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رؤيا رئيس مجلس اإلدارة لعام 2012 / 2011

سعيد خوري  -رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،،،
مضى عام آخر ،ويزداد فخرنا بالدعم الدائم من مساهمينا وإيمان الشعب الفلسطيني بقدرتنا على الوفاء بمسؤولياتنا.
إنني كفلسطيني أفتخر بأحد المشاريع األعز على قلبي وهي الشركة الفلسطينية للكهرباء ،والتي من أهدافها توفير الطاقة
الكهربائية الذي يمثل األداء الجيد لإلستثمار النشط والفعال وسوف يوفر بذلك الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني والمستقبل
األكثر إيجابية للشركة الفلسطينية للكهرباء.
تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء على أسس قوية للقيام بدور إيجابي في دعم اإلقتصاد الفلسطيني والمجتمع المحلي،
ونحن نسعى جاهدين على الحفاظ دائما ً على أعلى المستويات في تطوير الكفاءة المهنية واإلدارية والوفاء دائما ً بتوقعات
مساهمينا باإلنجازات التي حققناها بعام  2011ويمكنني القول بكل فخر أن األساس القوي والمتين ودعم مساهمينا للشركة
هو الذي رسخ التوقعات اإليجابية لمستقبل الشركة الفلسطينية للكهرباء وساعد في تحقيق إنجازاتنا.
وكمطور رئيسي لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية ،نحن على إستعداد لتنفيذ وتطوير مشاريعنا في العام  2012بروح
معنوية عالية ،ونؤكد بذلك بأن عوائد وحقوق مساهمينا بأيدي أمينة ومكفولة لدينا.

سعيد خوري
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة المدير التنفيذي العام

وليد سلمان  -المدير التنفيذي العام

مساهمينا األعزاء،،،
تتقدم السنين بنا ومشروعنا وشركتنا تقوم بواجبها على أحسن وجه فنيا ً وماليا ً وتحقق المردود المتوقع وتقوم بالتزاماتها رغم
الظروف الصعبة في بالدنا وفي قطاع الكهرباء في غزة.
تقوم الشركة الفلسطينية للكهرباء بتطوير القدرات الفنية واإلستثمارية للتوسع بمجال الكهرباء بوطننا.
إستطعنا أن نمتد إلى الضفة الغربية من خالل عقد اإلتفاقيات الالزمة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتطوير محطة
كهرباء جديدة في الضفة الغربية وشركة فلسطين للكهرباء هي المطور األساسي وتمتلك الحصة الرئيسية في هذا المشروع
الجديد مستفيدين من تراكم مخزون المعرفة والخبرة والنجاح الذي حققته شركتنا.
ونعاهد مساهمينا على السير قدما ً من أجل رفع وتحسين أداء الشركة والمردود اإلستثماري على رأس المال لمصلحة
المستثمر والمواطن والوطن ،وكما نؤكد على استمرارنا في طريق النجاح بدعمكم وثقتكم الكبيرة.
وقد كانت نتائج شركتنا لعام  2011أفضل ومتقدمة عن نتائج  2010بما يعزز موقف الشركة المالي واإلستثماري ويؤكد أننا
على الطريق الصحيح والنجاح األكيد.

وليد سلمان
المدير التنفيذي العام
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الملخص التنفيذي
 .1موجز عن الشركة

تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء في العام  1999وفقا ً للقوانين الفلسطينية ،وذلك بهدف انشاء محطات لتوليد الكهرباء في
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
نحن شركة مساهمة عامة ،حيث يمتلك المساهمين من الجمهور نسبة  %33ويمتلك المساهمين من القطاع الخاص .%67
تأسست شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) كذراع لتشغيل محطات توليد الكهرباء برأس مال  60مليون دوالر
أمريكي ،حيث تمتلك الشركة محطة غزة لتوليد الكهرباء المزود الفلسطيني الوحيد للكهرباء في غزة حسب االتفاقيات
الموقعة .
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التسلسل الزمني للشركة
1999
تأسيس الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
2004
بدء التشغيل التجاري لمحطة توليد الكهرباء بقدرة  140ميجا واط
انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية
البدء في تداول سهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية
2005
أول عملية توزيع أرباح على المساهمين
2006
القصف الجوي الذي استهدف محوالت محطة توليد الكهرباء في يونيو
تعليق التداول على سهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية لحماية المساهمين ثم عودة السهم إلى التداول في
نوفمبر
إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في أكتوبر
2007
إجراء عمل الصيانة الرئيسية واالنتهاء منها
تركيب المحول األخير كجزء من مهام اإلصالح ،بعد أحداث العام 2006
2009
االنتهاء من جميع أعمال الصيانة الرئيسية للتوربينات وضمان سالمة تشغيلها
2010
تأسيس الشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة المساهمة العامة المحدودة في الضفة الغربية مع شركاء ومستثمرين من
مجمل القطاعات الفلسطينية
2011
اتمام عملية الصيانة الدورية من قبل شركة سيمنز الحدى التوربينات الغازية والبخارية في نهاية العام 2011
إطالق قسم التطوير االجتماعي (إيجابي) ،والذي يقوم بدعم المنظمات والجمعيات االنسانية وتشجيع عمل المجتمع
المحلي على جميع المستويات

الشركة والنظام البيئي
إننا نهدف إلى ضمان الحفاظ على المعايير البيئية عند تشغيل وصيانة المحطة وفقا ً لمتطلبات أوبك ومعايير البنك
الدولي باإلضافة إلى االلتزام بالمعايير ومتطلبات النظام البيئي الفلسطيني

موظفي الشركة
يعتبر تطوير أداء الموظفين اللبنة األساسية بالشركة نظراً لطبيعة األعمال والواجبات المختلفة المناطة بهم ،ويتمثل ذلك في
وضع النظم واإلجراءات التي تتناسب مع طبيعة العمل ،باإلضافة إلى تحديد احتياجات التطوير اإلداري والفني للموظفين
والعمل على متابعتها وإجراء تقييمها بشكل مستمر بهدف الكشف عن المعوقات وإجراء التطوير الالزم في المجاالت المطلوبة.
يوجد لدى الشركة حاليا ً  164موظفا ً من اإلداريين ،المهندسين ،الفنيين ورجال األمن ،لديهم المؤهالت والكفاءات ويحملون
الشهادات العلمية بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم تتوزع على النحو التالي :
					
درجة الدكتوراه
		
2
الماجستير
درجة
		
2
درجة البكالوريوس
		
72
درجة الدبلوم
		
10
المهنية
الكليات
شهادات
		
19
ابتدائي – إعدادي – ثانوي 28 – 18 – 11
ال يحملون أي شهادات
		
2

		
		
		

قد نجحت الشركة في االعتماد على األيدي العاملة الفلسطينية كليا ً في جميع األقسام الفنية واإلدارية.
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محطة توليد الكهرباء  -الملخص الفني والتشغيل

الهدف األساسي من إنشاء محطة غزة لتوليد الكهرباء هو اإليفاء باحتياجات محافظات غزة من الطاقة الكهربائية مع األخذ بعين
االعتبار االحتياجات الصناعية والنمو السكاني الطبيعي.
تعمل محطة توليد الكهرباء بقدرة انتاجية تبلغ  140ميغاوات بنظام الدورة المركبة ،حيث تعتمد عملية االنتاج على أربعة توربينات
غازية وتوربينين بخاريين لتشكل مجموعتين لتوليد الكهرباء.
لقد تم تصميم البنية التحتية لمحطة توليد الكهرباء مرنا ً بدرجة كافية ليسمح بتوسيع المحطة مستقبالً وزيادة إنتاجها ،ولكن منذ تشغيل
المحطة وحتى هذه اللحظة ال تزال الوعود مستمرة من سلطة الطاقة بتوسيع الشبكة المحلية بحيث تكون قادرة على استيعاب الطاقة
االنتاجية الكاملة لمحطة التوليد .وقد أدى تدمير اسرائيل لمحوالت محطة التوليد في العام  2006إلى الحد من كمية الطاقة التي
يمكن لسلطة الطاقة من استيعابها وذلك بسبب عدم كفاءة المحوالت المستبدلة مقارنة بالمحوالت األصلية .
ان سلطة الطاقة بصدد شراء عدد من المحوالت اإلضافية والتي ستكون جاهزة للعمل في منتصف العام  2012مما سيمكن سلطة
الطاقة من استقبال الطاقة االنتاجية الكاملة للمحطة.
كما أن التوربينات تم تصميمها لتعمل بنظام مزدوج يسمح بإستخدام الغاز الطبيعي والوقود في عملية التشغيل ،إن الشركة
الفلسطينية للكهرباء تحث السلطة الوطنية الفلسطينية دائما َ على ضرورة تنفيذ الخطة الخاصة بتزويد محطة التوليد بالغاز الطبيعي
مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والتوفير في التكلفة والسعر على المستهلك .

