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معالي رئيس المجلس األعلى لصندوق األقصى 
حفظه اهلل 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

باإلشارة إلى قرار مؤتمر القمة العربية االستثنائي الذي عقد في القاهرة 
في رجب 1421هـ )أكتوبر 2000م( بإنشاء صندوق األقصى، وإلى قرار وزراء 

المالية العرب في شعبان 1421هـ )نوفمبر 2000م( بشأن آلية إدارة الصندوق.

أتشرف بأن أقدم للمجلس األعلى الموقر، نيابة عن اللجنة اإلدارية للصندوق، التقرير السنوي عن 
مشاريع الصندوق وأنشطته حتى شهر رجب 1441هـ )ابريل 2020م(. ويتضمن التقرير أيضًا 

بيان المركز المالي للصندوق والحسابات الختامية، وتقرير المراجع الخارجي عن حسابات 
الصندوق خالل السنة المالية )2019م(.

أرجـو التفضل باإلطالع.
واهلل ولـي التوفيق ،،،

رئيس اللجنة اإلدارية لصندوق األقصى
المهندس يوسف بن إبراهيم البسام



6

أعضاء المجلس األعلى
لصندوق األقصى

رئيس المجلس معالي األستاذ/ عبد الرحمن راوية     
وزير المالية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نائب الرئيس  معالي األستاذ/ محمد بن عبد اهلل الجدعان   
وزير المالية - المملكة العربية السعودية

عضو )1( معالي الدكتور / محمد العسعس      
وزير المالية – المملكة األردنية الهاشمية 

عضو معالي األستاذ/ عبيد حميد الطاير     
وزير الدولة للشئون المالية– دولة اإلمارات العربية المتحدة  

عضو معالي الشيخ/سلمان بن خليفة آل خليفة     
وزير المالية واالقتصاد الوطني– مملكة البحرين

عضو  معالي الدكتور /إبراهيم البدوي      
 وزير المالية واالقتصاد الوطني   - جمهورية السودان   

عضو معالي األستاذ/ درويش بن إسماعيل البلوشي   
 الوزير المسئول عن الشئون المالية - سلطنة عمان

أسماء أعضاء اللجنة مرتبة حسب حروف الهجاء العربية للدول.
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عضو معالي الدكتور/ شكري بشارة     
وزير المالية – دولة فلسطين 

عضو  معالي األستاذ/ علي شريف العمادي     
وزير االقتصاد والمالية– دولة قطر

عضو معالي األستاذ/  براك علي الشيتان       
 وزير المالية – دولة الكويت

عضو معالي الدكتور/ محمد معيط             
وزير المالية - جمهورية مصر العربية     

عضو معالي األستاذ / محمد بن شعبون            
وزير االقتصاد والمالية - المملكة المغربية

   

عضو  معالي األستاذ/ سالم صالح سالم بن بريك    
وزير المالية – الجمهورية اليمنية 

عضو معالي األستاذ/ أحمد أبو الغيط       
األمين العام لجامعة الدول العربية 
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سعادة األستاذ
خلف أحمـد المناعي

سعادة األستاذ
شرف الفودعي

معالي المهندس
يوسف بن إبراهيم البسام

رئيس اللجنة

سعادة األستاذ
عبد اهلل أحمد عبد اهلل

سعادة األستاذ
علي بو هراوة

سعادة الدكتور 
شهاب الدين مرزبان

معالي الدكتور
ناصر قطامي 

سعادة األستاذ
وليد البحر

معالي الدكتور
كمال حسن علي

أعضاء اللجنة اإلداريـة
لصندوق األقصى
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1- إنشاء صندوق األقصى:
أنشــأت القمــة العربيــة الصنــدوق بهــدف المحافظــة علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية 
وإلــى  الذاتيــة،  قدراتــه  تطويــر  مــن  الفلســطيني  االقتصــاد  تمكيــن  وإلــى  للقــدس، 
مواجهــة سياســة العــزل والحصــار التــي تمارســها الســلطات اإلســرائيلية.  وقــررت القمة 

العربيــة أن يكــون حجــم المــوارد الماليــة للصنــدوق ثمانمائــة مليــون دوالر أمريكــي.

2- المساهمات في صندوق األقصى:
شــاركت 15 دولــة فــي مــوادر صنــدوق األقصــى بمــا مجموعــة 876 مليــون دوالر 

أمريكــي. 

3- إدارة صندوق األقصى:
البنــك  ويضطلــع  إداريــة:  ولجنــة  أعلــى  مجلــس  الصنــدوق  علــى  اإلشــراف  يتولــى 

الصنــدوق. بــإدارة  للتنميــة  اإلســالمي 

4- المجلس األعلى للصندوق:
الســلطة  منــدوب  إلــى  باإلضافــة  المســاهمة،  الــدول  ماليــة  وزراء  المجلــس  يضــم 
دائميــن،  عضويــن  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العــام  واألميــن  الفلســطينية  الوطنيــة 

مراقــب. عضــو  بصفــة  للتنميــة  اإلســالمي  والبنــك 

5- اللجنة اإلدارية للصندوق:
ــن  ــدول المســاهمة بمــا ال يقــل عــن 3% مــن رأس المــال المعل تضــم اللجنــة ممثلــي ال
للصنــدوق، وممثــاًل عــن الــدول التــي تكــون مســاهمتها أقــل مــن ذلــك. ويشــارك فــي 
ــة. ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــل ع ــطينية، وممث ــة الفلس ــلطة الوطني ــن الس ــل ع ــة ممث اللجن

صندوق األقصى
في سطور 



10
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أدائــه  الرتبــاط  تراجعــه  الفلســطيني  االقتصــاد  واصــل 
بسلســلة مــن األزمــات المتتاليــة علــى الصعيــد المالــي 
والحمــالت  الحصــار  تشــديد  عبــر  واألمنــي،  والسياســي 
حركــة  وتقييــد  المقاصــة،  أمــوال  علــى  والحجــز  األمنيــة، 
حجــم  وتذبــذب  والخدمــات  والســلع  األفــراد  انتقــال 
ــرة. المســاعدات الخارجيــة وانخفاضهــا فــي الســنوات األخي

منــذ  اإلســرائيلية  االقتصاديــة  السياســة  اســتهدفت 
ــف  ــن لتكيي ــد ممك ــطينية كل جه ــي الفلس ــا لألراض احتالله
متطلبــات  يالئــم  بمــا  الفلســطينية  اإلنتاجيــة  البنــى 
االقتصــاد اإلســرائيلي، حيــث أصبــح االقتصــاد الفلســطيني 
تابعــًا وخاضعــًا كليــًا لالقتصــاد اإلســرائيلي األكثــر تطــوراً 
االقتصاديــة  المــوارد  علــى  الســيطرة  خــالل  مــن  وذلــك 
ــواق  ــح أس ــة، وفت ــي الزراعي ــادرة األراض ــطينية، ومص الفلس
الضفــة وغــزة لمنتجاتهــا دون قيــود، ومحاربــة المنتجــات 
منــع  او  المصــادرة  أو  األســعار  طريــق  عــن  الفلســطينية 
المناطــق  إســرائيل  منعــت  ثانيــة  جهــة  ومــن  التصديــر، 

خاللهــا. مــن  اال  االســتيراد  مــن  الفلســطينية 

عــام  فلســطين  لدولــة  االقتصــادي  الوضــع  يختلــف  لــم 
تأثــر  حيــث  العــام،  التقييــم  فــي  ســبقه  عمــا  2018م 
االقتصــاد الفســطيني بمجموعــة مــن العوامــل، أهمهــا 
والمســاعدات  المنــح  قيمــة  فــي  المســتمر  التراجــع 
المقدمــة لفلســطين منــذ عــام 2014م، واســتمرارا القيــود 

الــدول  فــي  هامــًا  دوراً  الصغيــرة  المشــاريع  تلعــب 
المتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء، مــن خــالل 
ــادة دخــل  ــة، حيــث تعمــل علــى زي معالجــة مشــكلة البطال
األفــراد وتلبيــة احتياجاتهــم مــن الســلع والخدمــات. وعلــى 
الرغــم مــن الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
التــي أثــرت علــى عمــل وأداء المشــاريع الصغيــرة فــي 
ــًا  ــت دوراً إيجابي ــاريع لعب ــذه المش ــطين، إال أن ه ــة فلس دول
فــي وضــع االقتصــاد الفلســطيني والعمالة الفلســطينية.

ــل  ــطينية العم ــلطة الفلس ــت الس ــق حاول ــذا المنطل ــن ه م
علــى مــا يمكــن تلبيتــه مــن حاجــات الســكان األساســية 

والحصــار  واألشــخاص،  البضائــع  حركــة  علــى  المفروضــة 
تباطــؤ  إلــى  ذلــك  أدى  حيــث  غــزة،  قطــاع  علــى  الخانــق 
معــدل النمــو فــي الضفــة الغربيــة، وإلــى تراجــع حــاد فــي 

العــام 2018م. قطــاع غــزة خــالل 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدل  تباطــأ  ولقــد 
باألســعار الثابتــة فــي فلســطين عــام 2018م ليصــل إلــى 
0.9 فــي المائــة مقارنــة مــع 3 فــي المائــة عــام 2017م، 
وعليــه ارتفــع معــدل البطالــة مــن 29 فــي المائــة إلــى 31 
ــة، فيمــا بيــن عامــي 2017 - 2018م، مــع مــا  فــي المائ
يصاحــب ذلــك مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر بصــورة حــادة، 
علمــًا بــأن معــدالت البطالــة لــم تكــن قــد تجــاوزت 14.1 
فــي المائــة عــام 2000م. تعــود أســباب هــذا التراجــع فــي 
االقتصــاد الفلســطيني بشــكل وثيــق إلــى تســارع عمليــات 
الضــم وتوســيع االســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، والحصــار 
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وتكبيــل التجارة الفلســطينية 
مــن خــالل التحكــم بحركــة التجــارة وفــرض القيــود علــى 
الصــادرات، وتقييــد حركــة العمــال والبضائــع بيــن مناطــق 
االســتثمار  علــى  قيــود  ووضــع  الفلســطينية،  الدولــة 
واســتغالل المــوارد الطبيعيــة فــي األراضــي الفلســطينية، 
والســيطرة الكاملــة علــى الحــدود والمعابــر الدوليــة التــي 

ــم. ــاورة والعال ــدول المج ــع ال ــة م ــارة الدولي ــد التج تقي

ومــن أجــل ذلــك أنشــات الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل 
البرامــج  أفضــل  تحديــد  إلــى  يســعى  الــذي  والحمايــة 
البطالــة  حــدة  التشــغيل وتخفيــف  فــرص  بتعزيــز  الخاصــة 
الالزمــة  الماليــة  المــوارد  حشــد  علــى  ويعمــل  والفقــر، 
ــة.  ــات المتخصص ــالل المؤسس ــن خ ــج م ــك البرام ــذ تل لتنفي
علمــًا بأنــه يركــز علــى أربعــة برامــج رئيســية هــي: برنامــج 
تطويــر البنيــة التحتيــة للمجتمعــات المحليــة، برنامــج تنمية 
وبرنامــج  البشــرية،  المــوراد  تنميــة  برنامــج  المنشــآت، 

المؤسســية. التنميــة 

يمثــل الصنــدوق حلقــة الوصــل بيــن أطــراف العالقــة الــذي 

نظرة عامة

دور المشــاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل
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فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  نســبة  تبلــغ 
المائــة،  فــي   99.5 حوالــي  الفلســطيني  االقتصــاد 
فــي   7( التاليــة:  االقتصاديــة  األنشــطة  علــى  وتتــوزع 
المائــة للمشــاريع الزراعيــة(، )20 فــي المائــة للمشــاريع 
الصناعيــة، والصناعــات االســتهالكية، والنســيجية والحرفية 
الــوكالء  والتجزئــة  الجملــة  وتجــارة  الخدمــات،  ومشــاريع 
والسماســرة والخدمــات الماليــة، ووكاالت، وتتــوزع باقــي 
النســبة حوالــي 72.5 فــي المائــة علــى األنشــطة األخــرى(.

يســتخدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني التصنيــف 

يســهمون فــي إنجــاح عملــه وهــم ممثلــو الــوزارات وأطــراف 
الصنــدوق  أهــداف  لتتجلــى  المدنــي،  والمجتمــع  اإلنتــاج 
المتخصصــة  المســاندة  وتأميــن  الماليــة  المــوارد  بتحديــد 
واســتحداث مشــاريع مختلفــة مــن شــأنها دعــم مجالــي 
اإلنتــاج والخدمــات والمســاهمة فــي بنــاء مهــارات القــوى 

العاملــة.

قــام الصنــدوق بتوفيــر 3635 فرصــة عمــل امتــاز معظمهــا 
مشــاريع  انشــاء  وتمويــل  دعــم  خــالل  مــن  باالســتدامة 
للمشــاريع  خــاص  وتشــجيع  الصغــر،  ومتناهيــة  صغيــرة 
الرياديــة بواقــع تمويــل مــا يزيــد عــن 1300 مشــروع صغيــر 
ومتناهــي الصغــر، ســاهمت فــي المتوســط بتوفيــر مــن 2 
إلــى 3 فــرص عمــل لــكل مشــروع حســب البيانــات الصــادرة 

عــن الصنــدوق.

جــداً:  صغيــرة  مشــاريع  االقتصاديــة:  للمشــاريع  التالــي 
ــرة: يعمــل بهــا  يعمــل بهــا مــن 1-4 عمــال، مشــاريع صغي
مــن 5-19 عامــل، مشــاريع متوســطة: يعمــل بهــا مــن 20-
49 عامــل، مشــاريع كبيــرة: يعمــل بهــا أكثــر مــن 50 عامــاًل.

أيضــا هنــاك المبــادرات النســوية الصغيــرة، والتــي كان لهــا 
تأثيــر علــى التطويــر االقتصــادي واالجتماعــي للمــراة وغالبــًا 
مــا ترتبــط بالتشــغيل الذاتــي، المشــاريع الزراعيــة المملوكة 
للفالحيــن، أضافــة لمهنــة الصيــد والتــي تأثــرت بشــكل كبيــر 
ــر  ــات غي ــا المنظم ــرائيلية، وإذا اعتبرن ــراءات اإلس ــة لإلج نتيج

مــن  أكثــر  فلســطين  فــي  يوجــد  ســبق،  لمــا  إضافــة 
تقــدم  متنوعــة،  برامــج  ضمــن  إقــراض،  مؤسســة   25
إلنشــاء  وميســرة  ســهلة  حــزم  خــالل  مــن  التســهيالت 
ــات  ــذه المؤسس ــرت ه ــث وف ــطين، حي ــي فلس ــاريع ف مش
ســهولة الوصــول للتمويــل الــالزم ضمــن ظــروف وإمكانيات 
تُصنــف  المســتثمر.  وقــدرة  طبيعــة  مــع  تتناســب  مرنــة 
مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة العاملــة فــي فلســطين 
علــى أنهــا مؤسســات ماليــة معظمهــا غيــر ربحيــة، تهــدف 
والحــد  االقتصاديــة  التنميــة  عمليــة  فــي  للمســاهمة 
ــاع  ــذا القط ــر ه ــع. ويوف ــي المجتم ــة ف ــر والبطال ــن الفق م
خدمــات ماليــة أساســية لشــريحة واســعة مــن المجتمــع، 
مقابــل ضمانــات وشــروط ائتمــان ميســرة للتوافــق مــع 

الشــرائح. لهــذه  البســيطة  االقتصاديــة  المقــدرة 

خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
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الحكوميــة فــي الضفــة والقطــاع مؤسســات تشــغيلية 
فإنهــا غالبــًا مــا تنتمــي إلى المنشــآت الصغــرى والصغيرة.

