المخاط ــر ،اعتم ــد البن ــك نموذجـ ـا ً

م ــن ثالث ــة خط ــوط دف ــاع .ويح ــدد ه ــذا النم ــوذج مس ــؤوليات والتزام ــات
اإلدارة م ــن أج ــل إدارة المخاط ــر وبيئ ــة الرقاب ــة .كم ــا يدع ــم النم ــوذج نه ــج
البن ــك يف إدارة المخاط ــر م ــن خ ــالل توضي ــح المس ــؤولية ،وتش ــجيع
التع ــاون ،وتس ــهيل التنس ــيق الفع ــال للمخاط ــر وأنش ــطة الرقاب ــة.

ثقافة المخاطر والوعي

ُتع ــد ثقاف ــة المخاطر القوية والتواصل الجيد بي ــن خطوط الدفاع الثالثة من
أه ــم الصف ــات الواجب ــة لتحقي ــق إدارة فعالة للمخاطر التش ــغيلية .وتس ــتند
ثقاف ــة المخاط ــر التش ــغيلية يف بن ــك فلس ــطين عل ــى خل ــق الوع ــي ل ــدى
جمي ــع أف ــراد أس ــرة بنك فلس ــطين ح ــول أهمي ــة إدارة المخاطر التش ــغيلية.

المعايير الدولية

يح ــرص بن ــك فلس ــطين عل ــى تطبي ــق المعايي ــر الدولي ــة يف إدارة المخاط ــر
والتحوط من البيئة المحيطة ،كجزء من عملية إدارة المخاطر ،ويتم ذلك عبر
استخدام أساليب التقييم الذايت لمخاطر العمليات Risk Control( RCSA
 ،)Self-Assessmentوالت ــي تتواف ــق م ــع متطلب ــات «بازل» والممارس ــات
الس ــليمة إلدارة مخاط ــر التش ــغيل لالرتق ــاء ببيئ ــة رقابي ــة متكامل ــة ،حي ــث
يت ــم تحدي ــد وقي ــاس المخاط ــر يف العملي ــات م ــن حي ــث احتمالي ــة الحدوث
واألث ــر المترت ــب ح ــال حدوثه ــا .ه ــذا باإلضاف ــة إىل تقيي ــم الضواب ــط الرقابي ــة
العامل ــة م ــن حي ــث ج ــودة التصمي ــم وااللت ــزام يف التطبي ــق .وهذا األس ــلوب
يس ــاعد البن ــك يف التع ــرف عل ــى المخاط ــر بش ــكل دقي ــق ،كما يش ــرك عددا ً
كبي ــرا ً م ــن موظفي ــه يف التقييم ،مما يعزز المب ــادرة لديهم يف تقييم المخاطر
والتبلي ــغ الس ــليم ع ــن أح ــداث المخاطر ،ويرس ــخ مفاهي ــم إدارة المخاطر يف
مختل ــف وح ــدات البن ــك بحي ــث تصب ــح ج ــزءا ً م ــن ثقاف ــة موظف ــي البن ــك.

مؤشرات المخاطر

قام ــت دائ ــرة مخاط ــر العملي ــات ضم ــن تطبيقه ــا لبرنام ــج SAS EGRC
بتعر ي ــف ع ــدد كبي ــر م ــن مؤش ــرات المخاط ــر الت ــي تمك ــن البن ــك م ــن
التنب ــؤ بمخاط ــر حص ــول خس ــائر مس ــتقبلية .وتختل ــف ه ــذه المؤش ــرات
بطبيعته ــا ،فبعضه ــا تنب ــؤي يعط ــي إش ــارات الحتم ــال ح ــدوث مخاط ــر
يف المس ــتقبل مم ــا يس ــاعد يف إمكاني ــة تجن ــب ه ــذه المخاط ــر ،وبعضه ــا
ا كتش ــايف يرص ــد إش ــارات ح ــدوث مخاط ــر يف مراحله ــا المبك ــرة ،مم ــا يفي ــد
يف س ــرعة االس ــتجابة له ــذه المخاط ــر ،وبعضه ــا ذو طبيع ــة تصحيحي ــة مم ــا
يس ــاعد يف توثي ــق تك ــرار ح ــدوث ه ــذه المخاط ــر واألث ــر المترت ــب عليه ــا.
ويس ــمح التتب ــع المس ــتمر لمؤش ــرات المخاطر الرئيس ــية م ــن قبل وحدات
األعمال باالستجابة الفورية أليّ تغيرات يف بيئة المخاطر والرقابة يف المؤسسة.

معا ً نؤثر
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ضمان استمرارية األعمال واستدامته
عل ــى صعي ــد بناء وتحدي ــث خطط اس ــتمرارية العمل ،يقوم بنك فلس ــطين
ببن ــاء ه ــذه الخطط بطريق ــة تتناس ــب م ــع م ــدى التعقي ــدات يف العملي ــات
البنكي ــة ،والس ــيناريوهات محتمل ــة الح ــدوث يف منطقتن ــا ذات المتغي ــرات
الكثي ــرة ،كم ــا تتناس ــب م ــع تنام ــي حصتن ــا الس ــوقية وتصنيفن ــا كبن ــك
نظام ــي ،حي ــث ت ــم تصمي ــم نم ــاذج لتحلي ــل األث ــر (Business Impact
 BIA )Analysisوالت ــي تراع ــي خصوصي ــة بيئتن ــا المحلي ــة وتتواف ــق م ــع
المعايي ــر العالمي ــة يف التقيي ــم .وتحل ــل ه ــذه النم ــاذج المخاط ــر محتمل ــة
الح ــدوث م ــن حي ــث األث ــر التش ــغيلي والم ــايل ودرج ــة اعتمادي ــة الوح ــدات
عل ــى بعضه ــا البع ــض ،وتحديد اس ــتراتيجيات تتناس ــب مع حجم وش ــهية
المخاط ــر ،وبن ــاء خط ــط تواج ــه احتمالي ــة ه ــذه المخاط ــر بطريق ــة قابل ــة
للتطبي ــق ،والت ــدرب عل ــى إنجازها ليكون مس ــتوى الجهوزية على مس ــتوى
الح ــدث وذل ــك م ــن خ ــالل فح ــص جهوز ي ــة الش ــبكات والبرام ــج واألنظم ــة
والتطبيق ــات والتقار ي ــر الحرج ــة ،وتنفي ــذ المهام الحرجة م ــن الموقع البديل
إلدارة األعم ــال يف مح ــاكاة لس ــيناريو انقط ــاع العم ــل يف الموق ــع الرئيس ــي
(المرك ــز الرئيس ــي ل ــإلدارة العام ــة يف رام هللا) ،وفح ــص إنج ــاز العملي ــات
بنج ــاح م ــن الموق ــع البدي ــل يف منطق ــة بي ــت لح ــم -مبن ــى بنك فلس ــطين.

التدقيق لدرء المخاطر

تجس ــيدا ً للتكامل بي ــن عم ــل دائ ــرة مخاط ــر العملي ــات
ودائ ــرة الرقاب ــة والتفتي ــش ،وتفعي ــال ً لتطبي ــق نه ــج التدقي ــق
المبن ــي عل ــى المخاط ــر Risk Based Audit؛ وف ــر نظ ــام إدارة
مخاط ــر العملي ــات لدائ ــرة الرقاب ــة والتفتي ــش إمكاني ــة االط ــالع
عل ــى ملف ــات مخاط ــر جمي ــع وح ــدات العمـ ـلRisk Pro-
 ، filesواالط ــالع عل ــى مؤش ــرات المخاط ــر الرئيس ــية ، KRI’s
واالسترش ــاد بأح ــداث المخاط ــر المس ــجلة Incident Reg-
 ،isterيف بن ــاء خط ــط التدقي ــق بطريق ــة تس ــتهدف الوح ــدات
والعملي ــات ذات المخاط ــر المرتفع ــة كأولوي ــات يف خططه ــا
التدقيقي ــة ،وأيضـ ـا ً تس ــخير م ــوارد الدائ ــرة بالش ــكل األمث ــل.

إدارة مخاطر أمن المعلومات

انطالقـ ـا ً م ــن ح ــرص إدارة المخاط ــر عل ــى حماي ــة أنظم ــة وخدم ــات البن ــك
التقني ــة الرقمي ــة م ــن التع ــرض للهجم ــات اإللكتروني ــة؛ ت ــم تطبي ــق أنظم ــة
إدارة الثغ ــرات األمني ــة المركز ي ــة ،ونظ ــام المراقب ــة المركز ي ــة لح ــوادث
ومخاط ــر أم ــن المعلوم ــات ( )SIEMوف ــق المقايي ــس والمعايي ــر الدولي ــة
يف تطبي ــق الحماي ــة والتش ــفير عل ــى جمي ــع الخدم ــات ،وذل ــك لضم ــان
س ــرية البيان ــات وأمنه ــا وحمايته ــا م ــن مخاط ــر االحتي ــال التقن ــي والس ــرقة.
وت ــم تدعي ــم البني ــة التحتي ــة ألم ــن المعلوم ــات بمنظوم ــة حماي ــة ش ــبكات

38

|

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

واتص ــاالت عالي ــة الج ــودة ،بحي ــث تضم ــن من ــع أي تهدي ــد خارج ــي م ــن
اخت ــراق أنظم ــة البن ــك الداخلي ــة ،وتضم ــن تش ــفير بيان ــات بطاق ــات الدف ــع
اإللكتروني ــة ( ،)Visa & MasterCardم ــن أج ــل إخض ــاع جمي ــع الخدم ــات
الممي ــزة ( )3D Secure , E-Commerceله ــذه المعايير الدولية يف الحماية.
كم ــا ت ــم اس ــتحداث دائ ــرة مخاط ــر أم ــن المعلوم ــات ،لتنفي ــذ وتطبي ــق
معايي ــر أم ــن المعلوم ــات وف ــق معايي ــر ( )ISO27001واعتم ــاد سياس ــات
أم ــن المعلوم ــات المنبثق ــة ع ــن ضواب ــط نظ ــام إدارة أم ــن المعلوم ــات
( ،)ISO27002وذل ــك لتطبي ــق مب ــدأ الحوكم ــه وف ــق الممارس ــات
العالمي ــة ،وتحقي ــق أه ــداف البن ــك االس ــتراتيجية للتح ــول الرقم ــي
وضم ــان المراقب ــة المس ــتمرة والمراجع ــة والتطوي ــر المس ــتمر ْين.

الحصول على شهادة االمتثال لمعايير
أمن المعلومات ()PCI DSS

حص ــل بن ــك فلس ــطين عل ــى ش ــهادة االلت ــزام بتطبي ــق معايي ــر أم ــن
المعلوم ــات وبيان ــات بطاق ــات الدف ــع اإللكتروني ــة كأول مؤسس ــة مصرفي ــة
فلس ــطينية ملتزمة بمعايي ــر أم ــن المعلوم ــات وبيان ــات الدف ــع من ــذ
الع ــام  2018حمايـ ـ ًة لخصوصي ــة معلوم ــات العم ــالء .وت ــأيت ه ــذه الش ــهادة
م ــن مجل ــس حماي ــة وأم ــن بطاق ــات الدف ــع العالم ــي (PCI DSS( Pay-
 ment Card Industry Data Security Standardsومقره ــا يف الوالي ــات
المتح ــدة األمريكي ــة ،والت ــي تؤك ــد الت ــزام البن ــك يف رس ــم اس ــتراتيجية
خاص ــة لحماي ــة العم ــالء وس ــرية معلوماته ــم وجعله ــا م ــن أولويات ــه ،خاصة
وأن ه ــذه الش ــهادة تش ــمل حماي ــة وأم ــن المعلوم ــات يف مرك ــز البيان ــات
الرئيس ــي ،والموق ــع البدي ــل ،بم ــا يش ــمل جمي ــع الف ــروع والمكات ــب يف
الضف ــة الغربي ــة وقط ــاع غ ــزة ،كم ــا أنه ــا تش ــمل أ كب ــر ش ــبكة صراف ــات
آلي ــة ،وكاف ــة نق ــاط البي ــع المباش ــر يف الضف ــة والقط ــاع ،باإلضاف ــة إىل
اإلنترن ــت والموباي ــل البنك ــي والبطاق ــات وخدم ــات التج ــارة اإللكتروني ــة.
وتضاف هذه الشهادة إىل اإلنجازات التي يسعى بنك فلسطين ومجموعته
التابع ــة لتحقيقه ــا يف مج ــال الخدم ــات اإللكتروني ــة ،وذل ــك بتقدي ــم أفض ــل
الوس ــائل الت ــي تضم ــن تحقي ــق رس ــالة البنك يف الس ــعي لبل ــوغ ثقة جميع
متعاملي ــه ،م ــن خالل تقديم خدمات مميزة تتماش ــى مع المتغيرات ضمن
إط ــار االلتزام بمبادئ  ،VISA, MasterCardوتعزز من حماية بيانات حاملي
بطاق ــات البن ــك المصرفي ــة ،كم ــا توف ــر قن ــوات وخدم ــات دف ــع آمن ــة له ــم.
وس ــيعود الحص ــول عل ــى ش ــهادة ( )PCI DSSبفوائ ــد كبي ــرة عل ــى بن ــك
فلس ــطين وعل ــى س ــوق التجارة اإللكترونية يف فلس ــطين عمومـ ـاً ،من خالل
الحف ــاظ عل ــى س ــرية بيان ــات بطاق ــات الدف ــع المس ــتخدمة من قب ــل البنك
وقط ــاع التج ــارة اإللكتروني ــة .كما يؤكد نيل هذه الش ــهادة على حرص البنك

عل ــى االس ــتثمار يف أح ــدث البرام ــج التكنولوجي ــة ،وموا كبة جمي ــع التطورات
المتعلق ــة بحماي ــة س ــرية المعلوم ــات لعم ــالء البن ــك ،وتطوير أنظم ــة حديثة
تس ــاهم يف تنفيذ العمليات المصرفية بطرق آلية محوس ــبة وس ــليمة وآمنة.

التعافي في الكوارث

لق ــد ط ــور بن ــك فلس ــطين موق ــع التع ــايف م ــن الك ــوارث وأج ــرى الفحوصات
التقني ــة الالزم ــة علي ــه ،حي ــث أن ه ــذا الموق ــع مجهز بأح ــدث التقني ــات التي
تمك ــن البن ــك م ــن إع ــادة توفي ــر الخدم ــات خ ــالل أق ــل م ــن  15دقيق ــة م ــن
الموق ــع البدي ــل ،وذل ــك يف ح ــال انقط ــاع الخدم ــة م ــن الموق ــع الرئيس ــي.
وت ــأيت ه ــذه النتائ ــج بع ــد اس ــتثمار بن ــك فلس ــطين يف التكنولوجي ــا المتطورة
الت ــي تضم ــن نق ــل وحف ــظ البيان ــات بش ــكل آين يف الموق ــع البدي ــل،
لتصب ــح الخدم ــات اإللكتروني ــة مس ــتقرة بش ــكل يمتث ــل ألعل ــى المعايي ــر
الدولي ــة يف إدارة اس ــتمرارية العم ــل ومخاط ــر انقط ــاع الخدم ــة .ويض ــع
بن ــك فلس ــطين ،يف س ــلم أولويات ــه ،المحافظ ــة عل ــى اس ــتمرارية تقدي ــم
الخدم ــة للعم ــالء حت ــى يس ــتطيع العمي ــل االعتم ــاد عليه ــا بش ــكل دائ ــم.

إدارة مﺨاطر اﻻئتمان
يعم ــل بنك فلس ــطين بش ــكل حثي ــث على الحد م ــن مخاطر االئتم ــان كونها
مصدر التهديد الرئيسي والمباشر ألنشطة المصارف ،وذلك من خالل االلتزام
باألس ــاليب والممارس ــات الفضلى عبر اتباع العديد من الوس ــائل واإلجراءات
المناس ــبة ،حي ــث توج ــد دائ ــرة مختص ــة تض ــم فريقـ ـا ً متخصصـ ـا ً عل ــى درجة
عالي ــة م ــن الخب ــرة والكف ــاءة يف هذا المج ــال والذي يتبنى العدي ــد من أدوات
إدارة المخاط ــر مثل مراقبة المحفظة االئتمانية وإعادة توجيهها بما يتناس ــب
م ــع التطلع ــات االس ــتراتيجية للمص ــرف ،آخ ــذا ً يف االعتبار المخاط ــر المحيطة
ببيئة العمل ،باإلضافة إىل اس ــتخدام األس ــاليب اإلحصائية وحجم التعرضات
يف مراجع ــة االئتم ــان الممن ــوح وضب ــط ال ــدورة االئتمانية والمراجع ــة الدورية
لح ــدود المحفظ ــة وتقيي ــم المنتج ــات االئتماني ــة وإخض ــاع محفظ ــة االئتمان
الختب ــارات الجه ــد بن ــا ًء عل ــى س ــيناريوهات ضاغطة ،هذا إىل جان ــب تقييم أثر
األح ــداث الطارئ ــة مثل الحروب والكوارث واألزمات على المحفظة االئتمانية.

إدارة مخاطر الخزينة

تق ــوم دائ ــرة مخاط ــر الخزين ــة بالمراقب ــة المباش ــرة والفعال ــة عل ــى كاف ــة
أنش ــطة الخزينة س ــواء الس ــيولة ،االس ــتثمارات ،التوظيفات أو دائرة العمالت
األجنبي ــة باس ــتخدام أدوات القي ــاس المعتم ــدة عالميـ ـاً ،باإلضاف ــة إىل تقيي ــم
ومراقب ــة مخاط ــر الط ــرف المقاب ــل م ــن أج ــل تنظي ــم وضب ــط العالق ــة م ــع

كاف ــة األط ــراف المقابل ــة .وانطالقـ ـا ً م ــن وع ــي البن ــك بأهمي ــة مراقب ــة مخاطر
أنش ــطة الخزين ــة؛ قام ــت دائ ــرة مخاطر الخزينة ه ــذا العام بتأس ــيس المكتب
الوس ــطي به ــدف اإلش ــراف عل ــى أي مخاط ــر ق ــد تنتنج ع ــن العم ــل اليومي
للمكت ــب األمام ــي لدوائ ــر الخزين ــة .ويف ه ــذا الس ــياق ،تبن ــت إدارة المخاط ــر
المعاي ــر العالمي ــة يف تحدي ــد وتقيي ــم وإدارة مخاط ــر الخزين ــة ،وذل ــك لضمان
الش ــفافية والدق ــة يف أداء المه ــام ،وضم ــان الس ــيطرة عل ــى أي مخاط ــر
ق ــد تنش ــأ م ــن تقلب ــات أس ــعار الس ــوق أو كنتيج ــة للوض ــع السياس ــي.
وم ــن جان ــب آخ ــر ،ي ــويل البن ــك أهمي ــة خاص ــة لمخاط ــر الش ــركات التابع ــة
والش ــقيقة ،لتحقي ــق إط ــار مخاط ــر ش ــامل بم ــا ينس ــجم م ــع توصي ــات لجنة
«بازل».ولضمان اس ــتمرارية أعمال البنك حتى يف ظل أزمات الس ــيولة؛ يتم
إ ي ــالء أهمي ــة خاص ــة لمراجعة وتحديث خط ــة تمويل الطوارئ بالتنس ــيق مع
دوائ ــر الخزين ــة ،بم ــا يش ــمل خط ــوط التمويل يف ظ ــل أزمات الس ــيولة ،وذلك
م ــن أج ــل ضم ــان توفي ــر الس ــيولة الالزمة لكافة أنش ــطة البن ــك والتح ّوط من
أي مخاط ــر مس ــتقبلية ق ــد تنت ــج يف حال ظهور أزمات س ــيولة غي ــر متوقعة.

االستدامة

ت ــرى الدائ ــرة وج ــوب إدخ ــال المخاط ــر الخاص ــة بتبع ــات أعم ــال البن ــك عل ــى
البيئ ــة والمجتم ــع والحوكم ــة ،وذلك تماش ــيا ً م ــع حرص البن ــك على تطبيق
أفض ــل معايي ــر االس ــتدامة وحماي ــة مصال ــح أصح ــاب المصلحة.

خبرات طاقم إدارة المخاطر

ت ــم تدر ي ــب طاق ــم إدارة المخاط ــر وف ــق أعل ــى معايي ــر التدر ي ــب والتأهي ــل
ال ــدويل ،حي ــث ت ــم الحص ــول عل ــى الش ــهادات الدولي ــة يف مج ــال المخاط ــر
العالمي ــة وتش ــمل :ش ــهادة ( ،)Certified Risk Specialistوش ــهادة
( ،)ISO27001 Certified Lead Auditorوش ــهادة (Certified Informa-
 ،)tion Security Professional CISSPودورات ( )ISO 31000و (Risk
 ،)Management Professionalوذل ــك من المجالس العالمية ذات العالقة.

رفع التقارير لمجلس اإلدارة

يت ــم رف ــع التقار ي ــر لمجل ــس اإلدارة من خالل لجن ــة إدارة المخاط ــر واالمتثال،
بم ــا يضم ــن اط ــالع مجل ــس اإلدارة بش ــكل دائ ــم عل ــى منظوم ــة المخاط ــر
 Risk Profileوس ــجل المخاط ــر وإج ــراءات الضب ــط الداخل ــي المتعلق ــة به ــا.
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مكافحة غسل األموال ومراقبة االمتثال

سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات

ُيعــد العمــل المنظــم لــدرء المخاطــر وحمايــة البنــك وعمالئــه جــزءا ً أساســيا ً مــن االســتدامة المصرفيــة ،لــذا يعمــل بنــك فلســطين علــى حمايــة
خدماتــه ومنتجاتــه مــن اســتغاللها يف عمليــات أو أنشــطة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وذلــك مــن خــالل سياســاته وإجراءاتــه الداخليــة
المعتمــدة يف هــذا المجــال والتــي يتــم تحديثهــا وتطويرهــا ســنويا ً وعنــد الحاجــة لتوا كــب المتطلبــات الرقابيــة المحليــة والتوصيــات العالميــة
مثــل :توصيــات “الفاتــف” األربعيــن ،إرشــادات لجنــة “بــازل” لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ومبــادئ “ولفســبرج” والممارســات
الرائــدة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .وانطالق ـا ً مــن التــزام البنــك بقــرار بقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب الفلســطيني ،والتعليمــات الصــادرة بموجبــه ،والمعاييــر والتوصيــات الدوليــة ذات الخصــوص ،وبمــا يشــمل تطبيــق البنــك لسياســة
اعــرف عميلــك ( )KYCوبــذل العنايــة الواجبــة ()CDD؛ فــإن بنــك فلســطين:
ال يحتفظ بحسابات ألشخاص مجهويل الهوية أو ذوي أسماء وهمية أو صورية.
ال يحتفظ وال يفتح حسابات لألشخاص العابرين.
ال يحتفظ وال يتعامل مع بنوك ومؤسسات الظل.
ال يقوم بفتح حسابات أو إجراء أي عمليات مصرفية للعمالء المدرجين على القوائم السوداء.

ينفذ فحصا ً دوريا ً لحسابات العمالء للتأكد من عدم إدراج أي منهم على القوائم السوداء.
كما ال يتعامل البنك مع العمالء الذين ينخرطون يف أي مما يلي:
ُصنع األسلحة والذخائر واالتجار بها بصورة غير مشروعة.
االتجار بالبشر.
المواد اإلباحية.
المقامرة عبر اإلنترنت دون عرض محلي على األرض.
االنتهاكات المتعمدة أو المتعمدة للقانون أو اللوائح أو السياسة المتعلقة بالجرائم المالية و /أو االحتيال.
االنتهاكات المتكررة غير المقصودة أو العرضية للقانون أو اللوائح أو السياسة المتعلقة بالجرائم المالية و /أو االحتيال.
إساءة استخدام الحسابات يف عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو االحتيال.
تسهيل األنشطة التجارية التي يمكن تفسيرها على أنها جريمة ضريبية.
رفض تقديم معلومات أو وثائق كافية يطلبها البنك.
الرشوة والفساد.
يقــوم بالتعــرف علــى العمــالء الطبيعييــن واالعتبارييــن والمســتفيد الحقيقــي والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــالل الوثائــق أو البيانــات أو
المســتندات قبــل وأثنــاء وبعــد فتــح الحســاب ،وعنــد الشــك يف صحــة أو كفايــة البيانــات المتعلقــة بتحديــد هويــة العميــل التــي يتــم الحصــول
عليهــا مســتقبالً ،وعنــد االشــتباه يف غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
يقــوم بالتعــرف وجمــع المعلومــات حــول الغــرض مــن العمليــات الجار يــة والمتوقعــة علــى الحســاب والطبيعــة المقصــودة لعالقــة العمــل
عبــر اســتخدام نمــوذج فتــح الحســاب المصمــم وفق ـا ً لسياســة اعــرف عميلــك وسياســة البنــك وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية،
باإلضافــة إىل النمــاذج المخصصــة لكافــة أنــواع العمليــات التــي تتــم علــى حســابات العمــالء (إيداعــات ،ســحوبات ،حــواالت ،الــخ).
يعمــل علــى تحديــد وتقييــم المخاطــر علــى مســتوى العمــالء والحســابات والتعامــل معهــا وفق ـا ً لتصنيــف العمــالء حســب درجــة الخطــر
ونوعيــة الحســاب ونمــط العميــل وطبيعــة نشــاطه والبلــدان التــي يتعامــل معهــا ،ويتــم إ يــالء عنايــة خاصــة بالعمــالء ذوي المخاطــر المرتفعــة
مــن خــالل طلــب مصــادر الدخــل والثــروة واإلقامــة لهــؤالء العمــالء باإلضافــة إىل الموافقــات اإلدار يــة وفــق درجــة المخاطــر.
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إصــدار التعليمــات والشــروحات والتوضيحــات حــول آليــات العمــل لتطبيــق سياســة اعــرف عميلــك والمتطلبــات الالزمــة لفتــح الحســابات ولــكل
عمليــة أو عالقــة تنشــأ مــع العمــالء.
ُيط ّبــق معاييــر وسياســة اعــرف عميلــك وبــذل العنايــة الالزمــة بالنســبة للعالقــات القائمــة عبــر الحــدود مــع المصــارف المراســلة ،وذلــك مــن خــالل
جمــع المعلومــات عنهــا وتقييــم ســمعة المؤسســة المتلقيــة وطبيعــة اإلشــراف الــذي تخضــع لــه والحصــول علــى مصادقــة اإلدارة العليــا قبــل إقامــة
العالقــة مــع المؤسســة المتلقيــة وتقييــم ضوابطهــا فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
يقــوم بفحــص كافــة الحــواالت الصــادرة والــواردة علــى القوائــم الســوداء مــن خــالل أحــدث األنظمــة لمطابقــة حســابات العمــالء والجهــات المســتفيدة
و /أو المحولــة لهــذه الحــواالت علــى القوائــم ،ور ّد أي حوالــة يف حــال تبيــن وجــود أي طــرف مــن أطــراف الحوالــة مدرجـا ً علــى القوائــم الســوداء.
يســتخدم أحــدث البرامــج لتحليــل حســابات العمــالء ومتابعــة الحــركات التــي تتــم علــى حســاباتهم ،ويقــوم بتعديــل وتطويــر البرامــج لتتــوا َءم مــع
أحــدث المســتجدات يف مجــال الرقابــة علــى العمليــات ،وذلــك مــن خــالل ســيناريوهات مخصصــة لمراقبــة األنمــاط المتبعــة لغســل األمــوال و /أو
تمويــل اإلرهــاب.
ُيط ّبــق العديــد مــن المعاييــر لمتابعــة العمليــات واألنشــطة المختلفــة كمؤشــرات أوليــة أو كمؤشــرات اشــتباه ،حيــث توجــد مؤشــرات اشــتباه عامــة،
وذلــك عنــد فتــح الحســابات ،وإجــراء المعامــالت المختلفــة ،والحــواالت الــواردة والصــادرة ،واإليداعــات والســحوبات النقديــة ،ومنــح التســهيالت،
وتأجيــر الصناديــق ،واالســتثمارات وشــراء األســهم والســندات ،وتمويــل عمليــات التجــارة واالعتمــادات والكفــاالت ،وتفعيــل الحســابات الجامــدة
والمغلقــة وتنفيــذ العمليــات اإللكترونيــة.
يقوم باالحتفاظ بالسجالت والوثائق الخاصة بالعمالء وفقا ً للمدة القانونية المنصوص عليها يف القانون والتعليمات.
يمتنــع عــن تنفيــذ العمليــات الماليــة المشــتبه بهــا والتــي تتضمــن جريمــة غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو أي
مــن الجرائــم األصليــة ،ويتــم إبــالغ وحــدة المتابعــة الماليــة علــى الفــور.
يقــوم برفــع تقار يــر اشــتباه علــى وجــه الســرعة يف حــال توفــر أســس معقولــة لالشــتباه ُتفيــد بــأن األمــوال
تشــكل متحصــالت جرميــة ،أو إن كان لديــه علــم بواقعــة أو نشــاط قــد يكــون مؤشــرا ً علــى جريمــة
غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو أي مــن الجرائــم األصليــة.
يعقــد البرامــج التدريبيــة والحلقــات النقاشــية حــول معاييــر ومؤشــرات وأنشــطة مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وخاصــة للموظفيــن الجــدد.
يواظــب علــى تعميــم التعليمــات والتعاميــم الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة
للدوائــر والفــروع فــور ورودهــا وإصــدار الشــروحات واإليضاحــات الالزمــة لهــا.
يراعــي اســتقاللية دائــرة مكافحــة غســل األمــوال بحيــث تتبــع الوحــدة
للجنــة المراجعــة والتدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مباشــر ًة،
وتســتقل يف عملهــا عــن مراقبــة االمتثــال والتدقيــق الداخلــي وإدارة
المخاطــر إال أنهــا تخضــع للتدقيــق مــن التدقيــق الداخلــي بمــا ال يتعــارض مــع سـ ّر ية
المعلومــات الخاصــة بتقار يــر االشــتباه.

معا ً نؤثر
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التطورات

إيمانـا ً مــن بنــك فلســطين بأهميــة الحفــاظ علــى بيئــة رقابيــة رادعــة لغاســلي األمــوال ،وحرصـا ً منــه علــى ودائــع العمــالء وتوقعــات الجهــات الرقابيــة والعالميــة
والمســتثمرين ومراســلي البنــك حــول العالــم واســتدامة الخدمــات التــي يقدمهــا؛ فقــد عمــل البنــك علــى تطويــر الجوانــب التاليــة ليوا كــب أفضــل الممارســات
العالميــة بشــهادة أفضــل شــركات التدقيــق الخارجيــة:
تطوير سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات.
تطوير منهجية سياسة احتساب مخاطر العمالء وفق أفضل الممارسات العالمية.
تطويــر منهجيــة احتســاب مخاطــر الجرائــم الماليــة علــى مســتوى المؤسســات لكافــة منتجــات وخدمــات وقنــوات البنــك ،وآليــات احتســاب المخاطر المتأصلة
والمتبقية.
تطوير إجراءات عمل اإلبالغ عن تقارير االشتباه بما يوا كب الممارسات العالمية.
تطوير إجراءات عمل الفحص على قوائم العقوبات والحظر بما يوا كب الممارسات العالمية.
تطويــر إجــراءات فحــص المعامــالت الماليــة ومراقبــة الحــركات وأنمــاط غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،إىل جانــب تطويــر ســيناريوهات الرقابــة لتشــمل كافــة
األنمــاط المســتخدمة عالميـا ً لغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
تطوير إجراءات فتح الحساب بما يتوا َءم مع النهج القائم على المخاطر.
تطوير النظام البنكي ليتوا َءم مع منهجية المخاطر.

االمتثال ومكافحة غسل األموال

حمايــة البنــك مــن أجــل اســتدامة خدماتــه يتطلــب عمــال ً رقابيـا ً يضمــن امتثــال البنــك لتعليمــات الجهــات الرقابيــة وكذلــك القيــام بمعالجــة شــكاوى العمــالء
والموظفيــن بشــكل مهنــي ومســتقل ،لــذا يتبنــى البنــك نظــام امتثــال فعــال لتحديــد وإدارة متطلبــات االمتثــال للمتطلبــات الرقابيــة المختلفــة.

إدارة مخاطــر االمتثــال بشــكل اســتبايق ،وااللتــزام بشــكل تــام بمزاولــة األنشــطة المصرفيــة بمــا يتوافــق مــع جميــع اللوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا يف
فلســطين.
يلتــزم البنــك بشــكل تــام بمنــع اســتخدام البنــك يف أي نشــاط غيــر قانــوين ،وذلــك مــن خــالل وضــع سياســات خاصــة بمكافحــة الجرائــم الماليــة وجرائــم غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .كمــا ينتهــج سياســة اعــرف عميلــك والتــي يحــرص مــن خاللهــا علــى تلبيــة كافــة المتطلبــات القانونيــة المتعلقــة ببــذل العنايــة
الواجبــة وعلــى أســاس مســتمر لتحديــد الهويــة الحقيقيــة والمســتفيد الحقيقــي لعمــالء البنــك ،والتحقــق مــن أســماء العمــالء مــن حيــث قوائــم األشــخاص
المحظــور التعامــل معهــم ،واإلبــالغ عــن األنشــطة غيــر االعتياديــة والتــي قــد تهــدد البيئــة والمجتمــع وال ســيما جرائــم غســل األمــوال التــي تهــدد أمــن وســالمة
المجتمــع .وتعتبــر الجرائــم البيئيــة والمتحصــالت الماليــة الناتجــة عنهــا مــن الجرائــم األصليــة التــي يج ـ ّرم القانــون الفلســطيني متحصالتهــا الماليــة ،ويقــوم
البنــك باإلبــالغ عــن أي متحصــالت ماليــة قــد يكــون مصدرهــا أي مــن الجرائــم األصليــة.
ترفــع دوائــر االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال تقر يــرا ً نصــف ســنوي علــى األقــل للجنــة االمتثــال والمخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة يشــمل تقييــم
إجــراءات البنــك باالســتناد إىل التعليمــات الرقابيــة وتقييــم درجــة االلتــزام ،باإلضافــة إىل اإلجــراءات المتخــذة لخفــض المخاطــر المكتشــفة.
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تقديــم برامــج تدريبيــة حــول أفضــل الممارســات المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب واالمتثــال للعقوبــات ،لمــا تحققــه مــن أثــر علــى اســتدامة واســتمرارية
العمــل وحمايــة أصحــاب المصلحــة ومصالــح المســاهمين مــن مخاطــر الجريمــة
والحفــاظ علــى ســمعة البنــك مــن االنخــراط يف أي أنشــطة مشــبوهة.
تركــز دائــرة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى إدارة التعــرض لمخاطــر
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وحمايــة األصــول ،وذلــك مــن خــالل تقييــم المخاطــر
المتأصلــة المســتقبلية والمحتملــة لتعــرض منتجــات وخدمــات وقنــوات البنــك لمخاطــر
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .كمــا تقــوم ببنــاء خطــة الحتســاب المخاطــر المتبقيــة
وتخفيــض مخاطــر هــذه الجرائــم إىل الحــد األدىن ،بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف البنــك
االســتراتيجية وحمايــة أصحــاب المصلحــة.
بنــاء خطــة عمــل الســتقطاب كافــة فئــات المجتمــع تعز يــزا ً للشــمول المــايل ،بمــا يســاهم
يف االســتقرار المســتقبلي لالقتصــاد بشــكل عــام ،وذلــك مــن خــالل تشــجيع الفئــات
المهمشــة وذوي الدخــل المحــدود علــى فتــح حســابات والوصــول إىل الخدمــات الماليــة
وتســهيل إجــراءات العمــل ،بمــا يخــدم فتــح حســابات لهــذه الفئــات مــع اعتمــاد النهــج
القائــم علــى المخاطــر يف فتــح الحســابات ،األمــر الــذي يعــزز االســتقرار المــايل وعــدم إنهــاء
عالقــة العمــل بــدون فهــم مخاطــر العميــل أو شــهية البنــك للمخاطــر.
تقــوم دائــرة مراقبــة االمتثــال بمعالجــة شــكاوى العمــالء وحمايــة مصالحهــم ،حيــث تتــم
دراســة شــكاوى العمــالء ومعالجتهــا بالطريقــة الســليمة بمــا يرضــي العميــل وال يعــرض
البنــك ألي مخاطــر ،وبحيــث تتــم إتاحــة الفرصــة أمــام الجمهــور لتقديــم الشــكاوى لجهــة
مســتقلة عــن اإلدارة التنفيذيــة ،ومتابعــة اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة وتأميــن
المعالجــة المناســبة للشــكاوى ،إضافــة إىل االســتفادة مــن الشــكاوى لتحســين جــودة
الخدمــات والمنتجــات وأســاليب تقديمهــا وإجــراءات العمــل الخاصــة بهــا.
يلتــزم البنــك مــن خــالل لجنــة داخليــة بمتابعــة اإلبالغــات الداخليــة مــن ِقبــل موظفــي
البنــك حــول مخالفــات يشــاهدونها دون تعريضهــم أو تعر يــض وظائفهــم ألي خطــر،
وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة الداخليــة وتجنيبهــا أي مخالفــات تع ـ ّرض
البنــك للمخاطــر ،وتطويــر أســاليب وإجــراءات وقائيــة لمواجهــة مخاطــر االحتيــال والغــش
والمخالفــات أو القيــام بعمليــات مشــبوهة.
يتــم تحديــث السياســات واإلجــراءات باســتمرار لضمــان موا َءمتهــا وتوافقهــا مــع
المســتجدات التــي تطــرأ مــن خــالل تعليمــات وتعاميــم الجهــات الرقابيــة.
يتــم نشــر رســائل توعويــة بشــكل مســتمر حــول المخاطــر المختلفــة بنــا ًء علــى واقــع
العمــل اليومــي ،وذلــك إلبقــاء الموظفيــن علــى اطــالع دائــم علــى المخاطــر التــي قــد
يتعــرض لهــا البنــك.
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الهيئات الرقابية

لزيارة الموقع يرجى عمل مسح
للرمز من خالل هاتفكم المحمول
لإلطالع على المزيد

لزيارة الموقع يرجى عمل مسح
للرمز من خالل هاتفكم المحمول
لإلطالع على المزيد

لزيارة الموقع يرجى عمل مسح
للرمز من خالل هاتفكم المحمول
لإلطالع على المزيد
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اإلفصاحات

الرواتب و المكافآت ﻷعضاء اإلدارة التنفيﺬية للمﺠموعة

بلغــت الرواتــب و المكافــآت لــإلدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 3,308,124
دوالر أمريكــي.

مصاريف سفر و ندوات لإلدارة التنفيﺬية
ال يوجد مصاريف سفر وندوات لإلدارة التنفيذية خالل عام 2021
التسﻬيالت الممنوحة لإلدارة التنفيﺬية
بلــغ مجمــوع التســهيالت الممنوحــة لــالدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ
 2,866,833دوالر أمريكي
المكافأة المقترحة ﻷعضاء مﺠلس اإلدارة على اﻷرباح
بلغــت قيمــة المكافــأة المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2021
مقــدار  990,000دوالر أمريكــي
اﻻعتماد على موردين وعمالء رئيسيين

القرارات ذات اﻷثر المادي
تعتبــر القــرارات العســكرية اإلســرائيلية أحــد العوائــق الرئيســية يف إدارة
عمليــات البنــك ،خاصــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة والحواجــز
العســكرية التــي تقطــع أوصــال الضفــة الغربيــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن
بنــك فلســطين وبمــا يمتلكــه مــن كفــاءات اســتطاع التكيــف مــع هــذه
القــرارات .إن متــالك بنــك فلســطين ألكبــر شــبكة مصرفيــة يف األراضــي
الفلســطينية مكنــه مــن إدارة عملياتــه واســتمراريتها يف ظــل هــذه الظــروف.
السيطرة على الشركة
ال توجد جهات مسيطرة على الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أعمال مﺠلس اﻻدارة للعام 2021
عقــد مجلــس اإلدارة خــالل عــام  2021تســع جلســات لممارســة المهــام
الموكلــة لــه كمــا هــو مذكــور يف مدونــة الحكومــة والنظــام الداخلــي للبنــك.

ال يوجد موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا ً أو خارجيا ً يشكلون % 10
فأعلى من إجمايل المشتريات و/أو المبيعات للشركة

مسائﻞ أحيلت للتصويت من قبﻞ حملة اﻷسﻬم
ال يوجــد أ يــة مســائل أثيــرت أو أحيلــت مــن قبــل أي مــن حملــة االســهم خــالل
العام 2021

اإلمتيازات
ال توجــد أ يــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن
منتجاتهــا بموجــب القوانيــن و األنظمــة أو غيرهــا .كمــا التوجــد أ يــة بــراءات
اخترعــات أو حقــوق امتيــاز حصلــت الشــركة عليهــا

البيانات المالية اﻷولية
ال يوجــد اختــالف بيــن البيانــات الماليــة األوليــة المفصــح عنهــا ســابقا ً
والبيانــات الماليــة النهائيــة

العمليات غير المتكررة
ال يوجــد أي أثــر مــايل لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل
الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســية
اإلﺟرات القانونية
بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة ( )248و ()206
قضيــة كمــا يف  31كانــون األول  2021و  ،2020علــى التــوايل ،وذلــك ضمــن
النشــاط الطبيعــي للبنــك .بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل69,672,366
دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــاد  62,469,846دوالر أمريكــي كمــا يف  31كانــون
األول  2021و  ،2020علــى التــوايل ،ويف تقديــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه
لــن يترتــب علــى البنــك أ يــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم
تخصيصــه لمواجهتهــا

مدققي الحسابات
قام بتدقيق البيانات المالية للعام  2021شركة ارنست ويونغ
آلية إيصال المعلومات
ســيتم إرســال التقرير الســنوي الكترونيا لجميع الســادة المســاهمين على
البر يــد اإللكتــروين مــع بطاقــة الدعــوة مــع بطاقــة الدعــوة الخاصــة باجتمــاع
الهيئــة العامــة ،كمــا ســيكون التقر يــر متاحـا ً لإلطــالع يف جميــع فروعنــا وعلــى
موقــع البنــك اإللكتــروين.
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عالقات المستثمرين وبيانات المساهمين

منــذ تار يــخ تأسيســه؛ أوىل بنــك فلســطين اهتمامــه بتعز يــز مبــدأ الثقــة
المتبادلــة مــع مســاهميه ،وتجلــى هــذا الحــرص خــالل األعــوام الماضيــة
والتــي شــهدت ظروف ـا ً اقتصاديــة وسياســية صعبــة أثــرت ســلبا ً علــى كافــة
القطاعــات االقتصاديــة ال ســيما عقِ ــب تفشــي جائحــة «كورونــا» .ورغــم
الظــروف االســتثنائية؛ ترســخت ثقــة المســاهمين والمســتثمرين بــأداء
البنــك ،وبقدرتــه علــى إدارة األزمــات وتجــاوز التحديــات ،وذلــك عبــر ابتــكاره
وأدوات خالقــة تكفــل تقديــم خدمــات بنكيــة رقميــة متطــورة ومميــزة،
حلــوال ً
ٍ
العمــالء وتلبــي احتياجــات وتطلعــات أصحاب المصلحة كافة.
تخــدم جمهــور ُ
ويعــود اســتمرار هــذه الثقــة إىل التــزام البنــك تجــاه مجتمعــه ،وتعهــده بدعــم
برامــج المســؤولية المجتمعيــة والتــي يســتهدف مــن خاللهــا قطاعــات
الصحــة ،والتعليــم ،والبيئــة ،والر يــادة والتكنولوجيــا .وتوســع نطــاق االلتــزام
بهــذه المســؤولية ليشــمل كافــة أعمــال البنــك ،وأنشــطته وعالقاتــه ،وذلــك
تحــت مظلــة منهجيــة االســتدامة المرتكــزة علــى ثالثــة محــاور ،وهــي:
المجتمــع والبيئــة والحوكمــة .وقــد أدت هــذه الثقــة إىل توطيــد عالقــة طويلــة
ـي االســتثمار االجتماعــي والعائــد المــادي ،وذلــك
األمــد تـ
ُ
ـوازن مــا بيــن كفتـ ْ
حفاظ ـا ً علــى حقــوق المســاهمين وجميــع أصحــاب المصلحــة ،وســعيا ً إىل
تحقيــق التأثيــر المســتدام يف مختلــف الشــؤون المجتمعيــة واالقتصاديــة.

نشرة اإلصدار الﺨاصة بأسﻬم بنك فلسطين
التاريخ2021/09/21 :
المستثمرFISEA :
قيمة االستثمار 12 :مليون دوالر
عدد األسهم المصدرة7,272,727 :
رأس المال قبل اإلصدار 210,160,800 :دوالر أمريكي
رأس المال بعد اإلصدار 217,433,527 :دوالر أمريكي
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استراتيجية عالقات المستثمرين

تقــوم اســتراتيجية عالقــات المســتثمرين بشــكل أساســي علــى
اتبــاع الممارســات الفضلــى يف إدارة العالقــة مــع المســاهمين ،وذلــك
عبــر االلتــزام بمبــادئ الشــفافية واإلفصــاح وإيضــاح النتائــج الماليــة
للبنــك .كمــا تحــرص علــى تعز يــز قاعــدة المســاهمين مــن خــالل جــذب
مســتثمرين اســتراتيجيين ومؤثر يــن اجتماعي ـاً ،بمــا يم ـ ّد البنــك بالقيمــة
ّ
ويحقــق مبــدأ االســتدامة .وتســهم عالقــات المســتثمرين يف
المضافــة
تمكيــن البنــك مــن تحقيــق اســتراتيجياته المتمثلــة يف :االلتــزام بمبــادئ
االســتدامة والحوكمــة ،وتطبيــق المعاييــر البيئيــة والمجتمعيــة (،)ESG
وترســيخ الثقــة والشــفافية ،وتعز يــز مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة
مــن موظفيــن وعمــالء ومســاهمين وشــركاء ومســتثمرين .كمــا ُتعنــى
بإحــداث تأثيــر إيجــايب يف المجتمــع والبيئــة .وتماشــيا مــع هــذه األهــداف،
إضافــة إىل اإلســهام يف دعــم خطــة البنــك لز يــادة رأس مالــه بهــدف التوســع
والنمــو واالنتشــار ،فقــد جــذب البنــك مســتثمرا ً اســتراتيجيا ً جديــداً ،هــو
مؤسســة  FISEAالتابعــة لمؤسســة «بروباركــو»  -الــذراع االســتثماري
للوكالــة الفرنســية للتنميــة (Agence Française de Développement
 ،)AFDوهــي عضــو يف الشــبكة العالميــة لالســتثمار االجتماعــي ()GIIN
“ .”Global Impact Investing Networkوسيســهم انضمــام المؤسســة يف
تعز يــز اســتراتيجية البنــك لالســتدامة ،وإحــداث األثــر الفعــال والمثمــر علــى
صعيــد مختلــف األنشــطة المصرفيــة التــي يضطلــع بهــا البنــك مــع جميــع
تؤمــن هــذه الشــرا كة االلتــزام بأهــداف
الشــركاء وأصحــاب المصلحــة .كمــا ّ
التنمية المستدامة ( ،”Sustainable Development Goals“ )SDGsال سيما
أنهــا تتضمــن تقديــم المســاعدة الفنيــة يف مجــال االســتدامة .وقــد انضمــت
 FISEAإىل قاعدة مســاهمي بنك فلســطين يف  21أيلول  2021من خالل
إصدار خاص لألسهم يف بورصة فلسطين ،حيث تمت زيادة رأس مال البنك
مــن  210,160,800إىل  217,433,527دوالر أمريكــي ،بعــد نيــل موافقــات
الجهات الرقابية ممثل ًة بهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية.
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التواصــل وبنــاء عالقــة طويلــة األمــد أساســها الشــفافية
يواظــب فر يــق عمــل عالقــات المســتثمرين علــى االتصــال
والتواصــل الدائــم مــع مســاهمي ومســتثمري البنــك،
إلطالعهــم علــى كافــة أمــور ومســتجدات البنــك الجوهر يــة،
وعلــى مختلــف أنشــطته وفعالياتــه ،بمــا يشــمل إنجازاتــه
ونتائجه المالية وغير المالية ،وذلك باعتماد وسائل تواصل
متنوعــة ،ومنهــا :توز يــع البيانــات الصحفيــة واألخبــار عبــر
البر يــد اإللكتــروين ،ونشــر اإلعالنــات علــى المواقــع اإلخبار يــة
المحليــة والعربيــة والدوليــة ،هــذا إىل جانــب مشــاركة هــذه

المعلومــات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي للبنــك مثــل
 LinkedInو  .Facebookكمــا يتواصــل فر يــق العمــل
مباشــرة مــع المســاهمين عبــر تقنيــات االتصــال المــريئ
وخاصــة يف ظــل الظــروف الراهنــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد
تــم تطويــر محتــوى الموقــع اإللكتــروين للبنــك ليشــمل أهــم
المعلومــات الخاصــة بالمســاهمين والمســتثمرين ،وســهم
البنــك وأداءه ،إىل جانــب البيانــات الصحفيــة واإلفصاحــات
الماليــة ،وعــرض المســتثمرين والتقار يــر الســنوية.

قنوات التواصﻞ

وحفاظ ـا ً علــى البيئــة والتزام ـا ً بمعاييــر االســتدامة ،تســعى الدائــرة إىل تقليــص
أنشــطة الســفر واالجتماعــات الوجاهيــة بنســبة  % 40بهــدف تقليــل البصمــة
الكربونيــة ،حيــث يتــم االســتعاضة عــن هــذه األنشــطة بالتواصــل عبــر تقنيــات
االتصــال اإللكتــروين.
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بيانات المساهمين ومعلومات حول السهم
البيانات المالية وتقويم األحداث للعام 2022-2021
2021/05/31

نشر البيانات المالية األولية للربع األول من عام 2021

2021/09/30

نشر البيانات المالية للنصف األول من العام  2021بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية عليه

2021/10/31

نشر البيانات المالية للربع الثالث من العام 2021

2022/02/15

نشر البيانات المالية الختامية األولية للعام 2021

2022/04/18

تاريخ آخر يوم للمشاركة يف توزيعات أرباح األسهم

2022/04/19

تاريخ االستبعاد من التوزيعات

2022/04/19

اجتماع الجمعية العمومية

معلومات حول سهم بنك فلسطين
تاريخ اإلدراج لدى بورصة فلسطين

2005/09/22

السوق المايل

بورصة فلسطين

رمز البنك

BOP

الرقم العالمي للورقة المالية

PS1004112600

عدد األسهم المصدرة

 217,433,527سهما ً

القيمة االسمية للسهم الواحد

 1دوالر

سعر اإلغالق كما يف 2021/12/31

 2.00دوالر

حر يف 2021/12/31
نسبة األسهم المتاحة للتداول ال ّ

% 79.40

معا ً نؤثر

53

عالقات المستثمرين وبيانات المساهمين

نسبة ملكية كبار المساهمين وأعضاء مﺠلس اإلدارة واإلدارة التنفيﺬية وأقاربﻬم
كبار المساهمين الذين تبلغ نسبة ملكيتهم  % 5أو أ كثر
2020

2020

2021

2021

عدد األسهم

نسبة المساهمة

عدد األسهم

نسبة المساهمة

15,181,997

% 7.30

15,538,907

% 7.15

االسم

شركة المهلب الكويتية العقارية

والمدار من قِبل  Proparcoكمساهم استراتيجي يف بنك فلسطين خالل  2021بنسبة ملكية %3.34
تم انضمام  - FISEAصندوق االستثمار الخاص بالوكالة الفرنسية للتنمية ()AFD
ُ

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة
2020

2020

2021

2021

عدد األسهم

نسبة المساهمة

عدد األسهم

نسبة المساهمة

7,797,417

% 3.75

8,625,391

% 3.97

فرنسية

ماهر جواد فرح  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

723,627

% 0.35

630,863

% 0.29

فلسطينية

هاين حسن محمد نجم

225,766

% 0.11

228,023

% 0.10

فلسطينية

طارق بن عمر بن عبدالفتاح العقاد

26,317

% 0.01

26,580

% 0.01

فلسطينية

لنا جمال عبدالكريم أبو حجلة

28,939

% 0.01

59,228

% 0.03

كويتية

عبدهللا قيس عبدهللا الغانم

24,665

% 0.01

27,794

% 0.01

فلسطينية

مها صبحي عواد

72,975

% 0.04

123,704

% 0.06

فلسطينية

تفيدة الجرباوي

153,000

% 0.07

254,530

% 0.12

فلسطينية

عماد اريك شحاده

20,218

% 0.01

556,175

% 0.26

الجنسية

أعضاء مجلس اإلدارة

فلسطينية

هاشم هاين هاشم الشوا  -رئيس مجلس اإلدارة

ملكية اقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األوىل والثانية

54

|

2020

2021

الجنسية

االسم

عدد األسهم

عدد االسهم

فلسطينية

هدى هاين الشوا

5,886,334

5,945,197

فلسطينية

دينا هاين الشوا

2,258,548

2,258,548

فلسطينية

ليندا باترك الشوا

1,546,637

1,565,103

سويسرية

برناديتا فيجانو الشوا

155,341

156,894

كويتية

نبيل هاين قدومي

3,296,747

3,329,714

كويتية

ياسمين نبيل قدومي

1,542,655

1,558,081

كويتية

ليلى نبيل قدومي

1,553,077

1,568,607

فلسطينية

عمر بهاء الدين بهيج

143,481

101,434

فرنسية

جنفييف شانتل ماري بوامند

455,295

559,847

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

ملكية اإلدارة التنفيذية
2020

2021

عدد األسهم

عدد األسهم

11,091

11,201

0

2,500

18,521

19,791
2,000

الجنسية

المنصب

االسم

فلسطينية

المدير العام

محمود ماهر محمود الشوا

فلسطينية

مدير إدارة المالية

صخر رستم ضياء الدين نمري

فلسطينية

مدير إدارة العالقات والتعاون االستراتيجي

كامل عارف كامل حسيني

فلسطينية

مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

باسم فهمي سليم مرقه

0

فلسطينية

مدير إدارة التدقيق

نجيب جاسر نجيب ياسر

0

20,000

فلسطينية

مدير ادارة الخزينة

سليمان محمد سليمان نصر

9,883

9,981

فلسطينية

مدير إدارة أعمال الشركات

ناصر محمد رشدي باكير

19,225

19,417

فلسطينية

مدير إدارة الموارد البشرية

رنده صليبا سليمان عبدهللا

3,202

3,234

فلسطينية

مديرة إدارة المخاطر

امل باتريسيا مصيص سالمة مصيص

111

5,162

فلسطينية

مدير إدارة االئتمان

حنا بسيل جورج سحار

10,560

10,665

فلسطينية

مدير إدارة العمليات

موسى ميشيل موسى شامية

17,669

17,845

تطور رأس مال البنك خالل العام 2021
تاريخ توزيع

عدد األسهم

مجموع األسهم

نسبة

المجانية

بعد اإلجراء

األرباح

2021/09/21

210,160,800

-

-

217,433,527

-

208,080,000

-

2,080,800

210,160,800

%1

208,080,000

8,323,200

-

208,080,000

%4

تاريخ التسجيل

نوع اإلجراء

تاريخ اإلفصاح

إصدار خاص

2021/09/21

-

أسهم مجانية

2021/03/31

2021/04/18

2021/04/18

أرباح نقدية

2021/03/31

2021/04/01

2021/04/01

األرباح

عدد األسهم
قبل اإلجراء

أرباح نقدية

معا ً نؤثر
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مﺤﻠﻲ

ﺷركات

آﺟنﺒﻲ

اﻓراد

عدد المساهمين ونسبة مساهمتﻬم حسب الﺠنسية والقطاع كما في نﻬاية العام 2021

عدد

المساهمين

2021

نﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴاﻫﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠنﺴﻴﺔ

4,708

2020

4،660

نﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴاﻫﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘطاع

35.12%
38.59%
64.88%
61.41%

آﺟنﺒﻲ

مﺤﻠﻲ

ﺷركات

اﻓراد

نشاط التداول لعام 2021

عدد

ﻋﺪد ونﺴﺒﺔ اﻷسﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

المساهمين

%14.65
بورصة فلسطين

بورصة فلسطين

بنك فلسطين

بنك فلسطين

29,487,398

53,042,955

ﻋﺪد ونﺴﺒﺔ اﻟصﻔﻘات اﻟﻤنﻔﺬة
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%12.67

418,690,353

201,246,572

بنك فلسطين

4،660

قﻴﻤﺔ ونﺴﺒﺔ اﻷسﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ $

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴوقﻴﺔ ) ($كﻤا ﻓﻲ

ﻋﺪد ونﺴﺒﺔ اﻷسﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

قﻴﻤﺔ ونﺴﺒﺔ اﻷسﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ $

بورصة فلسطين

بورصة فلسطين

بنك فلسطين

بنك فلسطين

ﻋﺪد ونﺴﺒﺔ اﻟصﻔﻘات اﻟﻤنﻔﺬة

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴوقﻴﺔ ) ($كﻤا ﻓﻲ 2021/12/31

%10.59

بورصة فلسطين

بورصة فلسطين

33,531

%9.87

4,407,120,635
بنك فلسطين

بنك فلسطين

3,643

434,867,054

معدل دوران السﻬم

نسبة اﻷسﻬم الحرة

بنك فلسطين

بنك فلسطين

%13.56

%79.40

مﻌﺪل اﻟﺪوران ﻟﻠﺸركات

مﻌﺪل اﻷسﻬﻢ اﻟﺤرة ﻟﻠﺸركات

%35.38

%9.92

أسﻌار اﻹﻏﻼق) ($ﺧﻼل اﻟﺴنوات اﻟخﻤﺲ اﻷﺧﻴرة

أداء سﻬﻢ ﺑنﻚ ﻓﻠﺴطﻴﻦ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻓﻠﺴطﻴﻦ 2021

نسبة اﻷسﻬم الحرة

1

$ 2.00

$ 1.65

$ 2.00

$ 2.32

$ 2.65

2021

2020

2019

2018

2017

عدد اﻷسﻬم المتداولة

2
2

عدد الصفقات المنفﺬة

3

القيمة السوقية كما في 2021/12/31

أداء سﻬم
بنك فلسطين
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توزيع اﻷرباح
امتاز بنك فلسطين منذ إدراجه يف بورصة فلسطين بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل سنوي ،حتى يف ظل الظروف االستثنائية والصعبة والتي
ُفرضت على االقتصاد الفلسطيني .ويوضح الملخص أدناه توزيعات األرباح النقدية والعينية خالل السنوات الخمس الماضية:

ﺗوزﻳع أرﺑاح اﻟﻤﺴاﻫﻤﻴﻦ
ونﺴﺒﺘﻬا مﻦ رأس مال اﻟﺒنﻚ

نصﻴﺐ اﻟﺴﻬﻢ مﻦ اﻷرﺑاح

نﺴﺒﺔ اﻟﺘوزﻳع مﻦ اﻷرﺑاح

13.50% 13.50%

أسﻬﻢ مﺠانﻴﺔ

2%

3%

2%

12%
10%

5%

ﺗوزﻳﻌات نﻘﺪﻳﺔ

1%
9%

2020

* 2021

4%

8%
2019

11.50%

2017

2018

2021

2020

2019

2018

13.50%

46%

46%

52%

50%

50%

2021

2020

2019

2017

$0.23

$0.10

$0.16

$0.25

8.7

16.5

12.5

9.28

10.6

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

2017

1.00

0.91

1.08

1.27

1.33
2017
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$0.25

مكرر اﻟرﺑﺤﻴﺔ )مرّة(
)(PE Ratio

بنك فلسطين

2017

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴوقﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘرﻳﺔ )مرّة(
)(P/BV
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خدمة العمالء

تصنيف العمالءمدراء حسابات

مدراء مناطق

لقــد حــرص بنــك فلســطين علــى تمييــز عمالئــه وخدمتهــم كل حســب تصنيفــه واحتياجاتــه فقــد تــم االنتهــاء مــن مشــروع تصنيــف العمــالء:
أفــراد وأعمــال وتعييــن مــدراء عالقــات عمــالء ومــدراء مناطــق يخدمــون التصنيــف الجديــد للعمــالء مــن أجــل تقديــم الخدمــات البنكيــة مــن
خــالل مركز يــة العمــالء والتــي تشــكل أحــد أهــم أعمــدة و ركائــز اســتراتيجية البنــك يف خدمــة العمــالء .كمــا وتــم التطويــر علــى منتجــات األفــراد
بشــكل كبيــر األمــر الــذي أدى اىل إحــداث نمــو يف هــذه المحفظــة لتعز يــز خدمــات هــذه الشــريحة.

تطوير منتﺠات اﻷفراد
النمو السنوي لمحفظة تسهيالت األفراد

5.78%
الرقمنة

منتج تم مراجعته وتطويره

13

شــهد العــام  2021إهتمامـا ً مســتمرا ً يف إنجــاز كافــة العمليــات والهيكليــات مــن أجــل الــريق يف خدمــة العمــالء وتحســين جــودة كافــة الخدمــات
المقدمــة للعمــالء .وشــمل هــذا اإلهتمــام ،االســتثمار يف أتمتــة العديــد مــن العمليــات وتعز يــز القنــوات الرقميــة والخدمــات الرقميــة للنهــوض
بمســتوى الخدمــة .لقــد نمــت العمليــات اإللكترونيــة بشــكل ملحــوظ وشــهد البنــك إقبــاال ً مــن عمالئــه علــى اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة،
وكان لبرامــج التحفيــز علــى اســتخدام هــذه القنــوات مــردودا ً إيجابيـاً .سيســتمر العمــل لصقــل مهــارات طواقــم البنــك لتقديــم مســتوى خدمــات
مميــز للعمــالء وتكثيــف اإلشــهار للخدمــات اإللكترونيــة.
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إنجازات  2021إلدارة الخزينة

لعبــت إدارة الخزينــة يف بنــك فلســطين دورا ً بــارزا ً يف العــام  ،2021حيــث ت ّركــز النشــاط يف تعر يــف العمــالء بخدمــات الخزينــة المتكاملــة والتــي
صممــت بعنايــة لكــي تلبــي احتياجاتهــم المصرفيــة مهمــا تنوعــت أعمالهــم ،وذلــك مــن خــالل قســم مبيعــات الخزينــة الــذي يعمــل علــى تمكيــن
التوعيــة المســتمرة بخدمــات ومنتجــات إدارة الخزينــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلذاعــات ،وتطويــر النشــرات االقتصاديــة الصــادرة عــن
دوائــر الخزينــة ،إضافــة إىل التميــز بالخدمــات المصرفيــة المقدمــة مــن دوائــر إدارة الخزينــة .ومــن أبــرز هــذه الخدمــات؛ أســعار صــرف العمــالت
األجنبيــة المنافســة والتــي شــهدت أرباحهــا ارتفاع ـا ً ملحوظــا يف العــام  ،2021ممــا جعلهــا يف مقدمــة القطــاع المصــريف الفلســطيني مــن ناحيــة
حجــم التــداول والحصــة الســوقية والتحــول الرقمــي لتقديــم هــذه الخدمــة.
ويتمتــع بنــك فلســطين بمكانــة رائــدة مــن حيــث إدارة عمليــات التغييــر والتطويــر لدوائــر الخزينــة الهادفــة إىل بنــاء منتجــات شــاملة أ كثــر اســتدامة،
وذلــك بمــا يتماشــى مــع رؤيــة مجلــس اإلدارة ،ويتوافــق يف الوقــت ذاتــه مــع المعاييــر الدوليــة ،ويلبــي تطلعــات المســاهمين والعمــالء.
وتماشــيا ً مــع اســتراتيجية البنــك للتحــول الرقمــي علــى صعيــد جميــع العمليــات المصرفيــة؛ أوجــدت إدارة الخزينــة أســعارا ً منافســة علــى تطبيــق
بنكــي اإللكتــروين ممــا أدى إىل إقبــال كبيــر مــن قبــل عمالئنــا علــى تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل هــذا التطبيــق دون الحاجــة إىل ز يــارة الفــروع ،وذلــك
كــون هــذه الخدمــة متوفــرة وبخطــوات بســيطة علــى مــدار الســاعة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،حققــت اســتثمارات البنــك الخارجيــة عوائــد اســتثمارية ممتــازة بفضــل اعتمــاد سياســة اســتثمارية تتســم بالتنــوع يف
االســتثمارات والتوز يــع الجغــرايف ،حيــث تمــت الموا َءمــة مــا بيــن األر بــاح مــن جهــة والمخاطــرة مــن جهــة أخــرى.
كمــا و ُتعتبــر دائــرة المؤسســات الماليــة حلقــة الوصــل مــا بيــن دوائــر وأعمــال البنــك الداخليــة والبنــوك الخارجيــة مــن خــالل العالقــات مــع شــبكة
البنــوك المراســلة المنتشــرة حــول العالــم ،حيــث قامــت الدائــرة بفتــح حســابات جديــدة مــع عــدة بنــوك خــالل العــام  ،2021ممــا ســاهم بشــكل
كبيــر يف ترويــج البنــك عالميـا ً وتعز يــز موا كبتــه ألفضــل الممارســات العالميــة.

التدوير والسندات الﺨضراء

شكلت االستدامة جزءا ً أساسيا ً من تطور أعمال دوائر إدارة الخزينة على مدار األشهر األخيرة ،حيث تم االستغناء عن التعامل بالورق إىل حد
كبير واستبداله بالوظائف اإللكترونية ،وأضفنا إىل محفظتنا االستثمارية السندات الخضراء التي يهدف إصدارها إىل االستثمار يف المشاريع
الصديقة للبيئة ،هذا باإلضافة إىل االستثمار يف سندات محلية ذات أثر مجتمعي والدخول يف شرا كات مع المجتمع المحلي بهدف محاربة
مرض السكري لدى النساء يف المخيمات والقرى ،كما نتطلع إىل المساهمة أ كثر يف دعم جهود االستثمار والمساهمة االجتماعية واإلنسانية
من أجل غرس أسس راسخة لمجتمع فاعل يتسم بالشمولية.

الحافظ اﻷمين ﻻستﺜماراتكم

حصــل بنــك فلســطين علــى رخصــة مــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وبورصــة فلســطين لممارســة مهــام الحافــظ األميــن يف فلســطين
للمســتثمرين المحلييــن واألجانــب.

ومــن أبــرز المهــام التــي نوفرهــا يف هــذا الجانــب؛ حمايــة المســتثمرين وتوفيــر كل مــا يلــزم لتلبيــة تطلعاتهــم وتوفيــر األدوات التــي تلبــي احتياجاتهــم
أينمــا تواجــدوا وشــمل ذلــك تس ـلّم األر بــاح المســتحقة علــى األوراق الماليــة الخاصــة بالعمــالء ،تنظيــم وحفــظ ســجالت دقيقــة للعمــالء ،تس ـلّم
ثمــن األوراق الماليــة المباعــة مــن الوســيط ودفــع ثمــن األوراق الماليــة المشــتراة للوســيط نيابــة عــن العمــالء ،إرســال تقار يــر دور يــة إىل العمــالء
ليتمكنــوا مــن االستفســار عــن محافظهــم والحســابات النقديــة الخاصــة بهــم وإعالمهــم بكافــة اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل ُمصــدري األوراق
الماليــة والمتعلقــة بالفوائــد واألر بــاح والحقــوق العائــدة لــألوراق الماليــة الخاصــة بهــم ،وأخيــرا ً حضــور اجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات نيابــة
عــن العمــالء والتصويــت عنهــم وإبالغهــم بــأي إجــراءات جديــدة تخــص الشــركات.
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إدارة العمليات للنهوض بخدمة العمالء
انســجاما ً مــع اســتراتيجية البنــك يف تطويــر الخدمــات المصرفيــة والتح ـ ّول الرقمــي بهــدف تلبيــة احتياجــات العمــالء بشــكل أســرع وأســهل وبدقــة
عاليــة؛ قامــت إدارة العمليــات باســتحداث دائــرة مختصــة يف جــودة وهندســة العمليــات واإلجــراءات ،ووضــع خطــة اســتراتيجية مــع اإلدارات المختلفــة
يف البنــك ألتمتــة عمليــات البنــك وإعــادة هندســتها ،واســتكمال تنفيــذ مشــروع مركــزة كافــة العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا يف الفــروع مــن أجــل تقديــم
أفضــل الخدمــات المصرفيــة للعمــالء.

ويف عام  ،2021أنجزت إدارة العمليات جزءا ً من خطتها االستراتيجية ،وشمل ذلك البنود التالية:
اســتكمال تطبيــق مشــروع المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات والبــدء بمركــزة كافــة عمليــات مقاصــة الشــيكات يف الفــروع ،ممــا كان لــه األثــر الواضــح
يف تخفيــض الوقــت والجهــد وعــدد الموظفيــن ،وتحســين جــودة الخدمــة المقدمــة للعمــالء ،باإلضافــة إىل تقليــل المخاطــر التشــغيلية إىل الحــد األدىن.
البدء بتنفيذ مشروع مركزة كافة عمليات الحواالت الصادرة وآليات إصدارها من قبل الفروع و/أو من قبل العمالء بشكل مباشر ،والذي سيسهم يف
تقليص الوقت والجهد وتقليل عدد الموظفين ،بما يؤدي إىل تحسين جودة الخدمة المقدمة للعمالء ،حيث ستظهر نتائج المشروع يف عام .2022
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تطبيق مشروع الربط اآليل مع سلطة النقد الفلسطينية لغايات االستعالم عن تصنيفات العمالء ،وقد تم استكمال عدة مشاريع ذات عالقة بالربط اآليل،
ومنها :مشروع إعادة هندسة عمليات طلبات دفاتر الشيكات وآلية الموافقة عليها وآلية طباعتها واستالمها وتسليمها للعمالء ،والذي ينسجم مع استراتيجية
البنك يف المحافظة على البيئة ،حيث ساهم المشروع يف تقليل الورق المطبوع بنسبة  % 80من إجمايل الورق المستخدم يف إجراءات دفاتر الشيكات
تطوير وتحســين مركزة عمليات وإجراءات الحســابات ،ال ســيما مشــروع فتح الحســابات وتحديث البيانات وقاعدة اعرف عميلك ( ،)KYCحيث قام البنك
بتحديث معظم الحسابات الفاعلة يف البنك واالمتثال للتعليمات الصادرة من قبل الجهات ذات االختصاص مما كان له دور كبير يف توفير قاعدة بيانات سليمة
عن العمالء لمعرفة تصنيفاتهم المختلفة ،سواء حسب درجة مخاطرهم أو نشاطهم أو عملهم ،بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم وفق تصنيفاتهم.
البدء بإعادة هندسة كافة النماذج الورقية المطلوبة وتقليص عددها وتحويلها إىل نماذج إلكترونية ،حيث تم إنجاز نسبة كبيرة منها يف عام  ،2020إضافة إىل تفعيل
خاصية الباركود وتطبيقها على النماذج لتسهيل أرشفتها بشكل آيل ،بما يتماشى مع ممارسات الحفاظ على البيئة ضمن مجهودات البنك يف تحقيق االستدامة.
البدء بتطبيق مشروع األرشفة اإللكترونية وتجهيز مقر مركزي لألرشيف ،حيث تم الشروع بتنفيذ عمليات األرشفة اإللكترونية بشكل مركزي بما يشمل كافة
مستندات ووثائق الفروع ،األمر الذي يساهم بشكل كبير يف المحافظة على المستندات بطريقة أ كثر أماناً ،إىل جانب تقليل المخاطر إىل أقل درجة ممكنة.
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االستدامة في بنك فلسطين

بصفتنــا البنــك الفلســطيني األول والرائــد علــى مســتوى الوطــن ،فإننــا نــدرك مســؤولياتنا وأهميــة الــدور الــذي نضطلــع بــه مــن أجــل ضمــان اســتدامة وتوســع
االقتصــاد الفلســطيني .فمنــذ تأســيس البنــك عــام  ،1960أوجدنــا بنــكا ً متبني ـا ً مصلحــة اإلنســان ،شــامالً ،يضــع أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف الشــرائح يف
طليعــة عملياتنــا اليوميــة ،كمــا ركزنــا اســتراتيجيتنا المســؤولة والمبنيــة علــى القيــم يف صميــم أعمالنــا.
وقــد أتــاح لنــا ذلــك ر يــادة الممارســات التــي تمكننــا مــن تقديــم خدمــة أفضــل لعمالئنــا ،وتوظيــف أعمالنــا لتحقيــق قيمــة اجتماعيــة وبيئيــة واقتصاديــة لمختلــف
أصحــاب المصلحــة .ويتنــوع نطــاق أعمالنــا ليشــمل الخدمــات المصرفيــة الرائــدة بمــا فيهــا الخدمــات الرقميــة ،والحــرص علــى ابتــكار الوســائل التــي تســهم
يف دمــج الفئــات المهمشــة والمحرومــة مــن الخدمــات المصرفيــة حتــى تتمكــن مــن االســتفادة مــن محفظــة خدماتنــا العديــدة ،إضافــة إىل وضــع اســتراتيجية
شــمولية لالســتثمار المجتمعــي.
وتشــمل جهــود االســتدامة يف البنــك عــدة محــاور ذات أولويــة ،والتــي تتمثــل يف :ضمــان مصالــح كافــة متعاملينــا ،وهــم موظفينــا ومجتمعنــا وشــركائنا إىل جانــب
بيئتنــا ،وذلــك ضمــن مبــادئ الحوكمــة العالميــة .باإلضافــة إىل ضمــان حقــوق موظفينــا والحــرص علــى تحقيــق مســتوى رضاهــم وتطورهــم الوظيفــي ،وإيجــاد
فــرص عمــل جديــدة مباشــرة وغيــر مباشــرة لألجيــال الشــابة.
كمــا تشــمل هــذه المحــاور تركيــز أعمالنــا األساســية نحــو تمكيــن وتنميــة االقتصــاد الفلســطيني ،وذلــك مــن خــالل تقديــم حزمــة متنوعــة مــن المنتجــات
والخدمــات ذات المســتوى العالمــي .هــذا إىل جانــب االبتــكار المســتمر لمنتجاتنــا وخدماتنــا حتــى نضمــن وصولهــا إىل الفئــات المهمشــة يف مجتمعنــا بمــا
يشــمل النســاء والشــباب والمناطــق النائيــة.
كذلــك تضــم المحــاور التــي ترتكــز عليهــا جهــود االســتدامة؛ وضــع اســتراتيجية لالســتثمار المجتمعــي المؤثــر علــى أســس متينــة ،تلبــي االحتياجــات العاجلــة بمــا
فيهــا إدارة األزمــات لمعالجــة التحديــات االقتصاديــة ،باإلضافــة إىل التركيــز علــى االســتثمارات طويلــة األجــل المتعلقــة بصحــة ورفاهيــة المواطنيــن الفلســطينيين.
كمــا تشــمل هــذه المحــاور ،العمــل علــى ضمــان عمليــات االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تخفيــض اســتهالك المــوارد الطبيعيــة وتقليــل المخلفــات التــي ُتنتــج
يف فروعنــا .هــذا باإلضافــة إىل االســتفادة مــن برامــج تمويلنــا واســتثمارنا لتعز يــز االســتدامة البيئيــة يف فلســطين مــن خــالل منــح القــروض الخضــراء واالســتثمار
يف الطاقــة المتجــددة.
ويف هــذا العــام ،شــرعنا يف مســيرة جــادة لمأسســة وتعميــم مبــادئ االســتدامة يف جميــع مرافــق البنــك .وقــد انطلقنــا بمســيرتنا هــذه عبــر اتخــاذ عــدة خطــوات
وإجــراءات ،والتــي شــملت :تأســيس لجنــة االســتدامة ضمــن لجــان مجلــس اإلدارة ،وهــي مكلّفــة باإلشــراف علــى إدارة برامــج االســتدامة يف البنــك ،ومراقبــة
أداء قســم االســتدامة ،وتحديــد أولويــات واســتراتيجيات االســتدامة ،والتأ كــد مــن دمــج قضايــا االســتدامة بشــكل فعــال يف العمــل ومراجعتهــا ضمــن أعلــى
مســتويات الحوكمــة المتبعــة يف البنــك.
ويف ســياق هــذه الخطــوات ،جــرى اســتحداث دائــرة االســتدامة ،والــذي تــم تفويضــه بشــكل أساســي إلدارة االســتدامة وتعميمهــا يف جميــع أقســام البنــك،
باإلضافــة إىل مراقبــة وتحليــل أداء االســتدامة الشــامل يف البنــك.
كمــا تشــمل جهودنــا نحــو مأسســة وتعميــم مبــادئ االســتدامة؛ العمــل علــى إصــدار أول تقر يــر اســتدامة يســتند إىل معاييــر  GRIللعــام  .2020-2021هــذا
باإلضافــة إىل وضــع اســتراتيجية اســتدامة ،والتــي ســتوضح بالتفصيــل أولوياتنــا والتزاماتنــا ومؤشــرات األداء الرئيســية يف المجــاالت األساســية لــألداء البيئــي
واالجتماعــي والحوكمــة (.)ESG
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ً
تحقيقا لالستدامة التنموية
الشمول المالي ..

ضمــن جهــوده يف تحقيــق أهــداف االســتدامة ،يؤكــد بنــك فلســطين علــى ســعيه المتواصــل لترســيخ مفاهيــم الشــمول المــايل إيمانـا ً منــه بضــرورة إدمــاج فئــات
المجتمــع بمــا يشــمل المــرأة ،الشــباب ،اليافعيــن ،ذوي اإلعاقــة ،إضافــة إىل المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،وذلــك عبــر تعز يــز وصولهــم إىل الخدمــات
الماليــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم ،وتطويــر برامــج وأنشــطة وتدريبــات ضمــن شــرا كات البنــك مــع مؤسســات محليــة ودوليــة .وخــالل العــام  ،2021نظــم
البنــك  133ورشــة بمشــاركة  2200مســتفيدة ومســتفيد عبــر لقــاءات وجاهيــة وإلكترونيــة.
وتعتمــد الخطــوة األوىل لتحقيــق الشــمول المــايل ،بعــد تصميــم البرامــج والخدمــات المناســبة لكافــة فئــات وشــرائح المجتمــع ،علــى رفــع درجــة المعرفــة
والوعــي بالقضايــا الماليــة والمصرفيــة لــدى الفئــات المســتهدفة ،خاصــة يف ظــل التطــورات والتغيــرات المســتمرة والتــي تطــرأ علــى الخدمــات المصرفيــة ،األمــر
الــذي ســيمك ّن الفئــات المســتهدفة مــن اتخــاذ قراراتهــم الماليــة بشــكل ســليم وإدارة حياتهــم المهنيــة والعمليــة بطريقــة مســتدامة ماليـا ً مــع رفدهــم بدرجــة
مناســبة مــن المعرفــة حــول الحفــاظ علــى البيئــة والمجتمــع.
و ُيعــد “لقــاء مــع بنــك فلســطين” مــن أهــم برامــج التوعيــة المصرفيــة التــي تســتهدف مختلــف الفئــات مــن نســاء وشــباب وصاحبــات وأصحــاب المشــاريع
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وذوات وذوي اإلعاقــة .ويســهم تعز يــز معرفتهــم باألمــور المصرفيــة والخدمــات واإلجــراءات المتّبعــة مــن خــالل هــذه اللقــاءات ،يف
توجيههــم التخــاذ القــرار الصحيــح .وتماشــيا ً مــع ظــروف العمــل عــن بُعــد والحــرص علــى التباعــد االجتماعــي ،تــم عقــد  61لقــاء توعيــة مصرفيــة اســتهدف حــوايل
 1300مســتفيدة ومســتفيد يف مختلــف محافظــات الوطــن.
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برنامج فلسطينية

أطلــق بنــك فلســطين برنامــج فلســطينية يف عــام  2014بهــدف تعز يــز قــدرات الســيدات ،علــى اختــالف شــرائحهن ،ورفدهــن بمجموعــة مــن الخدمــات الماليــة
وغيــر الماليــة والتدريبــات والفــرص ،وتشــبيكهن مــع المرشــدات والمرشــدين ،مــع الحــرص علــى تطويــر البرامــج التدريبيــة وموا كبــة التغيــرات بمــا يتناســب
مــع احتياجاتهــن .وخــالل العاميــن  2020و 2021ونظــرا ً للتحديــات الكبيــرة التــي أوجدتهــا ظــروف جائحــة كورونــا ،اســتمر برنامــج فلســطينية بالتواصــل مــع
المســتفيدات والشــركاء ،بهــدف رفــع قدراتهــن علــى إدارة أعمالهــن وقيادتهــا يف ظــل األزمــات التــي يواجهنهــا.
كمــا اختتــم برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال  Mini-MBAفوجــه الخامــس عــن بُعــد خــالل العــام  2021بتخر يــج  24صاحبــة أعمــال مــن مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ،حيــث تــم تصميــم البرنامــج بالشــرا كة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة  IFCوشركة ارنســت ويونــغ  EYومنتــدى ســيدات األعمــال  .BWFويســعى
البرنامــج إىل تطويــر مهــارات صاحبــات المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر يف مجــاالت التخطيــط االســتراتيجي والمــايل والقانــوين والتســويقي ،باإلضافــة إىل
إدارة المــوارد البشــرية ،مــع التركيــز علــى تشــبيكهن مــع الخبيــرات والخبــراء المحلييــن والدولييــن.

ضمن شــرا كة البنك مع وزارة االقتصاد الوطني بهدف الوصول إىل صاحبات المشــاريع يف مختلف المناطق ،تم إطالق سلســلة ورشــات مشــتركة مخصصة
لصاحبــات األعمــال مــن أجــل توعيتهــن حــول أهميــة إدارة مشــاريعهن ماليـا ً وأخــذ القــرارات المصرفيــة الصحيحــة ،إضافـ ًة إىل تعريفهــن بــدور الــوزارة يف تنظيــم
بالســجل التجــاري ،والعالمــات التجار يــة واألمــوال المنقولــة .وتنفيــذا ً لرؤيــة البنــك ضمــن برنامــج فلســطينية
أعمالهــن مــن خــالل أنشــطة وخدمــات تتعلــق
ّ
لدعــم المشــاريع النســوية وضمــان اســتدامتها؛ تمــت رعايــة بــازار “إصــرار لنواصــل المشــوار  ”2بمشــاركة  70ســيدة رياديــة مــن مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة.

برنامج المرأة في قطاع اﻷعمال – مع شركاء محليين ودوليين

أطلــق بنــك فلســطين والبنــك األورويب إلعــادة اإلعمــار والتنميــة شــرا كتهما يف إطــار برنامج “المــرأة يف قطــاع األعمــال” ،وذلــك لتعز يــز قــدرات رائــدات األعمــال
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الفلســطينيات ومســاعدتهن علــى تنميــة أعمالهــن مــن النواحــي الماليــة وغيــر الماليــة .وباإلضافــة إىل إتاحــة فــرص الحصــول علــى التمويــل ،تلقــت مجموعــة
مــن صاحبــات األعمــال تدريبــات وإرشــادات إلدارة وتوســيع أعمالهــن ،كتدر يــب التح ـ ّول للتكنولوجيــا الرقمية بهــدف تعز يــز تواجدهــن الرقمــي واالســتثمار يف
مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ولتطويــر قــدرات صاحبــات األعمــال ،تــم عقــد عــدد مــن اللقــاءات مــن خــالل شــركة بــال بــاي –  ،PalPayبهــدف تعر يــف الســيدات بحلــول الدفــع اإللكتــروين
والتجــارة اإللكترونيــة والمفاهيــم الخاصــة بهــا ،وذلــك ضمــن توجــه بنــك فلســطين لتحقيــق الشــمول المــايل وتعز يــز وصولهــن إىل الخدمــات اإللكترونيــة وإدارة
مبيعاتهــن رقمي ـاً.
ً
ويعتمــد إطــالق أي برامــج تدريبيــة علــى التواصــل مــع الســيدات ضمــن برنامــج فلســطينية ودراســة احتياجاتهــن .واســتجابة لهــنُ ،عقــدت تدريبــات خاصــة
بالشــرا كة مــع مركــز تطويــر اإلعــالم يف جامعــة بيرز يــت يف مجــايل التصويــر الفوتوغــرايف ومهــارات تقديــم أنفســهن والتعر يــف برســالتهن حــول مشــاريعهن ،وذلــك
لبنــاء قدراتهــن علــى الترويــج لمشــاريعهن ،وتعز يــز حضورهــن يف اإلعــالم ومنصــات التواصــل االجتماعــي.

و ُيعتبر تسخير البنك لعالقاته ضمن شبكته الواسعة من الشركاء لتوفير فرص التشبيك وعرض الخدمات ورفع الوعي لدى المستفيدات والمستفيدين،
من الخطوات الهامة نحو تسهيل وصولهم إىل البرامج الداعمة والنهوض بقدراتهم ومشاريعهم من أجل تحقيق االستدامة.
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المسؤولية االجتماعية  ...ضمن منهجية االستدامة

ال ُيعــد االلتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة مجــرد شــعار اتخــذه بنــك فلســطين ،وإنمــا نهجـا ً مدروسـا ً نحــو تعز يــز االســتدامة يف العديــد مــن القطاعــات ،يؤكــد البنــك
مــن خاللــه التزامــه تجــاه مجتمعــه كجــزء مــن البنيــان الفلســطيني ،منســجما ً مــع رؤيتــه ودوره كمؤسســة مصرفيــة فلســطينية رائــدة وملتزمــة يف تطويــر القطــاع
المصــريف والمشــاركة يف النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني وتمكيــن المجتمــع ،لتتكامــل رســالته التــي انطلــق بهــا منــذ تأسيســه عــام .1960
وبــكل حــرص يعمــل بنــك فلســطين بتكامــل وشــرا كة مــع الجميــع ،منشــئا ً قاعــدة واســعة مــن الشــرا كات المســتدامة مــع مختلــف القطاعــات ،ومســتهدفا ً
كافــة الشــرائح .كمــا يركــز اهتمامــه علــى خلــق فــرص التمكيــن والتأثيــر المســتدام ،متبنيـا ً مبــادئ االســتدامة يف ممارســاته وأنشــطته الداخليــة والخارجيــة علــى
الســواء.

شراكات تنموية لﺨدمة المﺠتمع

يلتــزم بنــك فلســطين بالمشــاركة يف البنــاء والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك عبــر تخصيــص حــوايل  5%مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع ومبــادرات
المســؤولية االجتماعيــة ،ملتزمـا ً بق َيمــه المتمثلــة يف مبــادئ الحوكمــة والشــفافية والتأثيــر المجتمعــي واالقتصــادي المســتدام ،فقــدم طيلــة الســنوات الماضيــة
دعمــه لمختلــف القطاعــات ،بمــا يشــمل الصحــة والتعليــم والر يــادة وحمايــة البيئــة والثقافــة والفنــون والرياضــة .كمــا اســتهدف مــن خــالل مبادراتــه ودعمــه
المتواصــل ،كافــة الشــرائح والتــي تضــم المــرأة والطفــل والشــباب وذوي اإلعاقــة ،وحــرص علــى أن تشــمل خارطــة مبادراتــه كافــة محافظــات الوطــن ،ليمثــل
بذلــك المؤسســة المصرفيــة األوىل الملتزمــة بمســاندة مجتمعهــا بكافــة قطاعاتــه وشــرائحه علــى امتــداد ر بــوع الوطــن ،مــن أجــل تمكيــن المجتمــع مــن مواجهــة
التحديــات ومواصلــة مســيرة البنــاء والتنميــة.

تمكين القطاع الصحي كﺠزء من اﻻستدامة المﺠتمعية

انطالق ـا ً مــن إيمــان بنــك فلســطين بضــرورة إســناد أبنــاء شــعبه يف ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة ،وال ســيما مــع تفشــي جائحــة كورونــا ،وتعز يــزا ً

إلمكانيــات وزارة الصحــة يف مواجهــة الجائحــة؛ تبــرع البنــك بعــدد مــن الســيارات لــوزارة الصحــة الفلســطينية لنقــل الكــوادر الطبيــة حتــى تتمكــن مــن تقديــم
الرعايــة األوليــة لمصــايب فايــروس كورونــا يف كافــة المحافظــات.
كمــا تبـ ّرع البنــك لصالــح مستشــفى اوغســتا فيكتور يــا “المطلــع” يف مدينــة القــدس بحافلــة مجهــزة تقنيـا ً لنقــل المرضــى وذوي اإلعاقــة القادميــن مــن قطــاع
غــزة والعائديــن إليــه ،ممــا يمكّــن مستشــفى المطلــع مــن تأميــن وســيلة نقــل آمنــة ومريحــة ومجانيــة للمرضــى ،وذلــك ضمــن الخدمــات الشــاملة التــي يقدمهــا
المشــفى ،ال ســيما يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يواجههــا أهلنــا يف قطــاع غــزة.
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وقــد أطلــق بنــك فلســطين بالشــرا كة مــع مؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي ،حملــة للوقايــة مــن مــرض الســكري يف فلســطين ،تحــت شــعار “حياتــك
انــت حليها...لــو الســكر مــش فيهــا” ،بهــدف توعيــة أبنــاء شــعبنا بالممارســات والعــادات الغذائيــة والصحيــة والرياضيــة التــي تقــي مــن اإلصابــة بمــرض الســكري.

وضمن إطار تمكين القطاع الصحي فقد قام البنك بالتبرع بأجهزة حاسوب لجمعية المقاصد الخيرية يف محافظة القدس.
وســاهم ايضـا ً يف توفيــر مســتلزمات العنايــة الصحيــة خــالل حملــة “فلســطين يف القلــب” ،وذلــك بالتعــاون مــع وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن
الفلسطينيين-األونروا.

اﻻهتمام بالﺠانب البيئي
دعــم برنامــج مــدارس صحيــة وصديقــة للبيئــة ،والــذي يهــدف إىل خلــق أفــكار ومشــاريع مســتدامة تعــزز مفهــوم الصحــة والوعــي البيئــي يف المــدارس والمجتمع،
وصقــل القيــم والممارســات البيئيــة والصحيــة لــدى الطلبة.

ضمــن مشــروع البيــارة ،تــم افتتــاح حديقــة ترفيهيــة لألطفــال يف مستشــفى اوغســتا فيكتور يــا (المطلــع) يف مدينــة القــدس ،حيــث يــأيت هــذا المشــروع ضمــن
توجــه البنــك إلنشــاء مســاحات خضــراء وصديقــة للبيئــة.
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اإلغاثة ضمن اﻷولويات

أطلقــت مجموعــة بنــك فلســطين حملــة واســعة تحــت عنــوان “فلســطين يف القلــب ..ســوا نتبــرع ،ســوا نبنيهــا” ،وذلــك لحشــد الدعــم والتبرعــات إلغاثــة أهلنــا
المتضرر يــن جــراء العــدوان علــى قطــاع غــزة يف عــام  ،2021والمســاهمة يف تخفيــف األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بكافــة مناحــي الحيــاة االقتصاديــة
واالجتماعيــة.

خــالل شــهر رمضــان ،تــم تقديــم الدعــم لحملــة “رمضــان الخيــر ..إلــك وللغيــر” بالشــرا كة مــع مؤسســة التعــاون ،وشــملت الحملــة ابتيــاع الفوا كــه والخضــروات
والدواجــن مــن صغــار المنتجيــن المحلييــن ،وتوزيعهــا ضمــن ســلة منتجــات غذائيــة طازجــة أســبوعياً ،علــى العائــالت المتعففــة يف قطــاع غــزة.
حيث قام البنك بدعم صندوق إقامة المرضى الفلسطينيين من خالل مؤسسة الملك حسين للسرطان.

المساهمة في قطاع التعليم

تــم خــالل العــام الماضــي دعــم أنشــطة المكتبــة المتنقلــة بالشــرا كة مــع مؤسســة القطــان ،والتــي تهــدف إىل المســاهمة يف توســيع اآلفــاق الثقافيــة والفنيــة
واإلبداعيــة لــدى األطفــال ،مــن خــالل تعز يــز عــادة القــراءة والتعلــم الــذايت بيــن األطفــال ورفــع مســتوى تقديــر الفنــون لديهــم ،وتوفيــر بيئــة تفاعليــة تربويــة تدعــم
نموهــم.

ولذلك قام البنك بتقديم دعم لمؤسسة إنجاز فلسطين ،التبرع بمنح دراسية لطلبة الدكتوراة يف الجامعة العربية األمريكية.
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اﻷطفال هم المستقبﻞ

تنظيــم سلســلة مــن األنشــطة الترفيهيــة لنحــو  150طفــال ً مــن خــالل بــاص الســينما والمكتبــة المتنقلــة يف قطــاع غــزة ،وذلــك بالشــرا كة مــع كل مــن صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان ،وجمعيــة إنقــاذ المســتقبل الشــبايب ،ومركــز القطــان .وهدفــت هــذه األنشــطة إىل تخفيــف الضغوطــات النفســية التــي تعــرض لهــا
األطفــال نتيجــة العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة.

بالشرا كة مع جمعية برج اللقلق يف مدينة القدس ،تم تنظيم فعاليات ترفيهية لألطفال المرضى يف مستشفيات القدس خالل عيد الفطر.

حــرص البنــك علــى مواصلــة دعــم برنامــج “وجــد” الــذي تــم إطالقــه لكفالــة أيتــام العــدوان علــى قطــاع غــزة يف عــام  ،2014حيــث يعتبــر البرنامــج مــن أهــم
المشــاريع التــي يتبناهــا البنــك ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة.
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73

نﻬﺠنا نحو اﻻستدامة

اإلهتمام باإلبداع والشباب

إيمانـا ً بضــرورة دعــم القطــاع الر يــادي يف فلســطين ،وتحفيــزا ً للرياديــات والريادييــن علــى مواصلــة نشــاطهم يف االبتــكار والخــروج بأفــكار وحلــول خالقــة تســهم
يف النهــوض باالقتصــاد الوطنــي وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب؛ تمــت رعايــة أســبوع الر يــادة العالمــي  ،GEW 2021والــذي يســهم يف تعر يــف المهتميــن
والشــركات والمؤسســات المعنيــة محليـا ً ودوليـا ً بأفــكار ومبــادرات الريادييــن ،إضافــة إىل إبــراز قــدرات الشــباب الفلســطيني علــى ســاحة الر يــادة الدوليــة ،وإتاحــة
فرص التشــبيك لتمكينهم من االســتفادة من الخبرات والتجارب يف المنطقة والعالم ،إىل جانب الوصول إىل الخبراء والمســتثمرين لينطلقوا يف مشــاريعهم
الرياديــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.
كما شمل انخراط البنك يف دعم الشباب توقيع اتفاقية شرا كة مع منتدى شارك الشبايب بهدف تشجيع العمل التعاوين وإطالق المبادرات الشبابية.

المساهمة في تمكين المرأة

يؤمن البنك بأهمية تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً ،لذا ساهم يف دعم العديد من الفعاليات ،ومن ضمنها:
دعم مؤتمر  TEDx Womenضمن الخطة االستراتيجية التي ينتهجها البنك للمساهمة يف تعزيز دور المرأة يف المجتمع الفلسطيني.

يف إطــار فعاليــات اليــوم الوطنــي لدعــم المنتــج الفلســطيني ،وتنفيــذا ً لرؤيــة البنــك نحــو دعــم المشــاريع النســوية وضمــان اســتدامتها؛ تــم دعــم البــازار النســوي
“إصــرار لنواصــل المشــوار” للمــرة الثانيــة يف مدينــة بيــت لحــم.
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الﺜقافة والفنون والتراث الوطني
حــده
انطالقـا ً مــن االهتمــام بالحفــاظ علــى المــوروث الثقــايف الفلســطيني والمؤسســات الفلســطينية التــي ُتعنــى بهــذا المجــال؛ تــم تقديــم الدعــم لمعــرض “بلــد و ّ
البحــر” ،وذلــك بالشــرا كة مــع المتحــف الفلســطيني يف بيرز يــت

اســتمر البنــك يف دعــم المؤسســات الثقافيــة والفنيــة يف مدينــة القــدس ،مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها وديمومتهــا يف ظــل الصعوبــات والتحديــات؛ فقــد قــدم
البنــك دعمــه لمؤسســة حــوش الفــن الفلســطيني لغــرض افتتــاح معــرض “ومــا زلنــا نخطــو نحوهــا”.
وضمــن نهــج البنــك يف تطبيــق معاييــر االســتدامة والحفــاظ علــى فــن العمــارة الفلســطينية والبيــوت القديمــة واألثر يــة؛ تــم توقيــع اتفاقيــة شــرا كة مــع مركــز
المعمــار الشــعبي– رواق ،وذلــك بهــدف دعــم أنشــطة المركــز للمســاهمة يف الحفــاظ علــى المــوروث الثقــايف المعمــاري.

بنــا ًء علــى اهتمــام البنــك بضــرورة مواصلــة دعــم الفعاليــات واألنشــطة الثقافيــة والمؤسســات القائمــة عليهــا ،بمــا فيهــا تقديــم الدعــم لفرقــة الفنــون الشــعبية
الفلســطينية لتمكينهــا مــن إطــالق عملهــا الفنــي “اشــيرة” ودعــم أنشــطة مركــز يبــوس الثقــايف يف مدينــة القــدس.
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المساهمة في تمكين ذوي اإلعاقة

ُيــدرك البنــك أهميــة تعز يــز اإلمكانيــات وتوفيــر األدوات المســاعدة لتطويــر مهــارات أطفــال اضطــراب طيــف التوحــد ،لــذا قــدم دعمــه لتجهيــز منطقــة ألعــاب آمنــة
ومخصصــة لألطفــال المصابيــن بهــذا االضطــراب يف مركــز فلســطين للتوحــد التابــع لجمعيــة الحــق يف الحيــاة يف قطــاع غــزة.

ضمــن اســتراتيجية البنــك لدعــم فئــة ذوي اإلعاقــة والمســاهمة يف تمكينهــا ،وبهــدف رفــع الوعــي حــول التعليــم المدمــج وحــق الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة يف
التعليــم الجامعــي؛ بــادر البنــك إىل دعــم ورشــة عمــل يف جامعــة خضــوري حــول تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التعليــم الجامعــي.

كما قام البنك يف هذا المضمار:
توقيع اتفاقية شرا كة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية.
التبرع بكراسي متحركة كهربائية لألشخاص من ذوي اإلعاقة بالشرا كة مع محافظة رام هللا.
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الرياضة لصحة أفضﻞ

يف ســياق حــرص البنــك علــى دعــم ورعايــة األنديــة واالتحــادات الرياضيــة وأنشــطتها المختلفــة يف كافــة أنحــاء الوطــن؛ تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون وشــرا كة مــع
االتحــاد الفلســطيني أللعــاب القــوى ،بهــدف دعــم أنشــطة االتحــاد وتطويرهــا ،باإلضافــة إىل تأهيــل الالعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن علــى أعلــى المســتويات.

ضمــن اتفاقيــة شــرا كة تــم توقيعهــا بيــن البنــك واالتحــاد الفلســطيني للشــراع والتجديــف؛ قــام بنــك فلســطين برعايــة أوىل بطــوالت االتحــاد علــى شــاطئ بحــر
غـزّة ،وذلــك حرصـا ً منــه علــى دعــم قطــاع الرياضــة ،وانطالقـا ً مــن أهميــة توجيــه طاقــات وقــدرات الشــباب نحــو األلعــاب الرياضيــة الصديقــة للبيئــة ،بمــا سيســهم
يف تنشــئة جيــل رياضــي مثابــر.
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الخدمات اإللكترونية وإنجازات 2021
تهــدف الرؤيــة الرقميــة لبنــك فلســطين إىل توظيــف الر يــادة الرقميــة لضمــان اســتدامة عمليــات البنــك وخصوصـا ً يف الخدمــات الرقمية على ضوء مســتجدات
الصناعــة المصرفيــة ،لــذا تواصــل دائــرة الخدمــات اإللكترونيــة العمــل الجــاد نحــو تحويــل النظــام المصــريف لبنــك فلســطين مــن نظــام مصــريف تقليــدي إىل
نظــام مــايل رقمــي يقــوم علــى خدمــات إلكترونيــة حديثــة ومميــزة تلبــي متطلبــات العمــالء وتقلــص حاجتهــم إىل ز يــارة الفــروع .ومــن هــذه الخدمــات :التحكــم
الشــامل بالحســابات ،وخدمــة الدفــع لصديــق ضمــن مجموعــة بنــك فلســطين ،والدفعــات الماليــة مــن خــالل اســتخدام رمــز  ،QRإضافــة إىل غيرهــا مــن
الخدمــات اإللكترونيــة الحديثــة.
ال تســهم اســتراتيجية الرقمنــة يف تحســين خدمــات العمــالء فحســب ،بــل تدعــم جهــود البنــك يف التخفيــف مــن اســتهالك المــوارد الطبيعيــة لإلســهام يف
االســتدامة البيئيــة.
ويمثــل العــام  2021عام ـا ً محور ي ـا ً علــى صعيــد التحــول الرقمــي ،ســواء كان ذلــك بفضــل السياســات الداخليــة النشــطة للتحــول الرقمــي ،أو بســبب
متطلبــات الظــرف العالمــي مــع اســتمرار تفشــي جائحــة كوفيــد  ،19 -حيــث تحققــت قفــزات نوعيــة كم ـا ً وحجم ـا ً يف اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة ،ممــا
يعكــس ز يــادة ثقــة العمــالء وتطــور ســلوكهم المــايل نحــو االعتمــاد علــى الخدمــات اإللكترونيــة كبديــل علــى مســتوى تطبيــق بنكــي والبطاقــات علــى الســواء.
ونعرض فيما يلي اإلنجازات مفصل ًة ،والتي حققتها الدائرة نتيجة الجهود المتواصلة من قبل موظفي تطوير الخدمات اإللكترونية خالل عام :2021

عام  2021عام التحول الرقمي

منــذ بدا يــة العــام ،عملــت دائــرة الخدمــات اإللكترونيــة علــى إعــداد الخطــة الرقميــة لبنــك فلســطين،
والتــي احتــوت علــى تفعيــل كافــة الخدمــات المتوقــع إصدارهــا وتقديمهــا للعمــالء ضمــن
القنــوات اإللكترونيــة المختلفــة ،بمــا يشــمل تطبيــق بنكــي ،اإلنترنــت البنكــي للشــركات،
الصرافــات اآلليــة ومركــز االتصــال ،وذلــك تنفيــذا ً لرؤيتنــا الرقميــة للســنوات الخمــس القادمــة.
ويف هــذا اإلطــار ،جــرى تحديــد قيمــة ومــدى تعقيــد كل مــن هــذه الخدمــات ،وترتيــب أولوياتهــا
ضمــن خــط زمنــي مح ـدّد يضمــن التنفيــذ يف الوقــت المناســب.
وتمــت مشــاركة البرنامــج الزمنــي واألولويــات للخطــة الرقميــة لســنة  2021مــع كل مــن دائــرة
تكنولوجيــا المعلومــات وشــركة  PCNCوذلــك لضمــان تنفيــذ الخطــة الرقميــة وفــق األولويــات المحددة،
وكانــت هــذه الخطــوة مــن أهــم الخطــوات المتخــذة مــن قبــل دائــرة الخدمــات اإللكترونيــة والتــي مكنــت
جميــع األطــراف مــن البقــاء علــى اطــالع علــى البرنامــج الزمنــي المحــدد واإلصــدارات المتوقــع إنجازهــا
والخدمــات التــي تحتويهــا.
تــم تنفيــذ دراســة مكثفــة حــول الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة يف عــدد مــن البنــوك المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة (أ كثــر مــن  50بنــكاً ،منهــا  % 60بنــوك إقليميــة و  % 20محليــة و 20
 %دوليــة).
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لقد كان عام  2021حافال ً بالتطوير والتحديثات الخاصة بتطبيق بنكي سواء على مستوى االستخدام أو قواعد البيانات أو الخدمات الجديدة ،وذلك وفق
خطة رقمية تهدف إىل االرتقاء بالتطبيق تدريجياً ،وصوال ً إىل تقديم تطبيق رقمي مميز يعكس رؤيتنا يف الريادة الرقمية .ومن أهم هذه التحديثات:
إطالق نقاط البيع الجديدة موا كبة ألحدث التطورات التكنولوجية.
الدفع لصديق ضمن مجموعة بنك فلسطين بما يشمل البنك اإلسالمي العريب ومحفظة بال باي.
اإلدارة الشاملة لحسابات العمالء ،بما يشمل إضافة عمالت ومتفرعات جديدة ،وتفعيل حسابات مغلقة وإغالق حسابات.
الدفعات باستخدام رمز .QR

المؤشرات الرقمية حتى نﻬاية ديسمبر 2021

اجمايل العمالء المسجلين يف بنكي 289,801 :ألف عميل.
ارتفاع مستمر لعدد العمالء المنتظمين ،حيث لوحظ االرتفاع من  % 17إىل  % 24من مجموع عمالء بنك فلسطين.
ارتفاع نسبة العمالء المنفذين للمعامالت المالية من % 7إىل  % 9من مجموع عمالء بنك فلسطين.
علــى مســتوى الحــركات ،تحققــت قفــزات نوعيــة يف اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة ،حيــث طــرأ تحســن كبيــر علــى ســلوك العميــل مــن اســتخدام حــذر إىل
اســتخدام متعلــق بمتطلبــات الحيــاة األساســية.
علــى مســتوى خدمــة اإلدارة الشــاملة للحســابات ،بلــغ عــدد العمــالء الذيــن قامــوا بفتــح أو إغــالق أو تفعيــل حســاباتهم عبــر تطبيــق بنكــي؛  8400عميــل
بمــا يعــادل  % 10مــن عمــالء بنكــي.

