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احملتويات

"لدينا أهداف للتقدم في عملية التوسع والنمو" سعيد خوري

أعزائي مساهمني الشركة
عندما ننظر إلى أين أصبحنا اليوم فإننا نرى سلسلة طويلة من اجلذور الراسخة لشركتنا والستثماراتنا فيها سواء من حيث قوة إرادتنا
وعزميتنا أو من حيث تصميمنا على أن يكون لشركتنا وجودا ً قويا ً وجديرا ً في مجال توليد الطاقة الكهربائية في فلسطني واملنطقة .كل
عام نأتي إليكم أقوى وأكثر استعدادا ً وأكثر تصميما ً على اختراق احلواجز والصعوبات التي تواجهنا في توليد الكهرباء ،خصوصا ً في ظل
االضطرابات السياسية التي تعصف مبختلف جوانب النشاط االقتصادي وتخصيص املوارد.
هذه هي سنتنا السابعة ولقد متكنا خالل هذه الفترة ،ورغم كل الصعاب من القيام بأداء املهمات املوكلة إلينا بعزم وتصميم لنقدم
ألهلنا في غزة احلبيبة جزءا ً من حاجتهم من الطاقة الكهربائية ليس فقط لنضمن لهم احلد األدنى من متطلبات العيش الكرمي ولكن
لتكون شركتنا حجر األساس في بناء االعتماد على النفس ومتهيدا ً لقيام الدولة املستقلة .نحن نواجه في كل عام نصيبنا من الصعوبات
والعوائق كأي عنصر من عناصر اجملتمع الفلسطيني ،إال أن هذه الصعوبات والعوائق ال تزيدنا إال تصميما ً على املضي قدما ً في مشروعنا
الوطني والتغلب على كل الصعاب .إن هدفنا هو تعزيز واستثمار كل املوارد املتاحة واملصادر املتوفرة لضمان استمرار تشغيل محطتنا
وتقليل االعتماد على الغير مبا يضمن لنا الوصول إلى أقصى ما نستطيع الوصول إليه.
ألننا استطعنا التكيف واحتواء أقوي املصاعب لهذا العام ،فإنني وبالنيابة عن جميع املساهمني واجلمهور ،أود أن أتقدم بخالص التقدير
والعرفان إلدارة الشركة وموظفيها على اجتهادهم في العمل الدءوب ،باإلضافة إلى الشكر اجلزيل جلميع من قاموا بتسهيل عملنا .إننا
اليوم شركة قوية وقادرة على حتقيق األرباح حتى حتت ظروف العمل احلالية حيث أننا متكنا من بناء مؤسسة قادرة على التعامل مع كل
املعطيات من خالل مصادرنا الداخلية وأيضا ً من خالل تعاوننا مع مجتمعنا ومدينتنا غزة.
إننا نتطلع أيضا ً ليس فقط للحفاظ على املكاسب التي حتققت ولكن أيضا ً للنمو والتوسع والتطور حيث سيشمل هذا التطور إدارة
الشركة وكل العاملني فيها ومحطة توليد الكهرباء من غزة إلى مشاريعنا اجلديدة في الضفة الغربية.
حتى في ظل أقسى الظروف ،وبالرغم من الظروف الغير مناسبة وفي ظل أدنى أجواء التسامح ،يوجد محطة تكافح من أجل النجاح
والنمو لتتقاسم ثمار النمو مع مجتمعها ومحيطها.

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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رئيس مجلس اإلدارة
املعلم سعيد خوري

« أنا فخور بأن أكون جزءا ً من أحد أهم املشاريع في فلسطني على املستوى االقتصادي واإلنساني واالجتماعي» وليد سلمان

مساهمينا الكرام
لو أردت تلخيص فلسفتنا في بضع كلمات ولتوضيح ما نعتبره صلب عملنا في هذه الشركة ،فإن إجابتي ستكون...
املثابرة ،التكيف ،التعلم ،التوسع ،التعزيز ،االنتصار ،التحسني ،بناء العالقات ،التطور.
في كل ما نقوم به وفي كل درس نتعلم منه ،في كل فرصة متاحة وفي كل جناح نحققه في هذه الشركة ،فإن فلسطني هي الهدف األسمى .من خالل
استخدامنا ألحدث التكنولوجيا املتوفرة وإتباعنا لألساليب الهندسية في التشغيل والصيانة ،فإننا نعمل باستمرار نحو توفير الكهرباء لغزة ضمن
أعلى املعايير املتطورة في مجال توليد الكهرباء .حتى يومنا هذا فإننا شركة التوليد الوطنية الوحيدة واملصدر الرئيسي للكهرباء في غزة وسنواصل
القيام بذلك ،إن جهودنا التي نبذلها لم ولن تتوقف أبدا ً في دعم محطة توليد الكهرباء القادرة على إنتاج كامل طاقتها.
في أعقاب األحداث األخيرة فقد أصبح التحدي احلقيقي يتمثل في قدرتنا على توليد الكهرباء بأقصى إمكاناتنا وباستخدام املوارد احملدودة املتاحة
لنا .مع القيود املفروضة على تزويدنا بالوقود الالزم لتشغيل احملطةً ،فإننا نعمل بشكل مستمر على توفير مصادر بديلة للطاقة لتزويد احملطة بها
واملساعدة في حل مشكلة نقص موارد الوقود .هناك صعوبات عديدة أخرى تتواجد كنتيجة مباشرة للحالة السياسية التي تزداد تعقيدا وحساسية،
كما أن عدم االستقرار أدى إلى احلد من قدرتنا على إحضار مزودي خدمة الصيانة الذين مت التعاقد معهم إلى احملطة ،ومع ذلك فإننا عملنا وبكل
جهد حتى استطعنا تأمني دخول مهندسي الصيانة في شركة سيمنس للقيام بتنفيذ أعمال الصيانة الالزمة لضمان استمرار التشغيل بالشكل
األفضل .وباملثل فإن إدارة الشركة وموظفيها قد تعززت لديهم قوة الدفع إلى األمام لتبقى شركتنا قوية وذات قدرة على حتقيق األرباح .لقد تظافرت
جهود جميع املوظفني واملدراء واالستشاريني واخلبراء حلل كل العوائق اخملتلفة وضمان أن تتأقلم محطة التوليد مع هذه األوقات الصعبة التي تواجهها،
وبالتالي فإننا نقف اليوم وكلنا ثقة ودائما ً على استعداد لتوليد الكهرباء في غزة في أي وقت.
نحن متفائلون باملستقبل ،ونتخذ خطوات لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية .إنني أضمن أن جودة العمل والقدرة على التأقلم واملثابرة في هذه
الشركة لن يتم التنازل عنها وسوف نسعى لتطبيقها في توسعاتنا ومشاريعنا املستقبلية .معا ً ومع قوة فريق عمل احملطة ،وبدعم من مجلس
اإلدارة ،وبتوجيه من رئيس مجلس اإلدارة وبثقة مساهمينا سوف نقود هذه الشركة إلى مستقبل أكثر إشراقاً.
كما أردد دائماً :إن مستقبل هذه الشركة في أيدي أمينة ،نحن لدينا وسوف يكون لدينا دائماً ،الطاقة على حتقيق أهدافنا .هذه الطاقة هدفها خدمة
أهلنا في غزة ومستمده منه ،وكل فلسطني احلبيبة بإذن اهلل.