تشــكل المشــاريع متناهيــة الصغــر التــي توظــف أقــل مــن 
5 عمــال نســبة 90.5 فــي المائــة مــن إجمالــي المشــاريع 
الحجــم  وهــذا  الفلســطيني.  االقتصــاد  فــي  العاملــة 
الصغيــر للمشــاريع الالفــت للنظــر يعكــس فــي الواقــع 
ــطين.  ــي فلس ــادي ف ــي واالقتص ــتقرار السياس ــدم االس ع
وفــي ظــل هــذه البيئــة غــر المســتقرة فــان هــذه المشــاريع 
تنتــج  التطــور.  اجــل  مــن  وليــس  البقــاء  أجــل  مــن  تكافــح 
معظــم هــذه المشــاريع منتجــًا واحــداً فقــط، ممــا يحــد 
مــن إمكانيــة توزيــع المخاطــر، وهــذا يرفــع مــن حساســيتها 

االقتصاديــة. للتقلبــات 

يشــكل العاملــون مــن غيــر أجــر فــي المشــاريع متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة نســبة 32 فــي المائــة مــن إجمالــي 
العامليــن فــي هــذا القطــاع يهبــط نمــط الملكيــة العائليــة 
هــذه  وتصــل  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــاريع  علــى 
النســبة إلــى نحــو 67 فــي المائــة فــي المشــاريع الصغيرة 
والمتناهيــة الصغــر، بينمــا هــذه النســبة فــي المشــاريع 
ــى  ــط، بمعن ــة فق ــي المائ ــى 37 ف ــل ال ــطة وتص المتوس
الشــراكات  القائمــة علــى  الملكيــة  المشــاريع  آخــر هــذه 

وبنســبة 63 فــي المائــة.

الصغيــرة  المشــاريع  مــن  المائــة  فــي   80 تعتمــد 

والمتوســطة علــى المدخــرات الشــخصية إلقامــة المشــروع، 
التشــغيلية. المصاريــف  وتغطيــة 

تتســم المشــروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 
بضعــف الروابــط األماميــة والخلفيــة بينهمــا، حيــث إن 70 مــن 

هــذه المشــاريع تبيــع منتجاتهــا مباشــرة الــى المســتهلك.

يعمــل 22 في المائة من المشــاريع الصناعية المتوســطة 
علــى أســاس التعاقــد مــن الباطــن مــع الشــركات الكبــرى 

فــي إنتــاج الملبوســات والجلــود والمــواد الغذائيــة.

القطــاع  فــي  خــاص  بشــكل  المشــروعات  هــذه  تنشــط 
الصناعــي حيــث تشــكل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
نســبة 97 فــي المائــة مــن اجمالي عــدد المشــاريع الصناعية 
فــي  و99  التحويليــة،  الصناعــات  قطــاع  فــي  العاملــة 
ــة فــي القطــاع  ــي عــدد المشــاريع العامل ــة مــن اجمال المائ
الصناعــي ككل. وتوظــف المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
فــي  العامليــن  عــدد  اجمالــي  مــن  المائــة  فــي   82 نحــو 

الصناعــي. القطــاع 

تتركــز المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة بكثافــة 
فــي ثــالث قطاعــات رئيســية هــي: الصناعــات النســيجية، 
الصناعــات الغذائيــة وصناعــة األثــاث، وتشــكل مــا نســبته 
60 فــي المائــة مــن مجمــوع المشــاريع العاملــة فــي 
القطــاع الصناعــي، بينمــا تقــل كثيــرا المشــاريع المتخصصــة 

ــاج الســلع الوســيطة. فــي انت
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 تتنــوع المشــاكل التــي تعانــي منهــا المشــاريع متناهيــة 
منهــا  فلســطين،  فــي  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر 
ــة، وتعــد  ــة وأخــرى ألســباب خارجي مــا يعــود ألســباب داخلي
المعوقــات الماليــة مــن أبــرز العقبــات التــي تواجــه هــذه 

ــا: ــر منه ــرى نذك ــات أخ ــى تحدي ــة ال ــروعات، باإلضاف المش

واالقتصاديــة  السياســية  باألوضــاع  الكبيــر  تأثرهــا   •
واالجتماعيــة.

• ضعف الرقابة القانونية او التشريعية.

• انخفــاض مســتوى خدمــات البنيــة التحتيــة فــي فلســطين 
واالتصــاالت  والكهربــاء  الميــاه  خدمــات  خــاص  بشــكل 

والطــرق المعبــدة.

• ضعــف الخبــرات التســويقية أدى الــى محدوديــة انتشــارها 
األســواق  فــي  او  محليــا  ســواء  األســواق  مختلــف  فــي 

الخارجيــة.

مســتويات  علــى  األوليــة  المــواد  جــودة  انخفــاض  أثــر   •
المشــروعات. هــذه  تنافســية 

تكمــن أهميــة المشــروعات الصغيــرة فــي تلبيــة رغبــات 
االفــراد والريادييــن فــي االســتقاللية وتحقيــق طموحاتهــم 
ورفــع مســتوى المعيشــة بمــا يســاهم فــي معالجــة 
وذلــك  البطالــة،  وهــي  أال  االجتماعيــة،  المشــكالت  اهــم 
الفقــر،  دائــرة  مــن  والخــروج  عمــل،  فــرص  توفيــر  فــي 
واســتبدال واقــع تلقــي المعونــة واالغاثــة بواقــع انتاجــي 
الذاتــي فــي كثيــر مــن  االكتفــاء  الفقــراء وتحقيــق  عنــد 
الســلع والخدمــات والحــد مــن التبعيــة والعجــز التجــاري مــع 

اإلســرائيلي. االقتصــاد 

كمــا يمكــن أن تســاهم هــذه المشــروعات فــي تحقيــق مــا 
ــي: يل

المتدفقــة  العمــل  قــوة  اســتيعاب  فــي  المســاهمة   •
وبالتالــي  باســتمرار  الفلســطيني  العمــل  ســوق  الــى 
الحــد مــن مشــكلة البطالــة المتفاقمــة فــي المجتمــع 

. لفلســطيني ا

تطويــر  فــي ظــل  المتحققــة  المضافــة  القيمــة  زيــادة   •
واســتغالل المــوارد الطبيعيــة البشــرية المحليــة فــي 

المحلــي  الناتــج  يعــزز  ممــا  الوطنيــة،  المشــروعات 
اإلجمالــي.

• التكامــل مــع الصناعــات الكبيــرة وانعكاســات ذلــك علــى 
النمــو االقتصــادي.

• تطويــر اإلنتاجيــة البشــرية واالجتماعيــة بمــا يســاهم فــي 
تحقيــق التنميــة الشــاملة.

تحديات المشاريع  الصغيرة والمتوسطة وانعكاساتـهـا على االقتصاد الفلسطيني
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• دمــج المــرأة وتفعيــل دورهــا فــي ســوق العمل األنشــطة 
دورهــا  يعــزز  بمــا  المختلفــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

ــي. ــادي واالجتماع الري

بنــاء علــى مــا تقــدم، يتطلــب مــن الجميــع وعلــى راســهم 
توفيــر  علــى  كبيــر  بشــكل  العمــل  الحكوميــة  الجهــات 
الدعــم المالــي لــرواد هــذه المشــاريع، وتحديــدا تكاليــف 
التأســيس والتشــغيل، وتشــجيع حاضنــات االعمــال التــي 
الدعــم  فــي  والمتمثلــة  التكاملــي  اإلطــار  وتعتبــر  تعــد 
الفنــي واالستشــاري والقانونــي والتســويقي والمالــي 
ــراف  ــن األط ــي بي ــابك تعاون ــود تش ــا ووج ــي، وأيض والتدريب
هــذا  فــي  تعمــل  والتــي  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة 

المجــال.

كمــا يجــب اال يقتصــر التمويــل علــى المشــروعات الفرديــة 
صغيــرة الحجــم، بــل يجــب ان يتضمــن تكبيــر هــذه المشــروعات 
والعمــل لتوســعها مســتقبال مــن خــالل توفير التمويــل الالزم 
لهــا، وتشــجيع دور القطــاع المصرفــي الفلســطيني. كمــا 

تبــدو الحاجــة ملحــة فــي هــذا الصــدد الــى وضــع اســتراتيجية 
تنمويــة تأخــذ بعيــن االعتبــار احتياجات هــذه المشــاريع وتقوية 
هــذا القطــاع، وأهميــة مشــاركة كافــة األطــراف المعنيــة 
فــي صياغــة هــذه االســتراتيجية، وخاصــة الحكومــة ودورهــا 
فــي إيجــاد األرضيــة والبيئــة المالئمــة والحوافــز والتســهيالت 
التــي تتيــح المجــال لهــذا القطــاع الهــام ليشــارك بأقصــى 

فعاليــة فــي بنــاء االقتصــاد الوطنــي.

كمــا يبــرز فــي هــذا الصــدد أهميــة توجيــه المزيــد مــن 
اإلقــراض نحــو تلــك المشــاريع، واهميــة تطويــر البنــوك 
االقتصاديــة  الشــرائح  الــى  الوصــول  وبرامــج  اليــات 
الواعــدة، والتواصــل بيــن جميــع األطــراف المعنيــة، إلزالــة 
المشــاريع  قطــاع  تنميــة  دون  تحــول  التــي  العوائــق 
الصغيــرة والمتوســطة، نظــرا لتزايــد االهتمــام بقطــاع 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الســنوات األخيــرة 
ألهميتهــا االقتصاديــة ومقدرتهــا علــى البقــاء والنمــو 

فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي تواجههــا.
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مشاريع صندوق 
األقصى

الفصل الثاني
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التأســيس  منــذ  األقصــى  صنــدوق  شــراكة  ســعت  لقــد 
ــز  لمواكبــة متطلبــات صمــود الشــعب الفلســطيني وتعزي
مقومــات دولتــه المســتقلة، إيمانــا منهــا بحــق الشــعب 
ذات  دولــة  ظــل  وفــي  كريمــة  حيــاة  فــي  الفلســطيني 
شــراكة  األقصــى  صنــدوق  حــول  وانتســجت  ســيادة. 
مجموعــة  فــي  شــقيقة  مؤسســات  مــن  اســتراتيجية 
والحيــاة  البقــاء  عناصــر  لتوفيــر  العربــي  العــون  تنســيق 
الكريمــة ألهلنــا فــي فلســطين، عبــر الدعــم المالــي لتنفيــذ 

الطارئــة.  اإلغاثيــة  والمســاعدات  التنمويــة  المشــاريع 

وقــد بلــغ مجمــوع تمويــالت شــراكة الصنــدوق  1.5 مليــار 
دوالر أمريكــي، وجهــت لرفــد مشــاريع الدعــم التنموي في 
ــام  ــز االهتم ــع تركي ــاد م ــة لالقتص ــات الحيوي ــة القطاع كاف
ــل  ــادة تأهي ــة وإع ــة الصحي ــم والرعاي ــات التعلي ــى قطاع عل
الفلســطينية  الصــادرات  قــدرة  وتعزيــز  التحتيــة  البنيــة 
وتســويقها، وخلــق فــرص العمــل والتمكيــن االقتصــادي. 
ويتولــى الصنــدوق مهمــة إعــداد المشــاريع وعرضهــا علــى 
المؤسســات التمويليــة العربيــة ويتابــع مهامــه مــن خــالل 

ــا. ــى تنفيذه ــراف عل اإلش

مصدر التمويل
المبلغ

المعتمد
حجم الصرف

الرصيدالكلي

87,487  802,902  *890صندوق األقصى 

131,278  484,468  616مخصصات الصناديق العربية

218,765  1,287,370  1,506المجموع

* يشمل هذا المبلغ 480 مليون دوالر قروض دعم الموازنة للسلطة الفلسطينية

رسم توضيحي 1:  حجم التمويل والمصروف لصندوق االقصى والصناديق العربية
التوزيع القطاعي لمشاريع المحفظة

والجدول التالي يوضح مصادر التمويل:

الرصيدحجم الصرف الكليالمبلغ المعتمد

المجموع

مخصصات
الصناديق

العربية

صندوق
ا�قصى

� ������ ������� ������� �������

���

���

���
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التوزيع القطاعي لمشاريع المحفظة
تشمل محفظة المشاريع كافة القطاعات الحيوية في فلسطين، وفيما يلي المبالغ 

المعتمدة لكل قطاع موزعة حسب مصدر التمويل )باآلف الدوالرات(:

الصندوق
صندوق 
األقصى

الصندوق 
العربي 
لإلنماء 

االقتصادي 
واالجتماعي

صندوق
النقد

العربي

المصرف 
العربي 
للتنمية 

االقتصادية 
في افريقيا

الصندوق 
السعودي

للتنمية
صناديق

أخرى

مجموع 
التمويل 

الكلي

البنية التحتية 
7,000340,106 16,994 92,624 19,952 44,316 159,220واإلسكان

2,000250,192 13,005 34,300 74,792 36,495 89,600 التعليم

131,576-   15,001 23,103 24,552 7,400 61,520 الصحة

التمكين 
3,750104,360 7,000 25,110 19,000 -49,500 االقتصادي

التجارة،    
الصناعة، 

والمؤسسات 
95,027 686 -20,156 24,728 23,755 25,702 االهلية

الزراعة 
والتنمية 

13,100100,417 -18,150 31,600 14,950 22,617 الريفية

4,457 -  -1,005 1,222 - 2,230 احتياطي

مجموع 
26,5361,026,135 52,000  214,448 195,846 126,916 410,389 التمويل

مجموع 
18,537807,370 37,554 322,902117,014117,014163,977المصروف

المرتبط غير 
7,999218,765 14,446 50,471 48,460 9,902 87,487 المصروف
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صندوق ا�قصى الصندوق العربي
ل�نماء االقتصادي

واالجتماعية

صندوق النقد
العربي

المصرف العربي
للتنمية االقتصادية

في افريقيا

الصندوق السعودي
للتنمية

صناديق أخرى

مجموع التمويلمجموع المصروف

رسم توضيحي 2: حجم التمويل والمصروف حسب مصدر التمويل
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رسم توضيحي 3: نسب التوزيع القطاعي من حجم التمويل

33%

25%

10%

9%

13%

10%

البنية التحية
واإلسكان

التعليم

الزراعة والتنمية
الريفية

التجارة، الصناعة

الصحة

التمكين
االقتصادي
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المبلغ المعتمدالمصروفالرصيد

صندوق
ا�قصى

الصندوق
العربي

المصرف
العربي

الصندوق
السعودي

أخــــرى

صندوق 
النقد

� ����� ������ ������ ������

رسم توضيحي 4: حجم التمويل لقطاع البنية التحتية حسب مصدر التمويل

أوال : قطاع البنية التحتية واإلسكان

صندوق 
األقصى

الصندوق 
العربي

صندوق 
النقد

المصرف 
العربي

الصندوق 
المجموعأخرىالسعودي

159,22044,31619,95292,62416,9947,000340,106المبلغ المعتمد

136,02738,19216,56376,27213,6456,021286,720المصروف

23,1936,1243,38916,3523,34997953,386الرصيد

ــة  ــر البني ــي تطوي ــركاؤه ف ــى وش ــدوق األقص ــاهم صن س
الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلســكان  ودعــم  التحتيــة 
وترميــم وإعــادة تأهيــل بعــض مــا دمــره االحتــالل. وبلــغ 
مــن  الممولــة  القطــاع  هــذا  مشــاريع  محفظــة  حجــم 
شــراكة صنــدوق األقصــى حوالــي 340 مليــون دوالر، حيــث 

ســاهم الصنــدوق فــي ترميــم 35000 منــزل تقريبــًا .

التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  مــن  بعــض  يلــي  فيمــا 
: ن ســكا ال ا و

ساهم 
الصندوق في 

ترميم

35000ً
منزل تقريبا
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والمرافــق  والعقــارات  المنــازل  بنــاء  وإعــادة  ترميــم   •
ــة  ــج اإلجمالي ــة البرنام ــغ كلف ــف: تبل ــن القص ــررة م المتض
اإلســالمي  البنــك  فيهــا  ســاهم  دوالر  مليــون   19,5
للتنميــة بمبلــغ 5 مالييــن دوالر أمريكــي. وقــد صرفــت 
بالكامــل علــى ثــالث مراحــل، إلصــالح مــا يزيــد عــن 34 ألــف 
منــزل و100 حالــة هــدم كلــي للمنــازل وإصــالح أضــرار 

ألكثــر مــن 30 مقطــع طريــق.

ــزة:  ــل وغ ــريف والخلي ــدس الش ــي الق ــكان ف ــاريع اإلس • مش
تبلــغ كلفــة البرنامــج اإلجماليــة 15 مليــون دوالر، ســاهم 
ــك  ــن دوالر والبن ــغ 10 ماليي ــى بمبل ــدوق األقص ــا صن فيه

اإلســالمي للتنميــة بمبلــغ 5 مالييــن دوالر. وقــد 
ــز  أســهم المشــروع فــي دعــم اإلســكان لتعزي

الوجــود الفلســطيني فــي كل مــن القــدس 
الشــمال  ومحافظــات  والخليــل  الشــريف 

وغــزة، والمســاهمة فــي حــل ضائقــة 
الســكن فــي فلســطين وتوفير الســكن 

ــدود. ــل المح ــذوي الدخ ــم ل المالئ

• إعمــار البلــدة القديمــة في القدس الشــريف 
ــة  ــغ الكلف ــم: تبل ــت لح ــس وبي ــل ونابل والخلي

اإلجماليــة للبرنامــج 5ر36 مليــون دوالر أمريكــي 
 10 بقيمــة  منحــة  األقصــى  صنــدوق  خصــص 

مليــون دوالر وصنــدوق النقــد العربــي 11.5 
ــاء  ــي لإلنم ــدوق العرب ــون دوالر والصن ملي

مالييــن   9 واالجتماعــي  االقتصــادي 
دوالر والصنــدوق الســعودي للتنميــة 
6 مالييــن، لدعــم مشــاريع إعــادة إعمــار 

الشــريف  القــدس  فــي  القديمــة  البلــدة 
ــة  ــى األغلبي ــاظ عل ــي الحف ــاهمة ف والمس

علــى  والحفــاظ  للفلســطينيين  الســكانية 
التــراث التاريخــي لهــذه المدينــة المقدســة.

• دعــم الخدمــات البلديــة: تبلــغ الكلفة اإلجمالية للمشــروع 
المصــرف  فيهــا  يســاهم  أمريكــي،  دوالر  مليــون   50.5
العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا بمبلــغ 30.5 
مليــون دوالر والصنــدوق الســعودي للتنميــة بمبلــغ 5 
ــون دوالر  ــغ 8 ملي ــى بمبل ــدوق األقص ــن دوالر وصن ماليي
دوالر.  مليــون   7 بمبلــغ  للتنميــة  اإلســالمي  والبنــك 
وســاهم المشــروع فــي دعــم البلديــات لتوفيــر الخدمــات 
األساســية للمواطنيــن، بإصــالح وإنشــاء شــبكات الميــاه 
العذبــة، والصــرف الصحــي، والكهربــاء، وإعــادة تأهيــل 

ــة. ــق البلدي ــرق والمراف الط

تبلــغ  غــزة:  قطــاع  فــي  األساســية  المرافــق  دعــم   •
الكلفــة اإلجماليــة للبرنامــج 14 مليــون دوالر أمريكــي، 
االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق  فيهــا  ســاهم 
واالجتماعــي بمبلــغ 10 مليــون دوالر أمريكــي والبنــك 
اإلســالمي للتنميــة بمبلــغ 2.3 مالييــن دوالر وصنــدوق 
األقصــى بمبلــغ 1.7 مليــون دوالر. وســاهم المشــروع 
المهدمــة،  والممتلــكات  المنــازل  إعمــار  إعــادة  فــي 
لقطاعــات  المتضــررة  األساســية  البنيــة  تأهيــل  وإعــادة 
الزراعــة والتعليــم والصحــة والمرافــق العامــة فــي الطــرق 

الكهربــاء. وخطــوط  الصحــي  والصــرف  والميــاه 

• الدعــم الطــارئ للتجمعــات الســكانية المحاصــرة 
البرنامــج  تبلــغ كلفــة  العنصــري:  الفصــل  بجــدار 
اإلجماليــة 9.75 دوالر أمريكــي يســاهم صنــدوق 
مالييــن   4 قيمتهــا  بمنحــة  فيهــا  األقصــى 
دوالر والبنــك اإٍلســالمي للتنميــة بمبلــغ 
العربــي  والمصــرف  دوالر  مالييــن   3.75
للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا بمبلــغ 
فــي  المشــروع  وســاهم  دوالر.  مليــون   2
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المصاعــب  تخفيــف 
وتحســين مســتوى المعيشــة للســكان الذيــن 

يقيمــون فــي المواقــع األكثــر تأثــراً بالجــدار.

والصحيــة  التعليميــة  المرافــق  تأهيــل   •
والبنيــة التحتيــة: خصــص صنــدوق األقصــى 
مبلــغ 19.2 مليــون دوالر صرفــت لدعــم 
مشــاريع إلعــادة تأهيــل وبنــاء عيــادات 
وطــرق  مدرســية،  وفصــول  صحيــة، 
داخليــة، ومرافــق خدمــات عامــة. ويخــدم 
هــذا المشــروع 67 بلــدة وقريــة فلســطينية 
ــة  ــات الضف ــي محافظ ــن ف ــًا لالجئي و19 مخيم
الغربيــة، و45 تجمعــًا محليــًا وقريــة وبلــدة فــي 

قطــاع غــزة وتــم االنتهــاء مــن التنفيــذ.

اإلجماليــة  الكلفــة  تبلــغ  الطــرق:  شــبكة  تأهيــل  إعــادة   •
للمشــروع 25,4 مالييــن دوالر، يســاهم فيهــا المصــرف 
العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا بمبلــغ 13,4 
ــغ 4  ــة بمبل ــعودي للتنمي ــدوق الس ــن دوالر والصن ماليي
ــن دوالر  ــغ 3 ماليي ــى بمبل ــدوق األقص ــن دوالر وصن ماليي
دوالر.  مالييــن   5 بمبلــغ  للتنميــة  اإلســالمي  والبنــك 
ويشــمل المشــروع إعــادة تأهيــل 23 طريقــًا لتوفيــر طــرق 

بديلــة عــن الطــرق المغلقــة أو المدمــرة.

اإلجماليــة  الكلفــة  تبلــغ  الكهربائــي:  الربــط  مشــروع   •

بلغ حجم 
محفظة مشاريع 

اإلسكان

340m $

ترميم
وإعادة تأهيل

35000ً
منزل تقريبا
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مــن  )منحــة  أمريكــي،  دوالر  مليــون   22 للمشــروع 
صنــدوق األقصــى بقيمــة 10 مالييــن دوالر وقــرض مــن 
دوالر  مالييــن   10 بقيمــة  للتنميــة  اإلســالمي  البنــك 
ومنحــة مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة بمبلــغ 2 
أريحــا  تزويــد مدينــة  المشــروع  مالييــن دوالر(. ويشــمل 
غــزة  وتزويــد قطــاع  األردنيــة،  الشــبكة  مــن  بالكهربــاء 
تزويــد  تــم  وقــد  المصريــة.  الشــبكة  مــن  بالكهربــاء 
مدينــة أريحــا بالكهربــاء مــن الشــبكة األردنيــة فــي فبرايــر 
ــاء  ــزة بالكهرب ــاع غ ــد قط ــروع تزوي ــازال مش 2008م. وم
مــن جمهوريــة مصــر العربيــة متعثــراً، وفــي انتظــار ذلــك 
وافقــت اللجنــة اإلداريــة وســائر شــركاء التمويــل علــى 
ــًا مــن مخصصــات هــذا المشــروع  ــدأ االســتفادة مؤقت مب
لمواجهــة احتياجــات عاجلــة فــي قطــاع غــزه، علــى أن 
يبقــى جــزء مــن هــذا التخصيــص رمــزاً لالستمســاك بهــذا 

االســتراتيجي.  المشــروع 

• برنامــج التأهيــل الســريع فــي قطــاع غــزة: تبلــغ الكلفــة 
فيهــا  يســاهم  دوالر،  مليــون   28 للبرنامــج  اإلجماليــة 
أفريقيــا  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة  العربــي  المصــرف 
ــغ  ــي بمبل ــد العرب ــدوق النق ــن دوالر وصن ــغ 6 ماليي بمبل
 4 بمبلــغ  للتنميــة  اإلســالمي  والبنــك  دوالر  مالييــن   3
مالييــن دوالر وصنــدوق األقصــى بمبلــغ 14 مليــون دوالر، 
ــون دوالر.  ــغ 1 ملي ــة بمبل ــعودي للتنمي ــدوق الس والصن
وســاهم المشــروع فــي مســاعدة منكوبــي قطــاع غــزة 
مــن خــالل مشــاريع إعــادة إعمــار المنــازل والممتلــكات 
المهدمــة، وإعــادة تأهيــل البنيــة األساســية المتضــررة 
لقطاعــات الزراعــة والتعليــم والصحــة والمرافــق العامــة 
وخطــوط  الصحــي  والصــرف  والميــاه  الطــرق  فــي 

الكهربــاء.

تكلفــة  تبلــغ  ج:  مناطــق  فــي  البلديــة  خدمــات  دعــم   •
المشــروع الكليــة 12 مليــون دوالر منهــا 7 مالييــن دوالر 

مــوارد  مــن  مالييــن  و5  األقصــى  صنــدوق  مــوارد  مــن 
المصــرف العربــي، والمشــروع تــم اعتمــاده فــي فبرايــر 

2013م وهــو فــي مرحلــة االعــداد والتصميــم.

• برنامــج ترميــم المنــازل فــي البلــدة القديمــة: خصــص لهــذا 
المشــروع أكثــر مــن 30 مليــون دوالر ويهــدف إلــى حمايــة 
األبنيــة الســكنية فــي القــدس الشــريف عبــر ترميمهــا 
ــروف  ــين ظ ــا. وتحس ــش فيه ــن العي ــكانها م ــن س وتمكي

الســكن للمســاهمة فــي الصمــود.

• االســكان: خصــص لهــذا المشــروع مبلــغ 22 مليــون دوالر 
بمنــح  الشــريف  القــدس  فــي  االســكان  قطــاع  لدعــم 
شــراء  علــى  تســاعدهم  للمواطنيــن  ميســرة  قــروض 
منــزل جديــد او تحســين المســكن الحالــي للحصــول علــى 
المســكن المالئــم لهــم فــي القــدس لتمكينهــم مــن 
الحفــاظ علــى الهويــة المقدســية، ومقاومــة مخططــات 

ــدس. ــد الق ــى تهوي ــة ال ــالل الرامي االحت

• برنامــج تطويــر مخيــم ديــر البلــح: خصــص لهــذا البرنامــج 40 
مليــون دوالر )20 مليــون دوالر مــن الصنــدوق الســعودي 
و10  العربــي  المصــرف  مــن  دوالر  مالييــن  و8  للتنميــة 
مالييــن دوالر مــن الصنــدوق العربــي و2 مليــون دوالر مــن 
إلــى  البرنامــج  اعــادة اعمــار غــزة(.  يهــدف هــذا  برنامــج 
ــن  ــذه م ــري تنفي ــات، ويج ــين الخدم ــم وتحس ــر المخي تطوي

ــروا. ــالل االون خ

وصــرف  طــرق  وتعبيــد  منــازل  وتأهيــل  ترميــم  مشــاريع   •
العــام مجمــوع  اللجنــة االداريــة خــالل  صحــي: خصصــت 
تمويــل 19.5 مليــون دوالر لحزمــة مشــاريع انشــاء وتعبيد 
التحتيــة  البنيــة  وتأهيــل  الطــرق  مــن  كيلــو   27 مايقــارب 
للصــرف الصحــي والميــاه وشــملت المشــاريع أيضــا ترميم 
وتأهيــل عــدد مــن المنــازل، وقــد خصصــت المبالــغ لوزارتــي 

الحكــم المحلــي واالشــغال العامــة للتنفيــذ.
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دعم اإلسكان في
القدس الشريف

37m $

40m $
تطوير مخيم

دير البلح
دعم الخدمات

البلدية

62m $

66m $
ترميم العقارات دعم التجمعات

السكنية

9.75m $
دعم المرافق

األساسية والطرق

33.2m $

22m $
مشروع الربط

الكعربائي

28m $
برنامج التأهيل

السريع

44.9m $
إعادة تأهيل شبكة

الطرق وتعبيدها
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المبلغ المعتمدالمصروفالرصيد
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صندوق اقصى الصندوق العربي المصرف العربي الصندوق
السعودي

صندوق  النقدأخــــرى

رسم توضيحي 5: حجم التمويل لقطاع التعليم حسب مصدر التمويل

ثانيًا: قطاع التعليم 

صندوق 
األقصى

الصندوق 
العربي

صندوق 
النقد

المصرف 
العربي

الصندوق 
المجموعأخرىالسعودي

250,192 2,000  13,005  34,300  74,792  36,495  89,600 المبلغ المعتمد

51,68636,42345,83625,32812,927200172,400المصروف

37,9147228,9568,972781,80077,792الرصيد

ــدة  ــال واع ــة أجي ــية لصناع ــدة األساس ــم القاع ــر التعلي يعتب
وقــادرة علــى بنــاء الدولــة. مــن هــذا المنطلــق استشــعر 
وتوفيــر  القطــاع  هــذا  دعــم  أهميــة  األقصــى  صنــدوق 
أبنــاء فلســطين مســيرتهم  ليواصــل  الممكنــة  الوســائل 

التعليميــة وبنــاء دولتهــم المســتقلة. وبلــغ حجــم محفظة 
صنــدوق  شــراكة  مــن  الممولــة  القطــاع  هــذا  مشــاريع 
األقصــى حوالــي 250 مليــون دوالر، حيــث تــم انشــاء 203 

مدرســة جديــدة وترميــم عــدد 272 مدرســة قائمــة.