 289أﻟﻒ

عدد عمالء المسﺠلين في تطبيق بنكي

% 243.8

% 40.0

نسبـة النمــو فــي عدد
عمالء بنكـي المسﺠلين
مقارنة بالسنة السابقة

نسبـة النمــو فــي عدد
الحركات مقارنــة بالسنة
السابقة

الحزمة الرقمية لألعمال
جرى يف عام  2021تطوير وإدخال تحديثات يف خدمات اإلنترنت البنكي للشركات ،بما يشمل تمكين العمالء من الشركات من تنفيذ تحويل الرواتب
والدفعات المتعددة دون الحاجة إىل زيارة الفروع.
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بوابة الدفع اإللكتروني E- COMMERCE
عملــت الدائــرة علــى إضافــة مزا يــا جديــدة لبوابــة الدفــع اإللكتــروين  ، E- COMMERCEوهــي خدمــة موجهــة ألصحــاب األعمــال الذيــن يرغبــون يف تحصيــل
مبيعاتهــم واســتقبال أموالهــم علــى الموقــع اإللكتــروين الخــاص بأعمالهــم مــن خــالل قبــول بطاقــات فيــزا وماســتركارد.
من أهم اإلنجازات الخاصة ببوابات الدفع اإللكتروني

الفوز بمناقصة تزويد الحكومة بخدمات الدفع اإللكتروين.
المميزات الجديدة:
دعم أهم منصات مواقع التجارة اإللكترونية:

تحصيل المبلغ خالل يوم عمل.
آليات أ كثر سهولة للربط التقني مع بوابة التجارة اإللكترونية على أنظمة البنك من خالل  pluginsعلى أهم مواقع التجارة اإللكترونية.
ميزات بوابة بنك فلسطين للدفع اإللكتروين:
أمان عايل باستخدام تقنية .3D Secure
قبول كافة البطاقات المحلية والدولية الصادرة عن شركتي فيزا وماستركارد.
إمكانية إصدار تقارير من خالل نظام يحصل عليه الزبون.
استقبال األموال بأكثر من عملة.
سهولة الربط التقني مع بوابة التجارة اإللكترونية على أنظمة البنك.
نقاط البيع POS
حققــت خدمــة نقــاط البيــع  POSقفــزة نوعيــة عبــر نشــر نقــاط البيــع المتطــورة  MPOSوالتــي تعمــل بنظــام تشــغيل  ،Androidوتتميــز بســهولة االســتخدام،
والســرعة يف إنجــاز المعامــالت الماليــة ،ودعــم الدفعــات باســتخدام رمــز .QR
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مﺠﻤوع اﻟورق اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗوﻓﻴره

سنة

مليون ورقة

 .1تفعيــل نظــام نمــاذج الطلبــات اإللكترونيــة ( )e-formللمعامــالت ( 120نموذج ـاً) والــذي يســرع مــن معالجــة
الطلبــات ويقلــل عــدد الصفحــات الورقيــة يف التطبيــق مــن خــالل حــذف المعلومــات غيــر الضرور يــة.
 .2أتمتة نظام الدفع المايل الذي يلغي الحاجة إىل طباعة استفسار المساهمين أثناء توزيع أرباح الشركات.
اﻟﺸﻬﺮ
 .3إطــالق وتحديــث العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة يف الفــروع والقنــوات اإللكترونيــة ( )Banke, 3.2, 3.3والتــي
ألغــت الحاجــة الســتخدام الــورق نهائي ـاً.
والشﻬر يف خدمــات التســوية اإللكترونيــة (تقليــل اســتخدام الــورق مــن
المشروعالمشــتركين
حسبــة للعمــالء
توفيرهـات المالي
تمـوية البيانـ
الﺬيتسـ
 .4أتمتــة
الورق
جانــب العميــل).
ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ
 .5أتمتة االستعالم االئتماين عن تسهيالت لدى سلطة النقد الفلسطينية للمساعدة يف منح ومتابعة المقترضين.
ﻃﻠﺐ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻴﻜﺎت
 .6أتمتــة طلــب دفتــر الشــيكات عبــر الموافقــة التلقائيــة والتكامــل مــع ســلطة النقــد مــن خــالل مصفوفــة الموافقــة
ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺸﻴﻜﺎت(تقليــل اســتخدام الــورق  4صفحــات).
دﻓﺎﺗﺮالملتزميــن
ـالء غيــر
للعمـ
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قامــت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات بإجــراء العديــد مــن التحديثــات علــى األنظمــة المصرفيــة ،والتــي تعمــل علــى
خلــق بيئــة خضــراء ،وتقليــل اســتخدام الــورق داخــل المؤسســة وعلــى مســتوى العمــالء ،وذلــك تماشــيا ً مــع
اســتراتيجية االســتدامة والرقمنــة ،ويمكــن تلخيــص هــذه اإلنجــازات فيمــا يلــي- :

كمية الورق الﺬي تم توفيره شﻬريا

إنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات
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الرقمنة
وشركاؤنا
استراتيﺠيتنا نحو
مستﺜمرونا

لقــد آمــن بنــك فلســطين منــذ عقــود بأهميــة بنــاء عالقــات وطيــدة مــع المؤسســات التنمويــة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة،
لــذا عقــد البنــك خــالل األعــوام الماضيــة اتفاقيــات تعــاون مــع أطــراف عديــدة مــن ضمنهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة “،”IFC
الوكالــة الفرنســية للتنميــة “ ،”AFDالصنــدوق العــريب لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي وبنــك االئتمــان إلعــادة التنميــة “.”KFW

وتوســعت ســبل التعــاون يف عامــي  2020و  2021مــع المؤسســات الماليــة الهادفــة للتنميــة تماشــيا ً مــع اســتراتيجيات
مجموعتنــا يف الشــمول المــايل واالســتدامة والحوكمــة والرقمنــة.

ومــع نهايــة عــام  2020وخــالل العــام الحــايل ،تبلــورت اتفاقيــات جديــدة مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلعمــار والتنميــة “،”EBRD
وذلــك مــن خــالل منــح قــروض تهــدف إىل تشــجيع إقــراض المؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم ،وتخصيــص الدعــم المــايل
لســيدات األعمــال يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،األمــر الــذي يســاهم يف تحقيــق اثنيــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم
المتحــدة “ ”SDGsيف مجــاالت الشــمول المــايل للمــرأة والشــباب والحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة .هــذا باإلضافــة إىل
اتفاقيــة تمويــل التجــارة الدوليــة والتــي تهــدف إىل تعزيــز أنشــطة التصديــر واالســتيراد بعــد تضــرر هــذا القطــاع وتأثــره بجائحــة
كورونــا.

وكجــزء مــن مســاهمتنا يف دعــم المنشــآت األكثــر تضــررا ً مــن الجائحــة؛ فقــد وقــع البنــك أيضـا ً اتفاقيــة قــرض مــع بنــك االســتثمار
األورويب “ ”EIBتهــدف إىل تمويــل المؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم بمــا ُيســهم يف تنفيــذ اســتراتيجيتنا يف الشــمول
المــايل.

ومــن جهــة أخــرى ،فقــد تــم إنجــاز المرحلــة األوىل مــن اتفاقيــة برنامــج التمويــل األخضــر “ ”SUNREFوالتــي تــم توقيعهــا مــع
مؤسســة بروباركــو التابعــة للوكالــة الفرنســية ،حيــث أثبــت البرنامــج نجاحــه ومســاهمته يف دعــم مشــاريع تســهم يف الحفــاظ

علــى بيئــة نظيفــة ،باإلضافــة إىل دعمــه ألكثــر مــن  80مشــروعا ً اســتثماريا ً يف مجــال البيئــة وكفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة.
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مـ ـ َّرت دائ ــرة العالق ــات والتع ــاون االس ــتراتيجي يف بن ــك فلس ــطين
عب ــر ع ــدة مراح ــل للتط ــور إىل أن وصل ــت إىل م ــا ه ــي علي ــه الي ــوم
م ــن تق ــدم يف األداء واإلنج ــاز ،فيم ــا توافقت كل مرحل ــة من مراحل
التطور مع خطط البنك االس ــتراتيجية لتوس ــيع وتعميق العالقات
م ــع الش ــركاء المحليي ــن والدوليي ــن ،وذل ــك دعمـ ـا ً أله ــداف البن ــك
التجار ي ــة والتنموي ــة عل ــى ح ٍد س ــواء.
وق ــد عمل ــت الدائ ــرة عل ــى تبن ــي سياس ــة التش ــبيك بي ــن البن ــك
والمؤسس ــات المحلي ــة والدولي ــة ذات الرؤي ــة المش ــتركة يف ع ــدة
نواح ــي به ــدف تعز ي ــز مبدأ االس ــتدامة س ــواء على صعيد تس ــهيل
الخدم ــات المالي ــة يف إط ــار الدع ــم اإلنس ــاين أو غي ــر ذل ــك م ــن
القطاع ــات والتي تضم :الش ــمول المايل ،وتمكي ــن المرأة اقتصادياً،
ودع ــم الر ي ــادة والمب ــادرات الش ــبابية ،ودع ــم األش ــخاص ذوي
اإلعاق ــة ،إضاف ــة إىل قطاع ــات أخ ــرى متنوع ــة حرص ــت الدائرة على
اس ــتهدافها ودعمه ــا وف ــق اس ــتراتيجية البن ــك واألولوي ــات الوطنية
ال ــواردة يف الخط ــة الوطني ــة للتنمي ــة.
و ُتع ــد أب ــرز نش ــاطات الدائ ــرة ه ــذا الع ــام ،تنظي ــم المؤتم ــر ال ــدويل
الثالث لريادة األعمال  ICEPوالذي انعقد يف الرابع عش ــر من ش ــهر
كان ــون األول  2021بمش ــاركة محلي ــة ودولي ــة ،تح ــت رعاي ــة دول ــة
رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء د .محمد اش ــتية ،وبالش ــرا كة م ــع الحكومة
عب ــر وزارة الر ي ــادة والتمكين ،وفروع “جلوبال ش ــيبرز” يف فلس ــطين
والمنبثق ــة ع ــن مجتمع ــات المنت ــدى االقتصادي العالم ــي ،وبدعم
من بنك فلس ــطين ،إىل جانب عدد من مؤسس ــات القطاع الخاص
الفلس ــطيني ومؤسس ــات إنمائية وتمويلية دولية ،حيث تم تنظيم
المؤتم ــر افتراضيـ ـا ً عب ــر تقني ــة زووم تح ــت عنوان “فلس ــطين :نحو

تمهي ــد طري ــق الس ــيليكون إىل منطق ــة الش ــرق األوس ــط وش ــمال
أفريقيا”.
وكان ــت جه ــود تنظي ــم المؤتم ــر منس ــجمة م ــع توجيه ــات الس ــيد
هاش ــم الش ــوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلس ــطين ،حيث
أ ك ــد “أن المجموع ــة حرص ــت على دع ــم المؤتمر من ــذ انطالقه عام
 2019تنفيذا ً لرؤيتها يف دعم الش ــباب الريادي ،وقد حقق المؤتمر
إنجازات عديدة على مس ــتوى فلس ــطين والعالم ،وتمكنت العديد
من الش ــركات الفلس ــطينية الناش ــئة من خلق ف ــرص عمل جديدة
للش ــباب” .م ــن هن ــا نرى تأكي ــداً ،من أعلى مس ــتوى قيادي يف بنك
فلس ــطين ،عل ــى ض ــرورة مواصل ــة تعز ي ــز البيئ ــة الريادي ــة لموا كبة
االهتم ــام ال ــدويل م ــن قب ــل كاف ــة الش ــركاء المحليي ــن والدوليي ــن،
بر ي ــادة األعم ــال الفلس ــطينية ،م ــا ينعك ــس عل ــى حج ــم ونوعي ــة
المش ــاركة م ــن فلس ــطين والعالم.
وم ــن الجدي ــر ذكره هن ــا ،أن دائرة العالق ــات والتعاون االس ــتراتيجي
قام ــت بتنظي ــم ع ــدة نش ــاطات وفعالي ــات ،مث ــل القي ــام بإع ــداد
وتنفيذ مجموعة من ورش ــات العمل مع ش ــركاء محليين ودوليين
يف فلس ــطين لبن ــاء وتعز ي ــز ق ــدرات المؤسس ــات واألش ــخاص
المس ــتهدفين م ــن قب ــل البن ــك.
كم ــا تق ــوم الدائ ــرة بتمثي ــل البن ــك يف ع ــدة محاف ــل ومناس ــبات
للش ــركاء الدوليي ــن ،وتت ــوىل االهتم ــام بجمي ــع الوف ــود الزائ ــرة إىل
بن ــك فلس ــطين ،وتواص ــل البحث عن آف ــاق جديدة للتع ــاون ولبناء
ش ــرا كات اس ــتراتيجية يف المس ــتقبل م ــن أج ــل إح ــداث التأثي ــر
المس ــتدام.
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عالقات المغتربين

يقـ ـدّم فر ي ــق العم ــل يف دائ ــرة المغتربي ــن خدم ــات
مصرفي ــة واس ــتثمارية واستش ــارية متكامل ــة لألف ــراد
والش ــركات ورج ــال األعم ــال يف المهج ــر ،كم ــا يعم ــل
عل ــى مد جس ــور التواصل مع الفلس ــطينيين يف دول
االغت ــراب وتش ــجيعهم على االس ــتثمار يف فلس ــطين،
وإع ــادة ض ــخ رأس الم ــال الفلس ــطيني م ــن الخ ــارج
إىل الداخ ــل لدع ــم االقتص ــاد الوطن ــي .وحس ــب آخ ــر
دراس ــة ح ــول المغتربي ــن الفلس ــطينيين ،فق ــد وصل
عدده ــم إىل  8ملي ــون فلس ــطيني ،يملكون ثروة مالية
تق ــدر بـ ــما يز ي ــد ع ــن  100ملي ــار دوالر أمريك ــي ،كم ــا
يتمتع ــون بقوة اقتصادية وسياس ــية مؤث ــرة يف الدول
الت ــي يقيم ــون فيه ــا .وباإلضاف ــة إىل تقدي ــم الخدمات
المصرفي ــة واالس ــتثمارية ،وانطالقـ ـا ً م ــن إيمان البنك
بأهمي ــة تطبي ــق مب ــادئ االس ــتدامة وتبنيه ــا كنه ــج يف
كاف ــة الدوائ ــر؛ تش ــارك الدائرة يف دع ــم وتفعيل برامج
المس ــؤولية االجتماعي ــة م ــن خ ــالل تقدي ــم الرعاي ــات
والمش ــاركة يف الفعالي ــات الخاص ــة بالجالي ــات
الفلس ــطينية ،وال يقتص ــر اله ــدف م ــن ه ــذه األنش ــطة
عل ــى اس ــتقطاب العم ــالء وتعريفهم بخدم ــات البنك
المصرفي ــة ،وإنم ــا أيضـ ـا ً بناء األس ــس التي تش ــجعهم
عل ــى االس ــتثمار المجتمع ــي يف الوط ــن .وضم ــن
مب ــادئ االس ــتدامة المجتمعي ــة ،عمل ــت الدائ ــرة يف
عام ــي  2020و 2021عل ــى تنش ــيط تفاعل الجاليات
الفلس ــطينية م ــع وطنه ــم األم فلس ــطين ،عب ــر إط ــالق
حمل ــة تبرع ــات ته ــدف إىل مس ــاعدة أه ــايل قط ــاع غزة
إث ــر الع ــدوان األخي ــر ،حيث اس ــتهدفت الحمل ــة عمالء
البن ــك المتعاملي ــن م ــع مكتب ْين ــا يف ديب وتش ــيلي
وم ــن مختل ــف أنح ــاء العال ــم ،ه ــذا باإلضاف ــة إىل طرح
منتج ــات خاص ــة بالودائ ــع ذات التأثي ــر اإليج ــايب،
حي ــث ُيرص ــد عائده ــا لصال ــح مش ــاريع التنمي ــة
المجتمعي ــة .وخ ــالل جائح ــة كورون ــا والت ــي ح ــدت
م ــن ق ــدرة الدائ ــرة عل ــى عم ــل ز ي ــارات للجالي ــات
ح ــول العال ــم؛ اس ــتعاضت الدائ ــرة ع ــن الز ي ــارات عب ــر
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عق ــد ع ــدة لق ــاءات ع ــن بُع ــد م ــع أف ــراد الجالي ــات
الفلس ــطينية يف أوروب ــا واألمريكت ْي ــن ودول الخلي ــج
الع ــريب ،وذل ــك س ــعيا ً للحف ــاظ على أواص ــر العالقات
وتوس ــيع دائرته ــا ،وفت ــح أس ــواق جدي ــدة الس ــتقطاب
العم ــالء والمس ــاهمين وتقدي ــم الخدم ــات المصرفية
للمغتربي ــن الفلس ــطينيين.

تشـــبيك رﺟـــال اﻷعمـــال في
تشـــيلي مـــع نظرائﻬـــم في
فلســـطين

عمل ــت اإلدارة خ ــالل الع ــام  2021عل ــى تش ــبيك
العالق ــات التجار ي ــة بي ــن فلس ــطين وتش ــيلي ،عب ــر
تش ــجيع تصدي ــر المنتجات الفلس ــطينية إىل تش ــيلي،
ويج ــري العم ــل أيضـ ـا ً عل ــى تأس ــيس أول مجل ــس
رج ــال أعم ــال فلس ــطيني تش ــيلي بالتع ــاون م ــع
جمعي ــة رج ــال األعم ــال ومؤسس ــة س ــوفوفا الممثلة
لرج ــال األعم ــال يف جمهورية تش ــيلي .كما تم تحديث
إج ــراءات عم ــل الدائ ــرة خالل الع ــام الماض ــي لضمان
تقدي ــم أفض ــل الخدم ــات المصرفي ــة للعم ــالء ،وذل ــك
عب ــر إع ــادة هندس ــة العملي ــات وتطوي ــر اإلج ــراءات
لتوا ك ــب التط ــور التكنولوج ــي العالم ــي ،حي ــث ُتق ــدم
الخدم ــات المصرفي ــة م ــن خ ــالل الدائ ــرة إىل أ كث ــر من
 4,000عمي ــل متواجد خارج الب ــالد بمحفظة ائتمانية
تبل ــغ قراب ــة  60ملي ــون دوالر و 105ملي ــون دوالر
ودائ ــع .وقد طرح البنك منتج ــات موجهة للمغتربين
تمكنهم من ش ــراء األراضي والش ــقق يف أرض الوطن،
وذل ــك بتموي ــل يص ــل إىل  70%م ــن قيم ــة العق ــار.
ويج ــري العم ــل عل ــى تطوير وط ــرح منتج ــات جديدة
ُتس ــهم يف تمكي ــن البنك من تقديم خدمات منافس ــة
للبن ــوك العالمي ــة ألبن ــاء الجالي ــة الفلس ــطينية يف
ا لمهجر .

ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

من المﻬﺠر

إﻟﻰ أرض اﻟوﻃﻦ
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س ــعيا ً إىل مد جس ــور التواصل والتش ــبيك مع الجالية
الفلس ــطينية؛ ت ــم تأس ــيس المكت ــب التمثيل ــي لبن ــك
فلس ــطين يف مرك ــز ديب الم ــايل العالم ــي يف ش ــهر
أغس ــطس  2015كشركة أجنبية مع ّرف بها يف الخارج

( ،)Foreign Recognized Companyبحي ــث تم ــارس
نش ــاط تش ــغيل مكت ــب تمثيل ــي ،وق ــد ت ــم افتت ــاح
المكت ــب رس ــميا ً يف أبر ي ــل .2016
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أبرز اإلنجازات للمكتب التمثيلي

م ــن خ ــالل وج ــود المكت ــب التمثيل ــي للبن ــك يف اإلم ــارات العربي ــة
المتح ــدة وبجه ــود العاملي ــن يف المكت ــب وتواصله ــم م ــع العم ــالء؛
فق ــد ت ــم تحقي ــق نتائ ــج جي ــدة م ــن حي ــث ع ــدد الحس ــابات
المفتوح ــة الجدي ــدة والمحدث ــة للعم ــالء الحاليي ــن ،واس ــتقطاب
الودائ ــع ومن ــح الق ــروض س ــواء لألش ــخاص أو للمؤسس ــات،
حي ــث ت ــم التواص ــل م ــع أ كث ــر م ــن  2000عمي ــل مس ــتهدف
واالحتف ــاظ ببيان ــات االتص ــال الخاص ــة به ــم ،وذل ــك لس ــهولة
الوص ــول إليه ــم يف تس ــويق منتج ــات البن ــك والتروي ــج له ــا.
كم ــا قام المكت ــب بفتح وتحديث بيانات  210حس ــابات للمغتربين
المقيمي ــن يف اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ودول مجل ــس التع ــاون
الخليج ــي خ ــالل الع ــام  ،2021وذل ــك لغايات اس ــتقطاب حس ــابات
التوفي ــر أو ر ب ــط الودائ ــع ،إضاف ــة إىل التركي ــز عل ــى تقدي ــم كاف ــة
الخدم ــات اإللكتروني ــة للعم ــالء الذي ــن ت ــم التواص ــل معه ــم مث ــل
خدم ــة الرس ــائل القصي ــرة ،اإلنترن ــت البنك ــي والموباي ــل البنكي ،بما
يس ــهم يف تجس ــيد رؤي ــة إدارة البن ــك نح ــو التحول للصيرف ــة المالية
التكنولوجي ــة والرقمن ــة مم ــا ي ــؤدي إىل تخفي ــض كلف ــة المعام ــالت
البنكي ــة بش ــكل كبي ــر .وق ــد بل ــغ حج ــم الودائ ــع والتحوي ــالت للع ــام
 2021م ــا قيمت ــه ح ــوايل  8ملي ــون دوالر أمريك ــي ،والت ــي توزع ــت
م ــا بي ــن االس ــتثمار والودائ ــع والحس ــابات الخاص ــة بالعم ــالء.
وح ــرص المكت ــب التمثيلي يف ديب على التواصل مع المس ــتثمرين
الحاليي ــن المقيمي ــن يف دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة
والذي ــن يمثل ــون م ــا نس ــبته  4.1%م ــن مجم ــوع مس ــاهمي
البن ــك ،والس ــعي إىل إيج ــاد مس ــتثمرين ج ــدد لش ــراء حص ــص
يف بن ــك فلس ــطين ،وق ــد تمك ــن المكت ــب التمثيل ــي م ــن إقن ــاع
ع ــدد م ــن المس ــتثمرين بش ــراء حص ــة كبي ــرة م ــن أس ــهم البن ــك
بل ــغ مقداره ــا  1,6ملي ــون س ــهم .علمـ ـا ً أن جمي ــع المعام ــالت

ق ــد تمت من خالل ش ــركة الوس ــاطة لألوراق المالي ــة التابعة للبنك.
ويعكف بنك فلس ــطين على االهتمام بالمس ــؤولية االجتماعية نحو
الجالي ــة الفلس ــطينية ،وذل ــك م ــن خ ــالل رعاي ــة الفعالي ــات الثقافية
واالجتماعي ــة الت ــي ته ــم المجتم ــع الفلس ــطيني يف الخ ــارج ،وكذلك
التشبيك بين رجال األعمال الفلسطينيين يف داخل الوطن وخارجه.
ويف هذا السياق ،قام المكتب التمثيلي يف ديب بتمثيل بنك فلسطين
م ــن خ ــالل حض ــور المؤتم ــرات والن ــدوات والفعاليات العدي ــدة التي
تق ــام يف دول ــة اإلم ــارات العربية المتحدة عب ــر التكنولوجي ــا الرقمية،
والت ــي تعتب ــر م ــن أه ــم الوس ــائل إلظه ــار وج ــود بن ــك فلس ــطين يف
اإلمارات والتعريف بالمستوى الذي وصل إليه البنك يف فلسطين،
وذل ــك من خالل التواصل والتعارف مع ممثلي األطراف المش ــاركة
يف تل ــك الفعالي ــات ،مما يعكس الصورة المش ــرقة والمش ــرفة لقوة
مكان ــة البن ــك وإنجازات ــه الب ــارزة عل ــى الصعيدي ــن المحل ــي والدويل.

االستدامة والشمول المالي

يس ــعى بن ــك فلس ــطين م ــن خ ــالل تواج ــده يف الخ ــارج إىل خدم ــة
أ كب ــر ش ــريحة ممكن ــة م ــن المغتربي ــن الفلس ــطينيين يف دول ــة
اإلم ــارات ،حي ــث يترج ــم ه ــذا الوج ــود ح ــرص البن ــك والتزام ــه تج ــاه
جمي ــع فئ ــات المجتم ــع محليـ ـا ً وعالميـ ـاً ،لالس ــتفادة م ــن الخدمات
المصرفي ــة .ولق ــد ك ــرس البن ــك وجوده عالميـ ـا ً ليس على مس ــتوى
الخدم ــات المصرفي ــة الت ــي يقدمه ــا فق ــط ،وإنم ــا ح ــرص عل ــى
التش ــبيك م ــع المؤسس ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة ،واالط ــالع عل ــى
تج ــارب ه ــذه المؤسس ــات يف مواضيع الش ــمول المايل واالس ــتدامة
والممارس ــات الفضل ــى يف مج ــاالت البيئ ــة والحوكم ــة والمجتم ــع،
وذل ــك به ــدف موا كب ــة ه ــذه التط ــورات والمب ــادئ العالمي ــة.
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مكﺘﺐ
تشيلي
اﻟﺘﻤثﻴﻠﻲ
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تم ّثلــت إنجــازات مكتــب تشــيلي يف مواصلــة التأثيــر علــى
المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي مــن خــالل تكثيــف
التشــبيك بيــن الجاليــات الفلســطينية يف تشــيلي ووطنهــم
األم ،وكذلــك تعز يــز وجــود البنــك يف جمهور يــة تشــيلي لخدمــة
أ كبــر شــريحة ممكنــة ،األمــر الــذي يتوافــق مــع مــا يســعى
إليــه بنــك فلســطين مــن إحــداث تأثيــر محلــي وعالمــي علــى
صعيــد المجتمــع والبيئــة والحوكمــة داخــل وخــارج فلســطين،
وخاصــة علــى مســتوى الجاليــات الفلســطينية يف المهجــر

إنجازات مكتب تشيلي
يبــدي المجتمــع الفلســطيني يف جمهور يــة تشــيلي ثقــة كبيــرة يف أداء البنــك وإدارتــه ،ممــا أدى إىل ز يــادة االســتثمار يف الودائــع
ألجــل بنســبة  % 94العــام الماضــي مقارنــة بالعــام .2020
يمتلــك مســاهمون يف جمهور يــة تشــيلي مــا يقــارب  2مليــون ســهم مــن أســهم البنــك ،و ُيعــد هــذا الترابــط االقتصــادي مكونـا ً مــن
مكونــات التشــبيك مــع الجاليــة الفلســطينية عبــر اســتثمارها يف ســهم بنــك فلســطين.
يحــرص بنــك فلســطين علــى دفــع العجلــة االقتصاديــة ودعــم االقتصــاد الفلســطيني ،لــذا عمــل مكتــب تشــيلي علــى تشــجيع
التبــادل التجــاري بيــن فلســطين وأمر يــكا الالتينيــة ،والتشــبيك بيــن خبــراء الطاقــة المتجــددة يف جمهور يــة تشــيلي ودولــة فلســطين.

مــن خــالل تواجــده عالميـاًَ ،ع َمــد مكتــب تشــيلي إىل االســتفادة مــن شــبكة عالقاتــه للتشــبيك بيــن رجــال األعمــال وعقــد الصفقــات
التجار يــة مــا بيــن فلســطين ودول أمر يــكا الالتينيــة ودول عربيــة.

قام مكتب تشيلي برعاية عشاء المقلوبة السنوي والذي ُينظم لحشد التبرعات لصالح أطفال فلسطين.

ـراع رئيســي لفر يــق بالســتينو لكــرة القــدم ،وقــد شــارك الفر يــق خــالل عــام  2021يف مبار يــات
يواصــل بنــك فلســطين دعمــه كـ ٍ
مختلفــة ضمــن بطولــة كوبــا ســود امريكانــا يف عــدة دول يف أمر يــكا الالتينيــة.
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التمويـــــــل المســـــتدام جــــــزء مــــــــن نهجنـــــا نحـــــو االســــتدامة
أضح ــى بنك فلس ــطين ،باعتباره أ كبر مجموعة مصرفية يف فلس ــطين؛
أول مجموع ــة مصرفي ــة يف فلس ــطين تق ــوم بتأس ــيس إط ــار للتموي ــل
المستدام ،حيث يعمل بنك فلسطين ضمن استراتيجية االستدامة على
هيكل ــة معايير الحوكمة البيئية و المس ــؤولية االجتماعية واالقتصادية.
ويتك ــون إط ــار التموي ــل المس ــتدام لبن ــك فلس ــطين م ــن أر ب ــع ركائ ــز
رئيس ــية ،وتش ــمل تعز ي ــز التموي ــل المس ــتدام ،والحف ــاظ عل ــى البيئ ــة،
وتمكي ــن األف ــراد والمجتمع ــات وتعز ي ــز مب ــادئ الحوكم ــة األخالقي ــة.
ويتبن ــى بن ــك فلس ــطين يف القط ــاع المص ــريف سياس ــات اقتصادي ــة
واس ــتراتيجيات م ــن ش ــأنها أن تعم ــل عل ــى تنمي ــة وتطوي ــر
مفه ــوم االس ــتدامة ،وإط ــالق منعط ــف جدي ــد ل ــدوره يف تموي ــل
مختل ــف المج ــاالت التنموي ــة ،وتقدي ــم منتج ــات تراع ــي األبع ــاد
المجتمعي ــة ،وذل ــك إلدرا ك ــه أن تحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة
يك ــون عب ــر تحفي ــز المش ــاركة بفاعلي ــة يف نم ــو األس ــواق الناش ــئة.
وتش ــير اإلحصائيات إىل أن أ كثر من  % 80من أعمال البنوك التجارية
يت ــم توجيهه ــا للمش ــروعات الصغي ــرة والمتوس ــطة يف فلس ــطين.
وبدوره ــا ،أب ــدت إدارة بن ــك فلس ــطين حرصـ ـا ً ب ــارزا ً عل ــى دف ــع برام ــج
التنمية الموجهة لهذه المش ــاريع عبر ش ــرا كات عديدة مع مؤسس ــات
تنموي ــة دولي ــة ومحلي ــة ،وكذل ــك مع التركي ــز على الحفاظ عل ــى البيئة
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واالس ــهام ايجابيـ ـا ً بتخفي ــف البصم ــة الكربوني ــة والعم ــل م ــع الش ــركاء
محليا ً ودوليا ً ويش ــمل أيضا التفاعل مع الجهات الرقابية يف فلس ــطين
ضم ــن جه ــود الدف ــع والتروي ــج لمفه ــوم الش ــمول الم ــايل لمواجه ــة
العوائ ــق الت ــي ق ــد تمن ــع المش ــروعات الصغي ــرة والمتوس ــطة م ــن
الحص ــول عل ــى التموي ــل ال ــالزم ،وضم ــان اس ــتقرار النظام الم ــايل ككل.
وي ــأيت إص ــرار بن ــك فلس ــطين يف اعتم ــاد وتطوي ــر حل ــول التموي ــل
المس ــتدام يف فلس ــطين انطالقـ ـا ً م ــن االهتم ــام بالش ــمول لكاف ــة
الش ــرائح والمناط ــق الجغرافي ــة ،وذل ــك عب ــر االس ــتفادة م ــن
الم ــوارد المتع ــددة مث ــل الم ــوارد البش ــرية والمالي ــة لتش ــجيع
وتموي ــل مب ــادرات تراع ــي البيئ ــة ،المجتم ــع ،ومب ــادئ الحوكم ــة.
ويتمث ــل أح ــد المكون ــات الرئيس ــية للتموي ــل المس ــتدام يف التموي ــل
صدي ــق البيئ ــة اله ــادف إىل دع ــم النم ــو االقتص ــادي ،وال ــذي بُن ــي عل ــى
اس ــتراتيجيات ت ــدرك أهمي ــة الطاق ــة المتج ــددة .وت ــأيت االس ــتراتيجية
الجدي ــدة اس ــتمرارا ً لله ــدف االس ــتراتيجي ال ــذي ت ــم وضع ــه لتعظي ــم
االس ــتفادة م ــن الم ــوارد المتجددة ،وبالت ــايل توفير أ كبر ق ــدر ممكن من
إنت ــاج الكهرباء يف فلس ــطين .وم ــن المتوقع أن يضطلع القطاع الخاص
بج ــزء كبي ــر من االس ــهام يف االس ــتراتيجية يف الحفاظ عل ــى البيئة ،بينما
سيس ــاهم توس ــيع االقراض يف مجال الطاقة المتجددة يف تمكين بنك
فلسطين من الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويوضح الرس ــم البياين أدناه مس ــيرة بنك فلس ــطين يف التمويل األخضر (قروض الطاقة المتجددة) للمش ــاريع الصغيرة والمتوسطة واألفراد حسب السنة:
السنة

عدد المستفيدين/االستثمارات

المبلغ الممنوح مقيم بالدوالر األمريكي

2011

6

34,700

2013

7

67,000

2014

15

579,740

2015

20

1,322,486

2016

19

165,157

2017

59

484,291

2018

39

339,274

2019

34

3,974,770

2020

72

5,512,218

2021

15

5,379,656

اإلجمايل

286

$17,859,293

ويلعــب بنــك فلســطين دورا ً مهمـا ً يف هــذه المنظومــة ،إذ يمكنــه أن يعيــد توجيــه االســتثمارات نحــو تكنولوجيــا ومشــروعات مســتدامة تســاهم يف بنــاء اقتصــاد
صديــق للبيئــة ويحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة.
ويف عــام  ،2021تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األوىل مــن برنامــج  SUNREFوالتحضيــر إلطــالق المرحلــة الثانيــة ،وذلــك بعــد النجــاح الــذي حققــه البرنامــج يف
المرحلة األوىل من خالل إدارة بنك فلســطين والوكالة الفرنســية للتنمية  AFDواالتحاد األورويب  EUوســلطة الطاقة الفلســطينية واالستشــاريين المختصين
يف مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة (.)Econoler and ESCOM
و ُيظهر الجدول أدناه التمويالت الممنوحة من بنك فلسطين ضمن برنامج  SUNREFحسب المنطقة ونوع االستثمار األخضر
عدد المستفيدين/االستثمارات

المبلغ الممنوح مقيم بالدوالر األمريكي

المنطقة
الضفة الغربية

81

12,305,410

قطاع غزة

25

1,391,668

اإلجمايل

106

$13,697,078

عدد المستفيدين/االستثمارات

المبلغ الممنوح بالدوالر األمريكي

نوع المشروع
مشاريع طاقة متجددة

68

10,699,168

مشاريع طاقة متجددة/تخفيض استهالك طاقة

11

1,415,633

مشاريع كفاءة الطاقة

27

1,582,275

اإلجمايل

106

$13,697,078
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ومــن خــالل برنامــج  ،SUNREF Iبلــغ إجمــايل قــدرة األنظمــة المثبتــة  14.51ألــف كيلــو واط للمشــاريع الممولــة مقابــل توفيــر كهر بــاء ســنويا ً بإجمــايل قــدره
 25.28ألــف ميجــا واط/ســاعة.

إجمايل قدرة األنطمة المثبتة/كيلو واط

توفير الكهرباء السنوي /ميجا واط

المنطقة
الضفة الغربية

13,045

22,823

قطاع غزة

1,460

2,456

اإلجمايل

14,505

25,279

يتخــذ بنــك فلســطين خطــوات حثيثــة لتوفيــر التمويــل للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،بحيــث تتضمــن إعــادة هيكلــة السياســات الماليــة نحــو سياســة
الشــمول المــايل .وعلــى الرغــم مــن التحديــات المرتبطــة بتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،حيــث ســيؤدي هــذا النــوع مــن التمويــل علــى المــدى
البعيــد إىل تنويــع ميزانيــات ومصــادر العائــد للبنــك وضمــان الشــمول المــايل لشــرائح عديــدة كانــت خــارج إطــار التمويــل المســتدام.
ويتبنــى بنــك فلســطين سياســات وإجــراءات مــن أجــل حمايــة حقــوق المدينيــن ومتابعــة الجــدارة االئتمانيــة وضمــان الشــفافية ،وتحديــد الحــد األقصــى للتمويــل
ـي الصغــر مــن خــالل برنامــج قــروض اســتدامة (بــدون فوائــد) بحــوايل 3
متناهــي الصغــر لــكل عميــل .وقــد تــم خــالل العــام  2021تمويــل  316مشــروعا ً متناهـ َ
مليــون دوالر .وشــملت المشــاريع التــي تــم تمويلهــا مشــاريع نســائية وصلــت إىل  45مشــروع ،وذلــك مــن منطلــق رؤيــة إدارة البنــك يف دعــم المــرأة وتشــجيعها
وتمكينهــا مــن االنخــراط يف مشــاريعها وأعمالهــا.
أدناه المشاريع متناهية الصغر المستفيدة من برنامج قروض استدامة والتي تم تمويلها ،حسب نوع الجنس والمنطقة والقطاع االقتصادي
المبلغ الممنوح بالدوالر األمريكي

نوع الجنس
أنثى

418,900

ذكر

2,576,900

اإلجمايل

المنطقة

$2,995,800

عدد المستفيدين/االستثمارات

المبلغ الممنوح بالدوالر األمريكي

جنوب الضفة الغربية

111

1,077,870

شمال الضفة الغربية

15

150,000

وسط الضفة الغربية

33

300,100

قطاع غزة

157

1,467,830

اإلجمايل

316

$2,995,800
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وتتخــذ إدارة بنــك فلســطين خطــوات حثيثــة يف مجــال التمويــل المســتدام ،وتؤكــد الشــواهد أن هــذا
التوجــه هــو الســبيل األمثــل لتحســين معــدالت التوظيــف وتخفيــض معــدالت الفقــر ،وهــو مــا يتــواءم
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة.
ويف هــذا اإلطــار ،تــم خــالل العــام  2021تمويــل أ كثــر مــن  460مشــروعا ً مــن المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة بقيمــة بلغــت أ كثــر مــن  60مليــون دوالر وذلــك مــن خــالل أ كثــر مــن برنامــج ومنتــج،
حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات عديــدة لدعــم االقتصــاد المحلــي والتعــايف مــن أزمــة  COVID-19وتشــجيع
التوظيــف ودعــم المــرأة والمشــاريع الناشــئة للشــباب الر يــادي .وشــملت هــذه االتفاقيــات :االتفاقيــة
مــع الصنــدوق العــريب لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،واالتفاقيــة مــع بنــك االســتثمار األورويب ،EIB
واالتفاقيــة مــع البنــك األورويب إلعــادة اإلعمــار والتنميــة .EBRD
ومــن المتوقــع أن تصبــح المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بمثابــة قــوة تغييــر كبيــرة يف فلســطين
إذا تــم توفيــر المنــاخ المناســب لهــا ،ال ســيما وأن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ُتعــد يف أغلــب
األحيــان مصــدرا ً رئيســيا ً لنمــو معــدالت التوظيــف ومحار بــة البطالــة.
إن تحقيــق االســتدامة التمويليــة يــؤدي إىل تقليــل تكاليــف المعامــالت البنكيــة وتقديــم خدمــات
ومنتجــات أفضــل يمكنهــا الوفــاء باحتياجــات العمــالء ،ممــا ســيوفر االســتمرارية لتمويــل وتقديــم
المز يــد مــن الخدمــات الماليــة لكافــة الشــرائح.
ونظــرا ً ألن جميــع القطاعــات االقتصاديــة متداخلــة مــع بعضهــا البعــض ،فإنــه بــات مــن الضــروري أن
تتواجــد جميعهــا داخــل نفــس النظــام المــايل كــي تتمكــن مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي علــى المــدى
الطويــل متماشــيا ً مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وقيــم البنــك تحقيقـا ً الســتراتيجية البنــك يف تعز يــز
االســتدامة الماليــة.
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المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ضاعــف بنــك فلســطين خــالل العــام  2021جهــوده يف تمويــل المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة ومتناهيــة الصغــر ،وذلــك بهــدف تعز يــز معــدل اإلنتــاج والقــدرة
علــى توظيــف األيــدي العاملــة مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة البطالــة يف المجتمــع الفلســطيني ،إضافــة إىل دعــم أصحــاب الحــرف والصناعــات بمــا يســهم يف
ضمــان اســتمرارية هــذه المشــاريع ويصــب يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة ،حيــث توفــر هــذه المنشــآت وظائــف لنحــو  % 87مــن القــوى
العاملــة يف فلســطين.
ويــأيت هــذا التوجــه يف إطــار اســتراتيجية البنــك الهادفــة إىل مســاندة أصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ليتمكنــوا مــن تطويــر أعمالهــم يف كافــة المناطــق
بمــا فيهــا الريفيــة والنائيــة ،إضافــة إىل تمكينهــم مــن الوصــول إىل مصــادر التمويــل ،وذلــك بمســاعدة طاقــم متخصــص ومــد ّرب لمتابعــة ســير العمــل يف هــذه
المنشــآت وتعر يــف أصحابهــا بالخدمــات المصرفيــة ،والتواصــل المســتمر معهــم وتقديــم الخدمــات االستشــارية غيــر الماليــة بهــدف ضمــان اســتمرار النمــو
وتلبيــة احتياجاتهــم المتنوعــة بمز يــد مــن الدعــم ،األمــر الــذي ســاهم يف تطويــر هــذه المشــاريع وتوســعها.
وخــالل العــام  ،2021اســتمر بنــك فلســطين بتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة انســجاما ً مــع خططــه لدعــم هــذا القطــاع ،كمــا واصــل ســعيه للوصــول
إىل الفئــات المهمشــة ،وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة يف كافــة المناطــق مــن خــالل طواقمــه الميدانيــة.
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وضمــن خطتــه لتعز يــز الشــمول المــايل ،ك ّثــف البنــك مــن نشــاطاته التوعويــة المصرفيــة لعمالئــه ،حيــث عقــد عــددا ً مــن ورشــات العمــل لصالــح أصحــاب
وصاحبــات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بهــدف تعريفهــم بالخدمــات المصرفيــة ،كمــا عمــل علــى تعز يــز وصــول ســيدات األعمــال إىل مصــادر التمويــل.

اتفاقيات وشراكات

تنفيــذا ً لتوجهاتــه علــى صعيــد الشــمول المــايل؛ وقــع البنــك اتفاقيــة مــع صنــدوق التشــغيل الفلســطيني إلدارة محفظــة قــروض تســتهدف المتضرر يــن مــن
جائحــة كورونــا ،كمــا وقــع مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ  UNDPاتفاقيــة لتقديــم الدعــم والمســاندة لمشــروع منشــأيت والــذي تــم تصميمــه لمســاعدة
أصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وتيســير وصولهــم إىل التمويــل الــالزم لمشــاريعهم .وبمــا يتوافــق مــع اســتراتيجيته لدعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة؛
خصــص البنــك مبلــغ مليــون دوالر عبــر محفظــة ماليــة ميســرة أطلقهــا بالشــرا كة مــع وزارة العمــل وبدعــم مــن ســلطة النقــد الفلســطينية ضمــن صنــدوق
اســتدامة ،وذلــك بهــدف تمويــل مشــاريع صغيــرة ومتناهيــة الصغــر لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بمــا يعــزز قدرتهــم اإلنتاجيــة.

المشاريع الصغيرة والمتوسطةSME’s -

2020

2021

 460مليون

 485مليون
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إدارة المنتجات

تلتــزم إدارة المنتجــات بمبــادئ االســتدامة والتــي تقــوم علــى العنايــة بمتطلبــات العمــالء ،والشــفافية يف تقديــم الخدمــات والتواصــل يف مجــال
إطــالق المنتجــات المصرفيــة حســب متطلبــات العمــالء والتــي تنســجم مــع اســتراتيجية البنــك يف الشــمول المــايل والرقمنــة ،وذلــك بهــدف تقديــم
الخدمــة األفضــل وتوفيــر القنــوات األكثــر كفــاءة إىل جانــب الحفــاظ علــى البيئــة وتخفيــف االســتهالك للمــوارد الطبيعيــة.
ومــن أبــرز إنجــازات إدارة المنتجــات خــالل العــام 2021؛ تجديــد شــهادة  ISO 9001:2015مــن شــركة ،Lloyd’s Register Quality Assurance
حيــث يط ّبــق البنــك المعاييــر الدوليــة يف مراقبــة نظــام إدارة الجــودة ،ليكــون بذلــك البنــك الوحيــد الحاصــل علــى هــذه الشــهادة علــى مســتوى
فلســطين .وتعكــس هــذه الشــهادة حقيقــة تطبيــق البنــك لنهــج “التفكيــر القائــم علــى المخاطــر” ،والــذي ُيعــد نهج ـا ً جديــدا ً لتحديــد المخاطــر
والفــرص وتحقيــق إدارة متكاملــة بالصــورة األمثــل.

كمــا تــم العمــل علــى إعــادة بنــاء منتجــات خاصــة بفئــة األفــراد ،واســتهداف كافــة الشــرائح وتقديــم منتجــات منافســة لهــم ،وذلــك بنــا ًء علــى
الدراســات والتقييــم الــذي ُطبــق علــى جميــع المنتجــات .وعليــه ،تمــت إعــادة إطــالق المنتجــات بخصائــص منافســة ومســتدامة ،والتــي شــملت
برنامــج القــرض الشــخصي للقطــاع العــام ليتضمــن كافــة التصنيفــات الفرعيــة التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة وتقديــم أســعار مميــزة ومبالــغ
منافســة وضمانــات ميســرة .كمــا تمــت إعــادة إطــالق برنامــج العمــال داخــل الخــط األخضــر ،وبرنامــج قــروض الســيارات للموظفيــن ليشــمل
ـي الرهــن العقــاري والشــخصي لغايــة الســكن ليغطيــا كافــة الفئــات مــن موظفيــن
المحولــة رواتبهــم وغيــر المحولــة رواتبهــم ،باإلضافــة إىل برنامجـ ْ
(بكافــة التصنيفــات) ومــن أعمــال حــرة وأخصائييــن.
كذلــك تــم العمــل علــى اعتمــاد تصنيفــات خاصــة بشــركات القطــاع الخــاص داخــل البنــك بحيــث تتضمــن تصنيــف شــركات بريميــوم والــذي يمثــل
فئــة العمــالء المحولــة رواتبهــم والعامليــن يف الشــركات ذات التصنيــف االئتمــاين الممتــاز ،وبذلــك تــم اســتهدافهم ببرامــج مميــزة تشــمل برنامــج
قــرض شــخصي خــاص بهــذه الفئــة وبخصائــص منافســة .كمــا تــم اعتمــاد ملــف احتســاب الدخــل الشــهري لألعمــال الحــرة والــذي يحتــوي بــدوره
علــى تفاصيــل آليــة احتســاب الدخــل لهــذه الفئــة ولكافــة القطاعــات مــن األعمــال الحــرة.
وعلــى مســتوى المشــاريع متناهيــة الصغــر؛ تــم إطــالق قــروض بحلــة جديــدة شــملت :قــروض المشــاريع متناهيــة الصغــر ،قــروض تحســين
الســكن للمشــاريع متناهيــة الصغــر ،قــروض شــخصية للمشــاريع متناهيــة الصغــر ،وقــروض للعمــال والموظفيــن يف المشــاريع الصغيــرة .هــذا
باإلضافــة إىل إجــراء التعديــل علــى منتجــات عديــدة لتحقيــق المز يــد مــن التوحيــد بيــن أعمــال جهــات البيــع ،وتســهيل فهــم المنتــج وتقديمــه
للعمــالء.
كمــا تــم إطــالق برامــج اســتدامة ضمــن قــروض ســلطة النقــد (أقــل مــن  10,000دوالر ،وأعلــى مــن  10,000دوالر) ،باإلضافــة إىل توقيــع العديــد
مــن االتفاقيــات مــع الجهــات الخارجيــة لتعز يــز اســتراتيجية الشــمول المــايل وتقديــم التمويــل الــالزم للعديــد مــن الفئــات المجتمعيــة ،كالســيدات
واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة والمتضرر يــن مــن جائحــة كورونــا والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

بنكي رحال
تطبيقـا ً لسياســة الشــمول المــايل ،وتســهيال ً للوصــول إىل والحصــول علــى الخدمــة المصرفيــة ،وانســجاما ً مــع نهــج االســتدامة يف تقديــم الخدمــات
المصرفيــة؛ حــرص البنــك مــن خــالل بنكــي رحــال وهــو أول مركــز خدمــات مصرفيــة متنقــل يف فلســطين ،علــى الوصــول إىل كافــة المحافظــات
الفلســطينية ال ســيما يف ظــل انتشــار فايــروس كورونــا ،وذلــك مــن أجــل تمكيــن العمــالء مــن االســتفادة مــن الخدمــات البنكيــة كســحب األمــوال
وفتــح وتحديــث الحســابات وتفعيــل الخدمــات اإللكترونيــة.
ويف عــام  ،2021ســاهم بنكــي رحــال يف فتــح  671حســابا ً بنكيـا ً وتفعيــل  62حســاباً ،هــذا باإلضافــة إىل تفعيــل الخدمــة اإللكترونيــة والتــي يســتفيد
منهــا عــدد كبيــر مــن العمــالء األفــراد يف تنفيــذ معامالتهــم البنكيــة ،حيــث تــم تفعيــل  275حســابا ً علــى خدمــة “بنكــي علــى موبايلــي” ،كمــا تــم
إصــدار  117بطاقــة خصــم ومشــتريات.
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سنة

سنة

البطاقات البنكية

س ــاهم التوج ــه إىل االس ــتثمار يف التكنولوجي ــا الرقمي ــة وابت ــكار منتجات مالية ،الس ــيما البطاق ــات ،يف التأثير
إيجابـ ـا ً عل ــى عملي ــات الدف ــع ،وذل ــك م ــن حي ــث س ــهولة االس ــتخدام وتوفي ــر بديل رقمي ع ــن تب ــادل النقود
يدويـ ـاً ،لتصب ــح البطاق ــات المس ــتخدمة يف عمليات الش ــراء والبيع بمثابة نقود بالس ــتيكية يت ــم التعامل بها
يف المتاج ــر المحلي ــة والعالمي ــة ،إضاف ــة إىل المتاج ــر اإللكترونية ،أو اس ــتخدام هذه البطاقات لس ــحب النقود
دون الحاج ــة إىل ز ي ــارة الف ــروع ،األم ــر ال ــذي يدع ــم منهجي ــة االس ــتدامة م ــن خ ــالل تقلي ــل اس ــتخدام الموارد
وتوفي ــر الوق ــت والجهد.
وق ــد عـ ـزّز البن ــك التوج ــه إىل تش ــجيع اس ــتخدام البطاق ــات والخدم ــات البنكي ــة الرقمية عبر إط ــالق «برنامج
بوينتك ــم» وال ــذي يمن ــح العم ــالء نقاطـ ـا ً عند اس ــتخدام البطاق ــات ،حيث واصل البن ــك تنفي ــذ البرنامج منذ

أ كث ــر م ــن ع ــام .ويتي ــح البرنام ــج إمكانية اس ــتبدال النقاط بالش ــراء م ــن المتاجر أو بتحويله ــا نقدا ً إىل الحس ــاب البنكي .والتزامـ ـا ً بتحقيق التأثي ــر المجتمعي،

عم ــل البن ــك عل ــى اس ــتحداث هذا النظ ــام لتمكي ــن العمالء من التب ــرع بالنق ــاط لصالح الجمعي ــات الخيرية.
وخالل العام  ،2021ش ــهد اس ــتخدام البطاقات نموا ً بمختلف أنواعها بما يتماش ــى مع اس ــتراتيجية البنك ،ال س ــيما يف ظل ظروف تفش ــي فايروس كورونا
والت ــي س ــاهمت يف توج ــه العمالء إىل التقليل من اس ــتخدام النقود.

ً
مﻘارنﺔ مع ﻋام 2020
اﻟنﻤو ﻓﻲ اﻟﺒطاقات اﻟصادرة ﻓﻲ ﻋام 2021

سنة

2021

%15

سنة

2020

%8

اﻟنﻤو ﻓﻲ اسﺘخﺪام اﻟﺒطاقات ﻓﻲ ﻋام  2021وﺗغﻴر اﻟنﻤط اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴات اﻟﺪﻓع واﻟﺸراء
نوع البطاقة

2021

بطاقات االئتمان

% 23

بطاقة الخصم والمشتريات

% 20

بطاقة الكاش كارد

% 24

بطاقة الحياة سهلة

% 57
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تسويق منتجاتنا وخدماتنا
اﻻستراتيﺠية المعتمدة في التسويق لعام 2021

تعتمــد اســتراتيجية التســويق علــى مبــدأ التواصــل الدائــم مــع العمــالء عبــر العديــد مــن الوســائط اإلعالميــة مــن أجــل الوصــول إىل جميــع العمــالء بشــكل شــفاف
ـال مــن الخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم وتســهل شــؤونهم الماليــة والحياتيــة.
وفــوري ،وإطالعهــم علــى مجمــل الحمــالت والخدمــات لكــي يتمتعــوا بمســتوى عـ ٍ
ومــن أهــداف الدائــرة وإنجازاتها:
التح ّول الرقمي وتشجيع العمالء على استخدام الخدمات اإللكترونية جميعها إلجراء المعامالت البنكية دون الحاجة إىل زيارة البنك.
زيادة عدد الخدمات اإللكترونية وتحديث الخدمات المتوفرة ليصبح استخدامها أشمل وأ كثر سهولة وأماناً.
يف هذا العام تم التركيز على الترويج بتقديم الجوائز وربطها بعام  ،1960عام تأسيس البنك.

تركيــز التســويق علــى وســائل التواصــل االجتماعــي والتســويق اإللكتــروين لتلبيــة احتياجــات العمــالء والوصــول إليهــم مــن خــالل كافــة الوســائل اإلعالنيــة
واإلعالميــة.
تعز يــز والء العمــالء للبنــك ،وتحفيزهــم علــى اســتخدام الخدمــات مــن خــالل برنامــج النقــاط الــذي يمكنهــم مــن تجميــع نقــاط واســتبدالها بالنقــد (كاش) أو
بمشــتريات ،وذلــك يف أي وقــت يرغبــون يف االســتفادة مــن النقــاط.
نشــر ثقافــة اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة البنكيــة وتعز يــز ثقــة العمــالء يف اســتخدامها .ويف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا ،أصبحــت الخدمــات اإللكترونيــة نقطــة
تحــول إيجابيــة نظــرا ً إلقبــال العمــالء علــى هــذه الخدمــات خاصــة مــع ظــروف اإلغالقــات والحجــر الصحــي ،ممــا حفــز علــى تحديــث الخدمــات وتطويرهــا.

حملة التوفير 1960

الفئة المستهدفة :جميع العمالء الذين لديهم حساب توفير يف بنك فلسطين
الهــدف مــن الحملــة :ز يــادة نســبة االدخــار ممــا يــؤدي إىل ز يــادة إجمــايل ودائــع العمــالء يف البنــك ،ليســهم ذلــك يف رفــع الحصــة الســوقية لبنــك فلســطين وتوفيــر
ســيولة أ كبــر.
الهدف المحقق 250 :مليون دوالر
الهدف المحدد 100 :مليون دوالر

وﻓﺮوا ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا أﺣﺪ اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ
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حملة النقاط بوينتكم

الفئة المستهدفة :جميع عمالء بنك فلسطين الذين يستخدمون الخدمات اإللكترونية.
الهــدف مــن الحملــة :رفــع الوعــي لــدى العمــالء حــول الخدمــات اإللكترونيــة وتشــجيعهم وتحفيزهــم علــى اســتخدام الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة التــي
تمتــاز بالســهولة والســرعة واألمــان ،وتقليــل عــدد الز يــارات إىل البنــك ،ومكافــأة العمــالء علــى اســتخدامهم هــذه الخدمــة مــن خــالل منحهــم عــدة نقــاط
مقابــل كل خدمــة بمــا يســهم يف تعز يــز والئهــم ،األمــر الــذي يتماشــى مــع هــدف البنــك يف التأثيــر والتغييــر علــى مســتوى العمــالء الذيــن يســتخدمون هــذه
الخدمــات ،وكذلــك علــى مســتوى المجتمــع حيــث تتيــح هــذه الحملــة للعمــالء إمكانيــة التبــرع بالنقــاط لمؤسســات مجتمعيــة.
النقاط المجمعة يف العام ( 2.7 )2021مليون نقطة

 1.4مليون شيكل المبلغ الذي تم تحويله من النقاط

بطاقة حياة سﻬلة

الفئة المستهدفة :جميع العمالء من حاملي بطاقة حياة سهلة.
الهــدف :تشــجيع العمــالء مــن حاملــي بطاقــة البنــك علــى اســتخدام البطاقــة ،وذلــك مــن خــالل تنفيــذ حمــالت مشــتركة لتشــجيع العمــالء علــى اســتخدام
البطاقــة يف تقســيط أثمــان مشــترياتهم .ومــن هــذه الحمــالت ،حملــة شــركة ســبيتاين والتــي تــم خاللهــا رفــع ســقف التقســيط ل ـ  60دفعــة بــدال ً مــن ،36
ممــا ســاهم يف تشــجيع عمــالء ســبيتاين وعمــالء البنــك الذيــن ال يمتلكــون هــذه البطاقــة ،علــى التقــدم لطلــب الحصــول عليهــا واالســتفادة مــن ميزاتهــا.
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طالق الحزمة الرقمية لألعمال

الفئة المستهدفة :أصحاب وصاحبات األعمال والشركات الكبرى.
الهــدف مــن الحملــة :تقديــم حزمــة مــن الخدمــات الرقميــة المســتدامة لألعمــال مــن أجــل تســهيل إنجــاز أصحــاب وصاحبــات األعمــال معامالتهــم البنكيــة عبــر
الخدمــات اإللكترونيــة واالســتفادة مــن مــدراء الحســابات الخاصــة بهــم.

إطالق نسﺨة ﺟديدة من تطبيق بنكي مع إضافة ﺧدمات ﺟديدة للتطبيق /زيادة استﺨدام بنكي

الفئة المستهدفة :العمالء الحاليون والجدد لتطبيق بنكي.
الهــدف مــن الحملــة :التطويــر الدائــم علــى التطبيــق ليلبــي كافــة احتياجــات العمــالء ،ليكــون بنكــي بذلــك التطبيــق األساســي للخدمــات البنكيــة المتكاملــة،
والــذي ُيغنــي عــن الحاجــة إىل ز يــارة الفــروع .وشــملت عمليــة التطويــر خدمــة الدفــع لصديــق والتــي أصبحــت تســتهدف عمــالء بنــك فلســطين والبنــك اإلســالمي
العــريب ومســتخدمي تطبيــق محفظتــي الــذي أطلقتــه شــركة بــال بــاي.

تطبيق بنكي

بلغ عدد العمالء المسجلين على تطبيق بنكي  289,801عميالً.

حملة قروض اﻻستدامة

الفئة المستهدفة :أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا.
الهــدف مــن الحملــة :المســاهمة يف تقليــل الضــرر عبــر منــح قــروض بفوائــد وعمــوالت مخفضــة تراعــي احتياجــات المتضرر يــن مــن جائحــة كورونــا وذلــك
بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية.

إﺟمالـي
المبلــــﻎ
الممنوح
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3

مليون
دوﻻر

عمالنا
برنامج قروض ُ

الفئة المستهدفة :العمال داخل الخط األخضر.
الهــدف مــن الحملــة :تســليط الضــوء علــى فئــة العمــال الذيــن يعملــون داخــل الخــط األخضــر ،والمســاهمة يف تلبيــة متطلباتهــم الماليــة والبنكيــة ،وذلــك مــن
خــالل تصميــم برنامــج خــاص بهــم بســقوف تمويــل وفوائــد وعمــوالت منافســة.

حملة فلسطينية  1960دوﻻر

ركــزت الحملــة علــى الترويــج للحســابات والقــروض الموجهــة لدعــم وتشــجيع المــرأة ،وذلــك بهــدف ز يــادة الحســابات الخاصــة بهــن .ويف شــهر المــرأة مــن كل
عــام ،يتــم إطــالق حملــة تســتهدف الســيدات تتمثــل يف إجــراء ســحوبات علــى جوائــز ،وقــد تــم تحديــد قيمــة الجائــزة الواحــدة يف حملــة العــام الماضــي بمبلــغ
 1960دوالر حيــث تــم تنفيــذ الســحب علــى الجائــزة يومي ـاً.

حملة فلسطين في القلب

تطبيقـا ً لمبــدأ االســتدامة ومســاند ًة للمجتمــع وحفاظـا ً علــى البيئــة؛ تــم إطــالق حملــة داعمــة هدفــت إىل جمــع التبرعــات لدعــم أبنــاء شــعبنا المتضرر يــن جــراء
العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة.
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حمالت مﺨتلفة على منصات التواصﻞ اﻻﺟتماعي التابعة للبنك

أطلــق البنــك حمــالت متنوعــة علــى منصاتــه التابعــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،وذلــك مــن أجــل ز يــادة عــدد المتابعيــن ،حيــث شــملت الحمــالت نشــر
منشــورات وأســئلة تفاعليــة.

حملة ﺟوائز شﻬر رمضان

الفئة المستهدفة :جميع المواطنين من عمالء وغيرهم ،حيث استهدفت الحملة متابعي صفحة بنك فلسطين على وسائل التواصل االجتماعي.
الهــدف مــن الحملــة :تشــجيع المواطنيــن علــى التفاعــل علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالبنــك واالســتفادة مــن المعلومــات البنكيــة التــي يتــم
نشــرها ،وذلــك مــن خــالل طــرح أســئلة خــالل شــهر رمضــان وتشــجيع المتابعيــن علــى اإلجابــة والمشــاركة يف ســحوبات علــى جوائــز مختلفــة.

حملة طلبة التوﺟيﻬي

يف إطــار ســعيه إىل إحــداث تأثيــر مجتمعــي ،يســتهدف بنــك فلســطين فئــة طلبــة الثانويــة العامــة يف كل عــام كونهــم شــباب وشــابات المســتقبل ،وعمــالؤه
مســتقبالً ،حيــث يســعى إىل دعــم مشــوارهم يف جميــع مراحــل حياتهــم.
الفئة المستهدفة :طالبات وطالب الثانوية العامة المدخرين لدى البنك.
الهــدف مــن الحملــة :تشــجيع الطالبــات والطــالب علــى فتــح حســابات جديــدة واالدخــار يف البنــك ،باإلضافــة إىل مكافــأة المدخر يــن يف بنــك فلســطين بالســحب
علــى  10جوائــز ،حيــث قيمــة الجائــزة الواحــدة تبلــغ  1960دوالر.

ﺟﻬﺰوا ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻟﻨﺤﺘﻔﻞ ﺳﻮا
وﺗﺮﺑﺤﻮا ﻣﻌﻨﺎ
حملة التوعية بمرض السكري

ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺟﺎﺋﺰة

يطلــق البنــك ســنويا ً حمــالت توعويــة للوقايــة مــن مــرض الســكري ،وتهــدف هــذه الحمــالت إىل رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة المتابعــة الصحيــة وســبل ووســائل
الوقايــة مــن مــرض الســكري ،حيــث يتــم إطــالق حملــة إعالنيــة وإعالميــة كبيــرة ،وبالتزامــن مــع نشــاطات مختلفــة يتــم تســليط الضــوء عليهــا مــن خــالل وســائل
التواصــل االجتماعــي.

112

|

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

بطاقة أميالي

ُتعد بطاقة أميايل من البطاقات المهمة التي يتم التركيز عليها ،حيث يتم التسوق من خاللها محليا ً وعالمياً ،كما تتيح البطاقة إمكانية جمع أميال إضافية
الستخدامها عند السفر مع الملكية األردنية.

رعاية مﺠموعة من المعارض والمﻬرﺟانات والفعاليات

يحــرص بنــك فلســطين علــى رعايــة عــدد مــن المعــارض والفعاليــات والمهرجانــات ســنوياً ،وذلــك بهــدف الترويــج لخدمــات البنــك اإللكترونيــة والتوعيــة حــول
الخدمــات والقــروض المتنوعــة ،مــع التركيــز علــى تواجــد بنكــي رحــال أثنــاء هــذه الفعاليــات وتســليط الضــوء علــى خدماتــه.

التوعية باﻻحتياﻻت اإللكترونية

يواصــل البنــك تنفيــذ حمــالت توعويــة حــول االحتيــاالت اإللكترونيــة وضمــان أمــن المعلومــات ،وذلــك بهــدف توعيــة العمــالء بالمخاطــر التــي مــن الممكــن أن
يتعرضــوا لهــا عنــد التعامــل مــع المنصــات اإللكترونيــة والتطبيقــات ،وتعريفهــم بكيفيــة التعامــل معهــا لتجنــب المخاطــر وحمايــة بياناتهــم.
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إدارة المشاريع والتغيير

خــالل العــام  ،2021تــم تطويــر دائــرة المشــاريع وتعديــل مســماها إىل دائــرة المشــاريع والتغييــر ،وذلــك بهــدف تعز يــز دورهــا
كجــزء فعــال واســتراتيجي يف إحــداث التغييــرات والتطــورات علــى صعيــد البنــك ككل ،وعلــى صعيــد جميــع إدارات البنــك،
بمــا يشــمل إدخــال التحســينات وإعــادة هندســة سياســات وإجــراءات الدوائــر وموا كبتهــا آلخــر التطــورات الرقابيــة والبيئيــة
والحوكمــة.
وقامــت الدائــرة خــالل العــام الماضــي بإعــداد خطــة التغييــر ،وإطــالق مبــادرات تهــدف إىل تطويــر عمليــات الدوائــر ،إضافــة إىل
المتابعــة بشــكل مســتمر مــن أجــل تحقيــق هــذه الخطــط وتقديــم التقار يــر إىل المديــر العــام ومجلــس اإلدارة ،وبمــا ينــدرج تحــت
إطــار تعز يــز الرقابــة الداخليــة للبنــك لضمــان إنجــاز التغييــرات والتحديثــات الداخليــة والتــي ستســهم يف النهــوض بالخدمــات
واألداء علــى مســتوى كافــة األقســام والدوائــر .كذلــك قامــت الدائــرة بالمتابعــة مــع فر يــق التدقيــق الداخلــي لــدى البنــك وســلطة
النقــد مــن أجــل التأ كــد مــن اتبــاع التدابيــر التصحيحيــة والمعاييــر الدوليــة يف إطــار عمــل التدقيــق الداخلــي.

العمالء
الرقمنة

التكنولوﺟيا

التحليﻞ
اﻻستدامة

محاور
التغيير
المﺠتمع

الحوكمة

اﻻستﺨدام
اﻷمﺜﻞ للفروع
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التسﻬيالت
الرقابة
الداﺧلية
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موظفونا

إدارة الموارد البشرية

يــدرك بنــك فلســطين أن العنايــة بطاقاتــه البشــرية ُتعــد مــن أهــم أســس االســتدامة المصرفيــة كــون الموظفيــن
هــم الشــريحة الداخليــة للبنــك وقاعــدة أساســية لإلنتاجيــة والنمــو واالســتمرار .لــذا ،فــإن مراعــاة الرضــا الوظيفــي
وتحقيــق األمــان وضمــان البيئــة المناســبة للموظفيــن بــات يقــع علــى رأس أولويــات البنــك.
ولقــد شــهد عــام  2021تقدمـا ً ملموسـا ً ومســتداما ً يف تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية ،وذلــك مــن خــالل
التعاقــد مــع أفضــل شــركات االستشــارات العالميــة يف مجــال المــوارد البشــرية لنتمكــن مــن تحقيــق أعلــى
مســتويات اإلنتاجيــة والرضــا الوظيفــي يف بيئــة العمــل وتنميــة وتطويــر رأس المــال البشــري.
ومــع بدا يــة العــام ،تــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي العــام والهيــاكل التفصيليــة لــكل إدارة بهــدف موا كبة التطورات
والمســتجدات على الصعيد المصريف والرقايب.
كمــا تــم تقييــم جميــع الوظائــف الحاليــة والجديــدة المنبثقــة عــن تعديــل الهيــكل التنظيمــي وفــق عــدة معاييــر
معتمــدة عالميـاً ،وذلــك مــن خــالل تحديــد األهميــة النســبية لــكل وظيفــة مقارنــة بالوظائــف األخــرى مــن حيــث
الخصائــص والواجبــات والمســؤوليات والمهــام وظــروف العمــل ،واعتمــاد هيــكل أجــور عــادل لكافــة الوظائــف
وتحديــد األجــر لــكل وظيفــة مقارنــة بالســوق ،ممــا سيســاهم يف خلــق آفاق واســعة لجميــع الموظفين ليتمكنوا
مــن الحصــول علــى فــرص وظيفيــة ذات تحديــات مهنيــة عاليــة وتحقيــق النمــو المســتدام.
ونظــرا ً ألهميــة نظــام إدارة األداء يف تحفيــز وتقديــر مســاهمات الكــوادر البشــرية؛ تــم تطويــر نظــام التقييــم
الســنوي إىل نظــام إدارة األداء الــذي يركــز علــى ر بــط األهــداف الفرديــة للموظــف بأهــداف البنــك االســتراتيجية
ممــا سيســاهم يف تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية ،وذلــك مــن حيــث تطويــر أداء الموظفيــن
وتخطيــط المســار الوظيفــي لهــم وز يــادة إنتاجيــة وتنافســية كل دائــرة وفــرد ،إىل جانــب إيجــاد بيئــة عمــل يعتمــد
فيهــا التطــور الوظيفــي والمكافــأة علــى أســاس الجــدارة واالســتحقاق وتحقيــق العدالــة بيــن الموظفيــن.

إدارة اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻹﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

اﻹدارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺤﻮار
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
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اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

دورة عملية إدارة األداء وأهدافها
وبالتــوازي ،يواصــل البنــك اســتثماره يف العنصــر البشــري ،وذلــك مــن خــالل اســتقطاب كــوادر بشــرية ذات كفــاءات عاليــة وخبــرات واســعة يف
المجــال المصــريف ،حيــث بلــغ عــدد الموظفيــن يف بنــك فلســطين  1745موظفـا ً وموظفـ ًة يف نهايــة عــام  2021ممــا ســينعكس علــى تحقيــق
معــدالت نمــو مســتدامة علــى المــدى الطويــل.
وإيمان ـا ً منــا بالمســاواة والتكافــؤ بيــن الجنســين ،فقــد اســتمر البنــك يف تعييــن الموظفــات اإلنــاث حيــث زادت نســبتهم مــن  % 41.5يف عــام
 2020إىل  % 43مــع نهايــة عــام 2021

%40

2018

%41

2019

%42

2020

%43

2021
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إدارة المواهب

انطالق ـا ً مــن اســتراتيجية إدارة بنــك فلســطين لعــام  ،2021والتوجــه
إىل تكثيــف االســتثمار والتطويــر يف العنصــر البشــري للبنــك كجــزء
أساســي مــن خطــط االســتدامة ،انعكســت بعــض تغييــرات الهيــكل
التنظيمــي علــى إدارة المــوارد البشــرية ،حيــث تــم إقــرار تحويــل
اســم دائــرة التدر يــب إىل دائــرة إدارة المواهــب ،وتوســيع نطــاق
أهدافهــا وتركيزهــا علــى االســتثمار المســتدام يف العنصــر البشــري
للبنــك ،وتمحــورت خطتهــا حــول تمكيــن الموظفيــن وتطويرهــم.

القيادات الشابة

حــرص البنــك علــى االســتثمار يف قياداتــه الشــابة مــن خــالل برنامــج
«مــدراء المســتقبل» ،والــذي يركــز علــى تنميــة القيــادات الشــابة مــن
الموظفيــن ،وتوجيههــم ضمــن مســار مهنــي مركــز وواضــح لتبـ ّوء مناصــب
إدار يــة وقياديــة مســتقبال ً يف البنــك ،وذلــك عبــر برامــج تدريبيــة وتوجيهيــة
مكثفــة ،ليكــون البرنامــج أحــد أهــم الركائــز يف تطويــر رأس المــال البشــري
واالســتثمار فيــه ،إضافــة إىل إطــالق نــادي رؤســاء األقســام للتميــز يف
خدمــة العمــالء والــذي يــويل اهتمام ـا ً خاص ـا ً بهــذه الفئــة لتطويــر مهاراتهــم
وكفاءاتهــم .وجــرى العمــل علــى إعــداد خطــط المســارات الوظيفيــة و بنــاء
المســارات التدريبيــة المرتبطــة بهــا لتطويــر مهــارات وكفــاءات الموظفيــن
وتنويــع خبراتهــم عبــر مخطــط مســارهم الوظيفــي يف البنــك .كذلــك تــم
البــدء بإعــداد خطــة التعاقــب الوظيفــي التــي تســاهم يف الحفــاظ علــى
اســتدامة األعمــال يف البنــك وحمايتــه مــن أي مخاطــر طارئــة ،وضمــان
جهوز يــة صــف البــدالء المرشــحين ألي مــن الوظائــف الحيويــة يف البنــك.
كم ــا ت ــم إط ــالق برنام ــج “ب ــوب بانك ــر” الس ــتقطاب الخريجي ــن المتفوقين
والمميز ي ــن بحي ــث يت ــم االس ــتثمار فيه ــم م ــن خ ــالل إش ــرا كهم يف مس ــار
تدريب ــي تطوي ــري مرك ّ ــز وواض ــح مدت ــه س ــنتين ،بحي ــث يركز عل ــى تنمية
مهاراته ــم وتطوي ــر قدراته ــم به ــدف إ كس ــابهم معلوم ــات ح ــول الحي ــاة
العملي ــة ،وتزويده ــم بالمه ــارات الالزم ــة لتأهيله ــم م ــن أج ــل االنضمام إىل
أس ــرة البن ــك الحقـ ـاً.
ويف الوق ــت الراه ــن ،يت ــم تركي ــز االهتم ــام عل ــى دع ــم التح ــول الرقم ــي يف
التدر ي ــب لدع ــم تطوي ــر المه ــارات والح ــد م ــن اس ــتهالك الم ــوارد البيئي ــة،
وذل ــك م ــن خ ــالل العمل عل ــى تجهيز منص ــة التدريب اإللكت ــروين المنوي
إطالقه ــا يف ع ــام .2022
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البيئة الداخلية

يركــز البنــك علــى خلــق بيئــة عمــل مميــزة لجــذب الكفــاءات وتكويــن
ثقافــة مؤسســية إيجابيــة ،وذلــك عبــر تشــجيع التواصــل الفعــال مــع
الموظفيــن وضمــان شــفافية قنــوات االتصــال مــن خــالل إطــالق مبــادرة
«صوتــك مســموع» التــي تســلط الضــوء علــى أي تطويــر أو تحســين
مطلــوب يف بيئــة العمــل ،وإعــداد اســتبيانات الرضــا الوظيفــي ،ودعــم
وتشــجيع ثقافــة الحداثــة واالبتــكار لــدى الموظفيــن مــن خــالل إطــالق
مركــز الر يــادة واإلبــداع والــذي يســتقبل اقتراحاتهــم لتطويــر األعمــال .هــذا
إىل جانــب تنفيــذ عــدد مــن النشــاطات والمبــادرات كمســابقة الخاســر
األكبــر 4والرابــح األكبــر ،2ومســابقة صحتــك بــال تدخيــن ،2ومســارات
هايكنــج بنــك فلســطين ،3ومســابقات رمضانيــة ،ومســابقة الخمــس
نجــوم لتعز يــز نمــاذج الكفــاءات اإليجابيــة وتكريمهــا ،وتنظيــم بطــوالت
رياضيــة لكــرة القــدم والتــي تشــمل دوري األطفــال ،دوري الفــروع
وبطولــة المؤسســات ،إضافــة إىل دعــم الموظفيــن المتميز يــن رياضي ـاً.
كمــا تــم تعز يــز مشــاركة الموظفيــن يف أعمــال تطوعيــة لتوفيــر فرصــة
اإلســهام يف تحقيــق التنميــة البيئيــة واالجتماعيــة المســتدامة ،وذلــك
عبــر تنفيــذ عــدة نشــاطات مجتمعيــة تشــاركية مثــل تقديــم حصــص
أســبوعية لطلبــة المــدارس بهــدف تنميــة قــدرات الطلبــة القياديــة،
وتأهيلهــم لدخــول معتــرك الحيــاة وعالــم األعمــال .كمــا شــملت هــذه
األنشــطة إطــالق «مبــادرة أشــجار الخيــر» ،حيــث قــام الموظفــون بزراعــة
مــا يقــارب ألــف شــجرة يف مختلــف مناطــق التشــجير يف الضفــة.
ومــع اســتمرار تفشــي جائحــة كورونــا ( )COVID-19خــالل عــام ،2021
تركــز التوجــه نحــو توفيــر الســالمة الصحيــة الجيــدة للموظفيــن ،حيــث تــم
تنفيــذ سلســلة مــن اإلجــراءات والتدبيــرات الالزمــة مــن أجــل الحــد مــن
إصابــة الموظفيــن وضمــان الحفــاظ علــى ســالمتهم ،وذلــك مــن خــالل:
نشــر التوعيــة المطلوبــة عــن الوبــاء وطــرق تجنــب اإلصابــة ،وذلــك مــن
خــالل النشــرات والتعاميــم الدور يــة ،وعقــد ورشــات التوعيــة حــول أهميــة
التطعيــم.

توفير التطعيم ألغلبية الموظفين في أماكن العمل
تحديــث البروتوكــول الصحــي الــذي يشــمل التعليمــات الواجــب اتباعهــا للوقايــة مــن اإلصابــة والخطــوات المتبعــة يف حــال إصابــة الموظفيــن
وفقـا ً لتعليمــات وزارة الصحــة.
إجراء فحوصات للموظفين الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض اإلصابة أو المخالطين لموظفين مصابين.
توفير جميع متطلبات الوقاية للموظفين والعمالء.
تقديــم الدعــم المعنــوي للموظفيــن المصابيــن مــن خــالل التواصــل الدائــم معهــم لالطمئنــان علــى صحتهــم وتهنئتهــم عنــد شــفائهم عبــر
بطاقــات الســالمة.
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار هــذه األزمــة ،إال أننــا تمكنــا مــن مواصلــة العمــل علــى تطويــر الموظفيــن ،والتقــدم يف اإلنجــاز علــى صعيــد خطــة
التدر يــب الســنوية ،حيــث بلغــت عــدد الفعاليــات التدريبيــة المنجــزة يف عــام 2021؛  87فعاليــة تدريبيــة اســتفاد منهــا  4219موظفـاًً /ة ،كمــا
تنوعــت وســائل تقديــم التدر يــب مــا بيــن التدر يــب عبــر اإلنترنــت (اوناليــن) والتدر يــب الوجاهــي والتدر يــب علــى رأس العمــل ،وذلــك حســب
الرســم التوضيحــي أدنــاه:

آﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻔﻌاﻟﻴات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋام 2021

2
4219

87

34
51

ﺗﺪرﻳﺐ أونﻼﻳﻦ

ﺗﺪرﻳﺐ وﺟاﻫﻲ

ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺪد اﻟﻤوﻇﻔﻴﻦ /اﻟﻤوﻇﻔات اﻟﻤﺸاركﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﻔﻌاﻟﻴات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
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البنك اإلسالمي العربي

التأسيس
نبذة عن البنك
تأســس البنــك اإلســالمي العــريب يف العــام  1995وهــو شــركة مســاهمة عامــة ،وباشــر نشــاطه المصــريف يف مطلــع العــام  .1996ويقــوم بممارســة األعمــال
المصرفيــة وأعمــال اإلســتثمار وفق ـا ً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل المركــز الرئيســي بمحافظــة رام هللا والبيــرة وفروعــه المنتشــرة يف فلســطين،
إضافــة إىل المكتــب التمثيلــي يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( إمــارة ديب) والفــرع المتنقــل “بنكــي ع الطر يــق” ،ليصــل عــدد فروعــه إىل  30فرعـا ً ومكتبـاً ،كمــا
اليوجــد للبنــك أي شــركات تابعــة حتــى تار يــخ .2021/12/31

الرؤية
بنــك إســالمي وطنــي متميــز ،تقــوده الرقميــة والحداثــة واالســتدامة المصرفيــة والمــوارد البشــرية المتميــزة لتقديــم الخدمــة المصرفيــة المتوافقــة مــع
الشــريعة االســالمية وذات الجــودة العاليــة حيثمــا كان العمــالء بطريقــة آمنــة.
تقديــم حلــول وخدمــات مصرفيــة إســالمية عصر يــة شــاملة وذات جــودة عاليــة ومنافســة ،ودعــم وتطويــر الحلــول المبتكــره لألجيــال القادمــة و االعمــال
الرياديــة ،انطالقـا ً مــن قيمنــا المتجــذرة يف عالــم المــال واألعمــال والصيرفــة اإلســالمية والمســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة وتحقيــق مبــدأ التكافــل والتعــاون
واألهــداف االجتماعيــة اإلســالمية.
األهداف االستراتيجية
التحول الرقمي
االستثمار يف تطوير الكادر البشري
تعظيم حقوق حملة األسهم
الشمول المايل
تعزيز خدمات األفراد والمشاريع الصغيرة
رفع الحصة السوقية
تعزيز الهوية المصرفية اإلسالمية والتنمية المستدامة

مؤشرات األداء للبنك
واصــل البنــك نمــوه الملحــوظ بكافــة مؤشــراته الماليــة حيــث تضاعفــت أعمــال ونتائــج البنــك خــالل آخــر  5ســنوات ،إذ ارتفعــت موجوداتــه بمــا يقــارب 944
مليــون دوالر وبنســبة نمــو ( ،)% 119وارتفعــت التمويــالت المباشــرة لديــه بمــا يقــارب  582مليــون دوالر وبنســبة نمــو ( ،)135%وودائــع العمــالء بمــا
يقــارب  796مليــون دوالر وبنســبة نمــو( ،)% 127كمــا حقــق البنــك أرباحـا ً صافيــة بقيمــة  11.7مليــون دوالر خــالل العــام  2021حيــث ارتفعــت أرباحــه 3.6
مليــون دوالر وبنســبة نمــو ( )% 46مقارنــة مــع العــام .2020
البيان

2021

2020

2019

2018

2017

الموجودات

1.737

1.557

1.296

1.272

1.024

1.062

1.041

848

791

945

758

681

561

8.0

9.0

7.1

6.4

ودائع العمالء

التمويالت المباشرة

صايف األرباح

1.420

1.012
11.7

المبالغ بالمليون دوالر أمريكي

المركز التنافسي
يســعى البنــك لتعظيــم حصتــه الســوقية والوصــول إىل أفضــل نتائــج لمؤشــرات األداء ،بالرغــم ممــا يشــهده الواقــع الفلســطيني علــى مختلــف األصعــدة
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة مــن تحديــات ،إال أن البنــك اإلســالمي العــريب حقــق أفضــل النتائــج التنافســية كمــا وحقــق نمــوا ً ملموس ـا ً يف كافــة
الجوانــب الماليــة عنــد المقارنــة مــع أداء القطــاع المصــريف ،ويتضــح هــذا مــن خــالل البيانــات التــي توضــح نمــوا ً يف الحصــة الســوقية للبنــك يف التمويــالت
وودائــع العمــالء واألر بــاح .وعنــد مقارنــة أداء البنــك مــع أداء القطــاع المصــريف يالحــظ تميــز أداء البنــك مــن جهــة وفرصتــه للنمــو والتطــور مــن جهــة أخــرى،
حيــث نمــت موجــودات البنــك خــالل العــام  2021بنســبة  % 11.5مقارنــة مــع نمــو موجــودات القطــاع المصــريف بنســبة  % 8.6فقــط ،ونمــت تمويــالت
البنــك بنســبة  % 7.1مقارنــة مــع نمــو تمويــالت القطــاع المصــريف بنســبة  % 6.7فقــط ،ويف جانــب الودائــع فقــد نمــت ودائــع البنــك االســالمي العــريب بنســبة
 % 9.5مقارنــة مــع  % 9.1للقطــاع المصــريف.
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الموجودات

التمويالت المباشرة

ودائع العمالء

البند /نسبة النمو
القطاع المصريف الفلسطيني

% 8.6

% 6.7

% 9.1

البنك اإلسالمي العريب

% 11.5

% 9.5

% 7.1

تطور الحصة السوقية

واص ــل البن ــك تحقي ــق نتائ ــج نم ــو ممي ــزة ،وه ــذا الع ــام يعتبر ع ــام مهم يف تار ي ــخ البنك اإلس ــالمي العريب ،حيث انعكس ــت نتائج ــه المالية على ز ي ــادة حصته
الس ــوقية واالس ــتحواذ عل ــى حص ــص س ــوقية جدي ــدة يف القط ــاع المص ــريف والت ــي كان م ــن أهمه ــا أن يتق ــدم البن ــك يف مؤش ــرات الحص ــص الس ــوقية ع ــن
المنافس ــين ليك ــون البن ــك يف المرك ــز الث ــاين بي ــن البن ــوك المحلي ــة ،وه ــذا يؤك ــد أن البن ــك يس ــير يف خط ــط تع ــزز قدرت ــه التنافس ــية ليك ــون يف ص ــدارة البنوك
الفلس ــطينية وليك ــون أ كب ــر مؤسس ــة مالية إس ــالمية يف فلس ــطين.
حي ــث ارتفع ــت موج ــودات البن ــك خ ــالل الع ــام  2021إىل  1.737ملي ــار دوالر والت ــي انعكس ــت بش ــكل إيج ــايب عل ــى حص ــة البنك الس ــوقية لتصب ــح % 8.3
مقارن ــة م ــع  % 8.1يف الع ــام  ،2020كم ــا ارتف ــع إجم ــايل الودائع لتص ــل إىل  1.420مليار دوالر لتصل حصته الس ــوقية إىل  .% 8.6ويف جانب التمويالت فقد
وص ــل إجم ــايل التموي ــالت إىل  1.012ملي ــار دوالر لتص ــل حصته الس ــوقية إىل .% 9.8
الموجودات
البنك اإلسالمي العريب

% 8.32

ودائع العمالء
القطاع المصريف

% 91.68

التمويالت المباشرة

البنك اإلسالمي العريب

القطاع المصريف

البنك اإلسالمي العريب

القطاع المصريف

% 8.60

% 91.40

%9.80

%90.20

خدمات ومنتجات متطورة

يعتب ــر تطوي ــر المنتج ــات و إضاف ــة منتج ــات جدي ــدة م ــن أه ــم التحديات التي تواجه المؤسس ــات بش ــكل عام ،فه ــي المرحلة الت ــي يمكن للمؤسس ــة التقدم
والتط ــور والوص ــول لعم ــالء ج ــدد أو الحف ــاظ عل ــى عمالئه ــا الحاليي ــن وذل ــك م ــن خ ــالل ط ــرح منتج ــات وتطوي ــر منتج ــات تلب ــي احتياج ــات العم ــالء وتحقق
تطلعاته ــم ورغباتهم.
يف البن ــك اإلس ــالمي الع ــريب ،ت ــم تطوير البيئة الداخلية للبنك بش ــكل أساس ــي وذلك لتمكين البن ــك من معرفة رضى العمالء وتحلي ــل إحتياجاتهم ورغباتهم
م ــن جه ــة ،وم ــن جه ــة أخرى لتعزيز ق ــدرة البنك على تنفيذ وتطبي ــق المنتجات الجديدة ضمن المعايي ــر العالمية ُ
الفضلى.
ويت ــم متابع ــة مؤش ــرات أداء البن ــك عل ــى م ــدار الع ــام ومقارنته ــا بمؤش ــرات األداء الع ــام للقطاع المصريف ووض ــع التوصي ــات الضرورية للمس ــاهمة يف تعزيز
وتطوي ــر أداء البن ــك ،ومتابع ــة تنفي ــذ الموازن ــة للف ــروع والدوائ ــر ،وإنش ــاء قاعدة بيانات ش ــاملة لتلبي ــة احتياجات المس ــتفيدين داخل البنك وخارج ــه ،وتحليل
البيان ــات والمعلوم ــات المتوف ــرة وإج ــراء المقارن ــات بي ــن المس ــوح المنف ــذة لفت ــرات مختلف ــة ،وتوثي ــق النش ــرات والتقار ي ــر اإلحصائية ،ودراس ــة رض ــا الزبائن
ب ــكل الط ــرق ومنه ــا الطرق المباش ــرة أو غير المباش ــرة مثل المتس ــوق الخفي ،ووض ــع الخطط العملية الحتياج ــات البنك على الم ــدى القصير والطويل من
مختل ــف الم ــوارد ووضع المواصف ــات الفني ــة الالزمة لذلك.
يف الع ــام  ،2021ت ــم تطوي ــر العدي ــد م ــن المنتج ــات والخدم ــات الجديدة والتي تم طرح بعضها خالل نفس العام ،وس ــيتم طرح جزء آخ ــر منها يف العام الجديد
 ،2021ه ــذا وق ــد كان ــت المنتج ــات التالية من أهم المنتجات التي تطويره ــا وطرحها خالل العام:
برنامج سواعد
أجهزة نقاط البيع
تحديث التطبيق البنكي
افتتاح فرع جنين
وتم العمل على تطوير العديد من البرامج والمنتجات والتي سيتم اإلعالن عنها خالل العام 2022

ﺻﻴﺮﻓﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ
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شركة الوساطة لألوراق المالية

تأسست شركة الوساطة لألوراق المالية كشركة تابعة لبنك فلسطين عام  ،2005ويبلغ رأس مالها المدفوع
 5,000,000دوالر أمريكي .وقد باشرت الشركة أعمالها يف بداية العام  2007بعد حصولها على عضوية بورصة
فلسطين ،وهي حاصلة على ترخيص هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  -الجهة الرقابية المنظمة ألعمال
الشركات األعضاء يف بورصة فلسطين وذلك للقيام بالخدمات التالية:
¿
¿
¿
¿
¿

وسيط لحساب الغير
الوساطة لحساب نفسه
مدير محافظ “وهي رخصة ممارسة أعمال ونشاطات مستشار مايل إلدارة المحافظ االستثمارية للمستثمرين”
أمين إصدار
مدير إصدار

وباإلضافة إىل عملها الرئيسي يف الوساطة المالية للمستثمرين يف بورصة فلسطين؛ توفر الشركة التداول لمستثمريها يف عدد من البورصات اإلقليمية
المختارة وهي بورصة عمان وبورصة مصر وسوق ديب المايل وسوق أبوظبي لألوراق المالية والبورصات األمريكية.
وتهدف شركة الوساطة إىل أن تبقى كعادتها ،المؤسسة المالية االستثمارية الرائدة محليا ً والمتميزة إقليمياً ،باإلضافة إىل التزامها بنجاح مستثمريها
وتوفير كل ما يحتاجونه ،مما جعلها يف طليعة شركات الوساطة المالية من ناحية النمو منذ نشأتها .وتتميز الشركة بمواردها المتنوعة والتي تشمل
خبرات كوادرها واإلمكانيات المسخرة لتوفير كل ما يحتاجه المستثمر للنجاح وتوفير الوقت والجهد التخاذ القرار االستثماري السليم ،وذلك من خالل:
¿

كادر مهني مسؤول وعلى درجة عالية من الكفاءة والتدريب.

¿

استخدام وتوظيف أفضل وأحدث تقنيات التداول المتوفرة إقليميا ً وعالمياً.

¿

توفير المعلومة الالزمة بدقة ويف الوقت المناسب للمستثمرين.

¿

الحفاظ على مبادئ السرية التامة يف التعامل مع بيانات المستثمرين وتداوالتهم.

وال يقتصر عمل الوساطة عبر فروعها يف كل من رام هللا وغزة فقط ،بل تستفيد الشركة من شبكة فروع مجموعة بنك فلسطين «الشركة األم» والبنك
األكثر انتشارا ً يف فلسطين للوصول إىل المحافظات الفلسطينية .وتقدم الوساطة خدماتها لعمالئها خارج فلسطين من خالل مكتب بنك فلسطين
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة -الكائن يف مركز ديب المايل العالمي ،ومكتب تشيلي -الكائن يف العاصمة سانتياجو ،وذلك من أجل الوصول إىل
الفلسطينيين المغتربين يف الخليج العريب وأمريكا الجنوبية وجميع المهتمين باالستثمار يف فلسطين ،هذا باإلضافة إىل برنامج التداول اإللكتروين
الخاص ببورصة فلسطين ،وتطبيق التداول عبر الهاتف المحمول.
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بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

 2021في كلمات

عملت شركة الوساطة على توظيف أحدث التقنيات لتوفير المنتجات االستثمارية الجديدة تلبية الحتياجات الجمهور يف السوق الفلسطيني،

بشكل محترف ،يضمن تزويد عمالئها بالصفقات األكثر أمنا ً بأسرع طريقة ممكنة ،خصوصا يف ظل أزمة كورونا وما تبعها من عدم إمكانية التواصل
المباشر مع المستثمرين.
ومن هذا المنطلق ،عزّزت شركة الوساطة تطبيقها اإللكتروين والذي يهدف إىل تقديم خدمات الوساطة يف عدة أسواق جديدة ، -Multi Markets-
ومنها أسواق الواليات المتحدة األمريكية الرئيسية باإلضافة إىل دول إقليمية ،وذلك بأسعار وتكنولوجيا تنافسية ،و ُتمثل هذه الخطوة قيمة مضافة
مهمة جدا ً نحو فتح أبواب وفرص جديدة للمستثمرين.
وبالرغم من تأثر األسواق المالية نتيجة المجريات المحلية ،اإلقليمية والعالمية؛ إال أن الوساطة ومن خالل الطاقم الخاص بها ،استطاعت خدمة
مستثمريها وتمكينهم من الوصول إىل األسواق المالية بكل يسر وسهولة ،وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا ال سيما التداول اإللكتروين عبر
الهواتف المحمولة أو من خالل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ،إىل جانب التزامها بتقديم الخدمات المميزة لهم على مدار الساعة.

المستثمرون الجدد

حافظت شركة الوساطة للسنة الخامسة عشرة على التوايل ،منذ تأسيسها ،على المركز األول بين شركات الوساطة الفلسطينية من حيث
االستحواذ على عدد المستثمرين الجدد عبر فتح  592حسابا ً جديدا ً خالل عام .2021

حجم و قيمة التداول

بلغ حجم التداول عن طريق شركة الوساطة يف بورصة فلسطين واألسواق اإلقليمية يف العام  2021ما يقرب من  283مليون دوالر أمريكي،
وتجاوزت قيمة محافظ الزبائن يف نهاية العام  500مليون دوالر أمريكي .وقد كان العام  2021عاما ً مميزا ً لشركة الوساطة من حيث حجم التداول
يف السوق الفلسطيني الذي تجاوز  158مليون دوالر أمريكي.

اإليرادات التشغيلية

تتميز شركة الوساطة منذ تأسيسها ،بأن إيراداتها الرئيسية السنوية هي «إيرادات تشغيلية».

التوعية االستثمارية والخدمات

عملت الوساطة بالرغم من المعيقات التي كانت تواجه األعمال يف بداية العام بسبب جائحة كورونا؛ على التواصل مع عمالئها وتقديم الخدمات
من خالل أحدث تقنيات التداول اإللكتروين ،وعقد االجتماعات مع المستثمرين من خالل االتصال المريئ.
هذا وتقدم الشركة العديد من الخدمات المجانية كإرسال رسائل قصيرة حول أسعار اإلغالقات اليومية ،والتقارير اليومية ،واالستفسار عن أرصدة
الحسابات إلكترونياً ،إضافة إىل خدمة الكشف عن رصيد األسهم من خالل تطبيق بنكي التابع لبنك فلسطين ،وإمكانية التحويل بين الحساب
البنكي وحساب التداول إلكترونياً.
وتهدف شركة الوساطة عبر تقديم هذه الخدمات إىل التسهيل على المستثمرين ،وإبقائهم على اطالع على آخر األخبار والمستجدات الضرورية
ليتمكنوا من اتخاذ القرار االستثماري السليم.
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شركة Palpay

تأسس ــت ش ــركة ب ــال ب ــاي س ــنة  2010بالش ــرا كة م ــا بي ــن بن ــك فلس ــطين وش ــركة  -Solution PCNC ITالش ــركة الرائ ــدة فـي مجـال البرمجيـات
والتكنولوجي ــا ،وذلــك به ــدف إنشــاء نظ ــام تحصي ــل إلكترون ــي جدي ــد فـ ــي فلسـ ــطين خاصـ ــة والمنطقـ ــة عامـ ــة .وجـ ــاءت الفكـ ــرة بعـ ــد عطـ ــاء دام
لعشـ ــرات السـ ــنوات فـ ــي مجـ ــال قبـ ــول بطاق ــات االئتم ــان م ــن خ ــالل ش ــركتي  VISAو  MasterCardالعالميتي ــن ف ــي الس ــوق الفلس ــطيني،
والنج ــاح الباه ــر ال ــذي ت ــم تحقيق ــه خ ــالل تنفيــذ البرمجي ــات وحيــازة الرخ ــص الدولي ــة الالزم ــة لتش ــغيلها ،إضافــة إىل تعامــل بن ــك فلس ــطين م ــع
التجـار والعمـالء البنكييـن المسـتخدمين لبطاقاتهـم ،واالنتشـار الـذي وصـل إلـى أ كثـر مـن  7,357نقطـة بيـع فـي جميـع أنحـاء فلسـطين ،بحيـث
يس ــتطيع المواط ــن استخدام بطاق ــة االئتم ــان م ــن خ ــالل ش ــبكة التج ــار المتعاقدي ــن م ــع بن ــك فلس ــطين.
وحرصــت شــركة بــال بــاي علــى ترســيخ مبــدأ االســتدامة يف تقديــم خدمــات الدفــع اإللكترونيــة والتــي تهــدف الشــركة مــن خاللهــا إىل خدمــة كافــة
شــرائح المجتمــع بمــا يشــمل أصحــاب الحســابات البنكيــة ومــن ال يملكــون حســابات بنكيــة ،وذلــك مــن خــالل تطبيــق “محفظتــي” الــذي ســاهم يف
تغييــر ســلوك العمــالء يف الدفــع ال ســيما مــع تفشــي فيــروس كورونــا ،فقــد شــجع تطبيــق “محفظتــي” األشــخاص علــى تقليــل اســتخدام النقــود
واعتمــاد المز يــد مــن طــرق الدفــع الرقميــة كــون أداة الدفــع هــذه أ كثــر أمانـاً.
لقــد نجحــت شــركة بــال بــاي يف ابتــكار المدفوعــات اإللكترونيــة ،وتقديــم أحــدث حلــول الدفــع التــي تتميــز بســهولة االســتخدام لتخــدم جميــع
شــرائح المجتمــع بغــض النظــر عــن عمــر أو خبــرة المســتخدم يف المدفوعــات الرقميــة.
وخالل عام  ،2021عالجت شركة بال باي أ كثر من  1.2مليار شيكل من خالل منافذها اإللكترونية ،وهو ما يمثل زيادة بنسبة  % 20مقارنة
بعام  .2020كما تعاقدت مع أ كثر من  60مفوترا ً ومزود خدمة جديداً ،وذلك لتمكينهم من تحصيل فواتيرهم ومستحقاتهم المالية من
خالل القنوات اإللكترونية لشركة بال باي.