 -2مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
ﻭوﻟﻴﯿﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥن
ﻭوﻟﻴﯿﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥن
ﻭوﻟﻴﯿﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥن
ﻣﺤﻤﺪ ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﻒ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻴﯿﺤﺔ
ﺭرﻓﻴﯿﻖ
ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﻒ
ﺍاﻟﻨﺒﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﻒ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﻮﺩدﻣﻠﻴﯿﺤﺔ
ﺭرﻓﻴﯿﻖ
ﺍاﻟﻨﺒﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ
ﻣﺤﻤﻮﺩدﻣﻠﻴﯿﺤﺔ
ﺭرﻓﻴﯿﻖ
ﻣﺤﻤﻮﺩد ﺍاﻟﻨﺒﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة،٬
ﺍاﻟﺘﻨﻔﻴﯿﺬﻱي ﺍاﻟﻌﺎﻡم
ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة،٬
ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻀﻮ
ﺍاﻟﺘﻨﻔﻴﯿﺬﻱي ﺍاﻟﻌﺎﻡم
ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة،٬
ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻀﻮ
ﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎء
ﺗﻮﻟﻴﯿﺪ
ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺪﻳﯾﺮ
ﺍاﻟﻌﺎﻡم
ﺍاﻟﺘﻨﻔﻴﯿﺬﻱي
ﻛﺒﻴﯿﺮ
ﺍاﻟﺘﻘﻨﻴﯿﺔﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎء
ﻣﺪﻳﯾﺮﻱي ﺗﻮﻟﻴﯿﺪ
ﻣﺪﻳﯾﺮ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍاﻟﺘﻘﻨﻴﯿﺔﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎء
ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲﺗﻮﻟﻴﯿﺪ
ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺪﻳﯾﺮ
ﻣﺪﻳﯾﺮﻱي
ﻛﺒﻴﯿﺮ
ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍاﻟﺘﻘﻨﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮﻣﺪﻳﯾﺮﻱي
ﻛﺒﻴﯿﺮ
ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮ ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ
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مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء
#

األعضاء

1

سعيد خوري

رئيس مجلس اإلدارة

2

شكري بشاره

نائب الرئيس

3

محمد مصطفى

عضو

4

طارق العقاد

عضو

5

نبيل الصراف

عضو

6

هاني علي

عضو

7

مروان سلوم

عضو

8

شرحبيل الزعيم

عضو

9

وليد سلمان

عضو

10

سمير الشوا

عضو

11

فيصل الشوا

عضو

12

خالد العسيلي

عضو

13

فاروق اإلفرنجي

عضو

14

إياد بصل

عضو

التمثيل

المنصب

شركة فلسطين للطاقة

شركة كهرباء فلسطين

شركة مورجنتي
الهيئة العامة للتامين
والمعاشات
مساهم من جمهور
المساهمين

العنوان الكامل

غزة ،النصيرات ،ش .صالح الدين ،محطة
التوليد ،ص ب  1336هاتف  2888600تحويله
رقم  ،331فاكس 2888607

غزة ،النصيرات ،ش .صالح الدين ،محطة
التوليد ،ص ب  1336هاتف  2888600تحويله
رقم  ،331فاكس 2888607
األردن ،عمان ص ب  830392هاتف
 +962 6 4658403فاكس 6 4643071
+962
غزة ،الرمال ،ش .الثورة ،بجوار ملعب فلسطين،
هاتف  ،2829219فاكس 2822473
غزة ،الرمال ،ش .حيفا ،هاتف ،2848025
تلفاكس 2840384

* تبعا للقانون األساسي للشركة فقد خصصت ثالث مقاعد في مجلس اإلدارة للمساهمين من الجمهور ممن يملكون  1%أو
أكثر من إجمالي عدد أسهم الشركة ،وحتى وقت كتابة هذا التقرير ،تم شغل مقعدين فقط من هذه المقاعد وتمت الموافقة على
إعفاء الشركة من شغل المقعد الثالث وذلك لعدم توفر أي مساهمين آخرين يمتلكون كمية األسهم المطلوبة للحصول على مقعد
في مجلس اإلدارة .

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2011
انعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ  27أبريل  2011الذي سبق اجتماع الجمعية العمومية وقام برفع توصية بتوزيع أرباح
نقدية بنسبة  % 10من قيمة رأس المال على المساهمين المالكين لألسهم حتى تاريخ االجتماع ،وتم المصادقة على القرار في
اجتماع الجمعية العمومية .

موعد اجتماع الجمعية العمومية
الموعد المقترح والمتوقع لعقد اجتماع الجمعية العمومية عن العام  2011يوم األربعاء الموافق  25أبريل .2012

 -3مدقق الحسابات الخارجي  /المستشار القانوني

مدقق الحسابات الخارجي للعام 2011
بموجب التصويت في اجتماع الجمعية العمومية
األخير ،لقد تم تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقق
خارجي لتدقيق حسابات الشركة عن العام .2011

المستشار القانوني
مكتب شرحبيل الزعيم وشركاه.

 -4معايير سلوك العمل
الشفافية
لقد حرصت الشركة دائما ً ومنذ إدراج أسهمها في بورصة فلسطين على تطبيق مبدأ الشفافية في عرض جميع المعلومات
المطلوبة بالتوازي مع متطلبات اإلفصاح المعمول بها في بورصة فلسطين ،حيث أنه من الضروري لنا المحافظة على عالقة
وثيقة مع المساهمين والمستثمرين في عرض جميع البيانات الضرورية حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات السليمة والمدروسة
الستثماراتهم وأسهمهم.

االلتزامات القانونية
ال يوجد على الشركة الفلسطينية للكهرباء أية قضايا مرفوعة على الغير أو مرفوعة من الغير.
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 -5عالقات المستثمرين والعمل المجتمعي
دائرة عالقات المستثمرين – توزيع األرباح
لقد قامت إدارة الشركة بتطوير دائرة عالقات المستثمرين منذ العام  2005والتي كانت السباقة في تأسيس هذه الدائرة التي
تهتم بقضايا واهتمامات المساهمين ،وذلك على صعيد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
إن الشركة تضمن حقوق المساهمين المحفوظة لديها واألرباح الغير محصلة والبقاء عليها كاحتياطي في الشركة لدفعها
للمساهمين عند تقديم مطالباتهم حسب األصول.

آلية الحصول على المعلومات للمساهمين
يتم الحصول على المعلومات من خالل موقع بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال ومن خالل مقر الشركة والمواقع
االلكترونية التابعة لهم ،إن التقرير السنوي متوفر دائما ً للمساهمين قبل أسبوعين من اجتماع الجمعية العمومية السنوي،
حيث يمكن الحصول على التقرير السنوي من األماكن التالية :غزة – ورام هللا – نابلس (بحسب اإلعالنات المنشورة بهذا
الخصوص في الصحف).