27

فيما يلي بعض من مشاريع القطاع:

)4 مراحــل(:  التعليــم  دعــم قطــاع  برنامــج   •
مليــون   89 اإلجماليــة  البرنامــج  كلفــة  تبلــغ 

دوالر أمريكــي، يســاهم فيهــا صنــدوق األقصــى 
ــاهم  ــن س ــي حي ــون دوالر، ف ــغ 25,1 ملي بمبل

االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق 
دوالر،  مليــون   19 بمبلــغ  واالجتماعــي 

بمبلــغ  للتنميــة  اإلســالمي  والبنــك 
العربــي  والمصــرف  دوالر،  مالييــن   10

أفريقيــا  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة 
بحوالــي 18 مليــون دوالر وصنــدوق النقــد 

العربــي بمبلــغ 11 مليــون دوالر، والصنــدوق 
دوالر.  مالييــن   6 بمبلــغ  للتنميــة  الســعودي 

 60 مــن  أكثــر  بنــاء  األربعــة  بمرحلــة  البرنامــج  ويشــمل 
 150 وتجهيــز  مدرســة   25 حوالــي  وتوســعة  مدرســة 

مدرســة. 

• دعــم قطــاع التعليــم فــي القــدس الشــريف – المرحلــة 
األولــى: أعتمــد صنــدوق األقصــى لدعــم هــذا المشــروع 
لمشــاريع  وخصصــت  دوالر.  مليــون   2,9 بقيمــة  منحــة 
روضــة   50 وتجهيــز  وتطويــر  وتوســعة  تأهيــل  إعــادة 

أطفــال، وتوســعة وتجهيــز كليــة مجتمــع.

القــدس  فــي  التعليــم  قطــاع  دعــم   •
بتكلفــة  الثانيــة:  المرحلــة   – الشــريف 
هــذا  يهــدف  دوالر  مليــون   41.6 حوالــي 
الدراســية  الغــرف  زيــادة  إلــى  المشــروع 
الســتيعاب حوالــي 10 اآللــف طالــب وطالبــة 
بمدينــة  دراســية  مقاعــد  لهــم  يوجــد  ال 
صنــدوق  ويســاهم  الشــريف،  القــدس 
ــغ  األقصــى فــي هــذا المشــروع بمبل
25.1 مليــون دوالر والصنــدوق العربــي 
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي 12,5 
مليــون دوالر ، والمصــرف العربــي للتنميــة 
إفريقيــا بمبلــغ 4 مليــون  االقتصاديــة فــي 
 1,3 بمبلــغ  العربــي  النقــد  وصنــدوق   ، دوالر 
ــر  ــز اكث ــم وتجهي ــروع ترمي ــمل المش ــون دوالر، وش ملي
مــن 30 مدرســة وشــراء عــدد مــن العقــارات لغايــات 
ــر  ــر أكث االســتخدام المدرســي. ممــا ســاهم فــي توفي

القــدس. ألبنــاء  دراســي  مقعــد  اآلف   3 مــن 

كلفــة  تبلــغ  فلســطينية:  جامعــات  وتجهيــز  توســعة   •
المشــروع اإلجماليــة 20,6 مليــون دوالر، منهــا 7 مالييــن 
ــك  ــن البن ــن دوالر م ــى، 3,6 ماليي ــدوق األقص ــن صن دوالر م
اإلســالمي للتنميــة، 5 مالييــن دوالر مــن صنــدوق النقــد 

بلغ حجم 
محفظة مشاريع 

التعليم

250m $

 دعم وإنشاء

 475 
مدرسة
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العربــي ويهــدف إلــى تمويــل مشــاريع تلبــي احتياجــات 
مرافــق  وتوســعة  إنشــاء  وشــملت  الجامعــات،  هــذه 
معــدات  وتمويــل  مكتبــات،  وتجهيــز  وتشــييد  جامعيــة 

مخبريــه. وأجهــزة 

• صنــدوق طلبــة الجامعــات: دعمــت اآلليــة العربيــة متابعــة 
عشــرات اآلالف مــن الطلبــة الفلســطينيين لدراســتهم حتى 
ال يتأثــر مســتقبلهم أو انتظامهــم الجامعــي بالصعوبــات 
ــج  ــل البرنام ــاش. ودخ ــق المع ــالل وتضيي ــن االحت ــة ع الناتج
حيــز التنفيــذ بإنشــاء صنــدوق دائــم لتقديــم الدعــم للطالب، 
وفــق إجــراءات يتــم اإلشــراف عليهــا مــن لجنــة برئاســة 
وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي فــي الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية،  الجامعــات  عــن  وممثليــن  الفلســطينية، 
ومكتــب محافــظ دولــة فلســطين لــدى البنــك اإلســالمي 
للتنميــة، وعضويــة ممثــل عــن البنــك اإلســالمي للتنميــة. 
الدعــم للطلبــة علــى شــكل قــروض  الصنــدوق  ويقــدم 
ــى  ــرد إل ــى أن ت ــية، عل ــوم الدراس ــة الرس ــتخدم لتغطي تس
الطالــب، وفــق أقســاط ودفعــات  تخــرج  بعــد  الجامعــة 
ميســرة. ثــم يعــاد اســتخدام هــذه المبالــغ للغــرض ذاتــه، 
ممــا يحقــق االســتمرارية والديمومــة لهــذا الدعم.ولقــد 
لعــب هــذا الصنــدوق دورا مهمــا فــي تعبئة مــوارد إضافية 
مــن مختلــف المصــادر اإلقليميــة، وبلــغ حجــم الدعــم لهــذا 
أمريكــي  دوالر  مليــون   35 حوالــي  لتاريخــه  الصنــدوق 
يســاهم فيهــا صنــدوق النقــد العربــي بمبلــغ 21 مليــون 
ــغ 5  ــة بمبل ــعودي للتنمي ــدوق الس ــي والصن دوالر أمريك
االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  والصنــدوق  دوالر،  مالييــن 
إلــى  باإلضافــة  دوالر،  مالييــن   3 بمبلــغ  واالجتماعــي 
اإلســالمي  والبنــك  األقصــى  صنــدوق  مــن  مســاهمات 

للتنميــة. 

• التدريــب المهنــي: تــم تخصيــص4,8 مالييــن لهــذا الغــرض 
منهــا مبلــغ 3 مالييــن دوالر مــن منحــة صنــدوق النقــد 
العربــي إلنشــاء مركــز للتدريــب المهنــي فــي مدينــة 
ــون دوالر  ــباب، و1,8 ملي ــغيل الش ــب وتش ــلفيت وتدري س

ــة. ــز العيزري ــى لمرك ــدوق األقص ــن صن م

• مشــاريع انشــاء وتوســعة مــدارس: تــم اعتمــاد فــي عــام 
مدرســة   26 عــدد  وتوســعة  إلنشــاء  مشــاريع   2018
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمبلــغ 26 مليــون 
دوالر وذلــك الســتيعاب الزيــادة فــي عــدد الطــالب وتوفيــر 

ــبة. ــة مناس ــة تعليمي بيئ
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20.6m $

دعم التعليم في
القدس الشريف

توسيع جامعات
فلسطينية

44.5m $صندوق طلبة
الجامعات

35m $

115m $

إنشاء وتوسعة
$ 4.8mمدارس

التدريب المعني
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المبلغ المعتمدالمصروفالرصيد
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صندوق
ا�قصى

الصندوق
العربي

المصرف
العربي

الصندوق
السعودي

صندوق
النقد

رسم توضيحي 6: حجم التمويل لقطاع الصحة حسب مصدر التمويل

ثالثًا : قطاع الصحة 

صندوق 
األقصى

الصندوق 
العربي

صندوق 
النقد

المصرف 
العربي

الصندوق 
المجموعالسعودي

23,10315,001131,576  7,40024,552 61,520 المبلغ المعتمد

51,6985,18217,93018,6133,98297,405المصروف

9,8222,2186,6224,49011,01934,171الرصيد

يســعى صنــدوق األقصــى منــذ تأسيســه مــع شــركائه 
علــى توفيــر مــوارد الدعــم، وإعــادة تأهيــل هــذا القطــاع 
الهــام وتطويــره ليتمكــن مــن تلبيــة متطلبــات الرعايــة 
ــة  ــم محفظ ــغ حج ــطيني. وبل ــن الفلس ــة للمواط الصحي

مشــاريع هــذا القطــاع الممولــة مــن شــراكة صنــدوق 
عــدد  وبلــغ  دوالر،  مليــون   132 حوالــي  األقصــى 
المستشــفيات التــي ســاهم فــي إنشــائها الصنــدوق 

عــدد 52 مستشــفى ومركــز صحــي.
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فيما يلي بعض منها:

العالجيــة:  • تجهيــز المستشــفيات والمراكــز 
مرحلتيــن  علــى  البرنامــج  هــذا  تنفيــذ  تــم 

دوالر  مليــون   19 إجماليــة  بتكلفــة  متالحقتيــن 
أمريكــي مــن صنــدوق األقصــى. وهو يهــدف إلى 

تمويــل مشــاريع إنشــاء وتوســعة وتجهيــز 21 
مستشــفى ومركــز عالجــي بمعــدات طبيــة 

مختلفــة. باإلضافــة إلــى تمويــل مشــروع 
التعليــم عــن بعــد، والــذي يمكــن طلبــة 
كليــات الطــب فــي الجامعــات المختلفــة 

فــي كافــة المحافظــات الفلســطينية مــن 
التواصــل والتعليــم عــن بعــد. وقــد اكتملــت 

ومازالــت  المشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة 
ــذ. ــد التنفي ــة قي ــة الثاني المرحل

• دعــم وتجهيــز مؤسســات التأهيل وتدريــب ذوي االحتياجات 
ــون  ــة 2,46 ملي ــروع اإلجمالي ــة المش ــغ كلف ــة: تبل الخاص
دوالر أمريكــي مــن صنــدوق األقصــى لتمويــل مشــاريع 
إنشــاء وتجهيــز وتحســين 4 مراكــز إلعــادة تأهيــل ذوي 
االحتياجــات الخاصــة والعنايــة بهــم. والعنايــة بالمصابيــن 
أداء  فــي  االســتمرار  مــن  اإلصابــة  منعتهــم  الــذي 

أعمالهــم، بإعــادة تأهيلهــم طبيــًا ومهنيــًا.

التكلفــة  تبلــغ  الشــريف:  القــدس  مستشــفيات  تجهيــز   •
اإلجماليــة للمشــروع 34 مالييــن دوالر أمريكــي، ســاهم 
أمريكــي  دوالر  مليــون   31.5 بمبلــغ  األقصــى  صنــدوق 
وصنــدوق النقــد العربي بمبلغ 1,5 مليــون دوالر، والمصرف 
 1 بمبلــغ  أفريقيــا  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة  العربــي 

إلــى  المشــروع  ويهــدف  دوالر.  مليــون 
تمويــل مشــاريع لتوســعة وترميــم وتجهيــز 
وتوريــد معــدات أدويــة ومســتلزمات طبيــة لـــ 5 
مستشــفيات فــي القــدس الشــريف، باإلضافــة 

إلــى برنامــج تطويــر مستشــفى المقاصــد. 

صحيــة:  مراكــز  وتجهيــز  بنــاء  مشــروع   •
بتكلفــة إجماليــة 30 مليــون دوالر أمريكــي 
الصنــدوق  مــن  كل  فيهــا  يســاهم 
الســعودي للتنميــة بمبلــغ 3 مليــون 
 12,5 العربــي  النقــد  وصنــدوق  دوالر 
مالييــن دوالر والصنــدوق العربــي لإلنمــاء 
االقتصــادي واالجتماعــي بمبلــغ 2 مليــون 
للتنميــة  العربــي  والمصــرف  أمريكــي،  دوالر 
دوالر.  مالييــن   12,4 أفريقيــا  فــي  االقتصاديــة 
ــد  ــا والمقاص ــفيات رافيدي ــز مستش ــذه المراك ــمل ه وتش
وبتيــر  لحــم  وبيــت  الخليــل  صحــي  ومركــز  واألهلــي 
ــفى  ــى المستش ــة إل ــرى باإلضاف ــن وأخ ــر وبروقي والخض

النجــاح. جامعــة  فــي  التعليمــي 

• مشــروع المطاعيــم والمحاليــل الطبيــة: بتكلفــة إجماليــة 
4.5 مليــون دوالر أمريكــي مــن صنــدوق األقصــى، خصصــت 
مدرســة،  وقرطاســيه  طبيــة  ومحاليــل  مطاعيــم  لشــراء 
والمشــروع قيــد التنفيــذ وصــرف منــه أكثــر من مليــون دوالر.

• مشــاريع تأهيــل وتطويــر مراكــز صحيــة ومستشــفيات: 
صحيــة  مراكــز  وتطويــر  لتأهيــل  مشــاريع  اعتمــاد  تــم 
ومستشــفيات لدعــم تلبيــة متطلبــات الرعايــة الصحيــة 

بمبلــغ 8 مليــون دوالر فــي هــذا العــام.

بلغ حجم 
محفظة مشاريع 

الصحة

132m $

إنشاء 
وتجـهيز

52
مستشفى
ومركز صحي
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دعم مراكز تدريب ذوي
االحتياجات الخاصة

2.46m $ 34m $
تجعيز مستشفيات

القدس الشريف

4.5m $
مشروع المطاعيم
والمحاليل الطبية

تجعيز المستشفيات
والمراكز العالجية

57m $
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رغــم القيــود المفروضــة علــى الفلســطينيين، أثبــت هــذا 
أبــواب  فتــح  أجــل  مــن  النشــاط  علــى  قدراتــه  القطــاع 
وتعزيــز  الوطنــي،  االقتصــاد  لدعــم  جديــدة  اســتثمارات 
التنميــة  ورفــد  الشــاملة،  االقتصاديــة  التنميــة  عمليــة 

حجــم  وبلــغ  والتقــدم.  االســتمرار  بدعائــم  االقتصاديــة 
شــراكة  مــن  الممولــة  القطــاع  هــذا  مشــاريع  محفظــة 
يلــي  صنــدوق األقصــى حوالــي 59 مليــون دوالر، فيمــا 

منهــا: بعــض 

المبلغ المعتمدالمصروفالرصيد
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صندوق اقصى الصندوق العربي المصرف العربي صندوق  النقدأخـــــرى

رسم توضيحي 7: حجم التمويل لقطاع التجارة حسب مصدر التمويل

رابعًا: قطاع التجارة والصناعة

صندوق 
األقصى

الصندوق 
العربي

صندوق
 النقد

المصرف 
المجموعأخرىالعربي

23,75524,72820,15668695,027  25,702المبلغ المعتمد

20,21517,94616,93310,46643465,994المصروف

5,4875,8097,7959,69025229,033الرصيد
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ــى  ــدوق األقص ــص صن ــطينية: خص ــادرات الفلس ــم الص • دع
الفنيــة  للخدمــات  دوالر  مليــون   1,27 بمبلــغ  منحــة 
الالزمــة لتشــجيع تصديــر المنتجــات الفلســطينية، وتزويــد 
وزارة االقتصــاد الوطنــي بدراســات استكشــاف األســواق 
وشــراكات االنتــاج فــي بعــض الــدول العربية واإلســالمية.

• تســويق المنتجــات الفلســطينية والمعــارض: تبلــغ كلفــة 
المشــروع اإلجماليــة 20.3 مليــون دوالر ســاهم فيهــا 
وصنــدوق  دوالر  مالييــن   10 بمبلــغ  األقصــى  صنــدوق 
والصنــدوق  دوالر  مليــون   1,1 بمبلــغ  العربــي  النقــد 
 2 بمبلــغ  واالجتماعــي  االقتصــادي  لالنمــاء  العربــي 

بحوالــي  العربــي  والمصــرف  دوالر  مليــون 
إلــى  البرنامــج  ويهــدف  دوالر  مليــون   7.5

ــالل  ــن خ ــطينية م ــات الفلس ــج المنتج تروي
إقامــة عــدد مــن مراكــز الترويــج التجاريــة 

الدائــم  المعــرض  كتمويــل  الدائمــة 
المشــاركات  ودعــم  ــان،  عمَّ فــي 
المعــارض  فــي  الفلســطينية 

تشــجيع  إطــار  وفــي  الدوليــة. 
المنتــج الفلســطيني دعــم صنــدوق 

األقصــى تنفيــذ مشــاريع لتوزيــع الحليب 
الفلســطيني علــى طلبــة ريــاض األطفــال 

األيتــام  رعايــة  ومؤسســات  والمــدارس 
إلــى  باإلضافــة  الخاصــة.  االحتياجــات  وذوي 

شــراء حقائــب وأزيــاء مدرســية مــن منتجــات فلســطينية، 
لطــالب  وتوزيعهــا  محليــًا،  منتجــة  تغذيــة  ومركــزات 

المــدارس. 