السنة

المبالغ المعالجة من خالل بال باي (شيكل)

2020

 1مليار

2021

 1.2مليار

ويف أيلــول  ،2021بــدأت شــركة بــال بــاي العمــل مــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة لتقديــم المســاعدات القائمــة علــى النقــد عبــر منصــة
 ، PalPay Voucherحيــث يســتخدم المســتفيدون أجهــزة نقــاط البيــع والتــي ُتعــد جــزءا ً مــن منصــة التوز يــع النقــدي الســترداد مبلــغ المســاعدة
بأســهل الطــرق الممكنــة ،ممــا أدى إىل توجــه العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الختيــار منصــة بــال بــاي لتكــون أداتهــا الوحيــدة لتوز يــع النقــد،
األمــر الــذي مكنهــا مــن تصميــم وإدارة برامــج المســاعدة بشــكل كامــل وبأعلــى مســتوى ممكــن مــن الشــفافية والكفــاءة والتحكــم مــع خفــض
تكلفــة عملياتهــا.
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منــذ تأسيســها ،تواصــل شــركة قــدرة لحلــول الطاقــة المتجــددة التزامهــا بتنفيــذ رؤيــة مؤسســيها ،مجموعــة بنــك فلســطين والشــركة الوطنيــة لصناعــة
االلمنيــوم والبروفيــالت (نابكــو) ،والتــي تتمثــل يف تقديــم أحــدث الحلــول والتكنولوجيــا المتقدمــة ألنظمــة الطاقــة المتجــددة وبتقنيــات مضمونــة
الجــودة ،وبتكاليــف زهيــدة ،وذلــك بهــدف توفيــر طاقــة نظيفــة ومســتدامة واقتصاديــة للمســتهلكين مــن أفــراد ومؤسســات مــن مختلــف القطاعــات.
وتتطلــع الشــركة مــن خــالل تقديــم حلــول مبتكــرة وخالقــة يف مشــاريع الطاقــة الشمســية ،إىل تمكيــن الجميــع يف فلســطين مــن الحصــول علــى طاقــة
مســتقرة واقتصاديــة والخــروج مــن أزمــة النقــص يف الكهر بــاء ،وبمــا يشــمل تعز يــز قــدرات القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعيــة والخدماتيــة حتــى تواصــل
النمــو يف األنشــطة االقتصاديــة ،وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن الطاقــة النظيفــة واالقتصاديــة التــي تقلــل مــن التكاليــف التشــغيلية للمشــاريع
الصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا ،إضافــة إىل المســاهمة يف تقليــل االعتمــاد علــى الكهر بــاء المســتوردة ذات التكاليــف الباهظــة ،وتحقيــق االســتقالل يف
هــذا القطــاع المهــم والحيــوي.
ً
وواصلــت الشــركة تنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية خــالل عــام  ،2021مســتقطبة المز يــد مــن المشــاريع يف عــدد مــن المحافظــات ،وقدمــت حلــوال ً
وخدمــات متكاملــة تشــمل التمويــل والتصميــم والتركيــب والتشــغيل والصيانــة .وكان مــن أبــرز هــذه المشــاريع تشــييد وتشــغيل محطــة طاقــة
شمســية لصالــح هيئــة كهر بــاء يعبــد بقــدرة  1ميغــاواط ،ومحطــة أخــرى بقــدرة مماثلــة لصالــح جامعــة بيرز يــت ،إىل جانــب غيرهــا مــن المشــاريع
التــي تــم تشــييدها لعــدد مــن المصانــع والشــركات والمؤسســات.
وتتجــه شــركة ُقــدرة نحــو تنميــة محفظــة مشــاريعها ،حيــث وقعــت عــددا ً مــن االتفاقيــات لتمويــل وتنفيــذ مشــاريع جديــدة خــالل العــام  2022لصالــح
عــدد مــن الهيئــات المحليــة وشــركات توز يــع الكهر بــاء حتــى تتمكــن مــن مواجهــة أزمــة نقــص الكهر بــاء وتلبيــة احتياجــات المشــتركين مــن الكهر بــاء.
هــذا إىل جانــب توقيــع اتفاقيــات مــع بعــض الشــركات والمؤسســات الصناعيــة يف العديــد مــن المحافظــات.
ويعــد العمــل علــى حمايــة البيئــة أحــد أهــداف شــركة قــدرة ،حيــث تســعى إىل توفيــر مصــادر طاقــة صديقــة للبيئــة ال تعتمــد علــى احتــراق الوقــود
األحفــوري ،والــذي ُينتــج غــاز ثــاين أ كســيد الكر بــون المل ـ ّوث للبيئــة والغــالف الجــوي كمــا ُيعتبــر أحــد مســببات التغيــر المناخــي .واهتمــت الشــركة
باعتمــاد تقنيــات حديثــة عاليــة الجــودة ،وتصميــم حلــول تناســب الظــروف البيئيــة والمناخيــة يف فلســطين ،وذلــك لضمــان تحقيــق األداء العــايل
لمحطــات الطاقــة الشمســية مــن حيــث الكفــاءة اإلنتاجيــة ،ومــن حيــث تقليــل انبعــاث غــاز الكر بــون.
وستســاهم مشــاريع الشــركة التــي تــم تنفيذهــا ،يف تقليــل انبعاثــات الكر بــون بمقــدار تجــاوز  100ألــف طــن ،ممــا يســتجيب ألهــداف حمايــة البيئــة
ومواجهــة تقلبــات المنــاخ علــى مســتوى فلســطين والعالــم.
وإىل جانــب ذلــك ،واصلــت الشــركة جهودهــا للتعــاون مــع الشــركاء يف قطــاع الطاقــة ،وخاصــة المؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة وشــركات توز يــع
الكهر بــاء والهيئــات المحليــة ،وذلــك إليمانهــا بضــرورة الشــرا كة مــن أجــل النهــوض بهــذا القطــاع ،حيــث عملــت علــى مشــاركة خبراتهــا وحلولهــا الفنيــة
والماليــة مــع الشــركاء ،حتــى تســاهم يف تطويــر البيئــة الناظمــة والمحفــزة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة يف فلســطين ،وتعز يــز المعرفــة بأحــدث
التقنيــات وتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة بشــكل عــام ،والطاقــة الشمســية بشــكل خــاص.
كمــا عملــت الشــركة علــى دعــم المشــاريع المجتمعيــة ،وذلــك عبــر تبرعهــا بتركيــب وتشــغيل محطــات طاقــة شمســية لصالــح ثــالث عائــالت
متع ّففــة يف طولكــرم وطوبــاس ،والتــي يعــاين بعــض أفرادهــا مــن أمــراض مزمنــة ممــا اضطرهــم إىل االعتمــاد علــى معــدات طبيــة كهربائيــة كأجهــزة
التنفــس وغيرهــا ،وذلــك يف ظــل انقطــاع الكهر بــاء بشــكل متكــرر ولســاعات طويلــة بســبب نقــص كميــات الكهر بــاء المتاحــة.
وانســجاما ً مــع أهــداف مجموعــة بنــك فلســطين للمســاهمة يف دعــم قطــاع الطاقــة المتجــددة؛ تواصــل شــركة قــدرة تســخير خبراتهــا وجهودهــا
والتزامهــا بتقديــم الحلــول الحديثــة والتقنيــات ذات الجــودة المضمونــة بتكاليــف منخفضــة ،حتــى تتمكــن فلســطين مــن التحــول إىل الطاقــة النظيفــة
والمســتدامة ،ممــا ســيعود بالنفــع علــى المجتمــع ويــؤدي إىل تحقيــق االزدهــار االقتصــادي.
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ابتكار  -قطاع الشباب والشركات الناشئة

ُيع ـ ّد «صنــدوق ابتــكار» أحــد المشــاريع الهامــة التــي بــادر إىل تأسيســها بنــك فلســطين بالشــرا كة مــع عــدد مــن مؤسســات القطــاع
الخــاص محلي ـا ً ودولي ـا ً بهــدف دعــم المشــاريع الرياديــة الشــبابية ،حيــث ُيعتبــر الصنــدوق االســتثماري الوحيــد الفعــال يف مجــال
االســتثمار المبكــر يف الشــركات الناشــئة.
ويفتخــر بنــك فلســطين بكونــه مــن المســتثمرين المؤسســين لهــذا الصنــدوق ،وشــريكا ً أساســيا ً يف دعــم رســالة الصنــدوق عبــر
التشــبيك مــا بيــن رواد األعمــال والشــركات المؤسســة للصنــدوق ،وذلــك مــن أجــل النهــوض بقطــاع ر يــادة األعمــال والتكنولوجيــا
الرقميــة يف فلســطين.
ويســعى صنــدوق ابتــكار إىل إحــداث تأثيــر قــوي يف بيئــة ر يــادة األعمــال الفلســطينية مــن خــالل االســتثمار يف أ كبــر الشــركات الناشــئة
الفلســطينية يف مجــال التكنولوجيــا الرقميــة ،حيــث ُيقــدم ابتــكار األمــوال والدعــم العملــي الــالزم لمثــل هــذه الشــركات بهــدف التوســع
داخــل فلســطين وخارجهــا .كمــا يهــدف صنــدوق ابتــكار إىل س ـ ّد ثغــرة تمويليــة يف غايــة األهميــة بيــن عمليــة التســارع ورأس المــال
المخاطــر والمســتثمرين اآلخر يــن يف المراحــل الالحقــة.
يف عــام  2021تــم االنتهــاء مــن صنــدوق ابتــكار  1الــذي اســتهدف مؤسســي الشــركات الناشــئة الفلســطينيين ،والــذي بلــغ  15مليــون
دوالر أمريكــي ،وذلــك بدعــم مــن بنــك فلســطين وبمشــاركة مــن مســتثمرين مؤسســاتيين مثــل صنــدوق التنميــة الهولنــدي ومؤسســة
التمويــل الدوليــة ،باإلضافــة إىل العديــد مــن األفــراد والشــركات مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وخارجهــا.
كمــا تــم إطــالق صنــدوق ابتــكار  2والــذي يهــدف إىل تمويــل  30مليــون دوالر أمريكــي بحلــول كانــون أول  ،2022حيــث سـ ُيبني علــى
الزخــم اإليجــايب الــذي تــم تحقيقــه مــن خــالل صنــدوق ابتــكار  1مــن أجــل االســتثمار يف رواد األعمــال الفلســطينيين يف المراحــل
المبكــرة ،ســوا ًء داخــل فلســطين أو يف مجتمعــات الشــتات يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
وســاهمت محفظــة شــركات صنــدوق ابتــكار  1يف خلــق أ كثــر مــن  250وظيفــة مباشــرة للعمــال ذوي المهــارات العاليــة ،وذهبــت غالبية
هــذه الوظائــف إىل فئــة الشــباب ،بينمــا تشــغل النســاء  % 30مــن هــذه الوظائــف ،كمــا قــادت النســاء ثلــث محفظــة ابتــكار .وتمتــد
محفظتهــم النشــطة عبــر العديــد مــن القطاعــات ،بمــا يف ذلــك تكنولوجيــا التســويق ،التكنولوجيــا الماليــة ،العقــارات ،الصحــة والســالمة
والتجــارة اإللكترونيــة.
وتوســعت هــذه الشــركات يف عملياتهــا للبيــع يف جميــع أســواق منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا وأمر يــكا الالتينيــة
والواليــات المتحــدة.
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يف إطــار برنامــج الشــركات الناشــئة المقيمــة؛ اســتضافت حاضنــة انترســكت الشــركات الخمــس التاليــة :لوجســتكس  ،LogesTechsحاكينــي،
 ،Immesense، Iso Manو .Start-up Falconوخــالل ســنة عملهــا ،حققــت الشــركات نمــوا ً يف اإليــرادات والمبيعــات والتوظيــف ،وبلــغ عــدد
المســتفيدين مــن مســاحة العمــل التفاعليــة يف حاضنــة انترســكت  71مســتفيداً.

مشروع روابط

قامــت انترســكت بتنفيــذ برنامــج روابــط للتنميــة المجتمعيــة الممــول مــن قبــل منظمــة اليونيســف ( ،)UNICEFوالــذي يهــدف إىل تزويــد
المراهقيــن والشــباب المســتضعفين بالمهــارات الرقميــة وطريقــة التفكيــر الرياديــة ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ،باإلضافــة إىل تقويــة
بيئــة األعمــال الرياديــة مــن خــالل تعز يــز الشــرا كات مــع القطــاع الخــاص.
كمــا قامــت حاضنــة انترســكت بتيســير الــدورات التدريبيــة ل ـ  136شــاب ًة وشــابا ً مــن المجتمعــات المهمشــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
وذلــك بهــدف تعز يــز قدراتهــم يف مجــال الر يــادة المجتمعيــة .وبعــد إنجــاز التدر يــب؛ شــارك هــؤالء الشــباب يف هاكاثــون افتراضــي للر يــادة
المجتمعيــة والــذي عقــد علــى مــدار  3أ يــام ،حيــث حصلــت  4مبــادرات علــى جائــزة ممولــة مــن اليونيســف بقيمــة  10،000شــيقل ،وذلــك
كجــزء مــن برنامــج احتضــان األعمــال لمــدة تصــل إىل  6أشــهر.

برنامج تنمية المهارت

ضمــن برنامــج تنميــة المهــارات ،والــذي يســعى إىل تمكيــن النســاء مــن حيــث ا كتســاب المهــارات الالزمــة لتســويق منتجاتهــن المنزليــة
ومنتجــات اآلخر يــن عبــر اإلنترنــت؛ عقــدت حاضنــة انترســكت دورة تدريبيــة يف التجــارة اإللكترونيــة لمــدة  3أشــهر ،حيــث تمكــن  78مشــاركا ً
ومشــارك ًة مــن إتمــام الــدورة ،فيمــا تمكنــت  42ســيدة مــن تحقيــق دخــل مــن مشــاريعهن بعــد الــدورة التدريبيــة السادســة.
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برنامج فنتك للتكنولوجيا المالية Fintech
عقدت حاضنة انترسكت أول فعالية يف مجال التكنولوجيا المالية ( )Fintechيف فلسطين ،وذلك بمشاركة  120من رواد األعمال الطموحين
مــن جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة ،حيــث عمــل اثنــا عشــر فريق ـا ً مــن الريادييــن علــى تطويــر أفكارهــم لمــدة يوميــن بمســاعدة الموجهيــن ،ويف
اليــوم األخيــر ،تــم عــرض أفــكار المجموعــات المشــاركة علــى لجنــة التحكيــم .وقــد فــازت ثــالث أفــكار ،والتــي حظيــت بأعلــى تصويــت مــن لجنــة
التحكيــم؛ بجوائــز نقديــة إضافــة إىل احتضــان أعمالهــا ،كمــا فــازت ســت أفــكار أخــرى بخدمــات االحتضــان يف إنترســكت .ومــن المقــرر أن يبــدأ برنامــج
االحتضــان يف أوائــل عــام .2022

ﻧﺒﺘﻜﺮ ﻟﻨﺆﺛﺮ
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المؤتمـر الدولي
الثالـــث للــريادة
فــي فلسطيـــن

ICEP
3.0

يســعى بنــك فلســطين مــن خــالل هــذا المؤتمــر
إىل تعز يــز البيئــة الرياديــة يف فلســطين مــن
خــالل تســخير كل مــا يلــزم مــن مــوارد تحــت
تصــرف الريادييــن ،لخلــق بيئــة رياديــة مبنيــة
علــى الثقــة بمــا يمكــن الريادييــن مــن إطــالق
إمكاناتهــم الكاملــة لتأســيس مشــاريع مســتدامة
تخــدم المجتمعــات المحليــة والعالميــة.
ولقــد ُعقــد المؤتمــر هــذا العــام تحــت عنــوان:
فلســطين نحــو تمهيــد طر يــق الســيليكون إىل
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وتحــت
رعايــة رئيــس الــوزراء د .محمــد اشــتية ،وبمشــاركة
أ كثــر مــن  1000شــخص مــن متحدثيــن وخبــراء
محلييــن ودولييــن مــن قــادة الر يــادة والشــركات
العالميــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة وصناديــق
االســتثمار وحاضنــات الر يــادة يف الــدول العربيــة

والعالميــة ،باإلضافــة إىل مشــاركة ريادييــن
فلسطينيين ،وممثلين عن الحاضنات ومسرعات
األعمــال وشــركات التكنولوجيــا يف فلســطين
والمؤسســات الرســمية والقطــاع الخــاص.
وجــرى تنظيــم المؤتمــر عبــر تقنيــة التواصــل
المــريئ “ ،”ZOOMبالشــرا كة مــع فــروع جلوبــال
شــيبرز يف فلســطين المنبثقــة عــن مجتمعــات
المنتــدى االقتصــادي العالمــي ،والحكومــة
الفلســطينية عبــر وزارة الر يــادة والتمكيــن،
وبدعــم مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة ،IFC
ومشــروع دعــم ابتــكارات القطــاع الخــاص يف
فلســطين  IPSDالمم ـ ّول مــن البنــك الــدويل،
وبنــك فلســطين ،وشــركة اتحــاد المقاوليــن
 ،CCCومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية،
ومؤسســة “هوبــرت بــوردا ميديــا” يف ألمانيــا.
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ﺑ" #ﻓﻠ'()* م .ع .م.

ﻗﺎﺋ3ﺔ اﻟ J.-3اﻟ3ﺎﻟﻲ اﻟ=3ﺣ6ة
ﻛ#ﺎ ﻓﻲ ) 31ﺎﻧ+ن اﻷول 2021
إ&'ﺎح
اﻟ%$ﺟ%دات

2020
دوﻻر أﻣ210ﻲ

2021
دوﻻر أﻣ210ﻲ

5

1,779,579,889

1,323,410,056

ﻣMﺟMدات ﻣﺎﻟCﺔ TﺎﻟﻘUCﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Wﺧﻼل ﻗﺎﺋUﺔ اﻷر^ﺎح أو اﻟ_Bﺎﺋ0

7

10,253,849

18,735,305

ﻣMﺟMدات ﻣﺎﻟCﺔ TﺎﻟﻘUCﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Wﺧﻼل ﺑ@Mد اﻟ6ﺧﻞ اﻟfﺎﻣﻞ اﻷﺧ:0

9

ﻧﻘ 6وأرﺻ6ة ﻟ :6ﺳﻠ=ﺔ اﻟ@ﻘ 6اﻟﻔﻠC@C=Bﺔ

6

أرﺻ6ة ﻟ :6ﺑ@Mك وﻣOﺳBﺎت ﻣ0QﻓCﺔ

8

ﺗBﻬCﻼت وﺗ1MUﻼت اﺋUbﺎﻧCﺔ ﻣcﺎﺷ0ة

10

ﻣMﺟMدات ﻣﺎﻟCﺔ Tﺎﻟgﻠﻔﺔ اﻟ=Uﻔﺄة

11

إﺳUibﺎر ﻓﻲ ﺷj0ﺎت ﺣﻠCﻔﺔ وﻣ0fوع ﻣ0bfك

12

إﺳUibﺎارت ﻋﻘﺎر1ﺔ

13

ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ6ات وﺣ oاﺳ6_bام أﺻMل

14

ﻣfﺎر1ﻊ ﺗ srاﻟ@bﻔtC

15

ﻣMﺟMدات ﻏ 0CﻣﻠMUﺳﺔ

16

ﻣMﺟMدات أﺧ:0

782,230,313

3,453,207,160

42,255,262

228,845,417
9,671,052

25,962,178

115,897,814
1,366,792

14,613,893
44,338,187
6,508,221,806

ﻣ*%$ع اﻟ%$ﺟ%دات

747,858,727

3,266,748,588

28,559,024

205,499,230

5,946,380

25,884,919

121,430,377

2,680,297

15,428,395
47,628,690
5,809,809,988

اﻟ,$ﻠ.%ﺎت وﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ54ﺔ
اﻟ,$ﻠ.%ﺎت

17

وداﺋﻊ ﺳﻠ=ﺔ اﻟ@ﻘ 6اﻟﻔﻠC@C=Bﺔ

18

وداﺋﻊ ﺑ@Mك وﻣOﺳBﺎت ﻣ0QﻓCﺔ

19

وداﺋﻊ اﻟﻌUﻼء

20

ﺗﺄﻣ@Cﺎت ﻧﻘ&6ﺔ

21

ﻗ0ض ﻣBﺎﻧ6

22

أﻣMال ﻣﻘ0bﺿﺔ

23

ﻗ0وض اﻻﺳ6bاﻣﺔ ﻣ Wﺳﻠ=ﺔ اﻟ@ﻘ 6اﻟﻔﻠC@C=Bﺔ

24

ﻣ=ﻠ^Mﺎت ﻋﻘMد اﻻ&yﺎر

25

ﻣ_QQﺎت ﻣM@bﻋﺔ

26

ﻣ_QQﺎت اﻟ'ا0ﺋz

27

ﻣ=ﻠ^Mﺎت أﺧ:0
ﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ54ﺔ

1

أرس اﻟUﺎل اﻟ6UﻓMع

28

ﻋﻼوة إﺻ6ار

29

إﺣCbﺎ|ﻲ إﺟcﺎر}

29

إﺣCbﺎ|ﻲ إﺧCbﺎر}

29

إﺣCbﺎ|ﻲ ﻣ_ﺎ| 0ﻣ0QﻓCﺔ ﻋﺎﻣﺔ

29

إﺣCbﺎ|ﻲ ﺗﻘﻠcﺎت دور1ﺔ

9

إﺣCbﺎ|ﻲ اﻟﻘUCﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أر^ﺎح ﻣ6ورة

ﺣ 7ﻣﻠ54ﺔ ﺣ$ﻠﺔ اﻷﺳﻬ; اﻟﻌﺎﺋ> ﻟ?$ﺎﻫ$ﻲ اﻟDCB

4

ﺣﻘMق ﺟﻬﺎت ﻏ 0Cﻣ0=CBة
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ54ﺔ

ﻣ*%$ع اﻟ,$ﻠ.%ﺎت وﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ54ﺔ
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120,061,868

5,013,551,326

291,588,276

72,500,000
48,442,500

22,307,552
31,900,160
50,983,323

21,492,314
96,855,951
6,012,122,377

ﻣ*%$ع اﻟ,$ﻠ.%ﺎت

بنك فلسطين

242,439,107

217,433,527

29,575,688

61,883,607
246,361

10,311,877

40,000,000

)(1,692,549

168,347,302

82,088,201

4,580,935,374

253,088,880

75,000,000
27,636,180

9,134,926

33,453,914
48,851,375

4,610,652

93,142,513
5,376,289,317
208,080,000

24,848,415

56,970,341
246,361

10,311,877

40,000,000

)(4,999,792

77,612,532

43,763,159

435,371,043

379,220,361

60,728,386

54,300,310

496,099,429

433,520,671

6,508,221,806

5,809,809,988

ﺗﻌ %$#اﻹ)*ﺎﺣﺎت اﻟ%/ﻓﻘﺔ ﻣ 1 4إﻟﻰ  57ﺟ8ءاً ﻣ 4ﻫ<ﻩ اﻟﻘ>اﺋ@ اﻟ/ﺎﻟAﺔ اﻟ>/ﺣBة وﺗﻘأ %ﻣﻌﻬﺎ

1

ﺑ" #ﻓﻠ'()* م .ع .م.
ﻗﺎﺋ3ﺔ اﻟ6ﺧﻞ اﻟ=3ﺣ6ة

ﻟﻠ65ﺔ اﻟ86#ﻬ:ﺔ ﻓﻲ ) 31ﺎﻧ+ن اﻷول 2021
إ)*ﺎح
31

اﻟﻔ>اﺋ BاﻟBاﺋRﺔ

32

اﻟﻔ>اﺋ BاﻟB/ﯾRﺔ
ﺻﺎﻓﻲ إﯾا(دات اﻟﻔ.اﺋ0

ﺻﺎﻓﻲ إﯾا%دات اﻟN>/#ﻞ واﻹﺳ/a#ﺎر
ﺻﺎﻓﻲ إﯾا%دات اﻟﻌ>/ﻻت

33
34

ﺻﺎﻓﻲ إﯾا(دات اﻟﻔ.اﺋ 0واﻟ4.32ﻞ واﻹﺳ382ﺎر واﻟﻌ.3ﻻت
أرbﺎح ﻋ/ﻼت أﺟA$Rﺔ

ﺻﺎﻓﻲ أرbﺎح ﻣeﻔfﺔ ﻣ>ﺟ>دات ﻣﺎﻟAﺔ

)ﺧhﺎﺋ (%أرbﺎح ﺗﻘ @AAاﺳ/a#ﺎارت ﻋﻘﺎرNﺔ

35
12

ﺣiﺔ اﻟ jR$ﻣ 4ﻧ#ﺎﺋﺞ أﻋ/ﺎل ﺷo%ﺎت ﺣﻠAﻔﺔ واﻟ %q/وع اﻟ%#q/ك

11

إﺟ3ﺎﻟﻲ اﻟ0ﺧﻞ ﻗ?ﻞ ﻣBBAﺎت اﻟCAﺎﺋ( اﻹ ﺋ32ﺎﻧEﺔ اﻟ.23ﻗﻌﺔ
ﻣ xiwﺧhﺎﺋ %اﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻣ>#ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗhﻬAﻼت ﺗوN>/ﻼت
اﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻣ$ﺎﺷ%ة وذﻣ@ ﻣBﯾRﺔ أﺧv ،t%ﺎﻟiﺎﻓﻲ
ﻣ xiwﺧhﺎﺋ %اﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻣ>#ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ/a#ﺎارت ﻟاوh#ﻬAﻼت
واﻟN>/#ﻼت اﻻﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻏ %Aاﻟ$/ﺎﺷ%ةv ،ﺎﻟiﺎﻓﻲ

إﯾا%دات أﺧv ،t%ﺎﻟiﺎﻓﻲ

ﻣiﺎر }NﺗqﻐAﻠAﺔ أﺧt%
دﯾ>ن ﻣﻌBوﻣﺔ ﻟ@ ) É$hاﻟ xAiw#ﻟﻬﺎ

ﻏا%ﻣﺎت ﺳﻠÑﺔ اﻟRﻘ BاﻟﻔﻠARAÑhﺔ

)(38,906,250

127,346,124
50,166,699
46,085,241

)(42,650,597

118,638,782

35,662,682
43,156,485

223,598,064

197,457,949

22,094,579

16,745,839

7,951,831

)(285,740
460,415

611,729
48,050

442,861

262,248,572

222,247,443

 8و16

)(22,768,138

)(38,968,640

39

)(1,846,010

)(489,146

237,634,424

182,789,657

36

38

إﺳ#ﻬﻼﻛﺎت ÄوÅﻔﺎءات

166,252,374

161,289,379

8,429,423

37

ﻧﻔﻘﺎت اﻟ|>/ﻔ4A

د وﻻر أﻣON%ﻲ

6,941,015

إﺟ3ﺎﻟﻲ اﻟ0ﺧﻞ
اﻟ(B3وﻓﺎت

2021

2020
د وﻻر أﻣON%ﻲ

 13و15
8

40

)(82,172,194
)(50,857,509

)(17,927,102
)(2,052,766
)(20,000

)(73,595,572
)(48,620,126

)(18,858,916
)(1,532,623
)(22,052

إﺟ3ﺎﻟﻲ اﻟ(B3وﻓﺎت

)(153,029,571

)(142,629,289

اﻟ(Gﺢ ﻗ?ﻞ اﻟIا(ﺋJ

84,604,853

40,160,368

26

ﻣ %iوف اﻟ*ا%ﺋÜ

رGﺢ اﻟKCﺔ
وNﻌ>د إﻟﻰ:

)(28,350,526

)(17,748,220

56,254,327

22,412,148

49,132,664

ﻣhﺎﻫ/ﻲ اﻟjR$

ﺟﻬﺎت ﻏ %Aﻣ%ÑAhة

4

اﻟieﺔ اﻷﺳﺎﺳAﺔ واﻟw/ﻔ*ﺔ ﻟﻠhﻬ@ ﻣ 4رbﺢ اﻟRhﺔ اﻟﻌﺎﺋ Bإﻟﻰ
ﻣhﺎﻫ/ﻲ اﻟjR$

42

7,121,663

56,254,327

19,881,004

2,531,144

22,412,148

0,23

0,09

ﺗﻌ %$#اﻹ)*ﺎﺣﺎت اﻟ%/ﻓﻘﺔ ﻣ 1 4إﻟﻰ  57ﺟ8ءاً ﻣ 4ﻫ<ﻩ اﻟﻘ>اﺋ@ اﻟ/ﺎﻟAﺔ اﻟ>/ﺣBة وﺗﻘأ %ﻣﻌﻬﺎ
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ﺑ" #ﻓﻠ'()* م .ع .م.
ﻗﺎﺋ3ﺔ اﻟ6ﺧﻞ اﻟNﺎﻣﻞ اﻟ=3ﺣ6ة
ﻟﻠ65ﺔ اﻟ86#ﻬ:ﺔ ﻓﻲ ) 31ﺎﻧ+ن اﻷول 2021

إ<=ﺎح
رGﺢ اﻟ65ﺔ

2021

2020

دوﻻر أﻣFEDﻲ

دوﻻر أﻣFEDﻲ

56,254,327

22,412,148

ﺑ=#د اﻟ6ﺧﻞ اﻟNﺎﻣﻞ اﻷﺧ:O-
ﺑ>Rد ﻟ 4ﯾ @#إﻋﺎدة ﺗARiﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋ/ﺔ اﻟBﺧﻞ اﻟ>/ﺣBة ﻓﻲ ﻓ#ا%ت ﻻﺣﻘﺔ:

أرGﺎح )ﺧ5ﺎﺋ (Dﺗﻘ U::ﻣ+ﺟ+دات ﻣﺎﻟ:ﺔ ﻣ Xﺧﻼل ﺑ+6د اﻟ[ﺧﻞ
اﻟ]ﺎﻣﻞ اﻷﺧ^D

3,845,690

)(1,322,007

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ`+6د اﻟ8ﻲ ﻟ Xﯾ U8إﻋﺎدةﺗ:6dﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋ#ﺔ اﻟ[ﺧﻞ اﻟ+#ﺣ[ة

3,845,690

)(1,322,007

إﺟ3ﺎﻟﻲ اﻟ6ﺧﻞ اﻟNﺎﻣﻞ ﻟﻠ(#ﺔ

60,100,017

21,090,141

وEﻌ+د إﻟﻰ:

ﻣ5ﺎﻫ#ﻲ اﻟ`l6

4

ﺟﻬﺎت ﻏ D:ﻣDn:5ة

52,470,623

18,736,114

60,100,017

21,090,141

7,629,394

ﺗﻌ %$#اﻹ)*ﺎﺣﺎت اﻟ%/ﻓﻘﺔ ﻣ 1 4إﻟﻰ  57ﺟ8ءاً ﻣ 4ﻫ<ﻩ اﻟﻘ>اﺋ@ اﻟ/ﺎﻟAﺔ اﻟ>/ﺣBة وﺗﻘأ %ﻣﻌﻬﺎ

3

140

|

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

2,354,027

اﻟ'ﺻ)* ﻓﻲ ﻧﻬﺎ.ﺔ اﻟ10ﺔ

ﻛ2Nر اﻷﺳﻬ tاﻟ2.زﻋﺔ

ﺗ2زFﻌﺎت أرHﺎح ﻧﻘm0ﺔ )إnmﺎح (30

ﺗ2زFﻌﺎت أﺳﻬ) tإnmﺎح (30

اﻟ2h.ل إﻟﻰ اﻹﺣ%$ﺎ'%ﺎت

إﺟ  .ﺎﻟ ﻲ اﻟ  0ﺧ ﻞ اﻟ eﺎﻣ ﻞ ﻟﻠ a Nﺔ

ﺑ2aد اﻟ0ﺧﻞ اﻟeﺎﻣﻞ اﻷﺧ?g

رHﺢ اﻟaNﺔ

2020

اﻟ'ﺻ)* ﻓﻲ ﺑ*ا.ﺔ اﻟ10ﺔ

اﻟ'ﺻ)* ﻓﻲ ﻧﻬﺎ.ﺔ اﻟ10ﺔ

ﻛ2Nر اﻷﺳﻬ tاﻟ2.زﻋﺔ

ﺗ2زFﻌﺎت أرHﺎح ﻧﻘm0ﺔ )إnmﺎح (30

ﺗ2زFﻌﺎت أﺳﻬ) tإnmﺎح (30

رﻓﻊ أرﺳ.ﺎل اﻟ) ra:إnmﺎح  1و(28

اﻟ2h.ل إﻟﻰ اﻹﺣ%$ﺎ'%ﺎت

ﻣﺎﻟ%ﺔ ﻣ iﺧﻼل ﺑ2aد اﻟ0ﺧﻞ اﻟeﺎﻣﻞ )إnmﺎح (9

ﺗF2hﻞ ﻣ iاﺣ%$ﺎ'ﻲ اﻟﻘ.%ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧk%$ﺔ ﺑ%ﻊ ﻣ2ﺟ2دات

إﺟ  .ﺎﻟ ﻲ اﻟ  0ﺧ ﻞ اﻟ eﺎﻣ ﻞ ﻟﻠ a Nﺔ

ﺑ2aد اﻟ0ﺧﻞ اﻟeﺎﻣﻞ اﻷﺧ?g

رHﺢ اﻟaNﺔ

2021

اﻟ'ﺻ)* ﻓﻲ ﺑ*ا.ﺔ اﻟ10ﺔ

-

-

-

208,080,000

-

-

4,080,000

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

204,000,000

أرس اﻟ.ﺎل
اﻟ0.ﻓ2ع

217,433,527

-

-

2,080,800

7,272,727

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

208,080,000

أرس اﻟ.ﺎل
اﻟ0.ﻓ2ع

ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ)ﻐ+ا,ت ﻓﻲ ﺣﻘ2ق اﻟ$ﻠ+5ﺔ اﻟ2$ﺣ6ة
ﻟﻠ%$ﺔ اﻟ()%ﻬ+ﺔ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021

ﺑ" #ﻓﻠ'()* م .ع .م.

-

-

56,970,341

-

-

-

1,988,100

-

-

54,982,241

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

إﺟ:ﺎر;

61,883,607

-

-

-

-

-

4,913,266

-

-

56,970,341

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

246,361

-

-

-

-

-

-

-

246,361

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

إﺧ%$ﺎر;

246,361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246,361

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

10,311,877

-

-

-

561,928

-

-

-

9,749,949

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

ﻣ > ﺎ' ?
ﻣ@?ﻓ%ﺔ ﻋﺎﻣﺔ

إﺣ  % $ﺎ'  %ﺎ ت

10,311,877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

10,311,877

40,000,000

-

-

-

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

40,000,000

ﺗﻘﻠ :ﺎ ت
دورFﺔ

40,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

40,000,000

)(4,999,792

-

-

-

-

)(1,144,890

)(1,144,890

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

)(3,854,902

اﻟﻘ  .%ﺔ
اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ

)(1,692,549

-

-

-

-

-

)(30,716

3,337,959

3,337,959

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

)(4,999,792

43,763,159

3,848

)(16,320,000

)(4,080,000

)(2,550,028

19,881,004

-

19,881,004

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

46,828,335

أرHﺎح
ﻣ0ورة

77,612,532

3,259

)(8,323,200

)(2,080,800

-

30,716

)(4,913,266

49,132,664

-

49,132,664

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

43,763,159

ﺗﻌ %$#اﻹ)*ﺎﺣﺎت اﻟ%/ﻓﻘﺔ ﻣ 1 4إﻟﻰ  57ﺟ8ءاً ﻣ 4ﻫ<ﻩ اﻟﻘ>اﺋ@ اﻟ/ﺎﻟAﺔ اﻟ>/ﺣBة وﺗﻘأ %ﻣﻌﻬﺎ
4

24,848,415

-

-

-

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

24,848,415

ﻋﻼوة
اﺻ  0ار

29,575,688

-

-

-

4,727,273

-

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

24,848,415

ﻋﻼوة
اﺻ  0ار

إﺟ:ﺎر;

إﺧ%$ﺎر;

إﺣ  % $ﺎ'  %ﺎ ت

ﻣ > ﺎ' ?
ﻣ@?ﻓ%ﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻘﻠ :ﺎ ت
دورFﺔ

اﻟﻘ  .%ﺔ
اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ

أرHﺎح
ﻣ0ورة

-

-

60,728,386

496,099,429

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

379,220,361

3,848

)(16,320,000

-

-

18,736,114

)(1,144,890

19,881,004

376,800,399

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

54,300,310

)(1,917,511

433,520,671

)(18,237,511

-

-

3,848

-

-

)(177,117

-

2,354,027

)(1,322,007

22,412,148

430,664,193

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

ﺻ ﺎﻓ ﻲ
ﺣﻘ2ق اﻟ.ﻠ%Kﺔ

21,090,141

2,531,144

53,863,794

ﺣﻘ2ق
اﻟ .ﻠ% Kﺔ

-

3,259

)(1,229,604

-

12,000,000

-

)(9,552,804

ﺣﻘ2ق ﺟﻬﺎت
ﻏ ?%ﻣ?O%Nة

435,371,043

3,259

)(8,323,200

12,000,000

-

-

-

28,286

-

28,286

7,629,394

60,100,017

3,845,690

7,121,663

3,337,959

52,470,623

49,132,664

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

433,520,671

56,254,327

507,731

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

379,220,361

دوﻻر أﻣ?RFﻲ

54,300,310

ﺣﻘ2ق
اﻟ .ﻠ% Kﺔ

ﺣﻘ2ق ﺟﻬﺎت
ﻏ ?%ﻣ?O%Nة

ﺻ ﺎﻓ ﻲ
ﺣﻘ2ق اﻟ.ﻠ%Kﺔ
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ﺑ" #ﻓﻠ'()* م.ع .م.
ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ)*ﻓﻘﺎت اﻟ.ﻘ*/ﺔ اﻟ0$ﺣ*ة
ﻟﻠ$#ﺔ اﻟ()$ﻬ+ﺔ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021
أﻧ $ #ﺔ اﻟ) #ﻐ +ﻞ
ر4ﺢ اﻟ98ﺔ ﻗ<ﻞ اﻟ'ا0ﺋ?
ﺗﻌ /ﯾﻼ ت :
إﺳGﻬﻼﻛﺎت وMLﻔﺎءات
ﺻﺎﻓﻲ أر4ﺎح ﻣTﻔUﺔ اﻟWVﺟWدات اﻟVﺎﻟYﺔ
ﻣ\]^ ﺧ8ﺎﺋ 0اﺋVGﺎﻧYﺔ ﻣWGﻗﻌﺔ ﻟﻠ8GﻬYﻼت اﻻﺋVGﺎﻧYﺔ واﻻﺳVcGﺎارت واﻟdﻣ eاﻟfVﯾ9ﺔ اﻷﺧi0
ﺧ8ﺎﺋ) 0أر4ﺎح( ﻧﺎﺗﺞ ﻋ mﺗﻘ eYYود&ﻌﺔ 8oﻌ 0ﻓﺎﺋfة أﻗﻞ ﻣ mاﻟ8ﻌ 0اﻟW8ﻗﻲ
)أر4ﺎح( ﺧ8ﺎﺋ 0ﻧﺎﺗqﺔ ﻋ mﺗﻌfﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗ1WVﻼت اﺋVGﺎﻧYﺔ ﻟt0sﺔ ﺗﺎoﻌﺔ
ﻓWاﺋ fﻣuﻠ4Wﺎت ﻋﻘWد اﻹ&qﺎر اﻟTG8Vﻘﺔ
اMﻔﺎءات ﻣsﺎر1ﻊ ﺗ xTاﻟ9GﻔdY
ﻣ\]]ﺎت ﻣW9Gﻋﺔ
ﺧ8ﺎﺋ) 0أر4ﺎح( ﺗﻘ eYYإﺳVcGﺎارت ﻋﻘﺎر1ﺔ
ﺣ]ﺔ اﻟ< {9ﻣ mﻧGﺎﺋﺞ أﻋVﺎل ﺷt0ﺎت ﺣﻠYﻔﺔ واﻟ0sVوع اﻟ0GsVك
دﯾWن ﻣﻌfوﻣﺔ ﻟ Å<8& eاﻟ ^Y]\Gﻟﻬﺎ
ﺧ8ﺎﺋ 0إﺳ<Gﻌﺎد ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌfات
ﺑW9د أﺧ i0ﻏ 0Yﻧﻘ&fﺔ

إ& ' ﺎح

2021
دوﻻر أﻣ210ﻲ
84,604,853

اﻟ)ﻐ 4+ﻓﻲ اﻟ87ﺟ8دات واﻟ$7ﻠ=8ﺎت:
ﺗ8ﻬYﻼت وﺗ1WVﻼت اﺋVGﺎﻧYﺔ ﻣ<ﺎﺷ0ة
ﻣuGﻠ<ﺎت اﻹﺣYGﺎMﻲ اﻹﻟاÖﻣﻲ اﻟ9ﻘÜf
ﻣWﺟWدات أﺧi0
وداﺋﻊ اﻟﻌVﻼء
ﻗ0وض اﻻﺳfGاﻣﺔ
ﺗ ﺄﻣ  9 Yﺎ ت ﻧﻘ  & fﺔ
ﻣuﻠ4Wﺎت أﺧi0
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ@ﻘ/ﻣ Cأﻧ$#ﺔ اﻟ)#ﻐ+ﻞ ﻗEﻞ اﻟFا4ﺋ HواﻟJJI7ﺎت اﻟ/7ﻓ8ﻋﺔ

17,927,102
)(7,951,831
24,614,148
1,428,011
)(3,364,410
958,455
1,056,516
10,133,706
285,740
)(460,415
2,052,766
299,475
)(1,910,880
129,673,236

18,858,916
)(611,729
39,457,786
)(1,428,011
3,364,410
1,011,795
5,982,147
)(48,050
)(442,861
1,532,623
1,119
915,298
108,753,811

)(208,000,264
)(13,860,295
2,990,503
432,615,952
13,172,626
38,499,396
4,698,282
399,789,436

)(327,313,987
)(33,417,361
12,136,262
708,949,293
9,134,926
9,490,943
16,625,073
504,358,960

ﺿا0ﺋ? ﻣfﻓWﻋﺔ
ﻣ\]]ﺎت ﻣW9Gﻋﺔ ﻣfﻓWﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ@ﻘ/ﻣ Cأﻧ$#ﺔ اﻟ)#ﻐ+ﻞ

)(11,468,864
)(8,001,758
380,318,814

)(14,558,687
)(4,107,116
485,693,157

)(14,481,474
)(73,609,903
18,595,044
51,285,668
)(3,832,158
)(7,567,173
86,627,310
2,000,000
1,062,368
)(693,134
3,906,474
)(4,000,000
)(1,300,903
)(1,644,400
)(6,541,977
199,635
50,005,377

)(1,869,358
)(72,077,957
109,383,656
4,954,104
)(3,745,004
)(552,854
)(457,058
1,471,545
)(2,117,795
)(5,753,272
)(159,000
)(4,907,468
216,172
24,385,711

)(4,794,691
)(2,500,000
)(10,550,581
12,000,000
20,806,320
3,259
14,964,307

)(4,264,138
)(17,457,248
23,947,092
3,848
2,229,554

أ ﻧ  $ #ﺔ ا ﻹ ﺳ )  7 Nﺎر
ﺷا0ء ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح أو اﻟ\8ﺎﺋ 0وﻣ mﺧﻼل ﺑW9د اﻟfﺧﻞ اﻟsﺎﻣﻞ اﻷﺧi0
ﺷا0ء ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟäﻠﻔﺔ اﻟuVﻔﺄة
ﺑYﻊ ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح أو اﻟ\8ﺎﺋ 0وﻣ mﺧﻼل ﺑW9د اﻟfﺧﻞ اﻟsﺎﻣﻞ اﻷﺧi0
إﺳTGﻘﺎق ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ
وداﺋﻊ ﻟ ifﺑW9ك وﻣåﺳ8ﺎت ﻣ]0ﻓYﺔ ﺗ ÅTG8ﺧﻼل ﻓ0Gة ﺗ f1Öﻋ 3 mأﺷﻬ0
أرﺻfة ﻣﻘfYة اﻟ?T8
وداﺋﻊ ﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ ﺧﻼل ﻓ0Gة ﺗ f1Öﻋ 3 mأﺷﻬ0
وداﺋﻊ ﺑW9ك وﻣåﺳ8ﺎت ﻣ]0ﻓYﺔ ﺗ ÅTG8ﺧﻼل ﻓ0Gة ﺗ f1Öﻋ 3 mأﺷﻬ0
وداﺋﻊ ﻟ ifﺑW9ك إﺳﻼﻣYﺔ ﺗ ÅTG8ﺧﻼل ﻓ0Gة ﺗ f1Öﻋ 3 mأﺷﻬ0
ﻋWVﻟﺔ إدارة إﺳVcGﺎارت
ﻋWاﺋ fأﺳﻬ eﻣﻘ<Wﺿﺔ
إﺳVcGﺎر ﻓﻲ ﺷt0ﺎت ﺣﻠYﻔﺔ وﻣ0sوع ﻣ0Gsك
ﻣWﺟWدات ﻏ 0YﻣﻠWVﺳﺔ
ﻣsﺎر1ﻊ ﺗ xTاﻟ9GﻔdY
ﺷا0ء إﺳVcGﺎارت ﻋﻘﺎر1ﺔ
ﺷا0ء ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌfات
ﺑYﻊ ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌfات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ@ﻘ/ﻣ Cأﻧ$#ﺔ اﻻﺳ)7Nﺎر
أﻧ$#ﺔ اﻟ)Q87ﻞ
ﻣuﻠ4Wﺎت ﻋﻘWد اﻹ&qﺎر اﻟfVﻓWﻋﺔ
ﺗf8ﯾ fﻗ ç8ﻗ0ض ﻣ8ﺎﻧf
أر4ﺎح ﻧﻘ&fﺔ ﻣWزﻋﺔ
رﻓﻊ أرس ﻣﺎل
أﻣWال ﻣﻘ0Gﺿﺔ
ﻛW8ر اﻷﺳﻬ eاﻟWVزﻋﺔ اﻟ<Vﺎﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ@ﻘ/ﻣ Cأﻧ$#ﺔ اﻟ)Q87ﻞ
اﻟQRﺎدة ﻓﻲ اﻟ@ﻘ /و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ7Uﻪ
اﻟ9ﻘ fوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣV2ﻪ ﻓﻲ ﺑfا&ﺔ اﻟ98ﺔ
اﻟ@ﻘ  /و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ  7 Uﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻬ ﺎXﺔ اﻟ@ Yﺔ
ﻓ8اﺋ /ﻣ/ﻓ8ﻋﺔ
ﻓ8اﺋ /ﻣﻘ8Eﺿﺔ

41

445,288,498
1,342,579,767
1,787,868,265
52,230,778
229,728,043

ﺗﻌ %$#اﻹ)*ﺎﺣﺎت اﻟ%/ﻓﻘﺔ ﻣ 1 4إﻟﻰ  57ﺟ8ءاً ﻣ 4ﻫ<ﻩ اﻟﻘ>اﺋ@ اﻟ/ﺎﻟAﺔ اﻟ>/ﺣBة وﺗﻘأ %ﻣﻌﻬﺎ
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|

2020
دوﻻر أﻣ210ﻲ
40,160,368

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

5

512,308,422
830,271,345
1,342,579,767
53,734,014
214,223,923

ﺑ" #ﻓﻠ'()* م.ع.م
إ4/ﺎﺣﺎت ﺣ0ل اﻟﻘ0اﺋ 6اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ0$ﺣ*ة

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021
 .1ﻋــﺎم

ﺗﺄﺳ= ﺑ ?$ﻓﻠ) A+@#اﻟ (?$Cﻋﺎم  1960وُﺳِJﻞ ﻟ NMﻣاPﻗ Rاﻟ0PSﺎت ﻓﻲ اﻟ#ﻠ@ﺔ اﻟ+$U3ﺔ اﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ،ﻓﻲ ﻣMﯾ$ﺔ ﻏZة ﻓﻲ ﻓﻠ،A+@#
ﻛ0PSﺔ ﻣ#ﺎﻫ(ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣ^Mودة ﺗ^` رﻗ3(d (563200096) bﺟ Rﻗﺎﻧ3ن اﻟ0PSﺎت ﻟ$#ﺔ  1929وﺗﻌMﯾﻼﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﺗ bإدارج أﺳﻬb
اﻟ ?$Cﻟﻠ)Mاول ﻓﻲ ﺑ3رﺻﺔ ﻓﻠ A+@#ﺧﻼل ﻋﺎم .2005
ﯾ)ﺄﻟﻒ أرﺳ(ﺎل اﻟ ?$Cاﻟ(Prح dﻪ ﻣ 250 Aﻣﻠ3+ن ﺳﻬd bﻘ(+ﺔ إﺳ(+ﺔ دوﻻر أﻣvuPﻲ واﺣ Mﻟﻠ#ﻬd bﻌ Mأن ﺗ bزuﺎدﺗﻪ ﻣ 200 Aﻣﻠ3+ن
ﺳﻬ bوﻓﻘﺎً ﻟﻘاPر اﻟﻬy+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ P+اﻟﻌﺎدzﺔ اﻟ)ﻲ اﻧﻌﻘMت ﻓﻲ  29آذار  .2018أﻗPت اﻟﻬy+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ?$Cﻓﻲ ﺟﻠ)#ﻬﺎ اﻟﻌﺎدzﺔ اﻟ)ﻲ
اﻧﻌﻘMت ﺑ)ﺎرuﺦ  26آذار  2020رﻓﻊ أرس اﻟ(ﺎل اﻟ(Mﻓ3ع ﺑ3اﻗﻊ  4,080,000دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻋ PCﺗ3زuﻌﺎت أﺳﻬ(0 .bﺎ أﻗPت اﻟﻬy+ﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ?$Cﻓﻲ ﺟﻠ)#ﻬﺎ اﻟﻌﺎدzﺔ اﻟ)ﻲ ﻋﻘMت ﺑ)ﺎرuﺦ  31آذار  2021رﻓﻊ أرس ﻣﺎل اﻟ ?$Cاﻟ(Mﻓ3ع ﺑ3اﻗﻊ  2,080,800دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻋ PCﺗ3زuﻌﺎت أﺳﻬ .bإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ? ،وﻗﻊ اﻟ ?$Cﺧﻼل ﻋﺎم  2021اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻣﻊ ﻣÜﺳ#ﺔ ﺑPوáﺎر 30اﻟﻔPﻧ+#ﺔ ﺗ P(à)#ﻣ Aﺧﻼﻟﻬﺎ

ﻣ3(Jﻋﺔ اﻟ03ﺎﻟﺔ اﻟﻔPﻧ+#ﺔ ﻟﻠ)+($ﺔ ) (FISEAاﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻟ(Üﺳ#ﺔ ﺑPوáﺎر 30ﻣﺎ ﻗ)(+ﻪ  7,272,727ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻓﻲ اﻟ ?$CﻋPC
إﺻMار ﺧﺎص ﻟﻸﺳﻬ ،bﻟCr+ﺢ أرﺳ(ﺎل اﻟ ?$Cاﻟ(Mﻓ3ع  217,433,527دوﻻر أﻣvuPﻲ و 208,080,000دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  ،2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

ﻣ Aأﻫ bﻏﺎzﺎت اﻟ ?$Cاﻟﻘ+ﺎم +(Jdﻊ أﻋ(ﺎل اﻟ3$Cك وﺗ(Sﻞ ﻫìﻩ اﻷﻋ(ﺎل ﻓ)ﺢ اﻟ^#ﺎdﺎت اﻟJﺎرuﺔ واﻹﻋ)(ﺎدات وﻗ3Cل اﻟ3داﺋﻊ واﻷﻣﺎﻧﺎت
وóﻗاPض اﻷﻣ3ال ﻣ Aﺧﻼل ﻓPوﻋﻪ اﻟ(PS)$ة ﻓﻲ ﻓﻠ A+@#وﻋMدﻫﺎ ) (29ﻓPﻋﺎً dﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ) (43ﻣC)vﺎً وﻣ R)vاﻟP)ôوﻧﻲ واﺣ .Mﺑﻠﻎ
ﻋMد اﻟ(vﺎﺗ Rاﻟ)(+àﻠ+ﺔ اﻟõﺎرﺟ+ﺔ ﻟﻠ ?$Cاﻟ(Pﺧrﺔ ﻣ AﻗCﻞ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﻣ A+C)vأﺣMﻫ(ﺎ ﻓﻲ ﻣMﯾ$ﺔ دﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎارت
اﻟﻌ+áPﺔ اﻟ()^Mة واﻵﺧ Pﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗ+Sﻠﻲ(0 .ﺎ ﺑﻠﻎ ﻋMد ﻓPوع اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ )ﺷ0Pﺔ ﺗﺎdﻌﺔ( ) (21ﻓPﻋﺎً dﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 6ﻣvﺎﺗd Rﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ R)vﻣ)$ﻘﻞ واﺣ.M
ﺑﻠﻎ ﻋMد ﻣû3ﻔﻲ اﻟ) ?$Cإدارة وﻓPوع( (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  (1,745) 2021ﻣû3ﻔﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (1,749ﻣû3ﻔﺎً (0ﺎ ﻓﻲ
0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  .2020ﺑﻠﻎ ﻋMد ﻣû3ﻔﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  (685) 2021ﻣû3ﻔﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (693ﻣû3ﻔﺎً
ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020
ﺗ bإﻗاPر ﻫìﻩ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻣ AﻗCﻞ ﻣJﻠ= إدارة اﻟ ?$Cﺧﻼل ﺟﻠ)#ﻪ رﻗ (392) bﺑ)ﺎرuﺦ  27ﺷCﺎ.2022 ü
 .2اﻟﻘ0اﺋ 6اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ0$ﺣ*ة

ﺗ(àﻞ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟ ?$Cﻓﻠ A+@#وﺷ0Pﺎﺗﻪ اﻟ)ﺎdﻌﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2021
ﻟﻘ0 Mﺎﻧ` ﻧ R#ﻣﻠ+ôﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ أرﺳ(ﺎل ﺷ0Pﺎﺗﻪ اﻟ)ﺎdﻌﺔ (0ﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ*
ﺷ0Pﺔ اﻟ3ﺳﺎUﺔ
ﺷ0Pﺔ dﺎل ﺑﻲ**
ﺷ0Pﺔ 2000

ﺑﻠ Mاﻟ(S$ﺄ
واﻷﻋ(ﺎل
ﻓﻠA+@#
ﻓﻠA+@#
ﻓﻠA+@#
ﻓﻠA+@#

ﻧC#ﺔ اﻟ(ﻠ+ôﺔ
%
2020
2021
52,06
52,06
100
100
85
85
100
100

أرس اﻟ(ﺎل اﻟ(R))v
دوﻻر أﻣvuPﻲ
2020
2021
88,469,252
91,719,252
5,000,000
5,000,000
1,500,000
1,500,000
100,000
100,000

* ﻗPرت اﻟﻬy+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدzﺔ ﻟﻠ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ ﻓﻲ اﺟ)(ﺎﻋﻬﺎ اﻟ($ﻌﻘ Mﺑ)ﺎرuﺦ  17آذار  2021رﺳ(ﻠﺔ ﻣCﻠﻎ 3,250,000
دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻣ Aاﻷرáﺎح اﻟ(Mورة وﺿ(ﻪ إﻟﻰ أرس اﻟ(ﺎل وﺗ3زuﻌﻪ 0ﺄﺳﻬ bﻣJﺎﻧ+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ(#ﺎﻫ(.A+
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** أﺻMرت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2021ﺗﻌﻠ(+ﺎت رﻗ (2) bﻟ$#ﺔ Sd 2021ﺄن ﺗﻌMﯾﻞ ﺗﻌﻠ(+ﺎت رﻗ (1) bﻟ$#ﺔ
Sd 2018ﺄن ﺗPﺧ £+ﺷ0Pﺎت ﺧMﻣﺎت اﻟ(Mﻓ3ﻋﺎت ،ﺣ §+ﺗ £$اﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت ﻋﻠﻰ وﺟ3ب ﺗõﻔ ¶+ﻣ#ﺎﻫ(ﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺷ0Pﺔ
dﺎل ﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ دون  %50ﻣﻊ ﻧﻬﺎzﺔ ﻋﺎم  .2021ﻣﺎ ازﻟ` اﻟ(Mاوﻻت ﺟﺎرuﺔ ﺑ A+إدارة اﻟ ?$Cوﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﺣ3ل

ﻫìﻩ اﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت .ﻫìا وﻟz bﻘ bاﻟ ?$Cﺣ)ﻰ ﺗﺎرuﺦ اﻋ)(ﺎد اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﺑ)õﻔ ¶+ﻣ#ﺎﻫ()ﻪ ﻓﻲ ﺷ0Pﺔ dﺎل ﺑﻲ.

إن اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻫﻲ ذات اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ ?$Cوﻋ M$اﻟPßورة zﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺟاPء ﺗﻌMﯾﻼت ﻟ))3اﻓ™ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ()Cﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻣﻊ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﻟﻠ.?$C

ﺗ bﺗ3ﺣ M+اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ ?$Cﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗ+(Jﻊ 0ﻞ ﺑ M$ﻣ Aﻣ3ﺟ3دات وﻣ@ﻠá3ﺎت وﻧ)ﺎﺋﺞ أﻋ(ﺎل
اﻟ ?$Cﻣﻊ ﺑ3$د ﻣ3ﺟ3دات وﻣ@ﻠá3ﺎت وﻧ)ﺎﺋﺞ أﻋ(ﺎل اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔd ،ﻌ Mإﺳ)Cﻌﺎد 0ﺎﻓﺔ أرﺻMة اﻟ^#ﺎdﺎت اﻟJﺎرuﺔ واﻟ(ﻌﺎﻣﻼت ﺑA+

اﻟ ?$Cواﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ.

 .3اﻟ;7ﺎﺳﺎت اﻟ=$ﺎﺳ>7ﺔ
أﺳ Bاﻹﻋ*اد

1,3

ﺗ bإﻋMاد اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ ?$Cوﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ اﻟrﺎدرة ﻋ AﻣJﻠ= ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ .ﯾﻠ)Zم اﻟ?$C
dﺎﻟﻘ3اﻧ A+اﻟ(^ﻠ+ﺔ اﻟ$ﺎﻓìة وﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.

ﺗ bإﻋMاد اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة وﻓﻘﺎً ﻟ(MCأ اﻟôﻠﻔﺔ اﻟ)ﺎر+õuﺔ dﺎﺳ)$àﺎء اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو
اﻟ#õﺎﺋ Pواﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ NPاﻟ)ﻲ ﺗ¨ﻬd Pﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋb
اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة.

إن اﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ ﻫ 3ﻋ(ﻠﺔ إûﻬﺎر اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة واﻟà(z ≠ìﻞ ﻋ(ﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠ.?$C
أﺳ Bﺗ0ﺣ *7اﻟﻘ0اﺋ 6اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

2,3

ﺗ(Sﻞ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ ?$Cوﺷ0Pﺎﺗﻪ اﻟ)ﺎdﻌﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  .2021ﺗ)^ﻘ™ اﻟP@+#ة ﻋ M$اﻣ)ﻼك

اﻟ ?$Cﻟﻠ^™ ،أو 3vzن ﻣﻌPض ،ﻟﻌ3اﺋ Mﻣ)ﻐP+ة ﻧﺎﺗJﺔ ﻋ Aاﺳ)(àﺎرﻩ dﺎﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﺑﻬﺎ وأن 3vzن ﻟﻠ ?$Cأßzﺎً اﻟﻘMرة ﻋﻠﻰ اﻟ)ﺄﺛP+
ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟﻌ3اﺋ Mﻣ Aﺧﻼل ﻧﻔ3ذﻩ ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ.
ﺗ)^ﻘ™ ﺳP@+ة اﻟ ?$Cﻋﻠﻰ اﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﻓ+ﻬﺎ ﻓﻘ∞ إذا 0ﺎن اﻟ ?$CﻟzMﻪ:
-

اﻟ$ﻔ3ذ ﻋﻠﻰ اﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﻓ+ﻬﺎ )اﻟ^ﻘ3ق اﻟﻘﺎﺋ(ﺔ ﺗﻌ@ﻲ اﻟ ?$CاﻟﻘMرة ﻋﻠﻰ ﺗ3ﺟ+ﻪ ﻧSﺎUﺎت اﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﻓ+ﻬﺎ(

-

ﻋM$ﻣﺎ 3vzن ﻟﻠ ?$CاﻟﻘMرة واﻟ^™ ﻓﻲ اﻟ)ﺄﺛ P+ﻋﻠﻰ اﻟﻌ3اﺋ Mﻧ)J+ﺔ ﺳP@+ﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﺑﻬﺎ

-

ﻋM$ﻣﺎ ﺗ3ôن ﻟﻠ ?$CاﻟﻘMرة ﻋﻠﻰ اﻟ)ﺄﺛ P+ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟﻌ3اﺋ Mﻣ Aﺧﻼل ﻧﻔ3ذﻩ ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟ0PSﺎت.

zﻘ3م اﻟd ?$Cﺈﻋﺎدة ﺗﻘ b++ﻗMرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟP@+#ة ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟ3د ﺣﻘﺎﺋ™ أو Pûوف ﺗMل ﻋﻠﻰ ﺗﻐ P+ﻓﻲ أﺣM

اﻟﻌ$ﺎﺻ Pاﻟàﻼث ﻹﺛCﺎت اﻟP@+#ة اﻟ(30ìرة أﻋﻼﻩ .ﯾMCأ ﺗ3ﺣ M+اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻋ M$ﺣ3rل اﻟ ?$Cﻋﻠﻰ اﻟP@+#ة و)$uﻬﻲ

اﻟ)3ﺣ M+ﻋ M$ﻓﻘMاﻧﻪ ﻟﻠP@+#ة ﻋﻠﻰ ﺷ0Pﺎﺗﻪ اﻟ)ﺎdﻌﺔ .ﯾ) bإﺿﺎﻓﺔ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت واﻹﯾاPدات واﻟ(rﺎر µuﻟﻠ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ اﻟ)ﻲ
ﺗ bاﻻﺳ)^3اذ ﻋﻠ+ﻬﺎ أو اﻟ)ﻲ ﺗ bاﻟ)õﻠ £ﻣ$ﻬﺎ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻣ Aﺗﺎرuﺦ اﻟ^3rل ﻋﻠﻰ اﻟP@+#ة وﺣ)ﻰ ﺗﺎرuﺦ
ﻓﻘMاﻧﻬﺎ .ﯾ) bﺗ+J#ﻞ أﺛ Pاﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ ﻧC#ﺔ اﻟ(ﻠ+ôﺔ ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ )دون ﻓﻘMان اﻟP@+#ة ﻋﻠ+ﻬﺎ( (0ﻌﺎﻣﻼت ﺑ A+اﻟ(ﺎﻟ.A+ô

ﺗ bاﺳ)Cﻌﺎد 0ﺎﻓﺔ اﻷرﺻMة واﻟ(ﻌﺎﻣﻼت واﻷرáﺎح واﻟ#õﺎﺋ Pﻏ P+اﻟ()^ﻘﻘﺔ اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aاﻟ(ﻌﺎﻣﻼت ﺑ A+اﻟ ?$Cواﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ وﺗ3زuﻌﺎت
اﻷرáﺎح dﺎﻟôﺎﻣﻞ.

ﯾ) bﻗ M+ﺣrﺔ ﺣﻘ3ق اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة ﻣ Aاﻟ#õﺎﺋ Pﺣ)ﻰ ﻟ0 3ﺎن ﻫ$ﺎﻟ? ﻋ ZJﻓﻲ رﺻ M+ﺣﻘ3ق اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة.
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ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘMان اﻟ ?$CاﻟP@+#ة ﻋﻠﻰ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﯾ) bاﺳ)Cﻌﺎد اﻟ(3ﺟ3دات )(dﺎ ﻓ+ﻬﺎ اﻟSﻬPة( واﻟ(@ﻠá3ﺎت ﻟﻠ0PSﺔ اﻟ)ﺎdﻌﺔ واﻟﻘ(+ﺔ

اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟ^ﻘ3ق اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة ،و b)uﻗ M+اﻟﻔﺎﺋ¶ أو اﻟﻌ ZJﻣ Aاﻻﺳ)Cﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة .ﯾ) bﻗ M+أ≠ اﺳ)(àﺎر
ﻣ)Cﻘﻲ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

3,3

اﻟ)ﻐ77اIت ﻓﻲ اﻟ;7ﺎﺳﺎت اﻟ=$ﺎﺳ>7ﺔ

إن اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ اﻟ()Cﻌﺔ ﻓﻲ اﻋMاد اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻣ)ﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠ? اﻟ)ﻲ اﺗCﻌ` ﻓﻲ اﻋMاد اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ$#ﺔ
اﻟ()$ﻬ+ﺔ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول d ،2020ﺎﺳ)$àﺎء أن اﻟ ?$Cﻗﺎم ﺑ)@ ™+Cاﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ اﺑ)Mاءاً ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ :2021
اﻟI$ﺣﻠﺔ اﻟLﺎﻧ7ﺔ ﻣ Oإﺻﻼح ) IBORﺳﻌ Iاﻟﻔ0اﺋ* اﻟ$ﻌIوﺿﺔ ﺑ O7اﻟ>0.ك( :ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ،(9) 6

وﻣﻌ7ﺎر اﻟ=$ﺎﺳ>ﺔ اﻟ*وﻟﻲ رﻗ ،(39) 6وﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ ،(7) 6وﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ (4) 6وﻣﻌ7ﺎر

اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ(16) 6

ﺗ3ﻓ Pﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت إﻋﻔﺎءات ﻣÜﻗ)ﺔ واﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺎﻷﺛ Pﻋﻠﻰ اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻋ M$اﺳ)MCال اﻟ(Pﺟﻊ اﻟ(Mõ)#م ﻟ)^Mﯾ Mﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة
P(d IBORﺟﻊ zﻌ)( Mﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋ MﺷCﻪ اﻟõﺎﻟﻲ ﻣ Aاﻟ(õﺎ .PUﺗ(Sﻞ اﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻟ)@+Cﻘﺎت اﻟﻌ(ﻠ+ﺔ اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ:
•

اﻟ)@ ™+Cاﻟﻌ(ﻠﻲ ﻟ b)+اﻟ)ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟ)ﻐ+اPت اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ واﻟ)ﻐ+اPت ﻋﻠﻰ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aﺗﻐ P+ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ(Pﺟﻌﻲ

•

ﺗ)@ﻠ Rاﻹﻋﻔﺎءات ﻣ Aاﻟ ?$CﺗﻌMﯾﻞ اﻟ)ﻌuPﻔﺎت اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻓﻲ ﺗ3ﺛ ™+ﻋ(ﻠ+ﺎت اﻟ)^ ü3ووﺻﻒ أداة اﻟ)^ ü3ﻣﻊ اﺳ)(اPرuﺔ

ﻛ)ﻐ++اPت ﻓﻲ ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ()ﻐ(d ،P+ﺎ zﻌﺎدل اﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة ﻓﻲ اﻟ3#ق

ﻋﻼﻗﺎت اﻟ)^ ü3ﻟﻠ(3(Jﻋﺔ ﻋ M$اﺳ)MCال اﻟ(Pﺟﻊ اﻟ(Mõ)#م ﻟ)^Mﯾ Mﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ^ﺎﻟﻲ P(dﺟﻊ zﻌ)( Mﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋ Mاﻟõﺎﻟﻲ ﻣA

اﻟ(õﺎPU
•

3Jzز ﻟﻠ ?$Cاﺳ)Mõام ﺳﻌ PﻓﺎﺋMة ﻏ P+ﻣ^Mد ﺗﻌﺎﻗzMﺎً ،ﻟﻠ)^U3ﺎت ﻟ(õﺎ PUاﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗ bﺗ^Mﯾ Mﻣõﺎ PUأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة vSdﻞ ﻣ$ﻔrﻞ.

ﻟ Avz bﻟﻬìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C
ﺗiﻔ47ﺎت أو ﺗﺄﺟ7ﻼت اﻹl/ﺎر اﻟ)$ﻌﻠﻘﺔ ﺑm0ﺎء s COVID-19ﻌ*  30ﺣcuاIن  - 2021ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ(16) 6

أﺻMر ﻣJﻠ= ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ ﻓﻲ  28أzﺎر  2020ﺗõﻔß+ﺎت أو ﺗﺄﺟ+ﻼت اﻹJzﺎر اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ ﺑá3ﺎء - COVID-19

ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ .(16) bﻣ `^$ﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت إﻋﻔﺎءات ﻟﻠ()#ﺄﺟ AuPﻣ Aﺗ@ ™+Cﻣ)@ﻠCﺎت ﻣﻌ+ﺎر

اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ (16) bﺣ3ل اﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﻟﻌﻘ3د اﻹJzﺎر ﻋﻠﻰ ﺗõﻔß+ﺎت أو ﺗﺄﺟ+ﻼت اﻹJzﺎر اﻟ$ﺎﺗJﺔ vSdﻞ

ﻣCﺎﺷ Pﻋ Aوáﺎء  .COVID-19ﻧ¨ ًا Pﻟ3ôﻧﻪ ﺣﻼً ﻋ(ﻠً+ﺎ ،ﻗ)õz Mﺎر اﻟ()#ﺄﺟ PﻋMم ﺗﻘ b++ﻣﺎ إذا 0ﺎن ﺗõﻔß+ﺎت أو ﺗﺄﺟ+ﻼت اﻹJzﺎر

اﻟ()ﻌﻠ™ ﺑá3ﺎء  COVID-19واﻟ((3$ﺣﺔ ﻣ Aاﻟ(Üﺟà(z Pﻞ ﺗﻌMﯾًﻼ ﻟﻌﻘ MاﻹJzﺎر أم ﻻ R#)^z .اﻟ()#ﺄﺟ Pاﻟz ≠ìﻘ3م ﺑﻬìا اﻻﺧ)+ﺎر
أ≠ ﺗﻐ P++ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aﺗõﻔß+ﺎت أو ﺗﺄﺟ+ﻼت اﻹJzﺎر اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ ﺑá3ﺎء  COVID-19ﺑ$ﻔ= اﻟ@uPﻘﺔ اﻟ)ﻲ R#)^z
ﺑﻬﺎ ﺣMوث أ≠ ﺗﻐ P++وﻓًﻘﺎ ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ ،(16) bإذا ﻟà(z bﻞ اﻟ)ﻐ P++ﺗﻌMﯾﻼً ﻟﻌﻘ MاﻹJzﺎر.

ﻛﺎن ﻣ Aاﻟ(ﻔ)Pض ﺗ@ ™+Cاﻟ)ﻌMﯾﻞ ﺣ)ﻰ  30ﺣuZاPن  ،2021وﻟ Aôﻧ¨ ًا Pﻻﺳ)(اPر ﺗﺄﺛ P+وáﺎء  ،COVID-19و)áﺎرuﺦ  31آذار
 2021ﻗﺎم ﻣJﻠ= ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ ﺑ)(Mﯾ Mﻓ)Pة اﻟ)@ ™+Cاﻟﻌ(ﻠﻲ إﻟﻰ  30ﺣuZاPن .2022
ﺗ ™C@$ﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔ)اPت اﻟu3$#ﺔ اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ 1 Aﻧ#+ﺎن .2021
ﻟr^z bﻞ اﻟ ?$Cﻋﻠﻰ ﺗõﻔß+ﺎت أو ﺗﺄﺟ+ﻼت اﻹJzﺎر اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ ﺑá3ﺎء .COVID-19
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ﻣﻌﺎﯾ I7اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ واﻟ)ﻌ*ﯾﻼت اﻟwﺎدرة وﻏ I7اﻟ.ﺎﻓyة sﻌ*

إن اﻟ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ واﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻟrﺎدرة وﻏ P+اﻟ$ﺎﻓìة dﻌ Mﺣ)ﻰ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻣMرﺟﺔ أدﻧﺎﻩ ،وﺳ+ﻘ3م اﻟ?$C
ﺑ)@ ™+Cﻫìﻩ اﻟ(ﻌﺎﯾ P+واﻟ)ﻌMﯾﻼت اﺑ)Mاًء ﻣ Aﺗﺎرuﺦ اﻟ)@ ™+CاﻻﻟاZﻣﻲ:

إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹ{ﺎر اﻟ$ﻔﺎﻫ$7ﻲ  -ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ(3) 6
ﻗﺎم اﻟ(Jﻠ= اﻟMوﻟﻲ ﻟﻠ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﺧﻼل أzﺎر d 2020ﺈﺻMار ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ (3) bاﻧMﻣﺎج
اﻷﻋ(ﺎل  -إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹUﺎر اﻟ(ﻔﺎﻫ(+ﻲ .ﺗ^ﻞ ﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻣ^ﻞ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹUﺎر اﻟ(ﻔﺎﻫ(+ﻲ ﻹﻋMاد وﻋPض اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ

واﻟ ≠ìﺻMر ﻓﻲ ﻋﺎم  1989وﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹUﺎر اﻟ(ﻔﺎﻫ(+ﻲ ﻟﻠ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ واﻟ ≠ìﺻMر ﻓﻲ اذار  2018دون ﺗﻐ P++ﺟ3ﻫ≠P
ﻋﻠﻰ ﻣ)@ﻠCﺎت اﻹUﺎر اﻟ(ﻔﺎﻫ(+ﻲ.

ﻛ(ﺎ أﺿﺎف اﻟ(Jﻠ= اﺳ)$àﺎء ﻟ(MCأ اﻻﻋ)اPف (dﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ (3) bﻟ) R$Jإﻣvﺎﻧ+ﺔ ûﻬ3ر أرáﺎح أو ﺧ#ﺎﺋ" Pاﻟ3+م

اﻟàﺎﻧﻲ" )  (2Dayﻟﻠ(@ﻠá3ﺎت واﻻﻟ)اZﻣﺎت اﻟ(^)(ﻠﺔ اﻟ(3(Sﻟﺔ ﺿ( Aﻧ@ﺎق ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (37) bأو ﺗﻔ P+#ﻟ$Jﺔ ﺗﻔP+#
ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ (21) bﻓﻲ ﺣﺎل ﺗ bﺗMCôﻫﺎ vSdﻞ ﻣ$ﻔrﻞ.
ﻓﻲ اﻟ3ﻗ` ذاﺗﻪ ﻗPر اﻟ(Jﻠ= ﺗ3ﺿ+ﺢ اﻟ)3ﺟ+ﻬﺎت اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ (3) bﻟﻸﺻ3ل اﻟ(^)(ﻠﺔ اﻟ)ﻲ ﻟA
ﺗ)ﺄﺛd Pﺎﺳ)MCال اﻹUﺎر اﻟ(ﻔﺎﻫ(+ﻲ ﻹﻋMاد وﻋPض اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.
ﺳ b)+ﺗ@ ™+Cﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت dﺄﺛ Pﻣ)#ﻘCﻠﻲ اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ .2022
ﻣ Aﻏ P+اﻟ()3ﻗﻊ أن 3vzن ﻟﻠ)ﻌMﯾﻼت أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C
اﻟ)$$ﻠ}ﺎت واﻵﻻت واﻟ$ﻌ*ات :اﻟw=)$ﻞ ﻣ Oاﻟ>7ﻊ ﻗ>ﻞ اﻻﺳ)*iام اﻟ$ﻌ.ﻲ  -ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ=$ﺎﺳ>ﺔ اﻟ*وﻟﻲ رﻗ(16) 6

ﻗﺎم اﻟ(Jﻠ= اﻟMوﻟﻲ ﻟﻠ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﺧﻼل أzﺎر d 2020ﺈﺻMار ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (16) bاﻟ(()ﻠôﺎت
واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات :اﻟ()^rﻞ ﻣ Aاﻟ+Cﻊ ﻗCﻞ اﻻﺳ)Mõام اﻟ(ﻌ$ﻲ واﻟ$(z ≠ìﻊ اﻟ(yS$ﺎت ﻣ Aﺗõﻔ0 ¶+ﻠﻔﺔ اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات

dﻘ(+ﺔ اﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ()^rﻠﺔ ﻣ Aﺑ+ﻊ ﻣ)$ﺞ ﺗ bاﻧ)ﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔ)Pة ﺧﻼل إﺣßﺎر اﻟ(3ﺟ3دات إﻟﻰ اﻟ(3ﻗﻊ وﺗJﻬZ+ﻫﺎ ﻟﻠ^ﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌ(ﻞ
dﺎﻟ@uPﻘﺔ اﻟ(ﻘ3rدة اﻟ)ﻲ ﺗ^Mدﻫﺎ اﻹدارة .وﻓﻘﺎً ﻟìﻟ?  RJzﻋﻠﻰ اﻟ(S$ﺄة اﻻﻋ)اPف dﺎﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ()^rﻠﺔ ﻣ Aﺑ+ﻊ ﻫìﻩ اﻟ(J)$ﺎت وﺗôﻠﻔﺔ
إﻧ)ﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.

ﺳ b)+ﺗ@ ™+Cاﻟ)ﻌMﯾﻼت dﺄﺛ Pرﺟﻌﻲ اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ  2022ﻋﻠﻰ ﺑ3$د اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات واﻟ)ﻲ ﺗ bاﻟMCء
dﺎﺳ)Mõاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑMاzﺔ أول ﻓ)Pة ﻣﺎﻟ+ﺔ ﺗ bﻋPﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ@ ™Cﻓ+ﻬﺎ اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻟﻠ(Pة اﻷوﻟﻰ.

ﻣ Aﻏ P+اﻟ()3ﻗﻊ أن 3vzن ﻟﻠ)ﻌMﯾﻼت أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C
اﻟﻌﻘ0د اﻟiﺎﺳIة – Éﻠﻔﺔ اﻟ)اuﻣﺎت اﻟﻌﻘ0د  -ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ=$ﺎﺳ>ﺔ اﻟ*وﻟﻲ رﻗ(37) 6

ﻗﺎم اﻟ(Jﻠ= اﻟMوﻟﻲ ﻟﻠ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﺧﻼل أzﺎر d ،2020ﺈﺻMار ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (37) bواﻟ)ﻲ ﺗ^Mد
اﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ اﻟ)ﻲ  RJzﻋﻠﻰ اﻟ(S$ﺄة ان ﺗﺄﺧìﻫﺎ dﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﻋ M$ﺗﻘ b++ﻣﺎ اذ 0ﺎن اﻟﻌﻘ Mاﻟõﺎﺳ Pاو ﺳ)$+ﺞ ﻋ$ﻪ ﺧ#ﺎرة.
ﺗ@ ™Cاﻟ)ﻌMﯾﻼت uPUﻘﺔ "اﻟ)ôﻠﻔﺔ اﻟ(CﺎﺷPة" .ان اﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﻌﻘ3د ﺑ+ﻊ اﻟßCﺎﺋﻊ أو اﻟMõﻣﺎت ﺗ)0 A(ßﻼ ﻣ Aاﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ
اﻹﺿﺎﻓ+ﺔ واﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ اﻟ(3زﻋﺔ اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺄﻧ@Sﺔ اﻟﻌﻘvSd Mﻞ ﻣCﺎﺷ .Pﻻ ﺗ)ﻌﻠ™ اﻟ(rﺎر µuاﻻدارuﺔ واﻟﻌ(3ﻣ+ﺔ dﺎﻟﻌﻘ3د vSdﻞ ﻣCﺎﺷP
وﻟìﻟ? ﯾ) bاﺳ)Cﻌﺎدﻫﺎ إﻻ إذا ﺗ bﺗ^(+ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ@Pف اﻻﺧ3(d Pﺟ RﺷPو üاﻟﻌﻘ.M

ﺳ b)+ﺗ@ ™+Cاﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ  .2022ﺗ@ ™Cﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘ3د اﻟ)ﻲ ﻟ bﯾ) bاﻟ3ﻓﺎء +(Jdﻊ ﺷPوUﻬﺎ

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ@ ™Cﻓ+ﻬﺎ اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻟﻠ(Pة اﻷوﻟﻰ.

ﻣ Aﻏ P+اﻟ()3ﻗﻊ أن 3vzن ﻟﻠ)ﻌMﯾﻼت أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C
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ﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟ7ﺔ رﻗ (9) 6اﻷدوات اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ – اﺧ)>ﺎر ’ ’%10ﻹ ﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اIف sﺎﻟâ$ﻠm0ﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

ﻛZJء ﻣ Aاﻟ)^$+#ﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟJﺔ اﻟ(ﻌﺎﯾ P+اﻟMوﻟ+ﺔ ﻹﻋMاد اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻸﻋ3ام ﻣ ،2020-2018 AأﺻMر ﻣJﻠ= ﻣﻌﺎﯾP+

اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ ﺗﻌMﯾًﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ .(9) bﯾ3ﺿﺢ اﻟ)ﻌMﯾﻞ اﻟPﺳ3م اﻟ)ﻲ zﺄﺧìﻫﺎ اﻟd ?$Cﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر

ﻋ M$ﺗﻘ b++ﻣﺎ إذا 0ﺎﻧ` ﺷPو üاﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMJﯾMة أو اﻟ(ﻌMﻟﺔ ﺗ)õﻠﻒ اﺧ)ﻼًﻓﺎ ﺟ3ﻫuًPﺎ ﻋ AﺷPو üاﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻷﺻﻠ+ﺔ.
ﺗ(Sﻞ ﻫìﻩ اﻟPﺳ3م ﻓﻘ∞ ﺗﻠ? اﻟ(Mﻓ3ﻋﺔ أو اﻟ()#ﻠ(ﺔ ﻣ AﻗCﻞ اﻟ(ﻘ)Pض واﻟ(ﻘPض(d ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ? اﻟPﺳ3م اﻟ(Mﻓ3ﻋﺔ أو اﻟ()#ﻠ(ﺔ ﻣ AﻗCﻞ
اﻟ(ﻘ)Pض أو اﻟ(ﻘPض ﻧ+ﺎdﺔ ﻋ Aاﻵﺧ.P
ﺳ b)+ﺗ@ ™+Cﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ  ،2022ﻣﻊ اﻟ(#ﺎح dﺎﻟ)@ ™+Cاﻟ(.PvC
ﺳ+ﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)@ ™+Cاﻟ)ﻌMﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bﺗﻌMﯾﻠﻬﺎ أو ﺗCﺎدﻟﻬﺎ ﻓﻲ أو dﻌ MﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ  ™C@zﻓ+ﻬﺎ
اﻟ ?$Cاﻟ)ﻌMﯾﻞ.

ﻣ Aﻏ P+اﻟ()3ﻗﻊ أن 3vzن ﻟﻠ)ﻌMﯾﻼت أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C
ﺗﻌ äcIاﻟ)ﻘ*ﯾاIت اﻟ=$ﺎﺳ>7ﺔ  -ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ=$ﺎﺳ>ﺔ اﻟ*وﻟﻲ رﻗ(8) 6

ﻓﻲ ﺷCﺎ üﻣ Aﻋﺎم  ،2021أﺻMر ﻣJﻠ= ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ ،(8) bﺣ §+ﻗMم

ﺗﻌًuPﻔﺎ ﻟـ "اﻟ)ﻘMﯾاPت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ" .ﺗ3ﺿﺢ اﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟ)ﻐ++اPت ﻓﻲ اﻟ)ﻘMﯾاPت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ واﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ
وﺗ+^rﺢ اﻷﺧ@ﺎء(0 .ﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ3ﺿﺢ +0ﻔ+ﺔ اﺳ)Mõام اﻟ(S$ﺂت ﻟ)ﻘ+$ﺎت اﻟﻘ+ﺎس واﻟ(Mﺧﻼت ﻟ)@ Pu3اﻟ)ﻘMﯾاPت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ.

ﺳ b)+ﺗ@ ™+Cﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ  2023وﺗ ™C@$ﻋﻠﻰ اﻟ)ﻐ++اPت ﻓﻲ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ واﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ

اﻟ)ﻘMﯾاPت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ^Mث ﻓﻲ أو dﻌ MﺑMاzﺔ ﺗﻠ? اﻟﻔ)Pة(#zُ .ﺢ dﺎﻟ)@ ™+Cاﻟ(U PvCﺎﻟ(ﺎ ﺗ bاﻹﻓrﺎح ﻋ Aذﻟ?.
ﻣ Aﻏ P+اﻟ()3ﻗﻊ أن 3vzن ﻟﻠ)ﻌMﯾﻼت أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C

اﻹﻓwﺎح ﻋ Oاﻟ;7ﺎﺳﺎت اﻟ=$ﺎﺳ>7ﺔ  -ﺗﻌ*ﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ7ﺎر اﻟ=$ﺎﺳ>ﺔ اﻟ*وﻟﻲ رﻗ (1) 6و7mﺎن اﻟ$$ﺎرﺳﺔ رﻗ(2) 6

ﻓﻲ ﺷCﺎ üﻣ Aﻋﺎم  ،2021أﺻMر ﻣJﻠ= ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (1) bو+áﺎن ﻣ(ﺎرﺳﺔ

اﻟ(ﻌﺎﯾ P+اﻟMوﻟ+ﺔ ﻟﻠ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ رﻗ (2) bاﺗõﺎذ أﺣvﺎم اﻷﻫ(+ﺔ اﻟ+C#$ﺔ ،ﺣ §+ﺗﻘMم إرﺷﺎدات وأﻣàﻠﺔ ﻟ(#ﺎﻋMة اﻟ(S$ﺂت ﻋﻠﻰ ﺗ@™+C
أﺣvﺎم اﻷﻫ(+ﺔ اﻟ+C#$ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓrﺎﺣﺎت ﻋ Aاﻟ+#ﺎﺳﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ .ﺗﻬMف اﻟ)ﻌMﯾﻼت إﻟﻰ ﻣ#ﺎﻋMة اﻟ(S$ﺂت ﻋﻠﻰ ﺗﻘ bzMإﻓrﺎﺣﺎت

اﻟ+#ﺎﺳﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ3ôن ذات ﻣ$ﻔﻌﺔ أﻛ PCﻣ Aﺧﻼل اﺳ)MCال ﻣ)@ﻠCﺎت اﻟ(S$ﺂت dﺎﻹﻓrﺎح ﻋ Aﺳ+ﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ "اﻟﻬﺎﻣﺔ"

@)(dﻠCﺎت اﻹﻓrﺎح ﻋ Aﺳ+ﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ "اﻟ(ﺎدzﺔ" وóﺿﺎﻓﺔ إرﺷﺎدات ﺣ3ل +0ﻔ+ﺔ ﺗ@ ™+Cاﻟ(S$ﺂت ﻟ(ﻔﻬ3م اﻷﻫ(+ﺔ اﻟ+C#$ﺔ ﻓﻲ

اﺗõﺎذ اﻟﻘاPارت Sdﺄن اﻹﻓrﺎح ﻋ Aاﻟ+#ﺎﺳﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ.

ﺳ b)+ﺗ@ ™+Cاﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (1) bﻟﻠﻔ)اPت اﻟ)ﻲ ﺗMCأ ﻓﻲ أو dﻌ0 1 Mﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ  2023ﻣﻊ اﻟ(#ﺎح

dﺎﻟ)@ ™+Cاﻟ( .PvCﻧ¨ ًا Pﻷن اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑ+ﺎن اﻟ((ﺎرﺳﺔ رﻗ (2) bﺗﻘMم إرﺷﺎدات ﻏ P+إﻟاZﻣ+ﺔ ﺣ3ل ﺗ@ ™+Cﺗﻌ µuPﻣ@rﻠﺢ ﺟ3ﻫ≠P
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟ+#ﺎﺳﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺎرuﺦ ﺳuPﺎن ﻫìﻩ اﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻟ =+ﺿPورًuﺎ.

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺣﺎﻟً+ﺎ ﺑ)ﻘ b++أﺛ Pاﻟ)ﻌMﯾﻼت ﻟ)^Mﯾ MﺗﺄﺛP+ﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻓrﺎﺣﺎت اﻟ+#ﺎﺳﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ.?$C
4,3

ﻣﻠ åiﻷﻫ 6اﻟ;7ﺎﺳﺎت اﻟ=$ﺎﺳ>7ﺔ

ﺗ=ﻘ çاﻹﯾاIدات
{cIﻘﺔ ﻣﻌ*ل اﻟﻔﺎﺋ*ة اﻟﻔﻌﻠ7ﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ ،(9) bﯾ) bﺗ^ﻘ™ إﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋd Mﺎﺳ)Mõام uPUﻘﺔ ﻣﻌMل اﻟﻔﺎﺋMة ،اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟôﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ

واﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^Mدة dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل اﻟáPﺢ أو اﻟ#õﺎرة اﻟ)ﻲ ﺗ bﺗ+J#ﻠﻬﺎ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة .ﯾ) bاﺛCﺎت إﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋM

ﻋﻠﻰ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ^(ﻞ ﻓﺎﺋMة واﻟ)ﻲ ﯾ) bﻗ+ﺎﺳﻬﺎ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻵﺧ.NP
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إن ﻣﻌMل اﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫ 3اﻟ#ﻌ Pاﻟ brõz ≠ìاﻟ()^rﻼت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ اﻟ(ﻘMرة ﺧﻼل اﻟﻌ( Pاﻟ()3ﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ أو ،اﻟﻔ)Pة
اﻷﻗ ،Prإﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟ(ﺎﻟﻲ.
ﯾ) bاﺣ)#ﺎب ﻣﻌMل اﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠ+ﺔ )وáﺎﻟ)ﺎﻟﻲd ،ﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة ﻟﻸﺻﻞ( ﻣ Aﺧﻼل اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر أ≠ ﺧ brأو ﻋﻼوة ﻋM$

اﻻﻗ)$ﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟPﺳ3م واﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ اﻟ)ﻲ ﺗvSﻞ ﺟًZءا ﻻ ﯾ)Jأ Zﻣ AﻣﻌMل اﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲz .ﻌ)Pف اﻟd ?$CﺈﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋd Mﺎﺳ)Mõام
ﻣﻌMل اﻟﻌﺎﺋ Mاﻟà(z ≠ìﻞ أﻓßﻞ ﺗﻘMﯾ Pﻟ(ﻌMل اﻟﻌﺎﺋ Mاﻟàﺎﺑ` ﻋﻠﻰ ﻣ NMاﻟﻌ( Pاﻟ()3ﻗﻊ ﻟﻠﻘPض .وﻣ Aﺛ ،bﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑ)ﺄﺛ P+أﺳﻌﺎر

اﻟﻔﺎﺋMة اﻟ()õﻠﻔﺔ اﻟ(^)(ﻠﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bﻓPﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣاPﺣﻞ ﻣ)õﻠﻔﺔ ،واﻟrõﺎﺋ £اﻷﺧ NPﻟMورة ﺣ+ﺎة اﻷﺻﻞ )(dﺎ ﻓﻲ ذﻟ? اﻟMﻓﻌﺎت
اﻟ(C#ﻘﺔ ،وﻓPض اﻟﻐاPﻣﺎت واﻟPﺳ3م(.
إذا ﺗ bﺗﻌMﯾﻞ اﻟ)3ﻗﻌﺎت اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺎﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻷﺳCﺎب ﻏ P+ﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن ،ﯾ) bإﺛCﺎت اﻟ)ﻌMﯾﻼت

ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ أو ﺗõﻔ ¶+ﻟﻠﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMة ﻣﻊ زuﺎدة أو ﺗõﻔ ¶+اﻟﻔPق ﻓﻲ إﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋ .Mﯾ)b

إUﻔﺎء اﻟ)u3#ﺔ ﻓ(+ﺎ dﻌ Mﻣ Aﺧﻼل اﻟﻔ3اﺋ MواﻹﯾاPدات اﻟ((ﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻟ(3ﺣMة.
اﻟﻔﺎﺋ*ة واﻹﯾاIدات واﻟIw$وﻓﺎت اﻟ$$ﺎﺛﻠﺔ

ﻟ+(Jﻊ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(ﻘﺎﺳﺔ dﺎﻟ)ôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄةd ،ﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل اﻟMﺧﻞ وáﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻵﺧ Pﻓﺈن

اﻟﻔﺎﺋMة اﻟMاﺋ$ﺔ واﻟ(Mﯾ$ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻻدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺗﻘ#d M+ﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

إن ﻋ(ﻠ+ﺔ اﺣ)#ﺎب اﻟﻔﺎﺋMة ﺗﺄﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اﻟPSو üاﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳ+Cﻞ اﻟ(àﺎل ،ﺧ+ﺎارت اﻟMﻓﻊ اﻟ((™C#
وﺗ) A(ßأzﺔ رﺳ3م أو ﺗôﺎﻟ+ﻒ إﺿﺎﻓ+ﺔ ﺗ)ﻌﻠ™ ﺑﻬìﻩ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ vSdﻞ ﻣCﺎﺷ Pوﻫﻲ ﺟZء ﻻ ﯾ)Jأ Zﻣ Aﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻟ$ôﻬﺎ

ﻻ ﺗ(àﻞ ﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)#ﻘCﻠ+ﺔ.

ﻋM$ﻣﺎ ﯾ) bﺗõﻔ ¶+ﻗ(+ﺔ ﻫìﻩ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ أو ﻣ3(Jﻋﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ((ﺎﺛﻠﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺧ#ﺎﺋ PﺗMﻧﻲ اﻟﻘ(+ﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ

 P()#zاﺣ)#ﺎب ﻗ(+ﺔ إﯾاPد اﻟﻔ3اﺋd Mﺎﺳ)Mõام ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ(ﻌ(3ل dﻪ ﻟ brõاﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻷﻏاPض اﺣ)#ﺎب ﺧ#ﺎرة

ﻗ(+ﺔ اﻟ)Mﻧﻲ.
ﻋ0$ﻻت ورﺳ0م داﺋ.ﺔ

ﯾ)^ﻘ™ دﺧﻞ اﻟ ?$Cﻣ AاﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت ﻣ Aﺧﻼل ﻣ3(Jﻋﺔ ﻣ)3$ﻋﺔ ﻣ AاﻟMõﻣﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ zﻘMﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌ(ﻼء .ﺣ §+ﺗ)^ﻘ™ إﯾاPدات
اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت dﺎﻟ(Cﻠﻎ اﻟz ≠ìﻌ =vاﻟ(ﻘﺎﺑﻞ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ)3ﻗﻊ اﻟ ?$Cﺗﻠﻘ+ﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘ bzMﻫìﻩ اﻟMõﻣﺎت اﻟ)ﻲ ﺗ bدﻓﻌﻬﺎ .ﯾ) bﺗ^MﯾM

وﺗﻌ µuPاﻟ)اZﻣﺎت اﻷداء ،وﺗ3ﻗ `+اﻟ3ﻓﺎء ﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ إﻧSﺎء اﻟﻌﻘ .Mﻻ ﺗ) A(ßﻋﻘ3د إﯾاPدات اﻟ ?$Cاﻟ)اZﻣﺎت أداء ﻣ)ﻌMدة.

ﻋM$ﻣﺎ zﻘMم اﻟ ?$CﺧMﻣﺔ ﻟﻌ(ﻼﺋﻪ ،ﯾ) bاﻻﻋ)اPف dﺎﻟ(ﻘﺎﺑﻞ و b)uﺗ+J#ﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔ3ر ﻋ M$ﺗﻘ bzMاﻟMõﻣﺔ ﻓﻲ وﻗ` ﻣﻌ A+أو ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ ﻓ)Pة

اﻟ)ﻌﺎﻗ MﻟﻠMõﻣﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bﺗﻘ(zMﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓ)Pة ﻋ( Pاﻟ)ﻌﺎﻗ.M

zﻌ) PCاﻟ ?$Cﻫ 3اﻷﺻ+ﻞ ﻟﻺﯾاPدات اﻟ)ﻲ zﻘMﻣﻬﺎ ﻟP@+#ﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟMõﻣﺎت ﻗCﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌ(+ﻞ.

اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت ﻣ Aﺗﻘ bzMاﻟMõﻣﺎت اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣMة زﻣ+$ﺔ ﻣ^Mودة
ﺗ(Sﻞ ﻫìﻩ اﻟPﺳ3م ﻣﺎ ﯾ) bﺗ^+rﻠﻪ ﻣ Aﺧﻼل ﺧMﻣﺎت ﺗ bﺗﻘ(zMﻬﺎ ﺧﻼل ﻣMة زﻣ+$ﺔ ﻣ^Mدة ﺣ §+ﯾ) bاﺣ)#ﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔ)Pة ذاﺗﻬﺎ وﺗ(Sﻞ
ﻋ(3ﻻت داﺋ$ﺔ ورﺳ3م ﺗﻘ bzMﺧMﻣﺔ اﻟ^ﺎﻓ¬ اﻷﻣ §+^d A+ﯾ)ﻠﻘﻰ اﻟﻌ(+ﻞ و)#uﻔ M+ﻣ Aاﻟ(اzZﺎ اﻟ)ﻲ ﯾ3ﻓPﻫﺎ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﻧﻔ= اﻟ3ﻗ`.

ﺗ(Sﻞ رﺳ3م وﻋ(3ﻻت اﻟ ?$Cﻣ AاﻟMõﻣﺎت اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣMة زﻣ+$ﺔ ﻣ^Mدة:

رﺳ3م اﻟ^ﺎﻓ¬ اﻷﻣ :A+ﯾ)ﻘﺎﺿﻰ اﻟ ?$Cرﺳً3ﻣﺎ ﺳu3$ﺔ ﺛﺎﺑ)ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘ bzMﺧMﻣﺎت اﻟ^ﻔ¬ اﻷﻣ A+ﻟﻌ(ﻼﺋﻪ ،واﻟ)ﻲ ﺗ(Sﻞ ﺣﻔ¬ اﻷوارق
اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ()SاPة وﻣﻌﺎﻟJﺔ أ≠ دﺧﻞ ﻣ Aﺗ3زuﻌﺎت اﻷرáﺎح وﻣMﻓ3ﻋﺎت اﻟﻔ3اﺋ .Mﯾ) bﺗ^u3ﻞ ﺣrﺔ اﻟﻌ(+ﻞ ﻣ Aﻫìﻩ اﻟMõﻣﺎت dﺎﻟ)#ﺎو≠
ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻓ)Pة اﻟMõﻣﺔ ،و b)uاﻻﻋ)اPف ﺑﻬìﻩ اﻟPﺳ3م 0ﺈﯾاPدات dﺎﻟ)#ﺎو≠ ﺧﻼل ﻫìﻩ اﻟﻔ)Pة ،ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟ3ﻗ` اﻟ($ﻘßﻲ.
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اﻟPﺳ3م اﻟMاﺋ$ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗvSﻞ ﺟZءاً ﻻ ﯾ)Jأ Zﻣ Aاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣàﻞ رﺳ3م ﻣ$ﺢ ﻗPوض ورﺳ3م اﻻﻟ)اZم dﺎﻟﻘPوض اﻟ)ﻲ ﻣ Aاﻟ(^)(ﻞ أن

ﯾ) bاﺳ)ﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟPﺳ3م اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ذات اﻟrﻠﺔ اﻷﺧ .NPﻧ¨ ًا Pﻷﻧﻪ ﯾ) bﻧﻘﻞ ﻣ$ﻔﻌﺔ اﻟMõﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌ(+ﻞ dﺎﻟ)#ﺎو≠ ﺧﻼل ﻓ)Pة ﻣ^Mدة،
ﻓﺈن ﯾ) bاﻻﻋ)اPف dﺎﻟPﺳ3م 0ﺈﯾاPد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ`.

اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت ﻣ Aﺗﻘ bzMاﻟMõﻣﺎت اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﻗ` ﻣﻌA+
ﯾ) bاﻻﻋ)اPف dﺎﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت ﻣ Aﺗﻘ bzMاﻟMõﻣﺎت اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﻗ` ﻣﻌPJ(d A+د وﻓﺎء اﻟd ?$CﺎﻻﺗاZﻣﺎت اﻷداء

وﻧﻘﻞ اﻟP@+#ة ﻣ Aﻫìﻩ اﻟMõﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌ(+ﻞM^z .ث ﻫìا ﻋﺎدة ﻋ M$اﻻﻧ)ﻬﺎء ﻣ Aﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺧMﻣﺔ ،أو ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳ3م ﻣPﺗ@Cﺔ dﺄداء
ﻣﻌd ،A+ﻌ Mاﻟ3ﻓﺎء (dﻌﺎﯾ P+اﻷداء .ﺗ(Sﻞ ﻫìﻩ اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت اﻟ$ﺎﺷyﺔ ﻋ Aاﻟ)ﻔﺎوض أو اﻟ(Sﺎر0ﺔ ﻓﻲ اﻟ)ﻔﺎوض ﻟ@Pف ﺛﺎﻟ§ ،ﻣàﻞ
اﻟP#(#ة  §+^dﯾﻠ)Zم اﻟd ?$Cﺈﺗ(ﺎم اﻟrﻔﻘﺔ اﻟ(^Mدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘ MﺑJ$ﺎح.

رﺳ3م اﻟP#(#ةz :ﻘ3م اﻟSd ?$CاPء و+áﻊ اﻷوارق اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻧ+ﺎdﺔ ﻋ Aﻋ(ﻼﺋﻪ و)uﻘﺎﺿﻰ ﻋ(3ﻟﺔ ﺛﺎﺑ)ﺔ ﻟôﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ3vz .ن اﻟ)اZم اﻟ ?$Cﺗ$ﻔì+
ﻫìﻩ اﻟrﻔﻘﺎت ﻧ+ﺎdﺔ ﻋ Aاﻟﻌ(+ﻞ و b)uاﻻﻋ)اPف dﺎﻹﯾاPدات PJ(dد ﺗ$ﻔ0 ì+ﻞ ﺻﻔﻘﺔ )أ≠ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟ)Mاول( 3vz §+^dن دﻓﻊ اﻟﻌ(3ﻟﺔ

ﻋ M$ﺗﺎرuﺦ اﻟ)Mاول .ﯾMﻓﻊ اﻟ ?$Cﻋ(3ﻟﺔ ﻣ+Cﻌﺎت ﻟﻠ03ﻼء ﻋﻠﻰ 0ﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ dﻌ¶ أﻋ(ﺎل اﻟP#(#ة اﻟ)ﻲ zﻘ3م ﺑﻬﺎ.

اﺧ)ﺎر اﻟ ?$Cﺗ@ ™+Cاﻟ3ﺳ+ﻠﺔ اﻟﻌ(ﻠ+ﺔ اﻻﺧ)+ﺎرuﺔ واﻟ)ﻲ ﺗ(#ﺢ ﻟﻪ ﺣ#ﺎب اﻟﻌ(3ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔ3ر ﻷن ﻓ)Pة اﺳ)ﻬﻼﻛﻬﺎ ﺗ3ôن ﺳ$ﺔ واﺣMة أو

أﻗﻞ.

أرﺻMة اﻟﻌﻘ3د
ﯾ) bاﻻﻋ)اPف (dﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣ:M

اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(^)#ﻘﺔ اﻟ(Mرﺟﺔ ﺿ(" Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻷﺧ ،"NPواﻟ)ﻲ ﺗ(àﻞ ﺣ™ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﻣCﻠﻎ اﻟ(ﻘﺎﺑﻞ ﻏ P+اﻟ(PSو) üﺧﺎﺿﻌﺔﻓﻘ∞ ﻟ(Pور اﻟ3ﻗ` ﻻﺳ)^ﻘﺎق ﺗ^+rﻠﻬﺎ( ﺣ §+ﯾ) bﻗ+ﺎﺳﻬﺎ dﺎﻟ)ôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة وﺗßõﻊ ﻟ( £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ.