رسالة املدير التنفيذي العام
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املدير التنفيذي العام
السيد وليد سلمان

نحن دائما ً نعمل وسط أصعب الظروف السياسية املضطربة ،نحو مستقبل أكثر إشراقا ً لفلسطني.

تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء عام  1999طبقا ً للقوانني
الفلسطينية ،وذلك المتالك وتشغيل أول شركة فلسطينية لتوليد
.الكهرباء في فلسطني

لقد كان العام  2009عاما ً صعبا ً بالنسبة لغزة والشركة الفلسطينية
للكهرباء .حيث أن اإلغالقات فرضت الكثير من الضغوط على طاقاتنا ،إال أننا
.ما زلنا نعمل بقوة ولن نستسلم

نحن شركة مساهمة عامة ميتلك جمهور املساهمني نسبة  ،% 33وميتلك
مساهمني القطاع اخلاص .%67
مستقبلنا
إن هدفنا للمراحل املقبلة يركز على استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي لتشغيل محطة توليد الكهرباء ،مما يعمل على
تخفيض التكلفة على املستهلكني وحتسني كفاءة إنتاج احملطة .باإلضافة إلى أننا نخطط لعمل توسع في مجال الطاقة
ليشمل الضفة الغربية.

طاقتنا :أعضاء مجلس إدارة الشركة
أعضاء مجلس إدارتنا
#
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شركة فلسطني للطاقة

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

شركة كهرباء فلسطني 		

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

				
شركة مورجنتي

عمان ،شركة إحتاد املقاولني ،هاتف +962 6465 8403

		
الهيئة العامة للتامني واملعاشات
مساهم من جمهور املساهمني

غزة ،الرمال ،ش .الثورة ،بجوار ملعب فلسطني ،هاتف  ،2829219فاكس 2822473
غزة ،الرمال ،ش .حيفا ،هاتف  ،2848025تلفاكس 2840384

تبعا للقانون األساسي للشركة فقد خصصت ثالث مقاعد في مجلس اإلدارة للمساهمني من اجلمهور ممن ميلكون  %1أو أكثر من إجمالي عدد أسهم الشركة ،وحتى وقت كتابة
هذا التقرير ،مت شغل مقعدين فقط من هذه املقاعد ومتت املوافقة على إعفاء الشركة من شغل املقعد الثالث وذلك لعدم توفر أي مساهمني آخرين ميتلكون كمية األسهم املطلوبة
للحصول على مقعد في مجلس اإلدارة .

طاقتنا – نبذة عن الشركة الفلسطينية للكهرباء
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طاقتنا :مساهمني الشركة
مساهمني الشركة الفلسطينية للكهرباء

متتلك شركة فلسطني للطاقة ما نسبته  %65من أسهم الشركة ،حيث تضم هذه الشركة مجموعة من الشركات الوطنية والتي عملت منذ البداية على
تأسيس وإنشاء الشركة الفلسطينية للكهرباء.

طاقتنا :فريق العمل
فريق العمل
 جميع املوظفني الذين يعملون بالشركة هم من أصل فلسطيني. عدد املوظفني اآلن 165 :موظفا ً يعملون في مختلف اجملاالت حيث تشمل طاقم اإلدارة ،املهندسني ،الفنيني ورجالاألمن ،ولم يتم أي تغيير في عدد املوظفني خالل العام .2009
 -املوظفني على درجة عالية من الكفاءة واملؤهالت حيث أن أكثر من  % 85من املوظفني حاصلني على درجات جامعية.

مدقق احلسابات اخلارجي للعام 2009
نتيجة التصويت في اجتماع اجلمعية العمومية السابق ،مت تعيني شركة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للعام .2009
املستشار القانوني للشركة
مكتب شرحبيل الزعيم وشركاه
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يقوم باألشراف على إدارة محطة غزة لتوليد الكهرباء مجموعة من املسئولني والفنيني لعل أبرزهم يتمثل في :

د .رفيق مليحة
مدير املشروع-التعاقدات
وهو املسئول عن إدارة جميع تعاقدات الشركة مع سلطة
الطاقة وشركة سيمنيز والشركات واملؤسسات ذات الصلة،
باإلضافة إلى مسئوليته عن قسم املشتريات وقسم تقنية
املعلومات.

محمد الشريف
مدير احملطة
وهو املسئول عن إدارة معظم أقسام احملطة واملتمثلة في
قسم الصيانة والتشغيل والسالمة و األمن واخلدمات
العامة واخملازن.