صنــدوق  خصــص  الصغيــرة:  المشــاريع  دعــم  برنامــج   •
األقصــى مبلــغ 2,8 مالييــن دوالر للمؤسســة المصرفيــة 
الفلســطينية، لتمويل مشــاريع صغيرة بشــروط ميســرة.

• برنامــج دعــم قطــاع الصناعــة: تــم تخصيــص منحــة بقيمــة 
3,7 مليــون دوالر مــن مخصصــات صنــدوق النقــد العربــي 
لبرنامــج التأهيــل والتطويــر الصناعــي، وتطويــر القــدرات 

الذاتيــة لــوزارة االقتصــاد وعــدد مــن المؤسســات الوطنيــة 
وتطويــر المنطقــة الصناعيــة فــي نابلــس.

• دراســة مســح أمــالك األوقــاف والمؤسســات اإلســالمية: 
دوالر  ألــف   600 بقيمــة  منحــة  األقصــى  صنــدوق  قــدم 
أمريكــي صرفــت بالكامــل لتمويــل إعــداد قاعــدة بيانــات لكل 
ممتلــكات األوقــاف والمقدســات اإلســالمية فــي األراضــي 
واضحــة  خرائــط  علــى  وتبيينهــا  1948م،  عــام  المحتلــة 

ــي. ــذه األراض ــن ه ــاع ع ــي الدف ــتخدامها ف ــن اس ليمك

• دراســة القــدرات الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني وتعميــق 
روابطــه بالــدول العربيــة المجــاورة: خصــص صندوق 
األقصــى مبلــغ 280 ألــف دوالر صرفــت بالكامل 
علــى  للتعــرف  الدراســة  هــذه  لتمويــل 
متطلبــات وســبل تطويــر القــدرات الذاتيــة 

لالقتصــاد الفلســطيني وتمكينــه.

اعتمــد  الفنــي:  العــون  برنامــج   •
صنــدوق األقصــى منحــة بقيمــة 1 
ــي  ــون الفن ــم الع ــون دوالر لتقدي ملي
للمؤسســات الفلســطينية عبــر تقديــم 
ــة وورش  ــارية والتدريبي ــات االستش الخدم

العمــل.

اهتــم  وإداريــة وفنيــة:  • خدمــات استشــارية 
صنــدوق األقصــى بتوفيــر الخدمــات االستشــارية 
الدعــم المختلفــة،  إنجــاح مشــاريع  والفنيــة لمســاندة 
الغــرض  لهــذا  دوالر  ألــف   850 بمبلــغ  منحــة  فخصــص 

صرفــت بالكامــل.

• دعــم مؤسســات الدولــة: تــم تخصيــص حوالــي 7 مالييــن 
دوالر لدعــم وتقويــة مؤسســات الدولــة.

• دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي: تــم تخصيــص مبلــغ 
المدنــي  المجتمــع  لدعــم مؤسســات  8 مليــون دوالر 
وتحســين  أدائهــا  تطويــر  مــن  لتمكينهــا  القــدس  فــي 
خدماتهــا بمــا يمكنهــا مــن الصمــود وخدمــة المجتمــع.

بلغ حجم 
محفظة مشاريع 

التجارة

59m $
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1.27m $

2.8m $

7m $

20.3m $

3.7m $

8m $
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المبلغ المعتمدالمصروفالرصيد
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صندوق
ا�قصى

الصندوق
العربي

المصرف
العربي

الهيئة العربية
لالستثمار وا�نماء

الزراعي

صندوق
النقد

رسم توضيحي 8: حجم التمويل لقطاع الزراعة حسب مصدر التمويل

خامسًا: قطاع الزراعة والتنمية الريفية

صندوق 
األقصى

الصندوق 
العربي

صندوق
 النقد

المصرف 
العربي

الهيئة العربية  
لالستثمار واإلنماء 

المجموعالزراعي

100,417 13,100 22,61714,95031,60018,150المبلغ المعتمد

15,82214,01630,73015,4217,63583,624المصروف

6,7959348702,7295,46516,793الرصيد
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ــزة  ــاع غ ــي قط ــار ف ــاه األمط ــع مي ــار لجم ــر اآلب ــى حف إل
مليــون   4,5 مبلــغ  لــه  وخصــص  الغربيــة  والضفــة 
دوالر أمريكــي مــن منحــة الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 
دوالر  مليــون   4,5 ومبلــغ  واالجتماعــي  االقتصــادي 
مــن منحــة المصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي 

إفريقيــا.

• التنميــة الريفيــة: يهــدف المشــروع إلــى تمويــل مشــاريع 
تنميــة ريفيــة مختلفــة تشــمل اســتصالح أراضــي وشــق 
طــرق زراعيــة وحفــر آبــار وتعزيــز األمــن الغذائــي وغيرهــا 
مــن  أمريكــي  دوالر  مالييــن   12 مبلــغ  لــه  وخصــص 
منحــة الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 
دوالر  مليــون   32 ومبلــغ  واالجتماعــي 
مــن صنــدوق النقــد العربــي ومبلــغ 12 
العربــي  المصــرف  مــن  دوالر  مليــون 
للتنميــة االقتصاديــة فــي إفريقيــا.

ــن  ــر م ــدد كبي ــرزق لع ــيًا لل ــدراً رئيس ــاع مص ــذا القط ــد ه يع
علــى  الســكان  ثبــات  تدعــم  والزارعــة  الفلســطينيين، 
فــي  القومــي  الدخــل  روافــد  أحــد  لكونهــا  أرضهــم 
فلســطين. وبلــغ حجــم محفظــة مشــاريع هــذا القطــاع 
الممولــة مــن شــراكة صنــدوق األقصــى حوالــي 100 

منهــا: بعــض  يلــي  فيمــا  دوالر،  مليــون 

• برنامــج التنميــة الزراعيــة المتكاملــة )المرحلتيــن األولــى 
والثانيــة(: قــدم صنــدوق األقصــى منحــة بقيمــة 13.6 
ــاريع  ــم مش ــن لدع ــى مرحلتي ــي عل ــون دوالر أمريك ملي
اســتصالح وإعــادة تأهيــل األراضــي الزراعيــة وتشــجيرها، 
ودعــم إعــادة اآلبــار وحفــر آبــار جديــدة. وتمويــل توريــد 

البــرك  وبنــاء  نباتيــة،  شــتله  ألــف   100
ــن  ــع م ــر مرب ــة 7000 مت ــة وإقام الزراعي

الجــدران االســتنادية. 

• الحصــاد المائــي: يهــدف المشــروع 
بلغ حجم 

محفظة مشاريع 
الزراعة

100m $
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9m $
الحصاد المائي

13.6m $
التنمية الزراعية

56m $
التنمية الريفية
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المبلغ المعتمدالمصروفالرصيد
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صندوق اقصى صندوق  النقد الصنذوق السعودي المصرف  العربيأخـــــرى

رسم توضيحي 9: حجم التمويل برنامج التمكين االقتصادي حسب مصدر التمويل

سادسًا: برنامج التمكين االقتصادي لألسر المحتاجة

صندوق 
األقصى

صندوق
 النقد

المصرف 
العربي

الصندوق 
المجموعأخرىالسعودي

25,1107,0003,750104,360  49,50019,000المبلغ المعتمد

47,59918,96323,9157,0003,750101,227المصروف

1,901371,195003,133الرصيد
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التمكيــن االقتصــادي لألســر المحتاجــة: يهــدف  برنامــج   •
هــذا البرنامــج إلــى مســاعدة األســر الفلســطينية التــي 
فقــدت معيلهــا فــي تأميــن العيــش الكريــم والتحــول 
ــق  ــى تحقي ــة إل ــة والمعون ــة االجتماعي ــة الرعاي ــن مرحل م
ــدرة  ــة م ــاريع اقتصادي ــغيل بمش ــي والتش ــاء الذات االكتف

ــج  ــذا البـرنـامـ ــي هــ ــم ف ــل.  ويـســـاهـ للدخــ
مليــــون   39 بمبلــغ  األقصــى  صنــدوق 

دوالر والصنــدوق الســعودي للتنميــة 
وصنــدوق  دوالر،  مالييــن   7 بمبلــغ 

النقــد العربــي بمبلــغ 19 مليون دوالر، والمصــرف العربي 
للتنميــة االقتصاديــة فــي إفريقيــا بمبلــغ 25 مليــون دوالر 
مالييــن   3 بمبلــغ  الدوليــة  للتنميــة  االوبيــك  وصنــدوق 
الزراعــي  واإلنمــاء  لالســتثمار  العربيــة  والهيئــة  دوالر 
بمبلــغ 0,75 مليــون دوالر.  وقــد ســاهم المشــروع فــي 
التمكيــن االقتصــادي ألكثــر مــن 15 ألــف أســرة، 
بتخريجهــا مــن دائــرة الفقــر والمعونــات إلــى 
مــن  الــذات  علــى  واالعتمــاد  االكتفــاء 

خــالل مشــاريع مــدرة للدخــل.
بلغ حجم 

محفظة مشاريع 
التمكين

104m $
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الجوانب
التنظيمية

الفصل الثالث
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عقــد المجلــس األعلــى لصنــدوق األقصــى اجتماعــه التاســع 
الســبت  يــوم  المغربيــة  المملكــة   – مراكــش  فــي  عشــر 
ويتكــون  2019م،  أبريــل   6 الموافــق  1440هـــ،  شــعبان 
الــدول  ماليــة  وزراء  مــن  للصنــدوق  األعلــى  المجلــس 
الــدول  لجامعــة  العــام  واألميــن  وفلســطين  المســاهمة 

العربيــة.  

ســنة  خــالل  اجتماعــات  أربــع  اإلداريــة  اللجنــة  وعقــدت 
2019م. كمــا واصــل البنــك اإلســالمي للتنميــة االضطــالع 
فريــق  عبــر  األقصــى  صنــدوق  مشــاريع  حافظــة  بــإدارة 
الهندســية  التخصصــات  مختلــف  مــن  الموظفيــن  مــن 
إدارة  علــى  للعمــل  المطلوبــة  والماليــة  واالقتصاديــة 

المشــاريع. 
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موارد
صندوق األقصى

الفصل الرابع
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تســاهم فــي رأس مــال صنــدوق األقصــى خمســة عشــر 
دولــة عربيــة، وبلــغ مجمــوع المســاهمات التــي حولتهــا 
إلــى حســاباته نحــو 876 مليــون  دوالر ، شــاملة االكتتــاب 
االبتدائــي المعلــن بعــد قمــة القاهــرة )أكتوبــر - 2000م( 
بيــروت  قمــم  قــرارات  بموجــب  اإلضافيــة  والمســاهمات 
ــت  ــر المي ــارس 2010م(، والبح ــرت )م ــارس 2002م( وس )م
)مــارس 2017م( كمــا هــو مفصــل فــي الملحــق رقــم )1(.  

وبلــغ مقــدار مــا صــرف مــن مجمــوع المســاهمات حتــى 
 400 منهــا  أمريكــي،  دوالر  مليــون   803 حوالــي  تاريخــه 
للســلطة  الموازنــة  دعــم  قــروض  علــى  دوالر  مليــون 
قطاعــات  فــي  مشــاريع  علــى  والباقــي  الفلســطينية، 
عديــدة منهــا التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة واإلســكان 
والخدمــات البلديــة وخلــق فــرص العمــل.  وقد أســهمت تلك 

المشــاريع فــي تقويــة مناعــة المجتمــع الفلســطيني مــن 
أضــرار االحتــالل، وســاهمت فــي إرســاء دعائــم بيئــة تنمويــة 

مواتيــة تعــزز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني.

فــي  العربيــة  الماليــة  والهيئــات  الصناديــق  قــررت  كمــا 
دمشــق )2ابريــل 2011م( االســتقطاع التلقائــي ســنويًا 
لنســبة 10% مــن صافــي أرباحهــا لصالــح الجهــود المبذولــة 
وبلــغ  الفلســطيني.  الشــعب  عــن  المعانــاة  لرفــع 
ــن  ــة ع ــى نياب ــدوق األقص ــا صن ــي يديره ــوارد الت ــم الم حج
وفــي  دوالر.   مليــون   616 حوالــي  العربيــة  الصناديــق 
نفــس الســياق اعتمــد البنــك اإلســالمي للتنميــة خــالل 
فتــرة عمــل الصنــدوق حوالــي 110 مالييــن دوالر لتمويــل 
مشــاريع تنمويــة فــي فلســطين ممــا شــكل رافــدا لموارد 

الصنــدوق. 
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القوائم المالية
وتقرير المراجع القانوني

الفصل الخامس
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 صندوق األقصى
 

 وتقرير مراجع الحساباتالقوائم المالية 
 م2019 ديسمبر 31في المنتهية  سنةلل 
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 صندوق األقصى

 القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  في 31 للسنة المنتهية
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 صندوق األقصى
 المالي المركزقائمة 

 م2019ديسمبر  31كما في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

يتجزأ من هذه القوائم المالية.جزءاً ال  19إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
3 
 

  
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  حاإيض 

      الموجودات

  4 نقد وما في حكمه
                 

53,231,641   54.594.966 

  5 لدى البنوك سلع بالمرابحةودائع 
               

163,792,096   112,926,512 

  6 من أطراف ذات عالقة مطلوب
                        

15,483   683.139 

   وموجودات متداولة أخرىإيرادات مستحقة 
                      

287,121   162,121 

  7 قرض لتمويل الموازنة
               

480,000,000   480.000.000 

  8 لتمويل المشاريع  قروض
                 

37,135,645   37.510.645 
 685.877.383   734,461,986   إجمالي الموجودات

      
      المطلوبات 

  6 مطلوب ألطراف ذات عالقة
                   

2,402,719   1.418.999 

   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
                          

9,389   9.392 

   إجمالي المطلوبات 
                 

2,412,108   1.428.391 

   صافي الموجودات
            

732,049,878   684.448.992 
      :ممثلة في

 684.448.992   732,049,878   9 رصيد الصندوق
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 صندوق األقصى
 في صافي الموجودات والتغيرات األنشطة قائمة

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من    
4 

 

 
 إيضاح 

 
 للسنة المنتهية في 

 م2019ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

      الدخل

 99.539.933    94,858,270   9 مساهمات وتبرعات
 3.259.694    4,913,991    لدى البنوك بالمرابحة سلعإيرادات من ودائع 

    99,772,261    102.799.627 
      

      المصروفات
 (52.328.738)  (52,066,271)   10 منح تمويل برامج ومشاريع
 (86.945)  (105,104)    مصروفات إدارية وعمومية

 (52.415.683)  (52,171,375)    إجمالي المصروفات
 50.383.944    47,600,886    التغير في صافي الموجودات