 -اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻘ3Cﺿﺔ ﻣﻘMﻣﺎً ﻏ P+اﻟ()^#ﻘﺔ" اﻟ(Mرﺟﺔ ﺿ(" Aاﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻷﺧ ،"NPواﻟ)ﻲ ﺗ(àﻞ اﻟ)اZم اﻟ ?$Cﺑ)^u3ﻞ اﻟMõﻣﺎت

إﻟﻰ ﻋ(+ﻞ واﻟ)ﻲ ﺗ bﻗ ¶Cاﻟ(ﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻘMﻣﺎً .ﯾ) bاﻻﻋ)اPف dﺎﻻﻟ)اZم ﻣ AاﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻘ3Cﺿﺔ ﻏ P+اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻋ M$ﻗßCﻬﺎ أو
اﺳ)^ﻘﺎق ﻗßCﻬﺎ )أﯾﻬ(ﺎ أﺳ .(™Cﯾ) bﺗ^ﻘ™ اﻹﯾاPد ﻣ AاﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻘ3Cﺿﺔ ﻏ P+اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻋ M$ﺗﻘ bzMاﻟ ?$CﻟﻠMõﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟMﺧﻞ اﻟ()^ﻘ™ ﻣ Aاﻟ)Mاول
(Szﻞ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟ)Mاول ﺟ(+ﻊ اﻷرáﺎح واﻟ#õﺎﺋ Pﻣ Aاﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وóﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋ Mذات اﻟrﻠﺔ أو اﻟ(Prوﻓﺎت
وﺗ3زuﻌﺎت اﻷرáﺎح ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﻟﻠ()ﺎﺟPة.
إﯾاPدات أرáﺎح اﻷﺳﻬb

ﺗ)^ﻘ™ أرáﺎح أو ﺧ#ﺎﺋ PﺗMاول اﻹﺳ)(àﺎارت ﻓﻲ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻋ M$إﺗ(ﺎم ﻋ(ﻠ+ﺔ اﻟ)Mاول ،و b)uاﻹﻋ)اPف dﺄرáﺎح ﺗ3زuﻌﺎت اﻷﺳﻬb

ﻣ Aاﻟ0PSﺎت اﻟ( P(à)#ﺑﻬﺎ ﻋ M$ﻧ3Sء ﺣ™ ﻻﺳ)ﻼﻣﻬﺎ.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ#õﺎرة ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋP

à(zﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ#õﺎرة ﻣ Aاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋ Pﻣ)Sﻘﺎت ﻏ P+ﺗJﺎرuﺔ ﻣ^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﻹدارة

اﻟ(õﺎ PUاﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟ)^ ü3اﻻﻗ)rﺎد≠ وﻟ$ôﻬﺎ ﻏ P+ﻣMõ)#ﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ)^ ü3اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ

dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋ Pوì0ﻟ? اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ)Jﺎرuﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋ،P
ﻋﻠﻰ اﻟ 3^$اﻟ(@ﻠ3ب ﻣ AﻗCﻞ اﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟMوﻟﻲ ﻹﻋMاد اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ )()Sz .(9ﻞ اﻟ M$Cﻋﻠﻰ ﺗﻐ++اPت ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻔ3اﺋM
واﻷرáﺎح اﻟ(3زﻋﺔ وﻓPوق أﺳﻌﺎر اﻟPrف.
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟ#õﺎرة ﻣ Aإﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف dﺎﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة أو ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻵﺧP

ﯾ) A(ßﺻﺎﻓﻲ اﻟ#õﺎرة أو اﻟáPﺢ ﻣ Aاﺳ)Cﻌﺎد اﻷﺻ3ل اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة اﻟ(ﻌ)Pف ﺑﻬﺎ ﻋ M$اﻟ+Cﻊ أو إﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف dﺎﻟ(3ﺟ3دات
اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة اﻟ(^á3#ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ )(dﺎ ﻓﻲ ذﻟ? اﻻﻧõﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ( واﻟﻌ3اﺋ Mاﻟ()#ﻠ(ﺔ.
إﯾاPدات اﻹJzﺎارت واﻟMõﻣﺎت

ﯾ) bﺗ+$rﻒ ﻋﻘ3د اﻟ)ﺄﺟ P+اﻟ)ﻲ ﻻ ﺗ)$ﻘﻞ ﻓ+ﻬﺎ ﻣõﺎ PUوﻣ$ﺎﻓﻊ اﻟ(ﻠ+ôﺔ ﻣ Aاﻟ(Üﺟ Pإﻟﻰ اﻟ()#ﺄﺟ0 Pﻌﻘ3د إJzﺎر ﺗSﻐ+ﻠ+ﺔ .ﯾ) bإﺿﺎﻓﺔ

اﻟôﻠﻔﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bﺗMCôﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر اﻟ)Sﻐ+ﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟ(Üﺟ Pو b)uاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ 0ﺈﯾاPدات إJzﺎر ﻋﻠﻰ ﻓ)Pة
ﻋﻘ MاﻹJzﺎر.
اﻷدوات اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ  -اﻻﻋ)اIف اﻷوﻟﻲ
ﺗﺎرcﺦ اﻻﻋ)اIف

ﯾ) bإﺛCﺎت اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔd ،ﺎﺳ)$àﺎء اﻟﻘPوض واﻟ#ﻠﻒ ﻟﻠﻌ(ﻼء واﻷرﺻMة اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻟﻠﻌ(ﻼء ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ ،أ≠

اﻟ)ﺎرuﺦ اﻟCrz ≠ìﺢ ﻓ+ﻪ اﻟPU ?$Cﻓﺎً ﻓﻲ اﻷﺣvﺎم اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ .و(Suﻞ ذﻟ? اﻟrﻔﻘﺎت اﻻﻋ)+ﺎدzﺔ :ﻣuP)Sﺎت أو ﻣ+Cﻌﺎت
اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ)@ﻠ Rﺗ#ﻠ b+اﻟ(3ﺟ3دات ﺧﻼل اﻹUﺎر اﻟZﻣ$ﻲ اﻟ(^Mد ﻋﺎﻣﺔ 3(dﺟ Rﻗ3اﻧ A+أو اﺗﻔﺎﻗ+ﺎت ﻓﻲ اﻟ3#ق .ﯾ)b
إﺛCﺎت اﻟﻘPوض واﻟ#ﻠﻒ ﻟﻠﻌ(ﻼء ﻋ M$ﺗ^u3ﻞ اﻷﻣ3ال إﻟﻰ ﺣ#ﺎdﺎت اﻟﻌ(ﻼء .وuﻌ)Pف اﻟd ?$CﺎﻷرﺻMة اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻟﻠﻌ(ﻼء ﻋ M$ﺗ^u3ﻞ
اﻷﻣ3ال إﻟﻰ اﻟ.?$C

اﻟﻘ7ﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻸدوات اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

zﻌ)( Mﺗ+$rﻒ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻋ M$اﻻﻋ)اPف اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷPوUﻬﺎ اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ وﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل اﻟõﺎص dﺈدارة اﻷدوات .ﯾ) bﻗ+ﺎس
اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣMCﺋ+ﺎً dﻘ)(+ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔd ،ﺎﺳ)$àﺎء اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(J#ﻠﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ
اﻷرáﺎح أواﻟ#õﺎﺋ §+^d ،Pﯾ) bإﺿﺎﻓﺔ أو ﺧ brﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ(ﻌﺎﻣﻼت ﻣ Aاﻟ(Cﻠﻎ .ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟìﻣ bاﻟ(Mﯾ$ﺔ اﻟ)Jﺎرuﺔ #dﻌ Pاﻟrﻔﻘﺔ.
ﻋM$ﻣﺎ ﺗ)õﻠﻒ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻋ Aﺳﻌ Pاﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋ M$اﻹﺛCﺎت اﻟ(MCﺋﻲz ،ﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﺣ)#ﺎب رáﺢ أو ﺧ#ﺎرة "ﻟﻠ3+م
اﻷول" (0ﺎ ﻫ 3ﻣ3ﺿﺢ أدﻧﺎﻩ.

اﻟ07م اﻷول ﻟﻠmIﺢ أو اﻟ;iﺎرة

ﻋM$ﻣﺎ )õzﻠﻒ ﺳﻌ Pاﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸداة ﻋ Aاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋ M$ﻧSﺄﺗﻬﺎ ،وﺗﻌ)( Mاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠ3ب ﺗﻘd b++ﺎﺳ)Mõام ﻣMﺧﻼت ﻓﻘ∞

 Av(zﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟ3#قz ،ﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+J#ﻞ اﻟﻔPق ﻣﺎ ﺑ A+ﺳﻌ Pاﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟMﺧﻞ ﻟﻠ .?$Cﻓﻲ

اﻟ^ﺎﻻت اﻟ)ﻲ ﺗ M$)#ﻓ+ﻬﺎ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﻧ(ﺎذج ﻻ  Av(zﻣﻼﺣ¨ﺔ dﻌ¶ ﻣMﺧﻼﺗﻬﺎ ،ﯾ) bﺗﺄﺟ+ﻞ اﺛCﺎت اﻟﻔPق ﻣﺎ ﺑ A+ﺳﻌ Pاﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ

واﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و b)uﻻﺣﻘﺎً اﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﻓﻘ∞ ﻋM$ﻣﺎ ﺗCrﺢ اﻟ(Mﺧﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ(ﻼﺣ¨ﺔ ،أو ﻋ M$اﻟﻐﺎء
اﻻﻋ)اPف dﺎﻷداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.

ﻓìﺎت اﻟﻘ7ﺎس ﻟﻠ0$ﺟ0دات واﻟâ$ﻠm0ﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+$rﻒ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل ﻹدارة اﻟ(3ﺟ3دات واﻟPSو üاﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ،و b)uﻗ+ﺎﺳﻬﺎ:

150

|

-

dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة

-

dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻻﺧP

-

dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋP

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

13

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+$rﻒ وﻗ+ﺎس ﻣ^ﻔ¨)ﻪ اﻟ)Jﺎرuﺔ وﻣ)Sﻘﺎﺗﻪ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ .و)uﺎح ﻟﻠ ?$Cﺗ+$rﻒ اﻷدوات

اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ ،إذا أد Nذﻟ? إﻟﻰ اﻟﻐﺎء أو اﻟ)ﻘﻠvSd £+ﻞ ﺟ3ﻫ ≠Pﻣ Aﺣﺎﻻت ﻋMم اﻟCàﺎت ﻓﻲ اﻟﻘ+ﺎس
أو اﻻﻋ)اPف.

ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،ﻋMا ﻋ Aاﻟ)اZﻣﺎت اﻟﻘPوض واﻟ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔd ،ﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة أو dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ
اﻟMﺧﻞ ﻋM$ﻣﺎ ﯾ) bاﻻﺣ)ﻔﺎ√ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺎzﺎت اﻟ()ﺎﺟPة أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ()Sﻘﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.

اﻟ0$ﺟ0دات واﻟâ$ﻠm0ﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

zﻘ3م اﻟ ?$Cﻓﻘ∞ dﻘ+ﺎس اﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻣ Aاﻟ3$Cك واﻟﻘPوض واﻟ#ﻠﻒ ﻟﻠﻌ(ﻼء واﻻﺳ)(àﺎارت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻷﺧd NPﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗ^ﻘ™ اﻟ A+UPSاﻟ)ﺎﻟ A++ﻣﻌﺎً:

-

اﻻﺣ)ﻔﺎ√ dﺎﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺿ( Aﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل ﺑﻬMف ﺗ^+rﻞ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ

-

اﻟPSو üاﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺗ^Mد ﺗ3ارuﺦ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ)ﻲ ﺗﻌ) PCﻣMﻓ3ﻋﺎت أﺻﻞ اﻟMﯾ Aواﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋMة
ﻟﻠ(Cﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋ.b

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ ﻫìﻩ اﻟPSو:ü
ﺗﻘ 677ﻧ0$ذج اﻷﻋ$ﺎل

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)^Mﯾ Mﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ( N3)#اﻟz ≠ìﻌ =vﻋﻠﻰ أﻓßﻞ وﺟﻪ +0ﻔ+ﺔ إدارة اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟ)^ﻘ ™+أﻫMاﻓﻬﺎ

اﻟ)Jﺎرuﺔ.

ﻻ ﯾ) bﺗﻘ b++ﻧ(3ذج اﻟﻌ(ﻞ اﻟõﺎص dﺎﻟ ?$Cﻋﻠﻰ أﺳﺎس 0ﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣMة ،وﻟ Aôﯾ) bﺗﻘ(++ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣ N3)#اﻟ(^ﻔ¨ﺔ اﻟ((Jﻌﺔ وM$)#u

إﻟﻰ ﻋ3اﻣﻞ ﻣﻠ^û3ﺔ ﻣàﻞ:
-

ﻛ+ﻔ+ﺔ ﺗﻘ b++أداء ﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل واﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﺿ( Aﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل واﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ A+اﻟPﺋ A+#+ﻓﻲ إدارة
اﻟ(S$ﺄة

-

اﻟ(õﺎ PUاﻟ)ﻲ ﺗÜﺛ Pﻋﻠﻰ أداء ﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل )واﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل( ،واﻟ@uPﻘﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bﺑﻬﺎ
إدارة ﻫìﻩ اﻟ(õﺎPU

-

اﻟ@uPﻘﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bﺑﻬﺎ ﺗﻌ ¶u3ﻣMﯾ ≠Pاﻻﻋ(ﺎل )ﻋﻠﻰ ﺳ+Cﻞ اﻟ(àﺎل ،إذا 0ﺎن اﻟ)ﻌ ¶u3ﺑ$ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات
اﻟ(Mارة أو ﻋﻠﻰ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ اﻟ(^rﻠﺔ(

-

اﻟ)ôاPر اﻟ()3ﻗﻊ ﻟ)ﻘ b++اﻟ ،?$Cﻣﻊ ﺿPورة اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﻗ(+ﺔ وﺗ3ﻗ `+اﻟ+Cﻊ.

zﻌ)( Mﺗﻘ b++ﻧ(3ذج اﻻﻋ(ﺎل ﻋﻠﻰ ﺳ$+ﺎر3uﻫﺎت ﻣ)3ﻗﻌﺔ vSdﻞ ﻣﻌﻘ3ل دون وﺿﻊ ﺳ$+ﺎر3uﻫﺎت "اﻟ^ﺎﻟﺔ اﻷﺳ3أ" أو "اﻟ^ﺎﻟﺔ ﺗ^` اﻟßﻐ∞"
dﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗ bﺗ^ﻘ ™+اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ dﻌ Mاﻻﻋ)اPف اﻟ(MCﺋﻲ uP@dﻘﺔ ﺗ)õﻠﻒ ﻋ Aاﻟ)3ﻗﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳ+ﺔ ﻟﻠ ،?$Cﻻ zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻐP++
ﺗ+$rﻒ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ()Cﻘ+ﺔ اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧ(3ذج اﻷﻋ(ﺎل ،وﻟ$ôﻬﺎ ﺗﻘ3م dﺄﺧ ìﻫìﻩ اﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت ﻋ M$ﺗﻘ b++اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ
اﻟ)ﻲ ﺗ bﺷاPﺋﻬﺎ ﺣMﯾàﺎً ﻟﻠﻔ)اPت اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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اﺧ)>ﺎر ﻣ*ﻓ0ﻋﺎت أﺻﻞ اﻟ*ﯾ Oواﻟ)*ﻓﻘﺎت اﻟ.ﻘ*/ﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋ*ة ﻓﻘñ

ﻛ3@õة ﻻﺣﻘﺔ dﻌ Mﻋ(ﻠ+ﺔ اﻟ)+$rﻒ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔz ،ﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻘ b++اﻟPSو üاﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟ)^Mﯾ Mﻣﺎ إذا 0ﺎﻧ`
ﺗ)Jﺎز اﺧ)Cﺎر ﻣMﻓ3ﻋﺎت أﺻﻞ اﻟMﯾ Aواﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋMة.

zﻌّPف "أﺻﻞ اﻟMﯾ "AﻟﻐPض ﻫìا اﻻﺧ)Cﺎر dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟ(ﺎﻟﻲ ﻋ M$اﻻﻋ)اPف اﻷوﻟﻲ وﻗ Mﯾ)ﻐ P+ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻋ( Pاﻷﺻﻞ
اﻟ(ﺎﻟﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳ+Cﻞ اﻟ(àﺎل ،ﺗM#ﯾ Mدﻓﻌﺎت ﻷﺻﻞ اﻟMﯾ Aأو إUﻔﺎء ﻋﻼوة  /ﺧ.(br
إن أﻫ bﻋ$ﺎﺻ Pاﻟﻔ3اﺋ Mﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗ+ﺎت اﻟﻘPوض ﺗ)(àﻞ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟZﻣ+$ﺔ ﻟﻠ$ﻘ3د وﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن .ﻟﻐﺎzﺎت ﺗﻘ b++اﺧ)Cﺎر ﻣMﻓ3ﻋﺎت
أﺻﻞ اﻟMﯾ Aواﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋMةz ،ﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)@ ™+Cأﺣvﺎم واﻋ)(ﺎد ﻋ3اﻣﻞ ذات ﺻﻠﺔ ﻣàﻞ اﻟﻌ(ﻼت ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^Mدة،

واﻟﻔ)Pة اﻟ)ﻲ ﯾ) bﻓ+ﻬﺎ ﺗ^Mﯾ Mﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة.

ﻣ Aﺟﺎﻧ Rأﺧ ،Pﻻ ﺗÜد≠ اﻟPSو üاﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ MuZﻣ Aاﻟ^ Mﻣ Aاﻟ)ﻌPض ﻟﻠ(õﺎ PUأو اﻟ)ﻘﻠCﺎت ﻓﻲ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ

ﻏ P+اﻟ(Pﺗ@Cﺔ dﺎﺗﻔﺎﻗ+ﺎت اﻹﻗاPض اﻷﺳﺎﺳ+ﺔ إﻟﻰ وﺟ3د ﺗMﻓﻘﺎت ﻧﻘzMﺔ ﺗﻌﺎﻗzMﺔ ﺿ( AﻣMﻓ3ﻋﺎت أﺻﻞ اﻟMﯾ Aواﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋMة
ﻋﻠﻰ اﻟ(Cﻠﻎ اﻟ( .™^)#ﻓﻲ ﻣàﻞ ﻫìﻩ اﻟ^ﺎﻻت ،ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ.
ﻣ)óﻘﺎت ﻣﺎﻟ7ﺔ sﺎﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Oﺧﻼ ل ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻷرmﺎح أو اﻟ;iﺎﺋI

اﻟ()Sﻘﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻫﻲ أدوات ﻣﺎﻟ+ﺔ ،أو ﻋﻘ3د أﺧ ،NPﺗ)3ﻓ Pﻓ+ﻬﺎ اﻟrõﺎﺋ £اﻟàﻼث اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ:
-

ﺗ)ﻐ P+ﻗ)(+ﻬﺎ ﻧ)J+ﺔ اﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ(^Mد ،ﺳﻌ Pاﻷداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،ﺳﻌ Pاﻟ#ﻠﻌﺔ ،ﺳﻌ PاﻟPrف اﻷﺟC$ﻲ ،ﻣÜﺷ Pاﻷﺳﻌﺎر،
أو اﻟ)+$rﻒ اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ وﻣÜﺷ Pاﻻﺋ)(ﺎن ،أو أ≠ ﻣ)ﻐ+اPت أﺧ ،NPﺷ@uPﺔ أن 3vzن ذﻟ? ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟ3د ﻣ)ﻐ P+ﻏ P+ﻣﺎﻟﻲ وﻏP+

ﻣ^Mد ﻟ@Pف ﻓﻲ اﻟﻌﻘ.M
-

ﻻ ﺗ)@ﻠ Rاﺳ)(àﺎر ﻣMCﺋﻲ ،أو اﺳ)(àﺎر ﻣMCﺋﻲ C(dﻠﻎ أﻗﻞ ﻣ Aاﻟ()3ﻗﻊ ﻷzﺔ ﻋﻘ3د ﯾ)3ﻗﻊ أن 3vzن ﻟﻬﺎ ﻧﻔ= اﻷﺛ Pﻟﻌ$ﺎﺻ Pاﻟ3#ق.

-

ﯾ) bﺗ)u3#ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ ﻣ)#ﻘCﻠﻲ ﻻﺣ™.

ﯾMﺧﻞ اﻟ(d ?$Cﻌﺎﻣﻼت ﻣ)Sﻘﺎت ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻣﻊ ﻋMة أUاPف ،وﺗ(Sﻞ ﻋﻘ3د ﻣﻘﺎßzﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ،وﻋﻘ3د آﺟﻠﺔ وﻋﻘ3د ﻣﻘﺎßzﺔ اﻟﻌ(ﻼت.
ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟ()Sﻘﺎت dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗJ#ﻞ 0ﺄﺻﻞ ﻋM$ﻣﺎ ﺗ3ôن ﻗ)(+ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ3ﺟCﺔ وﺗJ#ﻞ 0ﺎﻟ)اZم ﻋM$ﻣﺎ ﺗ3ôن ﻗ)(+ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺳﺎﻟCﺔ .ﺗMرج اﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ()Sﻘﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟMﺧﻞ ﻣﺎ ﻟ bﯾ) bﺗ@ ™+Cﻣ^ﺎﺳCﺔ اﻟ)^.ü3
أدوات ﺣﻘ0ق اﻟ$ﻠ}7ﺔ sﺎﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Oﺧﻼ ل ﺑ0.د اﻟ*ﺧﻞ اﻟóﺎﻣﻞ اﻵﺧôI

dﻌ Mاﻻﻋ)اPف اﻻوﻟﻲ ،ﯾ)ﺎح ﻟﻠ ?$Cﺧ+ﺎر ﺗ+$rﻒ ،ﻓﻲ dﻌ¶ اﻷﺣ+ﺎنd ،ﻌ¶ اﺳ)(àﺎارﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل
اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻵﺧ PﻋM$ﻣﺎ ﺗ3)#ﻓﻲ ﻣ)@ﻠCﺎت ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ 3(dﺟ Rﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (32) bاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ :اﻟﻌPض

واﻟ)ﻲ ﻻ ﯾ) bاﻻﺣ)ﻔﺎ√ ﺑﻬﺎ dﻐPض اﻟ()ﺎﺟPة .ﯾ) bﺗ^Mﯾ Mﻫìا اﻟ)+$rﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 0ﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣMة.

ﻻ ﯾ) bﺗMو Puاﻷرáﺎح واﻟ#õﺎﺋ Pﻣ Aأدوات ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ ﻫìﻩ إﻟﻰ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة .ﯾ) bإﺛCﺎت ﺗ3زuﻌﺎت اﻷرáﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ
اﻟ(3ﺣMة 0ﺈﯾاPدات ﺗSﻐ+ﻠ+ﺔ أﺧ NPﻋ M$إﺛCﺎت ﺣ™ اﻟMﻓﻊ ،ﻣﺎﻟ Avz bاﻟ()^rﻞ ﻣ Aاﻟ)3زuﻌﺎت ﻻﺳ)Pداد ﺟZء ﻣ0 Aﻠﻔﺔ اﻷدوات ،ﻓﻲ

ﻫìﻩ اﻟ^ﺎﻟﺔ ،ﯾ) bاﻻﻋ)اPف dﺎﻻرáﺎح ﻓﻲ اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ ،Pوﻻ ﺗßõﻊ ﻟ)ﻘ b++اﻧõﻔﺎض اﻟﻘ(+ﺔ.
ﻣ0ﺟ0دات ﻣﺎﻟ7ﺔ sﺎﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Oﺧﻼ ل ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻷرmﺎح أو اﻟ;iﺎﺋI

ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMة dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺗم اﻻﻋ)اPف dﺎﻟ)ﻐd P+ﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة dﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إذا 0ﺎن اﻟ)ﻐd P+ﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺗ bﺗ+$rﻔﻬﺎ

dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ ﻧ)J+ﺔ اﻟ)ﻐõ(d P+ﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن ﻟﻠ .?$Cﯾ) bﺗ+J#ﻞ ﻫìﻩ اﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻻﺣ)+ﺎUﻲ اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ اﻟõﺎص ﻣ Aﺧﻼل اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻵﺧ Pوﻻ ﯾ) bإﻋﺎدة ﺗMوPuﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
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ﯾ) bإﺛCﺎت إﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋ Mاﻟ()^ﻘﻘﺔ أو اﻟ()MCôة ﻣ Aاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ($rﻔﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ ﻓﻲ إﯾاPدات أو

ﻣPrوﻓﺎت اﻟﻔ3اﺋd ،Mﺎﺳ)Mõام ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر أ≠ ﻋﻼوة /ﺧ brوﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟ)ﻲ ﺗvSﻞ ﺟZءاً
ﻻ ﯾ)Jأ Zﻣ Aاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ RJz .ﻗ+ﺎس اﻟﻔ3اﺋ Mاﻟ()^ﻘﻘﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ dﺎﺳ)Mõام

أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ .ﯾ) bاﻻﻋ)اPف dﺈﯾاPد ﺗ3زuﻌﺎت اﻷرáﺎح ﻣ Aأدوات ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ
ﻛﺈﯾاPدات ﺗSﻐ+ﻠ+ﺔ أﺧ NPﻋ M$إﺛCﺎت اﻟ^™ ﻓﻲ اﻟM#اد.

اﻟ$4ﺎﻧﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ وﺧâﺎsﺎت اﻻﻋ)$ﺎد وﺳﻘ0ف اﻟﻘIوض ﻏ I7اﻟ);$ﻐﻠﺔ

zﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺻMار ﺿ(ﺎﻧﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وﺧ@ﺎdﺎت اﺋ)(ﺎن وﺳﻘ3ف ﻟﻠﻘPوض .و b)uاﺛCﺎت اﻟ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ )وﻣrrõﺎﺗﻬﺎ( ﻣMCﺋ+ﺎً ﻓﻲ

اﻟ+Cﺎﻧﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻼﻋ)اPف اﻟ(MCﺋﻲ (dﺎ ﻓ+ﻬﺎ اﻟﻌﻼوات اﻟ()#ﻠ(ﺔz .ﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺛCﺎت اﻟ)اZﻣﺎت اﻟ(ßﺎﻧﺎت

dﺎﻟ(Cﻠﻎ اﻷﻋﻠﻰ اﻟ(ﻌ)Pف dﻪ ﻧﺎﻗ £اﻹUﻔﺎء اﻟ()اPﻛ bاﻟ(ﻌ)Pف dﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﺿ( Aﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ

اﻟ()3ﻗﻌﺔ.
ﯾ) bإﺛCﺎت اﻟﻌﻼوات اﻟ()#ﻠ(ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة rdﺎﻓﻲ إﯾاPدات اﻟPﺳ3م واﻟﻌ(3ﻻت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ` ﻋﻠﻰ ﻣMة
اﻟ(ßﺎن.
ﯾﻠ)Zم اﻟ ?$Cﺑ)^Mﯾ MﺷPو üﻣ^Mدة ﻟﻠﻘPوض #dﻘ3ف اﻟﻐ P+اﻟ()#ﻐﻠﺔ وﺧ@ﺎdﺎت اﻻﻋ)(ﺎد ﻋﻠﻰ ﻣMار ﻓ)Pة اﻻﻟ)اZم ﻟﻠﻌ(+ﻞ ،و$áﻔ= اﻟ3$Cد
اﻟ(^Mدة ﻟﻌﻘ3د اﻟ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ .و b)uادارج ﻫìﻩ اﻟﻌﻘ3د ﺿ( Aﻧ@ﺎق اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ.

zﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺻMار اﻟ)اZﻣﺎت ﻗPوض á3^#(dﺎت أﻗﻞ ﻣ Aأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻟﻠ3#ق ،و b)uﻻﺣﻘﺎً ﻗ+ﺎﺳﻬﺎ (dﻌMل ﻣCﻠﻎ اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ
اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻣ@Pوﺣﺎً ﻣ$ﻬﺎ اﺟ(ﺎﻟﻲ اﻹﯾاPدات اﻟ()اPﻛ(ﺔ اﻟ(J#ﻠﺔ.
إﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اIف sﺎﻟ0$ﺟ0دات واﻟâ$ﻠm0ﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

اﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف ﻧ)J+ﺔ ﻟﻠ)ﻌMﯾﻞ اﻟ3Jﻫ ≠Pﻓﻲ اﻟPSو üواﻻﺣvﺎم
zﻘ3م اﻟd ?$Cﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف dﺎﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،ﻣàﻞ ﻗPوض اﻟﻌ(ﻼء ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺎدة اﻟ)ﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟPSو üواﻟ3$Cد ﻟﻠﻘPوض M^d

ﻛ P+CوﺟMوﻟ)ﻬﺎ dﺎﻋ)Cﺎرﻫﺎ ﻗPوض ﺟMﯾMة .ﻣﻊ اﻻﻋ)اPف dﺎﻟﻔPق 0ﺄرáﺎح وﺧ#ﺎﺋ Pﻣﺎ ﻟ bﯾ) bﺗ+J#ﻞ ﺧ#ﺎﺋ Pاﻧõﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ .وb)u

ﺗ$rﻒ اﻟﻘPوض اﻟMJﯾMة ﺿ( Aاﻟ(Pﺣﻠﺔ ) (1ﻷﻏاPض ﻗ+ﺎس اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟ bﯾÜﺛ Pاﻟ)ﻌMﯾﻞ vSdﻞ ﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ،ﻻ ﯾ)$ﺞ ﻋ$ﻪ اﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف dﺎﻟﻘPض.
zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+J#ﻞ أرáﺎح وﺧ#ﺎﺋ Pﻧ)J+ﺔ اﻟ)ﻐd P+ﺎﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ(3rõﻣﺔ #dﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﺎ ﻟ bﯾ) bﺗ+J#ﻞ ﺧ#ﺎﺋ Pاﻧõﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف ﻷﺳCﺎب ﻏ P+وﺟ3د ﺗﻌMﯾﻼت ﺟ3ﻫuPﺔ.
أ .اﻟ0$ﺟ0دات اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

ﯾ) bاﻟﻐﺎء اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ )أو ﺟZء ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ أو ﺟZء ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ ،(?$Cﻋ M$اﻟﻐﺎء ﺣ™ اﻟd ?$Cﺎﺳ)ﻼم
اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ .وuﻘ3م اﻟ ?$Cأßzﺎً dﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف dﺎﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ إذا ﻗﺎﻣ` ﺑ)^u3ﻞ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ
و b)uﺗ^u3ﻞ ﻫìا اﻹﻟﻐﺎء ﻟﻌMم اﻟ)^ﻘ™.

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)^u3ﻞ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻓﻘ∞:
-

إذا ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ)^u3ﻞ ﺣﻘ3ﻗﻪ اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻟ)^+rﻞ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ
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أو
-

إذا اﺣ)ﻔ¬ اﻟ^d ?$Cﻘ3ﻗﻪ ﻓﻲ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ،ﻣﻊ اﻓ)اPض وﺟ3د اﻟ)اZم ﺑMﻓﻊ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻠ(ﺔ dﺎﻟôﺎﻣﻞ دون أ≠ ﺗﻐP++
ﺟ3ﻫ ≠Pإﻟﻰ PUف ﺛﺎﻟ§ 3(dﺟ Rاﺗﻔﺎﻗ+ﺔ اﻟ)( PuPاﻟ(Cﺎﺷ.P

إن اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ اﻟ)( PuPاﻟ(Cﺎﺷ Pﺗ(àﻞ اﻟ(ﻌﺎﻣﻼت اﻟ)ﻲ )^zﻔ¬ اﻟ3(d ?$CﺟCﻬﺎ dﺎﻟ^ﻘ3ق اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻻﺳ)ﻼم اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات
اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،وﻟ$ôﻬﺎ ﺗﻔ)Pض اﻟ)اZﻣﻬﺎ ﺑMﻓﻊ ﻫìﻩ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ إﻟﻰ PUف ﺛﺎﻟ§ ،ﻋ M$ﺗ^ﻘ™ ﺟ(+ﻊ اﻟPSو üاﻟàﻼﺛﺔ اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ:
-

اﻟ ?$Cﻏ P+ﻣﻠZم ﺑMﻓﻊ ﻣCﺎﻟﻎ ﻟﻠ@Pف اﻟ()#ﻔ ،M+ﻣﺎ ﻟ Avz bﻗ Mﺣrﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ= اﻟ(Cﻠﻎ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔd ،ﺎﺳ)$àﺎء اﻟ#ﻠﻒ

-

ﻻ  Av(zﻟﻠ ?$Cﺑ+ﻊ أو رﻫ Aاﻷﺻﻞ õdﻼف اﻷﺳﻬ bاﻟ((3$ﺣﺔ ﻟﻠ@Pف اﻟ()#ﻠ.b

-

ﯾﻠ)Zم اﻟ ?$Cﺑ)^u3ﻞ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻠ(ﺔ dﺎﻟ+$ﺎdﺔ ﻋ Aاﻟ@Pف اﻟ()#ﻔ M+دون ا≠ ﺗﺄﺧ P+ﺟ3ﻫd ،≠Pﺎﺳ)$àﺎء اﻻﺳ)(àﺎارت ﻓﻲ

ﻗP+rة اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟ^™ ﻓﻲ اﺳ)Pداد 0ﺎﻣﻞ ﻟﻠ(Cﻠﻎ اﻟ(ﻘPض dﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋMة اﻟ(^)#ﻘﺔ dﺄﺳﻌﺎر اﻟ3#ق.

اﻟ$ﻘ Mأو اﻟ$ﻘ Mاﻟ(ﻌﺎدل (dﺎ ﻓﻲ ذﻟ? إﯾاPدات اﻟﻔ3اﺋ Mاﻟ()#ﻠ(ﺔ ﻟﻠﻔ)Pة ﺑ A+ﺗﺎرuﺦ اﻟ)^+rﻞ وﺗﺎرuﺦ اﻟ)^u3ﻞ ﻟﻠ@Pف اﻟ()#ﻔ.M+

zﻌ) PCاﻟ)^u3ﻞ ﻣÜﻫﻼً ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋ)اPف إذا:
-

ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ)^u3ﻞ ﺟ(+ﻊ اﻟ(اzZﺎ واﻟ(õﺎ PUﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ

أو
-

ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ$ﻘﻞ اﻟP@+#ة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،دون اﻻﺣ)ﻔﺎ√ أو ﻧﻘﻞ 0ﺎﻓﺔ اﻟ(اzZﺎ واﻟ(õﺎ PUﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ

zﻌ) PCاﻟ ?$Cﻗ Mﻧﻘﻞ اﻟ(ﻠ+ôﺔ ﻓﻘ∞ إذا 0ﺎن ﻟﻠ@Pف اﻟ()#ﻔ M+اﻟ^™ ﻓﻲ ﺑ+ﻊ اﻷﺻﻞ dﺎﻟôﺎﻣﻞ ﻟ@Pف ﺛﺎﻟ§ ﻣ)#ﻘﻞ و3vuن ﻟﻪ اﻟ^™ ﻓﻲ
ﻣ(ﺎرﺳﺔ ﻫìا اﻻﺟاPء ﻣPU Aﻓﻪ دون ﻓPض ﻗ3+د إﺿﺎﻓ+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ$ﻘﻞ.

ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳ)( Pاﻟd ?$Cﺎﺣ)ﻔﺎûﻪ dﺎﻟP@+#ة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ دون اﻻﺣ)ﻔﺎ√ vdﺎﻓﺔ اﻟ(اzZﺎ واﻟ(õﺎvSd PUﻞ ﺟ3ﻫ ،≠Pﯾ) bإﺛCﺎت اﻷﺻﻞ ﻓﻘ∞
ﺧﻼل ﻓ)Pة اﺳ)(àﺎر اﻟ ،?$Cوﻓﻲ ﻫìﻩ اﻟ^ﺎﻟﺔz ،ﻌ)Pف اﻟ ?$Cأßzﺎً dﺎﻻﻟ)اZﻣﺎت اﻟ(Pﺗ@Cﺔ ﺑﻬﺎ .ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻷﺻﻞ اﻟ(^3ل واﻻﻟ)اZم
اﻟ()ﻌﻠ™ dﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس zﻌ =vاﻟ^ﻘ3ق واﻻﻟ)اZﻣﺎت اﻟ)ﻲ )^zﻔ¬ ﺑﻬﺎ اﻟz .?$Cﻘ3م اﻟd ?$Cﻘ+ﺎس اﻟ(ßﺎﻧﺎت dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻸﺻﻞ
واﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(( Avدﻓﻌﻪ ﻣ AﻗCﻞ اﻟ.?$C
إذا اﺳ)( Pاﻟd ?$Cﺎﺳ)(àﺎر اﻷﺻﻞ اﻟ(^3ل اﻟ( NP)Sأو ﺧ+ﺎر اﻟSاPء )أو 0ﻠ+ﻬ(ﺎ(z ،ﻘ3م اﻟd ?$Cﻘ+ﺎس اﻻﺳ)(àﺎر dﺎﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(@ﻠ3ب

دﻓﻌﻪ ﻣ AﻗCﻞ اﻟ ?$Cﻋ M$إﻋﺎدة اﻟSاPء .إذا 0ﺎن ﺧ+ﺎر اﻟSاPء ﻟﻸﺻﻞ zﻘﺎس dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ P()#z ،اﻟd ?$Cﺎﻻﻋ)اPف dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸﺻﻞ اﻟ(^3ل أو ﺧ+ﺎر اﻟSاPء )اﯾﻬ(ﺎ أﻗﻞ(.

ب .اﻟâ$ﻠm0ﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

ﯾ) bاﻟﻐﺎء اﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻋ M$إﻋﻔﺎء اﻟ ?$Cﻣ Aاﻻﻟ)اZم .ﻋ M$اﺳ)MCال اﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣ AﻗCﻞ ﻧﻔ= اﻟ(ﻘPض PSdو üﻣ)õﻠﻔﺔ
أو ﺗﻌMﯾﻞ ﺷPو üاﻻﻟ)اZم اﻟ^ﺎﻟﻲ vSdﻞ ﺟ3ﻫ ،≠Pﯾ) bاﻟ)ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣàﻞ ﻫìا اﻟ)ﻌMﯾﻞ 0ﺈﻟﻐﺎء اﻻﻟ)اZم اﻷﺻﻠﻲ واﻻﻋ)اPف dﺎﻟ)اZم ﺟMﯾ.M

ﯾ) bإﺛCﺎت اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻻﻟ)اZم اﻟ(ﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ واﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(Mﻓ3ع ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
اﻧiﻔﺎض ﻗ$7ﺔ اﻷﺻ0ل اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

ﻧ¨Pة ﻋﺎﻣﺔ ﺣ3ل اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ
zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+J#ﻞ اﻟ(rrõﺎت ﻟﻠ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟ+(Jﻊ اﻟ)#ﻬ+ﻼت وﻣ3ﺟ3دات اﻟMﯾ Aاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻏ P+اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ dﺎﻟﻘ(+ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ)اZﻣﺎت اﻟ)#ﻬ+ﻼت وﻋﻘ3د اﻟ(ßﺎن اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،واﻟ(Sﺎر اﻟ+ﻬﺎ ﺟ(+ﻌﺎ “اﻷدوات

اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ“.

ﻻ ﺗßõﻊ أدوات اﻟ(ﻠ+ôﺔ ﻻﺧ)Cﺎر اﻟ)Mﻧﻲ 3(dﺟ Rﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟMوﻟﻲ رﻗ.(9) b
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 M$)#zﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻊ ﺣMوﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻋ( Pاﻷﺻﻞ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟAvz b

ﻫ$ﺎك ﺗﻐ P+ﻣﻠ(3س ﻋﻠﻰ ﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن ﻣ Aﺗﺎرuﺦ اﻹﻋ)اPف اﻷوﻟﻲ M$)#z ،اﻟ( £rõﻋﻠﻰ اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟ(Mة
 12ﺷﻬ اً.P

إن اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﺧﻼل  12ﺷﻬ Pﻫﻲ ﺟZء ﻣ Aاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻋ( Pاﻷﺻﻞ اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋA
أﺣMاث ﺗﻌd Pàﺎﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ  Av(zﺣMوﺛﻬﺎ ﺧﻼل  12ﺷﻬ Pﻣ Aﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة.

ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟôﺎﻣﻞ ﻋ( Pاﻟ)ﻌPض اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ واﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﺧﻼل  12ﺷﻬ اً Pﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ
+CUﻌﺔ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.
ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ3ﺿﻊ ﺳ+ﺎﺳﺔ ﻹﺟاPء ﺗﻘvSd ،b++ﻞ دور≠ ،ﻓ(+ﺎ إذ 0ﺎﻧ` ﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن ﻟﻸداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻗ Mازدت vSdﻞ ﻣﻠ(3س ﻣ Aﺗﺎرuﺦ
اﻻﻋ)اPف اﻷوﻟﻲ ،ﻣ Aﺧﻼل اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ ﻣõﺎ PUاﻟ)ﻌ Pàﻋﻠﻰ ﻣ NMاﻟﻌ( Pاﻟ()Cﻘﻲ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.

ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذ P0أﻋﻼﻩz ،ﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+$rﻒ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ إﻟﻰ اﻟ(Pﺣﻠﺔ )اﻷوﻟﻰ( واﻟ(Pﺣﻠﺔ )اﻟàﺎﻧ+ﺔ( واﻟ(Pﺣﻠﺔ )اﻟàﺎﻟàﺔ((0 ،ﺎ
ﻫ 3ﻣ3ﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:
اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:

ﺗ(Sﻞ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﻟ bﺗ MuZﻣõﺎPUﻫﺎ اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ vSdﻞ ﺟ3ﻫ ≠Pﻣ ì$اﺛCﺎﺗﻬﺎ اﻟ(MCﺋﻲ واﻟ)ﻲ ﻟM^z bث

ﻋﻠ+ﻬﺎ ﺗMﻧﻲ اﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻣ ì$ﻣ^$ﻬﺎz .ﻘ3م اﻟd ?$Cﻘ M+ﻣ £rõﻟﻠ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ12 NM

ﺷﻬ اً.P
اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ:

ﺗ(Sﻞ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ازدت ﻣõﺎPUﻫﺎ اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ vSdﻞ ﺟ3ﻫ ≠Pﻣ ì$إﺛCﺎﺗﻬﺎ اﻟ(MCﺋﻲ واﻟ)ﻲ ﻟM^z bث

ﻋﻠ+ﻬﺎ ﺗMﻧﻲ اﺋ)(ﺎﻧﻲz .ﻘ3م اﻟd ?$Cﻘ M+ﻣ £rõﻟﻠ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻋ( Pاﻷداة

اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.
اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻟàﺔ:

ﺗ(Sﻞ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ()Mﻧ+ﺔ اﺋ)(ﺎﻧ+ﺎًz .ﻘ3م اﻟd ?$Cﻘ M+ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ NMاﻟﻌ(P
اﻟ()3ﻗﻊ ﻟ)ﻠ? اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.

dﺎﻟC#$ﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﻻ ﯾ)3ﻓ Pﻟ NMاﻟ ?$Cﺗ3ﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘ3ﻟﺔ ﻻﺳ)Pداد إﻣﺎ 0ﺎﻣﻞ اﻟ(Cﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋ bأو ﺟZء ﻣ$ﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾ) bﺗõﻔ¶+
اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وuﻌ)à(d PCﺎdﺔ اﻟﻐﺎء ﺟZﺋﻲ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.
اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ
zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟ()3ﺳ∞ اﻟ(Pﺟﺢ ﻟàﻼﺛﺔ ﺳ$+ﺎر3uﻫﺎت ﻟﻘ+ﺎس اﻟﻌ ZJاﻟ$ﻘ ≠Mاﻟ()3ﻗﻊ،
ﻣ3rõﻣﺔ #dﻌ PﺗﻘCuPﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻷرáﺎح اﻟﻔﻌﻠ+ﺔ .إن اﻟﻌ ZJاﻟ$ﻘ ≠Mﻫ 3اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻟﻠ ?$Cوﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘM
واﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()3ﻗﻊ ﺗ^+rﻠﻬﺎ.

ﯾ) bﺗ3ﺿ+ﺢ آﻟ+ﺔ اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎرﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ واﻟﻌ$ﺎﺻ PاﻟPﺋ+#+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ 3^$اﻟ)ﺎﻟﻲ:
اﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻌPà

اﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻌ Pàﻫﻲ ﺗﻘMﯾ Pﻻﺣ)(ﺎل اﻟ)õﻠﻒ ﻋ AاﻟM#اد ﺧﻼل ﻓ)Pة زﻣ+$ﺔ ﻣﻌ$+ﺔ .اﻟ)ﻌPà

اﻟ)ﻌPض اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻋ M$اﻟ)ﻌPà

ان اﻟ)ﻌPض اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻋ M$اﻟ)ﻌ Pàﻫ 3ﺗﻘMﯾ Pاﻟ(Cﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋ bاﻟõﺎﺿﻊ ﻟﻠ)ﻌ Pàﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ

ﻣ Aاﻟ(( Avان M^zث ﻓﻲ ﻓ)Pة ﻣ^Mدة ﺧﻼل ﻓ)Pة اﻟ)ﻘ.b++

ﻣ)#ﻘCﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اﻟ)ﻐ+اPت اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ(Cﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋd bﻌ Mﺗﺎرuﺦ اﻟ)ﻘ،PuP
(dﺎ ﻓﻲ ذﻟ? دﻓﻌﺎت ﺳMاد أﺻﻞ اﻟMﯾ AواﻟáPﺢ ،ﺳ3اء 0ﺎن ﻣMJول ﺿ( Aﻋﻘ ،Mاﻟá3^#ﺎت

اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻣ Aاﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻟ(ﻠ)Zم ﺑﻬﺎ ،اﻷرáﺎح اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻋ Aﺗﺄﺧ P+اﻟMﻓﻌﺎت اﻟ(^)#ﻘﺔ.
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اﻟ#õﺎرة اﻟ(ﻔ)Pﺿﺔ ﻋ M$اﻟ)ﻌPà

إن اﻟ#õﺎرة اﻟ(ﻔ)Pﺿﺔ ﻋ M$اﻟ)ﻌ Pàﻫﻲ ﺗﻘMﯾ Pﻟﻠ#õﺎرة اﻟ$ﺎﺷyﺔ ﻋ M$اﻟ)ﻌ Pàﻓﻲ وﻗ` ﻣﻌ.A+

وﻫﻲ ﺗ(àﻞ اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ اﻟ(^)#ﻘﺔ واﻟ(Cﻠﻎ اﻟ ≠ìﯾ)3ﻗﻊ ﺗ^+rﻠﻪ ﻣﻊ
اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اﻟ(ßﺎﻧﺎت .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾ) bاﻟ)ﻌ P+Cﻋ Aاﻟ#õﺎرة اﻟ(ﻔ)Pﺿﺔ ﻋ M$اﻟ)ﻌPà
ﻛC#$ﺔ ﻣu3yﺔ ﻣ Aاﻟ)ﻌPض اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻋ M$اﻟ)ﻌ.Pà

ﻋ M$ﺗﻘMﯾ Pاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟz ?$Cﺄﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﺳ$+ﺎر3uﻫﺎت )اﻟ$+#ﺎر 3uاﻟﻌﺎد≠ ،اﻟ$+#ﺎر 3uاﻷﻓßﻞ،

واﻟ$+#ﺎر 3uاﻷﺳ3ء( .وPuﺗ0 ∞Cﻞ ﻣ$ﻬﺎ dﺄوازن ﻣ)õﻠﻔﺔ ﻣ Aاﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻌ Pàواﻟ)ﻌPض اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻋ M$اﻟ)ﻌ Pàواﻟ#õﺎرة اﻟ(ﻔ)Pﺿﺔ ﻋM$

اﻟ)ﻌ.Pà
إن آﻟ+ﺔ اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ واﻟﻌ$ﺎﺻ PاﻟPﺋ+#+ﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ 3^$اﻟ)ﺎﻟﻲ:
اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:

ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ dﺎﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻌ Pàﻟﻠ)ﻌPض اﻹﺋ)(ﺎﻧﻲ ﺧﻼل

 12ﺷﻬZJ0 Pء ﻣ Aاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣMة ﺣ+ﺎة اﻷﺻﻞ وáﺎﻟ)ﺎﻟﻲ zﻘ3م اﻟ?$C

dﺎﺣ)#ﺎب اﻟ( £rõﻣ Aاﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ ﺣMوث ﺗﻌ Pàﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺧﻼل  12ﺷﻬd Pﻌ Mﺗﺎرuﺦ

اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة .ﯾ) bﺗ@ ™+Cﻫìﻩ اﻻﺣ)(ﺎﻻت اﻻﻓ)اPﺿ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟ(Mة  12ﺷﻬ اًP

ﻋﻠﻰ ﻣCﻠﻎ اﻟ)ﻌPض اﻹﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻋ M$اﻟ)ﻌ PàﻣPßوáﺔ ﺑC#$ﺔ اﻟ#õﺎرة dﺎﻓ)اPض اﻟ)ﻌPà
ﻣ3rõﻣﺔ #dﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ .و b)uإﺟاPء ﻫìا اﻻﺣ)#ﺎب ﻟôﻞ ﻣ Aاﻟ$+#ﺎر3uﻫﺎت اﻟàﻼﺛﺔ،
ﻛ(ﺎ ﻫ 3ﻣ3ﺿﺢ أﻋﻼﻩ.
اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ:

ﻋ M$ﺣMوث زuﺎدة ﻣÜﺛPة dﺎﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ Aﺗﺎرuﺦ اﻻﻋ)اPف اﻷوﻟﻲz ،ﻘ3م اﻟ?$C

dﺎﺣ)#ﺎب ﻣ £rõاﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟôﺎﻣﻞ ﻋ( Pاﻟ)ﻌPض اﻹﺋ)(ﺎﻧﻲ ،وﺗ)(ﺎﺛﻞ

آﻟ+ﺔ اﺣ)#ﺎب اﻟ( £rõﺑ$ﻔ= اﻟ@uPﻘﺔ اﻟ(3ﺿ^ﺔ أﻋﻼﻩ(d ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ? اﺳ)Mõام
اﻟ$+#ﺎر3uﻫﺎت اﻟ()õﻠﻔﺔ ،وﻟ Aôﯾ) bاﺳ)Mõام اﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻌ Pàواﻟ)ﻌPض اﻹﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻋ M$اﻟ)ﻌPà
ﻟôﺎﻣﻞ ﻋ( Pاﻷداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،و b)uﺧ brﻣCﻠﻎ اﻟﻌ ZJاﻟ$ﻘ ≠Mاﻟ()3ﻗﻊ (dﻌMل اﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻟàﺔ:

dﺎﻟC#$ﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ ™C@$ﻋﻠ+ﻬﺎ ﻣﻔﻬ3م اﻟ)Mﻧﻲ )اﻟ)ﻌz ،(Pàﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﺣ)#ﺎب
اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟôﺎﻣﻞ ﻋ( Pاﻟ)ﻌPض اﻹﺋ)(ﺎﻧﻲ .وﺗ)(ﺎﺛﻞ آﻟ+ﺔ اﺣ)#ﺎب
اﻟ(d £rõﺎﻟ@uPﻘﺔ اﻟ()Cﻌﺔ dﺎﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ ،و b)uﺗ^Mﯾ Mاﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻌ PàﺑC#$ﺔ ⁒100
وﻧC#ﺔ ﺧ#ﺎرة dﺎﻓ)اPض اﻟ)ﻌ Pàأﻛ PCﻣ Aﺗﻠ? اﻟ(@Cﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ(Pﺣﻠ) A+اﻷوﻟﻰ واﻟàﺎﻧ+ﺔ.

اﻻﻟ)اZﻣﺎت واﻻرﺗCﺎUﺎت اﻟ(^)(ﻠﺔ:

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻘMﯾ PاﻟZJء اﻟ()Cﻘﻲ ﻣ Aﺗﻠ? اﻻﻟ)اZﻣﺎت واﻟ ≠ìﻣ Aاﻟ()3ﻗﻊ اﺳ)ﻐﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣNM
اﻟﻌ( Pاﻟ()3ﻗﻊ .وﺗ^) R#اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ dﻌ Mذﻟ? ﺑ$ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ
ﻟﻠﻌ ZJاﻟ$ﻘ(0 ≠Mﺎ ﻟ 3ﺗ bاﺳ)ﻐﻼل ﻣCﻠﻎ اﻟ)(u3ﻞ 0ﺎﻣﻼً ﺣ R#اﻟ()3ﺳ∞ اﻟ(Pﺟﺢ ﻟﻠàﻼﺛﺔ

ﺳ$+ﺎر3uﻫﺎت اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺣ)#ﺎب ،ﻣ3rõﻣﺔ #dﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
@dﺎﻗﺎت اﻻﺋ)(ﺎن واﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()MJدة

ﺗ) A(ßﻣJ)$ﺎت اﻟ ?$CﻋMد ﻣ Aاﻟ@Cﺎﻗﺎت واﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ((3$ﺣﺔ ﻟﻸﻓاPد واﻟ0PSﺎت ،واﻟ)ﻲ  ™^zﻟﻠ ?$Cﻓ+ﻬﺎ إﻟﻐﺎء و  /أو

ﺗõﻔ ¶+اﻟ)#ﻬ+ﻼت dﺈﺷﻌﺎر ﯾ3م واﺣ .Mﻻ  M^zاﻟ ?$Cﻣ Aاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()ﻌPض ﻟﻬﺎ ﻟﻔ)Pة اﻹﺷﻌﺎر اﻟ)ﻌﺎﻗ ،≠Mوﻟ$ôﻪ ﺗ^R#

ﺑMﻻً ﻣ Aذﻟ? اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻓ)Pة ﺗﻌ =vﺗ3ﻗﻌﺎت اﻟ#d ?$Cﻠ3ك اﻟﻌ(+ﻞ ،واﺣ)(ﺎل ﺗõﻠﻔﻪ ﻋ AاﻟM#اد وóﺟاPءات
ﺗõﻔ+ﻒ اﻟ(õﺎ PUاﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻟﻠ ،?$Cواﻟ)ﻲ  Av(zﺗ(Sﻞ اﻟ^ Mﻣ Aأو إﻟﻐﺎء اﻟ)#ﻬ+ﻼت.

إن اﻟ)ﻘ b++اﻟ( P()#ﺣ3ل وﺟ3د زuﺎدة ﻣÜﺛPة ﻓﻲ اﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()MJدة ﺗCSﻪ اﻟ)ﻘ(++ﺎت اﻟ(@Cﻘﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘPوض اﻻﺧz .NPﻌ)( Mﻫìا ﻋﻠﻰ اﻟ)^3ﻻت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﺋ)(ﺎن اﻟMاﺧﻠ+ﺔ ﻟﻠﻌ(+ﻞ.
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إن ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ(Mõ)#م ﻟ brõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟ@Cﺎﻗﺎت اﻻﺋ)(ﺎن ﻫ 3ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ(d ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ? ﺗﻘMﯾ Pاﻟﻔ)Pة اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟﻠ)ﻌPض وﻣﻌMل اﻟ ،brõﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓPد≠.
اﻟP¨$ة اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻟﻠ(ﻌﻠ3ﻣﺎت

zﻌ)( Mاﻟ ?$Cﻋﻠﻰ ﻣ3(Jﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣ Aاﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ M(0ﺧﻼت ﻓﻲ ﻧ(3ذج اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ،

وﻋﻠﻰ ﺳ+Cﻞ اﻟ(àﺎل:
-

اﻟ$ﺎﺗﺞ اﻟ(^ﻠﻲ اﻹﺟ(ﺎﻟﻲ.

-

ﻣﻌMﻻت اﻟ@Cﺎﻟﺔ.

إن اﻟ(Mﺧﻼت واﻟ($ﺎذج اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻓﻲ اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻗ Mﻻ ﺗ()Sﻞ ﻋﻠﻰ 0ﺎﻓﺔ ﺧrﺎﺋ £اﻟ3#ق (0ﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة .ﻧ)J+ﺔ ﻟìﻟ? ،ﯾ) bاﺟاPء ﺗﻌMﯾﻼت ﻧ3ﻋ+ﺔ ﻓﻲ dﻌ¶ اﻷﺣ+ﺎن )0ﻌMﯾﻼت ﻣÜﻗ)ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟ3د اﺧ)ﻼﻓﺎت

ﻛP+Cة.

ﺗﻘ b++اﻟ(ßﺎﻧﺎت

zﻘ3م اﻟ ?$Cﻟﻐﺎzﺎت اﻟ)ﻘﻠ £+ﻣ Aﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن dﺎﺳ)Mõام اﻟ(ßﺎﻧﺎت ،ﺣ(à+ﺎ أﻣ .Avوﻫ$ﺎك ﻋMة أﺷvﺎل ﻟﻠ(ßﺎﻧﺎت ،ﻣàﻞ اﻟ(ßﺎﻧﺎت

اﻟ$ﻘzMﺔ واﻷوارق اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وﺣ3اﻻت اﻟ^™ واﻟﻌﻘﺎارت واﻟ(Cﺎﻟﻎ ﻣ^)#ﻘﺔ اﻟﻘ ¶Cواﻟ(Zõون وﻏP+ﻫﺎ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ .إن

اﻟ+#ﺎﺳﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ اﻟ()Cﻌﺔ ﻣ AﻗCﻞ اﻟ ?$Cﻟ(ﻌﺎﻟJﺔ اﻟ(ßﺎﻧﺎت ﺣ R#ﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (9) bﻫﻲ ﻧﻔ#ﻬﺎ (0ﺎ ﻫﻲ
3(dﺟ Rﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﻲ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (39) bوﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.
ﻻ ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟ(ßﺎﻧﺎت ،ﻣﺎ ﻟ bﯾ) bاﺳ)Pدادﻫﺎ ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣ Mﻟﻠ .?$Cوﻟ AôﺗÜﺛ Pاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(ßﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ

اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟﻠ .?$Cﯾ) bﺗﻘ b++اﻟ(ßﺎﻧﺎت ﻋ M$اﻻﻋ)اPف اﻷوﻟﻲ و b)uإﻋﺎدة ﺗﻘ(++ﻬﺎ vSdﻞ دور≠ .وﻣﻊ ذﻟ?،
dﻌ¶ اﻟ(ßﺎﻧﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳ+Cﻞ اﻟ(àﺎل اﻟ$ﻘ Mأو اﻷوارق اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﯾ) bﺗﻘ(++ﻬﺎ vSdﻞ ﯾ3ﻣﻲ.

Mõ)#zم اﻟ ?$Cﺑ+ﺎﻧﺎت اﻟ3#ق اﻟ ∞S$ﻟ)ﻘ b++اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ (ß0ﺎن .و b)uﺗﻘMﯾ Pﻗ(+ﺔ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻷﺧNP
اﻟ)ﻲ ﻟ =+ﻟMﯾﻬﺎ ﺳ3ق ﻧd ∞Sﺎﺳ)Mõام PUق ﺗﻘ b++ﻣ$ﺎﺳCﺔ .ﯾ) bﺗﻘ b++اﻟ(ßﺎﻧﺎت ﻏ P+اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ،ﻣàﻞ اﻟ(ßﺎن اﻟﻌﻘﺎر≠ ،ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟ+Cﺎﻧﺎت

اﻟ(ﻘMﻣﺔ ﻣ AأUاPف ﺧﺎرﺟ+ﺔ ﻣàﻞ ﻣﻘ(+ﻲ اﻟPﻫ Aاﻟﻌﻘﺎر≠.
اﻟ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(P)#دة

ﺗ)(àﻞ ﺳ+ﺎﺳﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺗ^Mﯾ Mﻣﺎ إذا 0ﺎن ﻣ Aاﻷﻓßﻞ اﺳ)Mõام اﻷﺻﻞ اﻟ(P)#د ﻓﻲ ﻧSﺎ üاﻟ ?$Cأو ﺑ+ﻌﻪ أﺧìاً dﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر

ﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ dﺎﻟ3rõص .ﯾ) bﺗ^u3ﻞ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﻘPر اﺳ)Mõاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧSﺎ üاﻟ ?$Cإﻟﻰ ﻓyﺔ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟàﺎﺑ)ﺔ

و b)uاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(P)#دة أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ،أﯾﻬ(ﺎ أﻗﻞd .ﺎﻟC#$ﺔ ﻟﻠ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(ﻘPر ﺑ+ﻌﻬﺎ +õ0ﺎر أﻓßﻞ ﯾ) bﺗ^u3ﻠﻬﺎ

إﻟﻰ ﻓyﺔ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﻟﻠ+Cﻊ dﻘ)(+ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وáﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗrﺎً ﺗôﻠﻔﺔ اﻟ+Cﻊ ﻟﻠ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ
اﻻﺳ)^ﻘﺎق ﺣ R#ﺳ+ﺎﺳﺔ اﻟ.?$C

ﺣ+CU R#ﻌﺔ ﻧSﺎ üاﻟ ،?$Cﻻ zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﺳ)Pداد اﻟ(()ﻠôﺎت أو اﻟ(3ﺟ3دات اﻷﺧ NPﻓﻲ ﻣ^ﻔ¨)ﻪ اﻟ)Jﺎرuﺔ ،وﻟ$ôﻪ zﻌ A+و0ﻼء
ﺧﺎرﺟ A++ﻻﺳ)Pداد ﻗ)(+ﻬﺎvSd ،ﻞ ﻋﺎم ﻣ Aﺧﻼل اﻟ(اZدات ،ﻟ)u3#ﺔ اﻟMﯾ3ن ﻏ P+اﻟ(M#دة .و b)uإرﺟﺎع أ≠ أﻣ3ال ﻓﺎﺋßﺔ ﻣ Aﺑ+ﻊ

اﻟ(ßﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻌ(ﻼء أو اﻟ(ﻘ)Pﺿ .A+ﻧ)J+ﺔ ﻟìﻟ? ،ﻻ ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟﻌﻘﺎارت اﻟ+$v#ﺔ ﻟﻠ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(P)#دة ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ
اﻟ(3ﺣMة.
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إﻋMام اﻟMﯾA
ان اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻣ AﻗCﻞ اﻟ ?$Cﻓ(+ﺎ  £õzاﻋMام اﻟMﯾ Aﻣ)3اﻓﻘﺔ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (9) bوﻻ ﺗ)õﻠﻒ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (39) bوﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ .ﯾ) bاﻋMام اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ إﻣﺎ vSdﻞ ﺟZﺋﻲ أو

ﻛﻠﻲ ﻓﻘ∞ ﻋ M$ﺗ3ﻗﻒ اﻟ ?$Cﻋ Aاﻻﺳ)Pداد .ﻓﻲ ﺣﺎل 0ﺎن اﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(ﻌMوم أﻛ PCﻣ Aﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻟ()اPﻛ(ﺔ ،ﯾ) bﻣﻌﺎﻟJﺔ اﻟﻔPق
ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ( .£rõﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ(P)#دة ﻻﺣﻘﺎً ﺿ( AاﻹﯾاPدات اﻷﺧ.NP

دﯾ3ن ﻣﻌMوﻣﺔ ﻟ ™C#z bاﻟ) £+rõﻟﻬﺎ
ﯾ) bﺷ@ Rاﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻟ)ﻲ ﺗ3ﻓﻰ أﺻ^ﺎﺑﻬﺎ وﻻ ﯾ3ﺟ MﻟMﯾﻬ bﺿ(ﺎﻧﺎت 0ﺎﻓ+ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.
اﻟ)ﻌMﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت

zﻘ3م اﻟ ?$Cأﺣ+ﺎﻧﺎً dﺈﺟاPء ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺷPو üاﻟﻌﻘ Mﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت 0ﺎﺳ)Jﺎdﺔ ﻟ@ﻠ Rاﻟﻌ(+ﻞ ﻧ)J+ﺔ اﻟrﻌá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺑMﻻً ﻣ Aاﺳ)Pداد

أو ﺗ^+rﻞ اﻟ(ßﺎﻧﺎت وuﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻌMﯾﻞ ﺷPو üاﻟ)(u3ﻞ ﻧ)J+ﺔ ﻟ¨ﻬ3ر أو وﺟ3د ﺻﻌá3ﺎت ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠﻌ(+ﻞ .ﻗ Mﺗ(Sﻞ اﻟPSو üﺗ(MﯾM

دﻓﻌﺎت اﻟM#اد أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷPو üﺗ(u3ﻞ ﺟMﯾMة .ﺗ)(àﻞ ﺳ+ﺎﺳﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﻣاPﻗCﺔ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻟ(MJوﻟﺔ ﻣ Aأﺟﻞ اﻟ(#ﺎﻋMة ﻋﻠﻰ

ﺿ(ﺎن اﺳ)(اPر ﺣMوث اﻟMﻓﻌﺎت اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ .إن ﻗاPر اﻟ ?$Cﺑ)ﻌMﯾﻞ اﻟ)+$rﻒ ﺑ A+اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ واﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻟàﺔ ﯾ) bﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣMة.
ﻋﻘ0د اﻹl/ﺎر
zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻘ b++اﻟﻌﻘ3د اﻟ(PCﻣﺔ ﻋ M$اﻟMCء ﺑﻬﺎ ﻟ)^Mﯾ Mاذا 0ﺎن اﻟﻌﻘ Mﻋﻘ MإJzﺎر أو  ≠3)^zﻋﻠﻰ إJzﺎر .أ≠ أﻧﻪ إذا 0ﺎن اﻟﻌﻘ Mﯾ$ﻘﻞ
اﻟ^™ ﻓﻲ اﻟ)^ bvﻓﻲ اﺳ)Mõام اﻷﺻﻞ اﻟ(^Mد ﻟﻔ)Pﻩ ﻣ AاﻟZﻣ Aﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ(Mﻓ3ﻋﺔ.
و ™C@uاﻟ ?$CﻧﻬJﺎً ﻣ3ﺣMاً ﻟﻼﻋ)اPف واﻟﻘ+ﺎس ﻓ(+ﺎ ﯾ)ﻌﻠ™ +(Jdﻊ ﻋﻘ3د اﻹJzﺎرd ،ﺎﺳ)$àﺎء ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر اﻟﻘP+rة اﻷﺟﻞ وﻋﻘ3د إJzﺎر
اﻷﺻ3ل ﻣõ$ﻔßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ .وuﻌ)Pف اﻟd ?$Cﺎﻟ)اZﻣﺎت اﻹJzﺎر ﻟMﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر وأﺻ3ل ﺣ™ اﻻﺳ)Mõام اﻟ)ﻲ ﺗ(àﻞ اﻟ^™ ﻓﻲ اﺳ)Mõام
اﻷﺻ3ل اﻟ()#ﺄﺟPة.

ﺗﻘ M+دﻓﻌﺎت اﻻJzﺎر اﻟ)Sﻐ+ﻠﻲ Pr(0وف وﻓﻘﺎً ﻟ@uPﻘﺔ اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ` ﻋﻠﻰ ﻣ NMﻋ( PاﻹJzﺎر.
ﺣ çاﺳ)*iام اﻷﺻ0ل
zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻻﻋ)اPف 3(dﺟ3دات ﺣ™ اﻻﺳ)Mõام ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ ﺑMء ﻋﻘ MاﻹJzﺎر )أ≠ ،اﻟ)ﺎرuﺦ اﻟ3vz ≠ìن اﻷﺻﻞ ﻓ+ﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳ)Mõام(.

ﯾ) bاﻻﻋ)اPف  ™^dاﺳ)Mõام اﻷﺻﻞ dﺎﻟ)ôﻠﻔﺔd ،ﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻻﺳ)ﻬﻼك اﻟ()اPﻛ bوﺧ#ﺎﺋ Pاﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ ،و b)uﺗﻌMﯾﻞ اﻟﻘ(+ﺔ ﻋ M$إﻋﺎدة
ﺗﻘ b++ﻣ@ﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر.

ﺗ) A(ßﺗôﻠﻔﺔ ﺣ™ اﺳ)Mõام اﻷﺻﻞ ﻗ(+ﺔ ﻣ@ﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر اﻟ(ﻌ)Pف ﺑﻬﺎd ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ اﻷوﻟ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ()MCôة،
ودﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ)ﻲ ﺗ(` ﻓﻲ أو ﻗCﻞ ﺗﺎرuﺦ ﺑMء اﻟﻌﻘ ،Mﻣ@Pوﺣﺎً ﻣ$ﻬﺎ أ≠ ﺣ3اﻓ Zﻣ)#ﻠ(ﺔ ﻣ)ﻌﻠﻘﺔ dﻌﻘ MاﻹJzﺎر .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟAvz b

اﻟ ?$Cﻣ)+ﻘ$ﺎً ﻣ Aاﻟ^3rل ﻋﻠﻰ ﻣﻠ+ôﺔ اﻷﺻﻞ اﻟ()#ﺄﺟ Pﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ ﻣMة اﻟﻌﻘ ،Mﯾ) bاﺳ)ﻬﻼك ﻗ(+ﺔ ﺣ™ اﺳ)Mõام اﻻﺻﻞ اﻟ(ﻌ)Pف dﻪ

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ` ﻋﻠﻰ ﻣMار اﻟﻌ( Pاﻹﻧ)ﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو ﻣMة ﻋﻘ MاﻹJzﺎر اﯾﻬ(ﺎ أﻗﻞ .ﺗßõﻊ ﻣ3ﺟ3دات ﺣ™ اﺳ)Mõام

اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﺧ)Cﺎر اﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ.
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ﻣâﻠm0ﺎت ﻋﻘ0د اﻹl/ﺎر
zﻘ3م اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ ﺑMء ﻋﻘ MاﻹJzﺎرd ،ﺎﻻﻋ)اPف @(dﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3rõﻣﺔ ﻟMﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ)ﻲ ﯾ)ﻌA+

دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣMة اﻟﻌﻘ .Mﺗ) A(ßدﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟMﻓﻌﺎت اﻟàﺎﺑ)ﺔ )واﻟ)ﻲ ﻓﻲ ﻣ3(ßﻧﻬﺎ ﺗﻌ) PCدﻓﻌﺎت إJzﺎر ﺛﺎﺑ)ﺔ( ﻣ@Pوﺣﺎً ﻣ$ﻬﺎ

ﺣ3اﻓ ZاﻹJzﺎر اﻟ(^)#ﻘﺔ ودﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ()ﻐP+ة اﻟ)ﻲ ﺗﻌ)( Mﻋﻠﻰ ﻣÜﺷاPت أو ﻧ R#ﻣ)ﻔ™ ﻋﻠ+ﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟPSو üاﻟﻌﻘ ،Mواﻟ(Cﺎﻟﻎ

اﻟ()3ﻗﻊ ﺗ^+rﻠﻬﺎ 3(dﺟ Rﺿ(ﺎﻧﺎت اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()Cﻘ+ﺔ .ﺗ) A(ßدﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر أßzﺎً ﻗ(+ﺔ ﻣ(ﺎرﺳﺔ ﺧ+ﺎر اﻟSاPء واﻟ ≠ìﻣ Aاﻟ( M0Üأن
(zﺎرﺳﻪ اﻟd ?$Cﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗ(+ﺔ ﻏاPﻣﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘ MاﻹJzﺎر ،إذا 0ﺎن اﻟ ?$Cﯾ ≠3$أن (zﺎرس ﺧ+ﺎر اﻹﻧﻬﺎء وﻓﻘﺎ ﻟPSو üاﻟﻌﻘ.M

ﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑMﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ()ﻐP+ة اﻟ)ﻲ ﻻ ﺗﻌ)( Mﻋﻠﻰ ﻣÜﺷاPت أو ﻣﻌMﻻت ﻣ)ﻔ™ ﻋﻠ+ﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟPSو üاﻟﻌﻘr(0 Mﺎر µuﻓﻲ اﻟﻔ)Pة

اﻟ)ﻲ zﻘﻊ ﻓ+ﻬﺎ اﻟ^Mث أو اﻟ üPSاﻟ ≠ìﯾÜد≠ إﻟﻰ دﻓﻊ ﺗﻠ? اﻟ(Cﺎﻟﻎ.

ﻋ M$اﺣ)#ﺎب اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ ﻟMﻓﻌﺎت اﻹJzﺎرMõ)#z ،م اﻟ ?$Cﻟﻐﺎzﺎت ﺧ brدﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻣﻌMل اﻻﻗ)اPض ﻋ M$ﺑMء

اﻹJzﺎر إذا 0ﺎن ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ$(ßﻲ ﻓﻲ ﻋﻘ MاﻹJzﺎر ﻏ P+ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ)^Mﯾ .Mﻻﺣﻘﺎً ﯾ) bزuﺎدة ﻣ@ﻠá3ﺎت اﻹJzﺎر dﻘ(+ﺔ اﻟﻔﺎﺋMة اﻟ(^)#ﻘﺔ

و b)uﺗõﻔß+ﻬﺎ dﻘ(+ﺔ دﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟﻔﻌﻠ+ﺔd .ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ? ،ﯾ) bإﻋﺎدة ﻗ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻹJzﺎر إذا 0ﺎن ﻫ$ﺎك
أ≠ ﺗﻌMﯾﻞ أو ﺗﻐ P++ﻋﻠﻰ ﻣMة اﻹJzﺎر أو ﻋ M$ﺣMوث أ≠ ﺗﻐ P++ﻋﻠﻰ اﻟMﻓﻌﺎت اﻟ)ﻲ ﻓﻲ ﻣ3(ßﻧﻬﺎ ﺗﻌ) PCدﻓﻌﺎت إJzﺎر ﺛﺎﺑ)ﺔ أو ﻋM$

ﺗﻐ P+اﻟ)ﻘ b++اﻟ()ﻌﻠ™ SdاPء اﻷﺻﻞ.
ﻋﻘ0د اﻹl/ﺎر ﻗI7wة اﻷﺟﻞ وﻋﻘ0د إl/ﺎر اﻷﺻ0ل ﻣi.ﻔ4ﺔ اﻟﻘ$7ﺔ
zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)@ ™+Cاﻹﻋﻔﺎء اﻟ()ﻌﻠ™ dﺎﻻﻋ)اPف dﻌﻘ3د اﻹJzﺎر ﻗP+rة اﻻﺟﻞ ﻋﻠﻰ dﻌ¶ ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر ﻗP+rة اﻷﺟﻞ )ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر
اﻟ)ﻲ ﺗCﻠﻎ ﻣMﺗﻬﺎ  12ﺷﻬ اً Pأو أﻗﻞ ﻣ Aﺗﺎرuﺦ اﻟMCء وﻻ ﺗ) A(ßﺧ+ﺎر ﺷاPء اﻻﺻﻞ((0 .ﺎ zﻘ3م اﻟ ?$Cأßzﺎً ﺑ)@ ™+Cاﻹﻋﻔﺎء اﻟ()ﻌﻠ™
dﻌﻘ3د اﻹJzﺎر ﻟﻸﺻ3ل ﻣõ$ﻔßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ ﻋﻠﻰ dﻌ¶ ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر ﻟﻸﺻ3ل اﻟ)ﻲ ﺗﻌ) PCﻣõ$ﻔßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ .ﯾ) bاﻻﻋ)اPف ﺑMﻓﻌﺎت
اﻹJzﺎر ﻟﻌﻘ3د اﻹJzﺎر ﻗP+rة اﻷﺟﻞ وﻋﻘ3د إJzﺎر اﻷﺻ3ل ﻣõ$ﻔßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ Pr(0وف إJzﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ` وﻋﻠﻰ ﻣMة
اﻹJzﺎر.

اﻟ.$ﺢ اﻟ=0ùﻣ7ﺔ
zﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺛCﺎت إﯾاPدات اﻟ($ﺢ اﻟ^3vﻣ+ﺔ إذا 0ﺎن ﻫ$ﺎك ﺗﺄﻛ M+ﻣﻌﻘ3ل dﺄﻧﻪ ﺳ b)+اﺳ)ﻼﻣﻬﺎ وﺳ+ﻠ)Zم اﻟd ?$CﺎﻟPSو üاﻟ(Pﺗ@Cﺔ dﺎﻟ(^$ﺔ.
ﺗﻌ) PCﻓﺎﺋMة اﻟﻘPض اﻟ^3vﻣﻲ #dﻌ PﻓﺎﺋMة أﻗﻞ ﻣ Aاﻟ3#ق ^$(0ﺔ ﺣ3vﻣ+ﺔ ﺗ)ﻌﻠ™ dﺎﻟMﺧﻞ .ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟﻘPض اﻟ(^z ≠ìﻞ ﺳﻌ PﻓﺎﺋMة

أﻗﻞ ﻣ Aاﻟ3#ق وﻗ+ﺎﺳﻪ وﻓًﻘﺎ ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ" 9 bاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ" .و b)uﻗ+ﺎس إﯾاPد اﻟﻔﺎﺋMة اﻟ()^ﻘﻘﺔ ﻣ Aﻫìا اﻟﻘPض
ﻣ Aﺧﻼل إﺣ)#ﺎب اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ اﻷوﻟ+ﺔ ﻟﻠﻘPض وﻓًﻘﺎ ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ 9 bواﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ()#ﻠ(ﺔR#)^z .

إﯾاPد اﻟ(^$ﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ “ 20ﻣ^ﺎﺳCﺔ اﻟ($ﺢ اﻟ^3vﻣ+ﺔ واﻹﻓrﺎﺣﺎت اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ" .و b)uإﺛCﺎت اﯾاPد اﻟ(^$ﺔ
اﻟ^3vﻣ+ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ b¨)$ﻋﻠﻰ ﻣ NMاﻟﻔ)اPت اﻟ)ﻲ ﯾ `Càﻓ+ﻬﺎ اﻟ ?$Cاﻟ#õﺎﺋ Pاﻟ)ﻲ ﺗﻬMف اﻟ(^$ﺔ إﻟﻰ ﺗﻌßu3ﻬﺎ.

ﯾ) bإﺛCﺎت إﯾاPد اﻟ(^$ﺔ ﻓﻘ∞ ﻋM$ﻣﺎ 3vzن اﻟ()#ﻔ M+اﻟ$ﻬﺎﺋﻲ ﻫ 3اﻟ .?$Cأّﻣﺎ إذا 0ﺎن اﻟ()#ﻔ M+اﻟ$ﻬﺎﺋﻲ ﻫPU 3ف ﺛﺎﻟ§ وﻟ =+اﻟ ،?$Cﻓb)+
ﻗ M+اﻟ$ﻘ Mاﻟ()#ﻠ bﻣ AاﻟJﻬﺎت اﻟ(ﺎﻧ^ﺔ @(0ﻠá3ﺎت ﻋ M$ﺗJﺎوزﻩ ﻟﻠ(Cﺎﻟﻎ اﻟ(^3ﻟﺔ ﻟﻠ()#ﻔM+ﯾ ،Aﺑ($+ﺎ zﻘ ™^)#(0 M+ﻣ Aﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧ^ﺔ
ﻋM$ﻣﺎ 3vzن أﻗﻞ ﻣ(ﺎ ﺗ bﺗ^u3ﻠﻪ ﻟﻠ()#ﻔM+ﯾ.A

ﻗ7ﺎس اﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟCﻌ¶ اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣàﻞ اﻟ()Sﻘﺎت واﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة .اﻟﻘ(+ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟ(ﻘﺎﺑﻞ اﻟ(ﺎﻟﻲ ﻟ+Cﻊ أﺻﻞ أو ﺳMاد اﻟ)اZم وذﻟ? ﻣ Aﺧﻼل ﻋ(ﻠ+ﺔ ﻣ(¨$ﺔ ﺑ A+اﻟ(Sﺎر A+0ﻓﻲ اﻟ3#ق ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ+ﺎس.
zﻌ)( Mﻗ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓPﺿ+ﺔ ﺑ+ﻊ اﻟ(3ﺟ3دات او ﺳMاد اﻟ(@ﻠá3ﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ:
-

ﺳ3ق رﺋ#+ﻲ ﻟﻠ(3ﺟ3دات أو اﻟ(@ﻠá3ﺎت.

-

أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏ+ﺎب اﻟ3#ق اﻟPﺋ#+ﻲ ،ﻓﻲ ﺳ3ق أﻛ Pàﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت.

 RJzأن 3vzن ﻟﻠ ?$CاﻟﻘMرة ﻋﻠﻰ اﻟ3ﺻ3ل ﻟﻠ3#ق اﻟPﺋ#+ﻲ أو اﻟ3#ق اﻷﻛ Pàﻣﻼءﻣﺔ.
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ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت dﺎﺳ)Mõام اﻟﻔPﺿ+ﺎت اﻟ)ﻲ ﺳMõ)#+ﻣﻬﺎ اﻟ(Sﺎر A+0ﻋ M$ﺗ#ﻌ P+اﻟ(3ﺟ3دات
واﻟ(@ﻠá3ﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻓPض أن اﻟ(Sﺎر A+0ﻓﻲ اﻟ3#ق ﻫMﻓﻬ bﺗ^ﻘ ™+ﻣ$ﺎﻓﻊ اﻗ)rﺎدzﺔ.
Mõ)#zم اﻟ ?$Cأﺳﺎﻟ R+اﻟ)ﻘ b++اﻟ($ﺎﺳCﺔ ﺣ R#اﻟ¨Pوف اﻟ)ﻲ ﺗ3ﻓ Pﻣﻌﻠ3ﻣﺎت 0ﺎﻓ+ﺔ ﻟﻘ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟ? ﻣ Aﺧﻼل زuﺎدة

اﺳ)Mõام ﻣﻌ@+ﺎت ذات ﺻﻠﺔ  Av(zﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ واﻟ)ﻘﻠ+ﻞ ﻣ Aاﺳ)Mõام اﻟ(ﻌ@+ﺎت اﻟ)ﻲ ﻻ  Av(zﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ.

ﺟ(+ﻊ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ)ﻲ ﺗﻘﺎس dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ(Prح ﻋ$ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﺗ$rﻒ ﺿ( AﻫPم اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
ﻛ(ﺎ ﻫ 3ﻣ3ﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:

اﻟ( N3)#اﻷولd :ﺎﺳ)Mõام أﺳﻌﺎر اﻟ)Mاول ﻷدوات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻣSﺎﺑﻬﺔ ﺗ(ﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺳ3اق ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻧ@Sﺔ.
اﻟ( N3)#اﻟàﺎﻧﻲd :ﺎﺳ)Mõام ﻣﻌ@+ﺎت ﻏ P+أﺳﻌﺎر اﻟ)Mاول وﻟ Av(z Aôﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ vSdﻞ ﻣCﺎﺷ Pأو ﻏ P+ﻣCﺎﺷ.P
اﻟ( N3)#اﻟàﺎﻟ§d :ﺎﺳ)Mõام ﻣﻌ@+ﺎت ﻻ ﺗ M$)#ﻟ+Cﺎﻧﺎت ﺳ3ق  Av(zﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ 0ﻞ ﻓ)Pة ﻣﺎﻟ+ﺔ M^zد اﻟ ?$Cﻓ(+ﺎ إذا 0ﺎﻧ` ﻫ$ﺎﻟ? ﻋ(ﻠ+ﺎت ﻧﻘﻞ ﺑ A+اﻟ(u3)#ﺎت ﻓﻲ اﻟ)#ﻠ#ﻞ اﻟﻬPﻣﻲ ﻣ Aﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘb++
اﻟ)+$rﻒ )إﺳ)$ﺎداً إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣ N3)#ﻣﻌ@+ﺎت ﻟﻪ أﺛ Pﺟ3ﻫ ≠Pﻋﻠﻰ ﻗ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ v0ﻞ( ﻟﻠ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت و ﯾ) bاﻻﻋ)اPف

ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ)Pôر.

zﻘ3م ﻣ A+$(õﺧﺎرﺟ A++ﻣﻌ)(Mﯾd Aﺎﻟ(Sﺎر0ﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ b++اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ3JﻫuPﺔd .ﻌ Mاﻟ$ﻘﺎش ﻣﻊ ﻫÜﻻء اﻟ( A+$(õاﻟõﺎرﺟz ،A++ﻘ3م اﻟ?$C
dﺎﺧ)+ﺎر اﻷﺳﺎﻟ R+واﻟ(Mﺧﻼت واﻟ)ﻲ ﺳ)Mõ)#م ﻟﻠ)ﻘ b++ﻓﻲ 0ﻞ ﺣﺎﻟﺔ.

ﻟﻐPض اﻹﻓrﺎح ﻋ Aاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ)^Mﯾ MﺷاPﺋﺢ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات وﻓﻘﺎً ﻟ@+Cﻌﺔ وﺧrﺎﺋ £وﻣõﺎ PUوﻣ N3)#اﻟﻘ(+ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬìﻩ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت.
اﺳ)$Lﺎر ﻓﻲ ﺷÉIﺎت ﺣﻠ7ﻔﺔ

ﯾ) bﻗ M+اﻻﺳ)(àﺎر ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ dﺈﺳ)Mõام uPUﻘﺔ ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ .اﻟ0PSﺔ اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ ﻫﻲ ﺗﻠ? اﻟ)ﻲ 3vzن ﻟﻠ ?$Cﻧﻔ3ذاً ﻣÜﺛ اً Pﻋﻠ+ﻬﺎ
وﻫ 3اﻟﻘMرة ﻋﻠﻰ اﻟ(Sﺎر0ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘاPارت اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺎﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ واﻟ)Sﻐ+ﻠ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺔ اﻟ( P(à)#ﺑﻬﺎ وﻟ =+اﻟ)^ bvﺑﻬìﻩ اﻟ+#ﺎﺳﺎت.

وﻓﻘﺎً ﻟ@uPﻘﺔ ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ¨z ،ﻬ Pاﻻﺳ)(àﺎر ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMة dﺎﻟôﻠﻔﺔ ،ﻣßﺎﻓﺎً إﻟ+ﻪ اﻟ)ﻐ+اPت
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣrﺔ اﻟ ?$Cﻣ Aﺻﺎﻓﻲ ﻣ3ﺟ3دات اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ .ﯾ) bﻗ M+اﻟSﻬPة اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ AﺷاPء اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ ZJ0ء ﻣ Aاﻟﻘ(+ﺔ
اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻼﺳ)(àﺎارت ﻓ+ﻬﺎ ،ﺣ §+ﻻ ﯾ) bإUﻔﺎء ﻫìﻩ اﻟSﻬPة أو دارﺳﺔ اﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ)(+ﻬﺎ vSdﻞ ﻣ$ﻔrﻞ.

ﯾ) bإûﻬﺎر ﺣrﺔ اﻟ ?$Cﻣ Aﺻﺎﻓﻲ ﻧ)ﺎﺋﺞ أﻋ(ﺎل اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة .ﯾ) bاﺳ)Cﻌﺎد اﻷرáﺎح واﻟ#õﺎﺋ Pاﻟ$ﺎﺗJﺔ

ﻋ Aاﻟ(ﻌﺎﻣﻼت ﺑ A+اﻟ ?$Cواﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ وﻓﻘﺎً ﻟC#$ﺔ ﻣﻠ+ôﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ.

إن اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ ﻫﻲ ذات اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ .?$Cﻋ M$اﻟPßورة zﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺟاPء ﺗﻌMﯾﻼت ﻟ))3اﻓ™ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ()Cﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ ﻣﻊ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﻟﻠ.?$C

ﻻﺣﻘﺎً ﻹﺳ)Mõام uPUﻘﺔ ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ zﻘPر اﻟ ?$Cﻣﺎ إذا 0ﺎن ﻫ$ﺎك ﺿPورة ﻟﻘ M+ﺧ#ﺎﺋ PﺗٍMن إﺿﺎﻓ+ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳ)(àﺎارﺗﻪ ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت
اﻟ^ﻠ+ﻔﺔz .ﻘ3م اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﺑ)^Mﯾ Mﻣﺎ إذا 0ﺎن ﻫ$ﺎك وﺟ3د ﻷدﻟﺔ ﻣ3ﺿ3ﻋ+ﺔ ﺗ P+Sإﻟﻰ ﺗMﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ(+ﺔ
اﻻﺳ)(àﺎر ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟ3د ﻫìﻩ اﻷدﻟﺔz ،ﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﺣ)#ﺎب ﻗ(+ﺔ اﻟ)Mﻧﻲ واﻟ)ﻲ ﺗ(àﻞ اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ
ﻟﻼﺳ)(àﺎر واﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()3ﻗﻊ إﺳ)Pدادﻫﺎ و b)uﻗ M+ﻫìا اﻟﻔPق ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
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اﻟ)$$ﻠ}ﺎت واﻵﻻت واﻟ$ﻌ*ات

ﺗ¨ﻬ Pاﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات dﺎﻟôﻠﻔﺔ dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻹﺳ)ﻬﻼك اﻟ()اPﻛ bوﺧ#ﺎﺋ Pاﻟ)Mﻧﻲ اﻟ()اPﻛ(ﺔ ،إن وﺟMت .ﺗ(Sﻞ 0ﻠﻔﺔ

اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات اﻟôﻠﻔﺔ اﻟ()MCôة ﻹﺳ)MCال أ≠ ﻣ Aﻣ3vﻧﺎت اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات وﻣrﺎر µuاﻟ)(u3ﻞ ﻟﻠ(Sﺎرuﻊ
اﻹﻧSﺎﺋ+ﺔ u3Uﻠﺔ اﻷﺟﻞ اذا ﺗ^ﻘﻘ` ﺷPو üاﻹﻋ)اPف .ﯾ) bإﺛCﺎت ﺟ(+ﻊ اﻟ$ﻔﻘﺎت اﻷﺧ NPﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﻋ M$ﺗ^ﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﯾ)b

إﺳ)ﻬﻼك اﻷارﺿﻲ .ﯾ) bإﺣ)#ﺎب اﻹﺳ)ﻬﻼك dﺎﺳ)Mõام uPUﻘﺔ اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ` وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌ( Pاﻻﻧ)ﺎﺟﻲ اﻟ()3ﻗﻊ (0ﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌ( Pاﻹﻧ)ﺎﺟﻲ
)ﺳ3$ات(
50

ﻣCﺎﻧﻲ وﻋﻘﺎارت

17-6

أﺛﺎث وﻣﻌMات

أﺟﻬZة اﻟ^ﺎﺳ Rاﻵﻟﻲ

10-5

وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ

10-7

5

ﺗ^$+#ﺎت اﻟ(ﺄﺟ3ر

ﯾ) bﺷ@ Rأ≠ ﺑ M$ﻣ Aﺑ3$د اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات وأ≠ أﺟاZء ﺟ3ﻫuPﺔ ﻣ$ﻬﺎ ﻋ M$اﻟ)õﻠ £ﻣ$ﻬﺎ أو ﻋ M$ﻋMم وﺟ3د ﻣ$ﻔﻌﺔ

إﻗ)rﺎدzﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ ﻣ Aاﺳ)Mõام اﻟ M$Cأو اﻟ)õﻠ £ﻣ$ﻪ .ﯾ) bﻗ M+أ≠ رáﺢ أو ﺧ#ﺎرة ﻧﺎﺗJﺔ ﻋ Aﺷ@ Rاﻟ ،M$Cواﻟà(z ≠ìﻞ اﻟﻔPق ﺑA+
اﻟﻌﺎﺋ Mﻣ Aاﻟ)õﻠ £وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠ ،M$Cﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
ﺗ) bﻣاPﺟﻌﺔ اﻟﻘ b+اﻟ()Cﻘ+ﺔ ﻟ3$Cد اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات واﻷﻋ(ﺎر اﻹﻧ)ﺎﺟ+ﺔ وPUق اﻹﺳ)ﻬﻼك ﻓﻲ 0ﻞ ﺳ$ﺔ ﻣﺎﻟ+ﺔ و b)uﺗﻌMﯾﻠﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎً ،إن ﻟZم اﻷﻣ.P

ﺗ0ﺣ *7اﻷﻋ$ﺎل وﺷﻬIة اﻟóاIء
ﯾ) bﻗ M+ﻋ(ﻠ+ﺎت ﺗ3ﺣ M+اﻷﻋ(ﺎل dﺈﺳ)Mõام uPUﻘﺔ اﻹﺳ)^3اذ .ﺗ(àﻞ 0ﻠﻔﺔ اﻹﺳ)^3اذ ﻣ3(Jع اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(ﻘﺎﺑﻞ اﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(Mﻓ3ع

ﺑ)ﺎرuﺦ اﻹﺳ)^3اذ وﻗ(+ﺔ ﺣﻘ3ق اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ(3^)#ذ ﻋﻠ+ﻬﺎ .ﻋ M$أ≠ ﺗ3ﺣ M+ﻟﻸﻋ(ﺎل zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻘb++
ﺣrﺔ ﺣﻘ3ق اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة ﻓﻲ اﻟ0PSﺔ اﻟ(3^)#ذ ﻋﻠ+ﻬﺎ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑC#$ﺔ ﺣrﺔ اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ

ﻣ3ﺟ3دات اﻟ0PSﺔ اﻟ(3^)#ذ ﻋﻠ+ﻬﺎ .ﯾ) bاﻹﻋ)اPف r(dﺎر µuاﻹﺳ)^3اذ ﺿ( Aاﻟ(rﺎر µuاﻹدارuﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.

zﻘ3م اﻟ ?$Cﻋ M$اﻻﺳ)^3اذ ﺑ)ﻘMﯾ Pوﺗ+$rﻒ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺔ اﻟ(3^)#ذ ﻋﻠ+ﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠPSو üاﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ واﻟ¨Pوف
اﻻﻗ)rﺎدzﺔ ﺑ)ﺎرuﺦ اﻻﺳ)^3اذ.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗ3ﺣ M+اﻷﻋ(ﺎل ﻧ)J+ﺔ اﻹﺳ)^3اذ اﻟ)MرJuﻲ ،ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻹﺳ)(àﺎر اﻟ($rﻒ ﺳﺎdﻘﺎً ﻟﻠ0PSﺔ اﻟ(3^)#ذ ﻋﻠ+ﻬﺎ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻹﺳ)^3اذ .ﯾ) bﻗ M+اﻟﻔPق ﺑ A+اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ اﻟ($rﻒ ﺳﺎdﻘﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
ﯾ) bإﺛCﺎت اﻟSﻬPة اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ AﺷاPء اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ واﻟ)ﻲ ﺗ(àﻞ اﻟuZﺎدة ﻓﻲ اﻟ(ﻘﺎﺑﻞ اﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ ≠ìﺗ bﺗ^u3ﻠﻪ واﻟ(Cﻠﻎ اﻟ ≠ìﺗb

ﻗM+ﻩ ﻟ^ﻘ3ق اﻟJﻬﺎت ﻏ P+اﻟ(P@+#ة ﻋ Aﺣrﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ)ﻲ ﺗ bاﻟ^3rل ﻋﻠ+ﻬﺎ ﻣ Aاﻟ0PSﺔ اﻟ)ﺎdﻌﺔ.

إذا 0ﺎن اﻟ(ﻘﺎﺑﻞ اﻟ(ﺎﻟﻲ أﻗﻞ ﻣ Aاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟrﺎﻓﻲ اﻟ(3ﺟ3دات ﻟﻠ0PSﺔ اﻟ)ﺎdﻌﺔ ،ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟﻔPق áP0ﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.

ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻺﺛCﺎت اﻟ(MCﺋﻲ ،ﯾ) bإﺛCﺎت اﻟSﻬPة dﺎﻟôﻠﻔﺔ dﻌ MﺗuZ$ﻞ أzﺔ ﺧ#ﺎﺋ PﺗٍMن ﻣ)اPﻛ(ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ .ﻟﻐPض إﺟاPء دارﺳﺔ ﺣ3ل
وﺟ3د ﺗMﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠSﻬPة ،ﯾ) bﺗ3زuﻊ ﻗ(+ﺔ اﻟSﻬPة ﺑ)ﺎرuﺦ اﻟSاPء ﻋﻠﻰ اﻟ3ﺣMات ،أو ﻣ3(Jﻋﺔ اﻟ3ﺣMات اﻟ(J)$ﺔ ﻟﻠ$ﻘ،M

واﻟ()3ﻗﻊ أن ﺗ)#ﻔ M+ﻣ Aﻋ(ﻠ+ﺔ ﺗ3ﺣ M+اﻷﻋ(ﺎلd ،ﻐ¶ اﻟ P¨$ﻋ30 Aن اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻷﺧ NPﻟﻠ0PSﺔ اﻟ(3^)#ذ ﻋﻠ+ﻬﺎ ﻗM
ﺗ bﺗ3زuﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟ3ﺣMات أم ﻻ.

ﻋ M$اﺳ)Cﻌﺎد أﺣ Mاﻷﻧ@Sﺔ اﻟ)Sﻐ+ﻠ+ﺔ ﺿ( AوﺣMة ﻣJ)$ﺔ ﻟﻠ$ﻘ ،Mﯾ) bاﻋ)Cﺎر اﻟSﻬPة اﻟ(Pﺗ@Cﺔ dﺎﻟS$ﺎ üاﻟ)Sﻐ+ﻠﻲ اﻟ(C)#ﻌZJ0 Mء ﻣA

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟìﻟ? اﻟS$ﺎ üﻟ)^Mﯾ MﻣCﻠﻎ اﻟáPﺢ أو اﻟ#õﺎرة .ﯾ) bﺗ^Mﯾ MﻣCﻠﻎ اﻟSﻬPة اﻟ(C)#ﻌ Mوﻓﻘﺎً ﻟC#$ﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠS$ﺎü
اﻟ(C)#ﻌ Mإﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()Cﻘ+ﺔ ﻣ Aاﻟ3ﺣMة اﻟ(J)$ﺔ ﻟﻠ$ﻘ.M
24

معا ً نؤثر 161

اﺳ)$Lﺎارت ﻋﻘﺎرcﺔ
ﯾ) bﺗ+$rﻒ اﻟﻌﻘﺎارت اﻟ(^)ﻔ¬ ﺑﻬﺎ ﻟﻐPض اﻹJzﺎر أو ﻷﻏاPض اﻟuZﺎدة ﻓﻲ ﻗ)(+ﻬﺎ أو ﻟôﻠ+ﻬ(ﺎ 0ﺈﺳ)(àﺎارت ﻋﻘﺎرuﺔ .ﺗMرج اﻹﺳ)(àﺎارت

اﻟﻌﻘﺎرuﺔ ﻣMCﺋ+ﺎً dﺎﻟôﻠﻔﺔ واﻟ)ﻲ ﺗﻌ Mاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(ﻘﺎﺑﻞ اﻟ(Mﻓ3ع ﻣ)$(ßﺔ ﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟSاPء اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺎﻟﻌﻘﺎرd .ﻌ MاﻹﺛCﺎت اﻟ(MCﺋﻲ ﯾ)b
ﻗ+ﺎس ﺟ(+ﻊ اﻹﺳ)(àﺎارت اﻟﻌﻘﺎرuﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و b)uإﺛCﺎت اﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
ﺗ*ﻧﻲ اﻟ0$ﺟ0دات ﻏ I7اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ
zﻘ3م اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ إﻋMاد اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺑ)ﻘ b++ﻓ(+ﺎ إذا 0ﺎن ﻫ$ﺎك دﻟ+ﻞ dﺄن اﻷﺻﻞ ﻗ Mاﻧõﻔ `ßﻗ)(+ﻪ .إذا وﺟ Mأ≠ دﻟ+ﻞ ﻋﻠﻰ

ذﻟ? ،أو ﻋM$ﻣﺎ ﯾ)@ﻠ RإﺟاPء اﺧ)Cﺎر ﺳ ≠3$ﻟﻼﻧõﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔz ،ﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)ﻘ b++اﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(( Avﺗ^+rﻠﻪ ﻟﻸﺻﻞ .إن ﻣCﻠﻎ

اﻷﺻﻞ اﻟ(( Avﺗ^+rﻠﻪ ﻫ 3اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣMة ﺗ3ﻟ M+اﻟ$ﻘ Mﻧﺎﻗrﺎُ ﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ+Cﻊ وﻗ)(+ﻪ اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ أﯾﻬ(ﺎ أﻋﻠﻰ وb)u
ﺗ^MﯾMﻩ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻔPد≠ ،إﻻ إذا 0ﺎن اﻷﺻﻞ ﻻ ﯾ3ﻟ MﺗMﻓﻘﺎت ﻧﻘzMﺔ داﺧﻠ+ﺔ ﻣ)#ﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣ P+C0 Mﻋ Aﺗﻠ? اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات
اﻷﺧ NPأو ﻣ3ﺟ3دات اﻟ0PSﺔ .ﻋM$ﻣﺎ ﯾ)Jﺎوز اﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(Mرج ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣMة ﺗ3ﻟ M+اﻟ$ﻘ Mاﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(( Avﺗ^+rﻠﻪz ،ﻌ) PCاﻷﺻﻞ

ﻣõ$ﻔßﺎً و b)uﺗõﻔß+ﻪ إﻟﻰ اﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(( Avﺗ^+rﻠﻪ .أﺛ$ﺎء ﺗﻘ b++اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ،ﯾ) bﺧ brاﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ
ﻟﻠﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻬﺎ dﺎﺳ)Mõام ﺳﻌ Pﺧ brﻣﺎ ﻗCﻞ اﻟCuPßﺔ واﻟz ≠ìﻌ =vﺗﻘ(++ﺎت اﻟ3#ق اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠﻘ(+ﺔ اﻟZﻣ+$ﺔ ﻟﻸﻣ3ال
واﻟ(õﺎ PUاﻟ(^Mدة ﻟﻸﺻﻞ .أﺛ$ﺎء ﺗ^Mﯾ Mاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗrﺎً ﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ+Cﻊ ،ﺗÜﺧ ìاﻟ(ﻌﺎﻣﻼت اﻟ^Mﯾàﺔ ﻓﻲ اﻟ3#ق ﻓﻲ اﻻﻋ)Cﺎر إذا
ﻛﺎﻧ` ﻣ)3ﻓPة .وóذا ﻟ Avz bﻣ($vﺎً ﺗ^Mﯾ Mﻣàﻞ ﺗﻠ? اﻟ(ﻌﺎﻣﻼت ،ﯾ) bاﺳ)Mõام ﻧ(3ذج اﻟ)ﻘb++
اﻟ0$ﺟ0دات ﻏ I7اﻟ$ﻠ0$ﺳﺔ
أ-
–

اﻟóﻬـIة
ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟSﻬPة dﺎﻟ)ôﻠﻔﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ(àﻞ اﻟuZﺎدة ﻓﻲ ﺗôﻠﻔﺔ اﻣ)ﻼك أو ﺷاPء اﻻﺳ)(àﺎر ﻓﻲ اﻟ0PSﺔ اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻋ Aﺣrﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ
اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟrﺎﻓﻲ ﻣ3ﺟ3دات ﺗﻠ? اﻟ0PSﺔ ﺑ)ﺎرuﺦ اﻻﻣ)ﻼك  .ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻟSﻬPة اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aاﻻﺳ)àـ(ﺎر ﻓﻲ ﺷ0Pﺎت ﺗﺎdﻌﺔ
ﻓﻲ ﺑ M$ﻣ$ﻔrﻞ 3(0ﺟ3دات ﻏ P+ﻣﻠ(3ﺳﺔ ،و b)uﻻﺣﻘﺎً ﺗõﻔ ¶+ﺗôﻠﻔﺔ اﻟSﻬPة dﺄ≠ ﺗMﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ(+ﺔ اﻻﺳ)(àﺎر.

–

ﯾ) bﺗ3زuﻊ اﻟSﻬPة ﻋﻠﻰ اﻟ3ﺣMة  /اﻟ3ﺣMات اﻟ(J)$ﺔ اﻟ$ﻘ MﻷﻏاPض اﺧ)Cﺎر اﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ.

–

ﯾ) bإﺟاPء اﺧ)Cﺎر ﻟﻘ(+ﺔ اﻟSﻬPة ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ـﺔ اﻟ(3ﺣMة و b)uﺗõﻔ ¶+ﻗ(+ﺔ اﻟSﻬPة إذا 0ﺎﻧ` ﻫ$ﺎك دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗ(+ﺔ

اﻟSﻬPة ﻗ MﺗMﻧ` وذﻟ? ﻓﻲ ﺣﺎل 0ﺎﻧ` اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ)Pداد اﻟ(ﻘMرة ﻟ3ﺣMة /وﺣMات ﺗ3ﻟ M+اﻟ$ﻘ Mاﻟ)ﻲ ﺗﻌ3د ﻟﻬﺎ اﻟSﻬPة أﻗﻞ ﻣA
اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(J#ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟMﻓﺎﺗ Pاﻟ3ﺣMة /واﻟ3ﺣMات اﻟ(J)$ﺔ اﻟ$ﻘ Mو b)uﺗ+J#ﻞ ﻗ(+ﺔ اﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
اﻟ0$ﺟ0دات ﻏ I7اﻟ$ﻠ0$ﺳﺔ اﻷﺧôI

ب-
–

اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﻟ^3rل ﻋﻠ+ﻬﺎ ﻣ Aﺧﻼل اﻻﻧMﻣﺎج ﺗﻘd M+ﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟ^3rل ﻋﻠ+ﻬﺎ أﻣﺎ

–

ﯾ) bﺗ+$rﻒ اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘMﯾ Pﻋ(Pﻫﺎ اﻟZﻣ$ﻲ ﻟﻔ)Pة ﻣ^Mدة أو ﻟﻔ)Pة ﻏ P+ﻣ^ ـMدة .و b)uإUﻔﺎء

اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﻟ^3rل ﻋﻠ+ﻬﺎ ﻣ Aﺧﻼل uPUﻘﺔ أﺧ NPﻏ P+اﻻﻧMﻣﺎج ﻓ b)+ﺗ+J#ﻠﻬﺎ dﺎﻟ)ôﻠﻔﺔ.

اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ اﻟ)ﻲ ﻟﻬﺎ ﻋ( Pزﻣ$ﻲ ﻣ^Mد ﺧﻼل ﻫìا اﻟﻌ( Pو b)uﻗ M+اﻻUﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة .أﻣﺎ
اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ اﻟ)ﻲ ﻋ(Pﻫﺎ اﻟZﻣ$ﻲ ﻏ P+ﻣ^Mد ﻓ b)+ﻣاPﺟﻌﺔ اﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ)(+ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة وb)u
ﺗ+J#ﻞ أ≠ ﺗMﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ)(+ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.

ﻻ ﯾ) bرﺳ(ﻠﺔ اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aأﻋ(ﺎل اﻟ ?$Cو b)uﺗ+J#ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﻓﻲ ﻧﻔ= اﻟ$#ﺔ.
ﯾ) bﻣاPﺟﻌﺔ أzﺔ ﻣÜﺷاPت ﻋﻠﻰ ﺗMﻧﻲ ﻗ(+ﺔ اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMةì0 .ﻟ? ﯾ) bﻣاPﺟﻌﺔ ﺗﻘMﯾP
اﻟﻌ( PاﻟZﻣ$ﻲ ﻟ)ﻠ? اﻟ(3ﺟ3دات و b)uاﺟاPء أzﺔ ﺗﻌMﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔ)اPت اﻟﻼﺣﻘﺔ .