د .ضرار أبوسيسي
مدير التشغيل ( نائب مدير احملطة)
وهو املسئول عن إدارة قسم التشغيل املتواجد على مدار
الساعة باحملطة والذي يعمل بنظام الورديات لضمان استمرارية
عمل احملطة بشكل دائم.

عبداحلليم العطل
مدير الصيانة
وهو يقوم بإدارة قسم الصيانة واملكون من ثالث أقسام فرعية
وهي قسم الكهرباء وامليكانيكا والتحكم وهي األقسام املسئولة
عن صيانة احملطة ومعداتها ومتابعة وتالفي األعطال من خالل
برامج صيانة دورية مستمرة.

الوقود املستخدم في محطة توليد الكهرباء يتم
تخزينه في خزانني كبيرين سعتهما  20مليون لتر،
حيث يبلغ متوسط االستهالك اليومي من الوقود
في محطة توليد الكهرباء حوالي  700,000لتر
عند التشغيل بكامل طاقتها  140ميجا واط.

محطة توليد الكهرباء تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ
 140ميجا واط بنظام الدورة مركبة ،حيث تعتمد
عملية اإلنتاج على أربعة توربينات غازية وتوربينني
بخاريني لتشكل مجموعتني لتوليد الكهرباء .كما
أن التوربينات مت تصميمها لتعمل بنظام مزدوج
يسمح باستخدام الغاز الطبيعي والوقود في
عملية التشغيل.

الطاقة الكهربائية في العمق – نبذة فنية عن الشركة
١٠

القيود على عملية التشغيل
«إننا ما زلنا متفائلني ومتحمسني دائماً .التغلب على الصعاب هو قوتنا ونحن على مستوى التحدي ،لدينا القدرة على النجاح على التميز وعلى حتدي كل التوقعات .قوتنا تكمن
في مهنية وقوة فريق العمل ،الرائع والذي يحظى باحترام كبير من مجلس اإلدارة ومساهمينا الذين يثقون بنا وأعطونا املزيد من احلافز والقوة».
وليد سلمان ،املدير التنفيذي العام

بتاريخ  28يونيو  2006قصفت القوات اجلوية اإلسرائيلية محطة غزة لتوليد الكهرباء بثمانية صواريخ ،مما أدى إلى التدمير الكامل للمحوالت الستة (جميع محوالت الرفع
واخلفض) والذي نتج عنه توقف محطة توليد الكهرباء عن التشغيل ملدة أربعة أشهر ،ونتيجة لهذا القصف فإن حوالي  800,000شخص في قطاع غزة أصبحوا من غير كهرباء.
ونظرا ً للحصار املفروض على غزة فإن عملية اإلصالح احملدودة والتي متت أصبح بإمكان محطة التوليد إنتاج طاقة كهربائية بقدرة  80ميجا واط ،مع العلم أن احملطة صممت
إلنتاج  140ميجا واط.
في شهر أكتوبر  2007قامت السلطات اإلسرائيلية بفرض قيود على كميات الوقود التي يتم تزويد محطة غزة لتوليد الكهرباء بها ،مما أدى إلى تقليص كميات الوقود إلى 2.2
مليون لتر في األسبوع ،والذي أدى إلى تخفيض آخر في كمية الطاقة الكهربائية املنتجة.
وفي شهر يناير  2010إزدادت القيود على كميات الوقود حيث نتج عنها تقليص في كميات الوقود املستلمة في محطة توليد الكهرباء إلى  1.2مليون لتر في األسبوع ،والذي
أدى إلى تخفيض آخر في كمية الطاقة الكهربائية املنتجة.
القيود على عمليات الصيانة والتشغيل بسبب نقص قطع الغيار و املواد االستهالكية بسبب احلصار املفروض على غزة ،في الواقع فإن شركة غزة لتوليد الكهرباء أنفقت
مبالغ مالية كبيرة على قطع الغيار واملواد االستهالكية املتواجدة في املوانيء و التي ما زالت تنتظر موافقة أمنية من السلطات اإلسرائيلية لدخول غزة.

مع األخذ بعني اإلعتبار املصاعب اإلقتصادية احلالية وعدم االستقرار السياسي في قطاع غزة والضفة الغربية ،فإن شركة غزة لتوليد الكهرباء حافظت على نفسها جيدا ً
وكافحت من أجل البقاء لتكون عامال ً فعاال ً في التخفيف من معاناة الشعب واألزمة اخلطيرة في غزة .إدارة محطة توليد الكهرباء وموظفيها حافظوا عليها واستمروا
في العمل ،باإلضافة إلى ذلك  ،فإننا متكنا من ترتيب وامتام عملية الصيانة الكاملة للتوربينات الغازية في عام  2009مبساعدة من الشركة املصنعة للتوربينات "سيمنز"،
والذي يتيح إمكانية تشغيل جميع التوربينات الغازية األربعة بكفاءة.
إننا نستطيع القول وبكل ثقة أننا مستعدين لتشغيل محطة غزة لتوليد الكهرباء بكامل طاقتها ،في حال احلصول على قطع الغيار املطلوبة وتزويد احملطة بكميات
الوقود الالزمة لتشغيلها بالكامل.
من ناحية أخرى ،فإن هناك خطط حاليا ً في مرحلة التفاوض لتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ،والذي سيؤدي كنتيجة نهائية إلى توريد كميات وافرة من
الوقود وأقل تكلفة لكل كيلو واط مما يجعل الكهرباء املنتجة من محطة توليد الكهرباء اقتصادية جداً.
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األحداث الهامة للشركة الفلسطينية للكهرباء ()2009 – 1999

1999

2004

2005

نحن في الطاقة
إنشاء أول شركة فلسطينية لتوليد الكهرباء.
تأسيس شركة غزة لتوليد الكهرباء ،كذراع إلنشاء محطات توليد الكهرباء.