دور الشركة الفلسطينية للكهرباء في المجتمع
اطلقت الشركة خالل العام  2011قسم التطوير االجتماعي (إيجابي) الذي يقوم بدعم الجمعيات اإلنسانية وتشجيع العمل
المجتمعي في كل المستويات.
تهتم الشركة الفلسطينية للكهرباء بدعم الندوات والمؤتمرات واللقاءات في فلسطين التي تساعد في تسليط الضوء على القضايا
الحيوية في الوطن الخاصة بالمعرفة والتكنولوجيا والتمويل واإلحصاءات.
المساعدات اإلنسانية :الشركة دائما ً تحاول الوصول إلى األسر التي تحتاج إلى مساعدة مالية وطبية عاجلة ،كما
تنظم الشركة بشكل سنوي توزيع طرود غذائية على قائمة من األسر المحتاجة.
المسؤولية االجتماعية المشتركة :إلى جانب مهماتنا ،نحن نهدف إلى مساعدة وإفادة مجتمعنا الفلسطيني عبر
ً
الوسائل المختلفة ،نعمل جنبا إلى جنب مع المرافق التعليمية والمؤسسات الفلسطينية والمدارس والجامعات وبرامج التدريب
التي تعتبر واحدة من تلك الوسائل ،وذلك من خالل استقبال الطالب والمختصين وفئة الشباب في محطة الكهرباء .إننا نعمل
على تقاسم المعرفة مع مجتمعنا وإتاحة المجال للشعور المتبادل في إبداء المسئولية للحفاظ على المستوى المتميز لمحطة
توليد تعمل بأيدي فلسطينية ،إن المهندسين والطالب على ح ٍد سواء سيصبحوا قادرين على اكتساب الخبرة العملية في أنظمة
التشغيل التي تعمل بها المحطة.

تكنولوجيا المعلومات
خصصت الشركة الفلسطينية للكهرباء قدراً كبيراً من مواردها للتأكد من أننا دائما ً نتماشى مع معايير وتطبيقات تكنولوجيا
المعلومات داخليا ً وخارجياً.
خالل العام  ،2011عمل قسم تكنولوجيا المعلومات على تطوير الموقع الكتروني الجديد “البوابة االلكترونية” من أجل
حوسبة ،وأرشفة ،وسهولة التكيف مع التغير السريع الحاصل في تكنولوجيا المعلومات عالمياً ،لقد طورنا نظامنا الحاسوبي
الخاص لألرشفة والمتابعة مستخدمين أحدث التقنيات وأضفنا العديد من المميزات وذلك لتقليل نسبة األخطاء ،وتأمين خدمة
أفضل وأسرع لجميع أقسام شركة غزة لتوليد الكهرباء .إننا نهدف إلى التقليل من استخدام العمل الورقي وبحلول عام 2012
نهدف إلى القضاء تماما ً على العمل الورقي ،وذلك للحفاظ على النظام البيئي.
باإلضافة إلى ما سبق قام أيضا ً قسم تكنولوجيا المعلومات بتحديث وتعديل الموقع االلكتروني للشركة الفلسطينية للكهرباء
باستخدام أحدث تكنولوجيا الويب ،مما يجعلها أكثر مالءمة للمستخدمين من أجل المزيد من التشجيع على التواصل بشفافية
وفعالية مع مساهمينا ومستثمرينا.

 -6التوسع في الضفة الغربية والخطط المستقبلية

بعد تسع سنوات من الخبرة في تشغيل وصيانة محطة غزة لتوليد الكهرباء ،قررنا المشاركة في تطوير شركة لتوليد الكهرباء
في الضفة الغربية.
خالل العام  ،2010تم التوقيع مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية على الوثائق الضرورية الالزمة لتأسيس محطة
لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية ،ونحن على استعداد للبدء في تنفيذ هذا المشروع الهام كمطور رئيسي.
إن خبراتنا المهنية والمتطورة إداريا ً وفنيا ً على امتداد السنوات سيساعدنا على إثبات استمرارنا دوما ً داخل وخارج فلسطين.
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ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﯿﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 5ﻣﻦ ﺍاﻷﺳﻬﮭﻢ:
ﺍاﺳﻢ ﺍاﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﯿﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻡم.ﺥخ.ﻡم

ﻋﺪﺩد ﺍاﻷﺳﻬﮭﻢ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﺔ

38,999,600

% 65

ﺗﺤﻠﻴﯿﻞ ﺳﺠﻞ ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ ﻟﻠﻌﺎﻡم 2011-2010
ﺗﻮﺯزﻳﯾﻊ ﺍاﻷﺳﻬﮭﻢ ﻁطﺒﻘﺎ ً ﻟﻨﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ
ﺍاﻟﻌﺎﻡم

ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ
2011

2010

ﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻟﻤﻠﻜﻴﯿﺔ

ﻋﺪﺩد ﺍاﻷﺳﻬﮭﻢ
2010

2011

ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻮﻥن ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥن

5

5

40,200,000

40,200,000

% 67.00 % 67.00

ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭر

11,857

11,654

19,800,000

19,800,000

% 33.00 % 33.00

ﺍاﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

11,659 11,862

ﺗﺤﻠﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻔﺌﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ

ﺍاﻟﻌﺎﻡم

2010

% 100 60,000,000 60,000,000
ﻋﺪﺩد ﺍاﻷﺳﻬﮭﻢ

% 100

ﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻟﻤﻠﻜﻴﯿﺔ

2010

2011

2010

500 - 1

3,357

3,330

1,094,613

1,077,393

% 1.82

% 1.80

1 000 - 501

5,857

5,726

4,224,278

4,135,275

% 7.04

% 6.89

5 000 - 1 001

2,307

2,262

3,911,653

3,877,930

% 6.52

% 6.46

10 000 - 5 001

165

160

1,150,629

1,134,577

% 1.92

% 1.89

50 000 - 10 001

134

143

2,925,465

3,094,483

% 4.88

% 5.16

100 000 - 50 001

21

13

1,555,597

971,343

% 2.59

% 1.62

1 000 000 - 100 001

20

24

6,138,165

6,709,399

% 10.23

% 11.18

 1 000 001ﻭوﻣﺎ ﻓﻮﻕق

1

1

38,999,600

38,999,600

% 65.00

% 65.00

% 100 60,000,000 60,000,000

% 100

ﺍاﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2011

2010

2011

11,659 11,862

2011

 -8أداء سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء
سعر سهم الشركة 2010-2004
$ 3.00

$ 2.50

ﺗﻌﻠﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺘﺪﺍاﻭوﻝل ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺴﻬﮭﻢ
 28	
  ﻳﯾﻮﻧﻴﯿﻮ  2006ﻗﺼﻒ
	
  ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﯿﺪ ﺍاﻟﻜﻬﮭﺮﺑﺎء

$ 1.50
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ﺍاﻷﺯزﻣﺔ ﺍاﻹﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﯿﺔ
 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2008

$ 2.00

$ 1.00

ﺍاﻟﺤﺮﺏب ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓة
 27	
  ﺩدﻳﯾﺴﻤﺒﺮ 2008

$ 0.50

$ 0.00
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ﺃأﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻭوﺻﻞ ﺇإﻟﻴﯿﻪﮫ ﺍاﻟﺴﻬﮭﻢ:

(2005 ) $ 2.45

ﺃأﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﻭوﺻﻞ ﺇإﻟﻴﯿﻪﮫ ﺍاﻟﺴﻬﮭﻢ :

(2009 ) $0.65

ﺃأﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻡم :2011

$ 1.25

	
  

إحصائيات على سهم الشركة للعام 2011
ﺳﻌﺮ ﺍاﻻﻓﺘﺘﺎﺡح

ﺳﻌﺮ ﺍاﻹﻏﻼﻕق

ﺃأﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ

ﺃأﺩدﻧﻰ ﺳﻌﺮ

ﻗﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﺘﺪﺍاﻭوﻝل

ﻋ ﺪﺩد ﺍاﻷﺳﻬﮭﻢ
ﺍاﻟﻤﺘﺪﺍاﻭوﻟﺔ

ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﺼﻔﻘﺎﺕت

 1.13ﺩدﻭوﻻﺭر

 1.19ﺩدﻭوﻻﺭر

 1.25ﺩدﻭوﻻﺭر

 1.06ﺩدﻭوﻻﺭر

2,598,368
ﺩدﻭوﻻﺭر

2,237,178
ﺳﻬﮭﻢ

 1,589ﺻﻔﻘﺔ

حوكمة الشركات
مجلس اإلدارة يقوم بحماية حقوق مساهمين الشركة من خالل أدائهم ومهامهم للمحافظة على الشركة وتطوير أدائها بالشكل
الذي يضمن تنمية أصولها والمحافظة على ممتلكاتها ،كما يقوم مجلس اإلدارة بتوجيه اإلدارة التنفيذية التخاذ الخطوات الكفيلة
بالحفاظ على الشركة وأصولها وزيادة مواردها .كما أن المجلس يقوم بتطبيق األسس السليمة للحوكمة تدريجياً.