ﺗ¨ﻬ Pاﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ ذات اﻟﻌ( Pاﻟ(^Mد dﺎﻟ)ôﻠﻔﺔ dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻹUﻔﺎءات اﻟu3$#ﺔ ،ﺗ(Sﻞ اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ أﻧ¨(ﺔ

وáاPﻣﺞ اﻟ^ﺎﺳ Rاﻵﻟﻲ وﺗﻘ3م إدارة اﻟ ?$Cﺑ)ﻘMﯾ Pاﻟﻌ( PاﻟZﻣ$ﻲ  §+^dﯾ) bإUﻔﺎؤﻫﺎ uP@dﻘﺔ اﻟﻘ ∞#اﻟàﺎﺑ` ﻋﻠﻰ اﻟﻌ( Pاﻹﻧ)ﺎﺟﻲ اﻟ()3ﻗﻊ
و)uاPوح ﺑ A+ﺧ(#ﺔ إﻟﻰ ﻋPSة ﺳ3$ات.
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اﻟ)ó$ﻘﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

ﯾ) bإﺛCﺎت ﻣ)Sﻘﺎت اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ )ﻣàﻞ ﻋﻘ3د اﻟﻌ(ﻼت اﻷﺟ+C$ﺔ اﻵﺟﻠﺔ ،ﻋﻘ3د اﻟﻔﺎﺋMة اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ،ﻋﻘ3د اﻟ(ﻘﺎßzﺔ ،ﺣﻘ3ق ﺧ+ﺎارت
أﺳﻌﺎر اﻟﻌ(ﻼت اﻷﺟ+C$ﺔ( ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMة dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟ)ó$ﻘﺎت اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ)=$ﻔ üﺑﻬﺎ ﻷﻏاIض اﻟ)=†0
اﻟ)= †0ﻟwﺎﻓﻲ اﻻﺳ)$Lﺎر ﻓﻲ وﺣ*ات أﺟ7>.ﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧ@Cﺎق ﺷPو üاﻟ)^ ü3ﻟrﺎﻓﻲ اﻻﺳ)(àﺎر ﻓﻲ وﺣMات أﺟ+C$ﺔ ،ﯾ) bﺗ+J#ﻞ

اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋ Pاﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aاﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟ)^ ü3ﺿ( Aﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻵﺧ ،Pو b)uﺗ^u3ﻠﻪ ﻟﻘﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ
اﻟ(3ﺣMة ﻋ M$ﺑ+ﻊ اﻻﺳ)(àﺎر ﻓﻲ اﻟ3ﺣMة اﻷﺟ+C$ﺔ اﻟ( P(à)#ﺑﻬﺎ.

اﻟ)^U3ﺎت اﻟ)ﻲ ﻻ ﯾ ™C@$ﻋﻠ+ﻬﺎ ﺷPو üاﻟ)^ ü3اﻟﻔﻌﺎل ،ﯾ) bﺗ+J#ﻞ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋ Pاﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aاﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة
اﻟ)^ ü3ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.

اﻟ0$ﺟ0دات اﻟ)ﻲ آﻟ ¢ﻣﻠ})7ﻬﺎ ﻟﻠ0$l$ﻋﺔ وﻓﺎًء ﻟ*ﯾ0ن ﻣ;)=ﻘﺔ
ﺗ¨ﻬ Pاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ)ﻲ آﻟ` ﻣﻠ)+ôﻬﺎ ﻟﻠ(3(Jﻋﺔ ﺿ( Aﺑ" M$ﻣ3ﺟ3دات أﺧ "NPوذﻟ? dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟ)ﻲ آﻟ` ﺑﻬﺎ ﻟﻠ ?$Cأو اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
أﯾﻬ(ﺎ أﻗﻞ.

zﻌﺎد ﺗﻘ b++ﻫìﻩ اﻟ(3ﺟ3دات ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣ@Pوﺣﺎً ﻣ$ﻬﺎ ﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ+Cﻊ( vSdﻞ إﻓاPد≠ ﺣ §+ﯾ)b
ﺗ+J#ﻞ اﻟ)Mﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ)(+ﻬﺎ #õ0ﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة و b)uﺗ+J#ﻞ اﻟuZﺎدة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة إﻟﻰ اﻟ^ Mاﻟ ≠ìﻻ
ﯾ)Jﺎوز ﻗ(+ﺔ اﻟ)Mﻧﻲ اﻟ ≠ìﺗ bﻗM+ﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﺳﺎdﻘﺎً.
اﻟó$ﺎرcﻊ ﺗ= ¢اﻟ).ﻔy7
ﺗ(àـﻞ اﻟ(Sﺎرuﻊ ﺗ^` اﻟ)$ﻔ0 ì+ﺎﻓﺔ ﺗôﺎﻟ+ﻒ ﺗJﻬ Z+اﻟﻔPوع واﻟ(vﺎﺗ Rواﻟ(Sﺎرuﻊ اﻷﺧ NPﻏ+ـ Pاﻟ()$ﻬ+ﺔ ﺣ)ﻰ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة.
ﻋ$ـ Mاﻻﻧ)ﻬﺎء ﻣ Aﺗ$ﻔ+ـ0 ìﻞ ﻣSـPوع 3^zل إﻟﻰ ﺣ#ﺎب اﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات أو اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ.
ﯾ) bإﺟاPء دارﺳﺔ ﺗMﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠ(Sﺎرuﻊ ﺗ^` اﻟ)$ﻔ ì+ﻋ M$وﺟ3د أدﻟﺔ ﺗ P+Sإﻟﻰ ﻋMم إﻣvﺎﻧ+ﺔ اﺳ)Pداد اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻬìﻩ
اﻟ(Sﺎرuﻊ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟ3د ﻣàﻞ ﻫìﻩ اﻟ(ÜﺷاPت ،ﯾ) bﺗõﻔ ¶+اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠ(Sﺎرuﻊ ﻟﻠﻘ(+ﺔ اﻟ()3ﻗﻊ اﺳ)Pدادﻫﺎ.

اﻟ)ﻘــﺎص
ﯾ) bإﺟاPء ﺗﻘﺎص ﺑ A+اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وûóﻬﺎر اﻟ(Cﻠﻎ اﻟrﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣ Mﻓﻘ∞ ﻋM$ﻣﺎ ﺗ)3ﻓP
اﻟ^ﻘ3ق اﻟﻘﺎﻧ3ﻧ+ﺔ اﻟ(ﻠZﻣﺔ وì0ﻟ? ﻋM$ﻣﺎ ﯾ) bﺗ)u3#ﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟ)ﻘﺎص أو 3vzن ﺗ^ﻘ™ اﻟ(3ﺟ3دات وﺗu3#ﺔ اﻟ(@ﻠá3ﺎت ﻓﻲ ﻧﻔ=
اﻟ3ﻗ`.
ﺗ}ﺎﻟ7ﻒ اﺻ*ار أو ﺷاIء أﺳﻬ 6اﻟ>¶.
ﯾ) bﻗ M+أ≠ ﺗôﺎﻟ+ﻒ ﻧﺎﺗJﺔ ﻋ AاﺻMار أو ﺷاPء أﺳﻬ bاﻟ ?$Cﻋﻠﻰ اﻷرáﺎح اﻟ(Mورة )dﺎﻟrﺎﻓﻲ dﻌ Mاﻷﺛ PاﻟCuPßﻲ ﻟﻬìﻩ اﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ إن

وﺟ .(Mاذا ﻟ bﺗ(ô)#ﻞ ﻋ(ﻠ+ﺔ اﻹﺻMار أو اﻟSاPء ﻓ b)+ﻗ M+ﻫìﻩ اﻟ)ôﺎﻟ+ﻒ r(0ﺎر µuﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
ﺣ;ﺎsﺎت ﻣ*ارﻩ ﻟwﺎﻟﺢ اﻟﻌ$ﻼء

ﺗ(àﻞ اﻟ^#ﺎdﺎت اﻟ)ﻲ ﯾMﯾPﻫﺎ اﻟ ?$Cﻧ+ﺎdﺔ ﻋ Aاﻟﻌ(ﻼء وﻻ ﺗﻌ) PCﻣ Aﻣ3ﺟ3دات اﻟ .?$Cﯾ) bإûﻬﺎر رﺳ3م وﻋ(3ﻻت إدارة ﺗﻠ? اﻟ^#ﺎdﺎت

ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة .ﯾ) bإﻋMاد ﻣ £rõﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧõﻔﺎض ﻗ(+ﺔ اﻟ(^ﺎﻓ¬ ﻣ3(ßﻧﺔ أرس اﻟ(ﺎل اﻟ(Mارة ﻟrﺎﻟﺢ اﻟﻌ(ﻼء ﻋ Aأرس

ﻣﺎﻟﻬﺎ.
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اﻟwwi$ﺎت
ﺗ bاﺣ)#ﺎب ﻣrrõﺎت ﻋM$ﻣﺎ ﯾ)Pﺗ Rﻋﻠﻰ اﻟ ?$Cاﻟ)اZﻣﺎت )ﻗﺎﻧ3ﻧ+ﺔ أو ﺿ(+$ﺔ( ﻧﺎﺷyﺔ ﻋ AأﺣMاث ﺳﺎdﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن 3vzن ﻣ Aاﻟ(Pﺟﺢ
ﻧ3Sء ﻫìﻩ اﻹﻟ)اZﻣﺎت وﺗ3اﻓ Pإﻣvﺎﻧ+ﺔ ﺗ^Mﯾ Mﻗ)(+ﻬﺎ vSdﻞ ﻣ3ﺿ3ﻋﻲ.
ﻣ åwiاﻟ4اIﺋ®
zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻗ)@ﺎع ﻣrrõﺎت اﻟCuPßﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌ+ﺎر ﻣ^ﺎﺳCﻲ اﻟMوﻟﻲ رﻗ (12) bو3(áﺟ Rاﻟ R#$اﻟ+CuPßﺔ اﻟ(ﻘPرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘ3اﻧA+
اﻟ#ﺎرuﺔ اﻟ(ﻔﻌ3ل ﻓﻲ ﻓﻠz .A+@#ﻘßﻲ ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗd (12) bﺎﻹﻋ)اPف dﺎﻟﻔPوﻗﺎت اﻟZﻣ+$ﺔ اﻟ(Üﻗ)ﺔ (0ﺎ ﺑ)ﺎرuﺦ ﻗﺎﺋ(ﺔ
اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMةß0 ،اPﺋ RﻣÜﺟﻠﺔ ،ﻧ)J+ﺔ ﻟìﻟ? ﻗ Mﯾ)Pﺗ Rﻋﻠﻰ اﻟ ?$Cﻗ M+ﻣ3ﺟ3دات أو ﻣ@ﻠá3ﺎت ﺿ+CuPﺔ ﻣÜﺟﻠﺔ .إن اﻟßاPﺋR

اﻟ(Üﺟﻠﺔ ﻫﻲ اﻟßاPﺋ Rاﻟ()3ﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ أو اﺳ)Pدادﻫﺎ ﻧ)J+ﺔ اﻟﻔPوﻗﺎت اﻟZﻣ+$ﺔ اﻟ(Üﻗ)ﺔ ﺑ A+ﻗ(+ﺔ اﻟ(3ﺟ3دات أو اﻟ(@ﻠá3ﺎت ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋb

اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة واﻟﻘ(+ﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟáPﺢ اﻟCuPßﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ .ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟßاPﺋ Rاﻟ(Üﺟﻠﺔ dﺎﺳ)Mõام uPUﻘﺔ اﻻﻟ)اZم

dﻘﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMة وﺗ^) R#اﻟßاPﺋ Rاﻟ(Üﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ R#$اﻟ+CuPßﺔ اﻟ)ﻲ ﯾ)3ﻗﻊ ﺗ@+Cﻘﻬﺎ ﻋ M$ﺗu3#ﺔ اﻻﻟ)اZم اﻟCuPßﻲ
أو ﺗ^ﻘ ™+اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ+CuPßﺔ اﻟ(Üﺟﻠﺔ.
ﺗ^ R#ﻣrﺎر µuاﻟßاPﺋ Rاﻟ(^)#ﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرáﺎح اﻟõﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠCuPßﺔ ،وﺗ)õﻠﻒ اﻷرáﺎح اﻟõﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠCuPßﺔ ﻋ Aاﻷرáﺎح

اﻟ(ﻌﻠ$ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻷن اﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠ$ﺔ ﺗ(Sﻞ إﯾاPدات ﻏ P+ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠCuPßﺔ أو ﻣrﺎر µuﻏ P+ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ)uZ$ﻞ ﻓﻲ

اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وóﻧ(ﺎ ﻓﻲ ﺳ3$ات ﻻﺣﻘﺔ أو ﺧ#ﺎﺋ Pﻣ)اPﻛ(ﺔ ﻣﻘ3Cﻟﺔ ﺿً+CuPﺎ أو ﺑ3$داً ﻟ `#+ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﻣﻘ3Cﻟﺔ اﻟ)uZ$ﻞ ﻷﻏاPض ﺿ+CuPﺔ.
ﻣ åwiﺗﻌ ©c0ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ*iﻣﺔ
ﯾ) bاﻟ) £+rõﻟ)ﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ اﻟMõﻣﺔ ﻟﻠ(û3ﻔ A+وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧ3ن اﻟﻌ(ﻞ اﻟ#ﺎر≠ اﻟ(ﻔﻌ3ل ﻓﻲ ﻓﻠ A+@#وﻧ¨ﺎم ﺷÜون اﻟ(û3ﻔ A+اﻟõﺎص
dﺎﻟz .?$Cﻘ3م اﻟd ?$CﺈﻋMاد دارﺳﺔ إﻛ)3ارuﺔ ﻟﻠ)ﺄﻛ Mﻣ AاﻧJ#ﺎم اﻟ(rrõﺎت اﻟ(3vﻧﺔ ﻣﻊ ﻣ)@ﻠCﺎت ﻣﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ.(19) b
اﻟﻌ$ﻼت اﻷﺟ7>.ﺔ

ﯾ) bﻋPض اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠd ?$CﺎﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ واﻟà(z ≠ìﻞ ﻋ(ﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠ .?$Cﺗ^Mد اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻋ(ﻼت اﻷﺳﺎس
اﻟõﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟ3$Cد ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ dﺎﺳ)Mõام ﻋ(ﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻬìﻩ اﻟ0PSﺎت .ﯾ) bﺗ^u3ﻞ اﻟ(ﻌﺎﻣﻼت

اﻟ)ﻲ ﺗ)d bﺎﻟﻌ(ﻼت اﻷﺧ NPﻏ P+اﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ إﻟﻰ اﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟPrف (0ﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟ(ﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﯾ) bﺗ^u3ﻞ اﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ وﺗﻠ? اﻟ)ﻲ ﺗ ™^)#اﻟﻘ ¶Cأو اﻟMﻓﻊ dﺎﻟﻌ(ﻼت اﻷﺧ NPﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ إﻟﻰ اﻟMوﻻر
اﻷﻣvuPﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟPrف (0ﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة .ﺗ¨ﻬ PﻓPوﻗﺎت اﻟ)^u3ﻞ ﻣ Aرáﺢ أو ﺧ#ﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ
اﻟ(3ﺣMة.

اﻟmIﺢ ﻟ}ﻞ ﺳﻬ6
ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟ^rﺔ اﻷﺳﺎﺳ+ﺔ ﻟﻠ#ﻬ bﻓﻲ اﻷرáﺎح ﻣ Aﺧﻼل ﻗ(#ﺔ رáﺢ اﻟ$#ﺔ اﻟﻌﺎﺋ Mإﻟﻰ ﺣ(ﻠﺔ اﻷﺳﻬ bاﻟﻌﺎدzﺔ ﻟﻠ ?$Cﻋﻠﻰ اﻟ(ﻌMل

اﻟ(Pﺟﺢ ﻟﻌMد اﻷﺳﻬ bاﻟﻌﺎدzﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

ﯾ) bاﺣ)#ﺎب اﻟ^rﺔ اﻟ(õﻔßﺔ ﻟﻠ#ﻬ bﻣ Aﺧﻼل ﻗ(#ﺔ رáﺢ اﻟ$#ﺔ اﻟﻌﺎﺋ Mإﻟﻰ ﺣ(ﻠﺔ اﻷﺳﻬ bاﻟﻌﺎدzﺔ ﻟﻠ ?$Cﻋﻠﻰ اﻟ(ﻌMل اﻟ(Pﺟﺢ ﻟﻌMد

اﻷﺳﻬ bاﻟﻌﺎدzﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣßﺎﻓﺎً إﻟ+ﻪ اﻟ(ﻌMل اﻟ(Pﺟﺢ ﻟﻌMد اﻻﺳﻬ bاﻟﻌﺎدzﺔ اﻟ)ﻲ 0ﺎن  RJzإﺻMارﻫﺎ ﻓ(+ﺎ ﻟ 3ﺗ bﺗ^u3ﻞ اﻷﺳﻬb
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ)^u3ﻞ إﻟﻰ أﺳﻬ bﻋﺎدzﺔ )dﻌPU Mح أﺳﻬ bاﻟ$uZõﺔ(.

اﻟ.ﻘ* وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ$ùﻪ
ﻫ 3اﻟ$ﻘ MواﻷرﺻMة اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻣMة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ Pأو أﻗﻞ .و A(ß)uاﻟ$ﻘ MواﻷرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ
واﻷرﺻMة ﻟ NMاﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬd Pﻌ MﺗuZ$ﻞ وداﺋﻊ اﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ اﻟ)ﻲ

ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻣMة ﺗ)Jﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ PواﻷرﺻMة ﻣﻘM+ة اﻟ R^#وﻣ)@ﻠCﺎت اﻻﺣ)+ﺎUﻲ اﻻﻟاZﻣﻲ.

164

|

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

27

ﻣﻌﻠ0ﻣﺎت اﻟﻘâﺎﻋﺎت
ﻗ@ﺎع اﻷﻋ(ﺎل à(zﻞ ﻣ3(Jﻋﺔ ﻣ Aاﻟ(3ﺟ3دات واﻟﻌ(ﻠ+ﺎت اﻟ)ﻲ ﺗP)Sك ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﻘ bzMﻣJ)$ﺎت أو ﺧMﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟ(õﺎ PUوﻋ3اﺋM
ﺗ)õﻠﻒ ﻋ Aﺗﻠ? اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﻘ@ﺎﻋﺎت أﻋ(ﺎل أﺧ.NP
اﻟﻘ@ﺎع اﻟJﻐاPﻓﻲ ﯾPﺗ ∞Cﻓﻲ ﺗﻘ bzMﻣJ)$ﺎت أو ﺧMﻣﺎت ﻓﻲ ﺑy+ﺔ إﻗ)rﺎدzﺔ ﻣ^Mدة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟ(õﺎ PUوﻋ3اﺋ Mﺗ)õﻠﻒ ﻋ Aﺗﻠ? اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ

dﻘ@ﺎﻋﺎت ﺗﻌ(ﻞ ﻓﻲ ﺑy+ﺎت إﻗ)rﺎدzﺔ أﺧ.NP
اﺳ)*iام اﻟ)ﻘ*ﯾاIت

إن إﻋMاد اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ ﯾ)@ﻠ Rاﺳ)Mõام ﻋMة ﺗﻘMﯾاPت واﻓ)اPﺿﺎت ﻣ^ﺎﺳ+Cﺔ ﺗÜﺛ Pﻋﻠﻰ
ﻣCﺎﻟﻎ اﻹﯾاPدات واﻟ(rﺎر µuواﻟ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت واﻹﻓrﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة .ﻧ¨ اً Pﻻﺳ)Mõام ﻫìﻩ اﻟ)ﻘMﯾاPت

واﻹﻓ)اPﺿﺎت ،ﻗ Mﺗ)õﻠﻒ اﻟ)$ﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠ+ﺔ ﻋ Aاﻟ)ﻘMﯾاPت ،وﻗM)#z Mﻋﻲ ذﻟ? ﺗﻌMﯾﻞ اﻟﻘ b+اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات أو اﻟ(@ﻠá3ﺎت ﻓﻲ

اﻟ()#ﻘCﻞ .إن اﻹدارة ﻣÜ#وﻟﺔ ﻋ Aوﺿﻊ وﺗ@ ™+Cوﺗﻘ b++ﻫìﻩ اﻟ)ﻘMﯾاPت واﻻﻓ)اPﺿﺎت.

ﺗ(Sﻞ اﻹßzﺎﺣﺎت اﻷﺧ NPواﻟ)ﻲ ﺗ A+Cﻣ NMﺗﻌPض اﻟ ?$Cﻟﻠ(õﺎ PUاﻹßzﺎﺣﺎت اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ:
-

إدارة اﻟ(õﺎ) PUإßzﺎح (47

-

إدارة أرس اﻟ(ﺎل )إßzﺎح (50

ﻓﻲ إﻋ)ﻘﺎد إدارة اﻟd ?$Cﺄن ﺗﻘMﯾاPﺗﻬﺎ ﺿ( Aاﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻣﻌﻘ3ﻟﺔ وﻫﻲ (0ﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗMﻧﻲ اﻟSﻬPة
zﻌ)( Mﺗ^Mﯾ MﺗMﻧﻲ ﻗ(+ﺔ اﻟSﻬPة ﻋﻠﻰ ﺗﻘMﯾ" Pاﻟﻘ(+ﺔ ﻓﻲ اﻹﺳ)Mõام" ﻟﻠ3ﺣMات اﻟ(J)$ﺔ ﻟﻠ$ﻘ Mواﻟ)ﻲ ﺗ bﺗ3زuﻊ اﻟSﻬPة ﻋﻠ+ﻬﺎ .ﯾ)@ﻠ Rذﻟ?
ﺗﻘMﯾ Pاﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻣ Aاﻟ3ﺣMات اﻟ(J)$ﺔ ﻟﻠ$ﻘ Mواﺧ)+ﺎر ِﻧ R#اﻟ brõﻻﺣ)#ﺎب اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ ﻟ)ﻠ? اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ
اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ.
اﻷﻋ(ﺎر اﻹﻧ)ﺎﺟ+ﺔ ﻟﻸﺻ3ل اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ وﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ

ﺗﻘ3م اﻹدارة dﺈﻋﺎدة ﺗﻘMﯾ Pاﻷﻋ(ﺎر اﻹﻧ)ﺎﺟ+ﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ وﻏ P+اﻟ(ﻠ(3ﺳﺔ vSdﻞ دور≠ ﻟﻐﺎzﺎت إﺣ)#ﺎب اﻻﺳ)ﻬﻼﻛﺎت
واﻹUﻔﺎءات اﻟu3$#ﺔ إﻋ)(ﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟ^ﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ)ﻠ? اﻟ(3ﺟ3دات وﺗﻘMﯾاPت اﻷﻋ(ﺎر اﻹﻧ)ﺎﺟ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ()#ﻘCﻞ ،و b)uﺗ+J#ﻞ

ﺧ#ﺎرة اﻟ)Mﻧﻲ )إن وﺟMت( ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة.
ﻣ £rõاﻟﻘßﺎzﺎ

ﯾ) bاﻟ) £+rõﻟﻠﻘßﺎzﺎ اﻟ(Pﻓ3ﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ?$Cﻟ(3اﺟﻬﺔ أzﺔ إﻟ)اZﻣﺎت ﻗßﺎﺋ+ﺔ إﺳ)$ﺎداً ﻟأ ≠Pاﻟ(S)#ﺎر اﻟﻘﺎﻧ3ﻧﻲ ﻟﻠ.?$C

ﻣrrõﺎت ﻣ$ﺎﻓﻊ اﻟ(û3ﻔA+

ﺗMõ)#م إدارة اﻟ ?$CﺗﻘMﯾاPت ﻣﻌ$+ﺔ ﻟ)^Mﯾ MﻣCﻠﻎ ﻣrrõﺎت ﻣ$ﺎﻓﻊ اﻟ(û3ﻔ .A+ﺗﻌ)ﻘ Mإدارة اﻟd ?$Cﺄن ﻫìﻩ اﻟ)ﻘMﯾاPت واﻹﻓ)اPﺿﺎت

ﻣﻌﻘ3ﻟﺔ .وﺗ bﺗ^(+ﻞ اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ (dﺎ rõzﻬﺎ ﻣ AﻣPrوف ﻣ £rõﺗﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ اﻟMõﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧ3ن اﻟﻌ(ﻞ اﻟﻔﻠ$+@#ﻲ و(áﺎ
ﯾ)3اﻓ™ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾ P+اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟ+ﺔ.

ﻣ £rõﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ
ﺗMõ)#م إدارة اﻟ ?$CﺗﻘMﯾاPت ﻣﻌ$+ﺔ ﻟ)^Mﯾ MﻣCﻠﻎ ﻣ £rõﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ .ﺗﻌ)ﻘ Mإدارة اﻟd ?$Cﺄن ﻫìﻩ اﻟ)ﻘMﯾاPت واﻹﻓ)اPﺿﺎت ﻣﻌﻘ3ﻟﺔ.

و b)uﺗ^(+ﻞ اﻟ$#ﺔ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ (dﺎ rõzﻬﺎ ﻣ AﻣPrوف اﻟßاPﺋ Rوﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧ¨(ﺔ واﻟﻘ3اﻧ A+ﻓﻲ اﻟ($ﺎ ™Uاﻟ)ﻲ zﻌ(ﻞ ﺑﻬﺎ اﻟ ?$Cواﻟ(ﻌﺎﯾP+
اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ.

28

معا ً نؤثر 165

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ
ﯾ)@ﻠ Rﺗ^Mﯾ Mﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ Aإدارة اﻟ ?$CاﺻMار أﺣvﺎم واﺟ)ﻬﺎدات ﻫﺎﻣﺔ ﻟ)ﻘMﯾ PﻣCﺎﻟﻎ
اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ وأوﻗﺎﺗﻬﺎd ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘMﯾ Pأ≠ زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻓﻲ اﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻸﺻ3ل اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﻌ Mاﻻﻋ)اPف

اﻟ(MCﺋﻲ ﺑﻬﺎd ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﻣﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟﻘ+ﺎس اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻟﻠ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ.
ﺗMﻧﻲ اﻟ(3ﺟ3دات ﻏ P+اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ

ﯾ)^ﻘ™ اﻟ)Mﻧﻲ ﻋM$ﻣﺎ ﺗ MuZاﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣMة إﻧ)ﺎج اﻟ$ﻘ Mﻋ Aاﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()3ﻗﻊ اﺳ)Pدادﻫﺎ ،ﺗ(àﻞ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()3ﻗﻊ اﺳ)Pدادﻫﺎ
اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ dﻌ MﺗuZ$ﻞ ﻣrﺎر µuاﻟ+Cﻊ أو اﻟﻘ(+ﺔ ﻓﻲ اﻹﺳ)Mõام أﯾﻬ(ﺎ أﻋﻠﻰ.

ﺗ^Mﯾ MﻣMة اﻹJzﺎر ﻟﻠﻌﻘ3د ﻣﻊ ﺧ+ﺎارت اﻟ)MJﯾ Mواﻹﻧﻬﺎء
M^zد اﻟ ?$CﻣMة اﻹJzﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓ)Pة اﻹJzﺎر ﻏ P+اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ Rأzﺔ ﻓ)اPت zﻐ@+ﻬﺎ ﺧ+ﺎر ﻟ)(Mﯾ Mﻋﻘ MاﻹJzﺎر إذا 0ﺎن

ﻣ Aاﻟ(vSd M0Üﻞ ﻣﻌﻘ3ل أن (zﺎرس ،أو أzﺔ ﻓ)اPت zﻐ@+ﻬﺎ ﺧ+ﺎر إﻧﻬﺎء ﻋﻘ MاﻹJzﺎر ،إذا 0ﺎن ﻣ Aاﻟ(vSd M0Üﻞ ﻣﻌﻘ3ل ﻋMم

ﻣ(ﺎرﺳ)ﻪ.

اﻻﺳ)(àﺎارت اﻟﻌﻘﺎرuﺔ

ﺗﻌ)( Mاﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘMﯾاPت ﺧCاPء ﻋﻘﺎر A+uﻣﻌ)(Mﯾ AوﻣPﺧ A+rﻓﻲ ﺗﻘ b++اﻹﺳ)(àﺎارت اﻟﻌﻘﺎرuﺔ.
ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ

ﯾ) bﻣاPﺟﻌﺔ ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﺿ( Aاﻷﺳ= اﻟ(3ﺿ3ﻋﺔ ﻣ AﻗCﻞ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ وﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ
اﻟMوﻟ+ﺔ رﻗ .(9) bﯾ)@ﻠ Rﺗ^Mﯾ Mﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻹﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻣ Aإدارة اﻟ ?$CإﺻMار أﺣvﺎم واﺟ)ﻬﺎدات ﻫﺎﻣﺔ ﻟ)ﻘMﯾ PﻣCﺎﻟﻎ
اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ وأوﻗﺎﺗﻬﺎd ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘMﯾ Pأ≠ زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻓﻲ اﻟ(õﺎ PUاﻹﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﻌ Mاﻻﻋ)اPف

اﻟ(MCﺋﻲ ﺑﻬﺎd ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﻣﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟﻘ+ﺎس اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻟﻠ#õﺎﺋ Pاﻹﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ.
ﻗﺎم اﻟd ?$Cﺎﺣ)#ﺎب ﻗ(+ﺔ ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ(ﻌﺎﯾ P+اﻟ)ﻘﺎر PuاﻟMوﻟ+ﺔ واﻟ()3اﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ
اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.

إن ﺳ+ﺎﺳﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺗ^Mﯾ Mاﻟﻌ$ﺎﺻ) Pاﻟ(3اﺻﻔﺎت( اﻟ(0P)Sﺔ ﻟﻘ+ﺎس ﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن واﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

أﺳﺎس إﻓاPد≠ ﺗ) bﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
–

اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟﻔPدzﺔ :إﻓاPد≠ ﻋﻠﻰ ﻣ N3)#ﻧ3ع اﻟ)#ﻬ+ﻞ واﻟCﻠ) Mﺟﺎر≠ ﻣMﯾ ، Aﻣ3Svﻓd A+ﺎﻟ@ﻠ ،RﻗPوض(

–

اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻠ0PSﺎت :إﻓاPد≠ ﻋﻠﻰ ﻣ N3)#اﻟ)#ﻬ+ﻞ /اﻟﻌ(+ﻞ.

–

اﻟ3داﺋﻊ ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mواﻟ3$Cك :إﻓاPد≠ ﻋﻠﻰ ﻣ N3)#اﻟ)#ﻬ+ﻞ /اﻟ?$C

–

أدوات اﻟMﯾd Aﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة )اﻟM$#ات( :إﻓاPد≠ ﻋﻠﻰ ﻣ N3)#أداة اﻟMﯾ.A

ﻣ.ﻬ7lﺔ ﺗ ç7>âﻣﻌ7ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ اﻟ*وﻟﻲ رﻗ) (9) 6اﻷدوات اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ( :اﻟ*$ﺧﻼت ،اﻵﻟ7ﺎت واﻻﻓ)اIﺿﺎت اﻟ*i);$ﻣﺔ ﻓﻲ ﺣ;ﺎب
اﻟ;iﺎﺋ Iاﻻ ﺋ)$ﺎﻧ7ﺔ اﻟ0)$ﻗﻌﺔ

إن اﻟ(ﻔﺎﻫ b+اﻟPﺋ+#+ﺔ ذات اﻷﺛ Pاﻟ3Jﻫ ≠Pواﻟ)ﻲ ﺗ)@ﻠ RﻗMر ﻋﺎﻟﻲ ﻣ Aاﺟ)ﻬﺎدات اﻹدارة واﻟ)ﻲ ﺗ bأﺧìﻫﺎ dﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﻣ AﻗCﻞ

اﻟ ?$Cﻋ M$ﺗ@ ™+Cاﻟ(ﻌ+ﺎر ﺗ) A(ßﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

• ﺗﻘ 677اﻟcuﺎدة اﻟ0lﻫcIﺔ ﻓﻲ اﻟi$ﺎ{ Iاﻻ ﺋ)$ﺎﻧ7ﺔ:
ﯾ) bﺗﻘ b++ﻓ(+ﺎ إذا 0ﺎن ﻫ$ﺎﻟ? زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻟﻠ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ ì$ﺗﺎرuﺦ ﻧSﺄﺗﻬﺎ ،ﺣz §+ﻘ3م اﻟ(d ?$Cﻘﺎرﻧﺔ ﻣõﺎ PUاﻟ)ﻌ Pàﻟﻠﻌ(P

اﻟ()3ﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ 0ﻞ ﻓ)Pة ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻣﻊ ﻣõﺎ PUاﻟ)ﻌ Pàﻋ M$ﻧ3Sء اﻷداة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﺳ)Mõام اﻟ(ﻔﺎﻫ b+اﻟPﺋ+#+ﺔ ﻟﻌ(ﻠ+ﺎت إدارة
اﻟ(õﺎ PUاﻟ()3ﻓPة ﻟ NMاﻟ.?$C
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ﯾ) bﺗﻘ b++اﻟuZﺎدة اﻟ3JﻫuPﺔ ﻟﻠ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣPة واﺣMة 0ﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ PوvSáﻞ ﻣ$ﻔrﻞ ﻟôﻞ ﻣ Aاﻟ)ﻌPﺿﺎت ﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن

و$áﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋ3اﻣﻞ .إذا أﺷﺎر أﺣ Mﻫìﻩ اﻟﻌ3اﻣﻞ إﻟﻰ وﺟ3د زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻟﻠ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾ) bاﻋﺎدة ﺗ+$rﻒ اﻷداة
اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣ Aاﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ:
–

ﯾ) bاﻟﻘ+ﺎم ﺑ)^Mﯾ MﺣMود ﻟﻘ+ﺎس اﻟuZﺎدة اﻟ3JﻫuPﺔ ﻓﻲ اﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﺑ$ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ ﻣõﺎ PUﺣMوث اﻟ)ﻌ Pàﻟﻸداة

–

ﯾ) A(ßﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ) (9) bاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ( اﻓ)اPﺿﺎً ﺑ3ﺟ3د زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻓﻲ اﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻸدوات

–

zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻓ)اPض زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﺗﻌPàت واﺳ)^ﻘ` ل 30ﯾ3م ﺧﻼل ﻓ)Pة اﻟﻘ+ﺎس اﻟ#ﺎdﻘﺔ.

–

zﻘ3م اﻟ ?$Cﺑ)+$rﻒ اﻟﻌ(ﻼء اﻟìﯾ AﺗPﺗﺄ≠ اﻹدارة وﺿﻌﻬ bﺗ^` اﻟ(اPﻗCﺔ ﺿ( Aاﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ Ü(0ﺷ PﻟﻠuZﺎدة اﻟ3JﻫuPﺔ ﻓﻲ

–

ﯾ) bاﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اzﺔ ﺟMوﻻت أو ﺗﻌMﯾﻼت ﺗ) bﻋﻠﻰ ﺣ#ﺎdﺎت اﻟﻌ(ﻼء أﺛ$ﺎء ﻓ)Pة اﻟ)ﻘÜ(0 b++ﺷ PﻟﻠuZﺎدة اﻟ3JﻫuPﺔ ﻓﻲ

–

zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻓ)اPض زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻟﻠﻌ(ﻼء اﻟìﯾ AﺗPﺗﺄ≠ اﻹدارة أن ﻗ@ﺎﻋﺎﺗﻬ bاﻹﻗ)rﺎدzﺔ ذات ﻣõﺎ PUﻋﺎﻟ+ﺔ.

–

zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻓ)اPض زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻟﻠﻌ(ﻼء اﻟìﯾ Aﯾ) bﺗCﻠ+ﻎ اﻟ ?$Cﺑﻬ bﻣ AﻗCﻞ اﻟJﻬﺎت اﻟPﻗﺎﺑ+ﺔ واﻟ^3vﻣ+ﺔ dﺄﻧﻬ bذو≠ ﻣõﺎPU

–

zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻓ)اPض زuﺎدة ﺟ3ﻫuPﺔ ﻟﻠﻌ(ﻼء ﻣ(õz Aﺎﻟﻔ3ن ﺷPو üﻣ$ﺢ اﻟMﯾ.A

–

ﻋ(ﻼء ﻗ@ﺎﻋﺎت اﻟ0PSﺎت اﻟìﯾ AﺣMث ﺗMﻧﻲ ﺟ3ﻫ ≠Pﻓﻲ ﺗMﻓﻘﺎﺗﻬ bاﻟ$ﻘzMﺔ ﻟ NMﻟ ?$Cواﻧõﻔﺎض ﻧJﺎﻋﺔ ﻣSﺎرuﻌﻬ bاﻟﻘﺎﺋ(ﺔ.

–

اﻧõﻔﺎض درﺟ) A+ﻓﻲ اﻟ)+$rﻒ اﻻﺋ)(ﺎﻧﻲ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ.

–

zﻘ3م اﻟ ?$CﺑMﺣ¶ ﻣﻔﻬ3م اﻟuZﺎدة اﻟ3JﻫuPﺔ اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﻔ)Pة ال 30ﯾ3م اﻟ(ﻔ)Pﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل 0ﺎن ﻟﻠ ?$Cﻣﻌﻠ3ﻣﺎت ﻣﻌﻘ3ﻟﺔ وﻣMﻋ(ﺔ

–

اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻏ P+اﻟ((¨)$ﺔ ﻟ(û3ﻔﻲ اﻟ^3vﻣﺔ ﻓﻲ ﻗ@ﺎع ﻏZة واﻟßﻔﺔ اﻟﻐ+áPﺔ.

اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرuﺦ ﻧSﺄﺗﻬﺎ.

اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﺗﻌPàت واﺳ)^ﻘ` ﻷﻛ Pàﻣ 30 Aﯾ3م .ﺑﻬìا اﻟ3rõص ﻗﺎم اﻟd ?$Cﺎﻋ)(ﺎد ﻓ)Pة  30ﯾ3م.

ﻣõﺎ PUاﻹﺋ)(ﺎن.

ﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن.

ﻋﺎﻟ+ﺔ.

دون ﺗ^(ﻞ ﺗôﻠﻔﺔ أو ﺟﻬ3د ﻏ P+ﺿPورuﺔ ﺗ3ﺿﺢ أن ﻣõﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن ﻟ bﺗZداد vSdﻞ ﻣﻠ^ √3ﻣ ì$اﻻﻋ)اPف اﻟ(MCﺋﻲ.

zﻌ)( Mاﻟ)ﻐ P+ﺑ A+اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ واﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻟàﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا 0ﺎﻧ` اﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ ﻣ)ﻌPàة (0ﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟﻔ)Pة اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ .إن uPUﻘﺔ

ﺗ^Mﯾ Mﺗﻌ Pàاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ ) (9ﻫﻲ ﻣSﺎﺑﻬﺔ ﻟ@uPﻘﺔ ﺗ^Mﯾ MﺣMوث اﻟ)ﻌ Pàﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌ+ﺎر اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ) (39) bاﻷدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ  :اﻻﻋ)اPف واﻟﻘ+ﺎس((0 .ﺎ ﻫ 3ﻣ3ﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻌ µuPاﻟ)ﻌ Pàأدﻧﺎﻩ.
•

ﻋ0اﻣﻞ اﻻﻗ)wﺎد اﻟ}ﻠﻲ ،اﻷﺣ*اث اﻟ);$ﻘ>ﻠ7ﺔ اﻟ0)$ﻗﻌﺔ:

 RJzاﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟ)ﺎر+õuﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺣMاث اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت ﻣ3ﺛ3ﻗﺔ
ﻋ M$ﻗ+ﺎس اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟôﻞ ﻣPﺣﻠﺔ ان ﻗ+ﺎس وﺗ@ ™+Cاﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﯾ)@ﻠ Rﻣ Aإدارة اﻟ ?$Cاﻟﻘ+ﺎم
dﺎﺟ)ﻬﺎدات ﺟ3ﻫuPﺔ ﻣ+$Cﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)ﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت دوﻟ+ﺔ ذو ﺧPCة ﻓﻲ ﻫìا اﻟ(Jﺎل.

اﺣ)(ﺎﻟ+ﺔ ﺣMوث اﻟ)ﻌ Pàوﺧ#ﺎرة اﻟ)ﻌ Pàاﻟ(ﻔ)Pﺿﺔ واﻷﺛ Pﻋ M$اﻟ)ﻌ Pàواﻟ(Mﺧﻼت اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ

ﻟ( £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻣ((rﺔ ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋ3اﻣﻞ اﻗ)rﺎدzﺔ ﻣ)ﻐP+ة )أو اﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ ﻋ3اﻣﻞ اﻻﻗ)rﺎد اﻟôﻠﻲ( واﻟ(Pﺗ@Cﺔ
vSdﻞ ﻣCﺎﺷd Pﺎﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺎﻟ(^ﻔ¨ﺔ.

ﯾ) bر0 ∞áﻞ ﺳ$+ﺎر 3uﻣ Aﺣﺎﻻت اﻻﻗ)rﺎد اﻟôﻠﻲ اﻟ(Mõ)#ﻣﺔ ﻓﻲ ﺣ#ﺎب اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ dﻌ3اﻣﻞ اﻻﻗ)rﺎد اﻟôﻠﻲ اﻟ()ﻐP+ة.
ﺗ bاﺳ)Mõام اﻟ)ﻘMﯾاPت ﻓﻲ ﺣ#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟﻠ(Pﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻧ+ﺔ dﺎﺳ)Mõام اﻟ$+#ﺎر3uﻫﺎت اﻟ(Pﺟ^ﺔ
اﻟ(3rõﻣﺔ واﻟ)ﻲ ﺗ) A(ßاﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟ()#ﻘCﻠ+ﺔ ﻟﻼﻗ)rﺎد اﻟôﻠﻲ ﻷﻋ3ام ﻻﺣﻘﺔ.

zﻌ)( Mاﻟ$+#ﺎر 3uاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗÜC$ات اﻻﻗ)rﺎد اﻟôﻠﻲ )ﻣàﻞ :اﻟ$ﺎﺗﺞ اﻟ(^ﻠﻲ اﻹﺟ(ﺎﻟﻲ وﻣﻌMﻻت اﻟ@Cﺎﻟﺔ( .إن ﺗﻐ+اPت اﻟrﻌ3د

واﻟﻬ ü3Cﻓﻲ اﻟﻌ3اﻣﻞ اﻻﻗ)rﺎدzﺔ ﯾ) bإﻋMادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷوﺿﺎع اﻻﻗ)rﺎدzﺔ اﻟMCﯾﻠﺔ اﻟ(($vﺔ.
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•

ﺗﻌ äcIاﻟ)ﻌ:IL

ان ﺗﻌ µuPاﻟ)ﻌ Pàاﻟ(Mõ)#م ﻓﻲ ﻗ+ﺎس اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ واﻟ(Mõ)#م ﻓﻲ ﺗﻘ b++اﻟ)ﻐ P+ﺑ A+اﻟ(اPﺣﻞ ﯾ)(ﺎﺷﻰ و)uﻔ™ ﻣﻊ

ﺗﻌ µuPاﻟ)ﻌ Pàاﻟ(Mõ)#م ﻣ AﻗCﻞ إدارة اﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟMاﺧﻠ+ﺔ ﻟ NMاﻟ .?$Cإن اﻟ)ﻌ Pàﻏ P+ﻣﻌPف ﻣ AﻗCﻞ اﻟ(ﻌ+ﺎر ،وﻫ$ﺎك
اﻓ)اPض ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ$ﻘ¶ dﺎﻧﻪ اﻟ)3ﻗﻒ ﻋ AاﻟMﻓﻊ ﻟ(Mة  90ﯾ3م ﻓﺄﻛd ،Pàﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ dﻌ¶ اﻟﻌ3اﻣﻞ اﻟ3$ﻋ+ﺔ اﻷﺧ3(0 NPاﺟﻬﺔ اﻟﻌ(+ﻞ
ﻟﻠrﻌá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ واﻹﻓﻼس واﻟ3ﻓﺎة وﻏP+ﻫﺎ.

•

اﻟﻌ I$اﻟ0)$ﻗﻊ:

ﻋ M$ﻗ+ﺎس اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔz ،ﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻷﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر اﻗrﻰ ﻣ NMﻟﻠ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ واﻟ)ﻲ zﻌ)PCﻫﺎ اﻟ?$C

ﻣﻌPﺿﺔ ﻟ(õﺎ PUاﻟ)Mﻧﻲ .ﯾ) bاﻻﺧd ìﻌ A+اﻻﻋ)Cﺎر ﺟ(+ﻊ اﻻﻟ)اZﻣﺎت اﻟ)ﻌﺎﻗzMﺔ ﻟﻠﻌ( Pاﻟ()3ﻗﻊ ،و(áﺎ ﻓ+ﻬﺎ ﺧ+ﺎارت اﻟMﻓﻊ اﻟ(ﻘMم،

وﺧ+ﺎارت اﻟ)(Mﯾ .Mﯾ) bﻗ+ﺎس اﻟﻌ( Pاﻟ()3ﻗﻊ ﻟCﻌ¶ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()MJدة واﻟ)ﻲ ﻻ ﯾ3ﺟ Mﻟﻬﺎ ﺗﺎرuﺦ ﺳMاد ﻣ^Mد ﺑ$ﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔ)Pة اﻟ(ﻌPض ﺑﻬﺎ اﻟ ?$Cﻟ(õﺎ PUاﻻﺋ)(ﺎن اﻟ)ﻲ ﻻ  Av(zﻟﻺدارة ﺗC$Jﻬﺎ.
ﺣ$É0ﺔ ﺗ ç7>âﻣ)âﻠ>ﺎت اﻟ$ﻌ7ﺎر اﻟ*وﻟﻲ ﻟﻠ)ﻘﺎر Icاﻟ$ﺎﻟ7ﺔ رﻗ(9) 6

ﻟ(ßﺎن اﻻﻟ)اZم @)(dﻠCﺎت ﺗ@ ™+Cاﻟ(ﻌ+ﺎر واﻟ)ﺄﻛ Mﻣ Aﺳ P+اﻟ)@ ™+Cﻓﻘ Mﺗ bاﻧSﺎء ﻟ$Jﻪ ﺗ3ﺟ+ﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗ)3ôن ﻣ AﻗCﻞ اﻟ#ﺎدة ﻣMﯾP
إدارة اﻟ(õﺎ ،PUﻣMﯾ Pإدارة اﻻﺋ)(ﺎن ،اﻟ(Mﯾ Pاﻟ(ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ?$Cﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣMﯾ Pإدارة اﻧ¨(ﺔ اﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت .ﺣ §+ﺗﻘ3م اﻟﻠ$Jﻪ dﺎﺗõﺎذ

اﻟﻘاPارت اﻟﻼزﻣﺔ 3rõdص آﻟ+ﺎت اﻟ)@ ،™+Cاﻟ)ﺄﻛ Mﻣ Aﺗ^Mﯾ§ اﻟ+#ﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟاPءات اﻟﻌ(ﻞ اﻷﻧ¨(ﺔ (dﺎ ﯾ)ﻼﺋ bﻣﻊ ﻣ)@ﻠCﺎت
اﻟ(ﻌ+ﺎر(0 ،ﺎ ﺗﻘ3م dﻌPض ﻧ)ﺎﺋﺞ اﺣ)#ﺎب اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ اﺳ)$ﺎداً إﻟﻰ اﻟ(ﻌ+ﺎر إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠ+ﺎ وóﻟﻰ ﻣJﻠ= اﻹدارة ﻋA
 ™uPUاﻟﻠJﺎن اﻟ(àC$ﻘﺔ ﻋ$ﻪ.

 .4ﺣ åwﻣ¨ﺛIة ﻓﻲ ﺷÉIﺎت ﺗﺎsﻌﺔ
ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠ3ﻣﺎت ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻋ Aﺷ0Pﺎت ﺗﺎdﻌﺔ وﻏ P+ﻣ(ﻠ03ﺔ dﺎﻟôﺎﻣﻞ ﻟMﯾﻬﺎ ﺣ £rﺟ3ﻫuPﺔ ﻟJﻬﺎت ﻏ P+ﻣP@+#ة:
ﻧ;>ﺔ اﻟ$ﻠ}7ﺔ ﻟlﻬﺎت ﻏ I7ﻣ;Iâ7ة:
إﺳ 6اﻟÉIóﺔ
اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ
dﺎل ﺑﻲ

ﺑﻠ* اﻟó.$ﺄ
واﻷﻋ$ﺎل
ﻓﻠA+@#
ﻓﻠA+@#

ﺣ åwاﻟlﻬﺎت ﻏ I7اﻟIâ7;$ة ﻓﻲ اﻟÉIóﺎت اﻟ)ﺎsﻌﺔ اﻟ0lﻫcIﺔ:

اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ
dﺎل ﺑﻲ
اﻷرmﺎح اﻟﻌﺎﺋ*ة ﻟlﻬﺎت ﻏ I7ﻣ;Iâ7ة ﻓﻲ اﻟÉIóﺎت اﻟ)ﺎsﻌﺔ اﻟ0lﻫcIﺔ:

اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ
dﺎل ﺑﻲ
ﺣrﺔ ﺟﻬﺎت ﻏ P+ﻣP@+#ة ﻣ Aﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ
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2021
%
47,94
15
2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ
60,340,077
388,309
60,728,386
2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ
7,074,265
47,398
7,121,663
507,731
7,629,394

2020
%
47,94
15
2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ
53,959,399
340,911
54,300,310
2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ
2,518,316
12,828
2,531,144
)(177,117
2,354,027

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻋ Aﻫìﻩ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻗCﻞ اﺳ)Cﻌﺎد اﻷرﺻMة واﻟ(ﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟ:?$C
ﻣﻠ åiﺑ7ﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ uÉI$اﻟ$ﺎﻟﻲ $Éﺎ ﻓﻲ É 31ﺎﻧ0ن اﻷول :2021

اﻟ ?$Cاﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌáPﻲ

dﺎل ﺑﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺟ3دات

1,736,706,005

)(1,605,727,500

)(1,720,347

ﻣ3(Jع ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ

130,978,505

2,987,528

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(@ﻠá3ﺎت
وuﻌ3د إﻟﻰ:

ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟ?$C

ﺟﻬﺎت ﻏ P+ﻣP@+#ة

70,638,428

2,599,219

130,978,505

2,987,528

60,340,077

ﻣﻠ åiﺑ7ﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ uÉI$اﻟ$ﺎﻟﻲ $Éﺎ ﻓﻲ É 31ﺎﻧ0ن اﻷول :2020

4,707,875

388,309

اﻟ ?$Cاﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌáPﻲ

dﺎل ﺑﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺟ3دات

1,557,048,782

)(1,436,805,052

)(915,083

ﻣ3(Jع ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ

120,243,730

2,308,326

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(@ﻠá3ﺎت
وuﻌ3د إﻟﻰ:

3,223,409

ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟ?$C

66,284,331

1,967,415

ﺟﻬﺎت ﻏ P+ﻣP@+#ة

53,959,399

340,911

120,243,730

2,308,326

ﻣﻠ åiﺑ7ﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ*ﺧﻞ ﻟﻠ;.ﺔ اﻟ).$ﻬ7ﺔ ﻓﻲ É 31ﺎﻧ0ن اﻷول :2021

اﻟ ?$Cاﻻﺳﻼﻣﻲ

dﺎل ﺑﻲ

اﻟﻌáPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ
اﻹﯾاPدات

71,243,876

7,608,518

ﻣrﺎر µuإدارuﺔ وﻋﺎﻣﺔ

)(48,581,436

)(6,516,144

إﯾاPدات أﺧNP

614,978

-

اﻟáPﺢ ﻗCﻞ اﻟCuPßﺔ

18,576,829

828,820

ﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ

)(6,887,655

)(149,618

رáﺢ اﻟ$#ﺔ

ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ NPﻟﻠ$#ﺔ

11,689,174

679,202

1,610,601

-

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ ﻟﻠ$#ﺔ

13,299,775

679,202

)(4,700,589

إﺳ)ﻬﻼﻛﺎت واUﻔﺎءات

32
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ﻣﻠ åiﺑ7ﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ*ﺧﻞ ﻟﻠ;.ﺔ اﻟ).$ﻬ7ﺔ ﻓﻲ É 31ﺎﻧ0ن اﻷول :2020
اﻟ ?$Cاﻻﺳﻼﻣﻲ

dﺎل ﺑﻲ

اﻟﻌáPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ
46,926,705

اﻹﯾاPدات

دوﻻر أﻣvuPﻲ
2,129,938

ﻣrﺎر µuإدارuﺔ وﻋﺎﻣﺔ

)(32,067,548

)(1,890,030

إﯾاPدات أﺧNP

525,550

205,496

اﻟáPﺢ ﻗCﻞ اﻟCuPßﺔ

10,964,336

246,603

ﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ

)(2,950,000

)(98,063

رáﺢ اﻟ$#ﺔ

ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ NPﻟﻠ$#ﺔ

8,014,336

148,540

)(334,246

-

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ ﻟﻠ$#ﺔ

7,680,090

148,540

)(4,420,371

إﺳ)ﻬﻼﻛﺎت واUﻔﺎءات

)(198,801

ﻣﻠ åiﺑ7ﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ)*ﻓﻘﺎت اﻟ.ﻘ*/ﺔ ﻟﻠ;.ﺔ اﻟ).$ﻬ7ﺔ ﻓﻲ É 31ﺎﻧ0ن اﻷول :2021

اﻟ ?$Cاﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌáPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

dﺎل ﺑﻲ
دوﻻر أﻣvuPﻲ

أﻧ@Sﺔ اﻟ)Sﻐ+ﻞ

7,380,861

1,113,979

أﻧ@Sﺔ اﻹﺳ)(àﺎر

)(22,483,374

)(499,131

اﻟuZﺎدة ﻓﻲ اﻟ$ﻘ Mواﻟ$ﻘ Mاﻟ(ﻌﺎدل

34,063,922

568,639

49,166,435

أﻧ@Sﺔ اﻟ)(u3ﻞ

)(46,209

ﻣﻠ åiﺑ7ﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ)*ﻓﻘﺎت اﻟ.ﻘ*/ﺔ ﻟﻠ;.ﺔ اﻟ).$ﻬ7ﺔ ﻓﻲ É 31ﺎﻧ0ن اﻷول:2020
اﻟ ?$Cاﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌáPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ
أﻧ@Sﺔ اﻟ)Sﻐ+ﻞ

170

دوﻻر أﻣvuPﻲ

)(61,087,098

616,919

أﻧ@Sﺔ اﻹﺳ)(àﺎر

)(4,784,574

180,025,035

165,999

اﻟuZﺎدة ﻓﻲ اﻟ$ﻘ Mواﻟ$ﻘ Mاﻟ(ﻌﺎدل

114,153,363

424,658

أﻧ@Sﺔ اﻟ)(u3ﻞ

|

dﺎل ﺑﻲ
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)(358,260

 .5ﻧﻘ* وأرﺻ*ة ﻟ* ôﺳﻠâﺔ اﻟ.ﻘ* اﻟﻔﻠ;7.7âﺔ
(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻧﻘ* ﻓﻲ اﻟ*.wوق*

أرﺻ*ة ﻟ* ôﺳﻠâﺔ اﻟ.ﻘ* اﻟﻔﻠ;7.7âﺔ:

ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ وﺗ^` اﻟ@ﻠR

وداﺋﻊ ﺗCﺎدﻟ+ﺔ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ Pﻓﺄﻗﻞ

2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

1,204,487,480

808,067,767

25,737,190

58,710,122

474,918,296

410,440,348

1,780,389,793

1,323,410,056

1,779,579,889

1,323,410,056

75,246,827

ﻣ)@ﻠCﺎت اﻹﺣ)+ﺎUﻲ اﻹﻟاZﻣﻲ اﻟ$ﻘ≠M

)(809,904

ﯾZ$ل :ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻹﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ

46,191,819

-

* (Szﻞ ﻫìا اﻟ M$CﻣCﺎﻟﻎ ﻣ3دﻋﺔ ﻟ NMﺷ0Pﺔ أﻣﺎن ﻟ$ﻘﻞ اﻷﻣ3ال C(dﻠﻎ  14,418,921دوﻻر أﻣvuPﻲ و(0 13,450,421ﺎ ﻓﻲ
0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  ،2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ ،وذﻟ? ﻟ)ﻐ@+ﺔ ﻣrﺎر µuﻧﻘﻞ اﻷﻣ3ال وﺗﻐzìﺔ dﻌ¶

اﻟrاPﻓﺎت اﻵﻟ+ﺔ ﻟﻠ.?$C

ﯾ)ﻌ A+ﻋﻠﻰ اﻟ ?$Cوﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌ( b+ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ (2010/67) bاﻻﺣ)ﻔﺎ√ ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ dﺈﺣ)+ﺎUﻲ إﻟاZﻣﻲ

ﻧﻘ ≠MﺑC#$ﺔ  %9ﻣ0 Aﺎﻓﺔ وداﺋﻊ اﻟﻌ(ﻼء .ﻻ ﺗﻌ(ﻞ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻓ3اﺋ Mأو ﻋ3اﺋ Mﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻻﺣ)+ﺎ+Uﺎت

اﻹﻟاZﻣ+ﺔ اﻟ$ﻘzMﺔ و3(áﺟ Rاﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت رﻗ (2012/2) bﯾ) bﺗõﻔ ¶+ﻗ(+ﺔ اﻟPﺻ M+اﻟﻘﺎﺋ bﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت اﻟ((3$ﺣﺔ ﻓﻲ ﻣMﯾ$ﺔ اﻟﻘMس
ﻟCﻌ¶ اﻟﻘ@ﺎﻋﺎت ﻗCﻞ إﺣ)#ﺎب اﻻﺣ)+ﺎUﻲ اﻹﻟاZﻣﻲ اﻟ$ﻘ.≠M

ﻻ ﺗMﻓﻊ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﻟﻠ3$Cك أzﺔ ﻓ3اﺋ Mأو ﻋ3اﺋ Mﻋﻠﻰ أرﺻMة اﻟ^#ﺎdﺎت اﻟJﺎرuﺔ.
ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ اﺟ(ﺎﻟﻲ اﻷرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ:
2021
اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟIﺻ$É *7ﺎ ﻓﻲ É 1ﺎﻧ0ن اﻟLﺎﻧﻲ 515,342,289 2021
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ^0Pﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

60,560,024

-

-

515,342,289

رﺻ *7ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ;.ﺔ

575,902,313

-

-

575,902,313

-

-

60,560,024

2020
اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟIﺻ$É *7ﺎ ﻓﻲ É 1ﺎﻧ0ن اﻟLﺎﻧﻲ 426,412,319 2020
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ^0Pﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

88,929,970

-

-

426,412,319

رﺻ *7ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ;.ﺔ

515,342,289

-

-

515,342,289

-

34

-

88,929,970
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ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ:
2021

ﻛ$ﺎ ﻓﻲ É 1ﺎﻧ0ن اﻟLﺎﻧﻲ 2021

اﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻMة
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

رﺻ *7ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ;.ﺔ

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

-

-

-

-

809,904

-

-

809,904

809,904

-

-

809,904

2020

ﻛ$ﺎ ﻓﻲ É 1ﺎﻧ0ن اﻟLﺎﻧﻲ 2020

اﻟ(P)#د ﻣ Aاﻟ#õﺎرة اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺻMة اﻟ(M#دة
رﺻ *7ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ;.ﺔ

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

50,150

-

-

50,150

)(50,150

-

-

)(50,150

-

-

-

-

 .6أرﺻ*ة ﻟ* ôﺑ0.ك وﻣ¨ﺳ;ﺎت ﻣIwﻓ7ﺔ
(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺑ0.ك وﻣ¨ﺳ;ﺎت ﻣIwﻓ7ﺔ ﻣ=ﻠ7ﺔ:

ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ

ﺑ0.ك وﻣ¨ﺳ;ﺎت ﻣIwﻓ7ﺔ ﺧﺎرﺟ7ﺔ:

ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ وﺗ^` اﻟ@ﻠR

485,479

10,014,103

-

10,370,997

485,479

وداﺋﻊ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ Pﻓﺄﻗﻞ

278,497,155
467,507,816

326,802,075

وداﺋﻊ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗ MuZﻋ Aﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬP

13,000,000

9,167,842

وداﺋﻊ ﺗCﺎدﻟ+ﺔ

إﺳ)$Lﺎارت ﻟ* ôﺑ0.ك إﺳﻼﻣ7ﺔ ﺧﺎرﺟ7ﺔ:

إﺳ)(àﺎارت ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬP

إﺳ)(àﺎارت ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗ MuZﻋ Aﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬP
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408,122,624

10,000,000

-

769,004,971

744,092,541

3,108,626

2,328,036

6,108,626

6,390,404

3,000,000

ﯾZ$ل :ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ
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دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

356,894

وداﺋﻊ ﺗCﺎدﻟ+ﺔ

|

2021

2020

4,062,368

)(3,254,281

)(3,109,697

782,230,313

747,858,727

ﺑﻠﻐ` اﻷرﺻMة ﻟ NMاﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ اﻟ)ﻲ ﻻ ﺗ)ﻘﺎﺿﻰ ﻓ3اﺋ Mأو ﻋ3اﺋ(0 Mﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ

 278,497,155دوﻻر أﻣvuPﻲ و 327,287,554دوﻻر أﻣvuPﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

ﺑﻠﻐ` اﻷرﺻMة ﻣﻘM+ة اﻟ(0 R^#ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ  83,831,814و 76,264,641دوﻻر أﻣvuPﻲ،
ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ اﺟ(ﺎﻟﻲ اﻷرﺻMة ﻟ NMاﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ إﺳ)(àﺎارت ﻟ NMﺑ3$ك إﺳﻼﻣ+ﺔ:
2021
اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ^0Pﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

732,016,418

34,797,948

15,561,602

3,390,404

750,968,424

ﻣﺎ ﺗ bﺗ^u3ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

15,561,602

)(15,561,602

-

-

رﺻ *7ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ;.ﺔ

782,375,968

3,108,626

785,484,594

رﺻ *7ﺑ*ا/ﺔ اﻟ;.ﺔ

-

)(281,778

34,516,170

2020
اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ^0Pﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

394,309,795
352,395,405

872,820

3,390,404

398,573,019

ﻣﺎ ﺗ bﺗ^u3ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

)(14,688,782

14,688,782

-

-

رﺻ *7ﺑ*ا/ﺔ اﻟ;.ﺔ

732,016,418

15,561,602

3,390,404

750,968,424

رﺻ *7ﺑ*ا/ﺔ اﻟ;.ﺔ

-

-

352,395,405

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻMة ﻟ NMاﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ إﺳ)(àﺎارت
ﻟ NMﺑ3$ك إﺳﻼﻣ+ﺔ:
2021
اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

702,444

107,253

2,300,000

3,109,697

ﺻﺎﻓﻲ )اﺳ%#دادات( ﺧNﺎﺋ %إﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻣ>#ﻗﻌﺔ

)(398,058

-

)(107,253

542,642
-

144,584

رﺻ *7ﻧﻬﺎ/ﺔ اﻟ;.ﺔ

411,639

-

2,842,642

3,254,281

رﺻ *7ﺑ*ا/ﺔ اﻟ;.ﺔ
ﻣﺎ ﺗ bﺗ^u3ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

107,253

-

2020

رﺻ *7ﺑ*ا/ﺔ اﻟ;.ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺧNﺎﺋ %إﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻣ>#ﻗﻌﺔ

ﻣﺎ ﺗ bﺗ^u3ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2
رﺻ *7ﺑ*ا/ﺔ اﻟ;.ﺔ

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

265,005

1,259

2,300,000

2,566,264

543,433

)(105,994

-

105,994

-

543,433

702,444

107,253

2,300,000

3,109,697

36
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 .7ﻣ0ﺟ0دات ﻣﺎﻟ7ﺔ sﺎﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Oﺧﻼ ل ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻷرmﺎح أو اﻟ;iﺎﺋI
à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

500,922

أﺳﻬ bﻣMرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑ3رﺻﺔ ﻓﻠA+@#

832,499

أﺳﻬ bﻣMرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳ3اق ﻣﺎﻟ+ﺔ أﺟ+C$ﺔ

3,920,428

ﻣ^ﺎﻓ¬ اﺳ)(àﺎرuﺔ

5,000,000

أﺳﻬ bﻏ P+ﻣMرﺟﺔ

10,253,849

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

9,738,538
638,427

3,358,340
5,000,000
18,735,305

 .8ﺗ;ﻬ7ﻼت وﺗc0$ﻼت اﺋ)$ﺎﻧ7ﺔ ﻣ>ﺎﺷIة
(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2021

اﻷﻓاIد
ﻗPوض *
ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ ﻣMﯾ$ﺔ
@dﺎﻗﺎت اﺋ)(ﺎن
ﺣ#ﺎdﺎت اﻟ(3Svﻓd A+ﺎﻟ@ﻠR
ﺗ(u3ﻼت
ﺷÉIﺎت ôI>É
ﻗPوض *
ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ ﻣMﯾ$ﺔ
@dﺎﻗﺎت اﺋ)(ﺎن
ﺣ#ﺎdﺎت اﻟ(3Svﻓd A+ﺎﻟ@ﻠR
ﺗ(u3ﻼت
ﻣ¨ﺳ;ﺎت ﺻﻐI7ة وﻣ)0ﺳâﺔ
ﻗPوض *
ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ ﻣMﯾ$ﺔ
@dﺎﻗﺎت اﺋ)(ﺎن
ﺣ#ﺎdﺎت اﻟ(3Svﻓd A+ﺎﻟ@ﻠR
ﺗ(u3ﻼت
اﻟﻘâﺎع اﻟﻌﺎم
ﻗPوض *
ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ ﻣMﯾ$ﺔ
ﺗ(u3ﻼت

ﻓ3اﺋ Mوﻋ(3ﻻت وأرáﺎح ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ

174

|
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2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

720,602,942
2,171,573
23,032,068
59,677,313
273,043,151

661,711,208
2,136,359
20,019,047
59,005,914
253,958,290

642,033,599
104,964,392
277,726
5,474,475
433,649,579

675,514,387
99,398,220
194,800
4,571,379
410,384,348

319,503,179
82,092,984
4,862,682
6,815,209
126,669,327

264,553,107
62,658,994
6,480,768
5,583,760
117,815,541

367,717,331
280,287,909
192,200,653
3,645,076,092
)(22,097,961
)(169,770,971
3,453,207,160

345,750,501
279,548,490
168,588,306
3,437,873,419
)(20,413,098
)(150,711,733
3,266,748,588

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ#ﺎب اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت واﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ:
2021

اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
ﻓ3اﺋ Mوأرáﺎح ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
ﻓ>اﺋ BوأرUﺎح ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺣ>ﻟ Xﻟﻺﯾا%دات ﺧﻼل اﻟ]Nﺔ
اﺳ$#ﻌﺎد ﻓ>اﺋ Bوأ رUﺎح ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗNﻬAﻼت وﺗ_>/ﻼت اﺋ/#ﺎﻧAﺔ ﻣ*ﻰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌ`%ﻫﺎ أﻛ` %ﻣ 6 4ﺳ]>ات
ﻓ3اﺋ Mﻣﻌﻠﻘﺔ ﺗ bﺷ@Cﻬﺎ
ﻓPوﻗﺎت ﻋ(ﻠﺔ
اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
20,413,098
7,398,451
)(3,857,115

دوﻻر أﻣvuPﻲ
16,656,102
8,257,741
)(2,922,628

)(870,825
)(976,878
)(8,770
22,097,961

)(1,367,928
)(140,000
)(70,189
20,413,098

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة:
2021

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

2,303,183,967
87,312,751
205,108,779
)(370,248,539
)(15,748,566
2,209,608,392

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

947,191,330
129,805,876
)(201,909,966
391,718,460
)(16,238,630
-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

187,498,122
)(6,473,630
)(3,198,813
)(21,469,921
31,987,196
)(3,442,324

184,900,630 1,250,567,070

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

3,437,873,419
210,644,997
)(3,442,324
3,645,076,092

2020

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

2,331,693,967
176,718,468
94,085,232
)(272,726,483
)(26,587,217
2,303,183,967

38

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

622,012,262
155,343,770
)(88,113,506
281,071,283
)(23,122,479
947,191,330

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

159,917,605
)(5,902,084
)(5,971,726
)(8,344,800
49,709,696
)(1,910,569
187,498,122

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

3,113,623,834
326,160,154
)(1,910,569
3,437,873,419
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ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة:
2021
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

23,040,316
3,017,216
)(2,559,838
)(146,188
4,595,117
)(5,249,180

رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

22,697,443

إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت ﺗو'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

29,151,994
)(1,962,268
5,375,851
)(497,451
26,786,301
)(15,631,231

98,519,423
)(1,054,948
)(2,816,013
643,639
38,785,553
)(26,818,424

150,711,733
70,166,971
)(47,698,835

-

)(3,441,756
2,456
30,402

)(3,441,756
2,456
30,402

43,223,196

103,850,332

169,770,971

2020
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

3,381

3,381

-

-

)(1,996,162

)(1,996,162

-

)(1,773
155,142

)(1,773
155,142

اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻣ a`Zﺗ NﺷWmﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ
ﻣﻌ Xوﻣﺔ
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

176

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات

13,077,697
1,279,190
)(1,869,700
)(127,877
13,635,825
)(2,954,819

|

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ'0'/ع
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23,040,316

39

25,252,148
)(487,036
2,279,381
)(1,057,062
9,954,446
)(6,789,883

29,151,994

75,252,660
)(792,154
)(409,681
1,184,939
34,221,769
)(9,098,698

98,519,423

113,582,505
57,812,040
)(18,843,400

150,711,733

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻸﻓاPد:
2021
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة

433,379,011
47,075,138
67,623,725
)(167,186,624
)(3,835,288
-

رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

377,055,962

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

43,238,657
)(3,764,947
)(1,454,470
)(3,151,453
9,598,778
)(631,304

520,213,150
39,017,342
)(66,169,255
170,338,077
)(5,763,490
-

43,835,261

657,635,824

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

996,830,818
82,327,533
)(631,304

1,078,527,047

2020
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة

506,217,157
)(12,485,951
58,676,348
)(112,037,340
)(6,991,203
-

رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

433,379,011

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

415,408,889
54,613,788
)(57,141,544
116,116,144
)(8,784,127
-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

43,238,657

996,830,818

40,629,565
)(7,552,630
)(1,534,804
)(4,078,804
15,775,330
-

520,213,150

962,255,611
34,575,207
-

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻸﻓاPد:
2021
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ
ﻣbﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

4,671,881
1,587,472
)(2,350,761
)(30,506
1,323,266
)(2,109,365
-

3,091,987

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

21,759,327
)(854,464
2,552,506
)(127,788
9,210,795
)(10,511,006
-

22,029,370

40

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

23,595,430
)(733,008
)(201,745
158,294
8,489,627
)(6,105,712
)(630,650
)(8,748
8,095

24,571,583

اﻟ'0'/ع

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

50,026,638
19,023,688
)(18,726,083
)(630,650
)(8,748
8,095

49,692,940
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2020
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات
-

22,948,781
)(124,413
670,722
)(866,244
4,568,836
)(5,438,355

18,486,979
)(523,440
)(1,496,802
910,544
9,368,247
)(2,471,407

45,212,501
20,282
)(1,889,429
16,551,308
)(9,189,333

-

)(694,669

)(694,669

-

-

)(22,789
38,767

)(22,789
38,767

3,776,741
668,135
)(1,063,349
)(44,300
2,614,225
)(1,279,571

اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

4,671,881

23,595,430

21,759,327

50,026,638

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻠ(Üﺳ#ﺎت اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔ:
2021

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

282,314,230
100,573,187
34,350,716
)(43,982,311
)(5,992,640
367,263,182

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

102,443,712
)(7,172,645
)(32,724,206
49,333,338
)(5,600,849
106,279,350

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

66,400,849

539,943,381

72,334,228
)(7,771,737
)(1,626,510
)(5,351,027
11,593,489
)(2,777,594

457,092,170
85,628,805
)(2,777,594

2020

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ
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اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

327,653,432
)(11,618,466
15,205,866
)(41,210,674
)(7,715,928
282,314,230

41

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

68,645,426
13,270,894
)(14,538,714
44,575,911
)(9,509,805
102,443,712

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

60,912,421
)(5,978
)(667,152
)(3,365,237
17,225,733
)(1,765,559
72,334,228

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

457,211,279
1,646,450
)(1,765,559
457,092,170

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻠ0PSﺎت اﻟrﻐP+ة
واﻟ()3ﺳ@ﺔ:
2021
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

3,136,224
1,182,893
)(470,186
)(113,681
1,642,341
)(2,111,944

رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

3,265,647

إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

2,839,444
)(718,378
1,462,814
)(356,575
3,941,677
)(1,579,509
-

5,589,473

اﻟ'0'/ع

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

36,829,627
)(464,515
)(992,628
470,256
15,810,498
)(12,717,993

42,805,295
21,394,516
)(16,409,446

)(2,777,291
)(4,059
3,755

)(2,777,291
)(4,059
3,755

36,157,650

45,012,770

2020
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات

25,217,408
)(245,773
998,468
211,941
15,680,037
)(4,049,996

28,684,945
)(20,282
1,889,429
19,808,125
)(6,574,464

-

)(1,069,572

)(1,069,572

-

-

)(10,572

)(10,572

2,839,444

)(1,773
99,459
36,829,627

)(1,773
99,459
42,805,295

2,166,599
554,041
31,310
)(51,012
2,615,513
)(2,180,227

اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻣ a`Zﺗ NﺷWmﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ
ﻣﻌ Xوﻣﺔ
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ
3,136,224
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

42

1,300,938
)(328,550
859,651
)(160,929
1,512,575
)(344,241
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ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ:NPCô
2021

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

793,603,429
)(106,654,170
103,134,338
)(159,079,604
)(5,920,638
625,083,355

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

324,534,468
97,961,179
)(103,016,505
172,047,045
)(4,874,291
486,651,896

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

71,925,237
5,063,054
)(117,833
)(12,967,441
10,794,929
)(33,426
74,664,520

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

1,190,063,134
)(3,629,937
)(33,426
1,186,399,771

2020

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

926,399,302
)(21,640,336
20,203,018
)(119,478,469
)(11,880,086
793,603,429

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

134,593,537
90,823,496
)(16,433,248
120,379,230
)(4,828,547
324,534,468

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

64,833,029
)(4,706,762
)(3,769,770
)(900,761
16,708,633
)(239,132
71,925,237

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

1,125,825,868
64,476,398
)(239,132
1,190,063,134

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻠ0PSﺎت اﻟ:NPCô
2021
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ
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د وﻻر أﻣ(98ﻲ

2,779,041
246,851
261,109
)(2,001
309,133
)(1,027,871
-

2,566,262

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

4,553,223
)(389,426
1,360,531
)(13,088
13,633,829
)(3,540,716

38,094,366
142,575
)(1,621,640
15,089
14,485,428
)(7,994,719

-

1,499
)(20,051
18,552

15,604,353

43

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

43,121,099

اﻟ'0'/ع

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

45,426,630
28,428,390
)(12,563,306
1,499
)(20,051
18,552

61,291,714

2020
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
إﺳWDﻌﺎد ﻣ a`ZﺗTﻬFﻼت وﺗ'80ﻼت اﺋ'DﺎﻧFﺔ ﻣbﻰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌ(dﻫﺎ أﻛ (dﻣ^  6ﺳ0gات
-

31,553,276
)(22,940
88,653
62,454
9,168,485
)(2,577,297

33,828,707
14,855,793
)(3,079,605

-

)(142,948

)(142,948

-

-

)(52,232
16,915

)(52,232
16,915

1,273,003
57,015
)(837,661
)(32,565
1,814,270
504,979

اﻟ'(DTد ﻣ^ اﻟ80'Dﻼت اﻹﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'WDTﻌXة
ﻓ(ق ﺗﻘ NFFﻋ'ﻼت أﺟFWgﺔ
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

1,002,428
)(34,075
749,008
)(29,889
3,873,038
)(1,007,287

2,779,041

38,094,366

4,553,223

45,426,630

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻠﻘ@ﺎع اﻟﻌﺎم:
2021

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

793,887,297
46,318,596
-

-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ
568,331,076

-

840,205,893

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

793,887,297
46,318,596
840,205,893

2020

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟDﻐ (Fﺧﻼل اﻟgTﺔ
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
ﻣﺎ ﺗ Nﺗ80Oﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTDﻬFﻼت اﻟ'WDTﻌXة
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

225,556,221
793,887,297

44

-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ
568,331,076
225,556,221
793,887,297
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ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõﺧ#ﺎﺋ Pاﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ)3ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﻟﻠﻘ@ﺎع اﻟﻌﺎم:
2021

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

12,453,170
1,320,377
13,773,547

-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

-

اﻟ'0'/ع
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

12,453,170
1,320,377
13,773,547

-

2020
اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ$ﺻ&' ﻓﻲ ﺑ'ا+ﺔ اﻟ.-ﺔ
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(1
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(2
اﻟ'0Oل ﻟﻠ'(ﺣﻠﺔ )(3
اﻟTZﺎﺋ( اﻻﺋ'DﺎﻧFﺔ اﻟ'0Dﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
رﺻ&' ﻧﻬﺎ+ﺔ اﻟ.-ﺔ

د وﻻر أﻣ(98ﻲ
5,856,355
6,596,815
12,453,170

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

-

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

-

د وﻻر أﻣ(98ﻲ

-

اﻟ'0'/ع

د وﻻر أﻣ(98ﻲ
5,856,355
6,596,815
12,453,170

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõﺗMﻧﻲ ﺗ#ﻬ+ﻼت وﺗ(u3ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣCﺎﺷPة اﻟ)ﻲ ﻣßﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌPàﻫﺎ أﻛ PàﻣA
 6ﺳ3$ات:
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ
15,478,580
3,442,324
)(276,767
)(99,170
2,649
18,547,616

اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
إﺳ)Pداد ﻣ £rõﺗMﻧﻲ ﺗ#ﻬ+ﻼت
ﻣ £rõﺗ bﺷ@Cﻪ
ﻓPوﻗﺎت ﻋ(ﻠﺔ
اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
13,845,732
1,996,162
)(320,698
)(15,767
)(26,849
15,478,580

ﺑﻠﻐ` اﻹﺳ)Pدادات ﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()ﻌPàة اﻟ(Mرﺟﺔ ﺿ( Aاﻟ(Pﺣﻠﺔ اﻟàﺎﻟàﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021
و 2020ﻣCﻠﻎ  26,818,424دوﻻر أﻣvuPﻲ و 9,098,698دوﻻر أﻣvuPﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
* ﺗ¨ﻬ PاﻟﻘPوض dﺎﻟrﺎﻓﻲ dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻘ3Cﺿﺔ ﻣﻘMﻣﺎً اﻟCﺎﻟﻐﺔ  4,655,044دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن
اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ  1,997,074دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول (0 .2020ﺎ ﺗ¨ﻬ Pاﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة
dﺎﻟrﺎﻓﻲ dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻷرáﺎح اﻟ(Üﺟﻠﺔ اﻟCﺎﻟﻐﺔ  96,181,501دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ

 92,360,279دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020

 ﺑﻠﻎ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ($rﻔﺔ dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت واﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌﻠ(+ﺎتﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣCﻠﻎ  261,395,641دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ ) (%7,21ﻣA
إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت واﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣCﻠﻎ 249,644,829

دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ ) (%7,30ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ (0ﺎ ﻓﻲ

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020
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 ﺑﻠﻐ` اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ()ﻌPàة dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت واﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ ﻣCﻠﻎ 162,802,655دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ ) (%4,49ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت

واﻷرáﺎح واﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣCﻠﻎ  167,085,022دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ
) (%4,89ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻟﻌ(3ﻻت اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ (0ﺎ ﻓﻲ0 31ﺎﻧ3ن اﻷول

.2020

 ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ (2008/1) bﺗ bإﺳ)Cﻌﺎد اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ()ﻌPàة واﻟ)ﻲﻣßﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌPàﻫﺎ اﻛ Pàﻣ 6 Aﺳ3$ات ﻣ Aاﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ .?$Cﺑﻠﻐ` اﻷرﺻMة اﻟ(C)#ﻌMة ﻣ Aاﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة
ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ  33,792,338دوﻻر أﻣvuPﻲ و 29,336,902دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﺑﻠﻎ رﺻM+

اﻟ( £rõواﻟﻔ3اﺋ Mواﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠ^#ﺎdﺎت اﻟ()ﻌPàة ﻣCﻠﻎ  31,871,290دوﻻر أﻣvuPﻲ و 28,055,393دوﻻر أﻣvuPﻲ،
ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
 ﺑﻠﻐ` اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ((3$ﺣﺔ ﻟﻠﻘ@ﺎع اﻟﻌﺎم  840,205,893دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ ) (%23,05ﻣAإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ  793,887,297دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠

ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ )(0 (%23,09ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020

 ﺑﻠﻐ` اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟﻠ ?$Cاﻟ((3$ﺣﺔ vdﻔﺎﻟﺔ اﻟ#ﻠ@ﺔ اﻟ+$U3ﺔ اﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ  27,940,226دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ ) (%0,77ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ  38,116,819دوﻻر

أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ )(0 (%1,11ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020

 ﺑﻠﻐ` اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(ßﺎﻧﺎت اﻟ(ﻘMﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣCﻠﻎ  1,299,618,818دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ  1,236,098,141دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020

 ﺑﻠﻐ` اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ((3$ﺣﺔ ﻟﻐ P+اﻟ(ﻘ A+(+ﻣCﻠﻎ  13,830,380دوﻻر أﻣvuPﻲ و 16,610,904دوﻻرأﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن  2021و ،2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

 ﺗ bﺷ@ Rﺗ#ﻬ+ﻼت وﺗ(u3ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ(3$ﺣﺔ ﻟ ™C#z bاﻟ) £+rõﻟﻬﺎ dﻘ(+ﺔ  2,052,766دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ  1,532,623دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗ3زuﻊ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ dﻌ MﺗuZ$ﻞ اﻟﻔ3اﺋ Mواﻷرáﺎح اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ ﺣ R#اﻟS$ﺎ üاﻻﻗ)rﺎد≠ ﻟﻠﻌ(ﻼء:
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ
179,248,966
375,969,549
585,953,294
796,287,072
14,949,487
47,374,979
40,025,059
22,854,629
840,205,893
720,109,203
3,622,978,131

اﻟ$rﺎﻋﺔ
ﻗ@ﺎع اﻟMõﻣﺎت
ﺗJﺎرة dﺎﻟ(Jﻠﺔ واﻟ(ﻔPق
اﻟﻌﻘﺎارت واﻹﻧSﺎءات
اﻟ$ﻘﻞ
اﻟZارﻋﺔ
اﻟ+#ﺎﺣﺔ
اﻟﻘ@ﺎع اﻟ(ﺎﻟﻲ
اﻟﻘ@ﺎع اﻟﻌﺎم
ﺳﻠﻊ إﺳ)ﻬﻼﻛ+ﺔ
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2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
159,632,413
431,912,211
485,736,373
753,622,832
15,718,522
51,255,021
33,887,589
26,553,640
793,887,297
665,254,423
3,417,460,321
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zﻘ3م اﻟ$(d ?$Cﺢ ﺗ#ﻬ+ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ3(ßﻧﺔ ﻣ AﻗCﻞ ﻣÜﺳ#ﺎت ﺿ(ﺎن اﻟﻘPوض ،ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗ3زuﻊ ﻫìﻩ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ:
d 31ﺎﻧ>ن اﻷول 2021
ﺗﻐAiﺔ اﻟjﻬﺔ اﻟ*ﺎﻣ]ﺔ
%
70
60
50
100-35

ﻧ>ع اﻟN#ﻬAﻼت
ﻣoﺎ ر_ﻊ إﻧ#ﺎﺟAﺔ
ﻗ%وض ﺗoﻐAﻠAﺔ
ﻗ%وض ﺗ]_>/ﺔ
ﻣoﺎ ر_ﻊ ﺻﻐ%Aة وﻣ>#ﺳiﺔ

اﻟ$/ﻠﻎ اﻟ>]//ح
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
20,499,956
12,898,314
26,004,505
28,396,578
87,799,353

اﻟ%ﺻ BAاﻟﻘﺎﺋ@
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
15,392,510
9,918,272
21,018,094
21,131,159
67,460,035

ﻧ>ع اﻟN#ﻬAﻼت
ﻣoﺎ ر_ﻊ إﻧ#ﺎﺟAﺔ
ﻗ%وض ﺗoﻐAﻠAﺔ
ﻗ%وض ﺗ]_>/ﺔ
ﻣoﺎ ر_ﻊ ﺻﻐ%Aة وﻣ>#ﺳiﺔ

اﻟ$/ﻠﻎ اﻟ>]//ح
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
15,256,195
9,232,231
23,844,516
4,189,124
52,522,066

d 31ﺎﻧ>ن اﻷول 2020
ﺗﻐAiﺔ اﻟjﻬﺔ اﻟ*ﺎﻣ]ﺔ
اﻟ%ﺻ BAاﻟﻘﺎﺋ@
%
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
11,621,662
70
7,331,352
60
18,770,356
50
2,896,134
100 - 35
40,619,504

اﻟBﯾ>ن اﻟ#/ﻌ`%ة
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
2,623,363
885,511
7,427,634
2,930,306
13,866,814
اﻟBﯾ>ن اﻟ#/ﻌ`%ة
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
3,208,357
830,942
1,622,809
231,432
5,893,540

 .9ﻣ0ﺟ0دات ﻣﺎﻟ7ﺔ sﺎﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Oﺧﻼ ل ﺑ0.د اﻟ*ﺧﻞ اﻟóﺎﻣﻞ اﻷﺧôI
ﺗ(Sﻞ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ NPﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أﺳﻬ bﻣMرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳ3اق

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021
ﻣ^ﻠﻲ
أﺟC$ﻲ
0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2020
ﻣ^ﻠﻲ
أﺟC$ﻲ

ﻣﺎﻟ+ﺔ
دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻏP+

ﻣMرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳ3اق ﻣﺎﻟ+ﺔ
دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟ(3(Jع
دوﻻر أﻣvuPﻲ

17,480,998
19,560,839
37,041,837

3,535,467
1,677,958
5,213,425

21,016,465
21,238,797
42,255,262

7,483,575
16,077,517
23,561,092

3,450,180
1,547,752
4,997,932

10,933,755
17,625,269
28,559,024

ﻓ/Aﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ zyاﻟ{d%ﺔ اﻟ#ﻲ ﺗ X/ﻋﻠﻰ ﺣNﺎب إﺣA#ﺎ}ﻲ اﻟﻘ/Aﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
اﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧNP
أرáﺎح ﺑ+ﻊ ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ
اﻷﺧ NPﻣ)Càﺔ ﻣCﺎﺷPة ﻓﻲ اﻷرáﺎح اﻟ(Mورة
اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
)(4,999,792
3,337,959

دوﻻر أﻣvuPﻲ
)(3,854,902
)(1,144,890

)(30,716
)(1,692,549

)(4,999,792

ﺗ(` ﻋ(ﻠ+ﺎت اﻟ+Cﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻬMف ﺗ(u3ﻞ dﻌ¶ اﻷﻧ@Sﺔ اﻹﺳ)(àﺎرuﺔ اﻷﺧ NPوáﻬMف اﻟPõوج ﻣd Aﻌ¶ اﻹﺳ)(àﺎارت اﻟ)ﻲ ﻻ
ﺗ^ﻘ™ اﻟﻌﺎﺋ Mاﻟ(@ﻠ3ب ﻣ AﻗCﻞ اﻟ ?$Cوﺷ0Pﺎﺗﻪ اﻟ)ﺎdﻌﺔ.
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 .10ﻣ0ﺟ0دات ﻣﺎﻟ7ﺔ sﺎﻟ}ﻠﻔﺔ اﻟâ$ﻔﺄة
ﺗ(Sﻞ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أذوﻧﺎت وﺳ]Bات

ﻣ Bرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳ>اق

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

d 31ﺎﻧ>ن اﻷول 2021
أﺟ]$ﻲ

66,557,446
76,160,924

142,718,370
d 31ﺎﻧ>ن اﻷول 2020
ﻣ{ﻠﻲ
أﺟ]$ﻲ

ﺳ]Bات ﻣﺎﻟAﺔ

ﻏ %Aﻣ Bرﺟﺔ ﻓﻲ

ﺧ]_8ﺔ ﺣ>mﻣAﺔ

ﻣ{ﻠﻲ

ﺳ]Bات ﻣﺎﻟAﺔ

30,138,004
76,803,680

106,941,684

ﻣﺎﻟAﺔ

ﺻ>mك

إﺳﻼﻣAﺔ

أﺳ>اق ﻣﺎﻟAﺔ

-

40,876,267
40,876,267

12,500,000

-

-

8,000,000

62,328,177

-

62,328,177

8,000,000

اﻟ>/j/ع

اﻹﺋ/#ﺎﻧAﺔ اﻟ>#/ﻗﻌﺔ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

12,500,000
-

ﻣ zÉyاﻟNyﺎﺋ%

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

)(791,342

78,266,104

35,913,425

)(2,371,303

150,579,313

35,913,425

)(3,162,645

228,845,417

-

)(526,487

37,611,517

30,513,425

)(1,757,569

167,887,713

30,513,425

)(2,284,056

205,499,230

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õاﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة:
2021

رﺻ &%ﺑ&ا)ﺔ اﻟ-,ﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ^0Pﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ>/j/ع

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

180,446,295

26,073,566

1,263,425

207,783,286

28,436,785

)(4,312,009

100,000

24,224,776

)(1,264,410

1,264,410

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(1

2,081,832

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(3

)(2,300,000

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(2
رﺻ &%ﻧﻬﺎ)ﺔ اﻟ-,ﺔ

207,400,502

)(2,081,832

20,944,135

-

2,300,000

-

3,663,425

232,008,062

2020
اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ>/j/ع

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

44,130,341

1,263,425

245,088,985

)(14,731,458

)(22,574,241

-

)(37,305,699

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(2

)(7,156,337

7,156,337

-

-

رﺻ &%ﻧﻬﺎ)ﺔ اﻟ-,ﺔ

180,446,295

26,073,566

1,263,425

207,783,286

رﺻ &%ﺑ&ا)ﺔ اﻟ-,ﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ^0Pﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(1

199,695,219
2,638,871

48

)(2,638,871

-
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إن اﻟ^0Pﺔ اﻟ^ﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ £rõاﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة ﻫﻲ (0ﺎ ﯾﻠﻲ:
2021

اﻟ1ﺻ &%ﻓﻲ ﺑ&ا)ﺔ اﻟ-,ﺔ

اﻟNyﺎرة اﻻﺋ/#ﺎﻧAﺔ اﻟ>#/ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻBة ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ>/j/ع

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

952,904

67,727

1,263,425

2,284,056

73,380

5,209

800,000

878,589

)(96,125

96,125

-

-

951,545

145,805

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ 1

23,256

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ 3

)(1,870

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ 2
رﺻ &%ﻧﻬﺎ)ﺔ اﻟ-,ﺔ

-

)(23,256

-

-

1870

-

2,065,295

3,162,645

2020

اﻟ1ﺻ &%ﻓﻲ ﺑ&ا)ﺔ اﻟ-,ﺔ

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%/ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ>/j/ع

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

1,263,425

2,344,302

-

-

770,578

310,299

72

)(72

اﻟ%#N/د ﻣ 4اﻟNyﺎرة اﻻﺋ/#ﺎﻧAﺔ اﻟ>#/ﻗﻌﺔ

199,294

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ 2

)(17,040

17,040

952,904

67,727

ﻣﺎ ﺗ@ ﺗ{>_ﻠﻪ إﻟﻰ اﻟ%/ﺣﻠﺔ 1

رﺻ &%ﻧﻬﺎ)ﺔ اﻟ-,ﺔ

)(259,540

-

1,263,425

)(60,246
-

2,284,056

ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة dﺎﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ ﺑ %2,58 A+إﻟﻰ .%8,13
ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة dﺎﻟMﯾ$ﺎر اﻷردﻧﻲ ﺑ %5,01 A+إﻟﻰ .%6,49
ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة dﺎﻟMﯾ$ﺎر اﻟ)u3ôﻲ ﺑ %4,13 A+إﻟﻰ .%6,00
ﺗ) A(ßاﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(^ﻠ+ﺔ اﺳ)(àﺎر اﻟ ?$Cﻓﻲ أذوﻧﺎت ﺧ$uZﺔ ﺣ3vﻣ+ﺔ ﻓﻠ+$+@#ﺔ ﺣ R#ﺗﻌ( b+ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗb
)3vz §+^d (2016/64ن اﻟ^ Mاﻷﻋﻠﻰ ﻟ#ﻌ Pاﻟ brõﻋﻠﻰ اﻷذوﻧﺎت اﻟrﺎدرة dﻌ(ﻠﺔ اﻟv+Sﻞ  %8وﻋﻠﻰ اﻷذوﻧﺎت اﻟrﺎدرة dﻌ(ﻠﺔ
اﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ )ﻟ3C+ر 6ﺷﻬ3ر  (%3 +ﺳu3$ﺎً.

ﺗ(àﻞ ﺳM$ات ﺧ$uZﺔ ﺣ3vﻣ+ﺔ اﻷﺟ+C$ﺔ اﺳ)(àﺎر اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺳM$ات ﺧ$uZﺔ أردﻧ+ﺔ ﻣMرﺟﺔ ﺣ §+ﺗ)اPوح ﻧC#ﺔ اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟ(3ﺟ3دات
ﻣ %5.01 Aإﻟﻰ  %6,49وﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﻣ 6 Aأﺷﻬ Pإﻟﻰ أرáﻊ ﺳ3$ات.

ﯾ)اPوح اﻟﻌﺎﺋ Mﻋﻠﻰ اﻟ3vrك اﻹﺳﻼﻣ+ﺔ اﻹﻗﻠ+(+ﺔ ﺑ %2,55 A+و.%7,44
ﺗ)اPوح ﻓ)اPت إﺳ)^ﻘﺎق اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة ﻣ Aﺷﻬ Pإﻟﻰ ﺗ#ﻊ ﺳ3$ات.
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 .11إﺳ)$Lﺎر ﻓﻲ ﺷÉIﺎت ﺣﻠ7ﻔﺔ وﻣIóوع ﻣI)óك
ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ اﻹﺳ)(àﺎر ﻓﻲ اﻟ0PSﺎت اﻟ^ﻠ+ﻔﺔ واﻟ(PSوع اﻟ(P)Sك ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و:2020

ﺷ(vﺔ اﺑا(ج ﻟﻠF'gDﺔ واﻹﺳ'dDﺎر *

اﻟv(sﺔ اﻟﻔﻠFgFmTﺔ ﻟgﻘﻞ اﻷﻣ0ال واﻟ'ﻘFgDﺎت
اﻟgF'dﺔ واﻟXZﻣﺎت اﻟ'`(ﻓFﺔ **
ﺷرvﺔ {درة ﻟOﻠ0ل اﻟ|ﺎﻗﺔ***

*

ﺑﻠ Xاﻟ'sgﺄ

ﻧWTﺔ اﻟ'ﻠFpﺔ
2020
2021
%

أرس اﻟ'ﺎل اﻟ'rDD9
2020
2021
د وﻻر أﻣ(98ﻲ
د وﻻر أﻣ(98ﻲ

ﻓﻠ^FmT

21

21

4,751,499

4,904,368

ﻓﻠ^FmT

30

30

975,618

1,042,012

ﻓﻠ^FmT

50

-

3,943,935

-

9,671,052

5,946,380

ﺗﺄﺳ XNﺷd%ﺔ أﺑا%ج ﻟﻠA/]#ﺔ واﻹﺳ/`#ﺎ ر )أﺑا%ج( ﻓﻲ ﻓﻠ 4AiNﻋﺎم  2008وﻣ 4أﻫBاﻓﻬﺎ اﻟﻘAﺎم ãﺄﻋ/ﺎل اﻹﻧoﺎء واﻷﻧioﺔ اﻟﻌﻘﺎر_ﺔ
اﻟj#ﺎ ر_ﺔ mãﺎﻓﺔ أﻧ>اﻋﻬﺎ .ﯾ#ﺄﻟﻒ أرﺳ/ﺎل اﻟd%oﺔ اﻟã é##m/ﻪ ﻣ 21,4 4ﻣﻠ>Aن ﺳﻬ@ ãﻘ/Aﺔ اﺳA/ﺔ دوﻻر أﻣm_%ﻲ واﺣ BﻟﻠNﻬ@.

** ﺗﺄﺳ XNاﻟd%oﺔ اﻟﻔﻠA]AiNﺔ ﻟ]ﻘﻞ اﻷﻣ>ال واﻟ/ﻘA]#ﺎت اﻟ`]A/ﺔ واﻟByﻣﺎت اﻟ%É/ﻓAﺔ )أﻣﺎن( ﻓﻲ ﻓﻠ 4AiNﺳ]ﺔ  2008وﺗﻘ>م ﺑ#ﻘ@)B

ﺧBﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟ]ﻘ>د واﻟ/ﻘA]#ﺎت اﻟ`]A/ﺔ واﻷوارق اﻟj#ﺎر_ﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻓﻠ .4AiNﯾ#ﺄﻟﻒ أرﺳ/ﺎل اﻟd%oﺔ اﻟã é##m/ﻪ ﻣ4

 1ﻣﻠ>Aن ﺳﻬ@ ãﻘ/Aﺔ اﺳA/ﺔ دوﻻر أﻣm_%ﻲ واﺣ BﻟﻠNﻬ@.