كامل طاقتنا
التشغيل التجاري بقدرة  140ميجا واط في  15مارس.
أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة الفلسطينية للكهرباء عقد في  29مارس.
البدء في تداول سهم الشركة في سوق فلسطني لألوراق املالية في  10مايو.
طاقتنا لكم
أول عملية لتوزيع األرباح على املساهمني بعد االجتماع الثاني للجمعية العمومية.

2006

2007

2009

طاقة سلبية
القصف اجلوي والذي استهدف احملوالت الستة حملطة توليد الكهرباء في  28يونيو.
تعليق التداول على سهم الشركة في سوق فلسطني لألوراق املالية حلماية املساهمني.
عدنا بقوة – إعادة عمليات التشغيل في  30أكتوبر.
تركيب احملوالت وفحصها ،وتوليد طاقة كهربائية بقدرة  70-60ميجا واط.
عودة السهم إلى التداول في  19نوفمبر.
صيانة الطاقة
إجراء عمل الصيانة الرئيسية واالنتهاء منها في نوفمبر.
تركيب احملول األخير كجزء من مهام اإلصالح في  15ديسمبر.
طاقة املسئولية االجتماعية املشتركة
االنتهاء من جميع أعمال الصيانة الرئيسية للتوربينات وضمان سالمة تشغيلها.
إطالق الشركة مهمة املسؤولية االجتماعية املشتركة لدعم اجملتمع الفلسطيني.

األحداث الهامة – تاريخ الشركة الفلسطينية للكهرباء
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الشركة الفلسطينية للكهرباء تهتم باجملتمع املدني

املساعدات اإلنسانية
في إطار حرص الشركة الدائم على دعم اجملتمع احمللي الفلسطيني ،تواصل الشركة عملها الدءوب من أجل
تقدمي مساعدات إنسانية من خالل برامج تقوم بتنظيمها لسد احتياجات العائالت الفقيرة واألسر احملتاجة،
حيث قامت الشركة العام املاضي بتوزيع سالل غذائية على هذه العائالت خالل شهر رمضان املبارك.

املسؤولية االجتماعية املشتركة
ضمن رؤيتنا في ضرورة تعزيز التعاون مع اجلامعات واملدارس واملؤسسات الفلسطينية احمللية قامت الشركة
بتنسيق وتنظيم زيارات ميدانية حملطة توليد الكهرباء ،وذلك ضمن جهود الشركة في تعزيز مبدأ املسئولية
االجتماعية املشتركة ،حيث قام وفد من طلبة وطالبات هذه اجلامعات بزيارة احملطة والتعرف على أقسامها
ومراحل العمل بها مما ميكنهم من معرفة األنظمة العلمية املتبعة في تشغيل احملطة وذلك حلرص الشركة
على تنمية قدرات ومهارات اجملتمع الفلسطيني.
أكوا
قامت الشركة باالستحواذ وتشغيل شركة أكوا في يونيو  ،2008حيث مت عمل الصيانة الالزمة للمعدات
وإجراء بعض التحسينات والتطويرات لها ،وذلك بعد أن مت نقلها إلى موقع الشركة.
يتم توزيع إنتاج املياه بشكل أساسي علي املدارس واملستشفيات واملؤسسات اخليرية وغيرها ،والتي تقدم
بأسعار رمزية ضمن إطار رؤية الشركة بتشغيل أكوا كجزء من اخلدمات االنسانية املقدمة لشعبنا
الفلسطيني ،وضمن اجلهود احلثيثة لتقدمي اخلدمات اإلنسانية واألعمال اخليرية.

حتدينا احلرب على غزة
لقد تعرض قطاع غزة إلى عدوان وحشي وغاشم بداية العام  ،2009استطعنا خالل هذه الفترة وبقوة إرادة طواقمنا من االستمرار في عملية تشغيل احملطة ،رغم ضراوة القصف
على غزة والتي نتج عنه قتل البشر وتدمير البنية التحتية وتقطع سبل العيش لشعبنا في غزة.
اجملتمع احمللي
رعاية امللتقى السنوي الثالث لسوق رأس املال
شاركت الشركة في رعاية امللتقى السنوي الثالث لسوق رأس املال الفلسطيني ،بعنوان األسواق الناشئة أولويات وخيارات بعد األزمة ،والذي عقد في الثاني من شهر نوفمبر/
تشرين الثاني  2009وأقيم في قصر املؤمترات مبدينة بيت حلم ،مبشاركة نخبة من صناع القرار االقتصاديني واملاليني ومستثمرين ورجال أعمال ومختصني من داخل الوطن وخارجه.
الشفافية وااللتزام مبتطلبات اإلفصاح
حرصت الشركة ومنذ توقيعها على اتفاقية اإلدراج مع السوق املالي الفلسطيني على تطبيق مبدأ الشفافية في عرض املعلومات ،حيث استطاعت االلتزام مبتطلبات اإلفصاح
طبقا ً للقوانني واألنظمة والتعليمات الصادرة عن السوق املالي وهيئة سوق رأس املال الفلسطيني ،وذلك للمساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة والسليمة من قبل املساهمني
واملستثمرين.

طاقة العطاء – النشاط االجتماعي للشركة
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زوروا موقعنا على www.pec.ps

دائرة تكنولوجيا املعلومات
دائرة تكنولوجيا املعلومات مت إنشاؤها في عام  2005لتحسني تنظيم تكنولوجيا املعلومات في
جميع أنحاء الشركة ،لالستفادة من التكنولوجيا اجلديدة ،لتقليل التكلفة وحتسني اخلدمات
املقدمة للموظفني ،وتقدمي خدمات تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة واالبتكار للشركة.