مقارنة سهم الشركة مع مؤشر القدس للعام 2011
إن سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء يتأثر مثل جميع األسهم المتداولة باألوضاع السياسية واالقتصادية ،ومع ذلك فإن أسهم
الشركة قد تلقت الدعم والثقة من المساهمين مما أتاح لها تجاوز كل التوقعات والوصول إلى مستويات جيدة ومستقرة.

سعر سهم الشركة خالل العام 2011
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وبالمقارنة مع مؤشر القدس الذي أغلق عند مستوى منخفض نهاية العام ،إال أن سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء أغلق عند
مستوى جيد في الربع األخير ،رغم أن غالبية الشركات المتداولة انخفضت وأثرت على مؤشر القدس.

هذا واستمر سهم الشركة ضمن عينة الشركات المدرجة الداخلة في معادلة احتساب عينة مؤشر القدس ،والذي اعتمدت
بورصة فلسطين فيها على معايير علمية محددة وبأرقام دقيقة ،حيث تطابقت هذه المحددات والشروط والمعايير المنهجية على
سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء لتكون ضمن  15شركة مدخلة في العينة.

مؤشر القدس 2011

550.00

540.00

530.00

520.00

510.00

500.00

490.00

	
  ﻧﻘﻄﺔ

480.00

470.00

460.00

450.00

440.00

430.00

420.00

410.00

400.00

02
/0
10 1/2
/0 01
18 1/2 1
/0 01
26 1/2 1
/0 01
03 1/2 1
/0 01
11 2/2 1
/0 01
19 2/2 1
/0 01
27 2/2 1
/0 01
07 2/2 1
/0 01
15 3/2 1
/0 01
23 3/2 1
/0 01
31 3/2 1
/0 01
08 3/2 1
/0 01
16 4/2 1
/0 01
24 4/2 1
/0 01
02 4/2 1
/0 01
10 5/2 1
/0 01
18 5/2 1
/0 01
26 5/2 1
/0 01
03 5/2 1
/0 01
11 6/2 1
/0 01
19 6/2 1
/0 01
27 6/2 1
/0 01
05 6/2 1
/0 01
13 7/2 1
/0 01
21 7/2 1
/0 01
29 7/2 1
/0 01
06 7/2 1
/0 01
14 8/2 1
/0 01
22 8/2 1
/0 01
30 8/2 1
/0 01
07 8/2 1
/0 01
15 9/2 1
/0 01
23 9/2 1
/0 01
01 9/2 1
/1 01
09 0/2 1
/1 01
17 0/2 1
/1 01
25 0/2 1
/1 01
02 0/2 1
/1 01
10 1/2 1
/1 01
18 1/2 1
/1 01
26 1/2 1
/1 01
04 1/2 1
/1 01
12 2/2 1
/1 01
20 2/2 1
/1 01
28 2/2 1
/1 01
2/ 1
20
11

ﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ

	
  

المالحظات على النتائج المالية

النتائج المالية للعام 2011
إن النتائج المالية للعام  2011تعتبر جيدة وواعدة بالمقارنة مع العام  ،2010مؤكدين بذلك قوة مركزنا المالي وثقة مساهمينا
وأننا نسير على الطريق الصحيح.
لقد أظهرت نتائج البيانات المالية للعام  2011تحسنا ً في األداء يعكس مدى قوة أداء الشركة من خالل فريق العمل المتميز.

أرقام تتحدث عن إنجازات
ﺍاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﯿﻞ ﺑﺎﻷﺭرﻗﺎﻡم

2008

2007

2009

2010

2011

ﺻﺎﻓﻲ ﺍاﻷﺭرﺑﺎﺡح

$ 4,355,802

$ 6,278,138

$ 6,983,424

$ 6,782,383

$ 8,374,034

ﻣﺠﻤﻮﻉع ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻟﻤﻠﻜﻴﯿﺔ

$ 71,324,831

$ 74,002,969

$ 74,986,394

$ 75,768,777

$ 78,142,811

ﺳﻌﺮ ﺇإﻏﻼﻕق ﺍاﻟﺴﻬﮭﻢ

$ 1.01

$ 0.68

$ 1.04

$ 1.14

$ 1.19

ﺍاﻷﺭرﺑﺎﺡح ﺍاﻟﻤﻮﺯزﻋﺔ

$ 3,600,000

$ 6,000,000

$ 6,000,000

$ 6,000,000

ﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻷﺭرﺑﺎﺡح ﺍاﻟﻤﻮﺯزﻋﺔ

6%

10%

10%

10%

-

االختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية المدققة للعام 2011
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍاﻟﻤﻴﯿﺰﺍاﻧﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺪﻗﻘﺔ

ﺍاﻟﻤﻴﯿﺰﺍاﻧﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻐﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻤﺪﻗﻘﺔ

ﺍاﻟﻔﺮﻕق

ﺍاﻟﺴﺒﺐ

ﻣﻮﺟﻮﺩدﺍاﺕت ﻣﺘﺪﺍاﻭوﻟﻪﮫ ﺍاﺧﺮﻱي

$4,671,456

$3,614,425

$1,057,031

ﺍاﻋﺎﺩدﻩه ﺗﺼﻨﻴﯿﻒ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕت ﻣﺘﺪﺍاﻭوﻟﻪﮫ ﺃأﺧﺮﻱي

$15,340,350

$14,283,319

$1,057,031

ﺍاﻋﺎﺩدﻩه ﺗﺼﻨﻴﯿﻒ

توزيع األرباح النقدية
لقد استطاعت الشركة خالل األعوام الماضية من إقرار وتوزيع أرباح على مساهميها تلبي طموحاتهم في ظل عدم االستقرار
السياسي واالقتصادي في المنطقة.
وضعنا المالي للعام  2011جيد بالنسبة لمستقبل هذه الشركة ،إلى جانب ذلك إننا نعمل على تحقيق رؤيتنا الهادفة لزيادة عوائد
المساهمين من خالل السعي المتواصل لتطوير وزيادة قدراتنا على تحقيق التوازن في ظل عدم استقرار الظروف السياسية
واالقتصادية المحيطة بنا.
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المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس إدارة الشركة
هذا وقد تم موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2011/04/27على صرف هذه المكافآت والحوافز لألعضاء
عن العام .2010
ﺍاﻷﻋﻀﺎء

#

ﺍاﻟﻘﻴﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭوﻻﺭر

1

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﯿﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻡم.ﺥخ .ﻡم

$ 79,900

2

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﮭﺮﺑﺎء ﻓﻠﺴﻄﻴﯿﻦ ﻡم.ﺥخ .ﻡم

$ 28,200

3

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺭرﺟﻨﺘﻲ

$ 28,200

4

ﺍاﻟﻬﮭﻴﯿﺌﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕت

$ 14,100

5

ﻣﺴﺎﻫﮬﮪھﻢ ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭر ﺇإﻳﯾﺎﺩد ﺑﺼﻞ

$ 14,100

ﺍاﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

$ 164,500

نسب التحليل المالية عن األعوام :2011 – 2010

ﺍاﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍاﻟﻤﺎﻟﻴﯿﺔ

2010

2011

ﻣﻌﺪﻝل ﺩدﻭوﺭرﺍاﻥن ﺍاﻟﺴﻬﮭﻢ

0.041

0.037

ﻋﺎﺋﺪ ﺍاﻟﺴﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ

0.113

0.140

ﺍاﻟﻘﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﺪﻓﺘﺮﻳﯾﺔ ﻟﻠﺴﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ

1.263

1.302

ﺍاﻟﻘﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﺴﻮﻗﻴﯿﺔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻘﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﺪﻓﺘﺮﻳﯾﺔ )ﻣﺮﺓة(

0.903

0.914

ﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻟﻤﻠﻜﻴﯿﺔ

0.608

0.664

ﺍاﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ

0.090

0.107

موازنة العام 2012
إن تركيز الشركة في موازنة العام  2012يتجه بشكل رئيسي ودائم نحو إدارة التزاماتها التعاقدية والتشغيلية.
كما أن استراتيجية الشركة في العام  2012تتماشى مع العوامل السابقة في تخصيص جزء من الموازنة لتنفيذ المهمة
الرئيسية لدعم الخطط االستراتيجية التطويرية للشركة.
كما أن الشركة تركز أيضا ً على إستثمارها في تطوير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية ،مستعينين بخبراتنا
المهنية في هذا المجال.

البيانات المالية المدققة عن العام 2011
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ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ٣١ﻜـﺎﻨــﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺭﻴﺩ ١٣٧٣
ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﻤﺒﻨﻰ ﺒﺎﺩﻴﻜﻭ ﻫﺎﻭﺱ  -ﺍﻟﻤﺎﺼﻴﻭﻥ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ – ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ

ﻫﺎﺘﻑ+٩٧٠ ٢٢٤٢١٠١١ :
ﻓﺎﻜﺱ+٩٧٠ ٢٢٤٢٢٣٢٤:
www.ey.com

ﻟﻘﺩ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺇﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺨﻁﺄ.
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻗﻴﻘﻨﺎ .ﻟﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺩﻗﻴﻘﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ،ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﺇﻥ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﺇﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ .ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ
ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ.
ﺍﻟـــﺭﺃﻱ
ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﹸﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺘﻭﻜﻴﺩﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ،ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (٩ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ،ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ .ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (١٠ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ،ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩﻫﻤﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﻤﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ
ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ.
ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻭﻳﻮﻧﻎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (٢٨ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ،ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ،ﺇﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ.

 ٨ﺁﺫﺍﺭ ٢٠١٢
ﻏﺯﺓ – ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﺇﻴﻀﺎﺡ

٧٦,٨٧٣,٥٠٤
١,٥٨٧,٥٨٤

٨٣,٧٩٦,٥٦٠
١,٧١٧,١٨٤
٣٠٦,٥٧٥
١١٢,٥٧٧

٧٩,٤٦٩,٨٩٣

٨٥,٩٣٢,٨٩٦

٦,٥٩٢,٨٥٥
٢٠,٠٥٣,٠٤٠
٤,٦٧١,٤٥٦
٦,٩٣٩,٦٦٨

٦,٢٦٦,٥٤٨
٢٢,٦٣٨,١٩٢
٣,٨١٩,٠٦٣
٥,٨٩٣,٨٩٥

٣٨,٢٥٧,٠١٩

٣٨,٦١٧,٦٩٨

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ

١١٧,٧٢٦,٩١٢

١٢٤,٥٥٠,٥٩٤

ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺩﻭﺭﺓ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦,٨٩١,٧٥٩
١١,٢٥١,٠٥٢
٧٨,١٤٢,٨١١

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻨﻘﺩ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

٤
٥
٦
٧

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٨
٩
١٠
١١

١٢
١٣

١,٠٠٨,٨٠٥

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦,٠٥٤,٣٥٦
٩,٧١٤,٤٢١
٧٥,٧٦٨,٧٧٧

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ

١٤
١٥
١٦

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

١٤
١٦
١٧

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ

١٧,٩٧٣,٣٩٣
١,٩٢٠,٣٥٨
٢,٨٤٩,٠٠٠

٢١,٩٤٢,٠٠٠
١,٧٩٥,١٨٦
-

٢٢,٧٤٢,٧٥١

٢٣,٧٣٧,١٨٦

١,٥٠١,٠٠٠
١٥,٣٤٠,٣٥٠
١٦,٨٤١,٣٥٠
٣٩,٥٨٤,١٠١

١٨,٦٠٣,٠٠٠
٦,٤٤١,٦٣١
٢٥,٠٤٤,٦٣١
٤٨,٧٨١,٨١٧

١١٧,٧٢٦,٩١٢

١٢٤,٥٥٠,٥٩٤

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
١

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﺇﻴﻀﺎﺡ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ

١٨

٢٩,٨٩٠,٨٩٦

٢٩,٦٢٢,٠٢٤

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٩

)(٢١,٣٥٩,٩٨٤

)(٢١,٩٥٧,٧٢٩

٨,٥٣٠,٩١٢

٧,٦٦٤,٢٩٥

٩٦٣,٨٣٢
)(١,٢٢٠,٨٤٩
)(٢١٨,٧٧٢
٣١٨,٩١١
٨,٣٧٤,٠٣٤

٤٩٠,١٢٨
٦,٦٧٦,٥٦٩
)(١,٥٥٨,٢٩٨
)(٦,٧٥٦,١٣٢
)(٩٢,٤٢٣
٣٥٨,٢٤٤
٦,٧٨٢,٣٨٣

٨,٣٧٤,٠٣٤

٦,٧٨٢,٣٨٣

ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠
٩
٧

ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ
٢١

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٠,١٤

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
٢

٠,١١

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

٢٠١١
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﺭﺒﺎﺡ
ﻤﺩﻭﺭﺓ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٦,٠٥٤,٣٥٦
-

٩,٧١٤,٤٢١
٨,٣٧٤,٠٣٤

٧٥,٧٦٨,٧٧٧
٨,٣٧٤,٠٣٤

ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢٢
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦,٨٩١,٧٥٩

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
١١,٢٥١,٠٥٢

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٧٨,١٤٢,٨١١

٢٠١٠
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢٢
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٨٣٧,٤٠٣

)(٨٣٧,٤٠٣

-

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٥,٣٧٦,١١٨
-

٩,٦١٠,٢٧٦
٦,٧٨٢,٣٨٣

٧٤,٩٨٦,٣٩٤
٦,٧٨٢,٣٨٣

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦,٠٥٤,٣٥٦

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٩,٧١٤,٤٢١

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٧٥,٧٦٨,٧٧٧

-

٦٧٨,٢٣٨

)(٦٧٨,٢٣٨

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
٣

-

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ:
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٨,٣٧٤,٠٣٤

٦,٧٨٢,٣٨٣

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل:
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

٢٤٦,٢٢٢
٦,٩٤٣,٦٢٨
٢٧١,٢٦٣
١,٢٢٠,٨٤٩
٢١٨,٧٧٢
١٧,٢٧٤,٧٦٨

٤١٣,٠٥٨
٦,٩٥٨,٨٢٢
٢٧١,٢٦٧
١,٥٥٨,٢٩٨
٦,٧٥٦,١٣٢
٩٢,٤٢٣
٢٢,٨٣٢,٣٨٣

٢,٥٨٥,١٥٢
)(٨٥٢,٣٩٣
)(٣٢٦,٣٠٧
٤,٢٦٠,٣٣٦
)(١٢١,٠٥٠

)(١٩,٧٥١,٩٨٨
٢,٩١٠,٥٤٥
)(٩٩٧,١٥٩
)(٥,٣٨٢,٤٧٢
)(٢٥,٨٤٤

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ( ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