      
 634.065.048    684,448,992    صافي الموجودات في بداية السنة 

      
 684.448.992    732,049,878   9 صافي الموجودات في نهاية السنة 

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 صندوق األقصى
 قائمة التدفقات النقدية

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 19إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من    
5 

 

 
 للسنة المنتهية في إيضاح 

 م2019ديسمبر  31
 للسنة المنتهية في 

 م2018ديسمبر  31
     التدفقات النقدية من العمليات:

     
 50.383.944    47,600,886   التغيرات في صافي الموجودات

     
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

     
 (10.300.000)  (51,173,815)   لدى البنوك سلع بالمرابحةالزيادة في ودائع 

من أطراف ذات  طلوبفي الم )الزيادة( /النقص
 عالقة

  667,655   (47.696) 

في اإليرادات المستحقة  (الزيادة) /النقص
 والموجودات األخرى

  183,231  (293.936) 

 (2.607.556)   983,720   المطلوب ألطراف ذات عالقةفي  )النقص( /الزيادة
 (320.946)  (2)   في مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى )النقص(

الناتج من األنشطة  / في()المستخدم  صافي النقد
 التشغيلية

  (1,738,325)   36.813.810 

 
 التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

       

 61.445    375,000   المشاريعحركة قروض  لتمويل 
     

 36.875.255   (1,363,325)   صافي التغير في النقد وما في حكمه
     

 17.719.711   54.594.966  النقد وما في حكمه في بداية السنة 
     

 54.594.966    53,231,641  4 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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 صندوق األقصى
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

  
6 

 

 التكوين والنشاط  - 1
 

رجب  24و 23الذي عقد في القاهرة في و ة)"الصسسسسندوق"( بموجب قرار مؤتمر القمة العربي األقصسسسسىصسسسسندوق  تأسسسسسس
في  وتم تقديم دعم إضافي أمريكي،مليون دوالر  800وارد تبلغ ـسسبمإلنشاء صندوق ( م2000أكتوبر  21و 20) هـسس1421

أمريكي(، مليار دوالر 1.8: م2018) مليار دوالر 1.8قرارات الحقة ليصسسسسسسبح إجمالي الموارد المصسسسسسسرح عنها ما قيمته 
صبح ليمن تطوير قدراته  سالمية للقدس وتمكين االقتصاد الفلسطينييع تحافظ على الهوية العربية واإللتمويل مشار وذلك

 .مستقالً 
 

 ً ( لبحث تعبئة الموارد م2000نوفمبر  23) هـسسسسسسسسسس1421شسسسسعبان  27في القاهرة بتاريخ  عقد وزراء المالية العرب اجتماعا
بإدارة  )البنك أو مدير الصسسسسندوق( يةسسسسسالمي للتنماإل كما تم تكليف البنك ،دارتهماإسسسسسلوب والقدس وأ األقصسسسسى يلصسسسسندوق
صندوق القدس بناًء على قرار المجلس األعلى، وذلك لنفاذ موارده واكتمال  بدون أتعاب.الصندوق  وقد تم إغالق حسابات 

 نشأ من أجلها.أ  هداف التي األ
 

 التالية:دارة الصندوق لية إآوقد اعتمد وزراء المالية العرب 
 

في  أو من يمثله ،ينـسسسسسسسسوزير المالية بدولة فلسطوكيل مجلس أعلى للصندوق من وزراء مالية الدول المساهمة شت( أ
 .االجتماعات

 

، لصسسندوقا مواردمن  %3 تشسسكيل لجنة إدارية للصسسندوق من ممثلي الدول المسسساهمة التي سسساهمت بما ال يقل عن ( ب
ة ممثل عن دولة فلسطين وممثل يشارك في اللجنعلى أن  أعضاءة عن عشرة اللجن أعضاء يزيد عدد ال بشرط أن
 ة الدول العربية.ععن جام

قانون محلي للرقابة ال يخضسسسع ألي إنه ف، (ي متعدد األطرافوبنك تنم) اإلسسسسالمي للتنمية البنكيدار من صسسسندوق الما أن ب
 . التعرفة الجمركيةأو ، وال يخضع للضرائب جهة تنظيمية خارجية أي وال تشرف على أعماله ،البنكية

 
 اإلعدادس أس  - 2
 

 بيان اإللتزام

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسسسبة المالية الصسسادرة عن هيئة المحاسسسبة والمراجعة للمؤسسسسسسات المالية اإلسسسالمية 
. فيما يتعلق مجموعة البنك اإلسسسسالمي للتنميةل الشسسسرعيةالهيئة  عتمدهاتاإلسسسسالمية التي  الشسسسريعة أحكام ومبادئ)"الهيئة"( و

لية اإلسسالمية، باألمور التي لم تتطرق لها معايير المحاسسبة المالية الصسادرة عن هيئة المحاسسبة والمراجعة للمؤسسسسات الما
، ر المحاسسسسبة الدوليلتقارير المالية ذات العالقة الصسسسادرة عن مجلس معاييل الدولية معاييرالسسسسترشسسساد بيقوم الصسسسندوق باال

 .للبنك ة لمجموعةالشرعي هيئةال حددهت ما بحسب .اإلسالمية الشريعة حكام ومبادئأل مخالفتها عدم شريطة

 أسس القياس

 التكلفة التاريخية. لمبدأتم إعداد القوائم المالية وفقاً 
 

 عملة العرض والنشاط

بالدوالر األمريكي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للصندوق. الماليةيتم عرض هذه القوائم 
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 صندوق األقصى
 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

  
7 

 

 الهامة المحاسبيةملخص السياسات   - 3
 

 الموجودات والمطلوبات المالية

يتم إثبات الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي عندما يأخذ الصندوق على عاتقه الحقوق التعاقدية أو االلتزامات 
 المتعلقة بذلك.

ملكية لجهة أخرى، أو حق تعاقدي الستالم نقد أو أصل مالي آخر حقوق لية هي أي موجودات مالية أو أداة الموجودات الما
 .للصندوق اتيهؤممن كيان آخر، أو مبادلة موجودات أو مطلوبات مالية مع كيان آخر تحت ظروف 

 المطلوبات المالية هي المطلوبات التعاقدية لتسليم نقد أو أصل مالي لجهة أخرى أو تبادل الموجودات أو المطلوبات المالية
 مع جهة أخرى وتحت ظروف يمكن أن تكون غير مؤاتيه للصندوق.

يلخص الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق ومبادئ القياس واالثبات المتعلقة بها. السياسات المحاسبية 
 المفّصلة مدرجة في األجزاء ذات العالقة ادناه.

 مبادئ اإلثبات  الــبـنــــــــــــــد
 التكلفة   وما في حكمهنقد 

 التكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض  سلع بالمرابحةودائع 
 التكلفة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة  )بدون فائدة( قروض

 
 مقاصة ال

 يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات، فقط عندما يكون هناك حق نظامي قابل للتطبيق إلجراء المقاصة بين المبالغ
 األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت.بالنية للسداد على أساس الصافي، أو اإلعتراف  صندوقالمقيدة، وعندما يكون لدى ال

يتم عرض الدخل والمصاريف بالصافي فقط عندما يسمح بذلك بموجب المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
ناتجة من مجموعة من يتم المقاصة بينها عندما تكون خسائر الرباح وألسبة لوبانوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

 المعامالت المتشابهة. 

 نقد وما في حكمهال

لدى البنوك فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل  سلع بالمرابحةيتكون النقد وما في حكمه من نقد لدى البنوك وودائع 
 .إيداعهامن تاريخ 

 لدى البنوك بالمرابحةسلع ودائع ال

 سلع بالمرابحةبربح ثابت. يتم شراء وبيع ال سلع بالمرابحةتتم الودائع السعلية من خالل البنوك وتستخدم في شراء وبيع ال
بالتكلفة متضمنة  سلع بالمرابحةبناءاً على شروط االتفاق بين الصندوق والمؤسسات المالية األخرى. تسجل في البداية ودائع ال

 كلفة الشراء المرتبطة بها وتقاس فيما بعد بالتكلفة مخصوماً منها مخصص إنخفاض القيمة.رسوم ت
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 صندوق األقصى
 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

  
8 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 
 )بدون فائدة( ضوقرال

فيما  القروض المبالغ التي صرفتالذمم المدينة من تمثل دفع المبالغ للمقترضين.  عندفائدة( )بدون  ضوقرليتم اإلعتراف با
 ض بموجب إتفاقية القرض.ويتعلق بالمشاريع ناقصاً الدفعات المستلمة فيما يتعلق بالمبلغ القائم من أصل القر

 الدخل
 

 البنوك لدى سلع بالمرابحةودائع 

حسب التحقق الزمني على مدى الفترة من تاريخ الصرف الفعلي لألموال حتى تاريخ  الدخل من الودائع لدى البنوك يسجل
 اإلستحقاق.

 تبرعاتمساهمات و

 من المتبرع. تسلمهاعند  دخألباعتبارها المساهمات والتبرعات تقيد 

 المصروفات 

 مشاريعاللتمويل وا برامج منح

 تسجل منح برامج التمويل والمشاريع كمصروفات عند الصرف.

 وإدارية مصروفات عمومية

  عند تكبدها. نشطةتحمل المصروفات العمومية واإلدارية على قائمة األ

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 :التكلفة المطفأة أو التكلفة ناقصاً انخفاض القيمة

إذا وجد دليل موضوعي على تحقق خسارة انخفاض في القيمة، فيتم قياس قيمة االنخفاض بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
 .األنشطةوقيمة االسترداد المتوقعة، وتقيد خسائر االنخفاض في قائمة 

 :القيمة العادلة من خالل صافي الموجودات

ي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد يحدث انخفاض في قيمة يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مال
استثمار. في حال االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات يؤخذ بعين االعتبار االنخفاض الكبير 

إذا كانت الموجودات قد انخفضت قيمتها.  أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون التكلفة وذلك عند تحديد ما
إذا وجد أي دليل على انخفاض كبير أو طويل األجل في االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل صافي الموجودات، فإن 

في القيمة الخسارة المتراكمة، التي يتم قياسها بالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة المتداولة ناقصاً أي خسارة انخفاض 
من االستثمار في حقوق المساهمين الذي تم قيده مسبقاً في صافي الموجودات، يتم استبعادها من صافي الموجودات ويتم 

من استثمارات حقوق المساهمين  األنشطة. ال يتم الحقاً عكس قيد خسائر االنخفاض من خالل قائمة األنشطةقيدها في قائمة 
 .نشطةة األالتي تم قيدها سابقاً في قائم
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 صندوق األقصى
 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

  
9 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص -3

 المخصصات
يتم إثبات مخصصات ما إذا كان للصندوق نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق، 

 مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام.

 تحويل العمالت األجنبية
ة في تاريخ تلك المعامالت ذات الصلة. تسجل المعامالت التي تتم بعمالت غير الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائد

ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ إعداد التقرير بالدوالر األمريكي على أساس سعر 
 تم إدراج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في قائمة األنشطة.يالسائد في السوق في ذلك التاريخ.  الصرف

 ات المحاسبية والتقديرات الهامةاالجتهاد
المالية  مؤسساتوفق معاير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لل صندوقيتطلب إعداد القوائم المالية لل

ت الظاهرة في القوائم اإلسالمية استخدام بعض التقديرات الهامة واالفتراضات التي تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبا
وكذلك الدخل والمصاريف، وكذلك تتطلب من اإلدارة أن تجتهد أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق، يتم تقييم  المالية

هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية، وعوامل أخرى بما في ذلك الحصول على استشارات 
 عقولة بالنظر إلى الظروف.تعتبر ممهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية و

 تتلخص أهم االجتهادات والتقديرات فيما يلي:

 العملة الوظيفية وعملة العرض
بما أن معظم عمليات الصندوق تتم بالدوالر، بما فيها الصرف على المشاريع فإن الدوالر هو العملة الوظيفية وعملة العرض 

 للصندوق.

 األحداث الالحقة
المالية إلظهار أثر األحداث التي تحصل بين تاريخ التقرير وتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار بشرط يتم تعديل القوائم 

 .أنها تعطي دليالً على ظروف وجدت بتاريخ التقرير

 فرضية االستمرار
المستقبل المنظور، قامت إدارة الصندوق بتقدير إمكانية إستمرار الصندوق، وهي مقتنعة بأن موارده تمكنه من االستمرار في 

اإلدارة ليس لديها علم بأي شكوك مادية قد تؤثر على قدرة الصندوق على االستمرار في أعماله، لذلك فإن القوائم ن أكما 
 المالية أعدت على أساس مبدأ االستمرارية.

 نقد وما في حكمهال  - 4

 يتكون النقد وما في حكمه في نهاية السنة، مما يلي:
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

     
 13.827.029   43,029,614  نقد لدى البنك

 40.767.937   10,202,027  لدى البنوك  سلع بالمرابحةودائع 
  53,231,641   54.594.966 

ويحتفظ بها لتغطيه تدفقات  من تاريخ اإليداع ثالثة شهور أو أقل إستحقاقها فترةتكون لدى البنوك  سلع بالمرابحةالودائع 
.نقديه متوقعه لمشاريع ملتزم بها
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10 

 

 لدى البنوك سلع بالمرابحةودائع   - 5

ويحتفظ  من تاريخ اإليداع تكون فترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهرالودائع التي في لدى البنوك  سلع بالمرابحةودائع التتمثل 
 :في المستقبل لمشاريع ملتزم بها ةمتوقع ةتدفقات نقدي ةبها لتغطي
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  
     
 97,172,397   107,194,240                   لدى بنوك تقليدية سلع بالمرابحةودائع 
 15,754,115   56,597,856                     لدى بنوك إسالمية سلع بالمرابحةودائع 

                   163,792,096   112,926,512 
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  - 6

البنك اإلسسسالمي للتنمية  مجموعةب عضسساءالمؤسسسسسسات األ خالل دورة أنشسسطته العادية، يقوم الصسسندوق ببعض المعامالت مع

تم تالتي و سسسسلع بالمرابحةاإلعتراف بالدخل من ودائع الو البنوكلدى مرابحة ودائع تتمثل في  وصسسسناديق االئتمان التابعة له

أطراف ذات العالقة في  لـسس /من المطلوبة تتمثل أرصدة المعامالت  والصندوق. هذه المنشآتمن خالل حسابات داخلية بين 

 يلي: السنة ممانهاية 

 :من أطراف ذات عالقة طلوبم (أ)
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  
     
 -  15.483  التنمية الكويتي صندوق

 683.139  -  صندوق وقف موارد الحساب الخاص
 683.139  15.483  المجموع

 ألطراف ذات عالقة: طلوبم (ب)
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

 1.324.375  1,324,375  ليبيا –مبادره "بناء" للتمكين االقتصادي 
 -  163  صندوق وقف موارد الحساب الخاص

 94.624  1,078,181  الموارد المالية العادية –البنك اإلسالمي للتنمية 
 1.418.999  2,402,719  المجموع

 مسجلة بإسم البنك اإلسالمي للتنمية. ةإن الموجوادت الظاهرة بالقوائم المالي
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 الموازنة تمويلل حسن قرض  - 7

مليون دوالر أمريكي  480يبلغ عم السسسسسسسسلطة الفلسسسسسسسسطينية بدون فوائد لد قرض فيالممنوح لدعم الموازنة ض رالق تمثلي
جمادى األولى  13م )الموافق 2007مايو  31 ي. وفسسسسسسسسدد على فترات متفاوتةي (مليون دوالر أمريكي 480: م2018)