دائرة عالقات املستثمرين تتعامل حتديدا ً مع كافة قضايا وشؤون املساهمني ،والدائرة
جاهزة دائما ً للرد على أي استفسارات وكل ما هو جديد في الشركة الفلسطينية
للكهرباء.
الرجاء عدم التردد باالتصال بنا
 +9708 2888 600 :حتويله رقم 331
هاتف
بريد إلكترونيinfo@pec.ps :
دائرة عالقات املستثمرين – توزيع األرباح
الشركة تضمن حقوق املساهمني وحماية األرباح الغير محصلة ،حيث حتتفظ في الشركة كاحتياطيات تدفع إلى املساهمني عند تقدميهم مطالبات صحيحة.
آلية إيصال املعلومات للمساهمني
يتم إيصال املعلومات للمساهمني من خالل سوق فلسطني لألوراق املالية وهيئة سوق رأس املال ومن خالل مقر الشركة واملواقع االلكترونية التابعة لهم ،ويكون
التقرير السنوي متوفر دائما ً للمساهمني قبل أسبوعني من اجتماع اجلمعية العمومية السنوي ،حيث ميكن احلصول على التقرير السنوي من األماكن التالية :غزة
– ورام اهلل – نابلس ( حسب اإلعالن في الصحف).
موعد اجتماع اجلمعية العمومية
حيث من املقترح واملتوقع عقده في الربع األخير من شهر أبريل 2010

تكنولوجيا املعلومات وعالقات املستثمرين
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نظرة سريعة على سهم الشركة منذ بدأ التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية

سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء باملقارنة مع مؤشر القدس

نشاط التداول على السهم
2٠

رسوم بيانية مفصلة لسعر إغالق سهم الشركة ()2009 - 2004

		
أعلى مستوى وصل إليه السهم في العام 2005
أقل مستوى وصل إليه السهم كان في العام 2009
			
أعلى مستوى في العام 2009

$ 2.45
$ 0.65
$ 1.04

إحصائيات على سهم الشركة للعام 2009
		
سعر اإلفتتاح
		
 0.65دوالر

		
سعر اإلغالق
		
 1.04دوالر

أعلى سعر
 1.07دوالر

		
حجم التداول
		
 3,937,654دوالر

		
أدنى سعر
		
 0.65دوالر

		
عدد األسهم املتداولة
 4,317,382سهم		

عدد الصفقات
 3,230صفقة

سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء يتماشى مع نفس املستوى ملؤشر القدس وبعض األسهم الرئيسية األخرى الذي يتم التداول فيها في سوق فلسطني لألوراق املالية ،مما
يدل على ثبات واستقرار السهم الذي يعتبر جدير بالثقة والقوة.
لقد عملنا بجد للوصول إلى ما نحن عليه اليوم ،رغم أن املوقف سوف يكون مختلفا جدا ً ما لم يتغير الوضع السياسي املؤسف في فلسطني ،إال أن قوتنا وقوة حتملنا لكل
الصعوبات وظروف القوة القاهرة جعلت سهم الشركة فعال وقوي.
تطبيق مبدأ احلوكمة
مجلس اإلدارة يقوم بحماية حقوق مساهمني الشركة من خالل آدائهم ومهامهم للمحافظة على الشركة وتطوير آدائها بالشكل الذي يضمن تنمية أصولها واحملافظة
على ممتلكاتها ،كما يقوم مجلس اإلدارة بتوجيه اإلدارة التنفيذية التخاذ اخلطوات الكفيلة باحلفاظ على الشركة وأصولها وزيادة مواردها .كما أن اجمللس يقوم بتطبيق األسس
السليمة للحوكمة تدريجياً.

نشاط التداول على السهم (متابعة)
2٢

ملخص نتائجنا املالية
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي ()000
2008

2009

صافي األرباح (اخلسائر)

6,278

6,983

أرباح موزعة (من حساب السنة
السابقة)

3,600

6,000

74,002

74,986

0.105

0.116

صافي حقوق املساهمني

العائد على السهم (بالدوالر لكل
سهم)

اإلختالف بني البيانات املالية األولية والبيانات املالية املدققة للعام 2009

النتائج املالية للعام 2009
لقد كان األداء املالي إيجابي ومعقول لشركة غزة لتوليد الكهرباء باملقارنة مع السنوات السابقة ،وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركة عاما ً بعد عام نظرا ً لعدم االستقرار في الظروف
السياسية واالقتصادية في فلسطني.
خالل العام  2009وبسبب استمرار األوضاع السياسية واألمنية في غزة ،قامت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية بدعم شركة غزة لتوليد الكهرباء وتعويضها عن تكاليف الظروف القاهرة،
حيث أظهرت نتائج بياناتنا املالية للعام  2009حتسنا ً في أدائنا يعكس مدى قوة الشركة من خالل فريق العمل املتميز واإلدارة الرائدة.
اإلجراءات القانونية للشركة الفلسطينية للكهرباء
ال يوجد على الشركة أية قضايا مرفوعة على الغير أو مرفوعة من الغير على الشركة الفلسطينية للكهرباء املساهمة العامة احملدودة.
املستحقات
خالل العام املاضي شهدت فلسطني ظروف سياسية واقتصادية غير مستقرة ،وعلى الرغم من ذلك وفي ظل هذه الظروف ،استطاعت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية من االلتزام بدفعات الفاتورة
الشهرية املستحقة وكذلك التزامهم بدفعات الطاقة املتراكمة واملستحقة لشركة غزة لتوليد الكهرباء طبقا ً التفاقية التحصيل.
املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس إدارة الشركة
تلقى أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغ  169,500دوالر كمكافآت وحوافز عن العام .2009
موازنة العام 2010
إن تركيز شركة غزة لتوليد الكهرباء في موازنة العام  2010يتجه بشكل رئيسي نحو إجراء وتنفيذ برامج التدريب والتطوير املهني ملوظفينا ،باإلضافة إلى مشروع التوسع ليشمل الضفة الغربية.
كما أن استراتيجية شركة غزة لتوليد الكهرباء للعام  2010تتماشى مع األعوام السابقة في تخصيص جزء من موازنة الشركة من أجل تنفيذ املهام الرئيسية لدعم التنمية اإلستراتيجية للشركة.
توزيع األرباح النقدية
كان هدفنا على مر السنني هو محاولة عدم اقحام مساهمينا في دوامة عدم االستقرار واألحداث السياسية الصعبة ،خالل األعوام اخلمسة املاضية ،حيث استطاعت الشركة من إقرار وتوزيع أرباح على
مساهميها.
وضعنا املالي للعام  2009قوي وواعد بالنسبة ملستقبل هذه الشركة .هدفنا هو العمل إلى جانب رؤيتنا لتعظيم عوائد املساهمني من خالل السعي املتواصل لتطوير وتوسيع قدراتنا على حتقيق التوازن
في ظل عدم استقرار الظروف السياسية واالقتصادية احمليطة.