٢٢,٨٢٠,٥٠٦

)(٤١٤,٥٣٥

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

)(٢٠,٥٧٢
)(١,١١٥,٠٠٠

)(٢٢,٦٢٣
)(٢٠٥,٠٠٠

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ

)(١,١٣٥,٥٧٢

)(٢٢٧,٦٢٣

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻭﺯﻋﺔ

١١,٠٠٠,٠٠٠
)(٣٣,٥٧١,٦٠٧
٤,٣٥٠,٠٠٠
)(٨٦٢,٣٨٦
)(١,٥٥٥,١٦٨

)(٦,٠٠٣,٠٠٠
)(٦٥٦,٠٨٠
)(٥,٨١٦,٠٣٤

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل

)(٢٠,٦٣٩,١٦١

)(١٢,٤٧٥,١١٤

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻨﻘﺹ( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل

١,٠٤٥,٧٧٣

)(١٣,١١٧,٢٧٢

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٥,٨٩٣,٨٩٥

١٩,٠١١,١٦٧

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦,٩٣٩,٦٦٨

٥,٨٩٣,٨٩٥

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
٤

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١
.١

ﻋﺎﻡ

ﺴﺠﻠﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ،ﻭ 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٤ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ١٩٩٩ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  ١٩٢٩ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ) (٥٦٣٢٠٠٩٧١ﻜﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ.
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ.
ﺤﺼﻠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ( ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺤﻕ ﺤﺼﺭﻱ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ  ٢٠ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ( ،ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﺭﻱ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺘﻴﻥ
ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ٥ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻁﺔ ﻓﻲ  ١٥ﺁﺫﺍﺭ .٢٠٠٤
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻠﻙ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ % ٦٤,٩٩
ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ.
ﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٨ﺁﺫﺍﺭ .٢٠١٢
.٢

ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏـﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٩ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺴﻬﻤﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ١٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.
١.٣

ﺃﺴﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.
ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ.
٢.٣

ﺃﺴﺱ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ .ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻔﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ.
ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ.

٥

٣. ٣

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ:
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) :(٢٤ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) :(٣٢ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺍﻟﻌﺭﺽ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(

ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻋﻨﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ،ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺤﻭل ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ:
-

ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(*
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (٧ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ **
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١٠ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ***
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٣ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ****

*

ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ،ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ .ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻟﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ
ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﺘﻤﻭﺯ .٢٠١٢

**

ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٩ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﺤﻼل ﻤﺤل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) .(٣٩ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺜﺭ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .ﺴﻴﺼﺒﺢ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٥

*** ﻴﺅﺴﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١٠ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) ،(٢٧ﺘﺘﻁﻠﺏ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.٢٠١٣
**** ﻴﻌﻤل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٣ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﺤﺔ .ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣
٤.٣

ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ

ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ
ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ،ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ.
٦

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ:

ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ،
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ.
٥. ٣

ﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ) (١٧ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ.
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٤ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ
ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ( .ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﻋﻨﺩ
ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻤﻊ ﺤﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل.

-

ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل.

-

ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺯﻴﺩ
ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺴﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻌﺭﺍﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.

ﻫﺫﺍ ﻭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻴﺱ ﺴﻌﺭﺍﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺭ
ﻭﺘﻌﺎﻟﹶﺞ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١٧ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ .ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻻ ﺘﻨﻘل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻜﺈﻴﺠﺎﺭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﺈﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.

٧

ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ،ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺨﻼل
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺒﻪ ﺃﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺒﺎﺌﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﺘﺸﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺘﺤﺘﺴـﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ
ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ .ﺘﺸﻤل ﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻹﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ .ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﻴـﺘﻡ
ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
)ﺴﻨﻭﺍﺕ(
٢٠
ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
٢٠
ﻤﺒﺎﻨﻲ
٥
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
٤
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
٤
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
٥
ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺃﻱ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﻱ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺸﻁﺏ ﺍﻷﺼل ،ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ،ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ
ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﺇﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ.
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ،ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺃﻱ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻥﹴ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
٨

ﻴﺘﻡ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘـﺩﻨﻲ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ .ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻹﻁﻔـﺎﺀ
ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ .ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟـﻨﻤﻁ ﺍﻟـﺫﻱ
ﺘﺴﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ
ﻤﻊ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ.
ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻭﻻﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ:
ﻴﺘﻡ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻭﻻﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ  ١٧,٥ﺴﻨﺔ .ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟـﺩﺨل
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﺇﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﺴﻭﻗﻴﺔ.
ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ.
ﺘﺩﻨﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺤﺩﺩ .ﺇﺫﺍ ﻭﺠـﺩ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻥﹺ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴـل ﺃﻱ ﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺘـﺩﻥﹺ
ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.

-

ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼـﻭﻤﺔ
ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.

-

ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ.

ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ
ﻴﺘﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﻔـﺔ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ.
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ .ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ .ﺘﹸﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ.

٩

ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻨﻔﻭﺫﺍﹰ
ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ.
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل
ﻟﻐﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل
ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻘﻴﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ.

ﻗﺭﻭﺽ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﻴﻌﺎﺩ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ.
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ )ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ( ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ.
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺍﺘﺏ ﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻤل.
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ
ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.

١٠

 .٤ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ

٢٠١١
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ
ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥

١,٤٦٤,٩٠٤
١,٤٦٤,٩٠٤

٤٤٠,٣٩٢
٤٤٠,٣٩٢

٢٨٧,١١٧
١٨,٥٨٢
٣٠٥,٦٩٩

١٣٨,١٩٧
١٣٨,١٩٧

١٩٥,١٧٠
١,٩٩٠
١٩٧,١٦٠

١٣٧,٩٦٦,٣٨٥
٢٠,٥٧٢
١٣٧,٩٨٦,٩٥٧

٥٢,٩٣٦,٠٣٥
٦,٧٧٢,٠٣٢
٥٩,٧٠٨,٠٦٧

٤١١,٤٠٢
٧٣,٢٤٨
٤٨٤,٦٥٠

٢٥٧,٢٧٣
٧٣,١٢٨
٣٣٠,٤٠١

٢٥٢,٤٦٧
١٦,٠٢٠
٢٦٨,٤٨٧

١٢٧,٧٧٥
٥,٢٤٤
١٣٣,٠١٩

١٨٤,٨٧٣
٣,٩٥٦
١٨٨,٨٢٩

٥٤,١٦٩,٨٢٥
٦,٩٤٣,٦٢٨
٦١,١١٣,٤٥٣

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

٢٠١٠
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٧٥,٧٣٢,٥٣٨
ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٩٨٠,٢٥٤
ﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٠٩,٩٩١
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٣٧,٢١٢
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ
ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٥,١٧٨
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٨,٣٣١
ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٧٦,٨٧٣,٥٠٤
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥

١,٤٦٤,٩٠٤
١,٤٦٤,٩٠٤

٤٤٠,٣٩٢
٤٤٠,٣٩٢

٢٧١,٤٧٠
١٥,٦٤٧
٢٨٧,١١٧

١٣٨,١٩٧
١٣٨,١٩٧

١٨٨,١٩٤
٦,٩٧٦
١٩٥,١٧٠

١٣٧,٩٤٣,٧٦٢
٢٢,٦٢٣
١٣٧,٩٦٦,٣٨٥

٤٦,١٦٤,٠٢٠
٦,٧٧٢,٠١٥
٥٢,٩٣٦,٠٣٥

٣٣٨,١٥٤
٧٣,٢٤٨
٤١١,٤٠٢

١٨٤,١٢٠
٧٣,١٥٣
٢٥٧,٢٧٣

٢٢٨,٨٤٤
٢٣,٦٢٣
٢٥٢,٤٦٧

١٢٢,٥٣٩
٥,٢٣٦
١٢٧,٧٧٥

١٧٣,٣٢٦
١١,٥٤٧
١٨٤,٨٧٣

٤٧,٢١١,٠٠٣
٦,٩٥٨,٨٢٢
٥٤,١٦٩,٨٢٥

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

٨٢,٥٠٤,٥٧٠

١,٠٥٣,٥٠٢

١٨٣,١١٩

٣٤,٦٥٠

١٠,٤٢٢

١٠,٢٩٧

٨٣,٧٩٦,٥٦٠

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ  ٦١٠,٥٨٦ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ ٥٥٠,٥٧٤ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭ ،٢٠١٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