*** ﺗﺄﺳ `#ﺷ0Pﺔ ﻗMرة ﻟ^ﻠ3ل اﻟ@ﺎﻗﺔ )اﻟ0PSﺔ( 0PS0ﺔ ﻣ#ﺎﻫ(ﺔ ﺧ3rﺻ+ﺔ ﻣ^Mودة ﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﺑأPﺳ(ﺎل ﯾ)ﺄﻟﻒ ﻣ8 A
ﻣﻠ3+ن ﺳﻬd bﻘ(+ﺔ إﺳ(+ﺔ دوﻻر أﻣvuPﻲ واﺣ Mﻟôﻞ ﺳﻬ)(z ،bﻠ? اﻟ %50 ?$Cﻣ Aأﺳﻬ bاﻟ0PSﺔ ،ﺣ §+ﯾ) bإدارة اﻟ0PSﺔ vSdﻞ

ﻣP)Sك dﺎﻟ)ﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ0PSﺔ اﻟ+$U3ﺔ ﻟ$rﺎﻋﺔ اﻷﻟ(3+$م واﻟPCوﻓ+ﻼت )ﻧﺎ ،(3vdﻟﻬìا ﻓﻘ Mﺗ bﺗ+$rﻒ اﻟ0PSﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣPSوع
ﻣP)Sك .ﺗﻌ(ﻞ اﻟ0PSﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ3ﻓ P+ﺣﻠ3ل اﻟ@ﺎﻗﺔ اﻟ()MJدة اﻟ^Mﯾàﺔ ﻟﻸﻓاPد واﻟ(Üﺳ#ﺎت .ﺑﻠﻎ أرﺳ(ﺎل اﻟ0PSﺔ اﻟ(Mﻓ3ع (0ﺎ ﻓﻲ

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣCﻠﻎ  8ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲd .ﺎﺷPت اﻟ0PSﺔ أﻧ)@Sﻬﺎ اﻟ)Sﻐ+ﻠ+ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .2021

50
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ﯾ>ﺿﺢ اﻟBjول اﻟ#ﺎﻟﻲ ﻣﻠ zyاﻟ/ﻌﻠ>ﻣﺎت اﻟ/ﺎﻟAﺔ اﻟ#/ﻌﻠﻘﺔ ãﺎﺳ/`#ﺎر اﻟ ì]$ﻓﻲ ﺷd%ﺎﺗﻪ اﻟ{ﻠAﻔﺔ:

اﻟ uÉI$اﻟ$ﺎﻟﻲ ﻟﻠÉIóﺎت اﻟ=ﻠ7ﻔﺔ
إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺟ3دات
إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(@ﻠá3ﺎت

2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ

أﺑاPج

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ

أﻣﺎن

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

35,462,386
)(7,624,495

36,118,581
)(7,458,991

4,308,459
)(1,383,967

ﺣrﺔ اﻟ?$C

5,847,957

6,018,514

877,348

954,858

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻗCﻞ اﻟ)ﻌMﯾﻞ
ﺗﻌMﯾﻼت

5,847,957
)(1,096,458

6,018,514
)(1,114,146

877,348
98,270

954,858
87,154

ﺣﻘ3ق اﻟ(ﻠ+ôﺔ

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ dﻌ Mاﻟ)ﻌMﯾﻞ

اﻻﯾاIدات وﻧ)ﺎﺋﺞ اﻷﻋ$ﺎل
ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾاPدات

ﻣrﺎر µuﺗSﻐ+ﻠ+ﺔ وóدارuﺔ وﻋﺎﻣﺔ
ﻣrﺎر µuﺗ(u3ﻞ
إﯾاPدات )ﻣrﺎر (µuأﺧ،NP
dﺎﻟrﺎﻓﻲ

27,837,891

4,751,499

28,659,590

4,904,368

975,618

3,182,860

1,042,012

2,000,041

1,667,037

2,093,984

1,676,168

35,161

)(6,329

88,708

109,350

)(931,918
)(251,693

)(500,613
)(290,182

اﻟáPﺢ ﻗCﻞ اﻟCuPßﺔ

851,591

869,913

ﻣPrوف اﻟCuPßﺔ

2,924,492

4,287,251
)(1,104,391

)(76,000

)(752,390
)(21,248

)(541,761
)(19,777

1409,054

1,223,980

)(185,336

ﺻﺎﻓﻲ اﻟáPﺢ ﻟﻠ$#ﺔ dﻌ MاﻟCuPßﺔ

775,591

)(173,983
695,930

)(230,367

1,178,687

1,038,644

ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ

-

-

-

-

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ

775,591

695,930

1,178,687

1,038,644

ﺣrﺔ اﻟ?$C

162,874

146,145

353,606

311,593

ﯾ3ﺿﺢ اﻟMJول اﻟ)ﺎﻟﻲ ﻣﻠ £õاﻟ(ﻌﻠ3ﻣﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ()ﻌﻠﻘﺔ dﺈﺳ)(àﺎر اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺷ0Pﺔ ﻗMرة:
2021

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ uÉI$اﻟ$ﺎﻟﻲ ﻟﻠIó$وع اﻟI)ó$ك

8,312,002

إﺟ/ﺎﻟﻲ اﻟ>/ﺟ>دات
إﺟ/ﺎﻟﻲ اﻟi/ﻠ>Uﺎت

)(424,132

ﺣrﺔ اﻟ?$C
ﺗﻌMﯾﻼت

3,943,935
-

7,887,870

ﺣﻘ>ق اﻟ/ﻠAîﺔ

3,943,935

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻼﺳ)(àﺎر

اﻻﯾاIدات وﻧ)ﺎﺋﺞ اﻷﻋ$ﺎل
إﯾاPدات

188

|

1,070,131

ﻧ)ﺎﺋﺞ اﻷﻋ(ﺎل

)(112,130

ﺣrﺔ اﻟ ?$Cﻣ Aﻧ)ﺎﺋﺞ اﻷﻋ(ﺎل

)(56,065
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 .12إﺳ)$Lﺎارت ﻋﻘﺎرcﺔ
ﺗ¨ﻬ Pاﻹﺳ)(àﺎارت اﻟﻌﻘﺎرuﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و b)uإﺛCﺎت اﻟ)ﻐ+اPت ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة .ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ
اﻟ^0Pﺔ اﻟ)ﻲ ﺗ(` ﻋﻠﻰ ﺑ M$اﻹﺳ)(àﺎارت اﻟﻌﻘﺎرuﺔ:
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ
25,884,919
362,999
)(285,740
25,962,178

رﺻ M+ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
اﻟ)ﻐ P+ﻓﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
رﺻ M+ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ
.13

دوﻻر أﻣvuPﻲ
25,677,869
159,000
48,050
25,884,919

ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ*ات وﺣ çاﺳ)*iام أﺻ0ل

2021
اﻟ'ﻠﻔﺔ:
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﺑ2اTﺔ اﻟ=?ﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟ@B8ل ﻣ dﻣeﺎرOﻊ
ﺗ g8اﻟ?Gﻔ>i
اﻻﺳ#Gﻌﺎدات
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﻧﻬﺎTﺔ اﻟ=?ﺔ
اﻹﺳ.ﻬﻼ ك اﻟ.2ا3ﻛ:5
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﺑ2اTﺔ اﻟ=?ﺔ
اﻻﺳGﻬﻼك ﻟﻠ=?ﺔ
اﻻﺳ#Gﻌﺎدات
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﻧﻬﺎTﺔ اﻟ=?ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ;2ﺔ اﻟ<ﻓ=3.ﺔ:

2020

ﻣ#ﺎﻧﻲ
وﻋﻘﺎارت*
دوﻻر أﻣPONﻲ

أﺛﺎث
وﻣﻌ2ات
دوﻻر أﻣPONﻲ

أﺟﻬ5ة
اﻟ8ﺎﺳ :اﻵﻟﻲ
دوﻻر أﻣPONﻲ

ﺗ?>=8ﺎت
اﻟ@ﺄﺟBر
دوﻻر أﻣPONﻲ

وﺳﺎﺋﻞ
ﻧﻘﻞ
دوﻻر أﻣPONﻲ

ﺣ Fاﺳ2HGام
ﻣBﺟBدات
دوﻻر أﻣPONﻲ

اﻟ@B@Kع
دوﻻر أﻣPONﻲ

47,779,280

107,849,386

17,485,357

13,467,721

4,710,511

41,776,137

233,068,392

47,779,280

5,775,325
)(599,419
113,025,292

524,238
)(60,157
17,949,438

1,539,484
15,007,205

604,319
)(480,661
4,834,169

2,917,015
)(874,850
43,818,302

11,360,381
)(2,015,087
242,413,686

8,356,599
621,649
8,978,248

71,174,830
6,961,633
)(263,620
77,872,843

38,801,032

35,152,449

ﻣ#ﺎﻧﻲ
وﻋﻘﺎارت*

أﺛﺎث
وﻣﻌ2ات

14,156,307
1,295,497
)(56,768
15,395,036
2,554,402

أﺟﻬ5ة
اﻟ8ﺎﺳ :اﻵﻟﻲ

8,093,293
2,075,306
10,168,599
4,838,606
ﺗ?>=8ﺎت
اﻟ@ﺄﺟBر

اﻟ'ﻠﻔﺔ:
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﺑ2اTﺔ اﻟ=?ﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟ@B8ل ﻣ dﻣeﺎرOﻊ
ﺗ g8اﻟ?Gﻔ>i
اﻻﺳ#Gﻌﺎدات
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﻧﻬﺎTﺔ اﻟ=?ﺔ

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

46,708,005

101,088,313

16,066,003

13,038,789

1,071,275
47,779,280

7,861,833
)(1,100,760
107,849,386

1,652,236
)(232,882
17,485,357

428,932
13,467,721

اﻹﺳ.ﻬﻼ ك اﻟ.2ا3ﻛ:5
اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﺑ2اTﺔ اﻟ=?ﺔ
اﻻﺳGﻬﻼك ﻟﻠ=?ﺔ
اﻻﺳ#Gﻌﺎدات

اﻟNﺻ> 2ﻓﻲ ﻧﻬﺎTﺔ اﻟ=?ﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ;2ﺔ اﻟ<ﻓ=3.ﺔ:

*

2020

1,690,186
322,222
)(320,739
1,691,669
3,142,500
وﺳﺎﺋﻞ
ﻧﻘﻞ

8,166,800
4,535,390
)(292,713
12,409,477
31,408,825
ﺣ Fاﺳ2HGام
ﻣBﺟBدات

111,638,015
15,811,697
)(933,840
126,515,872
115,897,814
اﻟ@B@Kع

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

4,830,321

38,741,538

220,472,969

141,844
)(261,654
4,710,511

3,034,599
41,776,137

14,190,719
)(1,595,296
233,068,392

7,747,357
609,242
-

63,052,617
9,120,864
)(998,651

12,945,690
1,443,382
)(232,765

7,010,888
1,082,405
-

1,439,793
396,982
)(146,589

3,947,275
4,219,525
-

96,143,620
16,872,400
)(1,378,005

39,422,681

36,674,556

3,329,050

5,374,428

3,020,325

33,609,337

121,430,377

8,356,599

71,174,830

14,156,307

8,093,293

1,690,186

8,166,800

111,638,015

ﺗ(Sﻞ اﻟ(Cﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎارت أار ٍ
ض ﻣ(ﻠ03ﺔ ﻟﻠ ?$Cﻟ((ﺎرﺳﺔ أﻋ(ﺎﻟﻪ اﻟ(Prﻓ+ﺔ C(dﻠﻎ  15,700,255دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن
اﻷول  2021و.2020

ﺗ) A(ßاﻟ(()ﻠôﺎت واﻵﻻت واﻟ(ﻌMات ﺑ3$د ﻣ)#ﻬﻠôﺔ dﺎﻟôﺎﻣﻞ وﻻ ازﻟ` ﺗMõ)#م ﻓﻲ ﻋ(ﻠ+ﺎت اﻟ ?$CوﺗCﻠﻎ 0ﻠﻔ)ﻬﺎ ﻣCﻠﻎ 62,216,394

دوﻻر أﻣvuPﻲ وﻣCﻠﻎ  59,386,780دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و ،2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
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.14

ﻣóﺎرcﻊ ﺗ= ¢اﻟ).ﻔy7

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cأﻋ(ﺎل إﻧSﺎء وﺗ R+@Sوﺗ3ﺳ+ﻊ وﺗ^$+#ﺎت ﻟﻔPوع اﻟ ?$CاﻟMJﯾMة ،وأﻋ(ﺎل ﺗ R+@Sوﺗ3ﺳ+ﻊ وﺗ^$+#ﺎت ﻣﺄﺟ3ر ﻟﻠ?$C
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ )ﺷ0Pﺔ ﺗﺎdﻌﺔ( .ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ اﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ(Sﺎرuﻊ ﺗ^` اﻟ)$ﻔ ì+ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ:
2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ

2,680,297

3,175,677

إﺿﺎﻓﺎت

1,644,400

5,753,272

ﻣ^3ل إﻟﻰ ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌMات وﺣ™ اﺳ)Mõام ﻣ3ﺟ3دات )إßzﺎح (13

)(1,056,516
)(1,901,389

-

اUﻔﺎءات

اﻟPﺻ M+ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

1,366,792

2,680,297

)(6,248,652

إن اﻟôﻠﻔﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻻﺳ)(ôﺎل اﻟ(Sﺎرuﻊ ﺗ^` اﻟ)$ﻔ(0 ì+ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﺗﻘMر C(dﻠﻎ  2,314,435دوﻻر أﻣvuPﻲ،
و3)uﻗﻊ اﻻﻧ)ﻬﺎء ﻣ Aﻫìﻩ اﻟ(Sﺎرuﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم .2022
.15

ﻣ0ﺟ0دات ﻏ I7ﻣﻠ0$ﺳﺔ

اﻟ}ﻠﻔﺔ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻓﻲ 0 1ﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ 2021

3,774,558

24,541,092

اﻹﺿﺎﻓﺎت

-

1,300,903

1,300,903

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021

3,774,558

25,841,995

29,616,553

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 1ﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ 2021

-

12,887,255

12,887,255

اﻹUﻔﺎء ﻟﻠ$#ﺔ

-

2,115,405

2,115,405

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021

-

15,002,660

15,002,660

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ$7ﺔ اﻟ*ﻓ)cIﺔ

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021

190

ﺣ™ اﻟSﻬPة

اﻟ^ﺎﺳ Rاﻵﻟﻲ

اﻟ(3(Jع

28,315,650

اﻹ{ﻔﺎء

|
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10,839,335

14,613,893

اﻟ}ﻠﻔﺔ

ﺑاPﻣﺞ

ﺣ™ اﻟSﻬPة

اﻟ^ﺎﺳ Rاﻵﻟﻲ

اﻟ(3(Jع

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻓﻲ 0 1ﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ 2020

3,774,558

22,423,297

26,197,855

اﻹﺿﺎﻓﺎت

-

2,117,795

2,117,795

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2020

3,774,558

24,541,092

28,315,650

اﻹ{ﻔﺎء

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 1ﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ 2020

-

10,900,739

10,900,739

اﻹUﻔﺎء ﻟﻠ$#ﺔ

-

1,986,516

1,986,516

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2020

-

12,887,255

12,887,255

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ$7ﺔ اﻟ*ﻓ)cIﺔ

ﻛ(ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2020

3,774,558

11,653,837

15,428,395

ﺗ(` دارﺳﺔ ﺗMﻧﻲ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()3ﻗﻊ اﺳ)Pدادﻫﺎ ﻟﻠSﻬPة اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋ Aاﺳ)^3اذ اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ dﻌ Mﺧbr
ﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ+Cﻊ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟ)Mاول ﻟ#ﻬ bاﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ )اﻟ( N3)#اﻷول( (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و(0 .2020ﺎ

ﺗ(` ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻼﺳ)(àﺎر dﻘ)(+ﻪ اﻟ3#ﻗ+ﺔ وﻣﻘﺎرﻧ)ﻪ dﻌ(ﻠ+ﺎت ﺑ+ﻊ اﺳ)(àﺎارت ﻣ(ﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳ3اق اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ0 §+^d .ﺎﻧ`

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ3#ﻗ+ﺔ ﻟﻼﺳ)(àﺎر أﻛ PCﻣ Aاﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ،وﻋﻠ+ﻪ ﻟ bﯾ)$ﺞ ﻋ M$اﻟMارﺳﺔ أzﺔ ﺧ#ﺎﺋ PﺗMﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗ(+ﺔ ﺣ™ اﻟSﻬPة اﻟ(J#ﻞ.
.16

ﻣ0ﺟ0دات أﺧôI

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ذﻣ bﻣMﯾ$ﺔ وﺳﻠﻒ ﻣÜﻗ)ﺔd ،ﺎﻟrﺎﻓﻲ*

11,743,498

9,815,677

ﺷv+ﺎت ﻣﻘﺎﺻﺔ

10,003,474

12,571,202

ﻓ3اﺋ Mوﻋ(3ﻻت ﻣ^)#ﻘﺔ

11,194,422

دﻓﻌﺎت ﻣﻘMﻣﺔ

6,451,191

6,954,133

779,869

1,867,160

ﻣZõون ﻗUPﺎﺳ+ﺔ وﻣ@3Cﻋﺎت وأﺟﻬZة

2,324,916

ﻣ3ﺟ3دات آﻟ` ﻣﻠ)+ôﻬﺎ ﻟﻠ ?$Cوﻓﺎء ﻟMﯾ3ن**

ﺣ#ﺎdﺎت ﻣMﯾ$ﺔ أﺧNP

9,630,871

2,160,781

1,840,817

4,628,866

44,338,187

47,628,690

* ﺗ¨ﻬ Pاﻟìﻣ bاﻟ(Mﯾ$ﺔ واﻟ#ﻠﻒ اﻟ(Üﻗ)ﺔ dﺎﻟrﺎﻓﻲ ،ﺣ §+ﺗ bﺗﻘ M++ﻣ £rõﺗMﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟìﻣ bواﻟ#ﻠﻒ اﻟ(Üﻗ)ﺔ
C(dﻠﻎ  300,000دوﻻر أﻣvuPﻲ.
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** )`/ﻞ ﻫ<ا اﻟ B]$اﻟ{d%ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎارت آﻟ` ﻣﻠ)+ôﻬﺎ ﻟﻠ ?$Cوﻓﺎء ﻟMﯾ3ن ﻣ^)#ﻘﺔ:

ﻓﻲ ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ

2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﺑ+ﻊ ﻋﻘﺎارت ﻣv()#ﻠﺔ

1,867,160

)(419,760

677,531

إUﻔﺎءات

)(667,531

-

ﻓﻲ ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

779,869

1,867,160

إﺿﺎﻓﺎت

.17

-

1,189,629

وداﺋﻊ ﺳﻠâﺔ اﻟ.ﻘ* اﻟﻔﻠ;7.7âﺔ

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ
46,296,880
16,042,099
20,000,000
73,472,818
86,627,310
242,439,107

ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬP
وداﺋﻊ ﺗ^ﻔuZ+ﺔ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗ MuZﻋ Aﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ*P
وداﺋﻊ ﺗCﺎدﻟ+ﺔ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗﻘﻞ ﻋ 3 AأﺷﻬP
وداﺋﻊ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗ MuZﻋ Aﺛﻼﺗﺔ أﺷﻬP

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ
28,191,932
77,738,726
18,571,989
43,844,655
168,347,302

* à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻗ(+ﺔ وداﺋﻊ ﺗ^ﻔuZ+ﺔ ﻣ Aﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﻟﻠ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ )ﺷ0Pﺔ ﺗﺎdﻌﺔ( ﺑﻬMف ﺗõﻔ+ﻒ اﻵﺛﺎر
اﻻﻗ)rﺎدzﺔ ﻷزﻣﺔ ﻓP+وس 30روﻧﺎ )ﻛ3ﻓ (19 M+ﻋﻠﻰ أﻧ@Sﺔ اﻟ0PSﺔ اﻟ)ﺎdﻌﺔ وﻣﺎ ﻟ^ﻘﻬﺎ ﻣ Aﺧ#ﺎﺋ Pﻧ)J+ﺔ ﺗﺄﺟ+ﻞ أﻗ#ﺎ üاﻟﻌ(ﻼء

ﺧﻼل ﻋﺎم  .2020ﻗﺎم اﻟ(d ?$CﻌﺎﻟJﺔ أﺛ PاﻟﻔPق ﺑ A+ﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة ﻟﻬìﻩ اﻟ3داﺋﻊ وﺳﻌ PاﻟﻔﺎﺋMة اﻟ3#ﻗ+ﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌ+ﺎر
اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ – (20) bﻣ^ﺎﺳCﺔ اﻟ($ﺢ اﻟ^3vﻣ+ﺔ واﻹﻓrﺎح ﻋ Aاﻟ(#ﺎﻋMات اﻟ^3vﻣ+ﺔ ،ﻧ)ﺞ ﻋ$ﻬﺎ أرáﺎح dﻘ(+ﺔ

 1,428,011دوﻻر أﻣvuPﻲ ﺗ bﻗM+ﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ$#ﺔ اﻟ()$ﻬ+ﺔ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2020ﺿ( AﺑM$

ﺻﺎﻓﻲ إﯾاPدات اﻟ)(u3ﻞ واﻻﺳ)(àﺎر )إßzﺎح (0 .(33ﺎ ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل اﻟﻌﺎم dﺎUﻔﺎء 0ﺎﻣﻞ ﻗ(+ﺔ اﻟ(Cﻠﻎ اﻟ(J#ﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم
 2020وﻗM+ﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ$#ﺔ ﻟ3)+اﻓ™ ﻣﻊ اﻟ(ﻌﺎﻟJﺔ اﻟ(^ﺎﺳ+Cﺔ ﻟﻠ)ﻌMﯾﻼت اﻟ$ﺎﺗJﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)(u3ﻼت اﻹﺳﻼﻣ+ﺔ
ﻟﻠ0PSﺔ اﻟ)ﺎdﻌﺔ.
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.18

وداﺋﻊ ﺑ0.ك وﻣ¨ﺳ;ﺎت ﻣIwﻓ7ﺔ

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺣNﺎãﺎت ﺟﺎ ر_ﺔ
وﺗ{ Xاﻟiﻠé

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

6 31ﺎﻧ7ن اﻷول 2021
ﻣ{ﻠﻲ
أﺟ]$ﻲ

1,010,601
11,425,149

6 31ﺎﻧ7ن اﻷول 2020
ﻣ{ﻠﻲ
أﺟ]$ﻲ

* 32,582,614
16,076,862

12,435,750

48,659,476

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ
\ ﺗ ñ{#Nﺧﻼل ﻓ%#ة
 3أﺷﻬ%

وداﺋﻊ
ﺗ$ﺎدﻟAﺔ

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

18,996,455
66,629,663
85,626,118
4,820,874
28,607,851
33,428,725

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
10,000,000
10,000,000
20,000,000
-

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺗñ{#N
ﺧﻼل ﻓ%#ة ﺗB_8
ﻋ 3 4أﺷﻬ%
دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ

2,000,000
2,000,000
-

-

اﻟ>/j/ع

-

دوﻻ ر أﻣm_%ﻲ
32,007,056
88,054,812

120,061,868
37,403,488
44,684,713
82,088,201

* ﯾ) A(ßﻫìا اﻟ M$CﻣCﻠﻎ  30,473,580دوﻻر أﻣvuPﻲ à(zﻞ أﻣﺎﻧﺎت ﺷ^ Aﻧﻘ MﻟCﻌ¶ اﻟ3$Cك اﻟ(^ﻠ+ﺔ (0ﺎ ﺑ)ﺎرuﺦ 0 31ﺎﻧ3ن
اﻷول .2021

.19

وداﺋﻊ اﻟﻌ$ﻼء
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ

وداﺋﻊ اﻟﻌ(ﻼء

ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ وﺗ^` اﻟ@ﻠR
وداﺋﻊ اﻟ)3ﻓP+

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر
ﺣ#ﺎdﺎت ﻣMﯾ$ﺔ – ﻣÜﻗ)ﺎً داﺋ$ﺔ

وداﺋﻊ اﻟ)3ﻓP+
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

1,950,804,278
1,308,094,915

1,780,702,941
1,060,677,761

4,067,803,469

3,685,637,385

569,584,056
376,163,801

387,933,636
507,364,353

5,013,551,326

4,580,935,374

789,999,818
18,904,458

ﺣﻘ3ق أﺻ^ﺎب ﺣ#ﺎdﺎت اﻻﺳ)(àﺎر اﻟ(@ﻠﻘﺔ

2020

945,747,857

809,683,606
34,573,077

895,297,989

 ﺑﻠﻐ` وداﺋﻊ اﻟﻘ@ﺎع اﻟﻌﺎم (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ  197,456,958دوﻻر أﻣvuPﻲ و150,023,920دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %3,94و  %3,27ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

 ﺑﻠﻐ` ﻗ(+ﺔ اﻟ3داﺋﻊ اﻟ)ﻲ ﻻ ﺗ)ﻘﺎﺿﻰ ﻓ3اﺋ Mأو ُ3)#zﻓﻰ ﻋﻠ+ﻬﺎ ﻋ3اﺋ(0 Mﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ 3,200,179,705دوﻻر أﻣvuPﻲ و 2,764,362,450دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %65,25و %60,34ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ
اﻟ3داﺋﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

 ﺑﻠﻐ` ﻗ(+ﺔ اﻟ3داﺋﻊ اﻟJﺎﻣMة (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ  129,318,773دوﻻر أﻣvuPﻲ و77,032,004دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %2,58و %1,68ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
 ﺑﻠﻐ` ﻗ(+ﺔ اﻟ3داﺋﻊ اﻟ(^3Jزة (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و 2020ﻣCﻠﻎ  113,799,938دوﻻر أﻣvuPﻲ و65,237,219دوﻻر أﻣvuPﻲ أ≠ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %2,27و %1,42ﻣ Aإﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
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ﺗﺄﻣ.7ﺎت ﻧﻘ*/ﺔ

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﺗﺄﻣ$+ﺎت ﻧﻘzMﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ:
2021

ﺗ#ﻬ+ﻼت وﺗ(u3ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣCﺎﺷPة
ﺗ#ﻬ+ﻼت وﺗ(u3ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻏ P+ﻣCﺎﺷPة
أﺧNP

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

291,588,276

253,088,880

215,141,761
34,946,784
41,499,731

185,005,213
33,413,859
34,669,808

ﺗ)اPوح ﻧC#ﺔ اﻟﻔ3اﺋ Mﻋﻠﻰ ﻫìﻩ اﻟ)ﺄﻣ$+ﺎت ﻣﺎ ﺑ %0,1 A+و ،%5,5وﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﻣ Aﺷﻬ Pإﻟﻰ ﺧ(= ﺳ3$ات.
.21

ﻗIض ﻣ;ﺎﻧ*

ﺣrﻞ اﻟ ?$Cﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻋﻠﻰ ﻗPض ﻣ#ﺎﻧ3(d Mﺟ Rاﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﺗ bﺗ3ﻗ+ﻌﻬﺎ ﺑ)ﺎرuﺦ  20ﺣuZاPن  2016ﻣﻊ ﻣÜﺳ#ﺔ اﻟ)(u3ﻞ اﻟMوﻟ+ﺔ
C(dﻠﻎ  50ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ،وM#uد اﻟﻘPض 3(dﺟ Rﻫìﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻋﻠﻰ  10أﻗ#ﺎ üﻧrﻒ ﺳu3$ﺔ ﺧﻼل ﻣMة  10ﺳ3$ات ﻣ$ﻬﺎ
 5ﺳ3$ات ﻓ)Pة ﺳ(ﺎح .اﺳ)^™ اﻟﻘ ∞#اﻻول ﻟﻠﻘPض ﺑ)ﺎرuﺦ 0 15ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و ™^)#uاﻟﻘ ∞#اﻷﺧ P+ﺑ)ﺎرuﺦ  15ﺣuZاPن
 .2026ﻫìا و ™^)#uﻋﻠﻰ اﻟﻘPض ﻓﺎﺋMة ﺳu3$ﺔ (dﻌMل  %7,52ﺗM#د ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧrﻒ ﺳ ≠3$ﺑMأت ﺑ)ﺎرuﺦ 0 15ﺎﻧ3ن اﻷول
.2016
ﻛ(ﺎ وﻗﻊ اﻟ ?$Cﺑ)ﺎرuﺦ  30أzﺎر  2017إﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻗPض إﺿﺎﻓ+ﺔ ﻣﻊ ﻣÜﺳ#ﺔ اﻟ)(u3ﻞ اﻟMوﻟ+ﺔ وﻋﻠ+ﻬﺎ ﺗ(` زuﺎدة ﻗ(+ﺔ اﻟﻘPض اﻟ(#ﺎﻧM
C(dﻠﻎ  25ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟCr+ﺢ  75ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ،ﺑ$ﻔ= ﺷPو üإﺗﻔﺎﻗ+ﺔ اﻟﻘPض اﻟ(#ﺎﻧ Mاﻟ(Sﺎر اﻟ+ﻬﺎ أﻋﻼﻩ.
ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل اﻟﻌﺎم M#dاد ﻣCﻠﻎ  2,5ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻣ Aﻗ(+ﺔ ﻫìا اﻟﻘPض اﻟ(#ﺎﻧMة ﻟCr+ﺢ اﻟPﺻ M+اﻟﻘﺎﺋ 72,5 bﻣﻠ3+ن
دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021ﻣﻘﺎﺑﻞ  75ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2020
.22

أﻣ0ال ﻣﻘ)Iﺿﺔ

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ ﻫìا اﻟ:M$C

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول
2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

15,000,000

اﻟM$rوق اﻟﻌáPﻲ ﻟﻺﻧ(ﺎء اﻻﻗ)rﺎد≠ واﻻﺟ)(ﺎﻋﻲ*
و0ﺎﻟﺔ اﻟ)+($ﺔ اﻟﻔPﻧ+#ﺔ**

اﻟ ?$Cاﻷوروáﻲ ﻟﻼﺳ)(àﺎر ****

15,000,000

13,442,500

12,636,180

10,000,000

-

10,000,000

اﻟ ?$Cاﻷوروáﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋ(ﺎر واﻟ)+($ﺔ ***

*

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول
2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

48,442,500

-

27,636,180

ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﺑ)3ﻗ+ﻊ اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻣﻊ اﻟM$rوق اﻟﻌáPﻲ ﻟﻺﻧ(ﺎء اﻻﻗ)rﺎد≠ واﻻﺟ)(ﺎﻋﻲ C(dﻠﻎ  15ﻣﻠ3+ن دوﻻر

أﻣvuPﻲ ﺑﻬMف ﺗ(u3ﻞ ﺗ#ﻬ+ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟMﻋ bاﻟ(S$ﺂت اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔM#z .د ﻫìا اﻟﻘPض 3(dﺟ 15 Rﻗ ∞#ﻧrﻒ

ﺳ ،≠3$ﯾMCأ اﻟM#اد dﻌ Mﻓ)Pة ﺳ(ﺎح  36ﺷﻬ اً ،Pﺣ ™^)#z §+اﻟﻘ ∞#اﻷول ﺑ)ﺎرuﺦ  30ﺣuZاPن  2023و)$uﻬﻲ اﻟM#اد ﺑ)ﺎرuﺦ

 30ﺣuZاPن ™^)#z .2030ﻋﻠﻰ اﻟﻘPض ﻓﺎﺋMة ﺳu3$ﺔ (dﻌMل .%3
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**

ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑ)3ﻗ+ﻊ اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﺗ(u3ـﻞ اﻟ(Sـﺎرuﻊ اﻟßõـاPء ﻣﻊ و0ﺎﻟﺔ اﻟ)+($ﺔ اﻟﻔPﻧ+#ﺔ )اﻟ03ﺎﻟﺔ( و$áـﺎًء ﻋﻠ+ـﻪ ﻗـﺎم
اﻟ$Cـ? dﺈUـﻼق ﻣSـPوع “ ”Sunref Palestineواﻟ ≠ìﺗﻬMف ﻟﻠ)ﻌ uPـﻒ  C(dـﺎدرة اﻟ)( u3ـﻞ اﻷﺧ Pßاﻟ(ﻘMﻣ ـﺔ ﻣ ـ Aاﻟ03ﺎﻟ ـﺔ
ﺑMﻋ ـ bﻣ ـ Aاﻻﺗ^ﺎد اﻷوروáﻲ .و$áﺎًء ﻋﻠ+ﻪ ،ﺗ)+ﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻟﻠ ?$Cﺗ#ﻬ+ﻼت C(dﻠﻎ أﻗrﺎﻩ  12,500,000ﯾ3روM#z .د ﻫìا
اﻟﻘPض 3(dﺟ 20 Rﻗ@#ﺎً ﻧrﻒ ﺳ ≠3$ﻣ)#ﺎوuﺔ ،ﯾMCأ اﻟM#اد dﻌ Mﻓ)Pة ﺳ(ﺎح  36ﺷﻬ اً .Pاﺳ)^™ اﻟﻘ ∞#اﻷول ﺑ)ﺎرuﺦ 30

ﺗ AuPSاﻟàﺎﻧﻲ  2021و)$uﻬﻲ اﻟM#اد ﺑ)ﺎرuﺦ  31أzﺎر  ™^)#z .2031ﻋﻠﻰ اﻟﻘPض ﻓﺎﺋMة ﺳu3$ﺔ (dﻌMل  .%2,62ﺑﻠﻎ

اﻟPﺻ M+اﻟ()#ﻐﻞ (0ﺎ ﻓﻲ0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و  2020ﻣCﻠﻎ  13,442,500دوﻻر أﻣvuPﻲ و 12,636,180دوﻻر
أﻣvuPﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
***

ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑ)3ﻗ+ﻊ اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻣﻊ اﻟ ?$Cاﻷوروáﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋ(ﺎر واﻟ)+($ﺔ C(dﻠﻎ  15ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﺑﻬMف
ﺗ(u3ﻞ ﺗ#ﻬ+ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟMﻋ bاﻟ(S$ﺂت اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔ ،ﺣ §+ﺗ bﺗ^u3ﻞ ﻣCﻠﻎ  10ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم،

ﻋﻠﻰ أن ﯾ) bﺗ^u3ﻞ dﺎﻗﻲ اﻟ(Cﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدمM#z .د ﻫìا اﻟﻘPض 3(dﺟ 15 Rﻗ ∞#ﻧrﻒ ﺳ ،≠3$ﯾMCأ اﻟM#اد dﻌM

ﻓ)Pة ﺳ(ﺎح  18ﺷﻬ اً ،Pﺣ ™^)#z §+اﻟﻘ ∞#اﻷول ﺑ)ﺎرuﺦ  15ﺣuZاPن  2022و)$uﻬﻲ اﻟM#اد ﺑ)ﺎرuﺦ  15ﺣuZاPن .2026

 ™^)#zﻋﻠﻰ اﻟﻘPض ﻓﺎﺋMة ﺳu3$ﺔ (dﻌMل  + %3ﻟ3C+ر.

**** ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑ)3ﻗ+ﻊ اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻣﻊ اﻟ ?$Cاﻷوروáﻲ ﻟﻼﺳ)(àﺎر C(dﻠﻎ  50ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﺑﻬMف ﺗ(u3ﻞ ﺗ#ﻬ+ﻼت
اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻟMﻋ bاﻟ(S$ﺂت اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔ ،ﺣ §+ﺗ bﺗ^u3ﻞ ﻣCﻠﻎ  10ﻣﻠ3+ن دوﻻر أﻣvuPﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﯾ)b

ﺗ^u3ﻞ dﺎﻗﻲ اﻟ(Cﻠﻎ ﺧﻼل اﻟ3$#ات اﻟﻘﺎدﻣﺔM#z .د ﻫìا اﻟﻘPض 3(dﺟ 14 Rﻗ ∞#ﻧrﻒ ﺳ .≠3$ﺣ ™^)#z §+اﻟﻘ ∞#اﻷول
ﺑ)ﺎرuﺦ  15أzﺎر  2022و)$uﻬﻲ اﻟM#اد ﺑ)ﺎرuﺦ  15ﺗ AuPSاﻟàﺎﻧﻲ  ™^)#z .2028ﻋﻠﻰ اﻟﻘPض ﻓﺎﺋMة ﺳu3$ﺔ (dﻌMل

.%3,49
.23

ﻗIوض اﻻﺳ)*اﻣﺔ ﻣ Oﺳﻠâﺔ اﻟ.ﻘ* اﻟﻔﻠ;7.7âﺔ

à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻗ(+ﺔ وداﺋﻊ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ (2020/22) bﺑﻬMف ﺗõﻔ+ﻒ اﻵﺛﺎر
اﻻﻗ)rﺎدzﺔ ﻷزﻣﺔ ﻓP+وس 30روﻧﺎ )ﻛ3ﻓ (19 M+ﻋﻠﻰ اﻷﻧ@Sﺔ واﻟ(Sﺎرuﻊ اﻻﻗ)rﺎدzﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟ(Sﺎرuﻊ اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔ§+^d ،
ﺗ3)#ﻓﻲ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ MﻓﺎﺋMة ﺑC#$ﺔ  %0,5ﻋﻠﻰ اﻟ)(u3ﻞ اﻟ((3$ح ﻣ AﻗCﻠﻬﺎ وuﻠ)Zم اﻟd ?$Cﺎﺳ)+ﻔﺎء ﻓﺎﺋMة ﻣ)$ﺎﻗrﺔ  M^dأﻗrﻰ ﺑC#$ﺔ

 %3ﻣ Aاﻟ(ﻘ)Pﺿ .A+ﺑﻠﻎ رﺻ M+ﻗPوض اﻻﺳ)Mاﻣﺔ  22,307,552دوﻻر أﻣvuPﻲ و 9,134,926دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن

اﻷول  2021و0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  ،2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
.24

ﻣâﻠm0ﺎت ﻋﻘ0د اﻻl/ﺎر

ﯾ3ﺿﺢ اﻟMJول أدﻧﺎﻩ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻣ@ﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر واﻟ^0Pﺔ ﻋﻠ+ﻬﺎ:

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ
33,453,914
)(634,533
2,917,015
958,455
)(4,794,691
31,900,160

رﺻ M+ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
اﺳ)Cﻌﺎدات
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
ﺗôﺎﻟ+ﻒ اﻟ)(u3ﻞ ﻟﻠ$#ﺔ
دﻓﻌﺎت
رﺻ M+ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

58

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول
2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
33,671,658
3,034,599
1,011,795
)(4,264,138
33,453,914
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ﺗ(àﻞ اﻟ)اZﻣﺎت اﻟﻌﻘ3د اﻟ()#ﺄﺟPة اﻻﻋ)اPف @(dﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اﻻJzﺎر dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟ^ﺎﻟ+ﺔ ﻟMﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ)ﻲ ﯾ)ﻌ A+دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣMة
اﻟﻌﻘ .Mﺗ) A(ßدﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟMﻓﻌﺎت اﻟàﺎﺑ)ﺔ )واﻟ)ﻲ ﺗ) A(ßاﻟMﻓﻌﺎت اﻟ)ﻲ ﻓﻲ ﻣ3(ßﻧﻬﺎ ﺗﻌ) PCدﻓﻌﺎت إJzﺎر ﺛﺎﺑ)ﺔ( ﻣ@Pوﺣﺎً ﻣ$ﻬﺎ
ﺣ3اﻓ ZاﻹJzﺎر اﻟ(^)#ﻘﺔ ودﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر اﻟ()ﻐP+ة اﻟ)ﻲ ﺗﻌ)( Mﻋﻠﻰ ﻣÜﺷاPت أو ﻣﻌMﻻت ﻣ)ﻔ™ ﻋﻠ+ﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟPSو üاﻟﻌﻘ ،Mواﻟ(Cﺎﻟﻎ
اﻟ()3ﻗﻊ ﺗ^+rﻠﻬﺎ 3(dﺟ Rﺿ(ﺎﻧﺎت اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ()Cﻘ+ﺔ .ﺗ) A(ßدﻓﻌﺎت اﻹJzﺎر أßzﺎً اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(^)#ﻘﺔ ﻋ M$ﻣ(ﺎرﺳﺔ ﺧ+ﺎر اﻟSاPء واﻟ≠ì
ﻣ Aاﻟ( M0Üأن (zﺎرﺳﻪ اﻟ ?$Cوﻗ(+ﺔ ﻏاPﻣﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘ MاﻹJzﺎر ،إذا 0ﺎن اﻟ ?$Cﯾ ≠3$ان (zﺎرس ﺧ+ﺎر اﻹﻧﻬﺎء وﻓﻘﺎً ﻟPSو üاﻟﻌﻘ.M
ﺗ bﺧ brاﻟ)اZﻣﺎت اﻟﻌﻘ3د اﻟ()#ﺄﺟPة dﺎﺳ)Mõام ﻧC#ﺔ ﻋﺎﺋ .%3,01 Mﻫìا وﻗ Mﺗ bاﺣ)#ﺎب اﻟﻌ( Pاﻟ()3ﻗﻊ ﻟ(@ﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اﻹJzﺎر
ﻋﻠﻰ ﻓ)Pة  10ﺳ3$ات.
إن ﻗ(+ﺔ ﻣPrوف اﻻJzﺎر ﻟﻠﻌﻘ3د ﻗP+rة اﻻﺟﻞ وﻋﻘ3د اJzﺎر اﻷﺻ3ل ﻣõ$ﻔßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ واﻟ)ﻲ ﺗ bاﻻﻋ)اPف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ
اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ$#ﺔ اﻟ()$ﻬ+ﺔ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2020ﺑﻠﻐ`  766,480دوﻻر أﻣvuPﻲ و909,304
دوﻻر أﻣvuPﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ )إßzﺎح .(38
.25

ﻣwwiﺎت ﻣ)0.ﻋﺔ
رﺻM+
ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
دوﻻر أﻣvuPﻲ

É 31ﺎﻧ0ن اﻷول 2021
ﺗﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ اﻟMõﻣﺔ
ﻣ £rõﻗßﺎzﺎ

46,931,940
1,919,435

É 31ﺎﻧ0ن اﻷول 2020
ﺗﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ اﻟMõﻣﺔ
ﻣ £rõﻗßﺎzﺎ

45,056,909
1,919,435

اﻟ(3vن
ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
دوﻻر أﻣvuPﻲ
9,833,706
300,000

48,851,375

46,976,344

اﻟ(Mõ)#م
ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
دوﻻر أﻣvuPﻲ
)(8,001,758
-

10,133,706

)(8,001,758

5,982,147
-

)(4,107,116
-

5,982,147

)(4,107,116

رﺻM+
ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ
دوﻻر أﻣvuPﻲ
48,763,888
2,219,435
50,983,323
46,931,940
1,919,435
48,851,375

ﯾ) bاﻟ) £+rõﻟ)ﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ اﻟMõﻣﺔ ﻟﻠ(û3ﻔ A+وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧ3ن اﻟﻌ(ﻞ اﻟ#ﺎر≠ اﻟ(ﻔﻌ3ل ﻓﻲ ﻓﻠ A+@#وﻧ¨ﺎم ﺷÜون اﻟ(û3ﻔ A+اﻟõﺎص
dﺎﻟ .?$Cﻛ(ﺎ zﻘ3م اﻟd ?$CﺈﺟاPء دارﺳﺔ إﻛ)3ارuﺔ ﻟﻠ)^ﻘ™ ﻣ AﻋMم وﺟ3د ﻓPوﻗﺎت ﺟ3ﻫuPﺔ ﻋ Aاﺣ)#ﺎب اﻟ(rrõﺎت وﻓﻘﺎً ﻟ(ﻌ+ﺎر
اﻟ(^ﺎﺳCﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ(19) b
.26

ﻣwwiﺎت اﻟ4اIﺋ®

ﻟﻘ0 Mﺎﻧ` اﻟ^0Pﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ#ﺎب ﻣrrõﺎت اﻟßاPﺋ Rﺧﻼل اﻟ$#ﺔ اﻟ()$ﻬ+ﺔ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول  2021و(0 2020ﺎ ﯾﻠﻲ:
2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

4,610,652
28,350,526
)(10,764,288
)(704,576
21,492,314

رﺻ M+ﺑMاzﺔ اﻟ$#ﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺳﻠﻔ+ﺎت ﻣMﻓ3ﻋﺔ
اﻟ(M#د ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ
رﺻ M+ﻧﻬﺎzﺔ اﻟ$#ﺔ

2021

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ ﻣ £rõاﻟßاPﺋ Rﻟﻠ$#ﺔ:

دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟ( £rõاﻟ(3vن ﻟﻠ$#ﺔ
ﺧ3rﻣﺎت ﺿ+CuPﺔ ﺗ+JSﻌ+ﺔ وﺗu3#ﺎت أﺧNP
ﻣPrوف اﻟßاPﺋ Rاﻟ¨ﺎﻫ Pﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟMﺧﻞ اﻟ(3ﺣMة ﻟﻠ$#ﺔ

196

|

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

28,920,430
)(569,904
28,350,526
59

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

1,421,119
17,748,220
)(14,339,725
)(218,962
4,610,652
2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

18,619,982
)(871,762
17,748,220

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õﺗu3#ﺔ اﻟáPﺢ اﻟ(^ﺎﺳCﻲ ﻣﻊ اﻟáPﺢ اﻟCuPßﻲ ﻟﻠ$#ﺔ ﻟﻠ:?$C
2021

دوﻻر أﻣvuPﻲ

84,604,853
)(5,714,944
14,015,342

اﻟáPﺢ اﻟ(^ﺎﺳCﻲ
أرáﺎح ﻏ P+ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠCuPßﺔ
ﻣPrوﻓﺎت ﻏ P+ﻣﻘ3Cﻟﺔ ﺿ+CuPﺎ

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟáPﺢ اﻟõﺎﺿﻊ ﻟCuPßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟáPﺢ اﻟõﺎﺿﻊ ﻟCuPßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ
ﯾZ$ل :ﺿCuPﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ
ﺿCuPﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟPواﺗR
ﺗﻌMﯾﻼت ﻟﻐﺎzﺎت إﺣ)#ﺎب ﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ

92,905,251
92,905,251
)(12,814,517
)(7,800,711
)(3,286,669

ﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ

10,350,503

69,003,354

اﻟMﺧﻞ اﻟõﺎﺿﻊ ﻟCuPßﺔ اﻟMﺧﻞ

23,165,020

اﻟßاPﺋ Rاﻟ(^)#ﻘﺔ ﻋ Aاﻟ$#ﺔ

28,920,430

اﻟßاPﺋ Rاﻟ( £rõﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

%34,18

ﻧC#ﺔ اﻟCuPßﺔ اﻟﻔﻌﻠ+ﺔ

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

40,160,368
)(15,879,892
25,286,539
49,567,015
49,567,015
)(6,836,830
)(7,652,138
)(1,753,511
33,324,536
4,998,680

11,835,510

18,619,982
%46,36

zﻘ3م اﻟd ?$Cﺎﻟ) £+rõﻟﻠßاPﺋ Rوﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘ3اﻧ A+اﻟ#ﺎرuﺔ اﻟ(ﻔﻌ3ل واﻟ)ﻲ ﺗ) A(ßاﻟﻘاPر dﻘﺎﻧ3ن رﻗ (22) bﻟ$#ﺔ  2017واﻟﻘاPر dﻘﺎﻧ3ن

رﻗ (10) bﻟ$#ﺔ .2017

ﻟ bﯾ)3ﺻﻞ اﻟ ?$Cإﻟﻰ ﺗu3#ﺔ ﻧﻬﺎﺋ+ﺔ ﻣﻊ داﺋPة ﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ وﺿCuPﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ ﻋ Aﻧ)ﺎﺋﺞ أﻋ(ﺎﻟﻪ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2020و .2019وﻗM
ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ)ﻘ bzMاﻹﻗاPارت اﻟ+CuPßﺔ ﻓﻲ ﻣ3ﻋMﻫﺎ و)uﺎdﻊ اﻟ(S)#ﺎر اﻟCuPßﻲ إﺟاPء اﻟ(õﺎﻟrﺎت اﻟ$ﻬﺎﺋ+ﺔ.
ﺑﻠﻐ` اﻟC#$ﺔ اﻟﻘﺎﻧ3ﻧ+ﺔ ﻟCuPßﺔ اﻟMﺧﻞ (0 ،%15ﺎ ﺑﻠﻐ` اﻟC#$ﺔ اﻟﻘﺎﻧ3ﻧ+ﺔ ﻟCuPßﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ  %16وذﻟ? (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن
اﻷول  .2021اﺳ)$ﺎداً ﻷﺣvﺎم اﻟﻘاPر dﻘﺎﻧ3ن رﻗ (4) bﻟ$#ﺔ Sd 2014ﺄن ﺗﻌMﯾﻞ اﻟﻘاPر dﻘﺎﻧ3ن رﻗ (8) bﻟﻌﺎم Sd 2011ﺄن ﺿCuPﺔ

اﻟMﺧﻞ ،ﻓﺈن ﺿCuPﺔ اﻟMﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرáﺎح اﻟ$ﺎﺟ(ﺔ ﻋ Aﺗ(u3ﻞ اﻟ(Sﺎرuﻊ اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔ ﺗ3)#ﻓﻰ ﺑC#$ﺔ  %10ﻣ Aﺗﻠ? اﻷرáﺎح.

60
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.27

ﻣâﻠm0ﺎت أﺧôI

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2021

دوﻻر أﻣ()*ﻲ

ﺷv+ﺎت ﺑ+ô$ﺔ ﻣMrﻗﺔ
ذﻣ bﻋ(ﻼء ﺷ0Pﺎت ﺗﺎdﻌﺔ
ﺣ3اﻻت ﺻﺎدرة
ﻓ3اﺋ Mﻣ^)#ﻘﺔ وﻏ P+ﻣMﻓ3ﻋﺔ
ﻣ)Sﻘﺎت ﻣﺎﻟ+ﺔ ﺳﺎﻟCﺔ )ﻋ(ﻠ+ﺎت ﺑ A+اﻟ3$Cك(
ﻣ £rõﻣvﺎﻓﺂت ﻣû3ﻔA++
ﺗ3زuﻌﺎت أرáﺎح ﻧﻘzMﺔ ﻏ P+ﻣMﻓ3ﻋﺔ
ﻓ3اﺋ Mوﻋ(3ﻻت ﻣMﻓ3ﻋﺔ ﻣﻘMﻣﺎً
أﻣﺎﻧﺎت ﻣÜﻗ)ﺔ
ﺗﺄﻣ$+ﺎت ﻧﻘzMﺔ ﻟJﻬﺎت ﻣﺎﻧ^ﺔ
ﺿاPﺋ Rﻣ^)#ﻘﺔ
ﻋﺎﺋ Mأﺻ^ﺎب ﺣ#ﺎdﺎت اﻹﺳ)(àﺎر اﻟ(@ﻠ™
ﻣrﺎر µuﻣ^)#ﻘﺔ
ﻣvﺎﻓﺂت أﻋßﺎء ﻣJﻠ= اﻹدارة
ﻣ £rõﺗMﻧﻲ ﺗ#ﻬ+ﻼت إﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻏ P+ﻣCﺎﺷPة )إßzﺎح (51
أﺧNP

.28

22,086,247
13,679,208
10,679,050
6,696,086
6,256,487
5,700,000
5,505,477
4,655,044
4,580,207
3,038,627
2,775,327
2,767,005
1,987,990
1,240,000
315,086
4,894,110
96,855,951

2020

دوﻻر أﻣ()*ﻲ

23,422,336
13,364,659
8,985,958
7,466,146
12,564,464
6,503,254
1,997,074
4,493,292
2,717,255
1,308,279
2,602,245
1,556,251
1,020,000
302,153
4,839,147
93,142,513

ﻋﻼ وة إﺻ*ار

ﻧ) `Jﻋﻼوة اﻹﺻMار ﻣ(ﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻻﺳ)^3اذ ﻋﻠﻰ اﻟ(^ﻔ¨ﺔ اﻟ+ô$Cﺔ ﻟﻠ ?$Cاﻟ)Jﺎر≠ اﻟﻔﻠ$+@#ﻲ ﻣ Aﺧﻼل ﻗ+ﺎم ﺑ ?$ﻓﻠd A+@#ﺈﺻMار  10,008,685ﺳﻬ(ﺎً ﻣAاﺳﻬ(ﻪ ﻟ(#ﺎﻫ(ﻲ اﻟ ?$Cاﻟ)Jﺎر≠ اﻟﻔﻠ$+@#ﻲ .ﺗ(àﻞ ﻋﻼوة اﻹﺻMار واﻟCﺎﻟﻐﺔ  15,813,723دوﻻر أﻣvuPﻲ اﻟﻔPق ﺑ A+ﺳﻌ PﺗMاول
اﻷﺳﻬ bواﻟ)ﻲ ﺑﻠﻐ`  2,58دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬ bوﻗ)(+ﻬﺎ اﻷﺳ(+ﺔ واﻟCﺎﻟﻐﺔ واﺣ Mدوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬ ،bوذﻟ? وﻓﻘﺎً ﻟ(ﺎ أﻗPﺗﻪ اﻟﻬy+ﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ P+اﻟﻌﺎدzﺔ ﻟﻠ ?$Cﺑ)ﺎرuﺦ  25آذار .2016

 إدﺧﺎل ﻣÜﺳ#ﺔ اﻟ)(u3ﻞ اﻟMوﻟ+ﺔ  ?uPS0إﺳ)اPﺗJ+ﻲ ﻟﻠ#(d ?$Cﺎﻫ(ﺔ  %5ﻣ Aأرﺳ(ﺎل اﻟ ?$Cأ≠ ﻣﺎ zﻌﺎدل  4,070,239ﺳﻬ(ﺎًdﻘ(+ﺔ إﺳ(+ﺔ ﻣﻘMارﻫﺎ واﺣ Mدوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬ bوﻋﻼوة إﺻMار dﻘ(+ﺔ ) (2,06دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬ bاﻟ3اﺣ3(J(d ،Mع ﻋﻼوة
إﺻMار ﻗMرﻫﺎ  8,384,692دوﻻر أﻣvuPﻲ ،وذﻟ? وﻓﻘﺎً ﻟ(ﺎ أﻗPﻩ ﻣJﻠ= إدارة اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺟﻠ)#ﻪ اﻟ)ﻲ اﻧﻌﻘMت ﻓﻲ  15ﺣuZاPن
.2008

 PUح  13ﻣﻠ3+ن ﺳﻬ bﻟﻺﻛ))ﺎب اﻟàﺎﻧ ≠3ﻣﻘ 3rاًر ﻋﻠﻰ ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟ ?$Cﻓﻘ∞ dﻘ(+ﺔ إﺳ(+ﺔ ﻣﻘMارﻫﺎ واﺣ Mدوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬbوﻋﻼوة إﺻMار dﻘ(+ﺔ ) (0.5دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬ3(J(d ،bع ﻋﻼوة إﺻMار ﻗMرﻫﺎ  650,000دوﻻر أﻣvuPﻲ ،وذﻟ? وﻓﻘﺎً ﻟ(ﺎ
أﻗPﺗﻪ اﻟﻬy+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏ P+اﻟﻌﺎدzﺔ ﻟﻠ ?$Cﻓﻲ ﺟﻠ)#ﻬﺎ اﻟ)ﻲ اﻧﻌﻘMت ﻓﻲ  6ﻧ#+ﺎن .2007

 -ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺑ)ﺎرuﺦ  15ﺗ(3ز  2021ﺑ)3ﻗ+ﻊ اﺗﻔﺎﻗ+ﺔ ﻣﻊ ﻣﻊ ﻣÜﺳ#ﺔ ﺑPوáﺎر 30اﻟﻔPﻧ+#ﺔ )اﻟ(Üﺳ#ﺔ(  §+^dﺗ P(à)#ﻣ Aﺧﻼﻟﻬﺎ

ﻣ3(Jﻋﺔ اﻟ03ﺎﻟﺔ اﻟﻔPﻧ+#ﺔ ﻟﻠ)+($ﺔ ) (FISEAاﻟ)ﺎdﻌﺔ ﻟﻠ(Üﺳ#ﺔ واﻟ)ﻲ ﺗ3(d bﺟCﻬﺎ إدﺧﺎل اﻟ(Üﺳ#ﺔ  ?uPS0إﺳ)اPﺗJ+ﻲ ﻟﻠ?$C

#(dﺎﻫ(ﺔ  %3,34ﻣ Aأرﺳ(ﺎل اﻟ ?$Cأ≠ ﻣﺎ zﻌﺎدل  7,272,727ﺳﻬ(ﺎً dﻘ(+ﺔ إﺳ(+ﺔ ﻣﻘMارﻫﺎ دوﻻر أﻣvuPﻲ واﺣ Mﻟﻠ#ﻬ bوﻋﻼوة

إﺻMار dﻘ(+ﺔ ) (0,65دوﻻر أﻣvuPﻲ ﻟﻠ#ﻬ bاﻟ3اﺣ3(J(d ،Mع ﻋﻼوة إﺻMار ﻗMرﻫﺎ  4,727,273دوﻻر أﻣvuPﻲ.
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اﻹﺣ)7ﺎ{7ﺎت

اﻹﺣ)7ﺎ{ﻲ اﻹﺟ>ﺎر±
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧ3ن اﻟ0PSﺎت وﻗﺎﻧ3ن اﻟ(rﺎرف zﻘ)@ﻊ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ %10ﻣ Aاﻷرáﺎح اﻟrﺎﻓ+ﺔ ﺳu3$ﺎً ﺗ £rõﻟ^#ﺎب اﻹﺣ)+ﺎUﻲ اﻹﺟCﺎر≠.
ﻻ 3Jzز وﻗﻒ ﻫـìا اﻻﻗ)@ﺎع ﻗCﻞ أن ﯾCﻠﻎ ﻣ3(Jع اﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ()(Jﻌﺔ ﻟﻬìا اﻟ^#ﺎب ﻣﺎ zﻌﺎدل أرﺳ(ﺎل اﻟ .?$Cﻻ 3Jzز ﺗ3زuﻊ اﻹﺣ)+ﺎUﻲ
اﻹﺟCﺎر≠ ﻋﻠﻰ اﻟ(#ﺎﻫ( A+إﻻ 3(dاﻓﻘﺔ ﻣC#ﻘﺔ ﻣ Aﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.

اﻹﺣ)7ﺎ{ﻲ اﻹﺧ)7ﺎر±

à(zﻞ اﻹﺣ)+ﺎUﻲ اﻹﺧ)+ﺎر≠ ﻣﺎ ﯾ) bإﻗ)@ﺎﻋﻪ ﻣ AﻗCﻞ اﻟ0PSﺎت اﻟ)ﺎdﻌﺔ.
إﺣ)7ﺎ{ﻲ ﻣiﺎ{ IﻣIwﻓ7ﺔ ﻋﺎﻣﺔ
à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻗ(+ﺔ إﺣ)+ﺎUﻲ اﻟ(õﺎ PUاﻟ ≠ìﺗ bاﻗ)@ﺎﻋﻪ وﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ (2015/6) bﺑC#$ﺔ  %1,5ﻣA

اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة dﻌPU Mح ﻣ £rõﺗMﻧﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ واﻟﻔ3اﺋ Mواﻷرáﺎح واﻟﻌ(3ﻻت

اﻟ(ﻌﻠﻘﺔ و %0,5ﻣ Aاﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻏ P+اﻟ(CﺎﺷPة .وﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌ( b+ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ ،(2013/53) bﻻ ﯾ)b
ﺗ Au3ôإﺣ)+ﺎUﻲ ﻣõﺎ PUﻣPrﻓ+ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ((3$ﺣﺔ ﻟﻠ(Üﺳ#ﺎت اﻟrﻐP+ة واﻟ()3ﺳ@ﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧ@Cﻘ` ﻋﻠ+ﻬﺎ اﻟPSو üاﻟ3اردة ﻓﻲ اﻟ)ﻌ( .b+ﻗﺎم اﻟ ?$Cﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑ)@ ™+Cﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟMوﻟﻲ رﻗ(9) b

وﺗ+J#ﻞ أﺛ Pاﻟ(ﻌ+ﺎر ﻣ Aﺣ#ﺎب ﻫìا اﻻﺣ)+ﺎUﻲ (dﺎ ﯾ)ﻌﻠ™ dﺎﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ اﻟõﺎﺻﺔ dﺎﻟ(Pﺣﻠ) A+اﻷوﻟﻰ واﻟàﺎﻧ+ﺔ وﻓﻘﺎً

ﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ .(2018/2) bﻻ 3Jzز اﻟ)Prف ﺑﻬìا اﻻﺣ)+ﺎUﻲ أو ﺗ3زuﻌﻪ إﻻ 3(dاﻓﻘﺔ ﻣC#ﻘﺔ ﻣ Aﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘM
اﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.
إﺣ)7ﺎ{ﻲ ﺗﻘﻠ>ﺎت دورcﺔ
à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻗ(+ﺔ اﻹﺣ)+ﺎUﻲ اﻟ ≠ìﺗ bاﻗ)@ﺎﻋﻪ وﻓﻘﺎً ﻟ)ﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ (2011/1) bو) (2015/6ﺑC#$ﺔ %15

ﻣ Aاﻷرáﺎح اﻟrﺎﻓ+ﺔ dﻌ MاﻟßاPﺋ Rﻟ)Mﻋ b+أرﺳ(ﺎل اﻟ ?$Cوﻟ(3اﺟﻬﺔ اﻟ(õﺎ PUاﻟ(^@+ﺔ dﺎﻟﻌ(ﻞ اﻟô$Cﻲ .ﻻ 3Jzز اﺳ)Mõام أ≠ ﺟZء
ﻣ Aإﺣ)+ﺎUﻲ اﻟ)ﻘﻠCﺎت اﻟMورuﺔ أو ﺗõﻔß+ﻪ ﻋﻠﻰ أ≠ وﺟﻪ إﻻ 3(dاﻓﻘﺔ ﻣC#ﻘﺔ ﻣ Aﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ .ﻻ 3Jzز وﻗﻒ ﻫـìا اﻹﻗ)@ﺎع

ﻗCﻞ أن ﯾCﻠﻎ ﻣ3(Jع اﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ()(Jﻌﺔ ﻟﻬìا اﻟ^#ﺎب ﻣﺎ zﻌﺎدل  % 20ﻣ Aأرﺳ(ﺎل اﻟ .?$Cﺗ bﺧﻼل ﻋﺎم  2018اﺻMار ﺗﻌﻠ(+ﺎت

ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗSd (2018/1) bﺄن اﺣ)#ﺎب اﺣ)+ﺎUﻲ اﻟ)ﻘﻠCﺎت اﻟMورuﺔ ،ﺣ §+ﺳ b)+اﺣ)#ﺎdﻪ C#$0ﺔ ﻣ Aاﻷﺻ3ل اﻟ(Pﺟ^ﺔ
dﺎﻟ(õﺎ PUﺗﻘPرﻫﺎ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﺗ)اPوح ﺑ .(%2,5-%0) A+ﺗ bﺗ^Mﯾ Mﻫìﻩ اﻟC#$ﺔ ﻣ AﻗCﻞ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mﻟﻌﺎم §+^d 2018

ﺗ3ôن  %0,57ﻣ Aاﻷﺻ3ل اﻟ(Pﺟ^ﺔ dﺎﻟ(õﺎ .PUﺗ bﺧﻼل ﻋﺎم  2019اﺻMار ﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ رﻗ(2019/13) b

Sdﺄن اﺣ)#ﺎب ﻣ Mrأرس اﻟ(ﺎل اﻟ(ßﺎد ﻟﻠ)ﻘﻠCﺎت اﻟMورuﺔ ،ﺣ §+ﺳ b)+اﺣ)#ﺎdﻪ C#$0ﺔ ﻣ Aاﻷﺻ3ل اﻟ(Pﺟ^ﺔ dﺎﻟ(õﺎ PUﺗﻘPرﻫﺎ

ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﺗ)اPوح ﺑ ،(%2,5 - %0) A+ﺗ bﺗ^Mﯾ Mﻫìﻩ اﻟC#$ﺔ ﻟﻌﺎم  §+^d 2019ﺗ3ôن  %0,66ﻣ Aاﻷﺻ3ل اﻟ(Pﺟ^ﺔ

dﺎﻟ(õﺎ ،PUﺣ RJz §+ﻋﻠﻰ اﻟ ?$Cاﻹﻓrﺎح ﻋ Aﻣ Mrأرس اﻟ(ﺎل اﻟ(ßﺎد ﻟﻠ)ﻘﻠCﺎت اﻟMورuﺔ ﻓﻲ ﺑ+ﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﺑ)Mاء ﻣ Aﺑ+ﺎﻧﺎت

ﻛﺎﻧ3ن اﻷول  .2023ﻟz bﻘ bاﻟ ?$Cﺧﻼل اﻟﻌﺎم dﺎﻗ)@ﺎع إﺣ)+ﺎUﻲ اﻟ)ﻘﻠCﺎت اﻟMورuﺔ ﺑ$ﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻫ(ﺎت ﻣﻊ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.
ﻛ(ﺎ  P¨^zاﻟ)Prف ﻓﻲ ﻫìا اﻻﺣ)+ﺎUﻲ دون ﻣ3اﻓﻘﺔ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.
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أﻗPت اﻟﻬy+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ?$Cﻓﻲ ﺟﻠ)#ﻬﺎ اﻟﻌﺎدzﺔ اﻟ)ﻲ إﻧﻌﻘMت ﺑ)ﺎرuﺦ  31آذار  2021ﺗ3زuﻊ أرáﺎح C(dﻠﻎ  10,404,000دوﻻر أﻣvuPﻲ

وذﻟ? ﺑ3اﻗﻊ  2,080,800دوﻻر أﻣvuPﻲ 3)0زuﻌﺎت أﺳﻬ bو 8,323,200دوﻻر أﻣvuPﻲ 0ﺄرáﺎح ﻧﻘzMﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟٌ0 ?$Cﻞ
ﺑC#$ﺔ ﻣﺎ (zﻠôﻪ ﻣ Aأﺳﻬ bاﻟ.?$C
أﻗPت اﻟﻬy+ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ?$Cﻓﻲ ﺟﻠ)#ﻬﺎ اﻟﻌﺎدzﺔ اﻟ)ﻲ إﻧﻌﻘMت ﺑ)ﺎرuﺦ  26آذار  2020ﺗ3زuﻊ أرáﺎح C(dﻠﻎ  20,400,000دوﻻر أﻣvuPﻲ
وذﻟ? ﺑ3اﻗﻊ  4,080,000دوﻻر أﻣvuPﻲ 3)0زuﻌﺎت أﺳﻬ bو 16,320,000دوﻻر أﻣvuPﻲ 0ﺄرáﺎح ﻧﻘzMﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟٌ0 ?$Cﻞ
ﺑC#$ﺔ ﻣﺎ (zﻠôﻪ ﻣ Aأﺳﻬ bاﻟ.?$C
ﻛ( ـﺎ أﻗPت اﻟﻬ y+ـﺔ اﻟﻌ ـﺎﻣ ـﺔ اﻟﻌ ـﺎد zـﺔ ﻟﻠ $Cـ? اﻹﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ ﻓﻲ اﺟ)( ـﺎﻋﻬ ـﺎ اﻟ($ﻌﻘ ـ Mﺑ) ـﺎرuﺦ  17آذار  2021ﺗ3زuﻊ أر áـﺎح C(dﻠﻎ
 5,815,000دوﻻر أﻣvuPﻲ وذﻟ? ﺑ3اﻗﻊ  3,250,000دوﻻر أﻣvuPﻲ 3)0زuﻌﺎت أﺳﻬ bو 2,565,000دوﻻر أﻣvuPﻲ 0ﺄرáﺎح ﻧﻘzMﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ.
اﻟﻔ0اﺋ* اﻟ*اﺋ.ﺔ

.31

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cاﻟﻔ3اﺋ MاﻟMاﺋ$ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ^#ﺎdﺎت اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ:

2021

ﻗPوض
ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ ﻣMﯾ$ﺔ
ﺣ#ﺎdﺎت Uﻠ Rﻣ3Svﻓﺔ
ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة
أرﺻMة ﻟ NMﺑ3$ك وﻣÜﺳ#ﺎت ﻣPrﻓ+ﺔ
@dﺎﻗﺎت اﻻﺋ)(ﺎن
أرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cاﻟﻔ3اﺋ Mاﻟ(Mﯾ$ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ^#ﺎdﺎت اﻟ)ﺎﻟ+ﺔ:

200

166,252,374

161,289,379

2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻓ0اﺋ* ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻌ$ﻼء:
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر
وداﺋﻊ اﻟ)3ﻓP+
ﺣ#ﺎdﺎت ﺟﺎرuﺔ وﺗ^` اﻟ@ﻠR

|

دوﻻر أﻣvuPﻲ
109,480,832
27,858,793
12,219,407
8,874,043
4,272,445
3,546,854
-

دوﻻر أﻣvuPﻲ
106,496,865
27,246,987
11,137,370
7,433,087
4,360,528
4,426,409
188,133

اﻟﻔ0اﺋ* اﻟ*$ﯾ.ﺔ

.32

ﻓ3اﺋM
ﻓ3اﺋM
ﻓ3اﺋM
ﻓ3اﺋM
ﻓ3اﺋM

2020

ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
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اﻟﻘPض اﻟ(#ﺎﻧM
وداﺋﻊ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ
اﻷﻣ3ال اﻟ(ﻘ)Pﺿﺔ
وداﺋﻊ ﺑ3$ك وﻣÜﺳ#ﺎت ﻣPrﻓ+ﺔ
ﻣ@ﻠá3ﺎت ﻋﻘ3د اJzﺎر

63

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

25,198,716
2,944,509
154,305
28,297,530
5,831,888
1,491,136
1,049,100
1,276,759
959,837

29,936,376
1,326,084
246,168
31,508,628
5,855,620
1,991,480
269,768
2,013,306
1,011,795

38,906,250

42,650,597

.33

ﺻﺎﻓﻲ اﯾاIدات اﻟ)c0$ﻞ واﻻﺳ)$Lﺎر

.34

ﺻﺎﻓﻲ إﯾاIدات اﻟﻌ0$ﻻت

à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﺻﺎﻓﻲ اﯾاPدات اﻟ)(u3ﻞ واﻹﺳ)(àﺎر ﻟﻠ ?$Cاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌáPﻲ )ﺷ0Pﺔ ﺗﺎdﻌﺔ( ﻣ ì$ﺗﺎرuﺦ اﻹﺳ)^3اذ ،ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ
ﻫìا اﻟ:M$C
2020
2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ
دوﻻر أﻣvuPﻲ
43,348,373
60,693,209
إﯾاPدات ﻋ3اﺋ Mﺗ(u3ﻼت
2,584,535
2,192,718
ﻋ3اﺋ Mإﺳ)(àﺎارت
45,932,908
62,885,927
)(10,270,226
)(12,719,228
ﯾZ$ل :ﻋﺎﺋ Mاﺻ^ﺎب ﺣ#ﺎdﺎت اﻻﺳ)(àﺎر اﻟ(@ﻠ™
35,662,682
50,166,699

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻋ(3ﻻت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻋ0$ﻻت داﺋ.ﺔ:
ﺗ#ﻬ+ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣCﺎﺷPة
ﺻﺎﻓﻲ إﯾاPدات ﻋ(3ﻻت اﻟ@Cﺎﻗﺎت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ
ﻋ(3ﻟﺔ إدارة ﺣ#ﺎب
ﺷv+ﺎت
ﺣ3اﻻت ﺑ+ô$ﺔ
ﺗ#ﻬ+ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻏ P+ﻣCﺎﺷPة
ﻋ(3ﻟﺔ ﺗ^u3ﻞ رواﺗR
ﺧMﻣﺎت ﺑ+ô$ﺔ ﻣ)õﻠﻔﺔ

11,454,945
5,439,515
7,460,217
4,977,780
7,344,144
3,217,377
3,524,533
6,414,128
49,832,639
)(3,747,398
46,085,241

ﯾu.ل :ﻋ0$ﻻت ﻣ*ﯾ.ﺔ

.35

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ
10,510,904
6,559,130
7,238,433
5,700,480
5,371,148
3,470,702
3,775,575
3,983,597
46,609,969
)(3,453,484
43,156,485

ﺻﺎﻓﻲ أرmﺎح ﻣ=ﻔ≥ﺔ ﻣ0ﺟ0دات ﻣﺎﻟ7ﺔ

إن ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻫﻲ (0ﺎ ﯾﻠﻲ:

2021

أرáﺎح )ﺧ#ﺎﺋ (Pﻏ P+ﻣ)^ﻘﻘﺔ ﻣ Aﺗﻘ b++ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣA
ﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋP

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
4,199,145

دوﻻر أﻣvuPﻲ
)(1,223,581

585,596

ﻋ3اﺋ Mﺗ3زuﻌﺎت ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧNP
أرáﺎح ﻣ)^ﻘﻘﺔ ﻣ Aﺑ+ﻊ ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ
اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋP
ﻋ3اﺋ Mﺗ3زuﻌﺎت ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو
اﻟ#õﺎﺋ PﻣCﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

1,255,231

-

711,980

-

ﻋ3اﺋ Mﺗ3زuﻌﺎت ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح أو اﻟ#õﺎﺋP
أرáﺎح ﺑ+ﻊ ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة
ﻋ(3ﻟﺔ إدارة إﺳ)(àﺎارت

481,418
19,858
)(693,134

820,823
)(457,058

64

1,977,333

7,951,831

885,949

611,729

معا ً نؤثر 201

إﯾاIدات أﺧs ،ôIﺎﻟwﺎﻓﻲ
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2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

إJzﺎارت اﻟ$rﺎدﯾ™ اﻟ^MﯾzMﺔ

247,207

3,857,115

2,922,628

ﻣ)ﻔPﻗﺔ

4,325,101

3,812,512

8,429,423

6,941,015

إﺳ)Pداد ﻓ3اﺋ Mﻣﻌﻠﻘﺔ

205,875

ﻧﻔﻘﺎت اﻟ¥0$ﻔO7

.37

2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

رواﺗ Rوﻣ$ﺎﻓﻊ وﻋﻼوات اﻟ(û3ﻔA+

50,225,633

49,195,022

ﺿCuPﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟ(ßﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟPواﺗR

7,800,711

7,652,138

ﻣvﺎﻓﺂت وﺣ3اﻓZ

6,134,250

3,307,283

ﻣ#ﺎﻫ(ﺔ اﻟ ?$Cﻓﻲ ﺻM$وق إدﺧﺎر اﻟ(û3ﻔ*A+

2,128,265

2,139,786

ﺗMر Ruﻣû3ﻔA+

839,351

608,258

82,172,194

73,595,572

9,833,706

ﺗﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ ﺧMﻣﺔ اﻟ(û3ﻔA+

3,745,537

ﺗﺄﻣ A+وﻧﻔﻘﺎت +CUﺔ

919,211

ﺑMل ﻣﻼ=d
ﺗ$ﻘﻼت

*

545,530

5,982,147

3,341,861
983,227
385,850

zﻘ3م اﻟ ?$Cوﻓﻘﺎً ﻟ¨$ﺎم ﺻM$وق إدﺧﺎر اﻟ(û3ﻔd A+ﺎﻗ)@ﺎع  %5ﺷﻬuPﺎً ﻣ AاﻟاPﺗ Rاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟôﻞ ﻣû3ﻒ و#uﺎﻫ bاﻟ ?$CﺑC#$ﺔ

 %5ﻟﻠ(û3ﻔ A+اﻟìﯾ Aأﻣ3ßا ﻓﻲ اﻟMõﻣﺔ ﺣ)ﻰ أﻗﻞ ﻣ Aﺧ(= ﺳ3$ات ،و %8ﻟﻠ(û3ﻔ A+اﻟìﯾ Aأﻣ3ßا ﻓﻲ اﻟMõﻣﺔ ﻣ Aﺧ(=
ﺳ3$ات ﺣ)ﻰ أﻗﻞ ﻣ Aﻋ PSﺳ3$ات ،و %10ﻟﻠ(û3ﻔ A+اﻟìﯾ Aأﻣ3ßا ﻓﻲ اﻟMõﻣﺔ ﻟﻔ)Pة ﻋ PSﺳ3$ات ﻓﺄﻛ.Pà
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.38

ﻣwﺎر äcﺗóﻐ7ﻠ7ﺔ أﺧôI
2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﺻ+ﺎﻧﺔ وﺗPﻣ(+ﺎت
ﺑ MuPوﻓﺎﻛ= وﻫﺎﺗﻒ
رﺳ3م اﺷ)اPك ﻣÜﺳ#ﺔ ﺿ(ﺎن اﻟ3داﺋﻊ *
ﻣrﺎر µuﻧﻘﻞ اﻟ$ﻘM
ﻣrﺎر µuﻣﻬ+$ﺔ
دﻋﺎzﺔ وóﻋﻼن
اﺷ)اPﻛﺎت
ﻛﻬáPﺎء وﻣ+ﺎﻩ
ﻣvﺎﻓﺂت وMáﻻت أﻋßﺎء ﻣJﻠ= اﻹدارة
ﻣÜ#وﻟ+ﺔ إﺟ)(ﺎﻋ+ﺔ **
ﻗUPﺎﺳ+ﺔ وﻣ@3Cﻋﺎت
رﺳ3م ﺗﺄﻣA+
رﺳ3م ﺗPﺧ£+
ﻣ^Pوﻗﺎت
ﺣاPﺳﺔ وﺗ+¨$ﻒ
اﻻJzﺎارت )إßzﺎح (24
ﻣrﺎر µuﺿ+ﺎﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟ+ﺎت
ﻣrﺎر µuﺳﻔ PوﻧMوات
ﻣrﺎر µuﺳ+ﺎارت
ﻣ)ﻔPﻗﺔ

*

6,308,071
5,702,374
4,721,739
4,592,840
4,297,917
3,342,266
2,355,459
2,298,849
2,077,907
1,775,464
1,674,300
1,441,958
1,328,054
1,037,508
804,476
766,480
431,210
278,847
265,869
5,355,921
50,857,509

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

5,879,385
6,239,107
6,905,465
3,061,256
3,106,446
3,683,130
2,322,846
2,229,688
1,987,198
2,316,929
1,658,676
1,265,049
1,261,751
1,005,719
959,892
909,304
319,315
289,094
282,277
2,937,599
48,620,126

ﯾ)3ﺟ Rﻋﻠﻰ اﻟ3$Cك اﺣ)#ﺎب رﺳ3م اﺷ)اPك ﺳu3$ﺔ ﻟ^#ﺎب ﻣÜﺳ#ﺔ ﺿ(ﺎن اﻟ3داﺋﻊ اﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ )اﻟ(Üﺳ#ﺔ( ﺑC#$ﺔ  %0,3ﻣA

إﺟ(ﺎﻟﻲ رﺻ M+اﻟ3داﺋﻊ اﻟ(^Mدة 3(dﺟ RﻗاPر dﻘﺎﻧ3ن رﻗ (7) bﻟ$#ﺔ  .2013ﺻMر ﺑ)ﺎرuﺦ 0 1ﺎﻧ3ن اﻷول  2019ﺗﻌ( b+ﻣA

اﻟ(Üﺳ#ﺔ اﻟ3داﺋﻊ رﻗSd (2019/03) bﺄن ﺗõﻔ ¶+اﻟ^ Mاﻷدﻧﻰ ﻟPﺳ3م اﻻﺷ)اPك ﻟ)Crﺢ ) ،(%0,8 - %0,2ﺣ §+واﻋ)Cﺎ اًر
ﻣ0 1 Aﺎﻧ3ن اﻟàﺎﻧﻲ  ،2020ﺳ)3ôن ﻧC#ﺔ رﺳ3م اﻻﺷ)اPك  %0,2ﻣ Aﻣ)3ﺳ∞ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ ﺑMﻻً ﻣ %0,3 Aﻣ Aﻣ)3ﺳ∞

إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ .ﺻMر ﺑ)ﺎرuﺦ  27ﺗ AuPSأول  2020ﺗﻌ( b+ﻣ Aاﻟ(Üﺳ#ﺔ رﻗSd (2020/02) bﺄن ﺗõﻔ ¶+اﻟ^ Mاﻷدﻧﻰ
ﻟPﺳ3م اﻻﺷ)اPك ﻟ)Crﺢ ) ،(%0,8 - %0,1ﺣ §+واﻋ)Cﺎ اًر ﻣ 1 Aﺗ AuPSاﻷول  2020ﺗ^) R#ﻧC#ﺔ رﺳ3م اﻻﺷ)اPك ﺑ3اﻗﻊ

 %0,1ﻣ Aﻣ)3ﺳ∞ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ ﺑMﻻً ﻣ %0,2 Aﻣ Aﻣ)3ﺳ∞ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ .ﻗﺎﻣ` اﻟ(Üﺳ#ﺔ ﺑ)ﺎرuﺦ  9ﺗ AuPSاﻟàﺎﻧﻲ

 2021إﺻMار ﺗﻌ( b+رﻗ3rõd (2021/2) bص رﻓﻊ ﻧC#ﺔ رﺳ3م اﻻﺷ)اPك اﻟàﺎﺑ)ﺔ ﻟ)Crﺢ  %0,2ﻣ Aﻣ)3ﺳ∞ اﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ

اﻟõﺎﺿﻌﺔ وذﻟ? اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ Aﻣ@ﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم .ﻗﺎﻣ` اﻟ(Üﺳ#ﺔ ﺑ)ﺎرuﺦ  9ﺗ AuPSاﻟàﺎﻧﻲ  2021إﺻMار ﺗﻌ( b+رﻗ(2021/2) b

3rõdص رﻓﻊ ﻧC#ﺔ رﺳ3م اﻻﺷ)اPك اﻟàﺎﺑ)ﺔ ﻟ)Crﺢ  %0.2ﻣ Aﻣ)3ﺳ∞ اﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ3داﺋﻊ اﻟõﺎﺿﻌﺔ وذﻟ? اﻋ)Cﺎ اًر ﻣ Aﻣ@ﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم.

** ﯾﻬ) bﺑ ?$ﻓﻠ A+@#ﺑMﻋ bﻣSﺎرuﻊ وأﻧ@Sﺔ اﻟ(Ü#وﻟ+ﺔ اﻻﺟ)(ﺎﻋ+ﺔ ﻋ PCاﻟ(#ﺎﻫ(ﺔ ﻓﻲ ﺗ@ Pu3ﻋMة ﻣJﺎﻻت ﺗ) Z0Pﻓﻲ ﻗ@ﺎﻋﺎت

اﻟ)ﻌﻠ b+واﻟCSﺎب واﻻﺑMاع واﻟuPﺎﺿﺔ واﻟ^rﺔ واﻟy+Cﺔ واﻟàﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔ3$ن واﻟ)+($ﺔ واﻟÜSون اﻻﻗ)rﺎدzﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟ(ﻐ) A+áPواﻟ(#ﺎﻋﻲ

اﻹﻧ#ﺎﻧ+ﺔ وﺷÜون اﻟ(أPة ،و(0ﺎ zﻌ(ﻞ اﻟ ?$Cﻋﻠﻰ ﺗ+JSﻊ ﻣû3ﻔ+ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ(ﻞ اﻟ)@3ﻋﻲ ﻣ Aﺧﻼل اﻟ(Sﺎرuﻊ اﻟ)u3($ﺔ اﻟ)ﻲ zﻘ3دﻫﺎ
ﻣﻊ اﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟvuPSﺔ واﻟ(Cﺎدارت اﻻﻧ#ﺎﻧ+ﺔ .ﺑﻠﻐ` اﻟ(3y#ﻟ+ﺔ اﻻﺟ)(ﺎﻋ+ﺔ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %3,14و %11,4ﻣ Aرáﺢ ﻋﺎﻣﻲ

 2021و ،2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

66
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)ﻣ (åwiاﺳ)Iداد ﺧ;ﺎﺋ Iاﺋ)$ﺎﻧ7ﺔ ﻣ)0ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ)$Lﺎارت واﻟ);ﻬ7ﻼت واﻟ)c0$ﻼت اﻻ ﺋ)$ﺎﻧ7ﺔ ﻏ I7اﻟ>$ﺎﺷIة

à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$Cأﺛ Pﻣﻌ+ﺎر اﻟ)ﻘﺎر Puاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ رﻗ (9) bﻋﻠﻰ اﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﺳ)$àﺎء اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ﺣ §+ﺗ¨ﻬP
اﻟ#õﺎﺋ Pاﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ ﻓﻲ إßzﺎح رﻗ ،(8) bﺣ R#اﻟMJول أدﻧﺎﻩ:

أرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘM
اﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ إßzﺎح )(5
أرﺻMة ﻟ NMﺑ3$ك وﻣÜﺳ#ﺎت
ﻣPrﻓ+ﺔ إßzﺎح )(6
ﻣ3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟôﻠﻔﺔ اﻟ(@ﻔﺄة
إßzﺎح )(10
ﺗ#ﻬ+ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻏ P+ﻣCﺎﺷPة
إßzﺎح )(51
اﻟ0$l$ع
.40

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(1
دوﻻر أﻣvuPﻲ

2021

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(2
دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟ(3(Jع
دوﻻر أﻣvuPﻲ

اﻟ(Pﺣﻠﺔ )(3
دوﻻر أﻣvuPﻲ

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

809,904

-

-

809,904

)(50,150

)(398,058

-

542,642

144,584

543,433

73,380

5,209

800,000

878,589

)(60,246

)(156,179
329,047

169,112
174,321

1,342,642

12,933
1,846,010

56,109
489,146

ﻏاIﻣﺎت ﺳﻠâﺔ اﻟ.ﻘ* اﻟﻔﻠ;7.7âﺔ

à(zﻞ ﻫìا اﻟ M$CﻏاPﻣﺎت ﻣﻔPوﺿﺔ ﻣ Aﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ?$Cوﺷ)0Pﻪ اﻟ)ﺎdﻌﺔ C(dﻠﻎ  20,000دوﻻر أﻣvuPﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ
 2021و 2020ﻟ(õﺎﻟﻔﺔ اﻟ ?$CﻟCﻌ¶ ﺗﻌﻠ(+ﺎت ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ واﻟﻘ3اﻧ A+ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
.41

اﻟ.ﻘ* وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ$ùﻪ

ﯾ)3ôن اﻟ$ﻘ Mوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ(vﻪ اﻟ¨ﺎﻫ Pﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ(3ﺣMة ﻣ Aاﻟ(Cﺎﻟﻎ اﻟ($+Cﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( Z0Pاﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(3ﺣMة (0ﺎ ﯾﻠﻲ:
2021

ﻧﻘ MوأرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ

دوﻻر أﻣvuPﻲ
1,780,389,793

4/ﺎف:
أرﺻMة ﻟ NMﺑ3$ك وﻣÜﺳ#ﺎت ﻣPrﻓ+ﺔ

785,484,594

ُﯾu.ل:
وداﺋﻊ ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗ MuZﻋ Aﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬP
إﺳ)(àﺎارت ﺗ ™^)#ﺧﻼل ﻓ)Pة ﺗ MuZﻋ Aﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬP
أرﺻMة ﻣﻘM+ة اﻟR^#
وداﺋﻊ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ
وداﺋﻊ ﺑ3$ك وﻣÜﺳ#ﺎت ﻣPrﻓ+ﺔ
ﻣ)@ﻠCﺎت اﻹﺣ)+ﺎUﻲ اﻹﻟاZﻣﻲ اﻟ$ﻘ≠M
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2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ
1,323,410,056
750,968,424

2,565,874,387

2,074,378,480

)(13,000,000
)(3,000,000
)(83,831,814
)(135,811,797
)(118,061,868
)(424,300,643
1,787,868,265

)(9,167,842
)(4,062,368
)(76,264,641
)(149,775,313
)(82,088,201
)(410,440,348
1,342,579,767

اﻟ=wﺔ اﻻﺳﺎﺳ7ﺔ واﻟi$ﻔ4ﺔ ﻟﻠ;ﻬ 6ﻣ Oرmﺢ اﻟ;.ﺔ

.42

رáﺢ اﻟ$#ﺔ اﻟﻌﺎﺋ Mإﻟﻰ ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ اﻟ?$C

2021
دوﻻر أﻣvuPﻲ

2020
دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﺳﻬb

ﺳﻬb

49,132,664

اﻟ()3ﺳ∞ اﻟ(Pﺟﺢ ﻟﻌMد اﻷﺳﻬ bاﻟ( R))vﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ

19,881,004

212,952,389

210,160,800

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

0,23

0,09

اﻟ^rﺔ اﻷﺳﺎﺳ+ﺔ واﻟ(õﻔßﺔ ﻟﻠ#ﻬ bﻣ Aرáﺢ اﻟ$#ﺔ اﻟﻌﺎﺋ Mإﻟﻰ ﻣ#ﺎﻫ(ﻲ
اﻟ?$C
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟlﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

.43

zﻌ) PCاﻟ ?$Cاﻟ(#ﺎﻫ( A+اﻟPﺋ A++#+وأﻋßﺎء ﻣJﻠ= اﻻدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠ+ﺎ وأzﺔ ﺷ0Pﺎت P@+#zون ﻋﻠ+ﻬﺎ أو ﻟﻬ bاﻟﻘMرة ﻋﻠﻰ اﻟ)ﺄﺛP+

ﺑﻬﺎ J0ﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗ(` ﺧﻼل اﻟ$#ﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻫìﻩ اﻟJﻬﺎت ﺗ(àﻠ` ﻓﻲ وداﺋﻊ وﺗ#ﻬ+ﻼت وﺗ(u3ﻼت اﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ(3$ﺣﺔ
ﻛ(ﺎ ﯾﻠﻲ:

أﻋrﺎء ﻣKﻠt

2021
ﺑ?@د ﻗﺎﺋ2ﺔ اﻟ ED32اﻟ2ﺎﻟﻲ اﻟ@2ﺣ<ة:

ﺗ=ﻬ>ﻼت وﺗ@OBﻼت اﺋ@Gﺎﻧ>ﺔ ﻣ#ﺎﺷNة
ﻣ?ﻬﺎ:

ﺗ=ﻬ>ﻼت اﺋ@Gﺎﻧ>ﺔ ﻏ> Nﻣ?@yGﺔ

اﻹدارة واﻹدارة

ﺷqNﺎت ﺣﻠ>ﻔﺔ

اﻟ?Gﻔ>Tiﺔ

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

3,975,723

50,461,025

أﺧ*vN

اﻟ@B@Kع

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

30,547,514

84,984,262

-

-

583,814

583,814

وداﺋﻊ

1,650,705

38,080,993

29,734,843

69,466,541

ﻣBﺟBدات ﻣﺎﻟ>ﺔ zﺎﻟ{ﻠﻔﺔ اﻟ@|ﻔﺄة

-

8,000,000

-

8,000,000

ﻣPﺎﻓﺂت وﻣ~ﺎر Oأﻋrﺎء ﻣKﻠ tاﻹدارة

-

1,240,000

-

1,240,000

إﻟ.اEﻣﺎت ﻣ2.Kﻠﺔ:

211,566

9,505,161

976,060

10,692,787

ﻛﻔﺎﻻت

إﻋ@Gﺎدات

-

-

566,000

566,000

ﺳﻘBف ﻏ> Nﻣ=Gﻐﻠﺔ

-

291,984

8,688,879

8,980,863

178,976

2,524,995

1,002,702

3,706,673

-

651,727

211,775

863,502

ﺑ?@د ﻗﺎﺋ2ﺔ اﻟ<ﺧﻞ اﻟ@2ﺣ<ة:

ﻓBاﺋ 2وﻋ@Bﻻت ﻣﻘB#ﺿﺔ
ﻓBاﺋ 2وﻋ@Bﻻت ﻣ2ﻓBﻋﺔ
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2020
ﺑ?@د ﻗﺎﺋ2ﺔ اﻟ ED32اﻟ2ﺎﻟﻲ اﻟ@2ﺣ<ة:

ﺗ=ﻬ>ﻼت وﺗ@OBﻼت اﺋ@Gﺎﻧ>ﺔ ﻣ#ﺎﺷNة
ﻣ?ﻬﺎ:

ﺗ=ﻬ>ﻼت اﺋ@Gﺎﻧ>ﺔ ﻏ> Nﻣ?@yGﺔ

أﻋrﺎء ﻣKﻠt

ﺷqNﺎت ﺣﻠ>ﻔﺔ

ﻣ=ﺎﻫ@Bن
رﺋ>=>Bن

اﻹدارة واﻹدارة

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

4,657,378

-

أﺧ*vN

اﻟ@B@Kع

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

دوﻻر أﻣPONﻲ

50,421,286

34,927,753

90,006,417

اﻟ?Gﻔ>Tiﺔ

-

-

-

209,034

209,034

وداﺋﻊ

780,797

-

45,302,876

21,997,685

68,081,358

ﻗNض ﻣ=ﺎﻧ2

-

75,000,000

-

-

75,000,000

ﻣBﺟBدات ﻣﺎﻟ>ﺔ zﺎﻟ{ﻠﻔﺔ اﻟ@|ﻔﺄة

-

-

8,000,000

-

8,000,000

-

-

1,020,000

-

1,020,000

211,566

-

19,910,341

1,036,153

21,158,060

إﻋ@Gﺎدات

-

-

-

614,400

614,400

ﺳﻘBف ﻏ> Nﻣ=Gﻐﻠﺔ

-

-

258,003

6,422,735

6,680,738

ﻣPﺎﻓﺂت وﻣ~ﺎر Oأﻋrﺎء ﻣKﻠt
اﻹدارة

إﻟ.اEﻣﺎت ﻣ2.Kﻠﺔ:

ﻛﻔﺎﻻت

ﺑ?@د ﻗﺎﺋ2ﺔ اﻟ<ﺧﻞ اﻟ@2ﺣ<ة:

ﻓBاﺋ 2وﻋ@Bﻻت ﻣﻘB#ﺿﺔ
ﻓBاﺋ 2وﻋ@Bﻻت ﻣ2ﻓBﻋﺔ

*

209,582

-

2,507,193

1,860,039

4,576,814

-

5,855,620

802,624

127,138

6,785,382

ﯾ) A(ßﺑ M$أﺧ NPﻣMارء اﻟﻔPوع وﻣû3ﻔ A+ﻣ Aﻏ P+اﻻدارة اﻟ)$ﻔzì+ﺔ وأﻗﺎرáﻬ bوﻣ#ﺎﻫ( A+ﻏ P+رﺋ) A++#+ﺑC#$ﺔ ﻣ#ﺎﻫ(ﺔ اﻗﻞ
ﻣ %5Aﻣ Aأرﺳ(ﺎل اﻟ (?$Cوذﻟ? ﺣ R#ﻣﺎ ﯾ) bاﻹﻓrﺎح ﻋ$ﻪ ﻟ#ﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ.

-

vSzﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ((3$ﺣﺔ ﻟJﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021

-

vSzﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة اﻟ((3$ﺣﺔ ﻟJﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول 2021

و 2020ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %2,47و %3,27ﻣ Aﺻﺎﻓﻲ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ اﻟ(CﺎﺷPة ،ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

و 2020ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %15,45و %21,34ﻣ AﻗﺎﻋMة أرﺳ(ﺎل اﻟ ،?$Cﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.
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-

ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻟ(CﺎﺷPة dﺎﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ ﺑ %1,8 A+إﻟﻰ .%24

-

ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻟ(CﺎﺷPة dﺎﻟ+Sﻘﻞ اﻹﺳاPﺋ+ﻠﻲ ﺑ %3 A+إﻟﻰ .%16

-

ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ)#ﻬ+ﻼت اﻟ(CﺎﺷPة dﺎﻟMﯾ$ﺎر اﻷردﻧﻲ ﺑ %7,5 A+إﻟﻰ .%11

-

ﺗ)اPوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻋﻠﻰ اﻟ3داﺋﻊ dﺎﻟMوﻻر اﻷﻣvuPﻲ ﺑ %1 A+إﻟﻰ .%5,25
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ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ £õﻟ($ﺎﻓﻊ )رواﺗ Rوﻣvﺎﻓﺂت وﻣ$ﺎﻓﻊ أﺧ (NPاﻹدارة اﻟﻌﻠ+ﺎ:
2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﺣrﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠ+ﺎ ﻣ AاﻟPواﺗ Rواﻟ(rﺎر µuاﻟ()ﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ )ﻣ$ﺎﻓﻊ ﻗP+rة اﻷﺟﻞ( 2,867,378

4,945,839

ﺣrﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠ+ﺎ ﻣ AﻣPrوف ﺗﻌ ¶u3ﻧﻬﺎzﺔ اﻟMõﻣﺔ )ﻣ$ﺎﻓﻊ u3Uﻠﺔ اﻷﺟﻞ(

440,746

419,911

ﻣvﺎﻓﺂت وﻣrﺎر µuأﻋßﺎء ﻣJﻠ= اﻹدارة *

1,240,000

1,020,000

ﺑMﻻت رﺋ =+ﻣJﻠ= اﻹدارة

480,000

480,000

*

(Szﻞ ﻫìا اﻟ M$Cﻣvﺎﻓﺂت أﻋßﺎء ﻣJﻠ= إدارة ﺑ ?$ﻓﻠC(d A+@#ﻠﻎ  990,000و 800,000دوﻻر أﻣvuPﻲ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن
اﻷول  2021و 2020ﻋﻠﻰ اﻟ)3اﻟﻲ.

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻ+ﻞ ﻣvﺎﻓﺂت أﻋßﺎء ﻣJﻠ= إدارة اﻟ ?$Cﻟﻌﺎﻣﻲ  2021و:2020

2021

2020

دوﻻر أﻣvuPﻲ

دوﻻر أﻣvuPﻲ

ﻫﺎﺷ bﻫﺎﻧﻲ اﻟ3Sا

108,659

80,000

ﻣﺎﻫ Pﺟ3اد ﻓPح

108,659

80,000

ﻣﻬﺎ ﻋ3اد

108,659

ﻫﺎﻧﻲ ﺣ A#ﻧbJ

108,659

ﻟ$ـ ـﺎ أﺑ 3ﺣJﻠﺔ

108,659

ﺗﻔM+ة اﻟáPJﺎو≠

108,659

ﻋ(ﺎد إر ?uﺷ^ﺎدة

108,659

Uﺎرق اﻟﻌﻘﺎد

84,512

ﻋ MCﷲ اﻟﻐﺎﻧb

96,585

ﻧ NMأﺑ 3ﺷ3ﺷﻪ

48,290

ﻓr+ﻞ ﻏﺎز≠ اﻟ3Sا

-

Uﺎرق اﻟvSﻌﺔ

990,000

80,000
80,000
80,000
80,000
35,556
62,222

80,000
80,000
17,778
44,444
800,000

ﯾ £$ﺑ) M$ت( ﻣ Aاﻟ(ﺎدة رﻗ (56) bﻣ Aاﻟ¨$ﺎم اﻟMاﺧﻠﻲ ﻟﻠ ?$Cﺑ)3زuﻊ ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %5ﻣ Aاﻷرáﺎح اﻟrﺎﻓ+ﺔ اﻟu3$#ﺔ ﻷﻋßﺎء ﻣJﻠ=
اﻹدارة .ﺑﻠﻐ` ﻧC#ﺔ اﻟ(vﺎﻓﺄة اﻟﻔﻌﻠ+ﺔ ﻷﻋßﺎء ﻣJﻠ= اﻹدارة ﻣﺎ ﻧ)C#ﻪ  %2,01و %4,02ﻣ Aرáﺢ ﺳ)$ﻲ  2021و.2020
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 .44اﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟ$ﺎﻟ7ﺔ

à(zﻞ اﻟMJول اﻟ)ﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘ b+اﻟMﻓ)uPﺔ واﻟﻘ b+اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول :2021
اﻟﻘ  VYﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ

اﻟﻘVYﺔ اﻟfﻓ10Gﺔ
اﻟ iWG8Vاﻷول

اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻧﻲ

اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻟë

اﻟ W V q Vع

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

ﻧﻘ fوأرﺻfة ﻟ ifﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ

1,779,579,889

-

-

1,779,579,889

1,779,579,889

أرﺻfة ﻟ ifﺑW9ك وﻣåﺳ8ﺎت ﻣ]0ﻓYﺔ

782,230,313

-

-

782,230,313

782,230,313

ﻣ8ﺟ8دات ﻣﺎﻟ+ﺔ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل
ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح واﻟ\8ﺎﺋ0
أﺳﻬ eﻣfرﺟﺔ

5,253,849

5,253,849

-

-

5,253,849

أﺳﻬ eﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

5,000,000

-

-

5,000,000

5,000,000

أﻓا0د

1,014,724,224

-

-

1,014,724,224

1,014,724,224

ﺷt0ﺎت وﻣåﺳ8ﺎت وﻣsﺎر1ﻊ ﺻﻐ0Yة

1,595,962,427

-

-

1,595,962,427

1,595,962,427

842,520,509

-

-

842,520,509

842,520,509

ﺗ8ﻬYﻼت وﺗ1WVﻼت اﺋVGﺎﻧYﺔ ﻣ<ﺎﺷ0ة

ﻗuﺎع ﻋﺎم
ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﺑW9د
اﻟfﺧﻞ اﻟsﺎﻣﻞ اﻷﺧi0
أﺳﻬ eﻣfرﺟﺔ

37,041,837

37,041,837

-

-

37,041,837

أﺳﻬ eﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

5,213,425

-

-

5,213,425

5,213,425

141,921,436

76,160,924

-

66,557,446

142,718,370

ﺳf9ات ﻣfرﺟﺔ

40,865,932

41,865,136

-

-

41,865,136

ﺳf9ات ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

12,348,257

-

-

12,500,000

12,500,000

ﺻW2ك إﺳﻼﻣYﺔ

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ أﺧi0

33,709,792

33,709,792

-

-

33,709,792

34,782,211

-

-

34,782,211

34,782,211

ﻣ[87ع اﻟ87ﺟ8دات

6,331,154,101

194,031,538

-

6,139,070,444

6,333,101,982

وداﺋﻊ ﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ

242,439,107

-

-

242,439,107

242,439,107

وداﺋﻊ ﺑW9ك وﻣåﺳ8ﺎت ﻣ]0ﻓYﺔ

120,061,868

-

-

120,061,868

120,061,868

وداﺋﻊ اﻟﻌVﻼء

5,013,551,326

-

-

5,013,551,326

5,013,551,326

ﺗ ﺄﻣ  9 Yﺎ ت ﻧﻘ  & fﺔ

291,588,276

-

-

291,588,276

291,588,276

ﻗ0ض ﻣ8ﺎﻧf

72,500,000

-

-

72,500,000

72,500,000

أﻣWال ﻣﻘ0Gﺿﺔ

48,442,500

-

-

48,442,500

48,442,500

ﻗ0وض اﻻﺳfGاﻣﺔ ﻣ mﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ

22,307,552

-

-

22,307,552

22,307,552

ﻣuﻠ4Wﺎت ﻋﻘWد اﻻﺟﺎر
ﻣuﻠ4Wﺎت ﻣﺎﻟYﺔ أﺧi0

31,900,160

-

-

31,900,160

31,900,160

96,540,865

-

-

96,540,865

96,540,865

ﻣ[87ع اﻟ$7ﻠ=8ﺎت

5,939,331,654

-

-

5,939,331,654

5,939,331,654

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟäﻠﻔﺔ اﻟuVﻔﺄة:
أذوﻧﺎت ﺧ91Öﺔ ﺣW2ﻣYﺔ

ﻣ$ﻠ=8ﺎتﻣﺎﻟ+ﺔ
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à(zﻞ اﻟMJول اﻟ)ﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘ b+اﻟMﻓ)uPﺔ واﻟﻘ b+اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول :2020
اﻟﻘVYﺔ اﻟfﻓ10Gﺔ
ﻣ8ﺟ8دات ﻣﺎﻟ+ﺔ
ﻧﻘ fوأرﺻfة ﻟ ifﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ
أرﺻfة ﻟ ifﺑW9ك وﻣåﺳ8ﺎت ﻣ]0ﻓYﺔ

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل
ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح واﻟ\8ﺎﺋ0
أﺳﻬ eﻣfرﺟﺔ

أﺳﻬ eﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

ﺗ8ﻬYﻼت وﺗ1WVﻼت اﺋVGﺎﻧYﺔ ﻣ<ﺎﺷ0ة
ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﺑW9د
اﻟfﺧﻞ اﻟsﺎﻣﻞ اﻷﺧi0
أﺳﻬ eﻣfرﺟﺔ

أﺳﻬ eﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ
ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟäﻠﻔﺔ اﻟuVﻔﺄة:
أذوﻧﺎت ﺧ91Öﺔ ﺣW2ﻣYﺔ
ﺳf9ات ﻣfرﺟﺔ

اﻟ iWG8Vاﻷول

دوﻻر أﻣ210ﻲ
1,323,410,056
747,858,727

دوﻻر أﻣ210ﻲ

-

اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻧﻲ
دوﻻر أﻣ210ﻲ

-

-

اﻟﻘ  VYﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ

اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻟë

-

دوﻻر أﻣ210ﻲ

1,323,410,056
747,858,727

13,735,350

13,735,350

-

-

3,266,748,588

-

-

3,266,748,588

5,000,000

-

-

5,000,000

اﻟ W V q Vع

دوﻻر أﻣ210ﻲ
1,323,410,056
747,858,727

13,735,350

5,000,000

3,266,748,588

23,561,092

23,561,092

-

4,997,932

-

4,997,932

106,372,103

76,803,682

-

30,137,936

106,941,618

7,830,904
29,048,404

30,513,425

-

8,000,000
-

8,000,000
30,513,425

4,997,932

62,247,819

-

64,399,222

-

-

-

23,561,092

64,399,222

ﺳf9ات ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ
ﺻW2ك إﺳﻼﻣYﺔ
ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ أﺧi0

5,627,457,591

36,646,616

209,012,771

-

وداﺋﻊ ﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ

168,347,302

-

-

168,347,302

4,580,935,374
253,088,880

-

-

4,580,935,374
253,088,880

4,580,935,374
253,088,880

27,636,180

-

27,636,180

27,636,180

ﻣ[87ع اﻟ87ﺟ8دات
ﻣ$ﻠ=8ﺎتﻣﺎﻟ+ﺔ

وداﺋﻊ ﺑW9ك وﻣåﺳ8ﺎت ﻣ]0ﻓYﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌVﻼء
ﺗ ﺄﻣ  9 Yﺎ ت ﻧﻘ  & fﺔ

ﻗ0ض ﻣ8ﺎﻧf

أﻣWال ﻣﻘ0Gﺿﺔ

ﻗ0وض اﻻﺳfGاﻣﺔ ﻣ mﺳﻠuﺔ اﻟ9ﻘ fاﻟﻔﻠY9Yu8ﺔ
ﻣuﻠ4Wﺎت ﻋﻘWد اﻻﺟﺎر
ﻣuﻠ4Wﺎت ﻣﺎﻟYﺔ أﺧi0
ﻣ[87ع اﻟ$7ﻠ=8ﺎت

82,088,201

75,000,000
9,134,926
33,453,914
92,840,360

5,322,525,137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,646,616

36,646,616

5,422,799,855

5,631,812,626

168,347,302

82,088,201

75,000,000
9,134,926
33,453,914
92,840,360

5,322,525,137

82,088,201

75,000,000

9,134,926
33,453,914
92,840,360

5,322,525,137

ﺗ bإûﻬﺎر اﻟﻘ b+اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘ b+اﻟ)ﻲ  Av(zأن ﺗ) bﺑﻬﺎ ﻋ(ﻠ+ﺎت اﻟ)Cﺎدل ﺑ A+ﺟﻬﺎت ﻣﻌ+$ﺔ ﺑìﻟ?،

dﺎﺳ)$àﺎء ﻋ(ﻠ+ﺎت اﻟ+Cﻊ اﻹﺟCﺎرuﺔ أو اﻟ)rﻔ+ﺔ.

إن اﻟﻘ b+اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ$ﻘ MوﻟﻸرﺻMة ﻟ NMﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ واﻷرﺻMة ﻟ NMاﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ واﻟ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻷﺧNP

ووداﺋﻊ ﺳﻠ@ﺔ اﻟ$ﻘ Mاﻟﻔﻠ+$+@#ﺔ ووداﺋﻊ اﻟ3$Cك واﻟ(Üﺳ#ﺎت اﻟ(Prﻓ+ﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻌ(ﻼء واﻟ)ﺄﻣ$+ﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ واﻟ(@ﻠá3ﺎت اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻷﺧNP
ﻫﻲ ﻣﻘﺎرáﺔ vSdﻞ  P+C0ﻟﻘ(+ﻬﺎ اﻟMﻓ)uPﺔ وذﻟ? ﻟ3ôن ﺗﻠ? اﻷدوات ذات ﻓ)اPت ﺳMاد أو ﺗ^+rﻞ ﻗP+rة اﻷﺟﻞ.

ﺗ bﺗﻘMﯾ Pاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ3$Cد اﻟõﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋMة ﻣ Aﺧﻼل ﺧ brاﻟ)Mﻓﻘﺎت اﻟ$ﻘzMﺔ اﻟ()3ﻗﻌﺔ dﺎﺳ)Mõام ﻧﻔ= أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋMة ﻟ3$Cد ﺗ^(ﻞ

ﻧﻔ= اﻟPSو üوﺻﻔﺎت اﻟ(õﺎ.PU

ﺗ bﺗ^Mﯾ Mاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻷرáﺎح واﻟ#õﺎﺋ Pوﻟﻠ(3ﺟ3دات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣA

ﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ NPاﻟ(Mرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳ3اق اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر ﺗMاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرuﺦ اﻟﻘ3اﺋ bاﻟ(ﺎﻟ+ﺔ اﻟ(3ﺣMة.

ﺗ bﺗ^Mﯾ Mاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ(3ﺟ3دات ﻣﺎﻟ+ﺔ dﺎﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Aﺧﻼل ﺑ3$د اﻟMﺧﻞ اﻟSﺎﻣﻞ اﻷﺧ NPﻏ P+اﻟ(Mرﺟﺔ dﺎﺳ)Mõام PUق ﺗﻘb++

ﻣ$ﺎﺳCﺔ.