مالحظات املدير التنفيذي العام على النتائج املالية
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البيانات املالية املدققة للعام 2009
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ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ .ﺘـﺸﻤل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﻋﻥ ﺨﻁﺄ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻗﻴﻘﻨﺎ .ﻟﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺩﻗﻴﻘﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ،ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ.
ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ 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 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.

ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻭﻳﻮﻧﻎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺘﻭﻜﻴﺩﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (٨ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ،ﻓـﺈﻥ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ .ﻫـﺫﺍ
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (٩ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ،ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ
ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩﻫﻤﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﻬـﺩﺕ ﺒﺘﻭﺭﻴـﺩ ﻭﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻫـﺫﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ.

ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (٢٧ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ،ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻘـﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ،ﺇﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ.

 ٢٤ﺁﺫﺍﺭ ٢٠١٠
ﻏﺯﺓ – ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

ﺇﻴﻀﺎﺡ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ

٤
٥
٦

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻨﻘﺩ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

٩٠,٧٣٢,٧٥٩
١,٨٤٦,٧٨٤
٧٧٨,٠٦٦
٩٣,٣٥٧,٦٠٩

٩٧,٥٢٩,٥١٧
١,٩٧٦,٣٨٤
١,٢٤٩,٥٥٧
١٠٠,٧٥٥,٤٥٨

٧
٨
٩
١٠

٥,٢٦٩,٣٨٩
٩,٦٤٢,٣٣٦
٦,٧٢٩,٦٠٨
١٩,٠١١,١٦٧
٤٠,٦٥٢,٥٠٠
١٣٤,٠١٠,١٠٩

٤,٠٦٩,٠٤٧
١٧,٤٠٣,٠٢١
٣,٤٨٠,٦٠١
١١,٧٢٦,٦١٦
٣٦,٦٧٩,٢٨٥
١٣٧,٤٣٤,٧٤٣

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

١١
١٢

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٥,٣٧٦,١١٨
٩,٦١٠,٢٧٦
٧٤,٩٨٦,٣٩٤

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٦٧٧,٧٧٥
٩,٣٢٥,١٩٤
٧٤,٠٠٢,٩٦٩

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

١٣
١٤

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

٣٤,٥٤٢,٠٠٠
١,٤٠٧,٩٧٢
٣٥,٩٤٩,٩٧٢

٤٦,٥٤٨,٠٠٠
١,٢٣٨,٨٢٠
٤٧,٧٨٦,٨٢٠

١٣
١٥

١٢,٠٠٦,٠٠٠
١١,٠٦٧,٧٤٣
٢٣,٠٧٣,٧٤٣
٥٩,٠٢٣,٧١٥

١١,٥٩٢,٠٠٠
٤,٠٥٢,٩٥٤
١٥,٦٤٤,٩٥٤
٦٣,٤٣١,٧٧٤

١٣٤,٠١٠,١٠٩

١٣٧,٤٣٤,٧٤٣

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ

ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ٢٨ -١ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
١

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٦

٢٩,٣٦١,٣١٢
٤٤٩,٦٤١
٢٩,٨١٠,٩٥٣

٢٩,١٠٨,٣٥٢
٧٦٢,٩٧٣
٢٩,٨٧١,٣٢٥

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٧

)(٢٧,١٥٤,٥٧٧
٢,٦٥٦,٣٧٦

)(٢٢,٥٤١,٩٢١
٧,٣٢٩,٤٠٤

ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺎﻟﻔﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

١٨

١٩

٦,٧٦٠,٣٣٢
)(٢,٣٦٠,٥٧٤
)(٢٠٩,٨٣٣
١٣٧,١٢٤
٦,٩٨٣,٤٢٥
٦,٩٨٣,٤٢٥

٢,٦٩٨,٩٤٦
)(٤,٣٩٩,٥٨٣
٦٤٩,٣٧١
٦,٢٧٨,١٣٨
٦,٢٧٨,١٣٨

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠

ﺇﻴﻀﺎﺡ

٠,١٢

ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ٢٨ -١ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
٢

٠,١٠

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

٢٠٠٩
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٩
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٤,٦٧٧,٧٧٥
-

٩,٣٢٥,١٩٤
٦,٩٨٣,٤٢٥

ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢١
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٥,٣٧٦,١١٨

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٩,٦١٠,٢٧٦

ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

-

٦٩٨,٣٤٣

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ

ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٧٤,٠٠٢,٩٦٩
٦,٩٨٣,٤٢٥
)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٧٤,٩٨٦,٣٩٤

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

)(٦٩٨,٣٤٣

-

٢٠٠٨
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٨
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٤,٠٤٩,٩٦١
-

٧,٢٧٤,٨٧٠
٦,٢٧٨,١٣٨

٧١,٣٢٤,٨٣١
٦,٢٧٨,١٣٨

ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢١
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٨

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٤,٦٧٧,٧٧٥

)(٣,٦٠٠,٠٠٠
٩,٣٢٥,١٩٤

)(٣,٦٠٠,٠٠٠
٧٤,٠٠٢,٩٦٩

ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

-

٦٢٧,٨١٤

)(٦٢٧,٨١٤

ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ٢٨ -١ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
٣

-

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ:
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺎﻟﻔﺔ

٦,٩٨٣,٤٢٥

٦,٢٧٨,١٣٨

٣٢٨,٧٠٥
٦,٩٦٥,٢٤١
٢٧١,٢٦٧
٢,٣٦٠,٥٧٤
٢٠٩,٨٣٣

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

١٧,١١٩,٠٤٥

٢٥٧,٥١٢
٦,٩٦١,٠٢٣
٢٧١,٢٦٧
٤,٣٩٩,٥٨٣
-

١٨,١٦٧,٥٢٣

٥,٥٨٧,٥٠٠
)(٣,٢٤٩,٠٠٧
)(١,٤١٠,١٧٥
٦,٨٦٢,٠١٩
)(١٥٩,٥٥٣

٨,٣٧٢,٥٥٩
١١٨,٣٨٧
٥٥٢,٩٧٤
)(٢,٣٨٢,١٩١
)(٤,٩٥٣

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

٢٤,٧٤٩,٨٢٩

٢٤,٨٢٤,٢٩٩

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ

٢,١٧٣,١٨٥
)(١٦٨,٤٨٣

٣,٠٠٠,٠٠٠
)(١٠٢,٥٨٧

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ

٢,٠٠٤,٧٠٢

٢,٨٩٧,٤١٣

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

)(١١,٥٩٢,٠٠٠
)(٢,٠٣٠,٧٥٠
)(٥,٨٤٧,٢٣٠

)(١٠,٠٠٨,٠٠٠
)(٤,٠٦٩,٧٥٩
)(٧,٤٨٠,٠٨٣

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل

)(١٩,٤٦٩,٩٨٠

)(٢١,٥٥٧,٨٤٢

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل

٧,٢٨٤,٥٥١

٦,١٦٣,٨٧٠

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١١,٧٢٦,٦١٦

٥,٥٦٢,٧٤٦

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩,٠١١,١٦٧

١١,٧٢٦,٦١٦

ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ٢٨ -١ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
٤

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

.١

ﻋﺎﻡ

ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ،ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٤ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ١٩٩٩ﻭﻓﻘﺎ 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
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٤ﺁﺫﺍﺭ .٢٠١٠
.٢

ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  %٩٩,٩٩ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ .ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏـﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٩ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ  ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺴﻬﻤﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ١٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻤﻨﻬﺎ  ٥,٩٩٩,٨٠٠ﺴﻬﻤﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
١.٣

ﺃﺴﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 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

ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ،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.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ.

٥

٣. ٣

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻟﻡ
ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  - ١ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) ١ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ( ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل  ٢٠٠٧ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .٢٠٠٩ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﻤﻊ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل .ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺘﻴﻥ .ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٢٣ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٢٧ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ :ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٣٢ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :ﺍﻟﻌﺭﺽ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ:
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ  – ٢ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﻬﻡ :ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺩ
)ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ  – ٣ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ  – ٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٢٤ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٢٧ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٣٢ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٣٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﻗﻡ  :١٤ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ١٩ﺍﻟﺤﺩ ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﻗﻡ  :١٧ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﻗﻡ  :١٩ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
٤.٣

ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ

ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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.
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻓﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ.

٦

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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 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 ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ( .ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل.

-

ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺯﻴﺩ
ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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 .ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻻ ﺘﻨﻘل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻜﺈﻴﺠﺎﺭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﺈﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
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 ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻡ 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 ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ.
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.

٧

ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﺘﺸﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺘﺤﺘـﺴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ
ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺃﻱ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻥﹺ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
ﻴﺘـﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
)ﺴﻨﻭﺍﺕ(
٢٠
٢٠
٥
٤
٤
٥

ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ

ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ .ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺩﺍﻫﺎ،
ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺃﻭ "ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ" ،ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻭﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل،
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﺴﺘﺒﺩل .ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ .ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
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.
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 .ﻴﺴﺠل 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.

٨

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 ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺘـﺩﻥﹺ
ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.

-

ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺼﻭﻤﺔ
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.

ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
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.
ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨـﺼﺹ ﻟﻠـﺫﻤﻡ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .ﺘﹸﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ.
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.

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 ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ 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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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.

٩

ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ 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 ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ 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 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺭﺒﺢ
ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.

١٠

 .٤ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
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

٢٠٠٩
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٩
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٩
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥

١,٤٦٤,٩٠٤
١,٤٦٤,٩٠٤

٢٩٠,٣٩٢
١٥٠,٠٠٠
٤٤٠,٣٩٢

٢٦٥,٠٩٧
٦,٣٧٣
٢٧١,٤٧٠

١٢٦,٠٨٧
١٢,١١٠
١٣٨,١٩٧

١٨٨,١٩٤
١٨٨,١٩٤

١٣٧,٧٧٥,٢٧٩
١٦٨,٤٨٣
١٣٧,٩٤٣,٧٦٢

٣٩,٣٩٢,٠٠٠
٦,٧٧٢,٠٢٠
٤٦,١٦٤,٠٢٠

٢٦٥,٠٠١
٧٣,١٥٣
٣٣٨,١٥٤

١٢٣,٤٩٨
٦٠,٦٢٢
١٨٤,١٢٠

١٩٠,١٨١
٣٨,٦٦٣
٢٢٨,٨٤٤

١١٨,٩٧٢
٣,٥٦٧
١٢٢,٥٣٩

١٥٦,١١٠
١٧,٢١٦
١٧٣,٣٢٦

٤٠,٢٤٥,٧٦٢
٦,٩٦٥,٢٤١
٤٧,٢١١,٠٠٣

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

٨٩,٢٧٦,٥٨٥
ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١,١٢٦,٧٥٠
ﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٥٦,٢٧٢
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٤٢,٦٢٦
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ
ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٥,٦٥٨
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٤,٨٦٨
ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٩٠,٧٣٢,٧٥٩
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٨
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٨
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٨
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠٠٨
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٨