١١

.٥

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٧١٧,١٨٤
)(١٢٩,٦٠٠
١,٥٨٧,٥٨٤

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٨٤٦,٧٨٤
)(١٢٩,٦٠٠
١,٧١٧,١٨٤

ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺤﻭﻻﺕ ﺭﻓﻊ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻓﻲ  ١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل  ٢٠٠٦ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ  ٢ﺃﻴﻠﻭل  ٢٠٠٦ﺒﻴﻥ
ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺇﺘﻔﻘﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺄﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻁﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺨﻼل
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ٢٠٠٦ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﺘﺔ ﻤﺤﻭﻻﺕ ﺭﻓﻊ .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻠﻙ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ
ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ .ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ
ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ  ٢,٢٦٧,٩٨٤ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ.
.٦

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ

ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺃﺭﺽ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ *
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﹰ **
*

-

ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ١٩٩٩ﻭﻟﻤﺩﺓ  ٣٠ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ١٠ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  ١,٧٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭل  ١٢ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ  ،٢٠١١ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ  ١٨ﺴﻨﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ١٤٧,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ  ٢,٦٤٦,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ:
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٤١,٦٦٣
)(١٤١.٦٦٣
-

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
**

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٤١,٦٦٣
١٦٤,٩١٢
٣٠٦,٥٧٥

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٨٣,٣٣٠
)(١٤١,٦٦٧
١٤١,٦٦٣

ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١١ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  ١ﺘﻤﻭﺯ  .٢٠٠٠ﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﺘﻤﻭﻴل ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ:
٢٠١٠
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤٩٤,٧٣٦
١٦٤,٩١٢
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
)(٣٢٩,٨٢٤
)(١٦٤,٩١٢
ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﺔ
١٦٤,٩١٢
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٢

.٧

ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ %
ﺇﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ

ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

٢٠١١

٢٠١٠

٤١

٤١

٢٠١١

٢٠١٠

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١,٠٠٨,٨٠٥

١١٢,٥٧٧

ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ(
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻗﺩﺭﻩ  ٢,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﻨﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ.
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٧ﺘﻤﻭﺯ  ٢٠١١ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺇﻟﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻬﻡ ،ﻭﺘﻡ ﺍﻹﻜﺘﺘﺎﺏ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻜﺎﻤل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ .ﻴﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ:
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

٦٩٢,٦٥١

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

٩,٦٦٤

٩٧١,٤٥١

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

٩٣,٦٠٨

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
-

١٧٣,٨١٢
١٦٧,١٧٢
٥,٤٨١

٢٨٦,٩٣٤

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ:
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل
.٨

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

)(٢١٨,٧٧٢

ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٥,٥٤٥,٩٦٤
٢٥٥,٩٤٤
٧٧١,٠٩٢
١٩,٨٥٥

ﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺃﺨﺭﻯ

٦,٥٩٢,٨٥٥

١٣

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

)(٩٢,٤٢٣

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٥,٢١٧,٦٤٨
٢١٢,٠٠٠
٨١٩,٤٣٢
١٧,٤٦٨
٦,٢٦٦,٥٤٨

.٩

ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺫﻤﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢٠
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٦,٨٠٩,١٧٢
٢٦,٨٠٩,١٧٢

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٥,٨٤٥,٧٩١
٣,٥٤٨,٥٣٣
٢٩,٣٩٤,٣٢٤

)(٦,٧٥٦,١٣٢

)(٦,٧٥٦,١٣٢

٢٠,٠٥٣,٠٤٠

٢٢,٦٣٨,١٩٢

ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ  ١٦,٨١٤,٣٨٧ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻤﻘﺎﺒل
ﻤﺒﻠﻎ  ١٢,٦٠٥,٤٤٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠١٠
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭ:٢٠١٠

٢٠١١
٢٠١٠

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٩,٩٩٤,٧٨٥
١٦,٧٨٨,٨٧٥

ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﻗل ﻤﻥ٣٠
ﻴﻭﻡ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦٠ –٣٠
ﻴﻭﻡ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٢٠ -٦١
ﻴﻭﻡ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢,٥٧٦,٣٨٣
٢,٥٥٥,٥١٠

٢,٠٢٩,٢٨١
٤,١٦٥,٥٦٢

٢,٥٥٧,٦٨٥
٥,٠٦٦,٤٠٣

٢,٨٣١,٤٣٦
٥,٠٠١,٤٠٠

ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل .ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻤﺅﻫل ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ.
 .١٠ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ *
ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﺃﺨﺭﻯ

*

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,١٣٣,٩٩٢
١٣٤,٨٤١
١,١٩٧,٥٩٤
٢٥٢,٢٥٠
٤١٤,٤٨٠
١,٥١٧,١٨٨
٢١,١١١

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,١٣٣,٩٩٢
١٦٢,٠١٥
٥٧٢,٤٧٨
٦١,٧٣٧
٣٨٦,٣٧٢
١,٤٥٣,١٤٧
٤٩,٣٢٢

٤,٦٧١,٤٥٦

٣,٨١٩,٠٦٣

ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﻭﻟﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩﻫﻤﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ
 ٢ﺃﻴﻠﻭل  ٢٠٠٦ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ  .(٥ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﻬﺩﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ
ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ.

١٤

 .١١ﻨﻘﺩ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦,٨٣٦
٦,٩٣٢,٨٣٢

ﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

٦,٩٣٩,٦٦٨
 .١٢ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٩,٠٠٠
٥,٨٨٤,٨٩٥
٥,٨٩٣,٨٩٥

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻥ  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ﺴﻬﻤﺎﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ١ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.
 .١٣ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %١٠ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
 .١٤ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
-

ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٦ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ٢٠٠٠ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل
ﺍﻷﺠل ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﺘﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٦ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ٢٠٠٣ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ
ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل .ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  ١٩ﺩﻓﻌﺔ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٤ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ،٢٠١٣ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﺴﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  .%٢,٢٥ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  %٢ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠٠٧
ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﻠﻎ  ٣٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺤﻭل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺫﻤﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻸﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺇﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ٦,٩٧٣,٣٩٣ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ  ٣٠ﺃﻴﻠﻭل  ٢٠١١ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠١١
ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ٦,٩٧٣,٣٩٣ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁﻴﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٢,٢٥٧,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٣٠
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ٢٠١٣ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٤,٧١٦,٣٩٣ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل .٢٠١٣

١٥

ﺘﻡ ﺭﻫﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﺽ.
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﻭﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
-

ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٨ﺃﻴﻠﻭل  ،٢٠١١ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺒﻤﺒﻠﻎ  ١١,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ١٠ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ،ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠١٣ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺴﻁ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  .٢٠١٧ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ
ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  %٢ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ  %٥ﻭﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ  .%٧ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺒﻤﻌﺩل  .%٠,٥ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ:
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧

٩,١٧٣,٣٩٣
٢,٢٠٠,٠٠٠
٢,٢٠٠,٠٠٠
٢,٢٠٠,٠٠٠
٢,٢٠٠,٠٠٠

١٧,٩٧٣,٣٩٣
 .١٥ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ:

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٧٩٥,١٨٦
٢٤٦,٢٢٢
)(١٢١,٠٥٠

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٤٠٧,٩٧٢
٤١٣,٠٥٨
)(٢٥,٨٤٤

١,٩٢٠,٣٥٨

١,٧٩٥,١٨٦

 .١٦ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٤ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ٢٠١١ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٣,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ
)ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻟﺸﻬﺭ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  % ٢,٧٥ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ  % ٠,٥ﻭﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ
ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﺩﻴﺩﻩ ﻻﺤﻘﺎﹰ .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻘﻑ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٢,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ(
ﻟﺸﻬﺭ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  % ٢,٧٥ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻤﻌﺩل  % ٣,٥ﺴﻨﻭﻴﺎ ًﻭﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺤﺩ
ﺃﻗﺼﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٣١ﺘﻤﻭﺯ .٢٠١١

١٦

ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٣,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻕ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .٢٠١٣ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١ﺃﺏ
.٢٠١٢
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ:

ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ٢٠١٢
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ٢٠١٣

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١,٥٠١,٠٠٠
٢,٨٤٩,٠٠٠
٤,٣٥٠,٠٠٠

 .١٧ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻤﺨﺼﺹ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ
ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ *
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

*

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥٧٢,٣٩٤
١,٧٩٨,٦٢٣
٢,٠٢٠,٢٤٧
٥٥,٥٦٨

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٩٣,٥٥١
٤,٧٧٢,٠٢١
٦,٤٦٥,٠٧٩
٢٣٦,٣٣٧
١٦٤,٥٠٠
٤٩٤,٩٤٢
١,٦٠١,٨٢٦
٢١٢,٤٨٨
١,١٩٩,٦٠٦

٥٠٣,٢٢٥
٩٥,١٩٢
٢١٩,١٢٦
١,١٧٧,٢٥٦

١٥,٣٤٠,٣٥٠

٦,٤٤١,٦٣١

ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺤﺘﺴﺎﺏ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ٢٠٠٧ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜﻠﻔﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ )ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ( ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.