ﺗ bﺗ^Mﯾ Mاﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻣ Aﺧﻼل دارﺳﺔ اﻟ()ﻐ+اPت اﻟ()õﻠﻔﺔ ﻣàﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔ3اﺋ Mأو اﻷرáﺎح وﻋ3اﻣﻞ
اﻟ(õﺎ PUوﻗMرة اﻟ(Mﯾ .Aﻻ ﺗ)õﻠﻒ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟMﻓ)uPﺔ ﻟﻠ)#ﻬ+ﻼت واﻟ)(u3ﻼت اﻻﺋ)(ﺎﻧ+ﺔ ﻋ Aﻗ)(+ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (0ﺎ ﻓﻲ

0 31ﺎﻧ3ن اﻷول .2021
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ﻗ7ﺎس اﻟﻘ$7ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

.45

Mõ)#zم اﻟ ?$Cاﻟ)#ﻠ#ﻞ اﻟ)ﺎﻟﻲ ﻟﻠ)^Mﯾ Mواﻹﻓrﺎح ﻋ Aاﻟﻘ b+اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدواﺗﻪ اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ:
 اﻟ( N3)#اﻷولd :ﺈﺳ)Mõام أﺳﻌﺎر اﻟ)Mاول )ﻏ P+اﻟ(ﻌMﻟﺔ( ﻷدوات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻣSﺎﺑﻬﺔ ﺗ(ﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺳ3اق ﻣﺎﻟ+ﺔ ﻧ@Sﺔ ﻟﻸدوات اﻟ(ﺎﻟ+ﺔ. اﻟ( N3)#اﻟàﺎﻧﻲd :ﺈﺳ)Mõام ﻣﻌ@+ﺎت ﻏ P+أﺳﻌﺎر اﻟ)Mاول وﻟ Av(z Aôﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ vSdﻞ ﻣCﺎﺷ Pأو ﻏ P+ﻣCﺎﺷ.P اﻟ( N3)#اﻟàﺎﻟ§d :ﺈﺳ)Mõام ﻣﻌ@+ﺎت ﻻ ﺗ M$)#ﻟ+Cﺎﻧﺎت ﺳ3ق  Av(zﻣﻼﺣ¨)ﻬﺎ.à(zﻞ اﻟMJول اﻟ)ﺎﻟﻲ اﻟ)#ﻠ#ﻞ اﻟﻬPﻣﻲ ﻟﻘ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ(3ﺟ3دات اﻟ .?$Cﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻓrﺎﺣﺎت اﻟ+(ôﺔ ﻟﻘ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
واﻟ)#ﻠ#ﻞ اﻟﻬPﻣﻲ ﻟﻠ(3ﺟ3دات (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول :2021
ﻗ  Yﺎ س اﻟﻘ  V Yﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ  oﺈﺳ  f \ Gام

ﻣ8ﺟ8دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﺗ] ﻗ+ﺎﺳﻬﺎ ^ﺎﻟﻘ7+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

ﺗﺎر1ﺦ اﻟGﻘeYY

أﺳﻌﺎر اﻟfGاول ﻓﻲ

ﻣﻌYuﺎت ﺟWﻫ10ﺔ

اﺳWاق ﻣﺎﻟYﺔ ﻧusﺔ

& m2 Vﻣﻼ ﺣ G Uﻬ ﺎ

اﻟ W V q Vع

)اﻟ iWG8Vاﻷول(

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

ﻣﻌYuﺎت ﺟWﻫ10ﺔ ﻻ
& m 2 Vﻣ ﻼ ﺣ G Uﻬ ﺎ

)اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻧﻲ(

)اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻟ(ë

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح
أ و ا ﻟ \  8ﺎ ﺋ  ) 0ا & ' ﺎ ح : (7
ﻣfرﺟﺔ

ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021
q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021

5,253,849
5,000,000

5,253,849
-

-

-

5,000,000

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﺑW9د اﻟfﺧﻞ
اﻟsﺎﻣﻞ اﻷﺧ) i0إ&'ﺎح :(9

ﻣfرﺟﺔ
ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ
ﻣ8ﺟ8دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﺗ] اﻹﻓJﺎح ﻋ@ﻬﺎ ^ﺎﻟﻘ7+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021
q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021

37,041,837
5,213,425

37,041,837
-

-

-

5,213,425

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟäﻠﻔﺔ اﻟuVﻔﺄة )ا&'ﺎح :(10
أذوﻧﺎت ﺧ91Öﺔ ﺣW2ﻣYﺔ
ﺳf9ات ﻣfرﺟﺔ
ﺳf9ات ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ
ﺻW2ك إﺳﻼﻣYﺔ
إﺳVcGﺎارت ﻋﻘﺎر1ﺔ )إ&'ﺎح (12

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021

142,718,370

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021

12,500,000

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021
q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021
q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021

41,865,136
33,709,792
25,962,178

76,160,924
41,865,136
-

33,709,792
-

-

-

-

-

-

66,557,446
-

12,500,000
-

25,962,178

اﻟ$7ﻠ=8ﺎت اﻟ)ﻲ ﺗﻘﺎس ^ﺎﻟﻘ7+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣ)4bر

ﻣGsﻘﺎت ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح أو
اﻟ\8ﺎﺋ) 0إ&'ﺎح (27
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q 31ﺎﻧBن اﻷول 2021

6,256,487

73

6,256,487

-

-

ﻓ(+ﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻓrﺎﺣﺎت اﻟ+(ôﺔ ﻟﻘ+ﺎس اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟ)#ﻠ#ﻞ اﻟﻬPﻣﻲ ﻟﻠ(3ﺟ3دات (0ﺎ ﻓﻲ 0 31ﺎﻧ3ن اﻷول :2020
ﻗ  Yﺎ س اﻟﻘ  V Yﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ  oﺈﺳ  f \ Gام

ﻣ8ﺟ8دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﺗ] ﻗ+ﺎﺳﻬﺎ ^ﺎﻟﻘ7+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح
أ و ا ﻟ \  8ﺎ ﺋ  ) 0ا & ' ﺎ ح : (7
ﻣfرﺟﺔ

ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ
ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﺑW9د اﻟfﺧﻞ
اﻟsﺎﻣﻞ اﻷﺧ) i0إ&'ﺎح :(9

ﻣfرﺟﺔ
ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

ﺗﺎر1ﺦ اﻟGﻘeYY

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020
q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

اﺳWاق ﻣﺎﻟYﺔ ﻧusﺔ

& m2 Vﻣﻼ ﺣ G Uﻬ ﺎ

& m 2 Vﻣ ﻼ ﺣ G Uﻬ ﺎ

اﻟ W V q Vع

)اﻟ iWG8Vاﻷول(

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

)اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻧﻲ(

)اﻟ iWG8Vاﻟcﺎﻟ(ë

دوﻻر أﻣ210ﻲ

دوﻻر أﻣ210ﻲ

13,735,305

13,735,305

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000

23,561,092

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

أﺳﻌﺎر اﻟfGاول ﻓﻲ

ﻣﻌYuﺎت ﺟWﻫ10ﺔ

ﻣﻌYuﺎت ﺟWﻫ10ﺔ ﻻ

4,997,932

23,561,092
-

-

-

4,997,932

ﻣ8ﺟ8دات ﻣﺎﻟ+ﺔ ﺗ] اﻹﻓJﺎح ﻋ@ﻬﺎ ^ﺎﻟﻘ7+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻣWﺟWدات ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟäﻠﻔﺔ اﻟuVﻔﺄة )ا&'ﺎح :(10
أذوﻧﺎت ﺧ91Öﺔ ﺣW2ﻣYﺔ
ﺳf9ات ﻣfرﺟﺔ

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

ﺳf9ات ﻏ 0Yﻣfرﺟﺔ

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

إﺳVcGﺎارت ﻋﻘﺎر1ﺔ )إ&'ﺎح (12

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

ﺻW2ك إﺳﻼﻣYﺔ
اﻟ$7ﻠ=8ﺎت اﻟ)ﻲ ﺗﻘﺎس ^ﺎﻟﻘ7+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

106,941,684

64,399,222
8,000,000

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

76,803,680
64,399,222
-

-

30,513,425

30,513,425

-

25,884,919

-

-

30,138,004
-

8,000,000
-

25,884,919

ﻣ)4bر

ﻣGsﻘﺎت ﻣﺎﻟYﺔ oﺎﻟﻘVYﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ mﺧﻼل ﻗﺎﺋVﺔ اﻷر4ﺎح أو
اﻟ\8ﺎﺋ) 0إ&'ﺎح (27

q 31ﺎﻧBن اﻷول 2020

12,564,464

12,564,464

-

-

ﻟz bﻘ bاﻟd ?$CﺈﺟاPء أ≠ ﺗ^u3ﻼت ﺑ A+اﻟ(u3)#ﺎت اﻟ(30ìر أﻋﻼﻩ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣ 2021 A+و.2020
à(zﻞ اﻟMJول اﻟ)ﺎﻟﻲ ﺣ#ﺎﺳ+ﺔ اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳ)(àﺎارت اﻟﻌﻘﺎرuﺔ:

2021

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ() Pاﻟ(áPﻊ اﻟ3اﺣM

اﻟuZﺎدة/اﻟ$ﻘ £ﻓﻲ

اﻷﺛ Pﻋﻠﻰ اﻟﻘ(+ﺔ

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

%

دوﻻر أﻣvuPﻲ

5+
5-

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ() Pاﻟ(áPﻊ اﻟ3اﺣM

2020

1,298,109

)(1,298,109

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ() Pاﻟ(áPﻊ اﻟ3اﺣM

5+

1,294,246

اﻟﻘ(+ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ() Pاﻟ(áPﻊ اﻟ3اﺣM

5-

)(1,294,246

74
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رﺻ$#
ﺑ$ا(ﺔ اﻟ,+ﺔ

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

8,358,340

1,733,974

10,092,314

رﺻ$#
ﺑ$ا(ﺔ اﻟ,+ﺔ

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

إﺿﺎﻓﺎت

89,167

ﺷا?ء

-

-

اﺳ43ﻘﺎق

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

اﺳ43ﻘﺎق

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

إﺣ#3ﺎ8ﻲ اﻟﻘ :#ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ
دوﻻر أﻣ?QPﻲ

ﺧ+ﺎﺋ? ﻏ ?#ﻣ43ﻘﻘﺔ ﻣ BﺗﻘD##
ﻣEﺟEدات ﻣﺎﻟ#ﺔ ﺗ Dﻗ$#ﻫﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋ:ﺔ اﻟ$ﺧﻞ اﻟE:ﺣ$ة

-

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

492,088

125,719

492,088

125,719

إﺣ#3ﺎ8ﻲ اﻟﻘ :#ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ

ﺧ+ﺎﺋ? ﻏ ?#ﻣ43ﻘﻘ ﺔ ﻣ BﺗﻘD##
ﻣEﺟEدات ﻣﺎﻟ#ﺔ `ﺎﻟﻘ:#ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣ Bﺧﻼل ﻗﺎﺋ:ﺔ اﻷرdﺎح أو
اﻟ+fﺎﺋ?

-

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

-

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

-

رﺻ$#
ﻧﻬﺎ(ﺔ اﻟ,+ﺔ

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

8,920,428

1,948,860

10,869,288

رﺻ$#
ﻧﻬﺎ(ﺔ اﻟ,+ﺔ

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

1,733,974

8,358,340

)(59,369

1,868,846

)(622,360

-

-

1,868,846

)(59,369

-

10,092,314

)(622,360

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

159,167

70,000

دوﻻر أﻣ?QPﻲ

ﻟﻘ% #ﺎﻧ( اﻟ*%+ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ432ﺎارت اﻟ2ﻲ ﺗ 9ﻗ;ﺎس ﻗ;24ﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ @ﺎﺳ#A2ام اﻟ ED2C4اﻟ3ﺎﻟ4% Fﺎ ﯾﻠﻲ:

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2021

ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟ4ﺔ 6ﺎﻟﻘ84ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ :ﺧﻼ ل ﻗﺎﺋ8ﺔ اﻷر@ﺎح أو

اﻟDCﺎﺋ) EاHGﺎح :(7
ﻏ ?#ﻣ$رﺟ ﺔ

ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟ4ﺔ 6ﺎﻟﻘ84ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ :ﺧﻼ ل ﺑ'Mد اﻟNﺧﻞ
اﻟPﺎﻣﻞ اﻷﺧ) QEإHGﺎح :(9

ﻏ ?#ﻣ$رﺟ ﺔ

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2020

ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟ4ﺔ 6ﺎﻟﻘ84ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ :ﺧﻼ ل ﻗﺎﺋ8ﺔ اﻷر@ﺎح أو

8,905,197

487,488

اﻟDCﺎﺋ) EاHGﺎح :(7
8,417,709
ﻏ ?#ﻣ$رﺟ ﺔ
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟ4ﺔ 6ﺎﻟﻘ84ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ :ﺧﻼ ل ﺑ'Mد اﻟNﺧﻞ
اﻟPﺎﻣﻞ اﻷﺧ) QEإHGﺎح :(9
ﻏ ?#ﻣ$رﺟ ﺔ

-

ﺣCﺎﺳ;ﺔ اﻟ4ﻌ;Jﺎت اﻟ2ﻲ ﻻ  ML4Kﻣﻼﺣ2Pﻬﺎ )اﻟ ED2C4اﻟ3ﺎﻟ:(F

ﯾ 92ﺗSﻠ;ﻒ ﻣ M;U4Aﺧﺎرﺟ;; Mﻣﻌ#42ﯾ Mﻟ2ﻘ;; 9اﻟD4ﺟDدات اﻟDXﻫZ+ﺔ ﻣ3ﻞ اﻻﺳ432ﺎارت اﻟﻌﻘﺎرZﺔ واﻹﺳ432ﺎر ﻓﻲ ﻣDﺟDدات ﻣﺎﻟ;ﺔ ﻏ; +ﻣ#رﺟﺔ @ﺎﻟDCق اﻟ4ﺎﻟﻲ@ .ﻌ #اﻟUﻘﺎش ﻣﻊ ﻫdﻻء اﻟ M;U4A4اﻟAﺎرﺟ;;K ،MﻘDم

اﻟ@ hUgﺎﺧ;2ﺎر اﻷﺳﺎﻟ; jواﻟ#4ﺧﻼت واﻟ2ﻲ ﺳ#A2C2م ﻟﻠ2ﻘ;; 9ﻓﻲ %ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،واﻟ2ﻲ ﺗ F4ﻓﻲ اﻷﻏﻠ jأﺳﻌﺎر ﺑ;ﻊ ﻷارﺿﻲ ﻣnﺎﺑﻬﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم واﻟ2ﻲ ﯾ 92اﺣC2ﺎﺑﻬﺎ @ﺎﻟﻘ;4ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ +24اﻟp+4ﻊ ﻣ Mاﻷرض

ﻣ+rوpﺎً @ﻌ#د اﻷﻣ2ﺎر اﻟp+4ﻌﺔ.
75

اﻟ&4]4ع

أﺧ?\

ﺧ9GAﺔ

ﺎم
ﺎع اﻟﻌ
ﺎت واﻟﻘ+
اﻟ_?@ ﺎت واﻟ`4ﺳK

اﻷﻓا?د

ﺣ $#اﻟﻘ4ﺎع

اﻟ&4]4ع

دول أﺧ?\

أﻣ? HGﺎ

أورو -ﺎ

اﻷردن

اﺳا?ﺋ6ﻞ

داﺧﻞ ﻓﻠL6+K

ﺣ $#اﻟ()ﺎ ,+اﻟ-ﻐا/ﻓ1ﺔ

6,508,221,806

202,178,864

2,852,835,782

2,361,977,124

1,091,230,036

6,508,221,806

124,197,643

16,910,577

354,937,523

358,571,719

66,010,809

5,587,593,535

دوﻻر أﻣ?HGﻲ

ﻣ&ﺟ&دات

6,508,221,806

697,331,177

505,751,027

1,795,156,955

3,509,982,647

6,508,221,806

201,653,135

72,500,000

128,056,121

36,773,557

29,674,222

6,039,564,771

دوﻻر أﻣ?HGﻲ

اﻟ4ﻠ65ﺔ

76

548,855,427

-

-

507,937,541

40,917,886

548,855,427

14,287,778

881,641

12,851,852

2,325,015

105,015

518,404,126

دوﻻر أﻣ?HGﻲ

اﻟ A@?4اﻟ 4ﻟﺎﻲ اﻟ&4ﺣCة

ﻣ&ﺟ&دات

5,809,809,988

213,052,678

2,330,008,722

2,294,061,292

972,687,296

5,809,809,988

172,893,662

27,122,880

361,719,570

307,442,054

144,234,582

4,796,397,240

دوﻻر أﻣ?HGﻲ

-

75,000,000

-

496,926,672

-

5,809,809,988

358,409,081

600,831,785

-

1,900,541,636

88,927,009

600,831,785

511,904,776

3,053,932,599

5,809,809,988

135,641,169

18,938,689

17,337,247

41,244,031

)(4,115,244

1,139,345

241,416

5,562,040,032

دوﻻر أﻣ?HGﻲ

563,175,088

دوﻻر أﻣ?HGﻲ

اﻟ4ﻠ65ﺔ

ﺑ&9د ﺧ ﺎرج ﻗ ﺎﺋ4ﺔ

اﻟ A@?4اﻟ 4ﻟﺎﻲ اﻟ&4ﺣCة

ﻣ+ﻠ&-ﺎت وﺣﻘ&ق

ﻣ+ﻠ&-ﺎت وﺣﻘ&ق
ﺑ&9د ﺧ ﺎرج ﻗ ﺎﺋ4ﺔ

2021

2020

ﺗDزZﻊ اﻟD4ﺟDدات واﻟJ4ﻠpDﺎت وDUpد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋ4ﺔ اﻟ w%+4اﻟ4ﺎﻟﻲ اﻟD4ﺣ#ة gyﻘﺎً ﻟﻠD2زZﻊ اﻟXﻐا+ﻓﻲ واﻟﻘJﺎﻋﻲ 4%ﺎ ﯾﻠﻲ:

 .46اﻟ &%$#ﻓﻲ اﻟ*+ﺟ+دات واﻟ*0ﻠ2+ﺎت
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 .47إدارة اﻟ()ﺎ,+
ض ﻟﻬﺎ
!ﻘ#م اﻟ()* +ﺎﻹﻓ/ﺎح ﻋ 2ﻣﻌﻠ#ﻣﺎت ﺗ8ﺎﻋ 9ﻣ9;:8ﻣﻲ اﻟﻘ#اﺋ> اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ اﻟ?#ﺣ9ة ﻓﻲ ﺗﻘ@@> @(Dﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻟ?;ﺎ IDاﻟ:ﻲ ﯾ:ﻌI
اﻟ()* واﻟ)ﺎﺷNﺔ ﻋ 2اﻷدوات اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ ?Pﺎ ﺑ:ﺎرRﺦ اﻟﻘ#اﺋ> اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ اﻟ?#ﺣ9ة وﻫﻲ ?Pﺎ ﯾﻠﻲ:

إ+ﺎر إدارة اﻟ()ﺎ,+
ﺗ >:إدارة اﻟ?;ﺎ IDاﻟ?:ﻌﻠﻘﺔ +ﺄﻧZYﺔ اﻟ()* وﻗ@ﺎﺳﻬﺎ وﻣاIﻗ(:ﻬﺎ ]Y+ﻞ ﻣ I?:8ﻟ(:ﻘﻰ ﻓﻲ إDﺎر اﻟ`9ود اﻟ?#?8ح ﺑﻬﺎ ،وﻧ bاً Iﻷﻫ?@ﺔ

ﻋ?ﻠ@ﺔ إدارة اﻟ?;ﺎ IDﻋﻠﻰ أرeﺎح اﻟ()* ،ﯾ >:ﺗ#زRﻊ اﻟ?ﻬﺎم واﻟ?h8وﻟ@ﺎت اﻟIﻗﺎﺑ@ﺔ اﻟ?Iﺗ(Zﺔ ﺑﻬiﻩ اﻟ?;ﺎ IDﻋﻠﻰ اﻟ?k#ﻔ@.2
ﻋ(ﻠ/ﺔ إدارة اﻟ()ﺎ,+

!ﻌ I(:ﻣnﻠ oإدارة اﻟ()* وﻟ)nﺔ إدارة اﻟ?;ﺎ IDﻣh8وﻟ@ 2ﻋ 2ﺗ`9ﯾ 9وﻣاIﻗ(ﺔ اﻟ?;ﺎ+ IDﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟ#د ﻋ9ة ﺟﻬﺎت ﻣh8وﻟﺔ ﻋ2
ﻋ?ﻠ@ﺔ إدارة ﻣ;ﺎ IDاﻟ()* ﻓﻲ Pﺎﻓﺔ ﻣ)ﺎ qDﺗ#اﺟ9ﻩ.

ﻟ21ﺔ إدارة اﻟ()ﺎ,+
ﺗﻘﻊ ﻣh8وﻟ@ﺔ ﺗ IR#Zإﺳ:اIﺗ@@nﺔ اﻟ?;ﺎ IDوﺗ q@(Zاﻟ?(ﺎد rواﻷ IDاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟ`9ود اﻟ?#?8ح ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟ)nﺔ إدارة اﻟ?;ﺎ.ID
ﻗ/ﺎس اﻟ()ﺎ ,+وأﻧ(8ﺔ اﻟ9ﻘﺎر;,
ﺗ >:ﻣاIﻗ(ﺔ اﻟ?;ﺎ IDواﻟIZ@8ة ﻋﻠ@ﻬﺎ ﻣ 2ﺧﻼل ﻣاIﻗ(ﺔ اﻟ`9ود اﻟ?#?8ح ﺑﻬﺎ ﻟvﻞ ﻧ#ع ﻣ 2أﻧ#اع اﻟ?;ﺎ .IDﺗﻌ] oﻫiﻩ اﻟ`9ود اﺳ:اIﺗ@@nﺔ

ﻋ?ﻞ اﻟ()* وﻋ#اﻣﻞ اﻟ#8ق اﻟ?;:ﻠﻔﺔ اﻟ?`@Zﺔ +ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ y#:8اﻟ?;ﺎ IDاﻟ?ﻘ(#ل .ﯾ >:ﺟ?ﻊ اﻟ?ﻌﻠ#ﻣﺎت ﻣ 2اﻟ9واﺋ Iاﻟ?;:ﻠﻔﺔ

ض ﻫiﻩ اﻟ?ﻌﻠ#ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣnﻠ oإدارة اﻟ()* وﻟ)nﺔ ادارة
وﺗ`ﻠ@ﻠﻬﺎ ﻟﻠ:ﻌIف اﻟ?(] Iﻋﻠﻰ اﻟ?;ﺎ IDاﻟ?#:ﻗﻌﺔ اﻟ:ﻲ ﻗ 9ﺗ) >nﻋ)ﻬﺎ .ﺗﻌI
اﻟ?;ﺎ IDواﻟ9واﺋ Iاﻟ):ﻔ@!iﺔ ﻹدارة اﻟ?;ﺎ.ID

اﻟ()ﺎ,+
ﯾ(:ﻊ اﻟ()* ﺳ@ﺎﺳﺎت ﻹدارة اﻟ?;ﺎ IDاﻟ?;:ﻠﻔﺔ ﺿ? 2إﺳ:اIﺗ@@nﺔ ﻣ`9دة وﺗ#:ﻟﻰ دواﺋ Iاﻟ?;ﺎ IDرﻗﺎ+ﺔ وﺿ({ اﻟ?;ﺎ IDو|ﺟاIء اﻟ#:زRﻊ

اﻻﺳ:اIﺗ@nﻲ اﻷﻣﻞ ﻟvﻞ ﻣ 2اﻟ?#ﺟ#دات اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ واﻟ?Zﻠe#ﺎت اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ ،وﺗ?Yﻞ ﻫiﻩ اﻟ?;ﺎ IDﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن وﻣ;ﺎ IDاﻟ#8ق
)ﻣ;ﺎ IDأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ9ة وﻣ;ﺎ IDاﻟﻌ?ﻼت وﻣ;ﺎ IDاﻟ:ﻐ@@+ Iﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬ>( وﻣ;ﺎ IDاﻟ#@8ﻟﺔ .ﻗﺎم اﻟ()* +ﺈﻧYﺎء وﺣ9ة ﺟ#دة اﻻﺋ?:ﺎن

واﻟ:ﻲ ﺗﻬ9ف إﻟﻰ ﺗ`9ﯾ 9اﻟ9:ﻧﻲ ﻓﻲ ﺟ#دة اﺋ?:ﺎن اﻟﻌ?ﻼء أو اﻧ;ﻔﺎض اﻟﻘ@?ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ?Öﺎﻧﺎﺗﻬ> ]Y+ﻞ ﻣ(]?P .Iﺎ !ﻘ#م اﻟ()* ﺣﺎﻟ@ﺎً
+ﺈﻋ9اد ﻧbﺎم ﺗ@)/ﻒ اﺋ?:ﺎﻧﻲ ﻟﻌ?ﻼﺋﻪ.

أوﻻً :ﻣ)ﺎ ,+اﻻ ﺋ(9ﺎن:
ﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن ﻫﻲ اﻟ?;ﺎ IDاﻟ:ﻲ ﻗ 9ﺗ) >nﻋ 2ﺗ;ﻠﻒ أو ﻋ ànاﻟIZف اﻵﺧ Iﻟﻸداة اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ ﻋ 2اﻟ#ﻓﺎء +ﺎﻟ:اàﻣﺎﺗﻪ ﺗnﺎﻩ اﻟ()* ﻣ?ﺎ
ﯾhد ãإﻟﻰ ﺣ9وث ﺧ8ﺎﺋ! .Iﻌ?ﻞ اﻟ()* ﻋﻠﻰ إدارة ﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن ﻣ 2ﺧﻼل إﻋ9اد دارﺳﺔ ﺗ?R#ﻠ@ﺔ ﺗ 2?Ö:اﻟ à@PI:ﻋﻠﻰ اﻟ9:ﻓq

اﻟ)ﻘ ã9واﻟ98اد ،ووﺿﻊ ﺳﻘ#ف ﻟ?(ﺎﻟﻎ اﻟR#?:ﻞ )ﻓIد أو ﻣhﺳ8ﺔ( ﻟvﻞ ﻗZﺎع وPﻞ ﻣ)Zﻘﺔ ﺟﻐاIﻓ@ﺔiP ،ﻟ* !ﻌ?ﻞ اﻟ()* ﻋﻠﻰ ﻣاIﻗ(ﺔ

ﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن وRﻌ?ﻞ +ﺈﺳ?:اIر ﻋﻠﻰ ﺗﻘ@@> اﻟ#ﺿﻊ اﻻﺋ?:ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌ?ﻼء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣ#/ل اﻟ()* ﻋﻠﻰ ﺿ?ﺎﻧﺎت ﻣ)ﺎﺳ(ﺔ ﻣ2
اﻟﻌ?ﻼء.
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ﻓ(/ﺎ ﯾﻠﻲ إﺟ(ﺎﻟﻲ اﻟ9ﻌ,ﺿﺎت ﻟ()ﺎ ,+اﻻ ﺋ(9ﺎن )Jﻌ Kﻣ) MLاﻟ)Nﺎﺋ ,اﻻ ﺋ(9ﺎﻧ/ﺔ اﻟ(O9ﻗﻌﺔ واﻟﻔOاﺋ Kاﻟ(ﻌﻠﻘﺔ وﻗQﻞ اﻟ(Sﺎﻧﺎت
وﻣ) ﻔ ﻔﺎت اﻟ()ﺎ(,+

ﺑO2د داﺧﻞ ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( XW,اﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(OﺣKة

أرﺻ9ة ﻟ y9ﺳﻠZﺔ اﻟ)ﻘ 9اﻟﻔﻠ@)@Z8ﺔ

2021

2020

دوﻻر أﻣ]RIﻲ

دوﻻر أﻣ]RIﻲ

575,902,313
782,230,313

أرﺻ9ة ﻟ y9ﺑ)#ك وﻣhﺳ8ﺎت ﻣI/ﻓ@ﺔ

ﺗ8ﻬ@ﻼت وﺗ?R#ﻼت اﺋ?:ﺎﻧ@ﺔ ﻣ(ﺎﺷIة:

1,014,724,224

أﻓاIد

515,342,289
747,858,727
972,687,296

ﺷPIﺎت وﻣhﺳ8ﺎت

1,595,962,427

1,496,499,973

ﻗZﺎع ﻋﺎم

842,520,509

797,561,319

228,845,417

205,499,230

34,782,211

36,518,160

5,074,967,414

4,771,966,994

ﻣ#ﺟ#دات ﻣﺎﻟ@ﺔ +ﺎﻟvﻠﻔﺔ اﻟ?Zﻔﺄة
ﻣ#ﺟ#دات ﻣﺎﻟ@ﺔ أﺧyI

ﺑO2د ﺧﺎرج ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ( XW,اﻟ(ﺎﻟﻲ اﻟ(OﺣKة

إﻋ?:ﺎدات

206,492,217

46,069,513

191,064,802

ﻛﻔﺎﻻت

ﻗ(#ﻻت

9,417,798

12,810,821

ﺳﻘ#ف ﺗ8ﻬ@ﻼت وﺗ?R#ﻼت ﻏ@ Iﻣ:8ﻐﻠﺔ
أﺧyI

32,823,758

286,553,199

363,743,554

322,700

388,850

548,855,427

600,831,785

اﻟ(Sﺎﻧﺎت واﻟ9ﻌ;XاXت اﻻ ﺋ(9ﺎﻧ/ﺔ اﻷﺧ\,

!ﻌ 9?:ﻣ(ﻠﻎ وﻧ#ع اﻟ?Öﺎن اﻟ?Zﻠ#ب ﻋﻠﻰ ﺗﻘ@@> ﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن ﻟﻠIZف اﻟ?ﻘﺎﺑﻞ .ﺗ#ﺟ 9إرﺷﺎدات ﻟ@vﻔ@ﺔ ﻗ(#ل وﺗﻘ@@> Pﻞ ﻧ#ع ﻣ2
أﻧ#اع اﻟ?Öﺎﻧﺎت.

ﺗاIﻗ ûاﻹدارة اﻟﻘ@?ﺔ اﻟ#8ﻗ@ﺔ ﻟﻠ?Öﺎﻧﺎت وD >:Rﻠ ûﺿ?ﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓ@ﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻓﻲ ﺳ@ﺎق أﻋ?ﺎﻟﻪ اﻻﻋ@:ﺎد!ﺔ:8! ،ﻌ@2
اﻟ()* ﺑP#ﻼء ﺧﺎرﺟ@@ 2ﻻﺳI:داد اﻷﻣ#ال ﻣ 2اﻟ??:ﻠvﺎت اﻟ?ﻌﺎد ﺣ@ﺎزﺗﻬﺎ أو ﻏ@Iﻫﺎ ﻣ 2اﻷﺻ#ل ﻓﻲ ﻣ`ﻔbﺔ اﻟàn:ﺋﺔ اﻟ;ﺎﺻﺔ +ﻪ،
ﻣﺎل ذﻟ* :اﻟ?اàدات اﻟﻌﻠ)@ﺔ .أ ãأﻣ#ال ﻓﺎﺋÖﺔ ﯾ >:إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌ?ﻼء .ﻧn@:ﺔ ﻟiﻟ* ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺎارت اﻟ@)]8ﺔ ﻻ ﯾ >:ﺗ@n8ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ?ﺔ
اﻟ? àPIاﻟ?ﺎﻟﻲ اﻟ?#ﺣ9ة وﻻ ﺗﻌﺎﻣﻞ #?Pﺟ#دات ﻏ@ Iﻣ9:اوﻟﺔ ﻣ`:ﻔ† ﻟﻠ(@ﻊ.

ﻋﻠﻰ اﻟIﻏ> ﻣ 2أن ﻋ?ﻠ@ﺎت اﻟ:ﻘﺎص اﻟIﺋ@@8ﺔ ﻗ 9ﺗﻘﻠﻞ ]Y+ﻞ  I@(Pﻣ 2ﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن ،إﻻ أﻧﻪ ! ûnﻣﻼﺣbﺔ أن ﻣ;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن

ض ﻟ?;ﺎID
ﯾ >:اﺳ(:ﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻘ{ ﻓﻲ ﺣ9ود اﻟ?(ﺎﻟﻎ اﻟ?`:8ﻘﺔ ﻟ)ﻔ oاﻟIZف اﻟ?ﻘﺎﺑﻞ .ﺗ#ﺿﺢ اﻟ9nاول اﻟ#اردة أدﻧﺎﻩ اﻟ` 9اﻷﻗ/ﻰ ﻟﻠ:ﻌI

اﻻﺋ?:ﺎن ﺣ û8ﻓNﺔ اﻟ?#ﺟ#دات اﻟ?ﺎﻟ@ﺔ .ﯾ >:إkﻬﺎر إﺟ?ﺎﻟﻲ اﻟﻘ@?ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ?Öﺎﻧﺎت ،أ ãاﻟﻔﺎﺋ £ﻓﻲ اﻟ?Öﺎﻧﺎت )اﻟﻔIق ﺑ@ 2اﻟﻘ@?ﺔ
ض ﻟ?;ﺎ IDاﻻﺋ?:ﺎن.
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ?Öﺎﻧﺎت اﻟ?`:ﻔ† ﺑﻬﺎ أﻛ( Iﻣ 2ﻗ@?ﺔ اﻟ:ﻌ Iض اﻟ?:ﻌﻠ+ qﻪ( ،وﺻﺎﻓﻲ اﻟ:ﻌI
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ﻧ"#ﺔ ﺗﻐ()ﺔ اﻟ..-,ﺎت

2021

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ)ﻌ+ض
اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
575,902,313

782,375,968

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

-

-

اﻟ%$ﺎﺋ( اﻹ ﺋ*+ﺎﻧ-ﺔ اﻟ/*+ﻗﻌﺔ
اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2
3,108,626

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
809,904
411,639

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3
-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
-

2,842,642

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
0.14%
0.05%

ﻧ2%ﺔ ﺗﻐ-5ﺔ اﻟ66$+ﺎت
اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2
دوﻻر أﻣ54%ﻲ
-

-

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
91.44%

أرﺻ8ة ﻟ :8ﺳﻠ<ﺔ اﻟ=ﻘ8
أرﺻ8ة ﻟ :8ﺑ=Jك وﻣLﺳMﺎت
ﻣ%PﻓRﺔ
اﻟMTﻬRﻼت واﻟ4J$Tﻼت
اﻻﺋ$TﺎﻧRﺔ:
اﻷﻓا%د
ﺷ\%ﺎت ﺻﻐ%Rة وﻣJTﺳ<ﺔ
ﺷ\%ﺎت \^:%
ﻟﻠ_J5ﻣﺔ واﻟﻘ<ﺎع اﻟﻌﺎم
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ dﺎﻟeﻠﻔﺔ اﻟ<$ﻔﺄة
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ أﺧ:%
اﻟ/+;+ع

اﻟTﻌ%ض اﻻﺋ$Tﺎﻧﻲ ﻟ^=Jد ﺧﺎرج
ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ l\%$اﻟ$ﺎﻟﻲ:

377,055,962
367,263,182
625,083,355
840,205,893
207,400,502
34,482,211

3,809,769,386

458,520,533

657,635,824
106,279,350
486,651,896
20,944,135
-

1,271,511,205

89,970,915

43,835,261
66,400,849
74,664,520
3,663,425
300,000
191,972,681

-

3,091,987
3,265,647
2,566,262
13,773,547
951,545
24,870,531

142,407

22,029,370
5,589,473
15,604,353
145,805
43,369,001
172,679

24,571,583
36,157,650
43,121,099
2,065,295
300,000

109,058,269
-

0.82%
0.89%
0.41%
1.64%
0.46%
0.00%
0.65%
0.08%

3.35%
5.26%
3.21%
0.70%
3.41%
0.41%

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ)ﻌ+ض

56.05%
54.45%
57.75%
56.38%
100.00%
56.81%

-

2020

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟ%$ﺎﺋ( اﻹ ﺋ*+ﺎﻧ-ﺔ اﻟ/*+ﻗﻌﺔ
اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

أرﺻ8ة ﻟ :8ﺳﻠ<ﺔ اﻟ=ﻘ8
أرﺻ8ة ﻟ :8ﺑ=Jك وﻣLﺳMﺎت
ﻣ%PﻓRﺔ
اﻟMTﻬRﻼت واﻟ4J$Tﻼت اﻻﺋ$TﺎﻧRﺔ:
اﻷﻓا%د
ﺷ\%ﺎت ﺻﻐ%Rة وﻣJTﺳ<ﺔ
ﺷ\%ﺎت \^:%
ﻟﻠ_J5ﻣﺔ واﻟﻘ<ﺎع اﻟﻌﺎم
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ dﺎﻟeﻠﻔﺔ اﻟ<$ﻔﺄة
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ أﺧ:%
اﻟ/+;+ع

اﻟTﻌ%ض اﻻﺋ$Tﺎﻧﻲ ﻟ^=Jد ﺧﺎرج
ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ l\%$اﻟ$ﺎﻟﻲ:

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

515,342,289

732,016,418

433,379,011
282,314,230
793,603,429
793,887,297
180,446,295
36,518,160
3,767,507,129

548,215,863

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

15,561,602
520,213,150
102,443,712
324,534,468
26,073,566
988,826,498
52,221,211

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

3,390,404
43,238,657
72,334,228
71,925,237
1,263,425
192,151,951
-

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

702,444
4,671,881
3,136,224
2,779,041
12,453,170
952,904
24,695,664
298,586

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

107,253
21,759,327
2,839,444
4,553,223
67,727
29,326,974
3,567

ﻧ2%ﺔ ﺗﻐ-5ﺔ اﻟ66$+ﺎت
اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

2,300,000
23,595,430
36,829,627
38,094,366
1,263,425
300,000
102,382,848
-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
-

0.10%
1.08%
1.11%
0.35%
1.57%
0.53%
0.66%
0.08%

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3
-

0.69%
4.18%
2.77%
1.40%
0.26%
2.97%
0.41%

دوﻻر أﻣ54%ﻲ
-

67.84%
54.57%
50.92%
52.96%
100.00%
53.28%
-

79

أﺳ^ﺎب ﻧJﻋRﺔ
أﻛ %vﻣ 30 rﯾJم

أﻗﻞ ﻣ 30 rﯾJم

2020

أﻛ %vﻣ 30 rﯾJم

أﺳ^ﺎب ﻧJﻋRﺔ

أﻗﻞ ﻣ 30 rﯾJم

2021

520,213,150

218,318,631

301,894,519

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

657,635,824

571,492,383

86,143,441

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

أﻓا%د

أﻓا%د

21,759,327

1,930,952

19,828,375

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

22,029,370

19,802,336

2,227,034

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

5,589,473

3,599,441

1,990,032

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

102,443,712

86,160,253

16,283,459

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

2,839,444

2,028,146

811,298

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

ﺷ\%ﺎت ﺻﻐ%Rة وﻣJTﺳ<ﺔ

106,279,350

56,948,541

49,330,809

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

اﻟpPo$

ﺷ\%ﺎت ﺻﻐ%Rة وﻣJTﺳ<ﺔ

ﺗ hﺗWﺿ"ﺢ ﻣoﺷا0ت اﻟ7cﺎدات اﻟ0"Eqة ﻓﻲ ﻣSﺎ 0fاﻻﺋ#.ﺎن ) (SICRﻓﻲ إ@Gﺎح )(3

ﻟﻬ>ﻩ اﻟﻔMﺎت.

80

324,534,468

268,403,174

56,131,294

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

4,553,223

3,272,587

1,280,636

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

15,604,353

4,723,404

10,880,949

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

ﺷ\%ﺎت \^:%

486,651,896

188,059,744

298,592,152

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

ﺷ\%ﺎت \^:%

اﻟTﻌ%ض
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

-

-

-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

اﻟpPo$

-

-

-

ﻗ<ﺎع ﻋﺎم

-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

ﻗ<ﺎع ﻋﺎم

43,223,196

28,125,181

15,098,015

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

947,191,330

572,882,058

374,309,272

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

29,151,994

7,231,685

21,920,309

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟpPo$

إﺟ$ﺎﻟﻲ اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

1,250,567,070

816,500,668

434,066,402

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟTﻌ%ض

اﻟpPo$

إﺟ$ﺎﻟﻲ اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

ﻷﻏا0ض ﻫ>ا اﻟ*.ﻠ"ﻞ ،ﻋ_;ﻣﺎ ﺗW.Kﻓﻲ اﻟ.ﻌ0ﺿﺎت أﻛ 0bﻣ Hﻣﻌ"ﺎر واﺣ; ﻟ;*.ﯾ; اﻟ7cﺎدة اﻟWeﻫ70ﺔ ﻓﻲ ﻣSﺎ 0fاﻻﺋ#.ﺎن ،ﯾ h.ﺗ j"iSإﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟﻘ"#ﺔ اﻟ;ﻓ70.ﺔ واﻟKSﺎﺋ 0اﻻﺋ#.ﺎﻧ"ﺔ اﻟW.#ﻗﻌﺔ اﻟ#ﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑ0.ﺗ"L

ﻓ"#ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗ*ﻠ"ﻞ اﻟ.ﻌ0ﺿﺎت ﻟﻠ0#ﺣﻠﺔ  2ﻓﻲ ﺗﺎر7ﺦ إﻋ;اد اﻟ.ﻘ 070اﻟ>? @ﻌ BAأﺳEﺎب اﻟ H"#G.ﻓﻲ اﻟ0#ﺣﻠﺔ ) (2ﺣ LKﻓMﺔ اﻟﻘ0وض ﻟﻠﻌ#ﻼء )إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟﻘ"#ﺔ اﻟ;ﻓ70.ﺔ واﻟKSﺎﺋ 0اﻻﺋ#.ﺎﻧ"ﺔ اﻟW.#ﻗﻌﺔ اﻟ#ﻘﺎﺑﻠﺔ(.

ﺗ1ﻠ)ﻞ ﻗ5وض اﻟ5,ﺣﻠﺔ ) (2اﻟ<= >ﻌ@ Aﻣﻌﺎﯾ) 5اﻹدارج ﻓﻲ اﻟ5,ﺣﻠﺔ ):(2
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اﻟﻘ$Rﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ$wﺎﻧﺎت

575,902,313

785,484,594

إﺟ$ﺎﻟﻲ ﻗ$Rﺔ
اﻟTﻌ%ض
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

ﻣﻌﺎدن
ﺛ=R$ﺔ واﺧ:%
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

أﺳﻬ| ﻣ8Tاوﻟﺔ
و\ﻔﺎﻻت
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

ﺳRﺎارت وآﻻت
وأﺧ:%
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

ﻋﻘﺎارت
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

إﺟ$ﺎﻟﻲ ﻗ$Rﺔ
اﻟ$wﺎﻧﺎت
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟTﻌ%ض dﻌ8
اﻟ$wﺎﻧﺎت
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

575,902,313
785,484,594

اﻟMoﺎرة
اﻻﺋ$TﺎﻧRﺔ
اﻟJT$ﻗﻌﺔ
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

809,904
3,254,281

ﺗﺄﻣ=Rﺎت
ﻧﻘy8ﺔ
دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟﻘ"#ﺔ اﻟﻌﺎ دﻟﺔ ﻟﻠ#Gﺎﻧﺎت ﻹﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ.ﻌ0ﺿﺎت اﻻﺋ#.ﺎﻧ"ﺔ:

2021

اﻷﻓا$د

اﻟTﻌ%ض اﻻﺋ$Tﺎﻧﻲ اﻟ%$ﺗ^~ ﻟ^=Jد
داﺧﻞ ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ l\%$اﻟ$ﺎﻟﻲ:
أرﺻ8ة ﻟ :8ﺳﻠ<ﺔ اﻟ=ﻘ8
أرﺻ8ة ﻟ :8ﺑ=Jك وﻣLﺳMﺎت
ﻣ%PﻓRﺔ
اﻟMTﻬRﻼت واﻟ4J$Tﻼت
اﻻﺋ$TﺎﻧRﺔ:

اﻟ8$7ﺎت اﻟ;$:9

اﻟ'(ﺳ*ﺎت اﻟ.ﻐ$0ة واﻟ'43ﺳ5ﺔ

اﻟ<=4ﻣﺔ واﻟﻘ5ﺎع اﻟﻌﺎم

ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ dﺎﻟeﻠﻔﺔ اﻟ<$ﻔﺄة
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ أﺧ:%
اﻟ/+;+ع

اﻟTﻌ%ض اﻻﺋ$Tﺎﻧﻲ اﻟ%$ﺗ^~ ﻟ^=Jد
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ l\%$اﻟ$ﺎﻟﻲ:

1,078,527,047
539,943,381
1,186,399,771
840,205,893
232,008,062
34,782,211

5,273,253,272

548,855,427

31,163,600
81,641,358
69,721,258
-

182,526,216

51,533,860

17,974,054
3,216,834
79,239,329
100,430,217

-

69,936,554
254,526,793
119,123,533
443,586,880

13,446,754

36,297,315
47,781,110
81,787,170
-

165,865,595

294,782

117,149,828
77,600,519
212,459,563
407,209,910

1,662,141

272,521,351
464,766,614
562,330,853
-

1,299,618,818

66,937,537

806,005,696
75,176,767
624,068,918
232,008,062
34,782,211

3,133,428,561

481,917,890

49,692,940
45,012,770
61,291,714
13,773,547
3,162,645
300,000

177,297,801

315,086

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ3ﻌ4ض
Lﻌ :اﻟ&,ﺎﻧﺎت
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

إﺟ&ﺎﻟﻲ ﻗ&%ﺔ
اﻟ&,ﺎﻧﺎت
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﺳ%ﺎارت وآﻻت
وأﺧI4
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

أﺳﻬD
ﻣ:3اوﻟﺔ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﻋﻘﺎر@ﺔ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﻣﻌﺎدن
ﺛ&9%ﺔ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﺗﺄﻣ9%ﺎت
ﻧﻘ;:ﺔ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

إﺟ&ﺎﻟﻲ ﻗ&%ﺔ
اﻟ3ﻌ4ض
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

اﻟﻘ&%ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ&,ﺎﻧﺎت

اﻟNMﺎرة
اﻻ ﺋ&3ﺎﻧ%ﺔ
اﻟ&Q3ﻗﻌﺔ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

47,629,378
115,173,277

2,035,298
10,906,161

162,802,655

12,717
21,948

12,941,459

6,656,264
32,862,768

34,665

8,540

39,519,032

3,175,278
481,344

8,540

11,879,557
44,280,761

3,656,622

35,749,821
70,892,516

56,160,318

31,109,022
72,741,313

106,642,337

اﻟﻘ),ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ,Lﺎﻧﺎت ﻟﻠMﻌ5ﺿﺎت اﻟO,رﺟﺔ ﺿ Q,اﻟ5,ﺣﻠﺔ اﻟRﺎﻟRﺔ:

2021

اﻟ3ﻌ4ض اﻻ ﺋ&3ﺎﻧﻲ اﻟ&4ﺗ TSﻟQ9Sد
داﺧﻞ ﻗﺎ ﺋ&ﺔ اﻟ& WV4اﻟ&ﺎﻟﻲ:
اﻟ%$ﻬ'ﻼت واﻟ-,+$ﻼت اﻻﺋ+$ﺎﻧ'ﺔ:
اﻷﻓا4د
ﺷV4ﺎت وﻣgﺳNﺎت

اﻟ1#0#ع
103,850,335

81

600,831,785

4,922,678,727

1,021,872,542
1,585,063,494
810,524,285
205,499,230
36,518,160

747,858,727

515,342,289

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

46,450,829

164,672,047

28,963,365
135,708,682
-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟ1#0#ع

اﻟ3ﻌ4ض اﻻ ﺋ&3ﺎﻧﻲ اﻟ&4ﺗ TSﻟQ9Sد
داﺧﻞ ﻗﺎ ﺋ&ﺔ اﻟ& WV4اﻟ&ﺎﻟﻲ:
اﻟ%$ﻬ'ﻼت واﻟ-,+$ﻼت اﻻﺋ+$ﺎﻧ'ﺔ:
اﻷﻓا4د
ﺷV4ﺎت وﻣgﺳNﺎت

2020

166,808,712

32,586,904
134,221,808

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

إﺟ&ﺎﻟﻲ ﻗ&%ﺔ
اﻟ3ﻌ4ض

15,227,269

1,383,586
13,843,683

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﺗﺄﻣ9%ﺎت
ﻧﻘ;:ﺔ

اﻟﻘ),ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ,Lﺎﻧﺎت ﻟﻠMﻌ5ﺿﺎت اﻟO,رﺟﺔ ﺿ Q,اﻟ5,ﺣﻠﺔ اﻟRﺎﻟRﺔ:

اﻟTﻌ%ض اﻻﺋ$Tﺎﻧﻲ اﻟ%$ﺗ^~ ﻟ^=Jد
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ l\%$اﻟ$ﺎﻟﻲ:

اﻟ/+;+ع

اﻟTﻌ%ض اﻻﺋ$Tﺎﻧﻲ اﻟ%$ﺗ^~ ﻟ^=Jد
داﺧﻞ ﻗﺎﺋ$ﺔ اﻟ l\%$اﻟ$ﺎﻟﻲ:
أرﺻ8ة ﻟ :8ﺳﻠ<ﺔ اﻟ=ﻘ8
أرﺻ8ة ﻟ :8ﺑ=Jك وﻣLﺳMﺎت
ﻣ%PﻓRﺔ
اﻟMTﻬRﻼت واﻟ4J$Tﻼت
اﻻﺋ$TﺎﻧRﺔ:
اﻷﻓا%د
ﺷ\%ﺎت وﻣLﺳMﺎت
ﻟﻠ_J5ﻣﺔ واﻟﻘ<ﺎع اﻟﻌﺎم
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ dﺎﻟeﻠﻔﺔ اﻟ<$ﻔﺄة
ﻣJﺟJدات ﻣﺎﻟRﺔ أﺧ:%

2020

إﺟ$ﺎﻟﻲ ﻗ$Rﺔ
اﻟTﻌ%ض

ﺗﺄﻣ=Rﺎت
ﻧﻘy8ﺔ

اﻟﻘ),ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ,Lﺎﻧﺎت ﻹﺟ,ﺎﻟﻲ اﻟMﻌ5ﺿﺎت اﻻ ﺋ,Mﺎﻧ)ﺔ:

-

119,905

92,245
27,660

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﻣﻌﺎدن
ﺛ&9%ﺔ

584,061

349,045
235,016
-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

ﻣﻌﺎدن
ﺛ=R$ﺔ

1,073,774

308,407,567

79,890,197
228,517,370
-

-

-

82

44,421,865

3,905,741
40,516,124

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﻋﻘﺎر@ﺔ

8,540

8,540

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

أﺳﻬD
ﻣ:3اوﻟﺔ

اﻟﻘ&%ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ&,ﺎﻧﺎت

1,346,872

55,961,732

13,167,151
42,794,581
-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

اﻟﻘ$Rﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠ$wﺎﻧﺎت
ﺳRﺎارت وآﻻت
أﺳﻬ| ﻣ8Tاوﻟﺔ
وأﺧ:%
و\ﻔﺎﻻت

2,286,415

1,376,082
910,333

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﺳ%ﺎارت وآﻻت
وأﺧI4

9,923,021

706,472,734

144,123,970
562,348,764
-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

ﻋﻘﺎارت

62,063,994

6,757,654
55,306,340

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

إﺟ&ﺎﻟﻲ ﻗ&%ﺔ
اﻟ&,ﺎﻧﺎت

58,794,496

1,236,098,141

266,493,728
969,604,413
-

-

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

إﺟ$ﺎﻟﻲ ﻗ$Rﺔ
اﻟ$wﺎﻧﺎت

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ3ﻌ4ض
Lﻌ :اﻟ&,ﺎﻧﺎت

542,037,289

اﻟNMﺎرة
اﻻ ﺋ&3ﺎﻧ%ﺔ
اﻟ&Q3ﻗﻌﺔ

302,153

104,744,718

22,804,359
75,720,066

98,524,425

25,829,250
78,915,468

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

3,686,580,586

49,185,246
88,563,521
12,962,966
2,284,056
-

3,109,697

156,105,486
-

755,378,814
615,459,081
810,524,285
205,499,230
36,518,160

747,858,727

515,342,289

-

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

دوﻻر أﻣ54%ﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟTﻌ%ض dﻌ8
اﻟ$wﺎﻧﺎت

اﻟMoﺎرة اﻻﺋ$TﺎﻧRﺔ
اﻟJT$ﻗﻌﺔ
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بنك فلسطين

إﺟ&ﺎﻟﻲ

أﺧI4
أﻣR@4ﺎ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

أوروkﺎ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

إﺳا% 4ﺋﻞ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

دول ﻋ%k4ﺔ
دوﻻر أﻣR@4ﻲ

داﺧﻞ ﻓﻠi%hN

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

ﺗUMزع اﻟMﻌ5ﺿﺎت اﻻ ﺋ,Mﺎﻧ)ﺔ ﺣ" XاﻟUMزYﻊ اﻟ[ﻐا5ﻓﻲ \,ﺎ ﯾﻠﻲ:

2021

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

أرﺻ:ة ﻟ I:ﺳﻠhﺔ اﻟ9ﻘ :اﻟﻔﻠ%9%hNﺔ

دوﻻر أﻣR@4ﻲ

575,902,313

-

-

-

-

-

575,902,313

أرﺻ:ة ﻟ I:ﺑQ9ك وﻣgﺳNﺎت ﻣ4oﻓ%ﺔ

314,216,960

10,370,999

66,010,809

5,700,126

347,446,129

38,485,290

3,399,513,934

782,230,313

49,509,372

ﺗNﻬ%ﻼت وﺗ&@Qﻼت ا 3ﺋ&ﺎﻧ%ﺔ ﻣSﺎﺷ4ة

-

1,708,315

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2
دوﻻر أﻣ65%ﻲ
946,318,578

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1
دوﻻر أﻣ65%ﻲ

3,093,365,200

-

2,475,539

ﻣQﺟQدات ﻣﺎﻟ%ﺔ Lﺎﻟqﻠﻔﺔ اﻟ&hﻔﺄة

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3
دوﻻر أﻣ65%ﻲ
58,952,337

15,907,042

1,003,535

-

16,910,577

3,453,207,160

أﺧI4

ﻛ&ﺎ ﻓﻲ V 31ﺎﻧQن اﻷول 2021

ﻛ&ﺎ ﻓﻲ V 31ﺎﻧQن اﻷول 2020

78,266,658

34,782,211

4,098,836,115

3,783,238,702

97,334,623
-

461,060,955
377,360,859

66,010,809
144,234,582

5,015,855
-

354,937,523
360,490,770

9,502,136
-

16,910,577
21,484,454

38,726,145
-

77,211,435
85,157,627

228,845,417

34,782,211

5,074,967,414
4,771,966,994

2021
دوﻻر أﻣ65%ﻲ
4,098,636,115

ﻓ),ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗUزYﻊ اﻟMﻌ5ﺿﺎت ﺣ" Xﻣا5ﺣﻞ اﻟ)].Mﻒ وﻓ_ ﻣﻌ)ﺎر اﻟMﻘﺎر 5Yاﻟ,ﺎﻟ)ﺔ اﻟOوﻟﻲ رﻗ` ),\ (9ﺎ ﻓﻲ \ 31ﺎﻧUن اﻷول 2021و:2020

داﺧﻞ ﻓﻠ;<=>

دول ﻋ=H%ﺔ

414,843,531

-

461,060,955

46,217,424

أﻣ65%ﺎ

إﺳا%ﺋ=ﻞ

أوروHﺎ

دول أﺧN%

اﻟ1#0#ع

66,010,809

353,007,150

67,560,301

4,010,694,033

1,930,373

9,107,020
1,004,576,930

1,864,114
60,816,451

66,010,809
354,937,523

78,531,435
5,076,087,414

83

3,752,656,476

76,954,779

21,484,454

358,417,615

144,234,582

367,079,438

ﻛ+ﺎ ﻓﻲ f 31ﺎﻧ,ن اﻷول 2020

ﻛ+ﺎ ﻓﻲ f 31ﺎﻧ,ن اﻷول 2021

أﺧED

ﻣ,ﺟ,دات ﻣﺎﻟ'ﺔ bﺎﻟcﻠﻔﺔ اﻟ?+ﻔﺄة

ﺗ%ﻬ'ﻼت وﺗ-,+ﻼت اﺋ+$ﺎﻧ'ﺔ ﻣ]ﺎﺷDة

أرﺻJة ﻟ7 EJﺑ,ك وﻣZﺳ%ﺎت ﻣ[Dﻓ'ﺔ

أرﺻJة ﻟ EJﺳﻠ?ﺔ اﻟ7ﻘ Jاﻟﻔﻠ'7'?%ﺔ

2021

1,316,186,103

1,449,677,936

18,125,106

52,036,571

21,383,633

782,230,313

575,902,313

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

ﻣﺎﻟﻲ

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

ﺻ7ﺎﻋﻲ

259,332,866

203,171,341

-

5,002,323

-

-

21,484,454

144,234,582

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

ﺗ:ﺎر<

84

464,595,712

541,334,526

-

-

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

ﻋﻘﺎر<

744,139,735

759,297,653

-

2,804,181

ﻗ?ﺎع ﻋﺎم

-

141,921,436

1,083,779,052

1,137,044,013

16,657,105

27,080,906

4,771,966,994

5,074,967,414

228,845,417

34,782,211
903,933,526

984,441,945

842,520,509

1,093,306,002

-

782,230,313

3,453,207,160

-

-

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

575,902,313

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

أﺧED

إﺟ+ﺎﻟﻲ

-

دوﻻر أﻣI-Dﻲ

4,771,966,994

85,157,627

360,490,770

756,493,472

-

-

68,289,289

-

-

-

3,783,238,702
377,360,859

68,289,289

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

541,334,526

-

-

951,021,229

8,202,848

-

2,073,155

-

10,281,421

930,463,805

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

198,169,018

-

-

ﺗUMزع اﻟMﻌ5ﺿﺎت اﻻ ﺋ,Mﺎﻧ)ﺔ ﺣ" Xاﻟﻘ(ﺎع اﻻﻗ.Mﺎد= \,ﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟ1#0#ع

دول أﺧN%

أﻣ65%ﺎ

أوروHﺎ

إﺳا%ﺋ=ﻞ

دول ﻋ=H%ﺔ

داﺧﻞ ﻓﻠ;<=>

2,784,485,608

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

2020
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ﻓ),ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗUزYﻊ اﻟMﻌ5ﺿﺎت ﺣ" Xﻣا5ﺣﻞ اﻟ)].Mﻒ وﻓ_ ﻣﻌ)ﺎر اﻟMﻘﺎر 5Yاﻟ,ﺎﻟ)ﺔ اﻟOوﻟﻲ رﻗ` ),\ (9ﺎ ﻓﻲ \ 31ﺎﻧUن اﻷول  2021و:2020
اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

2021

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

ﻗ<ﺎع ﻣﺎﻟﻲ

1,427,767,124

22,078,933

151,879

ﺗTﺎرة

374,785,344

151,716,014

14,833,168

541,334,526

-

-

984,441,945

اﻟRQﺎﻋﺔ

ﻋﻘﺎرW

111,008,839
318,766,337

ﻗ<ﺎع ﻋﺎم

984,441,945

اﻟ%#$#ع

أﺧN%

793,924,444

5,404,871

86,757,631

19,716,630

420,814,686

1,449,997,936
203,171,341
759,297,653

323,209,666

20,709,903

1,137,844,013

4,010,694,033

1,004,576,930

60,816,451

5,076,087,414

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ%$ﺣﻠﺔ )(3

2020

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

دوﻻر أﻣ65%ﻲ

ﻗ<ﺎع ﻣﺎﻟﻲ

1,295,140,453

20,901,868

143,782

ﺗTﺎرة

295,620,054

143,627,776

25,347,882

464,595,712

-

-

-

اﻟRQﺎﻋﺔ

ﻋﻘﺎرW

172,083,704

327,093,891

أوارق ﻣﺎﻟ=ﺔ

-

أﺧN%

758,784,848

ﻗ<ﺎع ﻋﺎم
اﻟ%#$#ع

5,116,728

82,132,434

398,380,341

903,933,526

-

3,752,656,476

18,665,503
-
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259,332,866

744,139,735
903,933,526

305,978,810

19,015,394

1,083,779,052

951,021,229

68,289,289

4,771,966,994

85

بنك فلسطين

1,316,186,103

ﻣﻌ;ﻻت اﻟìEﺎﻟﺔ

اﻹﺟ#ﺎﻟﻲ

اﻟ_ﺎﺗﺞ اﻟ*#ﻠﻲ

اﻟiﻠﻲ

ﻋUاﻣﻞ اﻻﻗ.Mﺎد

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﺳWأ

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﻓGﻞ

اﻟ_"Kﺎر W7اﻟﻌﺎد?

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﺳWأ

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﻓGﻞ

د?
اﻟ_"Kﺎر W7اﻟﻌﺎ

اﻟ;S.K#م

اﻟ_"KﺎرW7

100

0

0

100

0

0

)(%

ﻟqﻞ ﺳ"_ﺎرW7

اﻟWزن اﻟ0#ﺟﺢ

)(12,07

)(13,19

)(12,42

1,84

13,40

5,69

2021

اﻟqﻠﻲ)(%

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

86

)(7,55

)(8,36

)(7,80

)(1,16

10,41

2,70

2022

اﻟqﻠﻲ)(%

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

0,74

0,83

0,77

)(4,17

7,40

)(0,31

2023

اﻟqﻠﻲ)(%

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻓ"#ﺎ ﯾﻠﻲ أﺛ 0ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎد اﻟqﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣ;اث اﻟ.K#ﻘEﻠ"ﺔ اﻟW.#ﻗﻌﺔ ~ﺎﺳ;S.ام أﻛ 0bﻣ Hﺳ"_ﺎر#Å W7ﺎ ﻓﻲ Å 31ﺎﻧWن اﻷول :2021

واﻟ.ﻌ0ض اﻻﺋ#.ﺎﻧﻲ ﻋ_; اﻟ.ﻌ 0bواﻟKSﺎرة اﻟ#ﻔ0.ﺿﺔ ﻋ_; اﻟ.ﻌ.0b

0,74

0,82

0,76

)(4,12

7,45

)(0,26

2024

اﻟqﻠﻲ)(%

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

7,48

)(0,23

2025

اﻟqﻠﻲ)(%

7,48

)(0,23

2026

اﻟqﻠﻲ)(%

0,73

0,82

0,76

)(4,09

0,73

0,82

0,76

)(4,09

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻋ_; ﺗﻘ;ﯾ 0اﻟKSﺎﺋ 0اﻻﺋ#.ﺎﻧ"ﺔ اﻟW.#ﻗﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟ@ {_Eﺄﺧ> ~ﻌ" HاﻻﻋE.ﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﺳ"_ﺎرW7ﻫﺎت )اﻟ_"Kﺎر W7اﻟﻌﺎد? ،اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﻓGﻞ ،واﻟ_"Kﺎر W7اﻷﺳWأ( .و07ﺗÅ ÄEﻞ ﻣ_ﻬﺎ ~ﺄوازن ﻣ.Sﻠﻔﺔ ﻣ Hاﺣ#.ﺎﻟ"ﺔ اﻟ.ﻌ0b

ﻋUاﻣﻞ اﻻﻗ.Mﺎد اﻟiﻠﻲ ،اﻷﺣOاث اﻟM",ﻘ#ﻠ)ﺔ اﻟUM,ﻗﻌﺔ واﺳO-Mام اﻛ 5Rﻣ Qﺳ)]ﺎر:UY

معا ً نؤثر 223

224

|

التقرير السنوي 2021

بنك فلسطين

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د

اﻟqﻠﻲ)(%
2020
)(19,10

اﻟWزن اﻟ0#ﺟﺢ

ﻟqﻞ ﺳ"_ﺎرW7
)(%
50

اﻟ_"KﺎرW7

اﻟ;S.K#م

د?
اﻟ_"Kﺎر W7اﻟﻌﺎ

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د
اﻟqﻠﻲ)(%
2021
5,69

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﻓGﻞ

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د
اﻟqﻠﻲ)(%
2022
2,70

0

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﺳWأ

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د
اﻟqﻠﻲ)(%
2023
)(0,31

50

اﻟ_"Kﺎر W7اﻟﻌﺎد?

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﻓGﻞ

اﻟ_"Kﺎر W7اﻷﺳWأ

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د
اﻟqﻠﻲ)(%
2024
)(0,26

13,40

)(22,96

50
0
50

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻋWاﻣﻞ اﻻﻗi.ﺎ د
اﻟqﻠﻲ)(%
2025
)(0,23
10,41

1,84

26,77
19,37
30,47

)(11,39

)(1,16

)(12,42
)(13,19
)(12,07

7,40

)(4,17
)(7,80
)(8,36
)(7,55

7,45

)(4,12
0,77
0,83
0,74

7,48

)(4,09
0,76
0,82
0,74

ﻧEKﺔ اﻟ.ﻐ"" 0ﻓﻲ

ﻓ),ﺎ ﯾﻠﻲ أﺛ 5ﻋUاﻣﻞ اﻻﻗ.Mﺎد اﻟiﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣOاث اﻟM",ﻘ#ﻠ)ﺔ اﻟUM,ﻗﻌﺔ rﺎﺳO-Mام أﻛ 5Rﻣ Qﺳ)]ﺎر,\ UYﺎ ﻓﻲ \ 31ﺎﻧUن اﻷول :2020

ﻋUاﻣﻞ اﻻﻗ.Mﺎد

اﻟiﻠﻲ

اﻟ_ﺎﺗﺞ اﻟ*#ﻠﻲ

اﻹﺟ#ﺎﻟﻲ

ﻣﻌ;ﻻت اﻟìEﺎﻟﺔ

0,76
0,82
0,73

87

ﺗ%$#ﻒ ﺳ($ات اﻟ(ﯾ -ﺣ 0/درﺟﺔ اﻟ65ﺎ98

اﻟ$#ول اﻟ(ﺎﻟﻲ ﯾ .-,ﺗ-10ﻒ ﺳ$1ات اﻟ$ﯾ .ﺣ 76درﺟﺔ اﻟ<=ﺎ>? @ﺎﺳ(=$ام اﻟ(-10ﻒ اﻻﺋ(<ﺎﻧﻲ ﻟFEﺎﻻت اﻟ(-10ﻒ اﻻﺋ(<ﺎﻧ-ﺔ
اﻟﻌﺎﻟ<-ﺔ:

اﻟ(-10ﻒ اﻻﺋ(<ﺎﻧﻲ

2021

2020

ﻣEﺟEدات ﻣﺎﻟ-ﺔ أﺧ?ê

ﻣEﺟEدات ﻣﺎﻟ-ﺔ أﺧ?ê

دوﻻر أﻣ?gaﻲ

دوﻻر أﻣ?gaﻲ

@ﺎﻟëﻠﻔﺔ اﻟ<pﻔﺄة

@ﺎﻟëﻠﻔﺔ اﻟ<pﻔﺄة

اﻟﻘpﺎع اﻟ=ﺎص:
ﻣ A- .إﻟﻰ AAA

48,962,473

41,002,749

ﻣ B- .إﻟﻰ BBB+

35,786,943

43,879,195

ﻏ ?-ﻣ10ﻒ

12,500,000

8,000,000

ﺣEgﻣﺎت وﻗpﺎع ﻋﺎم

142,718,370

106,941,618

232,008,062

207,783,286

ﺛﺎﻧ%ﺎً :ﻣ6ﺎ 98اﻟ?/ق
ﺗI1ﺄ ﻣ=ﺎ>? اﻟE6ق ﻋ .اﻟ(ﻘﻠ,ﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔEاﺋ $وأﺳﻌﺎر ﺻ?ف اﻟﻌ<ﻼت وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬZ .XﻘEم ﻣ#ﻠ[ اﻹدارة ﺑEﺿﻊ ﺣ$ود

ﻟﻘ<-ﺔ اﻟ<=ﺎ>? اﻟ<ﻘE,ﻟﺔ و X(aﻣا?ﻗ,ﺔ ذﻟ dﻣ .ﻗ,ﻞ إدارة اﻟgI@ d1,ﻞ دور.h
ﻣ6ﺎ 98أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ(ة

ﺗ X#1ﻣ=ﺎ>? أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ$ة ﻋ .إﺣ(<ﺎل ﺗﺄﺛ ?-اﻟ(ﻐ-ا?ت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ$ة ﻋﻠﻰ ﻗ<-ﺔ اﻷدوات اﻟ<ﺎﻟ-ﺔ ،ﯾ(ﻌ?ض اﻟ d1,ﻟ<=ﺎ>? أﺳﻌﺎر

اﻟﻔﺎﺋ$ة ﻧ(#-ﺔ ﻟﻌ$م ﺗEاﻓ nأو ﻟEﺟEد ﻓE#ة ﻓﻲ ﻣ,ﺎﻟﻎ اﻟ<EﺟEدات واﻟ<pﻠqEﺎت ﺣ 76اﻵﺟﺎل اﻟsﻣ-1ﺔ اﻟ<(ﻌ$دة أو إﻋﺎدة ﻣا?ﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔEاﺋ $ﻓﻲ ﻓ(?ة زﻣ-1ﺔ ﻣﻌ1-ﺔ وaﻘEم اﻟ@ d1,ﺈدارة ﻫwﻩ اﻟ<=ﺎ>? ﻋ na?> .ﻣا?ﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔEاﺋ $ﻋﻠﻰ اﻟ<EﺟEدات واﻟ<pﻠqEﺎت ﻣ.

ﺧﻼل إﺳ(ا?ﺗ-#-ﺔ إدارة اﻟ<=ﺎ>?.

ﯾ( Xﻣا?ﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔEاﺋ $ﻋﻠﻰ اﻟ<EﺟEدات واﻟ<pﻠqEﺎت @gIﻞ دور<F hﺎ ﯾ( Xﻣ(ﺎ@ﻌﺔ Fﻠﻔﺔ اﻷﻣEال اﻟﻔﻌﻠ-ﺔ واﺗ=ﺎذ اﻟﻘا?ارت اﻟ<1ﺎﺳ,ﺔ

@=E0ص اﻟ(6ﻌ ?-إﺳ(1ﺎداً ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟ6ﺎﺋ$ة.

إن أﺛ? اﻟ1ﻘ~ اﻟ<(Eﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ$ة ﻣ6ﺎٍو وﻣﻌﺎﻛ[ ﻷﺛ? اﻟasﺎدة اﻟ<1-,ﺔ أدﻧﺎﻩ:
2021

اﻟﻌ<ﻠﺔ

2020

اﻟasﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌ?

ﺣ6ﺎﺳ-ﺔ إﯾا?د اﻟﻔﺎﺋ$ة

اﻟasﺎدة ﻓﻲ

ﺣ6ﺎﺳ-ﺔ إﯾا?د اﻟﻔﺎﺋ$ة

اﻟﻔﺎﺋ$ة

)ﻗﺎﺋ<ﺔ اﻟ$ﺧﻞ اﻟ<Eﺣ$ة(

ﺳﻌ? اﻟﻔﺎﺋ$ة

)ﻗﺎﺋ<ﺔ اﻟ$ﺧﻞ اﻟ<Eﺣ$ة(

)ﻧﻘpﺔ أﺳﺎس(

دوﻻر أﻣ?gaﻲ

)ﻧﻘpﺔ أﺳﺎس(

دوﻻر أﻣ?gaﻲ

دوﻻر أﻣ?gaﻲ

10

688,486

10

1,328,727

ﺷ-ﻘﻞ إﺳا?ﺋ-ﻠﻲ

10

663,217

10

1,264,542

دﯾ1ﺎر أردﻧﻲ

ﻋ<ﻼت اﺧ?ê

10
10

346,492
)(40,083

88

10
10

244,744
15,781
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ﻓ?Gة إﻋﺎدة ﺗ/ﻌ 9%اﻟﻔﺎﺋ(ة
$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2021

ﻣ#ﺟ#دات
ﻧﻘ 3وأرﺻ3ة ﻟ V3ﺳﻠXﺔ اﻟFﻘ 3اﻟﻔﻠ-F-X+ﺔ
أرﺻ3ة ﻟ V3ﺑ #Fك وﻣdﺳ+ﺎت ﻣ.eﻓ-ﺔ
ﻣ#ﺟ#دات ﻣﺎﻟ-ﺔ fﺎﻟﻘL-ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ= ﺧﻼل
ﻗ ﺎﺋ Lﺔ اﻟ 3ﺧ ﻞ
ﺗ+ﻬ-ﻼت وﺗO#Lﻼت اﺋLDﺎﻧ-ﺔ ﻣjﺎﺷ.ة
ﻣ#ﺟ#دات ﻣﺎﻟ-ﺔ fﺎﻟﻘL-ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ= ﺧﻼل
اﻟ 3ﺧ ﻞ اﻟ kﺎﻣ ﻞ
ﻣ#ﺟ#دات ﻣﺎﻟ-ﺔ fﺎﻟlﻠﻔﺔ اﻟXLﻔﺄة
إﺳL;Dﺎر ﻓﻲ ﺷm.ﺎت ﺣﻠ-ﻔﺔ وﻣ.kوع ﻣ.Dk
إﺳL;Dﺎارت ﻋﻘﺎرOﺔ
ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ3ات
ﻣkﺎرOﻊ ﺗ qpاﻟFDﻔr-
ﻣ#ﺟ#دات ﻏ .-ﻣﻠ#Lﺳﺔ
ﻣ#ﺟ#دات أﺧV.
ﻣ"#Lع اﻟ#Lﺟ#دات

ﻣXﻠt#ﺎت
وداﺋﻊ ﺳﻠXﺔ اﻟFﻘ 3اﻟﻔﻠ-F-X+ﺔ
وداﺋﻊ ﺑ #Fك وﻣdﺳ+ﺎت ﻣ.eﻓ-ﺔ
وداﺋﻊ اﻟﻌLﻼء
ﺗ ﺄﻣ  F -ﺎ ت ﻧﻘ  v 3ﺔ
ﻗ.ض ﻣ+ﺎﻧ3
أﻣ#ال ﻣﻘ.Dﺿﺔ
ﻗ.وض اﺳ3Dاﻣﺔ
ﻣeeyﺎت ﻣ#FDﻋﺔ
ﻣeeyﺎت اﻟzا.ﺋ{
ﻣXﻠt#ﺎت ﻋﻘ#د اﻻﺟﺎر
ﻣXﻠt#ﺎت أﺧV.
ﻣ"#Lع اﻟXLﻠt#ﺎت
ﺣ ﻘ ' ق ا ﻟ 3ﻠ  6 5ﺔ

أرس اﻟLﺎل اﻟ3Lﻓ#ع
ﻋﻼوة إﺻ3ار
إﺣ-Dﺎ}ﻲ إﺟjﺎر~
إﺣ-Dﺎ}ﻲ إﺧ-Dﺎر~
إﺣ-Dﺎ}ﻲ ﻣyﺎ} .ﻣ.eﻓ-ﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إﺣ-Dﺎ}ﻲ ﺗﻘﻠjﺎت دورOﺔ
إﺣ  - Dﺎ} ﻲ اﻟﻘ  L -ﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ
أرtﺎح ﻣ3ورة
ﺣ ﻘ ' ق ﻣ ﻠ  6 5ﺔ ﻣ  9ﺎﻫ  3ﻲ ا ﻟ < = >

أﻛ ; .ﻣ = ﺷ ﻬ .
إﻟﻰ  3ﺷﻬ#ر

ﺷ ﻬ.
ﻓﺄﻗ ﻞ

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

441,817,421

75,246,827
28,494,563

33,421,174

-

524,042,794

313,172,856

316,743,294

1,342,669,007

956,579,209

10,253,849
-

10,253,849
3,453,207,160

18,660,030
4,676,273

12,472,978
4,676,273

38,574,030
2,567,138

144,724,060
-

42,255,262
9,671,052
25,962,178
115,897,814
1,366,792
14,613,893
25,241,364

42,255,262
228,845,417
9,671,052
25,962,178
115,897,814
1,366,792
14,613,893
44,338,187

14,414,319
ك-
7,177,139

987,451,673

440,250,549

367,313,719

1,383,810,175

1,101,303,269

2,228,092,421

6,508,221,806

51,109,509
99,005,994
487,273,630
132,793,473
672,125
823,573

171,329,598
20,997,040
350,430,712
27,092,682
250,000

332,414,494
36,275,334
672,125
8,557,053

518,218,265
68,443,218
7,500,000
1,386,411
943,406
8,191,008

20,000,000
58,834
125,034,520
26,983,569
65,000,000
45,711,839
14,848,893
-

3,200,179,705
6,515,253
50,983,323
21,492,314
31,900,160
79,034,317

242,439,107
120,061,868
5,013,551,326
291,588,276
72,500,000
48,442,500
22,307,552
50,983,323
21,492,314
31,900,160
96,855,951

771,678,304

570,100,032

-

-

-

-

-

217,433,527
29,575,688
61,883,607
246,361
10,311,877
40,000,000
)(1,692,549
77,612,532

-

-

-

-

-

60,728,386

60,728,386

-

-

-

ﻣ?'3ع اﻟA3ﻠ'Bﺎت وﺣﻘ'ق اﻟ3ﻠ65ﺔ

اﻟﻔ"#ة اﻟDا.ﻛ-Lﺔ

215,773,369

85,923,886

-

215,773,369

ﺷ ﻬ.
ﻓﺄﻗ ﻞ

)(129,849,483

أﻛ ; .ﻣ = ﺷ ﻬ .
إﻟﻰ  3ﺷﻬ#ر

377,919,006

604,682,308

297,637,655

3,886,204,501

6,508,221,806

75,318,599

854,446,466

1,658,112,080

-

أﻛ; .ﻣ=  3ﺷﻬ#ر
إﻟﻰ  6ﺷﻬ#ر

ﻓ"#ة اﻋﺎدة ﺗ+ﻌ .-اﻟﻔﺎﺋـ ـ ـ3ة
أﻛ; .ﻣ=  6ﺷﻬ#ر
ﺣ Dﻰ ﺳ Fﺔ

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

2,082,907,998

)(43,510,193

378,004,315

559,265,187

اﻟﻔ"#ة اﻟDا.ﻛ-Lﺔ

1,689,197,382

1,960,036,016

420,251,290

1,916,525,823

89

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

411,042,507

2,294,530,138

)(1,658,112,080

أﻛ ; .ﻣ =
ﺳ Fﺔ

658,101,744
387,263,110

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

779,127,867

803,665,614

376,741,097

1,689,197,382

226

496,099,429

)(10,605,287

-

435,371,043
496,099,429

789,046,822

270,838,634

|

-

-

435,371,043

1,310,501,394

ﻣ"#Lع اﻟXLﻠt#ﺎت وﺣﻘ#ق اﻟLﻠ-lﺔ
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-

-

393,710,616

بنك فلسطين

377,919,006

604,682,308

297,637,655

3,390,105,072

6,012,122,377

217,433,527
29,575,688
61,883,607
246,361
10,311,877
40,000,000
)(1,692,549
77,612,532

771,678,304

ﻓ"#ة إﻋﺎدة ﺗ+ﻌ .-اﻟﻔﺎﺋ3ة

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

-

570,100,032

ﻣ"#Lع اﻟ#Lﺟ#دات

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

اﻟL"Lـ#ع

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

1,704,333,062
278,497,155

ﺣﻘ#ق ﺟﻬﺎت ﻏ .-ﻣ.X-+ة
ﻣ?'3ع ﺣﻘ'ق اﻟ3ﻠ65ﺔ

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2020

أﻛ; .ﻣ=  6ﺷﻬ#ر
ﺣ Dﻰ ﺳ Fﺔ

دوﻻر أﻣPO.ﻲ

أﻛ ; .ﻣ =
ﺳ Fﺔ

1,779,579,889
782,230,313

-

ﻓ"#ة إﻋﺎدة ﺗ+ﻌ .-اﻟﻔﺎﺋ3ة

أﻛ; .ﻣ=  3ﺷﻬ#ر
إﻟﻰ  6ﺷﻬ#ر

ﻓ"#ة اﻋﺎدة ﺗ+ﻌ .-اﻟﻔﺎﺋـ ـ ـ3ة

ﻋ Fﺎﺻ .
ﺑ3ون ﻓـﺎﺋ3ة

2,853,795,325

-

ﻋ Fﺎﺻ .
ﺑ3ون ﻓـﺎﺋ3ة

دوﻻر أﻣPO.ﻲ
751,236,207

-

اﻟL"Lـ#ع

دوﻻر أﻣPO.ﻲ
592,510,933

3,446,306,258

)(2,853,795,325
-

دوﻻر أﻣPO.ﻲ
5,809,809,988

5,809,809,988

-

ﺳﻌ 9اﻟﻔﺎﺋ(ة اﻟ95ﺟﻌﻲ ﺑ -%اﻟ?$Lك )(IBOR
ﯾ( Xإﺟا?ء ﺗﻌ$ﯾﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟ<ﻌﺎﯾ ?-أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ$ة اﻟ<?ﺟﻌ-ﺔ اﻟ?ﺋ-6-ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ0ﻌ $-اﻟﻌﺎﻟ<ﻲ<@ ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ dاﺳ($,ال @ﻌ ôاأﻟ6ﻌﺎر
اﻟ<ﻌ?وﺿﺔ ﺑ .-اﻟE1,ك )<@ (IBORﻌ$ﻻت ﺑ$ﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟ-ﺔ ﻣ .اﻟ<=ﺎ>? ﺗﻘ?,ًaﺎ )IZﺎر إﻟ-ﻬﺎ @ﺎﺳ Xاﺻﺎﻟﺢ ) .(IBORﯾ(ﻌ?ض اﻟ d1,ﻟ<=ﺎ>?

ﺳﻌ? اﻟﻔﺎﺋ$ة  IBORﻋﻠﻰ أدواﺗﻬﺎ اﻟ<ﺎﻟ-ﺔ ،واﻟ(ﻲ ﺗ XﺗaEüﻞ @ﻌ†ﻬﺎ @ﺎﻟﻔﻌﻞ ،واﻟ,ﻌ ôاﻵﺧ? ﺳ X(-ﺗaEüﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرaﺦ اﻻﻧ(ﻘﺎل وs#Fء ﻣ.
ﻫwﻩ اﻟ<,ﺎدارت ﻋﻠﻰ ﻣ êE(6اﻟE6ق .ﯾ(ﺎ@ﻊ اﻟ d1,اﻟE6ق ﻋ 7£F .وﻣﺎ $0Zر ﻋ .اﻟ#ﻬﺎت اﻟ<=(ﻠﻔﺔ ذات اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟ(ﻲ ﺗ$ﯾ? ﻋ<ﻠ-ﺔ
اﻻﻧ(ﻘﺎل إﻟﻰ اﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋ$ة ﻣ?ﺟﻌ-ﺔ و<Iaﻞ ذﻟ dﻣﺎ $0Zرﻋ .اﻟ#ﻬﺎت اﻟ<<§1ﺔ ﻟ(ﻌﻠ<-ﺎت. IBOR
ﺳ X(-ﺗﻌ$ﯾﻞ اﻟﻌﻘEد اﻟ(ﻲ ﺗ hE(üﻋﻠﻰ ﺳﻌ?6F LIBORﻌ? ﻣ?ﺟﻌﻲ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ$ة ﻟE-م واﺣ $اﻟ=ﺎﻟﻲ ﻣ .اﻟ<=ﺎ>? ﺗ<ﺎﺷ-ﺎ ﻣﻊ أﻓ†ﻞ
اﻟ<<ﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟE6ق <Fﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻔﺎﺋ$ة

اﻟﻌ<ﻠﺔ
دوﻻر أﻣ?gaﻲ

ﺳﻌ? اﻟﻔﺎﺋ$ة اﻟ$,ﯾﻞ

ﻻﯾE,ر دوﻻر  3و 6ﺷﻬEر
ﻻﯾE,ر

ﯾEرو

اﻟE-رو/

ﺳﻌ?

ﺗﺎرaﺦ اﻻﻧ(ﻘﺎل

 CME TERM SOFRدوﻻر
اﻟﻔﺎﺋ$ة

اﻟ<?ﺟﻌﻲ ﺑ .-اﻟE1,ك

F 1ﺎﻧEن اﻟ£ﺎﻧﻲ 2022

 3و  6ﺷﻬEر

ﺳﻌ? اﻟﻔﺎﺋ$ة اﻟ<ﻌ(< $ﻣ .ﻗ,ﻞ

F 1ﺎﻧEن اﻟ£ﺎﻧﻲ 2022

اﻟ d1,ﻟﻠE-رو ﻫEuribor E

ﯾﻬ$ف اﻟ d1,إﻟﻰ اﻟüﻔﺎ≤ ﻋﻠﻰ اﻟ(ëﺎﻓ≥ اﻻﻗ(0ﺎد ،hﻣ .ﺧﻼل اﻟ(ﺄﻛ $ﻣ .أن اﻟ?Iو ¥اﻟ<ﺎﻟ-ﺔ ﻟﻌ<ﻠ-ﺔ اﻻﻧ(ﻘﺎل ﺗ(<ﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣ<ﺎرﺳﺎت

اﻟE6ق ﻓ<-ﺎ ﯾ(ﻌﻠ nﺑ(ﻌ$ﯾﻼت اﻟﻬﺎﻣ .µﺗﻌ$ﯾﻼت اﻟﻬﺎﻣ µاﻟ0ﺎدرة ﻋ .اﻟ<<§1ﺔ اﻟ$وﻟ-ﺔ ﻟﻠ<(Iﻘﺎت واﻟ(,ﺎدل  ISDA’sواﻟ(ﻲ اﻋﻠ π1ﻓﻲ
 5آذار 2021ﻓﻲ وﻗ πاﻻﻧ(ﻘﺎل .ﻧ(#-ﺔ ﻟwﻟ ،dال ُﯾ(Eﻗﻊ وﺟEد أ hﺗﺄﺛ ?-ﺟEﻫ? hﻋﻠﻰ اﻟ?qﺢ واﻟ=6ﺎرة@ .ﺎﻟ,61ﺔ ﻟﻠﻌﻘEد @ﻌ<ﻼت ﻏ?-
اﻟ$وﻻر اﻷﻣ?gaﻲ ﻓﺈن اﻻﻧ(ﻘﺎل ﺗ Xﻓﻲ اﻟ<Eاﻋ $-اﻟ<$üدة@ .ﺎﻟ,61ﺔ ﻟﻠﻌﻘEد @ﻌ<ﻠﺔ اﻟ$وﻻر اﻷﻣ?gaﻲ واﻟ(ﻲ ﺗ(†< .أ hﻣ .اﻟﻔ(ا?ت ﺷﻬ?-
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬEر -ﺳ(ﺔ ﺷﻬEر  -ﺳ1ﺔ ﻟE,-ر ﻓﺈن اﻟ(ﻌ$ﯾﻞ ﺳ X(-ﻓﻲ او ﻗ,ﻞ 30ﺣasا?ن .2023
ﻣ6ﺎ 98اﻟﻌ5ﻼت
ﻣ=ﺎ>? اﻟﻌ<ﻼت اﻷﺟ-,1ﺔ ﻫﻲ ﻣ=ﺎ>? ﺗﻐ ?-ﻗ<-ﺔ اﻷدوات اﻟ<ﺎﻟ-ﺔ ﻧ(#-ﺔ اﻟ(ﻐ ?-ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌ<ﻼت اﻷﺟ-,1ﺔZ .ﻌ( ?,اﻟ$وﻻر اﻷﻣ?gaﻲ

ﻋ<ﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠZ .d1,ﻘEم ﻣ#ﻠ[ اﻹدارة ﺑ($üﯾ $اﻟﻌ<ﻼت اﻟ<ﻘE,ل أﺧ wﻣا?ﻛ sﺑﻬﺎ ووﺿﻊ ﺣ$ود ﻟﻠ<? sFاﻟ<ﺎﻟﻲ ﻟëﻞ ﻋ<ﻠﺔ ﻟ ê$اﻟd1,
ﺳaE1ﺎً .ﯾ( Xﻣا?ﻗ,ﺔ ﻣ? sFاﻟﻌ<ﻼت اﻷﺟ-,1ﺔ @gIﻞ ﯾEﻣﻲ @ º-üﯾ( Xاﻟ(üﻘ nﻣ .ﻋ$م وﺟEد أZﺔ ﺗ#ﺎوازت ﻓﻲ ﻫwﻩ اﻟ<ا?ﻛ sﻗ $ﺗ≥د hإﻟﻰ
ﺗ<üﻞ اﻟ d1,ﻟ<=ﺎ>? أﻋﻠﻰ ﻣ .اﻟ< êE(6اﻟ<ﻘE,ل<F ،ﺎ ﯾ( Xإﺗ,ﺎع اﺳ(ا?ﺗ-#-ﺎت ﻟﻠ( ¥Eüوﻟﻠ(ﺄﻛ $ﻣ .اﻻﺣ(ﻔﺎ≤ @<? sFاﻟﻌ<ﻼت اﻷﺟ-,1ﺔ
ﺿ< .اﻟ$üود اﻟ<ﻌ(<$ة.
إن ﺳﻌ? ﺻ?ف اﻟ$وﻻر اﻷﻣ?gaﻲ ﻣ?6@ ¥Eqﻌ? ﺛﺎﺑ πﻣﻊ اﻟ$ﯾ1ﺎر اﻷردﻧﻲ وqﺎﻟ(ﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﺛ? ﻣ=ﺎ>? اﻟ(ﻐ ?-ﻓﻲ ﺳﻌ? اﻟ$ﯾ1ﺎر اﻷردﻧﻲ
ﻏ ?-ﺟEﻫ? hﻋﻠﻰ اﻟﻘEاﺋ Xاﻟ<ﺎﻟ-ﺔ اﻟ<Eﺣ$ة ﻟﻠ.d1,

إن أﺛ? اﻟ1ﻘ~ اﻟ<(Eﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌ<ﻼت ﻣ6ﺎٍو وﻣﻌﺎﻛ[ ﻷﺛ? اﻟasﺎدة اﻟ<1-,ﺔ أدﻧﺎﻩ:
2021
اﻟ,+ﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌ3

اﻷﺛ 3ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋ(ﺔ

اﻟ,+ﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌ3

اﻷﺛ 3ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋ(ﺔ

)(%

دوﻻر أﻣI,3ﻲ

)(%

دوﻻر أﻣI,3ﻲ

ﺻ3ف اﻟﻌ(ﻠﺔ

اﻟﻌ(ﻠﺔ
ﺷKﻘﻞ إﺳا3ﺋKﻠﻲ
ﻋ(ﻼت أﺧV3

2020
اﻟ<ﺧﻞ اﻟ(?ﺣ<ة

)(282,760

10
10

1,260,456

90

ﺻ3ف اﻟﻌ(ﻠﺔ
10
10

اﻟ<ﺧﻞ اﻟ(?ﺣ<ة

)(74,376

1,268,690

معا ً نؤثر 227

ﻓ<-ﺎ ﯾﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣا?ﻛ sاﻟﻌ<ﻼت اﻷﺟ-,1ﺔ ﻟ ê$اﻟ:d1,
$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول2021
أﺧ<7
ﺷ2ﻘﻞ إﺳا7ﺋ2ﻠﻲ

دﯾ*ﺎر أردﻧﻲ
دوﻻر أﻣDC7ﻲ
اﻟ'0ﺟ'دات

231,966,931

ﻧﻘ EوأرﺻEة ﻟ <EﺳﻠHﺔ اﻟ*ﻘ Eاﻟﻔﻠ2*2HKﺔ

275,067,225

أرﺻEة ﻟ* <EﺑQك وﻣSﺳKﺎت ﻣ7Uﻓ2ﺔ
ﻣQﺟQدات ﻣﺎﻟ2ﺔ Wﺎﻟﻘ>2ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Yﺧﻼل ﻗﺎﺋ>ﺔ اﻷر^ﺎح
واﻟ`Kﺎﺋ7

376,125,608

ﺗKﻬ2ﻼت وﺗ>CQﻼت اﺋ>dﺎﻧ2ﺔ ﻣeﺎﺷ7ة
ﻣQﺟQدات ﻣﺎﻟ2ﺔ Wﺎﻟﻘ>2ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ Yﺧﻼل ﺑ*Qد اﻟEﺧﻞ
32,162,331
اﻟfﺎﻣﻞ اﻷﺧ<7
69,149,674

ﻣQﺟQدات ﻣﺎﻟ2ﺔ Wﺎﻟgﻠﻔﺔ اﻟ>Hﻔﺄة

4,352,586

ﻣQﺟQدات أﺧ<7

دوﻻر أﻣDC7ﻲ
1,198,873,515
62,606,037
-

1,700,322,074
-

40,256,326
15,213,606

إﺟ>ﺎﻟﻲ

دوﻻر أﻣDC7ﻲ
11,637,567

152,090,205
-

دوﻻر أﻣDC7ﻲ
1,442,478,013
489,763,467
-

54,244,891

2,130,692,573

1,677,959

33,840,290

4,296,101
618,116

113,702,101

20,184,308

ﻋﻘQد ﺗeﺎدل ﻋ>ﻼت أﺟ*2eﺔ

-

45,774,249

1,263,536

47,037,785

ﻣ'05ع اﻟ'0ﺟ'دات

988,824,355

3,063,045,807

225,828,375

4,277,698,537

وداﺋﻊ ﺳﻠHﺔ اﻟ*ﻘ Eاﻟﻔﻠ2*2HKﺔ

-

185,676,591

25,775,636

211,452,227

541,226

85,728,956

1,878,404

88,148,586

اﻟ70ﻠ'9ﺎت
وداﺋﻊ *ﺑQك وﻣSﺳKﺎت ﻣ7Uﻓ2ﺔ
وداﺋﻊ اﻟﻌ>ﻼء

953,715,233

1,875,078,431

156,542,266

2,985,335,930

-

-

13,442,500

13,442,500

28,394,661

ﺗﺄﻣ*2ﺎت ﻧﻘlEﺔ

أﻣQال ﻣﻘ7dﺿﺔ

4,993,754

ﻣHﻠ^Qﺎت أﺧ<7

-

ﻋﻘQد ﺗeﺎدل ﻋ>ﻼت اﺟ*2eﺔ
ﻣ'05ع اﻟ70ﻠ'9ﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ=> ?$داﺧﻞ اﻟ ?$>0اﻟ0ﺎﻟﻲ
إﻟ=ا?ﻣﺎت ﻣ0=Cﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟ ?$>0اﻟ0ﺎﻟﻲ

159,306,469
17,809,042

6,468,270
1,843,626

194,169,400

24,646,422

749,547,030

742,273,918

7,273,112

987,644,874

3,065,873,407

213,223,814

4,266,742,095

1,179,481

)(2,827,600

12,604,561

10,956,442

32,134,277

180,767,719

42,404,046

255,306,042

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2020
دﯾ*ﺎر أردﻧﻲ

ﺷ2ﻘﻞ إﺳا7ﺋ2ﻠﻲ

أﺧ<7

إﺟ>ﺎﻟﻲ

ﻣ'05ع اﻟ'0ﺟ'دات

914,357,213

2,555,413,662

171,006,885

3,640,777,760

ﻣ'05ع اﻟ70ﻠ'9ﺎت

913,610,951

2,556,157,307

158,319,986

3,628,088,244

12,686,899

12,689,516

42,001,347

287,947,759

746,262

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ=> ?$داﺧﻞ اﻟ ?$>0اﻟ0ﺎﻟﻲ

37,778,173

إﻟ=ا?ﻣﺎت ﻣ0=Cﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟ ?$>0اﻟ0ﺎﻟﻲ

)(743,645
208,168,239

ﻣ6ﺎ 98اﻟ UﻐW 9%ﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬ[
ﺗ(1ﺞ ﻣ=ﺎ>? أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬ Xﻋ .اﻟ(ﻐ ?-ﻓﻲ اﻟﻘ<-ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳ(<£ﺎارت ﻓﻲ اﻷﺳﻬ .Xإن أﺛ? اﻟ1ﻘ~ اﻟ<(Eﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬ Xﻣ6ﺎٍو
وﻣﻌﺎﻛ[ ﻷﺛ? اﻟasﺎدة اﻟ<1-,ﺔ أدﻧﺎﻩ:

اﻟ(Xﺷ3
ﺑ?رﺻﺔ ﻓﻠ\]^K

أﺳ?اق ﻣﺎﻟKﺔ ﺧﺎرﺟKﺔ ﻣ<رﺟﺔ

228
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اﻟ,+ﺎدة ﻓﻲ
اﻟ(Xﺷ3
)(%
10
10

اﻷﺛ 3ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ<ﺧﻞ
اﻟ(?ﺣ<ة
دوﻻر أﻣI,3ﻲ

2021

اﻷﺛ 3ﻋﻠﻰ
ﺣﻘ?ق اﻟ(ﻠKZﺔ
دوﻻر أﻣI,3ﻲ
1,748,100

50,092

1,956,084

975,293

91

اﻷﺛ 3ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋ(ﺔ اﻟ<ﺧﻞ
اﻟ(?ﺣ<ة
دوﻻر أﻣI,3ﻲ
973,854
899,677

2020

اﻷﺛ 3ﻋﻠﻰ
ﺣﻘ?ق اﻟ(ﻠKZﺔ
دوﻻر أﻣI,3ﻲ
748,358

1,607,752

ﺛﺎﻟ/ﺎً :ﻣ$ﺎ&' اﻟ*,+ﻟﺔ

ﺗ(<£ﻞ ﻣ=ﺎ>? اﻟE-6ﻟﺔ ﻓﻲ ﻋ$م ﻗ$رة اﻟ d1,ﻋﻠﻰ ﺗEﻓ ?-اﻟ(<aEﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠEﻓﺎء @ﺈﻟ(اsﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗEارaﺦ اﺳ(üﻘﺎﻗﻬﺎ ،وﻟﻠ $üﻣ .ﻫwﻩ اﻟ<=ﺎ>? ﺗﻘEم
اﻹدارة ﺑ(aE1ﻊ ﻣ0ﺎدر اﻟ(<aEﻞ وæدارة اﻟ<EﺟEدات واﻟ<pﻠqEﺎت وﻣEاءﻣﺔ آﺟﺎﻟﻬﺎ واﻻﺣ(ﻔﺎ≤ ﺑ?ﺻF $-ﺎ ٍ
ف ﻣ .اﻟ1ﻘ $وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ<gﻪ .ﻓ<-ﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻔﺎﺻ-ﻞ ﻣEﺟEدات وﻣpﻠqEﺎت اﻟ d1,ﺑ1ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔ(ا?ت اﻟ<(,ﻘ-ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳ(üﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ <Fﺎ ﻓﻲ F 31ﺎﻧEن اﻷول  2021و:2020
ﺷ ﻬ$
ﻓ ﺄﻗ ﻞ

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2021
اﻟ'0ﺟ'دات:
ﻧﻘ> وأرﺻ>ة ﻟ> PﺳﻠRﺔ
اﻟ 8ﻘ > اﻟ ﻔﻠU8U R Tﺔ
أرﺻ>ة ﻟ> Pﺑ 28ك
وﻣ^ﺳTﺎت ﻣ_$ﻓUﺔ
ﻣ2ﺟ2دات ﻣﺎﻟUﺔ dﺎﻟﻘEUﺔ
اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ ﻣ  -ﺧ ﻼ ل ﻗ ﺎﺋ Eﺔ
اﻷرkﺎح واﻟTmﺎﺋ$
ﺗTﻬUﻼت وﺗJ2Eﻼت
اﺋE6ﺎﻧUﺔ ﻣoﺎﺷ$ة
ﻣ2ﺟ2دات ﻣﺎﻟUﺔ dﺎﻟﻘEUﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ -ﺧﻼل ﺑ28د
اﻟ > ﺧ ﻞ اﻟ pﺎﻣ ﻞ
ﻣ2ﺟ2دات ﻣﺎﻟUﺔ dﺎﻟqﻠﻔﺔ
اﻟ R Eﻔ ﺄة
إﺳE+6ﺎر ﻓﻲ ﺷr$ﺎت
ﺣ ﻠ Uﻔﺔ
إﺳE+6ﺎارت ﻋﻘﺎرJﺔ

ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ>ات
ﻣpﺎرJﻊ ﺗ vAاﻟ86ﻔwU

ﻣ2ﺟ2دات ﻏ $Uﻣﻠ2Eﺳﺔ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أ ﻛ  $+ﻣ  -ﺷ ﻬ  $إ ﻟﻰ
 3ﺷﻬ2ر
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أﻛ $+ﻣ 3 -ﺷﻬ2ر إﻟﻰ
 6ﺷﻬ2ر
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أ ﻛ  $ +ﻣ ـ -ﺳ  8ﺔ
ﺣ6ﻰ  3ﺳ28ات

أﻛ $+ﻣ 6 -ﺷﻬ2ر
ﺣ  6ﻰ ﺳ 8ﺔ
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﺑ ـ>ون
اﺳ  A6ﻘ ـﺎق

أ ﻛ  +ـ $ﻣ 3 -
ﺳ28ات

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

اﻟEFEـ2ع

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

1,779,579,889

-

-

-

-

-

-

1,779,579,889

590,695,912

71,806,945

33,421,175

-

-

-

86,306,281

782,230,313

-

-

-

10,253,849

-

-

-

10,253,849

185,159,286

238,974,733

280,788,331

410,642,794

935,042,903

1,402,599,113

-

3,453,207,160

-

-

-

-

-

-

42,255,262

14,414,320

18,660,030

12,472,978

38,574,030

92,772,467

51,951,592

-

228,845,417

-

-

-

-

-

-

9,671,052

9,671,052

-

-

-

-

-

-

25,962,178

115,897,814

25,962,178

115,897,814

-

-

-

-

-

-

1,366,792

1,366,792

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,613,893

42,255,262

14,613,893

ﻣ2ﺟ2دات أﺧP$

9,668,411

13,975,857

4,676,273

2,567,138

-

-

13,450,508

44,338,187

ﻣ2EFع اﻟ2Eﺟ2دات

2,579,517,818

343,417,565

331,358,757

462,037,811

1,027,815,370

1,454,550,705

309,523,780

6,508,221,806

اﻟ50ﻠ'7ﺎت:
وداﺋﻊ ﺳﻠRﺔ اﻟ8ﻘ>
اﻟ ﻔﻠU8U R Tﺔ

51,109,510

171,329,597

-

-

20,000,000

-

-

242,439,107

وداﺋﻊ ﺑ 28ك وﻣ^ﺳTﺎت
ﻣ_$ﻓUﺔ

99,104,929

19,997,039

-

1,993

957,907

-

-

120,061,868

وداﺋﻊ اﻟﻌEﻼء

1,008,542,155

490,554,651

519,634,848

690,394,959

906,703,642

1,397,721,071

-

5,013,551,326

ﺗ ﺄ ﻣ  8 Uﺎ ت ﻧﻘ >  zﺔ

132,793,473

27,092,682

36,275,334

68,443,218

26,602,821

380,748

-

291,588,276

ﻗ$ض ﻣTﺎﻧ>

-

-

-

7,500,000

30,000,000

35,000,000

-

72,500,000

أﻣ2ال ﻣﻘ$6ﺿﺔ

672,125

-

672,125

1,386,411

10,990,087

34,721,752

-

48,442,500

ﻗ$وض اﻻﺳ>6اﻣﺔ

-

-

-

943,406

14,848,893

6,515,253

-

22,307,552

ﻣ__mﺎت ﻣ286ﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

50,983,323

50,983,323

ﻣ__mﺎت اﻟ}ا$ﺋ~

-

-

-

21,492,314

-

-

-

21,492,314

ﻣRﻠk2ﺎت ﻋﻘ2د اﻻFzﺎر

-

-

-

-

-

-

31,900,160

31,900,160

ﻣRﻠk2ﺎت أﺧP$

74,257,348

250,000

8,557,053

13,476,492

-

-

315,058

96,855,951

ﻣ2EFع اﻟREﻠk2ﺎت

1,366,479,540

709,223,969

565,139,360

803,638,793

1,010,103,350

1,474,338,824

83,198,541

6,012,122,377

أرس اﻟEﺎل اﻟ>Eﻓ2ع

-

-

-

-

-

-

217,433,527

217,433,527

ﻋﻼوة إﺻ>ار

-

-

-

-

-

-

29,575,688

29,575,688

إﺣU6ﺎÄﻲ إﺟoﺎرÅ

-

-

-

-

-

-

61,883,607

61,883,607

إﺣU6ﺎÄﻲ إﺧU6ﺎرÅ
إﺣU6ﺎÄﻲ ﻣmﺎ $Äﻣ_$ﻓUﺔ
ﻋ ﺎﻣ ﺔ
إﺣU6ﺎÄﻲ ﺗﻘﻠoﺎت دورJﺔ

-

-

-

-

-

-

246,361

246,361

-

-

-

-

-

-

10,311,877

10,311,877

-

-

-

-

-

-

40,000,000

40,000,000

إﺣ  U 6ﺎ  Äﻲ ا ﻟﻘ  E Uﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ

-

-

-

-

-

-

أرkﺎح ﻣ>ورة

-

-

-

-

-

-

ﺣ ﻘ ' ق ا ﻟ 0ﻠ ; < ﺔ :