الموازنة  دعم قروض تحويل كلب 1428-1/قرار رقم م.أس األعلى لصسسندوقي األقصسسى والقدس عتمد المجلا (هـسسسسسسسس1428
  .م2007مايو  31 إبتداء من ،سنوات 5لى فترة سماح قدرها إضافة ة باإلسن 25لفترة  تهواحد وإعادة جدول قرضفي 

المجلس األعلى للصسسندوق إعادة جدولة قرض  م اعتمد م2019أبريل  6بتاريخ  م1/2019وفقاً لقرار المجلس األعلى رقم 
 .م2019-1-1فترة سماح اعتبارا من سنوات  5سنة تشمل  30الموازنة لفترة 

 مشاريعال لتمويل  قروض  - 8
 

 ما يلي:هي ك كما في نهاية السنةالقروض  يلصتفا (أ
 

  
 

  أصل القرض

رصيـــد القرض كما 
 في 
ديسمبر  31

  م2018
 المبلغ المستلم 

  السنة خالل
 رصيـــد القرض كما في 

 م2019ديسمبر  31
         

 4.749.534  ـــ        4.749.534  4.750.000  توسعة وتجهيز جامعات فلسطينية 
تمويل مشاريع اسكان في القدس 

 9.823.133  ـــ        9.823.133  10.000.000  والخليل وغزة
 2.993.128  ـــ        2.993.128  3.000.000  تأهيل الطرق البديلةعادة إ

 2.992.432  ـــ        2.992.432  3.000.000  مشروع إعادة تأهيل وترميم المنازل
 7.996.753  ـــ        7.996.753  8.000.000  دعم الخدمات البلدية

 4,250,000  (375,000)  4,625,000  5.000.000  الربط الكهربائي مع األردن
 4.330.665  ـــ        - 4.330.665  4.400.000  التعليمدعم قطاع 

 37,135,645  (375,000)  37,510,645  38,150,000  م2019ديسمبر  31
         

 37.510.645  (375.000)  37,510,645  38.150.000  م2018ديسمبر  31
 

م اعتمسسد المجلس األعلى للصسسسسسسسنسسدوق إعسادة جسدولسة  م2019أبريسل  6بتسساريخ  م1/2019وفقسساً لقرار المجلس األعلى رقم 
 .م2019-1-1سنوات فترة سماح اعتبارا من  5سنة تشمل  30 لفترةمشاريع الض وقر
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 الصندوق رصيد  - 9

 الصندوق مما يلي: رصيديتكون 
 
ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  إيضاح وصف

 م2018
      

   1.800.000.000   1 - 9 موارد الصندوق المصرح بها  
1.800.000.000 

      
      (:1أموال مستلمة )إيضاح 

 542.400.000   542.400.000    قمة القاهرة
 222.220.245   222.220.245    قمة بيروت وسرت 

 58.750.000   111,421,319   قمة البحر الميت
 60,526,945   60,526,945    القدستحويل موارد صندوق 

 483,999,129   526,186,080  3 - 9 مساهمات الصناديق العربية وأخرى 
 1.367.896.319  1,462,754,589   2 - 9 إجمالي المساهمات المستلمة

      

 )727.210.175(  )779,276,448(  10 منح تراكمية لتمويل برامج ومشاريع 
لدى البنوك  سلع بالمرابحةإيرادات تراكمية من صافي ودائع 

 مخصوماً منها المصروفات العمومية واإلدارية
  

48,571,737 
 

 43.762.848 

 رصيد الصندوق في نهاية السنة 
  

 732,049,878 
 

 684.448.992 
 
 :يظهر الجدول أدناه موارد الصندوق المصرح عنها 1-9
 

ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  إيضاح البيان
 م2018

 800.000.000  800.000.000  * قمة القاهرة
 500.000.000  500.000.000  ** قمة بيروت وسرت

 500.000.000  500.000.000  *** قمة البحر الميت
 1.800.000.000  1.800.000.000   إجمالي الموارد المصرح بها

 
 
 (.م2000أكتوبر  21و 20هـ )1421رجب  24و 23العربية والذي عقد في القاهرة في بموجب قرار مؤتمر القمة *( 
 
 م.2010مارس  24بتاريخ  503دعم إضافي لموارد الصندوق بناءاً على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  (**
 

 (.م2017/ 29/3-3( ج 28د.ع ) 677ق  )قم م وبناًء على قرار جامعة الدول العربية بقمة البحر الميت رق2017مارس  27بتاريخ  (***
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 رصيد الصندوق )تتمة( – 9
 
 المساهمات  2 - 9

 تتمثل المساهمات المستلمة في مساهمات الدول العربية والجهات المانحة األخرى وهي كاآلتي:

 

 

 
 الوصف

 
 قمة البحر الميت قمة بيروت وسرت قمة القاهرة

موارد  منالمحول 
 صندوق القدس 

مساهمات 
الصناديق العربية 

 أخرىو

 
المستلم حتى اجمالي 

 م2019ديسمبر  31

 
المستلم حتى اجمالي 

ديسمبر  31
 م2018

 300.800.000  318,300,000  - - 52,500,000  65.800.000   200.000.000  المملكة العربية السعودية
 154.300.000  171,800,000 - -  35,000,000   16.800.000   120.000.000  دولة الكويت  

 138.550.015   138.550.015  - - -  30.550.015   108.000.000  االمارات العربية المتحدة
 61.900.000   61.900.000  - - -  21.900.000   40.000.000  دولة قطر

 - 11,421,319 - - 11,421,319 - - جمهورية العراق
 61.596.000   61.596.000  - - -  37.596.000   24.000.000  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 29.400.000   29.400.000  - - -  5.400.000   24.000.000  جمهورية مصر العربية
 11.056.989   11.056.989  - - -  5.456.989   5.600.000  الجمهورية العربية السورية

 10.699.944   10.699.944  - - -  2.699.944   8.000.000  الجمهورية اليمنية
 17.400.000   17.400.000  - - -  9.400.000   8.000.000  سلطنة عمان

 3.600.000   3.600.000  - - -  1.200.000   2.400.000  مملكة البحرين
 1.600.000   1.600.000  - - - -  1.600.000  المملكة االردنية الهاشمية

 30.650.000   36,900,000 - -  12,500,000   24.400.000  - المملكة المغربية
 1.577.897   1.577.897  - - -  777.897   800.000  جمهورية السودان
 239.400   239.400  - - -  239.400  - الجمهورية اللبنانية

 60.526.945 60.526.945 - 60.526.945 - - - صندوق القدس
 483.999.129 526,186,080 526,186,080 - - - - خرى الصناديق العربية وأ 

  1,462,754,589 526,186,080 60.526.945 111,421,319 222.220.245 542.400.000 م2019اإلجمالي 

 1.367.896.319 - 483.999.129 60.526.945 58.750.000 222.220.245 542.400.000 م2018اإلجمالي 
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 (تتمةرصيد الصندوق )  - 9
 
 الصناديق العربية وأخرى 3-9

الصناديق  مساهماتم تم التوجيه بإضافة 2006أبريل  30( والمنعقد بتاريخ 23في اجتماع اللجنة اإلدارية للصندوق رقم )
 م2019ديسمبر  31وبلغ رصيد المساهمات حتى تاريخ  مساهمات أخرى ضمن العربية وغيرها من المؤسسات المانحة

 :ما يلي
 .(م2018لعام  دوالر أمريكي 126.257.595) مريكيدوالر أ 146,257,595 منحه بمبلغ •

 .صندوقاليتم إدراتها بواسطة عاله كمنحه لدعم الشعب الفلسطيني ووق النقد العربي المبلغ المذكور أقدم صند
 

 .(م2018لعام  أمريكي دوالر 149.989.600) مريكيدوالر أ 159,989,600منحه بمبلغ  •
المقدمة لدعم الشسسسسعب  المنحةعاله كجزء من أفريقيا المبلغ المذكور أفي االقتصسسسسادية قدم المصسسسسرف العربي للتنمية 

 .صندوقاليتم ادارتها بواسطة الفلسطيني و
 

 .(م2018لعام  دوالر أمريكي 41.000.000) مريكيدوالر أ 41.000.000منحه بمبلغ  •
 .صندوقالدارتها بواسطة إيتم لشعب الفلسطيني وقدم الصندوق السعودي للتنمية المبلغ المذكور أعاله كمنحه لدعم ا

 

 .(م2018لعام  دوالر أمريكي116.000.000) مريكيدوالر أ 125,131,704 منحه بمبلغ •
يتم عاله كمنحة لدعم الشسسسعب الفلسسسسطيني وأصسسسادي واالجتماعي المبلغ المذكور قدم الصسسسندوق العربي لالنماء االقت

 .صندوقالادارتها بواسطة 
 

 .(م2018لعام  دوالر أمريكي  50.751.844 ) دوالر أمريكي 54,046,581بمبلغ خرى منح أ •
 .صندوقالدارتها بواسطة إتم يلدعم الشعب الفلسطيني و مقدمة أخرى منح

 
   تمويل برامج ومشاريعمنح   - 10

 ما يلي: بحسب القطاعات م مشاريعالبرامج والمنح تمويل تتمثل حركه 
 
 م2019ديسمبر  31 سنةنفقات خالل ال سنةبداية ال القطاع
 179,661,610 10,797,191 168,864,419 التعليم 
 121,120,852 3,481,201 117,639,651 الصحة

 80,232,802 3,390,263 76,842,539 الزراعة
 245,956,638 15,113,139 230,843,499 البنية التحتية

 69,678,732 12,919,467 56,759,265 التمكين االقتصادي 
 82,625,812 6,365,010 76,260,802 التجارة وأخرى 

ديسمبر  31المجموع للسنة المنتهية في 
 779,276,446 52,066,271 727,210,175 م2019

 727.210.175 52.328.738 674.881.437 م2018ديسمبر  31المنتهية في  لسنةالمجموع ل
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 الزكاة وضريبة الدخل  - 11
 

 جزءاً من بيت المال وبالتالي ال يخضع للزكاة وضريبة الدخل. الصندوقللبنك اإلسالمي للتنمية، يعتبر هذا وفقاً 

 الهيئة الشرعية لمجموعة البنك االسالمي للتنمية  - 12

مجلس المديرين رئيس مجموعة البنك بعد استشارة  يقوم بتعيينهمتخضع أنشطة البنك إلشراف الهيئة الشرعية التي تتكون من أعضاء 
يتم تعيين أعضاء الهيئة . للبنك المديرين التنفيذيينقرار مجلس  لبنك بموجبامجموعة الهيئة الشرعية ل تالتنفيذيين للبنك، وقد تأسس

 الشرعية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

 يلي:تتضمن مهام الهيئة الشرعية ما 
االئتمان  البنك وصناديقعضاء بمجموعة األ المؤسساتوالنظر في كل ما يوجه إليها من معامالت ومنتجات يطرحها البنك  •

اإلسالمية، ووضع المبادئ األساسية لصياغة  الشريعة أحكام ومبادئالتابعة له لالستخدام ألول مرة والحكم على توافقها مع 
 العقود ذات الصلة وأي وثائق أخرى.

االئتمان  البنك وصناديقعضاء بمجموعة اء رأيها بشأن البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية التي يعتزم البنك والمؤسسات األإبد •
التابعة له استخدامها، ووضع المبادئ األساسية لصياغة العقود ذات الصلة وأي وثائق أخرى، والمساهمة في تطويرها بغية 

 سبة وصناديق االئتمان التابعة له بهذا الصدد.تعزيز تجربة البنك والجهات المنت

اإلجابة على األسئلة واالستفسارات والتوضيحات الموجهة إليها من قبل مجلس المديرين التنفيذيين أو إدارة البنك والمؤسسات  •
 له. االئتمان التابعة وصناديقالبنك عضاء بمجموعة األ
 

بمجموعة البنك وصناديق االئتمان التابعة له لتعزيز وعي موظفيه للعمل عضاء المساهمة في برنامج البنك والمؤسسات األ •
 المصرفي اإلسالمي وتعميق فهمهم لألسس والقواعد والمبادئ والقيم المتعلقة بالمعامالت المالية اإلسالمية.

 
االئتمان التابعة له  يقالبنك وصنادعضاء بمجموعة تقديم تقرير شامل إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك والمؤسسات األ •

    اآلراء والتوجيهات والمعامالت التي تمت مراجعتها.اإلسالمية في ضوء  الشريعة أحكام ومبادئيوضح مدى إلتزام البنك 
 إدارة المخاطر  - 13
 

قسم إدارة مخاطر للمجموعة مستقلة استقالال كامالً عن جميع إدارات األعمال وكذلك عن  اإلسالمي للتنمية لدى البنك
المنشآت األخرى للبنك بما فيها الصندوق. تعتبر إدارة مخاطر المجموعة مسئولة عن جميع سياسات وإرشادات وإجراءات 

وقياس ومراقبة جميع أنواع المخاطر  المخاطر لغرض تحقيق مستوى مخاطر آمن ومستدام ومنخفض للبنك من خالل تحديد
المتأصلة في أنشطته. قام البنك أيضاً بتكوين لجنة إدارة مخاطر تتمثل مسئوليتها في مراجعة سياسات وإجراءات وإرشادات 

لضمان وجود ضوابط رقابية مالئمة على جميع  والصناديق التابعة إدارة المخاطر وتحديد إطار عمل إدارة مخاطر البنك
 طر الرئيسية الناتجة من المعامالت المالية للبنك والصناديق التي يديرها.المخا
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16 

 
 

 إدارة المخاطر )تتمة(   -13

 مخاطر االئتمان ( أ

على الوفاء بالتزاماته، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تنشأ  ةمالي ةهي مخاطر عدم مقدرة طرف في أدا
 المخاطر االئتمانية للصندوق بشكل رئيسي من موجوداته المالية. 

بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي يحتفظ بها الصندوق فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هو قيمتها 
مبين في قائمة المركز المالي. تتكون الموجودات التي تخضع لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد وما  الدفترية كما هو

  .ال والذمم المدينة والقروض سلع بالمرابحةوودائع ال في حكمه
بتطوير وتطبيق سياسات وضوابط ائتمانية شاملة كجزء من إطار العمل في إدارة مخاطر االئتمان وذلك  صندوققام ال 

 كجزء من إطار إدارة المخاطر لتوفير إرشادات لجميع أنواع التمويل.

مان ، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى شهية المخاطر الكلية لالئتصندوقيتم ابالغ هذه السياسات بصورة واضحة داخل ال
ضمن المعايير التي وضعتها اإلدارة. تقوم إدارة المخاطر بشكل مستقل بوضع سياسات االئتمان، وحدود االئتمان ومراقبة 
ومراجعة االستثناءات الممنوحة لبعض األطراف ومراقبة األنشطة المختلفة للتأكد من إبقاء المخاطر في حدودها الدنيا 

  ومجلس المديرين التنفيذيين في هذا الشأن. ندوقصوالمعقولة وفقاً لما حددته إدارة ال
  مخاطر السوق ( ب

  يتعرض صندوق الوقف لمخاطر السوق التالية:
 مخاطر تغير أسعار الصرف

تنشأ مخاطر العملة من احتمال التغيرات في أسعار العمالت األجنبية التي تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية 
المقومة بالعمالت األجنبية في حالة عدم تحوط الصندوق لمخاطر العمالت بواسطة أدوات التحوط. التعرض لمخاطر 

وق مقومه بالدوالر األمريكي. ليس أي من موجودات الصندوق مقوما موجودات ومطلوبات الصند إنالعمالت محدود، حيث 
   بالعمالت غير العملة الوظيفية، وبالتالي فهو غير معرض لمخاطر مهمة من العمالت األجنبية.