 .١٨ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﹰ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺎﹰ ﻭﻓﻘﺄ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﻗﻡ ) (٤ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
).(٥,٣
ﺇﻥ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻗﺴﻁﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١٧ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻋﻥ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.

١٧

 .١٩ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺃﺠﻭﺭ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺭﺴﻭﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ
ﺴﻔﺭ ﻭﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ
ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ
ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ
ﻫﺎﺘﻑ ﻭﻓﺎﻜﺱ
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺭﺴﻭﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﻥ
ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,٣٦٤,٤٨٣
٢٤٦,٢٢٢
١٦٤,٥٠٠
١٢٧,٢٦٨
٨٢٠,٠٠٠
٤٩٢,٣٢٤
٧٩٦,٧٥٦
٥,٨٩٩,٠٤٨
٦,٩٤٣,٦٢٨
١٢٩,٦٠٠
١٤١,٦٦٣
٢٨٦,١٥٦
٩٦,٢٧٤
٢٠,٥٣٤
٢٤,٢٢٤
٥٣,٥٣٦
١٣,٦٠٢
٥٧٧,١٦٩
١٦٢,٩٩٧

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,١٤٩,٧٧٧
٤١٣,٠٥٨
١٦٤,٥٠٠
١٢٥,١٨٦
٢,٦٣٤,٨٤٥
٤٨٨,٩٩١
٧٩٩,٠٠٩
٣,٩٤٦,٨٩٦
٦,٩٥٨,٨٢٢
١٢٩,٦٠٠
١٤١,٦٦٧
٣٩٠,٤٩٩
١٠١,٩١٨
٢٠,٥٢٠
٢٤,٨٧٤
٨٤,٧٤٧
٢٨١,١٨٥
٦٢٢,٢٢٩
٤٧٩,٤٠٦

٢١,٣٥٩,٩٨٤

٢١,٩٥٧,٧٢٩

 .٢٠ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﻌﺎﻡ  ٢٠١٠ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻡ
ﻤﺒﻠﻎ  ٣,١٢٨,٠٣٦ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﻼل  ٢٠١٠ﻭﻤﺒﻠﻎ  ٣,٥٤٨,٥٣٣ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ .٢٠١١
 .٢١ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٨.٣٧٤.٠٣٤

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٦,٧٨٢,٣٨٣

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٠,١٤

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٨

ﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٠,١١

 .٢٢ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ
ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢٧ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠١١ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺒﻠﻎ
ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ 
 ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٠ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %١٠ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ.
ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢٥ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠١٠ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺒﻠﻎ
ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ 
 ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٩ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %١٠ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ.
 .٢٣ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻬﺎ .ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻨﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻗﺭﺽ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ

ﻤﻜﺎﻓﺄﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢,٦٠٩,٥٠٠

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥,٨٨٤,٨٩٥

٢٥٢,٢٥٠

٦١,٧٣٧

ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ

١,١٩٧,٥٩٤

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٦,٩٧٣,٣٩٣

٤٠,٥٤٥,٠٠٠

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

١٩٣,٥٥١

٥٧٢,٣٩٤

ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

٤,٣٥٠,٠٠٠

٢٣٦,٣٣٧
١٦٤,٥٠٠

٥٧٢,٤٧٨

-

٥٥,٥٦٨
-

ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺭﺴﻭﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ

ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥٧٤,٦٦٠

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٤٩٢,٥٤١

ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ

-

٢,٢٨٤,٨٤٥

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٢٩٩,٠٠٠

٥٦٤,٠٠٠

ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:
ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺃﺠﻭﺭ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

٤٩٧,٣٤٨

٦١٣,٨٣٥

١٦٤,٥٠٠

١٦٤,٥٠٠

٣١,٥٠٦

ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

٣٩,٣١٨

 .٢٤ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ( ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﺎﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٢٠ﺴﻨﺔ ﻭﻷﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻤﺩﻴﺩ
ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
١٩

 .٢٥ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل *
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٦
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٠,١٣٢,٠٨٨
٢,٦٤٦,٠٠٠
٢,٧٨٠,٠٠٠
١,٨٣٠,٠٠٠

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٢,٢٠٠,٩٦٩
٢,٦٤٦,٠٠٠
٦١٥,٠٠٠
-

١٧,٣٨٨,٠٨٨

١٥,٤٦١,٩٦٩

* ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻌﻘﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ﻜﻭﺭﻭﻥ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ٧٠,٠٤٧,١٧٥ﻜﻭﺭﻭﻥ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﻭ ٨٦,٢٦٦,٨١٣ﻜﻭﺭﻭﻥ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭ  ،٢٠١٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.
ﺘﺒﻠﻎ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭ ٢٠١٠ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
٢٠١٠
٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٩,٨٩٠,٨٩٦
٣٠,١٦٧,٩٢٨
ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
١٢٢,٤١٦,٧٢٦
١٢٣,٦٠٩,٣١٢
ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
٢٦٨,٩٠٧,٩٠٦
٢٣٧,٥٤٧,٣٩٢
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
٣٩١,٣٢٤,٦٣٢

٤٢١,٢١٥,٥٢٨

 .٢٦ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
 .٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ

ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺸﻜل
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

٢٠

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ،٢٠١١ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ.
ﺘﺘﻤﺜل ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻴﺘﻡ
ﺇﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭ.٢٠١٠
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﹴ ﻭﻤﻌﺎﻜﺱ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ:

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻨﻘﻁﺔ ﺃﺴﺎﺱ

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+ ١٠

)(٢٢,٣٢٣

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+ ١٠

)(٤٠,٥٤٥

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻨﻜﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺩ
ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺼﻭﻤﺔ( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭ ٢٠١٠ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ:

 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١
ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠
ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﺃﻗل ﻤﻥ  ٣ﺃﺸﻬﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٢ – ٣
ﺃﺸﻬﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
 ٥ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٧١١,٧٤٠

١,٦٧٣,٥١٢
٦,٥٥٣,٣١٩

٢٠,٣٥٨,٥٤٧
٢,٨٦٣,٣٧٦
-

٢٠,٣٥٨,٥٤٧
٤,٥٣٦,٨٨٨
٧,٢٦٥,٠٥٩

٧١١,٧٤٠

٨,٢٢٦,٨٣١

٢٣,٢٢١,٩٢٣

٣٢,١٦٠,٤٩٤

٦,٠٠٣,٠٠٠
٦٤٠,١٠٨

١٣,٦٤٩,٦٣٢
٢,٢٨٠,٥٤٩

٢٢,٩٣٨,٣٧٣
-

٤٢,٥٩١,٠٠٥
٢,٩٢٠,٦٥٧

٦,٦٤٣,١٠٨

١٥,٩٣٠,١٨١

٢٢,٩٣٨,٣٧٣

٤٥,٥١١,٦٦٢

٢١

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ .ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﺴﺎﻭﹴ ﻭﻤﻌﺎﻜﺱ ﻷﺜﺭ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ:
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

%

+١٠

٢٩,٢٥٧

+١٠

٧٨,٩٥٩

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١١
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

%

+١٠

)(٢٤,٨٦٠

+١٠

)(١٤,٠٧٣

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+١٠

)(٢٨,٦٠١

+١٠

)(١٩,٣٥٢

%

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻜﻭﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل .ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ  ٧٨,١٤٢,٨١١ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻤﻘﺎﺒل  ٧٥,٧٦٨,٧٧٧ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠١٠
 .٢٨ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ .ﺇﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ .ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ.

٢٢