)(1,692,549
77,612,532

)(1,692,549
77,612,532

ﺣﻘ2ق ﻣﻠUqﺔ ﻣTﺎﻫEﻲ
اﻟÖ8o

-

-

-

-

-

-

435,371,043

ﺣﻘ2ق ﺟﻬﺎت ﻏ $Uﻣ$RUTة

-

-

-

-

-

-

60,728,386

60,728,386

-

-

-

-

-

-

496,099,429

496,099,429

1,010,103,350

1,474,338,824

579,297,970

ﻣ2EFع ﺣﻘ2ق اﻟEﻠUqﺔ
ﻣ2EFع اﻟREﻠk2ﺎت وﺣﻘ2ق
اﻟ EﻠU qﺔ
ﻓ2Fة اﻻﺳA6ﻘﺎق

1,366,479,540

709,223,969

565,139,360

803,638,793

1,213,038,278

)(365,806,404

)(233,780,603

)(341,600,982

17,712,020

اﻟﻔ2Fة اﻟ6ا$ﻛUEﺔ

1,213,038,278

847,231,874

613,451,271

271,850,289

289,562,309

92

)(19,788,119
269,774,190

)(269,774,190
-

435,371,043

6,508,221,806
-
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ﺷ ﻬ$
ﻓ ﺄﻗ ﻞ

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2020
اﻟ'0ﺟ'دات:
ﻧﻘ> وأرﺻ>ة ﻟ> PﺳﻠRﺔ
اﻟ 8ﻘ > اﻟ ﻔﻠU8U R Tﺔ
أرﺻ>ة ﻟ> Pﺑ 28ك
وﻣ^ﺳTﺎت ﻣ_$ﻓUﺔ
ﻣ2ﺟ2دات ﻣﺎﻟUﺔ dﺎﻟﻘEUﺔ
اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ ﻣ  -ﺧ ﻼ ل ﻗ ﺎﺋ Eﺔ
اﻷرkﺎح واﻟTmﺎﺋ$
ﺗTﻬUﻼت وﺗJ2Eﻼت
اﺋE6ﺎﻧUﺔ ﻣoﺎﺷ$ة
ﻣ2ﺟ2دات ﻣﺎﻟUﺔ dﺎﻟﻘEUﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ -ﺧﻼل ﺑ28د
اﻟ > ﺧ ﻞ اﻟ pﺎﻣ ﻞ
ﻣ2ﺟ2دات ﻣﺎﻟUﺔ dﺎﻟqﻠﻔﺔ
اﻟ R Eﻔ ﺄة
إﺳE+6ﺎر ﻓﻲ ﺷr$ﺎت
ﺣ ﻠ Uﻔﺔ
إﺳE+6ﺎارت ﻋﻘﺎرJﺔ

ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ>ات
ﻣpﺎرJﻊ ﺗ vAاﻟ86ﻔwU

ﻣ2ﺟ2دات ﻏ $Uﻣﻠ2Eﺳﺔ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أ ﻛ  $+ﻣ  -ﺷ ﻬ  $إ ﻟﻰ
 3ﺷﻬ2ر
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أﻛ $+ﻣ 3 -ﺷﻬ2ر إﻟﻰ
 6ﺷﻬ2ر
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أ ﻛ  $ +ﻣ ـ -ﺳ  8ﺔ
ﺣ6ﻰ  3ﺳ28ات

أﻛ $+ﻣ 6 -ﺷﻬ2ر
ﺣ  6ﻰ ﺳ 8ﺔ
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﺑ ـ>ون
اﺳ  A6ﻘ ـﺎق

أ ﻛ  +ـ $ﻣ 3 -
ﺳ28ات

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

1,323,410,056

-

-

-

-

-

562,165,994

91,086,680

-

18,273,667

-

-

-

-

-

-

-

620,954,494

222,027,670

128,490,920

347,312,596

797,016,967

1,150,945,941

اﻟEFEـ2ع

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

1,323,410,056
76,332,386

747,858,727

18,735,305

18,735,305

-

3,266,748,588

-

-

-

-

-

-

28,559,024

5,003,214

9,144,037

7,419,893

31,193,954

74,169,222

78,568,910

-

205,499,230

-

-

-

-

-

-

5,946,380

5,946,380

-

-

-

-

-

-

25,884,919

121,430,377

25,884,919

121,430,377

-

-

-

-

-

-

2,680,297

2,680,297

-

-

-

-

-

-

-

-

15,428,395

28,559,024

15,428,395

ﻣ2ﺟ2دات أﺧP$

-

-

-

-

-

-

47,628,690

47,628,690

ﻣ2EFع اﻟ2Eﺟ2دات

2,511,533,758

322,258,387

135,910,813

396,780,217

871,186,189

1,229,514,851

342,625,773

5,809,809,988

اﻟ50ﻠ'7ﺎت:
وداﺋﻊ ﺳﻠRﺔ اﻟ8ﻘ>
اﻟ ﻔﻠU8U R Tﺔ

44,302,800

54,079,649

69,964,853

-

-

-

168,347,302

وداﺋﻊ ﺑ 28ك وﻣ^ﺳTﺎت
ﻣ_$ﻓUﺔ

82,088,201

-

-

-

-

-

82,088,201

وداﺋﻊ اﻟﻌEﻼء

3,112,344,124

259,184,069

397,792,876

288,772,405

207,113,578

315,728,322

-

4,580,935,374

ﺗ ﺄ ﻣ  8 Uﺎ ت ﻧﻘ >  zﺔ

18,861,866

14,611,855

22,098,100

43,427,650

41,198,799

77,337,132

35,553,478

253,088,880

ﻗ$ض ﻣTﺎﻧ>

-

-

-

-

22,500,000

52,500,000

-

75,000,000

أﻣ2ال ﻣﻘ$6ﺿﺔ

-

-

-

-

1,000,000

26,636,180

-

27,636,180

ﻗ$وض اﻻﺳ>6اﻣﺔ

321,123

35,625

360,314

1,195,666

7,222,198

-

-

9,134,926

ﻣ__mﺎت ﻣ286ﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

48,851,375

48,851,375

ﻣ__mﺎت اﻟ}ا$ﺋ~

-

-

-

4,610,652

-

-

-

4,610,652

ﻣRﻠk2ﺎت ﻋﻘ2د اﻻFzﺎر

-

-

-

-

-

-

33,453,914

33,453,914

ﻣRﻠk2ﺎت أﺧP$

92,840,360

-

-

-

-

-

302,153

93,142,513

ﻣ2EFع اﻟREﻠk2ﺎت

3,350,758,474

327,911,198

490,216,143

338,006,373

279,034,575

472,201,634

118,160,920

5,376,289,317

أرس اﻟEﺎل اﻟ>Eﻓ2ع

-

-

-

-

-

-

208,080,000

208,080,000

ﻋﻼوة إﺻ>ار

-

-

-

-

-

-

24,848,415

24,848,415

إﺣU6ﺎÄﻲ إﺟoﺎرÅ

-

-

-

-

-

-

56,970,341

56,970,341

ﺣ ﻘ ' ق ا ﻟ 0ﻠ ; < ﺔ :

إﺣU6ﺎÄﻲ إﺧU6ﺎرÅ
إﺣU6ﺎÄﻲ ﻣmﺎ $Äﻣ_$ﻓUﺔ
ﻋ ﺎﻣ ﺔ
إﺣU6ﺎÄﻲ ﺗﻘﻠoﺎت دورJﺔ

-

-

-

-

-

-

246,361

246,361

-

-

-

-

-

-

10,311,877

10,311,877

-

-

-

-

-

-

40,000,000

40,000,000

إﺣ  U 6ﺎ  Äﻲ ا ﻟﻘ  E Uﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أرkﺎح ﻣ>ورة
ﺣﻘ2ق ﻣﻠUqﺔ ﻣTﺎﻫEﻲ
اﻟÖ8o
ﺣﻘ2ق ﺟﻬﺎت ﻏ$U
ﻣ$RUTة
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)(4,999,792
43,763,159

)(4,999,792
43,763,159

-

-

-

-

-

-

379,220,361

-

-

-

-

-

-

54,300,310

54,300,310

ﻣ2EFع ﺣﻘ2ق اﻟEﻠUqﺔ
ﻣ2EFع اﻟREﻠk2ﺎت
وﺣﻘ2ق اﻟEﻠUqﺔ
ﻓ2Fة اﻻﺳA6ﻘﺎق

-

-

-

-

-

-

433,520,671

433,520,671

3,350,758,474

327,911,198

490,216,143

338,006,373

279,034,575

472,201,634

551,681,591

)(839,224,716

)(5,652,811

)(354,305,330

58,773,844

592,151,614

757,313,217

)(209,055,818

اﻟﻔ2Fة اﻟ6ا$ﻛUEﺔ

)(839,224,716

)(844,877,527

)(1,199,182,857

)(548,257,399

209,055,818

|

بنك فلسطين

التقرير السنوي 2021

)(1,140,409,013

93

-

379,220,361

5,809,809,988
-

اﺳA6ﻘ ﺎﻗﻬ ﺎ اﻟ26Eﻗﻌﺔ

ﻣ2Fع اﻟ2Eﺟ2دات ﺣmR

ﻣ2EFع اﻟPEﻠn2ﺎت

ﻣPﻠn2ﺎت أﺧq$

ﻣPﻠn2ﺎت ﻋﻘ2د اﻹFfﺎر

ت اﻟlا$ﺋm
ﻣ ``jﺎ

ت ﻣ286ﻋﺔ
ﻣ ``jﺎ

ﻗ$وض اﻻﺳ>6اﻣﺔ

أﻣ2ال ﻣﻘ$6ﺿﺔ

ﺎ
ﻗ$ض ﻣ Rﻧ>

ﺗﺄﻣ8Sﺎت ﻧﻘ>fﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌEﻼء

ﻣ`$ﻓSﺔ

وداﺋﻊ ﺑ28ك وﻣ_ﺳ Rﺎت

اﻟﻔﻠS8SPRﺔ

وداﺋﻊ ﺳﻠPﺔ اﻟ8ﻘ>

اﻟ10ﻠ'3ﺎت:

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2021

2,375,606,668

1,298,347,429

75,310,702

-

-

-

-

-

-

133,909,537

1,018,030,578

19,987,102

51,109,510

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﻓﺄﻗﻞ

ﺷﻬ$

433,229,339

1,019,550,947

1,258,500

1,230,191

-

-

-

-

-

27,580,217

727,796,802

98,060,606

163,624,631

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

 3ﺷﻬ2ر

أﻛ $+ﻣ -ﺷﻬ $إﻟﻰ

320,941,592

601,448,968

8,947,993

2,309,412

-

-

-

2,340,912

2,159,129

37,318,902

539,533,586

2,130,219

6,708,815

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

إﻟﻰ  6ﺷﻬ2ر

أﻛ $+ﻣ 3 -ﺷﻬ2ر

94

465,988,836

870,778,368

11,469,502

3,223,981

21,492,314

-

12,948,123

11,519,790

5,192,189

69,870,400

714,022,949

-

21,039,120

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﺣ6ﻰ ﺳ8ﺔ

أﻛ $+ﻣ 6 -ﺷﻬ2ر

-

16,889,821

-

-

-

-

50,109,210

475,459

1,082,358,276

-

-

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﺳ28ات

1,029,169,682 1,037,133,755

1,149,832,766 1,033,229,183

-

8,819,921

-

-

10,802,480

35,763,405

18,300,451

27,331,643

932,211,283

-

-

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﺣ6ﻰ  3ﺳ28ات

أﻛ $+ﻣـ -ﺳ8ﺔ

أﻛ+ـ $ﻣ3 -

ﯾ" $#اﻟ()ول اﻟ,ﺎﻟﻲ أرﺻ)ة اﻟ43ﻠ76ﺎت اﻟ3ﺎﻟ#ﺔ اﻟ63ﺣ)ة ﻏ <#اﻟ6>=3ﻣﺔ ﻟﻠ"@3B Aﺎ ﻓﻲ B 31ﺎﻧ6ن اﻷول  2021و 2020ﺣ LKﻓ<,ة اﻻﺳO,ﻘﺎق اﻟ,ﻌﺎﻗ):T

-

75,760,979

847,241,501

50,983,323

-

6,509,311,373

6,024,170,984

32,473,326

21,492,314

50,983,323

23,750,603

49,624,107

96,986,697

-

-

50,983,323

-

-

-

296,486,158

-

120,177,927

5,013,953,474

-

-

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

242,482,076

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

اﺳA6ﻘـﺎق

اﻟEFEـ2ع

ﺑ ـ>ون
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بنك فلسطين

$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2020

اﻟ10ﻠ'3ﺎت:

وداﺋﻊ ﺳﻠPﺔ اﻟ8ﻘ> اﻟﻔﻠS8SPRﺔ

وداﺋﻊ ﺑ28ك وﻣ_ﺳ Rﺎت

ﻣ`$ﻓSﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌEﻼء

ﻓﺄﻗﻞ

ﺷﻬ$
 3ﺷﻬ2ر

أﻛ $+ﻣ -ﺷﻬ $إﻟﻰ

إﻟﻰ  6ﺷﻬ2ر

أﻛ $+ﻣ 3 -ﺷﻬ2ر

ﺣ6ﻰ ﺳ8ﺔ

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أﻛ $+ﻣ 6 -ﺷﻬ2ر

ﺣ6ﻰ  3ﺳ28ات

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أﻛ $+ﻣـ -ﺳ8ﺔ

ﺳ28ات

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

أﻛ+ـ $ﻣ3 -

اﺳA6ﻘـﺎق
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

ﺑ ـ>ون

اﻟEFEـ2ع
دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

56,620,380

-

-

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ
-

-

177,588,087

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

71,014,326

2,056,852

-

-

-

84,489,326

-

دوﻻر أﻣKJ$ﻲ

49,953,381

82,432,474

3,135,945,319

270,847,097

416,412,216

301,414,545

-

4,662,167,065

212,979,173

19,031,623

14,743,362

324,568,715

ﺗﺄﻣ8Sﺎت ﻧﻘ>fﺔ

ﺎ
ﻗ$ض ﻣ Rﻧ>

22,599,328

-

-

-

-

-

44,572,274

-

أﻣ2ال ﻣﻘ$6ﺿﺔ

ﻗ$وض اﻻﺳ>6اﻣﺔ
-

-

-

1,030,000

42,481,631

-

79,088,451

-

35,873,447

24,255,000

258,390,116
56,595,000

322,729

ت ﻣ286ﻋﺔ
ﻣ ``jﺎ

-

-

-

-

-

-

-

-

35,803

-

ﻣPﻠn2ﺎت ﻋﻘ2د اﻹ Ffﺎر

ت اﻟlا$ﺋm
ﻣ ``jﺎ

-

ﻣ2Fع اﻟ2Eﺟ2دات ﺣmR

اﺳA6ﻘ ﺎﻗﻬ ﺎ اﻟ26Eﻗﻌﺔ

1,439,197

9,164,670

80,850,000

362,116

-

ﻣPﻠn2ﺎت أﺧq$

ﻣ2EFع اﻟPEﻠn2ﺎت

27,435,265

1,201,644

-

67,062,175

3,354,747,701

-

7,242,378

-

344,303,494

2,511,533,758

28,465,265
-

1,439,197

510,387,986

322,258,387

-

-

348,627,660

135,910,813

41,423,327

-

287,988,182

396,780,217

41,423,327
-

487,687,431

871,186,189

24,693,477
125,341

102,115,592

342,625,770 1,229,514,854

24,693,477
67,187,516
5,435,858,046
5,809,809,988

95

ﻧ"#ﺔ ﺗﻐ()ﺔ اﻟ"),ﻟﺔ

ﺗ" ﺧﻼل ﻋﺎم  2018اﺻ0ار ﺗﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ رﻗ" )ED (2018/4ﺄن ﺗ I4H8ﻧ>Hﺔ ﺗﻐ48ﺔ اﻟ>L4ﻟﺔ ،واﻟOﻲ ﺗﻌ QHOأداة

ﻣ Vأدوات اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟ45Yﺔ اﻟ5ﻘQرة ﻣ VﻗHﻞ ﻟ[;ﺔ Dﺎزل ﻟﻠQﻗﺎDﺔ اﻟQ]5ﻓ4ﺔ b[a `4_D ،أﻻ ﺗﻘﻞ ﻫeﻩ اﻟ;>Hﺔ ﻓﻲ ﺟ45ﻊ اﻷﺣLال

ﻋ ،%100 Vﺣ `4ﺗﻬ0ف ﻧ>Hﺔ ﺗﻐ48ﺔ اﻟ>L4ﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌ opoﻗ0رة اﻟ q;Hﻋﻠﻰ ﻣLاﺟﻬﺔ ﻣrﺎ Qsاﻟ>L4ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ t05اﻟﻘ] Q4ﻣ Vﺧﻼل

ﺿ5ﺎن ﺗLاﻓ Qﻣorون vﺎف ﻣ VاﻷﺻLل اﻟ>ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ4ﺔ اﻟ[Lدة ﻟOﻠ4Hﺔ اﺣ4Oﺎﺟﺎت اﻟ>L4ﻟﺔ اﻟOﻲ ﻗ 0ﺗ8أ Qوﻓﻘﺎً ﻟ>;4ﺎر Lpاﻻﺟﻬﺎد وﻟ05ة

 30ﯾLﻣﺎ ،و{ﻐQض اﺳ5OاQر اﻟ q;HﺑOﻘ "a0ﺧ0ﻣﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻔQOة اﻟLve5رة ﻣ; eﺑ0اaﺔ ﺗﺎرpﺦ اﻻﺟﻬﺎد وﻟ_ V4اﺗrﺎذ اﻟ q;HاﻹﺟاQءات ﻟ_ﻞ
اﻟÇE5ﻠﺔ pQ8Dﻘﺔ ﻣ;5Éﺔ.

ﯾ V4Hاﻟ[0ول أدﻧﺎﻩ اﺣ>Oﺎب ﻧ>Hﺔ ﺗﻐ48ﺔ اﻟ>L4ﻟﺔ ﻟﻠ>;ﺔ اﻟO;5ﻬ4ﺔ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول :2021
اﻟﻘ54ﺔ ﻗHﻞ ﺗI4H8

اﻟﻘ54ﺔ Dﻌ 0ﺗI4H8

اﻟ0Oﻓﻘﺎت )اﻟLO5ﺳ(á

اﻟ0Oﻓﻘﺎت )اﻟLO5ﺳ(á

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

2,164,917,110

2,014,566,910

ﻧ> bاﻟ/ "]r

اﻟ0;H
ﻣ,/.ع اﻷﺻ,ل ﻋﺎﻟ)ﺔ اﻟ,.دة
وداﺋﻊ اﻟ;<.ﺋﺔ =/ﺎ ﻓ)ﻬﺎ وداﺋﻊ ﻣ@ﺳ"ﺎت ﺻﻐ)Cة اﻟ:E.D
أ -اﻟLداﺋﻊ اﻟO>5ﻘ Qة

ب -اﻟLداﺋﻊ اﻷﻗﻞ اﺳOﻘا Qاًر

اﻟ,دا ﺋﻊ وأﺷIﺎل اﻟ;J,/ﻞ ﻏ) Cاﻟ,/M/ﻧﺔ ﻟﻸﺷOﺎص اﻻﻋ;#ﺎر SJﻣ Sﻏ)C
ﻋ/ﻼء اﻟ; <.ﺋﺔ وﻣ@ﺳ"ﺎت ﺻﻐ)Cة اﻟ:E.D
أ -اﻟLداﺋﻊ اﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ

ﻧ> bاﻟ/ "]r

2,054,400,341

141,899,781

2,002,895,146

156,854,813

208,810,507

52,202,627

1,659,447,851

595,680,294

5,925,553,845

946,637,515

472,016,161

135,571,064

أ bﺗcﻓﻘﺎت ﻧﻘdcﺔ ﺧﺎرﺟﺔ أﺧfC

152,514,631

10,405,650

إﺟ/ﺎﻟﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟOﺎرﺟﺔ

6,550,084,637

1,092,614,229

اﻹﻗاCض اﻟ,/M/ن

40,844,180

20,422,090

ب -اﻟLداﺋﻊ ﻏ Q4اﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ

اﻟ,داﺋﻊ واﻟ;J,/ﻞ اﻟ,/M/ن

ﺧ( X,اﻻ ﺋ;/ﺎن واﻟ"),ﻟﺔ اﻟ/ﻠ<ﻣﺔ ﻏ) Cاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ ﻟﻐﺎء وﻋﻠﻰ اﻟX,(O
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ ﻟﻐﺎء ﺧﻼ ل ﻓ;Cة  30ﯾ,م

اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟcاﺧﻠﺔ ﻣ SاﻟﻘCوض اﻟ/m;i/ﺔ

708,537,825

439,992,156

إﺟ/ﺎﻟﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟcاﺧﻠﺔ

749,382,005

460,414,246

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟOﺎرﺟﺔ =ﻌ cاﻟ;ﻌcﯾﻼت

632,199,983

ﻣ,/.ع اﻻﺻ,ل ﻋﺎﻟ)ﺔ اﻟ,.دة =ﻌ cاﻟ;ﻌcﯾﻼت

2,014,566,910

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟOﺎرﺟﺔ =ﻌ cاﻟ;ﻌcﯾﻼت

632,199,983
319

ﻧ"#ﺔ ﺗﻐ()ﺔ اﻟ"),ﻟﺔ )(%
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ﯾ V4Hاﻟ[0ول أدﻧﺎﻩ اﺣ>Oﺎب ﻧ>Hﺔ ﺗﻐ48ﺔ اﻟ>L4ﻟﺔ ﻟﻠ>;ﺔ اﻟO;5ﻬ4ﺔ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول :2020
اﻟﻘ54ﺔ ﻗHﻞ ﺗI4H8

اﻟﻘ54ﺔ Dﻌ 0ﺗI4H8

اﻟ0Oﻓﻘﺎت )اﻟLO5ﺳ(á

اﻟ0Oﻓﻘﺎت )اﻟLO5ﺳ(á

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

1,520,620,997

1,438,616,130

ﻧ> bاﻟ/ "]r

اﻟ0;H
ﻣ,/.ع اﻷﺻ,ل ﻋﺎﻟ)ﺔ اﻟ,.دة
وداﺋﻊ اﻟ;<.ﺋﺔ =/ﺎ ﻓ)ﻬﺎ وداﺋﻊ ﻣ@ﺳ"ﺎت ﺻﻐ)Cة اﻟ:E.D
أ -اﻟLداﺋﻊ اﻟO>5ﻘ Qة

ب -اﻟLداﺋﻊ اﻷﻗﻞ اﺳOﻘا Qاًر

اﻟ,دا ﺋﻊ وأﺷIﺎل اﻟ;J,/ﻞ ﻏ) Cاﻟ,/M/ﻧﺔ ﻟﻸﺷOﺎص اﻻﻋ;#ﺎر SJﻣ Sﻏ)C
ﻋ/ﻼء اﻟ; <.ﺋﺔ وﻣ@ﺳ"ﺎت ﺻﻐ)Cة اﻟ:E.D
أ -اﻟLداﺋﻊ اﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ

1,481,602,842

114,412,848

205,649,214
1,287,438,836

421,793,585

5,152,197,580

720,311,362

473,124,725

143,678,057

أ bﺗcﻓﻘﺎت ﻧﻘdcﺔ ﺧﺎرﺟﺔ أﺧfC

191,716,240

10,008,559

إﺟ/ﺎﻟﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟOﺎرﺟﺔ

5,817,038,546

873,997,978

اﻹﻗاCض اﻟ,/M/ن

اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟcاﺧﻠﺔ ﻣ SاﻟﻘCوض اﻟ/m;i/ﺔ

87,191,770

43,595,885

595,719,901

339,904,780

إﺟ/ﺎﻟﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟcاﺧﻠﺔ

682,911,671

383,500,665

اﻟ,داﺋﻊ واﻟ;J,/ﻞ اﻟ,/M/ن

ﺧ( X,اﻻ ﺋ;/ﺎن واﻟ"),ﻟﺔ اﻟ/ﻠ<ﻣﺔ ﻏ) Cاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ ﻟﻐﺎء وﻋﻠﻰ اﻟX,(O
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ ﻟﻐﺎء ﺧﻼ ل ﻓ;Cة  30ﯾ,م

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟOﺎرﺟﺔ =ﻌ cاﻟ;ﻌcﯾﻼت

490,497,313

ﻣ,/.ع اﻻﺻ,ل ﻋﺎﻟ)ﺔ اﻟ,.دة =ﻌ cاﻟ;ﻌcﯾﻼت

1,438,616,130

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ;cﻓﻘﺎت اﻟiﻘdcﺔ اﻟOﺎرﺟﺔ =ﻌ cاﻟ;ﻌcﯾﻼت

490,497,313

ﻧ"#ﺔ ﺗﻐ()ﺔ اﻟ"),ﻟﺔ )(%
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2,177,506,688

132,692,626

51,412,303

ب -اﻟLداﺋﻊ ﻏ Q4اﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ

|
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ﻧ"#ﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ;J,/ﻞ اﻟ;"/ﻘC

ﺗ" اﺻ0ار ﺗﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ رﻗ" )ED (2018/5ﺄن ﺗ I4H8ﻧ>Hﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟpL5Oﻞ اﻟO>5ﻘ ،Qﺣ `4ﺗﻬ0ف ﻧ>Hﺔ ﺻﺎﻓﻲ

اﻟpL5Oﻞ اﻟO>5ﻘ Qإﻟﻰ ﺗﻌ opoإدارة ﻣrﺎ Qsاﻟ>L4ﻟﺔ ﻟ t0اﻟ q;Hﻣ Vﺧﻼل اﻻﺣOﻔﺎ]5D èﺎدر ﺗpL5ﻞ أﻛ QëاﺳOﻘاQر ﻟL5اءﻣﺔ اﺳ_Oﻘﺎﻗﺎت
اﻷﺻLل داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟ45اoﻧ4ﺔ ،واﻟ_ 0ﻣ Vاﻋ5Oﺎد اﻟ q;Hﻋﻠﻰ ﻣ]ﺎدر ﺗpL5ﻞ ﻗ]Q4ة اﻷﺟﻞ وﻏ Q4ﻣ>OﻘQة ﻓﻲ ﺗpL5ﻞ أﺻLﻟﻬﺎ.
ﯾ V4Hاﻟ[0ول أدﻧﺎﻩ اﺣ>Oﺎب ﻧ>Hﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟpL5Oﻞ اﻟO>5ﻘ Qﻟﻠ>;ﺔ اﻟO;5ﻬ4ﺔ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول :2021
اﻟ0;H

2021
دوﻻر أﻣÇpQﻲ
546,457,129

أرس اﻟ'ﺎل اﻟ*ﻗﺎﺑﻲ

1,221,243,028

وداﺋﻊ اﻟ432ﺋﺔ واﻟ'6ﺳ8ﺎت ﺻﻐ<*ة اﻟ>) ?3اﻟ'28ﻘ*ة(

2,313,184,445

وداﺋﻊ اﻟ432ﺋﺔ واﻟ'6ﺳ8ﺎت ﺻﻐ<*ة اﻟ>) ?3ﻷﻗﻞ اﺳ2ﻘا* اًر(

571,417,166

اﻟGF'2ﻞ )اﻟFداﺋﻊ( اﻟ'F'Hن وﻏ<* اﻟ'F'Hن

48,442,500

ﺗ'GFﻞ ووداﺋﻊ أﺧ*M
ﻓOﺎت اﻻﻟ2ا4ﻣﺎت اﻷﺧ*) Mواﻟ2ﻲ ﻟ? ﯾ ?2إدارﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔOﺎت أﻋﻼﻩ(

200,752,325

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ)+*#ﻞ اﻟ)-#ﻘ /اﻟ)#ﺎح

4,901,496,593

اﻷﺻFل اﻟ8ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ<ﺔ اﻟF3دة ﻣ[ اﻟ' MF28اﻷول ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ

242,176

اﻷﺻFل اﻟ8ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ<ﺔ اﻟF3دة ﻣ[ اﻟ' MF28اﻟ^ﺎﻧﻲ/اﻟﻔOﺔ )أ( ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ
اﻷﺻFل اﻟ8ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ<ﺔ اﻟF3دة ﻣ[ اﻟ' MF28اﻟ^ﺎﻧﻲ /اﻟﻔOﺔ )ب( ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ
اﻟﻘ*وض

60,329,108
37,603,676

831,739,416
159,906,059

اﻟﻘ*وض اﻟ<cb8ﺔ اﻟ'6ﻫﻠﺔ ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ
أدوات اﻟdﯾ[ اﻟ'deرة أو اﻟ'F'Hﻧﺔ ﻣ[ اﻟ'6ﺳ8ﺎت اﻟ'ﺎﻟ<ﺔ واﻟ Fcfك
اﻻﺳ'^2ﺎارت ﻏ<* اﻟ'dرﺟﺔ ihﻼف ﻣﺎ ذ *lأﻋﻼﻩ

31,541,510
79,370,610
87,068,516

اﻻﺳ'^2ﺎارت اﻟ'dرﺟﺔ ihﻼف ﻣﺎ ذ *lأﻋﻼﻩ

47,776,133

اﻟﻘ*وض ﻏ<* اﻟ''m2cﺔ

455,681,688

ﺟ'<ﻊ اﻷﺻFل اﻷﺧ*M
ﺗ8ﻬ<ﻼت اﻻﺋ'2ﺎن واﻟF<8ﻟﺔ ﻏ<* اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء اﻟ'*pوqﺔ
اﻟ2ا4ﻣﺎت اﻟGF'2ﻞ اﻟ'28ﻘfﻠ<ﺔ اﻟ'>'2ﻠﺔ اﻷﺧ*:M

15,950,609

10,869,804

2,231,961

اﻻﻟ2ا4ﻣﺎت ﻏ<* اﻟ2ﻌﺎﻗtdﺔ اﻷﺧ*M
ﺟ'<ﻊ اﻟ2ﻌ*ﺿﺎت ﺧﺎرج اﻟ'<ا4ﻧ<ﺔ اﻟ2ﻲ ﻟ? ﯾ ?2ادارﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔOﺎت اﻟ8ﺎhﻘﺔ

17,106

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ)+*#ﻞ اﻟ)-#ﻘ /اﻟ1#ﻠ*ب

1,820,328,372
%269

ﻧ5-ﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ)+*#ﻞ اﻟ)-#ﻘ/
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ﯾ V4Hاﻟ[0ول أدﻧﺎﻩ اﺣ>Oﺎب ﻧ>Hﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟpL5Oﻞ اﻟO>5ﻘ Qﻟﻠ>;ﺔ اﻟO;5ﻬ4ﺔ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول :2020
اﻟ0;H

2020
دوﻻر أﻣÇpQﻲ
511,170,112

أرس اﻟ'ﺎل اﻟ*ﻗﺎﺑﻲ

1,083,928,803

وداﺋﻊ اﻟ432ﺋﺔ واﻟ'6ﺳ8ﺎت ﺻﻐ<*ة اﻟ>) ?3اﻟ'28ﻘ*ة(

2,188,699,326

وداﺋﻊ اﻟ432ﺋﺔ واﻟ'6ﺳ8ﺎت ﺻﻐ<*ة اﻟ>) ?3ﻷﻗﻞ اﺳ2ﻘا* اًر(

534,997,068

اﻟGF'2ﻞ )اﻟFداﺋﻊ( اﻟ'F'Hن وﻏ<* اﻟ'F'Hن

27,636,180

ﺗ'GFﻞ ووداﺋﻊ أﺧ*M
ﻓOﺎت اﻻﻟ2ا4ﻣﺎت اﻷﺧ*) Mواﻟ2ﻲ ﻟ? ﯾ ?2إدارﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔOﺎت أﻋﻼﻩ(

179,346,245

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ)+*#ﻞ اﻟ)-#ﻘ /اﻟ)#ﺎح

4,525,777,734

اﻷﺻFل اﻟ8ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ<ﺔ اﻟF3دة ﻣ[ اﻟ' MF28اﻷول ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ

107,890

اﻷﺻFل اﻟ8ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ<ﺔ اﻟF3دة ﻣ[ اﻟ' MF28اﻟ^ﺎﻧﻲ/اﻟﻔOﺔ )أ( ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ
اﻷﺻFل اﻟ8ﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟ<ﺔ اﻟF3دة ﻣ[ اﻟ' MF28اﻟ^ﺎﻧﻲ /اﻟﻔOﺔ )ب( ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ
اﻟﻘ*وض
أدوات اﻟdﯾ[ اﻟ'deرة أو اﻟ'F'Hﻧﺔ ﻣ[ اﻟ'6ﺳ8ﺎت اﻟ'ﺎﻟ<ﺔ واﻟ Fcfك
اﻻﺳ'^2ﺎارت ﻏ<* اﻟ'dرﺟﺔ ihﻼف ﻣﺎ ذ *lأﻋﻼﻩ

1,210,775,780

36,778,100
54,911,030
88,652,117

اﻻﺳ'^2ﺎارت اﻟ'dرﺟﺔ ihﻼف ﻣﺎ ذ *lأﻋﻼﻩ

11,820,678

اﻟﻘ*وض ﻏ<* اﻟ''m2cﺔ

455,336,141

ﺟ'<ﻊ اﻷﺻFل اﻷﺧ*M
ﺗ8ﻬ<ﻼت اﻻﺋ'2ﺎن واﻟF<8ﻟﺔ ﻏ<* اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء اﻟ'*pوqﺔ
اﻟ2ا4ﻣﺎت اﻟGF'2ﻞ اﻟ'28ﻘfﻠ<ﺔ اﻟ'>'2ﻠﺔ اﻷﺧ*:M

18,187,177

9,762,041
2,072,928

اﻻﻟ2ا4ﻣﺎت ﻏ<* اﻟ2ﻌﺎﻗtdﺔ اﻷﺧ*M
ﺟ'<ﻊ اﻟ2ﻌ*ﺿﺎت ﺧﺎرج اﻟ'<ا4ﻧ<ﺔ اﻟ2ﻲ ﻟ? ﯾ ?2ادارﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔOﺎت اﻟ8ﺎhﻘﺔ

19,442

إﺟ#ﺎﻟﻲ اﻟ)+*#ﻞ اﻟ)-#ﻘ /اﻟ1#ﻠ*ب

2,082,693,477
%217

ﻧ5-ﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ)+*#ﻞ اﻟ)-#ﻘ/
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40,522,545

136,646,352

اﻟﻘ*وض اﻟ<cb8ﺔ اﻟ'6ﻫﻠﺔ ﻏ<* اﻟ'*ﻫFﻧﺔ

|

17,101,256
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 .48ﺗDﻠ)ﻞ اﺳ;Dﻘﺎﻗﺎت اﻟ,/ﺟ,دات واﻟ(/ﻠr,ﺎت
ﯾ V4Hاﻟ[0ول اﻟOﺎﻟﻲ ﺗ_ﻠ4ﻞ اﻟL5ﺟLدات واﻟ85ﻠ{Lﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔQOة اﻟLO5ﻗﻌﺔ ﻻﺳQOدادﻫﺎ أو ﺗ>OpLﻬﺎ:
$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2021

أﻗﻞ ﻣ 3ﺳ5ﺔ

ﺑ;ون اﺳ<=ﻘﺎق

أﻛ 98ﻣ 3ﺳ5ﺔ
دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

اﻟ'ABAع

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

اﻟ%$ﺟ%دات
ﻧﻘ; وأرﺻ;ة ﻟ; LﺳﻠNﺔ اﻟ5ﻘ; اﻟﻔﻠQ5QNPﺔ
أرﺻ;ة ﻟ; Lﺑ'5ك وﻣYﺳPﺎت ﻣ[9ﻓQﺔ
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟQﺔ `ﺎﻟﻘAQﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ 3ﺧﻼل
ﻗﺎﺋAﺔ اﻷرeﺎح أو اﻟPgﺎﺋ9
ﺗPﻬQﻼت وﺗG'Aﻼت اﺋ<AﺎﻧQﺔ ﻣjﺎﺷ9ة
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟQﺔ `ﺎﻟﻘAQﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ 3ﺧﻼل
ﺑ'5د اﻟ;ﺧﻞ اﻟlﺎﻣﻞ اﻷﺧL9
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟQﺔ `ﺎﻟmﻠﻔﺔ اﻟNAﻔﺄة
إﺳ<A8ﺎر ﻓﻲ ﺷ$9ﺎت ﺣﻠQﻔﺔ
إﺳ<A8ﺎارت ﻋﻘﺎرGﺔ
ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ;ات
ﻣlﺎرGﻊ ﺗ= tاﻟ<5ﻔuQ
ﻣ'ﺟ'دات ﻏ 9Qﻣﻠ'Aﺳﺔ
ﻣ'ﺟ'دات أﺧL9

1,779,579,889
695,924,032

-

86,306,281

1,779,579,889
782,230,313

10,253,849

1,115,565,144

-

2,337,642,016

-

10,253,849

84,121,358
30,887,679

3,716,331,951

144,724,059
-

2,482,366,075

42,255,262
9,671,052
25,962,178
115,897,814
1,366,792
14,613,893
13,450,508
309,523,780

42,255,262
228,845,417
9,671,052
25,962,178
115,897,814
1,366,792
14,613,893
44,338,187

اﻟ,$ﻠ.%ﺎت
وداﺋﻊ ﺳﻠNﺔ اﻟ5ﻘ; اﻟﻔﻠQ5QNPﺔ
وداﺋﻊ ﺑ'5ك وﻣYﺳPﺎت ﻣ[9ﻓQﺔ
وداﺋﻊ اﻟﻌAﻼء
ﺗﺄﻣ5Qﺎت ﻧﻘ;xﺔ
ﻗ9ض ﻣPﺎﻧ;
أﻣ'ال ﻣﻘ<9ﺿﺔ
ﻗ9وض اﻻﺳ<;اﻣﺔ
ﻣ[[gﺎت ﻣ<'5ﻋﺔ
ﻣ[[gﺎت اﻟ{ا9ﺋ|
ﻣNﻠ'eﺎت ﻋﻘ'د اﻻBxﺎر
ﻣNﻠ'eﺎت أﺧL9

222,439,107
119,103,961
2,709,126,613
264,604,707
7,500,000
2,730,661
943,406
21,492,314
96,540,893

20,000,000
957,907
2,304,424,713
26,983,569
65,000,000
45,711,839
21,364,146
-

50,983,323
31,900,160
315,058

242,439,107
120,061,868
5,013,551,326
291,588,276
72,500,000
48,442,500
22,307,552
50,983,323
21,492,314
31,900,160
96,855,951

ﻣ*%$ع اﻟ%$ﺟ%دات

ﻣ*%$ع اﻟ,$ﻠ.%ﺎت

ﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ43ﺔ
أرس اﻟAﺎل اﻟ;Aﻓ'ع
ﻋﻼوة إﺻ;ار
إﺣ<Qﺎ~ﻲ إﺟjﺎر
إﺣ<Qﺎ~ﻲ إﺧ<Qﺎر
إﺣ<Qﺎ~ﻲ ﻣgﺎ~ 9ﻣ[9ﻓQﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إﺣ<Qﺎ~ﻲ ﺗﻘﻠjﺎت دورGﺔ
إﺣ<Qﺎ~ﻲ اﻟﻘAQﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أرeﺎح ﻣ;ورة
ﺣﻘ%ق ﻣﻠ43ﺔ ﻣ6ﺎﻫ$ﻲ اﻟ;:9

3,444,481,662

2,484,442,174

6,508,221,806

6,012,122,377

-

-

217,433,527
29,575,688
61,883,607
246,361
10,311,877
40,000,000
)(1,692,549
77,612,532

217,433,527
29,575,688
61,883,607
246,361
10,311,877
40,000,000
)(1,692,549
77,612,532

-

-

60,728,386

60,728,386

-

-

ﺣﻘ'ق ﺟﻬﺎت ﻏ 9Qﻣ9NQPة
ﻣ*%$ع ﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ43ﺔ

-

ﻣ*%$ع اﻟ,$ﻠ.%ﺎت وﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ43ﺔ

3,444,481,662

2,484,442,174

اﻟﻔ*%ة اﻟAاDﻛ4$ﺔ

271,850,289

269,774,190

ﻓ*%ة اﻻﺳBAﻘﺎق

83,198,541

3,453,207,160

271,850,289

)(2,076,099

100

435,371,043

435,371,043

496,099,429

496,099,429

579,297,970

6,508,221,806

-

)(269,774,190

-
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$ 31ﺎﻧ'ن اﻷول 2020

أﻗﻞ ﻣ 3ﺳ5ﺔ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

اﻟ%$ﺟ%دات
ﻧﻘ; وأرﺻ;ة ﻟ; LﺳﻠNﺔ اﻟ5ﻘ; اﻟﻔﻠQ5QNPﺔ
أرﺻ;ة ﻟ; Lﺑ'5ك وﻣYﺳPﺎت ﻣ[9ﻓQﺔ
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟQﺔ `ﺎﻟﻘAQﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ 3ﺧﻼل
ﻗﺎﺋAﺔ اﻷرeﺎح أو اﻟPgﺎﺋ9
ﺗPﻬQﻼت وﺗG'Aﻼت اﺋ<AﺎﻧQﺔ ﻣjﺎﺷ9ة
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟQﺔ `ﺎﻟﻘAQﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ 3ﺧﻼل
ﺑ'5د اﻟ;ﺧﻞ اﻟlﺎﻣﻞ اﻷﺧL9
ﻣ'ﺟ'دات ﻣﺎﻟQﺔ `ﺎﻟmﻠﻔﺔ اﻟNAﻔﺄة
إﺳ<A8ﺎر ﻓﻲ ﺷ$9ﺎت ﺣﻠQﻔﺔ
إﺳ<A8ﺎارت ﻋﻘﺎرGﺔ

1,323,410,056
671,526,341

-

76,332,386

1,318,785,680

1,947,962,908

18,735,305
-

18,735,305
3,266,748,588

52,761,098
-

152,738,132
-

28,559,024
5,946,380
25,884,919

28,559,024
205,499,230
5,946,380
25,884,919

ﻣ*%$ع اﻟ%$ﺟ%دات

اﻟ,$ﻠ.%ﺎت
وداﺋﻊ ﺳﻠNﺔ اﻟ5ﻘ; اﻟﻔﻠQ5QNPﺔ
وداﺋﻊ ﺑ'5ك وﻣYﺳPﺎت ﻣ[9ﻓQﺔ
وداﺋﻊ اﻟﻌAﻼء
ﺗﺄﻣ5Qﺎت ﻧﻘ;xﺔ
ﻗ9ض ﻣPﺎﻧ;
أﻣ'ال ﻣﻘ<9ﺿﺔ
ﻗ9وض اﻻﺳ<;اﻣﺔ
ﻣ[[gﺎت ﻣ<'5ﻋﺔ
ﻣ[[gﺎت اﻟ{ا9ﺋ|
ﻣNﻠ'eﺎت ﻋﻘ'د اﻻBxﺎر
ﻣNﻠ'eﺎت أﺧL9
ﻣ*%$ع اﻟ,$ﻠ.%ﺎت

3,403,001,335

2,100,701,040

121,430,377
2,680,297
15,428,395
11,110,530
306,107,613

121,430,377
2,680,297
15,428,395
47,628,690

36,518,160

168,347,302
82,088,201
4,058,093,474
98,999,471
1,912,728
4,610,652
92,840,360

522,841,900
118,535,931
75,000,000
27,636,180
7,222,198
-

35,553,478
48,851,375
33,453,914
302,153

168,347,302
82,088,201
4,580,935,374
253,088,880
75,000,000
27,636,180
9,134,926
48,851,375
4,610,652
33,453,914
93,142,513

4,506,892,188

ﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ43ﺔ
أرس اﻟAﺎل اﻟ;Aﻓ'ع
ﻋﻼوة إﺻ;ار
إﺣ<Qﺎ~ﻲ ﻗﺎﻧ'ﻧﻲ
إﺣ<Qﺎ~ﻲ إﺧ<Qﺎر
إﺣ<Qﺎ~ﻲ ﻣgﺎ~ 9ﻣ[9ﻓQﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إﺣ<Qﺎ~ﻲ ﺗﻘﻠjﺎت دورGﺔ
إﺣ<Qﺎ~ﻲ اﻟﻘAQﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أرeﺎح ﻣ;ورة
ﺣﻘ%ق ﻣﻠ43ﺔ ﻣ6ﺎﻫ$ﻲ اﻟ;:9

-

ﻣ*%$ع ﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ43ﺔ

-

ﺣﻘ'ق ﺟﻬﺎت ﻏ 9Qﻣ9NQPة

ﻣ*%$ع اﻟ,$ﻠ.%ﺎت وﺣﻘ%ق اﻟ$ﻠ43ﺔ

ﻓ*%ة اﻻﺳBAﻘﺎق
اﻟﻔ*%ة اﻟAاDﻛ4$ﺔ
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أﻛ 98ﻣ 3ﺳ5ﺔ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

1,323,410,056
747,858,727

ﻋﻘﺎارت وآﻻت وﻣﻌ;ات
ﻣlﺎرGﻊ ﺗ= tاﻟ<5ﻔuQ
ﻣ'ﺟ'دات ﻏ 9Qﻣﻠ'Aﺳﺔ
ﻣ'ﺟ'دات أﺧL9

|

ﺑ;ون اﺳ<=ﻘﺎق

اﻟ'ABAع

دوﻻر أﻣHG9ﻲ
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-

751,236,209

118,160,920

5,809,809,988

5,376,289,317

-

-

208,080,000
24,848,415
56,970,341
246,361
10,311,877
40,000,000
)(4,999,792
43,763,159

208,080,000
24,848,415
56,970,341
246,361
10,311,877
40,000,000
)(4,999,792
43,763,159

-

-

54,300,310

54,300,310

4,506,892,188

751,236,209

)(1,103,890,853

1,349,464,831

)(1,103,890,853

245,573,978

101

379,220,361

379,220,361

433,520,671

433,520,671

551,681,591

5,809,809,988

)(245,573,978
-

-

 .49اﻟ;Dﻠ)ﻞ اﻟﻘ(ﺎﻋﻲ
ﻣﻌﻠ,ﻣﺎت ﻗ(ﺎﻋﺎت أﻋ/ﺎل
ﻷﻏاQض إدارpﺔ ﺗ" ﺗLزpﻊ أﻧ8Eﺔ اﻟ q;Hإﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗ8ﺎﻋﺎت أﻋ5ﺎل رﺋ4>4ﺔ:
ﺣ>ﺎDﺎت اﻷﻓاQد5Ea :ﻞ ﻣOﺎDﻌﺔ وداﺋﻊ اﻟﻌ5ﻼء اﻷﻓاQد وﻣ;_ﻬ" اﻟﻘQوض واﻟ0ﯾLن واﻟ8Hﺎﻗﺎت اﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ وﺧ0ﻣﺎت أﺧ.tQ
ﺣ>ﺎDﺎت اﻟvQEﺎت واﻟî5ﺳ>ﺎت واﻟﻘ8ﺎع اﻟﻌﺎم5Ea :ﻞ ﻣOﺎDﻌﺔ اﻟLداﺋﻊ واﻟ>Oﻬ4ﻼت اﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ واﻟ0rﻣﺎت اﻟQ]5ﻓ4ﺔ اﻷﺧ tQاﻟrﺎﺻﺔ
Dﺎﻟﻌ5ﻼء ﻣ VاﻟvQEﺎت واﻟî5ﺳ>ﺎت واﻟﻘ8ﺎع اﻟﻌﺎم.
اﻟ;porﺔ5Ea :ﻞ ﻫeا اﻟﻘ8ﺎع ﺗﻘ "a0ﺧ0ﻣﺎت اﻟ0Oاول واﻟ;porﺔ وñدارة أﻣLال اﻟ q;Hواﻹﺳ5ëOﺎارت.
ﻓ54ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠLﻣﺎت ﻗ8ﺎﻋﺎت اﻷﻋ5ﺎل ﻣLزﻋﺔ ﺣ> bاﻷﻧ8Eﺔ:
H 31ﺎﻧ%ن اﻷول 2021
إﺟAﺎﻟﻲ اﻹﯾا9دات

ﺷ$9ﺎت وﻣYﺳPﺎت
أﻓا9د

وﻗNﺎع ﻋﺎم

ﺧ5GÉﺔ

أﺧL9

اﻟ'ABAع

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

122,796,493

ﻣ Ü[gﺧPﺎﺋ 9اﺋ<AﺎﻧQﺔ ﻣ<'ﻗﻌﺔ

)(297,605

دﯾ'ن ﻣﻌ;وﻣﺔ ﻟ àjPx áاﻟ< ÜQ[gﻟﻬﺎ

)(2,052,766

154,847,723

30,506,825

8,429,423

316,580,464

)(22,183,466

)(1,833,077

)(300,000

)(24,614,148

-

)(2,052,766

-

-

289,913,550

ﻧ<ﺎﺋﺞ أﻋAﺎل اﻟﻘNﺎع

)(205,308,697

ﻣ[ﺎر äGﻏ 9Qﻣ'زﻋﺔ
اﻟe9ﺢ ﻗjﻞ اﻟ{ا9ﺋ|

84,604,853

رeﺢ اﻟ5Pﺔ

56,254,327

)(28,350,526

ﻣ[9وف اﻟ{ا9ﺋ|

ﻣﻌﻠ%ﻣﺎت أﺧRD

إﺳ<ﻬﻼﻛﺎت و~éﻔﺎءات

)(17,927,102

ﻣ[ﺎر äGأرﺳAﺎﻟQﺔ

)(12,404,295

إﺟAﺎﻟﻲ ﻣ'ﺟ'دات اﻟﻘNﺎع

1,141,429,650

2,311,777,510

2,852,835,782

202,178,864

6,508,221,806

إﺟAﺎﻟﻲ ﻣNﻠ'eﺎت اﻟﻘNﺎع

3,486,088,530

1,819,051,072

505,751,027

201,231,748

6,012,122,377

H 31ﺎﻧ%ن اﻷول 2020
إﺟAﺎﻟﻲ اﻹﯾا9دات

ﺷ$9ﺎت وﻣYﺳPﺎت

أﻓا9د

وﻗNﺎع ﻋﺎم

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

105,703,929

151,329,296

ﻣ Ü[gﺧPﺎﺋ 9اﺋ<AﺎﻧQﺔ ﻣ<'ﻗﻌﺔ

)(6,135,988

دﯾ'ن ﻣﻌ;وﻣﺔ ﻟ àjPx áاﻟ< ÜQ[gﻟﻬﺎ

)(1,532,623

)(32,954,163
-

ﺧ5GÉﺔ

أﺧL9

اﻟ'ABAع

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

21,062,975
)(367,635
-

525,550

278,621,750

-

)(39,457,786

-

)(1,532,623
237,631,341

ﻧ<ﺎﺋﺞ أﻋAﺎل اﻟﻘNﺎع

)(197,470,973

ﻣ[ﺎر äGﻏ 9Qﻣ'زﻋﺔ
اﻟe9ﺢ ﻗjﻞ اﻟ{ا9ﺋ|

40,160,368

رeﺢ اﻟ5Pﺔ

22,412,148

)(17,748,220

ﻣ[9وف اﻟ{ا9ﺋ|

ﻣﻌﻠ%ﻣﺎت أﺧRD

إﺳ<ﻬﻼﻛﺎت و~éﻔﺎءات

18,858,916

ﻣ[ﺎر äGأرﺳAﺎﻟQﺔ

15,813,134

إﺟAﺎﻟﻲ ﻣ'ﺟ'دات اﻟﻘNﺎع

943,686,036

2,061,048,261

2,321,130,346

483,945,345

5,809,809,988

إﺟAﺎﻟﻲ ﻣNﻠ'eﺎت اﻟﻘNﺎع

2,833,576,861

1,703,341,785

385,159,526

454,211,145

5,376,289,317
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ﻣﻌﻠ,ﻣﺎت اﻟ;,زJﻊ اﻟ.ﻐاCﻓﻲ
ë5aﻞ ﻫeا اﻹóaﺎح اﻟLOزpﻊ اﻟ[ﻐاQﻓﻲ ﻷﻋ5ﺎل اﻟ5a .q;Hﺎرس اﻟ q;HﻧEﺎsﺎﺗﻪ ÇEDﻞ رﺋ>4ﻲ ﻓﻲ ﻓﻠ> V48واﻟOﻲ ﺗë5ﻞ اﻷﻋ5ﺎل اﻟ_5ﻠ4ﺔ

وevﻟ5a qﺎرس اﻟ q;HﻧEﺎsﺎت دوﻟ4ﺔ واﻟOﻲ ﺗë5ﻞ اﻷﻋ5ﺎل اﻟ0وﻟ4ﺔ.

ﻓ54ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗLزpﻊ اﻹﯾاQدات واﻟL5ﺟLدات ﻟﻠ q;Hﺣ> bاﻟﻘ8ﺎع اﻟ[ﻐاQﻓﻲ:
ﻣ=ﻠﻲ

دوﻟﻲ

2021
إﺟAﺎﻟﻲ اﻹﯾا9دات

2020

2020

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

299,054,139

262,541,874

17,526,325

16,079,876

4,796,397,240

920,628,271

1,013,412,748

6,508,221,806

15,813,134

-

-

12,404,295

12,404,295

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

2021

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

إﺟAﺎﻟﻲ ﻣ'ﺟ'دات اﻟﻘNﺎع 5,587,593,535
ﻣ[ﺎر äGأرﺳAﺎﻟQﺔ

2021

اﻟ'ABAع
2020

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

دوﻻر أﻣHG9ﻲ

316,580,464

278,621,750
5,809,809,988
15,813,134

 .50إدارة أرس اﻟ/ﺎل
إن اﻟﻬ0ف اﻟQﺋ>4ﻲ ﻣ Vإدارة أرﺳ5ﺎل اﻟ q;Hﻫ Lاﻟ_ﻔﺎ èﻋﻠﻰ ﻧ> bأرﺳ5ﺎل ﻣﻼﺋ5ﺔ ÇEDﻞ ﯾ0ﻋ" ﻧEﺎ öاﻟ q;Hوُpﻌ "ÉﺣﻘLق اﻟ>5ﺎﻫ.V45
aﻘLم اﻟD q;Hﺈدارة ﻫÇ4ﻠﺔ أرس اﻟ5ﺎل وñﺟاQء اﻟOﻌ0ﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠ4ﻬﺎ ﻓﻲ ﺿLء ﺗﻐ4اQت اﻟQÉوف اﻻﻗ]Oﺎدaﺔ و4Hsﻌﺔ اﻟﻌ5ﻞ .ﻟ" aﻘ"

اﻟD q;HﺈﺟاQء أaﺔ ﺗﻌ0ﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻫ0اف واﻟ>4ﺎﺳﺎت واﻹﺟاQءات اﻟO5ﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬÇ4ﻠﺔ أرس اﻟ5ﺎل ﺧﻼل اﻟ>;ﺔ اﻟ_ﺎﻟ4ﺔ واﻟ>;ﺔ اﻟ>ﺎDﻘﺔ.
أﻗQت اﻟﻬû4ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ q;Hﻓﻲ ﺟﻠ>Oﻬﺎ اﻟﻌﺎدaﺔ اﻟOﻲ ﻋﻘ0ت ﺑOﺎرpﺦ  26آذار  2020رﻓﻊ أرﺳ5ﺎل اﻟ q;Hاﻟ05ﻓLع ﺑLاﻗﻊ 4,080,000

دوﻻر أﻣÇpQﻲ ﻋ QHﺗLزpﻌﺎت أﺳﻬ" ورﻓﻊ أرس ﻣﺎل اﻟ q;Hﻧ[4Oﺔ دﺧLل ﺷ qpQاﺳOاQﺗ[4ﻲ )إóaﺎح  1و.(28
ﺗ" ﺗ];4ﻒ ﺑ; qﻓﻠ>Q]5v V48ف ذو أﻫ45ﺔ ﻧÉﺎﻣ4ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ tLO>5اﻟ_5ﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻺsﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠ]5ﺎرف ذات اﻷﻫ45ﺔ اﻟ;Éﺎﻣ4ﺔ
اﻟ5ﻌ05Oة ﻣ Vﻣ[ﻠ £إدارة ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ.

ﺗ" اﺣ>Oﺎب ﻧ>Hﺔ vﻔﺎaﺔ أرس اﻟ5ﺎل ﻟﻌﺎم  2020وﻓﻘﺎً ﻟOﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ رﻗ" ) (2018/8اﻟ0;O>5ة ﻟ5ﻘQارت Dﺎزل III
وﻓ54ﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ>Hﺔ vﻔﺎaﺔ أرس اﻟ5ﺎل:

2020

2021
ﻧ-(,ﻪ إﻟﻰ

240

|

ﻧ-(,ﻪ إﻟﻰ

اﻟ'1ﺟ1دات

ﻧ-(,ﻪ إﻟﻰ

اﻟ'5ﺟ6ﺔ

ﻧ-(,ﻪ إﻟﻰ

اﻟ'1ﺟ1دات
اﻟ'5ﺟ6ﺔ

اﻟ'(ﻠﻎ

اﻟ'1ﺟ1دات

8ﺎﻟ':ﺎ;5

اﻟ'(ﻠﻎ

اﻟ'1ﺟ1دات

8ﺎﻟ':ﺎ;5

دوﻻر أ ﻣBA5ﻲ

%

%

دوﻻر أ ﻣBA5ﻲ

%

%

أرس اﻟ'ﺎل اﻟ'IHG-ﻲ

546,457,128

8,40

15,22

499,707,546

8,60

14,24

أرس اﻟ'ﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ

429,801,647

6,60

11,97

376,912,943

6,49

10,74

بنك فلسطين
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aﻘLم اﻟD q;Hﺈدارة أرس اﻟ5ﺎل ÇEDﻞ  V5óaاﺳ5OاQرpﺔ ﻋ5ﻠ4ﺎﺗﻪ اﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ وﺗ_ﻘ I4أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋ 0ﻣ VÇ5ﻋﻠﻰ ﺣﻘLق اﻟ5ﻠ4Yﺔ ،وLYOpن أرس
اﻟ5ﺎل ﻟﻌﺎم  2020وﻓﻘﺎً ﻟOﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ رﻗ" ) (2018/8اﻟ0;O>5ة ﻟ5ﻘQارت Dﺎزل 5v IIIﺎ ﻫ Lﻣ V4Hﻓﻲ اﻟ[0ول

اﻟOﺎﻟﻲ:

v 31ﺎﻧLن اﻷول

v 31ﺎﻧLن اﻷول

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺳﻬ" اﻟﻌﺎدaﺔ )(CET 1

423,226,602

370,779,348

اﻟ_pQEﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟأQس اﻟ5ﺎل

429,801,647

376,912,943

ﻗﺎﻋcة أرس اﻟ/ﺎل

546,457,128

499,707,546

ﻣrﺎ Qsاﻻﺋ5Oﺎن

3,107,256,594

3,018,930,340

اﻟr5ﺎ QsاﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ

447,851,084

422,705,857

ﻣ,/.ع اﻟ,/ﺟ,دات اﻟC/ﺟDﺔ =ﺎﻟO/ﺎCu

3,589,399,420

3,508,417,246

2021

116,655,481

اﻟ_pQEﺔ اﻟëﺎﻧ4ﺔ ﻟأQس اﻟ5ﺎل

ﻣrﺎ Qsاﻟ>Lق

34,291,742

2020

122,794,603

66,781,049

%
ﻧ>Hﺔ اﻷﺳﻬ" اﻟﻌﺎدaﺔ ) (CET 1إﻟﻰ اﻟL5ﺟLدات اﻟQ5ﺟ_ﺔ Dﺎﻟr5ﺎQs

11,79

10,57

ﻧ>Hﺔ اﻟ_pQEﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟL5ﺟLدات اﻟQ5ﺟ_ﺔ Dﺎﻟr5ﺎQs

11,97

10,74

ﻧ>Hﺔ اﻟ_pQEﺔ اﻟëﺎﻧ4ﺔ إﻟﻰ اﻟL5ﺟLدات اﻟQ5ﺟ_ﺔ Dﺎﻟr5ﺎQs

3,25

3,50

ﻧ>Hﺔ اﻟ_pQEﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟL5ﺟLدات

6,60

6,49

ﻧ>Hﺔ أرس اﻟ5ﺎل اﻟ54É;Oﻲ إﻟﻰ اﻟL5ﺟLدات

8,40

8,60

ﻧ"#ﺔ vﻔﺎdﺔ أرس اﻟ/ﺎل

15,22

14,24

 .51إرﺗ#ﺎuﺎت واﻟ;ا<ﻣﺎت ﻣ/;Dﻠﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟ q;HﺑOﺎرpﺦ اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟL5ﺣ 0ة اﻟOاoﻣﺎت ﻣ_5Oﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2021

2020

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

ﻛﻔﺎﻻت

206,492,217

191,064,802

إﻋ5Oﺎدات ﻣ>a0;Oﺔ

46,069,513

32,823,758

ﺳﻘLف ﺗ>ﻬ4ﻼت اﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻣHﺎﺷQة ﻏ Q4ﻣ>Oﻐﻠﺔ

286,553,199

363,743,554

322,700

388,850

548,855,427

600,831,785

9,417,798

ﻗLHﻻت
أﺧtQ

ﯾ;oل :ﻣ ®]rاﻟ>rﺎﺋ Qاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ

104

12,810,821

)(315,086

)(302,153

548,540,341

600,529,632
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ﺑﻠﻐ© اﻟﻌﻘLد اﻵﺟﻠﺔ ﻟ4Hﻊ وﺷاQء اﻟﻌ5ﻼت ﻟﻠﻌ5ﻼء اﻟﻘﺎﺋ5ﺔ ﻣHﻠﻎ  35,041,435دوﻻر أﻣÇpQﻲ وﻣHﻠﻎ  32,351,745دوﻻر أﻣÇpQﻲ

ﻛ5ﺎ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول  2021وv 31ﺎﻧLن  ،2020ﻋﻠﻰ اﻟLOاﻟﻲ ،وﻻ ﯾ "Oاﻹﻓ]ﺎح ﻋ;ﻬﺎ ﺿ V5اﻻرﺗHﺎsﺎت واﻻﻟOاoﻣﺎت اﻟ5O_5ﻠﺔ

ﻧ Éاً Qﻟﻘ4ﺎم اﻟ q;HﺑOﻐ48ﺔ ﻣrﺎ Qsﻫeﻩ اﻟﻌﻘLد ﻋ QHإﺑاQم ﻋﻘLد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟ t0ﺑ;Lك أﺧD ،tQﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗ4ﺎﻣﻪ  o[_Dﺗﺄﻣ;4ﺎت ﻧﻘa0ﺔ
ﺗ]ﻞ إﻟﻰ  %10ﻣv Vﻞ ﻋﻘ 0ﻟOﻐ48ﺔ أaﺔ اﻧ_اQﻓﺎت ﻗ 0ﺗ_0ث ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أو ﻋ0م اﻟOاoم اﻟﻌ45ﻞ Dﺎﻟﻌﻘ.0

ﻓ54ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ ®rاﻟ_vQﺔ ﻋﻠﻰ اﺟ5ﺎﻟﻲ اﻷرﺻ 0ةﻟﻠpL5Oﻼت اﻹﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻏ Q4اﻟH5ﺎﺷQة
2021

رﺻ $#ﺑ$ا(ﺔ اﻟ,+ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟ>ﻐ@( ﺧﻼل اﻟEDﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ'0'/ع

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

550,791,322

50,040,463

)104,051,337

52,074,979

(

446,739,985

-

102,115,44

2

رﺻ $#ﻧﻬﺎ(ﺔ اﻟ,+ﺔ

600,831,785
)(51,976,358
548,855,427

-

2020

رﺻ $#ﺑ$ا(ﺔ اﻟ,+ﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

اﻟ'0'/ع

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

دوﻻر أﻣ(98ﻲ

456,664,813

62,229,854

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ>ﻐ@( ﺧﻼل اﻟEDﺔ

94,126,509

رﺻ $#ﻧﻬﺎ(ﺔ اﻟ,+ﺔ

550,791,322

-

)(12,189,391

-

50,040,463

-

518,894,667
81,937,118

600,831,785

ﻓ54ﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠ ®rاﻟ_vQﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ®]rاﻟ>rﺎﺋ Qاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ ﻟﻠpL5Oﻼت اﻹﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻏ Q4اﻟH5ﺎﺷQة :
2021

اﻟCﺻ) cﻓﻲ ﺑcاdﺔ اﻟ"iﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

اﻟL5[5ع

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ>rﺎﺋ Qاﻹﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ ﻟﻠ>;ﺔ

)(156,179

169,112

-

302,153

3,567

298,586

رﺻ) cﻧﻬﺎdﺔ اﻟ"iﺔ

142,407

172,679

-

315,086

12,933

2020

اﻟCﺻ) cﻓﻲ ﺑcاdﺔ اﻟ"iﺔ

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(1

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(2

اﻟ'(ﺣﻠﺔ )(3

اﻟL5[5ع

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

دوﻻر أﻣÇpQﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟ>rﺎﺋ Qاﻹﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ ﻟﻠ>;ﺔ

235,933
62,653

10,111

-

246,044

رﺻ) cﻧﻬﺎdﺔ اﻟ"iﺔ

298,586

3,567

-

302,153

)(6,544

ﺗ" ﺗ>[4ﻞ اﻟ ®]r5ﺿ V5ﻣ8ﻠ{Lﺎت أﺧ tQإóaﺎح رﻗ" ).(27
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-

56,109

 .52اﻟﻘMﺎdﺎ اﻟ/ﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟxi#
ﺑﻠﻎ ﻋ0د اﻟﻘóﺎaﺎ اﻟ5ﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ q;HوﺷvQﺎﺗﻪ اﻟOﺎDﻌﺔ ) (248و) (206ﻗ4óﺔ 5vﺎ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول  2021و  ،2020ﻋﻠﻰ
اﻟLOاﻟﻲ ،وذﻟ qﺿ V5اﻟ;Eﺎ öاﻟ4H8ﻌﻲ ﻟﻠ .q;Hﺑﻠﻐ© ﻗ54ﺔ اﻟﻘóﺎaﺎ ﻣHﻠﻎ aﻌﺎدل  69,672,366دوﻻر أﻣÇpQﻲ وﻣHﻠﻎ aﻌﺎدل

 62,469,846دوﻻر أﻣÇpQﻲ 5vﺎ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول  2021و  ،2020ﻋﻠﻰ اﻟLOاﻟﻲ ،وﻓﻲ ﺗﻘ0ﯾ Qإدارة وﻣ_ﺎﻣﻲ اﻟ q;Hﻓﺈﻧﻪ ﻟV
ﯾQOﺗ bﻋﻠﻰ اﻟ q;Hأaﺔ إﻟOاoﻣﺎت ﻟﻘﺎء ﻫeﻩ اﻟﻘóﺎaﺎ Dﺎﺳ;ëOﺎء ﻣﺎ ﺗ" ﺗ]4]rﻪ ﻟL5اﺟﻬOﻬﺎ.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺗﱠ" رﻓﻊ دﻋ tLﻗóﺎﺋ4ﺔ ﺿ 0اﻟ q;Hﻓﻲ v 1ﺎﻧLن اﻟëﺎﻧﻲ  2019ﻣ VﻗHﻞ أﻓاQد ﻣﻌ V4;4ﻟ t0ﻣ_5Çﺔ ﻣﻘﺎsﻌﺔ اﻟLﻻaﺎت

اﻟ0_O5ة ﻟﻠ5ﻘﺎsﻌﺔ اﻟQEﻗ4ﺔ ﻣ VﻧLpL4رك .ﻣ Vﺧﻼل ﻫeﻩ اﻟ0ﻋ ،tLﺗﻘﱠ0م اﻟ05ﻋLن 85DﺎﻟHﺔ وﺣ04ة ﺿ 0اﻟ q;Hﺑ;ﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟî>5وﻟ4ﺔ
اﻟëﺎﻧpLﺔ L5Dﺟ bﻗﺎﻧLن اﻟLﻻaﺎت اﻟ0_O5ة اﻟrﺎص Ç5Dﺎﻓ_ﺔ اﻹرﻫﺎب .ﻓﻲ  17آب  ،2019ﻗﱠ0م اﻟs q;HﻠHﺎً ﻟQﻓ∞ اﻟ0ﻋ tLﺑ;ﺎًء ﻋﻠﻰ

ﻣ[L5ﻋﺔ ﻣ Vاﻷﺳ £اﻟﻘﺎﻧLﻧ4ﺔ .رداً ﻋﻠﻰ اﻟ8ﻠ ،bﻗﱠ0م اﻟ05ﻋLن ﻻﺋ_ﺔ ادﻋﺎء ﻣﻌ0ﻟﺔ .و{;ﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟ ،qﻗﱠ0م اﻟ q;Hﻓﻲ v 24ﺎﻧLن
ً
ٍ
اﻷول s 2019ﻠHﺎً ﻟQﻓ∞ ﻻﺋ_ﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟ5ﻌ0ﻟﺔ .ﻻﺣﻘﺎً ،ﻓﻲ  4ﺷHﺎ ،2020 öﺗﻘﱠ0م اﻟ05ﻋLن ﺑQد ﻋﻠﻰ sﻠ bاﻟ q;Hرﻓ∞ ﻻﺋ_ﺔ

اﻻدﻋﺎء اﻟ5ﻌ0ﻟﺔ ،وﺗﻘﱠ0م اﻟD q;Hﺄوارق ردﻩ ﻓﻲ 10آذار 2020ﺗﻌ poاً oﻟ8ﻠHﻪ رﻓ∞ اﻟ0ﻋ.tL

أﺻ0رت اﻟ5Ç_5ﺔ ﺑOﺎرpﺦ  3أaﺎر  ،2021ﻗا Qاًر ﺑQﻓ∞ ذﻟ qاﻟ[oء ﻣs Vﻠ bاﻟ q;Hرﻓ∞ اﻟ0ﻋ tLﺑ;ﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳHﺎب ﻣOﻌﻠﻘﺔ Dﺎﻻﺧ]Oﺎص

اﻟﻘóﺎﺋﻲ ،وﻟ" VYﺑ0ون ﺗﺄﺛ "Q4ﻋﻠﻰ ﺣ Iاﻟ q;Hﺑ0[Oﯾ 0ذﻟ qاﻟ8ﻠD bﻌ 0ﻣóﻲ ﻓQOة  120ﯾLﻣﺎً ﻣ VﻣQﺣﻠﺔ اﻻﺳEYOﺎف L]rDص

اﻻﺧ]Oﺎص اﻟﻘóﺎﺋﻲ .ﺣ0دت اﻟ5Ç_5ﺔ ﻧ8ﺎق ﻣ_0ود ﻟﻼﺳEYOﺎف L]rDص اﻻﺧ]Oﺎص اﻟﻘóﺎﺋﻲ وذﻟ qﻟOﻘ QpQﻓ54ﺎ إذا vﺎن

اﻟ q;Hﻗ 0أرﺳﻞ أو اﺳOﻘHﻞ أ≥ ﺗ_pLﻼت ﻣ Vﺧﻼل اﻟ_>ﺎDﺎت اﻟ5اQﺳﻠﺔ اﻟrﺎﺻﺔ Dﻪ ﻓﻲ اﻟLﻻaﺎت اﻟ0_O5ة ﻟﻌ0د ﺻﻐ Q4ﻣ Vﻋ5ﻼء
اﻟ q;Hاﻟo5ﻋLﻣ V4ﺧﻼل اﻟﻔQOة اﻟoﻣ;4ﺔ ذات اﻟ]ﻠﺔ )5v .(2003-2001ﺎ أﺟﱠﻞ ﻗاQر اﻟ5Ç_5ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟ0_Oﯾ 0إﺻ0ار ﻗاQر EDﺄن

دﻓﻊ اﻟ q;Hاﻟ;5ﻔ]ﻞ Dﺄن اﻟ05ﻋ V4ﻗ 0أﺧﻔﻘLا ﻓﻲ ﺗﻘ "a0ﻣ8ﺎﻟHﺔ vﺎﻓ4ﺔ ﻣ Vاﻟ;ﺎﺣ4ﺔ اﻟﻘﺎﻧLﻧ4ﺔ ﺿ 0اﻟ .q;HﻣQﺣﻠﺔ اﻻﺳEYOﺎف L]rDص
اﻻﺧ]Oﺎص اﻟﻘóﺎﺋﻲ ﺟﺎرpﺔ اﻵن ،و{ﻌ0ﻫﺎ aﻌoOم اﻟ q;Hﺗ[0ﯾs 0ﻠHﻪ رﻓ∞ اﻟ0ﻋ tLﻷﺳHﺎب ﻣOﻌﻠﻘﺔ Dﺎﻻﺧ]Oﺎص اﻟﻘóﺎﺋﻲ ،واﻟOﺄﻛ04

ﻋﻠﻰ sﻠHﻪ اﻟ5ﻌﻠ IﻟﻠQﻓ∞ ﻷﺳHﺎب ﺗOﻌﻠD IﺎﻟYﻔﺎaﺔ اﻟﻘﺎﻧLﻧ4ﺔ .،ﺣa `4ﻌoOم اﻟ q;Hﺗ[0ﯾ 0اﻟ5Oﺎﺳﻪ DﺎﻟQﻓ∞ ﻷﺳHﺎب ﺗOﻌﻠD Iﺎﻻﺧ]Oﺎص

اﻟﻘóﺎﺋﻲ ،واﻟóﻐ áﻋﻠﻰ اﻟ5Oﺎﺳﻪ اﻟ5ﻌﻠD IﺎﻟQﻓ∞ ﻷﺳHﺎب ﺗOﻌﻠD Iﺎﻟﻘ]Lر اﻟﻘﺎﻧLﻧﻲ ،وذﻟ qﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺧﻼل اﻟ{Qﻊ اﻟëﺎﻧﻲ ﻣ Vﻋﺎم
.2022
ﺗ5ﺎﺷ4ﺎً ﻣﻊ اﻟOاoم إدارة اﻟ ،q;HﯾﻠoOم اﻟÇED q;Hﻞ vﺎﻣﻞ DﺎﻟﻘLاﻧ V4اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ وأﻓóﻞ اﻟ55ﺎرﺳﺎت اﻟ0وﻟ4ﺔD .ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ ،qﯾﻠoOم
اﻟÇED q;Hﻞ vﺎﻣﻞ DﻘﺎﻧLن ﻣÇﺎﻓ_ﺔ اﻹرﻫﺎب وﻏ>4ﻞ اﻷﻣLال اﻟﻔﻠ>;48ﻲ رﻗ" ) (20ﻟ>;ﺔ  2015واﻟ8O5ﻠHﺎت اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ ﻟﻠ_ﻔﺎ èﻋﻠﻰ
ﺳpQﺔ اﻟﻌ5ﻼء واﻟ5ﻌﺎﻣﻼت اﻟQ]5ﻓ4ﺔ .وﻓﻘﺎً ﻟEO>5ﺎر اﻟ ،q;Hﻓﺈن اﻟ0ﻋ tLاﻟﻘóﺎﺋ4ﺔ ﻓﻲ ﻣاQﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ وﻻ  VÇ5aاﻟD îH;Oﺄ≥ أﺛ Qﻣﺎﻟﻲ

ﺑOﺎرpﺦ اﻟ4Hﺎﻧﺎت اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟL5ﺣ0ة .ووﻓًﻘﺎ ﻟEO>5ﺎر اﻟ ،q;Hﻓﺈن اﻟ0ﻓLع اﻟë5ﺎرة ﻓﻲ sﻠ bاﻟ q;Hرﻓ∞ اﻟ0ﻋ tLﻫﻲ دﻓLع ﻗpLﺔ.
 .53اﻟ")ﺎﺳﺔ اﻟ;(JCJ,ﺔ
ﺗ5Eﻞ اﻟ>4ﺎﺳﺔ اﻟpQpL8Oﺔ ﻟﻠ q;HاﻷﻣLر اﻟOﺎﻟ4ﺔ:
–

ﻣLاﺻﻠﺔ اﻟOﻌﺎون ﻣﻊ اﻟî5ﺳ>ﺎت اﻟ0وﻟ4ﺔ ﻟ "45]OﺑاQﻣﺞ ﺗpL5ﻞ ﺧﺎﺻﺔ DﺎﻟvQEﺎت واﻟE5ﺎرpﻊ اﻟ]ﻐQ4ة واﻟLO5ﺳ8ﺔ

–

ﺗ QpL8ﺑاQﻣﺞ ﺗpL5ﻞ وﺧ0ﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ Dﺎﻟ5أQة ﻟOﻠ4Hﺔ اﺣ4Oﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟQ]5ﻓ4ﺔ

–

ﻣLاﺻﻠﺔ اﻟ o4vQOﻋﻠﻰ إدارة اﻟr5ﺎ Qsﺣﻔﺎ∑ﺎً ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟ; L5اﻟ0O>5ام

–

ﺗ QpL8أﻧ5Éﺔ اﻟ_ﺎﺳLب وﺗL;YﻟLﺟ4ﺎ اﻟ5ﻌﻠLﻣﺎت 5Dﺎ ﻓﻲ ذﻟ qﻣ8OﻠHﺎت ﻣﻌﺎﯾ Q4اﻟOﻘﺎر Qpاﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟ0وﻟ4ﺔ

–

إﺗﺎﺣﺔ ﻓQص ﺗ0ر4Hpﺔ ﻟ[45ﻊ ﻣ∑Lﻔﻲ اﻟ q;Hﻋﻠﻰ اﺧOﻼف ﻣ>pLOﺎﺗﻬ" اﻟ4∑Lﻔ4ﺔ

–

اﻻﺳ5OاQر ﻓﻲ ﺗ QpL8اﻟ4H8Oﻘﺎت اﻻﻟQOYوﻧ4ﺔ.
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 .54ﺗ <vCاﻟO/ﺎ Cuﻓﻲ اﻟ(i/ﻘﺔ اﻟ.ﻐاCﻓ)ﺔ
5aﺎرس اﻟ q;HوﺷvQﺎﺗﻪ اﻟOﺎDﻌﺔ ﻏﺎﻟ4Hﺔ أﻧO8Eﻬ" ﻓﻲ ﻓﻠ> .V48إن ﻋ0م اﺳOﻘاQر اﻟLﺿﻊ اﻟ>4ﺎﺳﻲ واﻻﻗ]Oﺎد≥ ﻓﻲ اﻟ8;5ﻘﺔ ﯾ 0poﻣV
ﺧ Q8ﻣ5ﺎرﺳﺔ اﻟ q;HوﺷvQﺎﺗﻪ اﻟOﺎDﻌﺔ ﻷﻧO8Eﻬ" وﻗ 0ﯾîﺛ QﺳﻠHﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋﻬ".
 .55ﺗﺄﺛ) CﻓﺎﯾCوس ,vروﻧﺎ )ﻛ,ﻓ) (19 cﻋﻠﻰ اﺣ;"ﺎب ﻣ ÅÄOاﻟ"Oﺎﺋ Cاﻻﺋ;/ﺎﻧ)ﺔ اﻟ,;/ﻗﻌﺔ وﺗﻌﻠ)/ﺎت ﺳﻠ(ﺔ اﻟiﻘc
اﻟﻔﻠ"())iﺔ ذات اﻟÄﻠﺔ
اﺣ>Oﺎب اﻟ>rﺎﺋ Qاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ

ﯾ8Oﻠ bﺗ_0ﯾ 0ﻣ ®]rاﻟ>rﺎﺋ Qاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ ﻟﻠ>Oﻬ4ﻼت واﻟpL5Oﻼت اﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻣ Vإدارة اﻟ q;Hاﺻ0ار أﺣÇﺎم واﺟOﻬﺎدات
ﻫﺎﻣﺔ ﻟOﻘ0ﯾ QﻣHﺎﻟﻎ اﻟ0Oﻓﻘﺎت اﻟ;ﻘa0ﺔ اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ وأوﻗﺎﺗﻬﺎD ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘ0ﯾ Qأ≥ زpﺎدة ﺟLﻫpQﺔ ﻓﻲ اﻟr5ﺎ Qsاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻟﻸﺻLل
اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ Dﻌ 0اﻻﻋOاQف اﻟ0H5ﺋﻲ ﺑﻬﺎD ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧD eﻌ V4اﻻﻋHOﺎر ﻣﻌﻠLﻣﺎت اﻟﻘ4ﺎس اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ ﻟ>rﺎﺋ Qاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ.

L5Dﺟ bﻣﻌ4ﺎر اﻟOﻘﺎر Qpاﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟ0وﻟﻲ رﻗ" ) ،(9ﯾﻠoم ﻧﻘﻞ اﻟ>Oﻬ4ﻼت واﻟpL5Oﻼت اﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻣ VاﻟQ5ﺣﻠﺔ ) (1إﻟﻰ اﻟQ5ﺣﻠﺔ ) (2إذا،
وﻓﻘ áإذاv ،ﺎن ﻫ;ﺎك زpﺎدة ﺟLﻫpQﺔ ﻓﻲ اﻟr5ﺎ Qsاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻣ; eاﻟ;Eﺄة .ﺗ_0ث اﻟpoﺎدة اﻟ[LﻫpQﺔ ﻓﻲ اﻟr5ﺎ Qsاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻋ;0ﻣﺎ ﺗLYن

ﻫ;ﺎك زpﺎدة Q4Hvة ﻓﻲ ﻣrﺎ QsاﻟOﻌ.Që

ﻗﺎم اﻟ q;HﺑOﻘ "44اﻟ5ﻘQOﺿë_D V4ﺎً ﻋ VﻣîﺷاQت أﺧ tQﺗ0ل ﻋﻠﻰ ﻋ0م اﻟQﻏHﺔ ﻓﻲ اﻟ0ﻓﻊ ،ﻣﻊ اﻷﺧ eﻓﻲ اﻻﻋHOﺎر اﻟ; QÉﻓﻲ اﻟ>bH
اﻟYﺎﻣ Vوارء أ≥ ﺻﻌ{Lﺔ ﻣﺎﻟ4ﺔ وﻣﺎ إذا vﺎن ﻣ Vاﻟ5O_5ﻞ أن ﺗLYن ﻣîﻗOﺔ DﺎﻋHOﺎرﻫﺎ ﻧ[4Oﺔ ﻟﻼﻧEOﺎر Lvﻓ 19-04أو ﻋﻠﻰ اﻟt05
اﻟpL8ﻞ.
ﻛ5ﺎ ﻗﺎم اﻟ q;Hﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑ0_Oﯾ` ﻋLاﻣﻞ اﻻﻗ]Oﺎد اﻟYﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻵﺧ Qإﺻ0ار ﻣ Vﺻ;0وق اﻟ;ﻘ 0اﻟ0وﻟﻲ واﻟ[ﻬﺎز اﻟﻔﻠ>;48ﻲ ﻟﻺﺣ]ﺎء

اﻟD ≥ovQ5ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐ Q44اﻻﺣ5Oﺎﻻت اﻟQ5ﺟ_ﺔ ﻟ>;4ﺎرLpﻫﺎت اﻻﻗ]Oﺎد اﻟYﻠﻲ ﻣ Vﺧﻼل اﺣ>Oﺎب أوازن أﻛ QHﻟﻠ>;4ﺎر LpاﻷﺳLأ
واﻟOﻲ أﺛQت ﺳﻠHﺎً ﻋﻠﻰ اﺣ>Oﺎب ﻣ ®]rاﻟ>rﺎﺋ Qاﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ اﻟLO5ﻗﻌﺔ.
ﺗﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻧ[4Oﺔ اﻧEOﺎر ﻓﺎﯾQوس Lvروﻧﺎ )ﻛLﻓ (19 04أﺻ0رت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ ﺑOﺎرpﺦ  15آذار  2020ﺗﻌﻠ54ﺎت رﻗ" )(2020/4

واﻟO5ﻌﻠﻘﺔ DﺈﺟاQءات ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0ﻟﻠrOﻔ4ﻒ ﻣ Vآﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟ]_4ﺔ ،ﺣ `4ﺗ ©;5óﻣ[L5ﻋﺔ ﻣ VاﻟﻘاQارت أﺑQزﻫﺎ اﻻaﻌﺎز إﻟﻰ اﻟL;Hك
ﺑOﺄﺟ4ﻞ أﻗ>ﺎ öاﻟﻌ5ﻼء أر{ﻌﺔ ﺷﻬLر واﻟﻘ8ﺎع اﻟ>4ﺎﺣﻲ ﺳOﺔ ﺷﻬLر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ05Oﯾ 0و QÉ_pﻋﻠﻰ اﻟL;Hك اﺳ4Oﻔﺎء أaﺔ رﺳLم أو ﻋL5ﻻت
أو ﻓLاﺋ 0إﺿﺎﻓ4ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ>ﺎ öاﻟî5ﺟﻠﺔ .ﺑ;ﺎًء ﻋﻠﻰ ﻫeﻩ اﻟOﻌﻠ54ﺎت ،ﻗﺎم اﻟ q;HﺑOﺄﺟ4ﻞ أﻗ>ﺎ öاﻟﻘQوض ﻟﻠﻌ5ﻼء5v .ﺎ ﻗﺎﻣ© ﺳﻠ8ﺔ
اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ ﺑOﺎرpﺦ  30ﺣpoاQن D 2020ﺈﺻ0ار ﺗﻌﻠ54ﺎت رﻗ" ) (2020/23واﻟOﻲ ﺗLﺟ bﻋﻠﻰ اﻟ]5ﺎرف اﻹﺳﻼﻣ4ﺔ ﻣ;ﺢ
اﻟﻌ5ﻼء اﻟeﯾ Vﺗ" ﺗﺄﺟ4ﻞ أﻗ>ﺎsﻬ" ﻣﻬﻠﺔ ﻟ0>Oﯾ 0أﻗ>ﺎsﻬ" اﻟî5ﺟﻠﺔ ﺣOﻰ ﺗﺎرpﺦ v 31ﺎﻧLن اﻷول  .2021ارﻓ IذﻟD qﻌ∞ اﻹﺟاQءات

اﻟOﻲ ﻗﺎﻣ© ﺑﻬﺎ اﻟ_LÇﻣﺔ اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ وﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ )واﻟOﻲ vﺎن ﻟﻬﺎ أﺛ Qﻋﻠﻰ اﻟﻘ8ﺎع اﻟQ]5ﻓﻲ وأﻋ5ﺎل اﻟv (q;Hﻌ0م إدارج

اﻟﻌ5ﻼء ﻣ V5ﺗQﻓ∞ ﻟﻬ" ﺷÇ4ﺎت ﻷﺳHﺎب ﻣﺎﻟ4ﺔ ﺿ V5ﻗﺎﺋ5ﺔ اﻟﻌ5ﻼء اﻟrO5ﻠﻔ V4ﻋ Vاﻟ0ﻓﻊ وﻋ0م ﺗ_45ﻠﻬ" اﻟﻌL5ﻻت اﻟQO5ﺗHﺔ ﻋV

ذﻟ.q

ﻛ5ﺎ أﺻ0رت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0ﺑOﺎرpﺦ  22ﺗL5ز  2020ﺗﻌﻠ54ﺎت رﻗ" )ED (2020/27ﺄن اﻟrOﻔ4ﻒ ﻣ Vآﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ وأزﻣﺔ ﻓﺎﯾQوس

ﻛLروﻧﺎ واﻟOﻲ L5DﺟHﻬﺎ ﻗﺎم اﻟD q;Hﺈﻋﺎد ة ﻫÇ4ﻠﺔ اﻟ>Oﻬ4ﻼت واﻟpL5Oﻼت أو إﻋﺎد ة ﺟ0وﻟOﻬﺎ أو ﻣ;ﺢ اﻟ]5ﺎرف اﻹﺳﻼﻣ4ﺔ اﻟﻌ45ﻞ ﺳﻘﻒ

ﺗLرق ﻣîﻗ© Dﻘ54ﺔ اﻷﻗ>ﺎ öاﻟ_O>5ﻘﺔ ﻋﻠ4ﻪ أو إﻋﺎدة ﻫÇ4ﻠﺔ اﻹﺟﺎرة اﻟO;5ﻬ4ﺔ Dﺎﻟ5OﻠD q4ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ;ﺢ اﻟ5ﻘQOض و{;ﺎًء ﻋﻠﻰ sﻠHﻪ
ﺳﻘﻒ ﺗLرق ﻣîﻗ© Dﻘ54ﺔ اﻟOاoﻣﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻔQOة ﻣ 1 VﺗL5ز  2020وﻟﻐﺎaﺔ v 1ﺎﻧLن اﻟëﺎﻧﻲ .2021
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اﺳ[OﺎًDﺔ ﻟOﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ رﻗ" ) ،(2020/23ﺑ0أ اﻟ q;Hﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﺑQﻧﺎﻣ[ﺎً ﻟrOﻔ4ﻒ اﻟ05ﻓLﻋﺎت ﻟ0ﻋ" ﻋ5ﻼﺋﻪ
اﻟO5ﺄﺛ VpQﻣ Vﺧﻼل ﺗﺄﺟ4ﻞ اﻷﻗ>ﺎ öاﻟ_O>5ﻘﺔ ﻟ05ة أر{ﻌﺔ أﺷﻬ Qإﻟﻰ ﺳOﺔ أﺷﻬ `4_D Qﺗ" ﻣ;_ﻬ" ﻣﻬﻠﺔ ﻟ0>Oﯾ 0أﻗ>ﺎsﻬ" اﻟî5ﺟﻠﺔ .إن
ﻫeﻩ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟ05ﻓLﻋﺔ ﺗﻌ QHOﺳL4ﻟﺔ ﻗ]Q4ة اﻷﺟﻞ DﻐQض ﻣﻌﺎﻟ[ﺔ ﻗóﺎaﺎ اﻟ0Oﻓ Iاﻟ;ﻘ ≥0ﻟﻠ5ﻘQOضa .ﻌOﻘ 0اﻟ q;Hأن ﺗ05ﯾ 0إﻋﻔﺎءات

اﻟ0ﻓﻊ ﻻ ﯾîد≥ ﺗﻠﻘﺎﺋ4ﺎً إﻟﻰ زpﺎدة ﺟLﻫpQﺔ ﻓﻲ ﻣrﺎ Qsاﻻﺋ5Oﺎن ﺣ `4أن اﻟOﺄﺛ Q4ﻋﻠﻰ اﻟﻌ45ﻞ ﻣ VاﻟLO5ﻗﻊ أن LÇaن ﻋﻠﻰ اﻟt05

اﻟﻘ]D .Q4ﺎﻟ;>Hﺔ ﻟ[45ﻊ اﻟﻌ5ﻼء اﻵﺧ ،VpQﯾLاﺻﻞ اﻟ q;Hاﻟ; QÉﻓﻲ اﻟ_0ة وﻣ t0اﻟOﺄﺛ Q4اﻟ5O_5ﻞ ﻟLYﻓ 19-04ﻋﻠﻰ اﻟﻘ8ﺎع اﻻﻗ]Oﺎد≥

واﻟLOﻗﻌﺎت اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ واﻟ0Oﻓﻘﺎت اﻟ;ﻘa0ﺔ واﻟﻘLة اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ واﻟﻘ0رة ﻋﻠﻰ اﻟ;Oﻘﻞ واﻟOﻐ Q44ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﻌ πpQاﻟr5ﺎ Qsﺟ;Hﺎً إﻟﻰ ﺟ; bﻣﻊ
اﻟ>[ﻞ اﻟ>ﺎﺑ Iﻓﻲ ﺗ_0ﯾ 0اﻟpoﺎدة اﻟ[LﻫpQﺔ ﻓﻲ ﻣrﺎ Qsاﻻﺋ5Oﺎن.
ﻛeﻟ ،qﻗﺎم اﻟ q;Hاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌ{Qﻲ )ﺷvQﺔ ﺗﺎDﻌﺔ( ﺑOﺄﺟ4ﻞ /ﻫÇ4ﻠﺔ أﻗ>ﺎ öﺗpL5ﻼت ﻋ5ﻼء اﻟﻘ8ﺎﻋﺎت اﻻﻗ]Oﺎدaﺔ اﻟO5ﺄﺛQة ﻣ VﺷvQﺎت

وأﻓاQد دون إﺿﺎﻓﺔ أ≥ ﻋLاﺋ 0ﺗ4H8ﻘﺎً ﻟOﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ رﻗ" ) (2020/23واﻋQHOت ﻣ0ة اﻟpL5Oﻞ اﻟOﻌﺎﻗa0ﺔ ﻫﻲ اﻟ05ة
اﻟ055دة Dﻌ 0أﺧ eﺗﺄﺟ4ﻞ اﻷﻗ>ﺎD öﻌ V4اﻻﻋHOﺎر ،ﺣ `4ﯾ "Oإsﻔﺎء اﻷر{ﺎح اﻟî5ﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ05ة اﻟOﻌﺎﻗa0ﺔ اﻟ055دة ﻟﻠpL5Oﻞ .اﺳ;Oﺎداً إﻟﻰ

ﻣﺎ ﺳ ،IHﻓﻘ 0ﻗﺎم اﻟ q;HﺑLOﺣ 04اﻟ>4ﺎﺳﺎت اﻟ_5ﺎﺳ4Hﺔ ﻟvQEﺎﺗﻪ اﻟOﺎDﻌﺔ ﻋ; 0إﻋ0اد اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟL5ﺣ0ة .ﺗ" ﻣﻌﺎﻟ[ﺔ ﻫeا اﻟOﻌ0ﯾﻞ وﻓﻘﺎً
ﻟ5ﻌ4ﺎر اﻟOﻘﺎر Qpاﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟ0وﻟﻲ رﻗ" ) – (9اﻟOﻌ0ﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ>Oﻬ4ﻼت `4_D ،ﺗ" ﻗ 04اﻟﻔQق ﺑ V4اﻟﻘ54ﺔ اﻟ_ﺎﻟ4ﺔ ﻟﻠ0Oﻓﻘﺎت اﻟ;ﻘa0ﺔ اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ
واﻟﻘ54ﺔ اﻟ0ﻓpQOﺔ >rvﺎﺋ Qﻧﺎﺗ[ﺔ ﻋ Vﺗﻌ0ﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟpL5Oﻼت اﻻﺋ5Oﺎﻧ4ﺔ ﻟﻠvQEﺔ اﻟOﺎDﻌﺔ ﺿ V5ﺑ; 0ﺻﺎﻓﻲ إﯾاQدات اﻟpL5Oﻞ
واﻻﺳ5ëOﺎارت H5Dﻠﻎ  3,364,410دوﻻر أﻣÇpQﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ5ﺔ اﻟ0ﺧﻞ اﻟL5ﺣ 0ة ﻟﻠ>;ﺔ اﻟO;5ﻬ4ﺔ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول 2020

)إóaﺎح  .(33ﻗﺎم اﻟ q;Hﺧﻼل ﻋﺎم D 2021ﺎﺳQOداد vﺎﻣﻞ ﻗ54ﺔ ﻫeﻩ اﻟ>rﺎﺋ Qﺿ V5ﻗﺎﺋ5ﺔ اﻟ0ﺧﻞ اﻟL5ﺣ 0ة وذﻟ qﻻﺳ_Oﻘﺎق vﺎﻓﺔ

اﻟpL5Oﻼت اﻹﺳﻼﻣ4ﺔ اﻟ5ﻌ0ﻟﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎaﺔ ﻋﺎم .2021

وﻟOﻌ ∞pLﻫeﻩ اﻟ>rﺎﺋ QاﻟOﻲ ﺗ0HYﻫﺎ اﻟ ،q;Hﺗﻠﻘﻰ اﻟ q;Hاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌ{Qﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ودaﻌﺔ ﻣ Vﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ Dﻘ54ﺔ 20
ﻣﻠL4ن دوﻻر أﻣÇpQﻲ >Dﻌ Qﻓﺎﺋ0ة أﻗﻞ ﻣ Vﺳﻌ Qاﻟﻔﺎﺋ0ة اﻟ>Lﻗ4ﺔ Dﺄﺟﻞ اﺳ_Oﻘﺎق ﯾ;Oﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2023ﺗ" ﺗ];4ﻔﻬﺎ ;5vﺢ ﺣLÇﻣ4ﺔ.
أن ﻫeﻩ اﻟLدaﻌﺔ ﺗOﻌﻠ Iأﺳﺎﺳﺎً DﺎﻟOﻌ ∞pLﻋ Vﺧ>ﺎرة اﻟOﻌ0ﯾﻞ وﺟ45ﻊ اﻟYOﺎﻟ4ﻒ ذات اﻟ]ﻠﺔ اﻟOﻲ ﻧEﺄت ﻋ Vﺗﺄﺟ4ﻞ اﻷﻗ>ﺎ .öوﺗ"

اﺣ>Oﺎب ﻓﺎﺋ0ة ﻣﻌ0ل اﻟpL5Oﻞ اﻟ05ﻋLم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ; ،"ÉOوﻓﻘﺎً ﻟ8O5ﻠHﺎت ﻣ_ﺎﺳHﺔ اﻟ;5ﺢ اﻟ_LÇﻣ4ﺔ .وﻋﻠ4ﻪ ﺗ" إﺛHﺎت إﺟ5ﺎﻟﻲ دﺧﻞ
ﻗ0رﻩ  1,428,011دوﻻر أﻣÇpQﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋ5ﺔ اﻟ0ﺧﻞ اﻟL5ﺣ0ة ﻟﻠ>;ﺔ اﻟO;5ﻬ4ﺔ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول  2020ﺿ V5ﺑ; 0ﺻﺎﻓﻲ إﯾاQدات

اﻟpL5Oﻞ واﻹﺳ5ëOﺎر )إóaﺎح  ،(33ﺣ `4ﺗ V5óاﻻﺣ>Oﺎب ﻗ4ﺎم اﻹدارة ﺑD I4H8Oﻌ∞ اﻟOﻘ0ﯾاQت ﻓﻲ اﻻﻋOاQف وﻗ4ﺎس اﻹﯾاQدات ﻣV
ﻫeﻩ اﻟ_;5ﺔ .ﺗ" ﺗ_45ﻞ ﻣ]Qوف H5Dﻠﻎ  1,428,011دوﻻر أﻣÇpQﻲ ﺿ V5ﻗﺎﺋ5ﺔ اﻟ0ﺧﻞ اﻟL5ﺣ0ة ﻟﻌﺎم  2021ﻣOﻌﻠ IﺑpL>Oﺔ ر{ﺢ

اﻟL4م اﻷول .ذﻟ qﺑﻬ0ف ﻣLاءﻣﺔ اﻟ5ﻌﺎﻟ[ﺔ اﻟ_5ﺎﺳ4Hﺔ ﺑ V4ﺗ>pLﺔ اﻟ;5ﺢ اﻟ_LÇﻣ4ﺔ واﻟ>rﺎﺋ QاﻟOﻲ ﺗ" ﺗﻌ ∞pLاﻟ q;Hﻋ;ﻬﺎ.
ﺑاQﻣﺞ اﻹﻗاQض اﻟ>5ﺎﻧ 0ة

ﻗﺎم اﻟ q;HواﻟvQEﺔ اﻟOﺎDﻌﺔ ;5Dﺢ ﻗQوض ﺿ V5ﺑQﻧﺎﻣﺞ ﻣ>ﺎﻧ0ة ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘLv /0روﻧﺎ ﻟ0ﻋ" اﻟvQEﺎت اﻟ]ﻐQ4ة واﻟLO5ﺳ8ﺔ وﺗ;4Ç5ﻬﺎ ﻣV
اﻟ_5ﺎﻓÉﺔ ﻋﻠﻰ أﻋ5ﺎﻟﻬﺎ وﻣ∑Lﻔ4ﻬﺎ ﻣ Vﺧﻼل ﺑQﻧﺎﻣﺞ ﺗpL5ﻠﻲ ﻣ Q>4ﺑ;>Hﺔ ﻓLاﺋ /0ﻋLاﺋ %3 0اﺳ;Oﺎداً ﻟOﻌﻠ54ﺎت ﺳﻠ8ﺔ اﻟ;ﻘ 0اﻟﻔﻠ>4;48ﺔ

)ﺑQﻧﺎﻣﺞ إﺳ0Oاﻣﺔ(.

 .56أرﻗﺎم اﻟ/ﻘﺎرﻧﺔ
ﺗ" إﻋﺎدة ﺗD bpLHﻌ∞ أرﺻ0ة اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ 5vﺎ ﻓﻲ v 31ﺎﻧLن اﻷول  2020ﻟ;OOﺎﺳ bﻣﻊ ﻋQض أرﺻ0ة اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ 5vﺎ ﻓﻲ

v 31ﺎﻧLن اﻷول  ،2021إن ﻫeﻩ اﻟHpLHOﺎت ﻻ ﺗîﺛ Qﻋﻠﻰ أر{ﺎح اﻟ>;Lات اﻟ>ﺎDﻘﺔ أو ﺣﻘLق اﻟ5ﻠ4Yﺔ.
 .57أﺣcاث ﻻﺣﻘﺔ

ﻻﺣﻘﺎً ﻟOﺎرpﺦ اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟL5ﺣ0ة ،ﻗQر ﻣ[ﻠ £إدارة اﻟ q;Hﻓﻲ اﺟ5Oﺎﻋﻪ اﻟ;5ﻌﻘ 0ﺑOﺎرpﺦ  27ﺷHﺎ 2022 öاﻟLOﺻ4ﺔ إﻟﻰ اﻟﻬû4ﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑLOزpﻊ أر{ﺎح ﻋﻠﻰ اﻟ>5ﺎﻫ V45ﺑLاﻗﻊ  %12ﻣ Vأرس اﻟ5ﺎل اﻟ05ﻓLع 5Dﺎ aﻌﺎدل  26,094,067دوﻻر أﻣÇpQﻲ ،وذﻟ qﺑLاﻗﻊ

 4,587,847دوﻻر أﻣÇpQﻲ LOvزpﻌﺎت أﺳﻬ" و 19,569,017دوﻻر أﻣÇpQﻲ vﺄر{ﺎح ﻧﻘa0ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ>ﺎﻫ5ﻲ اﻟٌv q;Hﻞ ﺑ;>Hﺔ ﻣﺎ 5aﻠYﻪ
ﻣ Vأﺳﻬ" اﻟD ،q;Hﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ رﺳ5ﻠﺔ ﻣﺎ ﻗO54ﻪ  1,937,203دوﻻر أﻣÇpQﻲ ﻣ Vاﺣ4Oﺎsﻲ اﻟr5ﺎ QsاﻟQ]5ﻓ4ﺔ ﻋ QHﺗLزpﻌﺎت أﺳﻬ"

ﺑLاﻗﻊ  %0.89ﻣ Vأرس اﻟ5ﺎل اﻟ05ﻓLع.
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Dﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟ qوﻻﺣﻘﺎً ﻟOﺎرpﺦ اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟL5ﺣ0ة ،ﻧ ©HEﺣQب ﺑ V4أوvاQﻧ4ﺎ وروﺳ4ﺎ واﻟOﻲ أﺛQت ﻋﻠﻰ اﻟ[Oﺎرة واﻟ0rﻣﺎت

اﻟﻠLﺟ>4Oﺔ اﻟﻌﺎﻟ45ﺔ .ﻗﺎﻣ© إدارة اﻟ q;Hﺑ0ارﺳﺔ اﻷﺛ Qاﻟ;ﺎﺗﺞ ﻋ Vﻫeﻩ اﻟ_Qب ﻋﻠﻰ أﻧ8Eﺔ اﻟ q;Hاﻟrﺎرﺟ4ﺔ ،ﺣ `4ﺗﻌOﻘ 0إدارة اﻟ q;Hأﻧﻪ

ﻻ ﯾLﺟ 0ﺗﻌQض ﻣHﺎﺷ Qﻷﻧ8Eﺔ اﻟ q;HاﻟEOﻐ4ﻠ4ﺔ.
ﻻ ﯾاoل ﻣ t0وﻓQOة ﻫeﻩ اﻵﺛﺎر ﻏ Q4واﺿﺢ وpﻌ 05Oﻋﻠﻰ اﻟL8Oارت اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ اﻟOﻲ ﻻ  VÇ5aاﻟ îH;Oﺑﻬﺎ ﺑ0ﻗﺔ ﻓﻲ اﻟLﻗ© اﻟ_ﺎﻟﻲ ،و{ﺎﻟOﺎﻟﻲ
ﻟ" ﯾ VÇ5Oاﻟ q;Hﻣ Vﺗﻘ0ﯾ Qﺣ[" اﻷﺛ Qاﻟ5O_5ﻞ ﺑOﺎرpﺦ اﻋ5Oﺎد اﻟﻘLاﺋ" اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟL5ﺣ0ة .ﻋﻠ5ﺎً Dﺄﻧﻪ ﻗLÇa 0ن ﻟﻠL8Oارت اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ أﺛQ
ﻋﻠﻰ اﻟ;Oﺎﺋﺞ اﻟ5ﺎﻟ4ﺔ اﻟO>5ﻘHﻠ4ﺔ واﻟ0Oﻓﻘﺎت اﻟ;ﻘa0ﺔ واﻟLﺿﻊ اﻟ5ﺎﻟﻲ وﻣ_ﻔÉﺔ ﺗ>ﻬ4ﻼت واﺳ5ëOﺎارت ﻟﻠ q;HواﻟOﻐ Q4ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔLاﺋ0
ﻋﺎﻟ45ﺎً.
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