 مخاطر هامش الربح  
 لية.تظهر مخاطر هامش الربح من إمكانية أن يكون التغير في هامش الربح له أثر على قيمة األدوات الما

ال يتعرض الصندوق لمخاطر هامش الربح من استثماراته، حيث أن جميع مجودات ومطلوبات الصندوق تحمل معدل ربح 
   ثابت.

  مخاطر السيولة  ( ج
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة الصندوق على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به. للوقاية من هذه المخاطر، 

 متحفظاً وذلك عن طريق االحتفاظ بمستويات عالية من السيولة يتم استثمارها في النقد وما في حكمه.يتبع الصندوق توجهاً 
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17 

 
 

 لة للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة العاد  - 14
 
 لف األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. أتت

و دفعها لتحويل مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك أالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه من بيع موجودات 
 بشروط التعامل السائدة بتاريخ القياس. 

  قياس القيمة العادلة مبني على افتراض بأن معاملة بيع الموجودات أو تجويل المطلوبات تنشأ في: 
 أو و المطلوبات،أسوق رئيسي للموجودات  •
 و المطلوبات.أو المطلوبات، في أفضل سوق مؤات للموجودات أفي غياب السوق الرئيسية للموجودات  •

 ليه من الصندوق.إيجب أن يكون السوق المؤاتى ممكن الوصول 
دات او المطلوبات و المطلوبات بافتراض بان يقوم المشاركين بالسوق عند تسعير الموجوأيتم قياس القيمة العادلة للموجودات 

 فضل مصلحتهم االقتصادية. أبالتصرف بما فيه 
من خالل البنوك والذمم المدينة والقروض  سلع بالمرابحةودائع التتكون موجودات الصندوق من النقد وما في حكمه و

 ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات عن قيمتها الدفترية.  وتتكون المطلوبات من الذمم الدائنة.
 

 التشغيل مخاطر  - 15

مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات الداخلية أو العنصر  بأنها التشغيلمخاطر يعّرف الصندوق 
البشري أو األنظمة، أو الناجمة عن األحداث الخارجية التي تشتمل على سبيل المثال ال الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر 

 عدم االلتزام بالشريعة.
يقوم الصسسسندوق بإدارة مخاطر  ية لإلدارة على جميع المسسسستويات.وتعتبر إدارة مخاطر التشسسسغيل جزء من المسسسسؤولية اليوم

 وتقييمالتشسسغيل بناًء على إطار متناسسسق يّمكن الصسسندوق من تحديد سسسجل مخاطره التشسسغيلية وأن يقوم بشسسكل منتظم بتحديد 
 أولوياتها. تحديدالمخاطر و

 
 الشريعة اإلسالمية أحكام ومبادئبعدم االلتزام  مخاطر

 
من  اجزءً باعتبار ذلك الشريعة  ومبادئأحكام لتزام بحماية عملياته من مخاطر عدم االبالغة لأهمية يولي الصندوق 

. صندوقالتأسيس أهداف جزًءا ال يتجزأ من  الشريعةومبادئ أحكام بم لتزااال لإدارة المخاطر التشغيلية. يشكّ 
من خالل االستفادة من اإلطار الشريعة بفعالية  ومبادئأحكام بلتزام عدم االمخاطر  بإدارة قوميصندوق فالوبالتالي، 

أو عمليات ة ال. ولذا؛ فإن إدارمن اإلجراءات والسياسات التي وضعتها مجموعة البنك في هذا الشأن القوي والواسع
، االلتزام بالشريعةضمن إجراءاتها ثقافة دمج ت، لدفاعباعتبارها خط األول ل الشعب المعرضة لمخاطر عدم االلتزام،

أحكام لتزام باالمخاطر عدم لدفاع إلدارة ومراقبة الثاني لخط ال البنك مجموعةبااللتزام الشرعي قسم تمثل في حين 
تأكيداً  البنك وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي لمجموعةقّدم توالعمليات. قبل تنفيذ  بشكل استراتيجي الشريعة ومبادئ

على منهجية وتعتمد وظيفة التدقيق الشرعي في ذلك ه الخط الثالث للدفاع بعد تنفيذ العمليات معقواًل مستقاًل باعتبار
 .المخاطرتقييم التدقيق الشرعي الداخلي القائمة على 
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 األرقام المقارنة  - 16

أرقام تم إعادة تبويب بعض أرقام السسسسسنة السسسسسابقة لتتوافق مع عرض السسسسسنة الحالية. يلخص الجدول أدناه إعادة تصسسسسنيف 
 على النحو التالي: م2018

 

 م2018ديسمبر  31 الفئة

 )المبلغ عنها فاألصل(

 المبلغ

 النقص( /)الزيادة

 م2018ديسمبر  31

 )معاد تصنيفها(

لدى  سسسسسسسلع بالمرابحةودائع 
 البنوك

111,900,000 1,026,512 112,926,512 

إيسسسسرادات مسسسسسسسسسسسستسسسسحسسسسقسسسسة 
 وموجودات متداولة أخرى

1,188,633 (1,026,512) 162,121 

 

 معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي ولم تدخل حيز النفاذ  - 17
للمحاسسسسبة والمراجعة للمؤسسسسسسسسات المالية تم إصسسسدار معايير المحاسسسسبة المالية الجديدة التالية من قبل المؤسسسسسسسسة اإلسسسسالمية 

اإلسسسالمية )أيوفي( تم إصسسدار معايير المحاسسسبة المالية الجديدة التالية وهي ضسسمن مرحلة الصسسياغة لطرحها باسسستثناء معيار 
( "إصدارات الصكوك" ويتوقع أن يتم إصدارها في المستقبل القريب. ينوي الصندوق تطبيق معايير 29المحاسبة المالية )

تقارير المالية هذه عند دخولها حيز التنفيذ ويقوم البنك حالياً بتقييم تأثير معايير المحاسسسسسسبة المالية الجديدة هذه على قوائمه ال
 المالية واألنظمة.

 
 " ( "إصدارات الصكوك29معيار المحاسبة المالية ) (1)

الصكوك بصفة أساسية بناء على هيكل يهدف هذا المعيار إلى تقديم توجيهات حول المحاسبة وتصنيف وعرض إصدارات 
والذي قد يشمل المحاسبة داخل قائمة المركز المالي والمحاسبة خارج قائمة المركز المالي. تعتمد هذه التصنيفات  ،الصكوك

، فيما يتعلق بالمخاطر السسسسسسسيطرة ةعلى السسسسسسسيطرة على مثل هذه الموجودات التي تتكون من القدرة على السسسسسسسيطرة وطبيع
أميناً نيابة عن حملة الصسسسكوك. ينطبق هذا المعيار على المحاسسسسبة  اوكذلك المنافع المتنوعة للمؤسسسسسسسسة أو بصسسسفته والمنافع

 والتقارير المالية حول إصدار الصكوك في دفاتر المصدر. 
 
 ( "انخفاض القيمة وخسائر االئتمان"30معيار المحاسبة المالية ) (2)

سبة المالية ) سبة المالية )( محل 30سيحل معيار المحا ( "المخصصات واالحتياطيات" وتم تطويره ضمن 11معيار المحا
المنهج الجديد حول تحديد وإدراج انخفاض القيمة وخسسسائر االئتمان، وتحديداً منهج الخسسسائر المسسستقبلية المتوقعة كما جرى 

( على التعرض 30لمحاسسسسسسسبة المالية )( "األدوات المالية". ينطبق معيار ا9تقديمه ضسسسسسسمن المعيار الدولي للتقرير المالي )
 خارج قائمة المركز المالي.

 أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. 2020يناير  1يدخل هذا المعيار حيز التنفيذ للفترات المالية التي تبدأ في 
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 )تتمة( النفاذ لم تدخل حيز و أيوفي عن ادرةصالالمالية المحاسبة  معايير  - 17
 
 "وكالة باالستثمار"  –( 31معيار المحاسبة المالية ) (3)

)الوكالة  يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ المحاسسسسسسسسبة ومتطلبات التقرير المالي لمعامالت وأدوات االسسسسسسسستثمار بالوكالة
 لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتغيرة لكل من الموكل والوكيل.  باالستثمار(

 
 .   م2020يناير  1للفترات التي تبدأ في  للصندوقيجب أن يطبق هذا المعيار على القوائم المالية 

 
 "االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة"  –( 33معيار المحاسبة المالية ) (4)

( "االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" الصادر 25يقوم هذا المعيار بتحسين وإلغاء معيار المحاسبة المالية )
م. يهدف هذا المعيار إلى وضسسسع مبادئ 2010عن هيئة المحاسسسسبة والمراجعة للمؤسسسسسسسسات المالية اإلسسسسالمية الصسسسادر في 

ح لالسسسستثمارات في الصسسسكوك واألسسسسهم واألدوات األخرى المماثلة التي التصسسسنيف واالعتراف والقياس والعرض واإلفصسسسا
 تستخدمها المؤسسات المالية اإلسالمية )"المؤسسات"(. 

 
ويحدد الشسسسسسسريعة اإلسسسسسسسالمية ومبادئ  حكامأمع  المتفقةي عرف المعيار األنواع الرئيسسسسسسسية لألدوات المالية لالسسسسسسستثمارات 

 المعالجات المحاسبية األساسية الخاصة بخصائص ونموذج أعمال المؤسسة التي تقوم باالستثمار وإدارته واالحتفاظ به. 
 

 م.   2020يناير  1للفترات التي تبدأ في  للصندوقطبق هذا المعيار على القوائم المالية يجب أن ي  
 
 ملة الصكوك" ( "التقارير المالية لح34معيار المحاسبة المالية ) (5)

أدوات الصسسكوك. يهدف  تحت الكامنةهذا المعيار توصسسيف مبادئ المحاسسسبة ومتطلبات التقارير للموجودات  ينوي
سبة  سيس مبادئ المحا  الصكوك تحت الكامنة االمالية للموجودات واألعمال التجارية  والتقاريرهذا المعيار إلى تأ

 المستفيدة وبالتحديد حملة الصكوك.  ألطرافا لجميعالتقارير  وعدالةللتأكد من شفافية 
 

ً  الصسسكوك على المعيار هذا تطبيق يجب  المالية المؤسسسسسسات عن الصسسادرة اإلسسسالمية الشسسريعةومبادئ  ألحكام وفقا
نِشأة الجهة"  بـ)تسمى  األخرى والمؤسسات  أو خاص غرض ذات منشأة استخدام خالل من أو مباشر بشكل"( الم 

أة"الجهة  بواسسسسطة المالي المركز قائمة دخل بها االحتفاظ يتم التي بالصسسسكوك يتعلق فيما. مماثلة آلية نشسسسِ ً " الم   وفقا
أة، الجهة دفاتر في( "الصسسسكوك 29) المالية المحاسسسسبة معيار لمتطلبات نشسسسِ أة الجهة تختار قد الم  نشسسسِ  تطبيق عدم الم 

  .التاريخ هذا بعد أوم 2020 يناير 1 في تبدأ التي الماليةعلى الفترات  لنفاذا حيز المعيار هذا يدخل. المعيار هذا
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 )تتمة( لم تدخل حيز النفاذ و أيوفي عن ادرةصالالمالية المحاسبة  معايير  - 17
 
 ( "احتياطيات المخاطر" 35معيار المحاسبة المالية ) (6)

المالية الخاصسة باحتياطيات المخاطر التي يتم انشساؤها للتخفيف من يهدف هذا المعيار إلى إيجاد مبادئ المحاسسبة والتقارير 
. االسالمية المخاطر المتنوعة التي تواجهها األطراف المستفيدة، بالتحديد الربح والخسارة للمستثمرين في المؤسسات المالية

مية بإنشسسائها للتخفيف من مخاطر يجب أن ينطبق هذا المعيار على احتياطيات المخاطر التي تقوم المؤسسسسسسة المالية اإلسسسال
االئتمان والسسسسسوق واالسسسسستثمار في األسسسسسهم والسسسسسيولة ومعدل العائد أو مخاطر االسسسسستبدال التجارية التي تواجهها األطراف 
المستفيدة. ومن الناحية األخرى، فإن مخاطر التشغيل من مسؤولية المؤسسة المالية اإلسالمية بحد ذاته. وبالتالي فإنه يجب 

 تطبيق هذا المعيار على احتياطي المخاطر الذي تم إيجاده للتخفيف من المخاطر التشغيلية.عدم 
 

والتزامات المعاوضسسسة" ويجب تطبيقها  " انخفاض القيمة وخسسسسائر االئتمان( 30ي كمل هذا المعيار معيار المحاسسسسبة المالية )
( " المخصسسسسصسسسسات 11غاء معيار المحاسسسسسبة المالية )( بإل35( و)30في آن واحد. يقوم كل من معياري المحاسسسسسبة المالية )

   .واالحتياطيات" السابق
م او بعد هذا التاريخ. يسسسمح بالتطبيق 2021يناير  1ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للصسسندوق للفترات التي تبدأ في 

 " انخفاض القيمة وخسسسائر االئتمان( 30المبكر فقط إذا قررت المؤسسسسسسة المالية اإلسسسالمية تطبيق معيار المحاسسسبة المالية )
 والتزامات المعاوضة" 

 حدث الحق  - 18

ستمر تفشي فيروس كورونا نوفيل )كوفيد  . وبالتالي، فإنه من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى التأثير باالزدياد والتوسع( 19ي
هذا التفشسسسسسي حدثاً الحقا للميزانية العمومية ال يسسسسسستدعي  الصسسسسسندوقعلى األعمال واالقتصسسسسساد. ويعتبر  وأثرهالكلي ومدته 
ومدتها غير مؤكدة ويعتمدان على التطورات المسسستقبلية التي ال يمكن توقعها بدقة  يزال كل من مسسستوى اآلثار التعديل. وال

في هذا الوقت. وبالنظر إلى حالة عدم التيقن االقتصسسسسسسسادي القائمة، فال يمكن عمل تقدير موثوق به لألثر في تاريخ اعتماد 
 التدفقات النقدية والوضع المالي في المستقبل.أن تؤثر هذه التطورات على نتائجنا المالية و نهذه القوائم المالية. ويمك
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المدفوعالدولة
مساهمات
قمة بيروت

مساهمات
قمة سرت

مساهمات 
المجموعقمة البحر الميت

200,00016,80049,00052,500318,300المملكة العربية السعودية

120,00016,800035,000171,800دولة الكويت

108,0007,80022,750138,550اإلمارات العربية المتحدة

40,0002,40019,50061,900دولة قطر

24,0009,61627,98061,596جمهورية الجزائر

24,0002,4003,00029,400جمهورية مصر العربية

9,5001,20010,700الجمهورية اليمنية

00011,42111,421جمهورية العراق

8,0002,4007,00017,400سلطنة عمان

7,1003,95711,057الجمهورية العربية السورية

2,4001,2003,600مملكة البحرين

1,60001,600المملكة األردنية الهاشمية

8007781,578جمهورية السودان

02,40022,00012,50036,900المملكة المغربية

545,40067,751151,230111,421,000875,802المجموع

مساهمات دول أخرى

239239الجمهورية اللبنانية

1212جمهورية مالي

88جمهورية باكستان

259259المجموع

545,40068,010151,230111,421,000876,061المجموع اإلجمالي

ملحق رقم )1(
جدول تغذية الحسابات لصندوق األقصى  )10 مارس 2020م(