١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥

١,٤٦٤,٩٠٤
١,٤٦٤,٩٠٤

٢١٩,٥٦٩
٧٠,٨٢٣
٢٩٠,٣٩٢

٢٤٢,١٩٥
٢٢,٩٠٢
٢٦٥,٠٩٧

١١٧,٢٢٥
٨,٨٦٢
١٢٦,٠٨٧

١٨٨,١٩٤
١٨٨,١٩٤

١٣٧,٦٧٢,٦٩٢
١٠٢,٥٨٧
١٣٧,٧٧٥,٢٧٩

٣٢,٦١٩,٩٦٩
٦,٧٧٢,٠٣١
٣٩,٣٩٢,٠٠٠

١٩١,٧٥٣
٧٣,٢٤٨
٢٦٥,٠٠١

٧٦,٥٢٣
٤٦,٩٧٥
١٢٣,٤٩٨

١٤٢,٩٢١
٤٧,٢٦٠
١٩٠,١٨١

١١٥,٥٩١
٣,٣٨١
١١٨,٩٧٢

١٣٧,٩٨٢
١٨,١٢٨
١٥٦,١١٠

٣٣,٢٨٤,٧٣٩
٦,٩٦١,٠٢٣
٤٠,٢٤٥,٧٦٢

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٨

٩٦,٠٤٨,٦٠٥

١,١٩٩,٩٠٣

١٦٦,٨٩٤

٧٤,٩١٦

٧,١١٥

٣٢,٠٨٤

٩٧,٥٢٩,٥١٧

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ  ٣٩٢,٧٠٨ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ ٣٧٨,٨٠١ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭ ،٢٠٠٨ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

١١
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ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٩٧٦,٣٨٤
)(١٢٩,٦٠٠
١,٨٤٦,٧٨٤

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢,١٠٥,٩٨٤
)(١٢٩,٦٠٠
١,٩٧٦,٣٨٤

ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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 ﺍﺘﻔﻘﺕ 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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ 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
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٨٣,٣٣٠
٤٩٤,٧٣٦
٧٧٨,٠٦٦

ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺃﺭﺽ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ *
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﹰ **
*

ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ .ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ٢٥
ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ  ١٩٩٩ﻭﻟﻤﺩﺓ  ٣٠ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ١٠ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ .ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  ١,٧٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭل  ١٢ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ،ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ
ﻟﻔﺘﺭﺓ  ١٨ﺴﻨﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ١٤٧,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ:
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤٢٤,٩٩٧
)(١٤١,٦٦٧
٢٨٣,٣٣٠

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

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤٢٤,٩٩٧
٨٢٤,٥٦٠
١,٢٤٩,٥٥٧

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥٦٦,٦٦٤
)(١٤١,٦٦٧
٤٢٤,٩٩٧

ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﺘﻌﺎﺒﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل .ﻴﺘﻡ ﺇﻁﻔﺎﺀ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١١ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  ١ﺘﻤﻭﺯ  .٢٠٠٠ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ:
٢٠٠٨
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,١٥٤,٣٨٤
٨٢٤,٥٦٠
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
)(٣٢٩,٨٢٤
)(٣٢٩,٨٢٤
ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﺔ
٨٢٤,٥٦٠
٤٩٤,٧٣٦
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٢

.٧

ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,٨٠٨,٤٢٣
١٣٦,٥٣٠
٣١٣,٠٨٢
١١,٣٥٤
٥,٢٦٩,٣٨٩

ﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺃﺨﺭﻯ

.٨

ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥,٩٦٤,٨٥٧
٣,٦٧٧,٤٧٩
٩,٦٤٢,٣٣٦

ﺫﻤﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ *
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (١٨
ﺫﻤﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ **
ﺫﻤﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ *
*

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٣,٧٧٧,٥٠٠
٢٤٢,٢٩١
٦,٧٣١
٤٢,٥٢٥
٤,٠٦٩,٠٤٧

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٥,٢٢٩,٨٣٦
٢,١٧٣,١٨٥
١٧,٤٠٣,٠٢١

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭ:٢٠٠٨

٢٠٠٩
٢٠٠٨

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٥,٩٦٤,٨٥٧
١٥,٢٢٩,٨٣٦

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

ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ١٢٠
ﻴﻭﻡ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢,٤٦٥,٢١١
٢,٤٧٧,٦٤٢

-

-

-

٣,٤٩٩,٦٤٦
١٢,٧٥٢,١٩٤

ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ 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 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻤﺅﻫل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ
ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ.

**

ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺫﻤﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ
ﻤﻘﺎﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٨ﺘﻤﻭﺯ  ٢٠٠٣ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ .ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺫﻤﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  ٢٥٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ .ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻤﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ

ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.

١٣

.٩

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,١٣٣,٩٩٢
٦,١٦٩
٤,٣٨٥,٤١١
٧٠,٠٠٠
٤٢٠,٦٦٩
٦٨٠,٢٤٨
٣٣,١١٩
٦,٧٢٩,٦٠٨

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ *
ﺫﻤﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢٤
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﺃﺨﺭﻯ

*

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,١٣٣,٩٩٢
٤,٥٢٥
١٨٩,٩٤٢
١٥٠,٧٩٦
١,٩٦٦,٥٣٧
٣٤,٨٠٩
٣,٤٨٠,٦٠١

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 ﺍﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ.

 .١٠ﻨﻘﺩ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٩,٣٦٥
١٨,٩٩١,٨٠٢
١٩,٠١١,١٦٧

ﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٩٢,٩١٠
١١,٦٣٣,٧٠٦
١١,٧٢٦,٦١٦

ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺼﻔﺭ %ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ  ١ﺁﺫﺍﺭ
 .٢٠٠٩ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺴﺒﺔ  %١,٣٩ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل .٢٠٠٨
 .١١ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻤﻥ  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ﺴﻬﻤﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ١ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.
 .١٢ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %١٠ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.

١٤

 .١٣ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٦ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ٢٠٠٠ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﺘﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٦ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ٢٠٠٣ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ
ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٣,٠٠٠,٠٠٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل .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 .%٢,٢٥

ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٨ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻟﺴﺘﺔ
ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ  %٢ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺃ ﻤﻥ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠٠٧
ﺘﹸﺴﺩﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٢,٠٠٦,٠٠٠
٢٠١٠
١٢,٦٠٠,٠٠٠
٢٠١١
١٢,٥١٠,٠٠٠
٢٠١٢
٩,٤٣٢,٠٠٠
٢٠١٣
٤٦,٥٤٨,٠٠٠
ﺘﻡ ﺭﻫﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﺽ .ﺇﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺯﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻫﻥ.
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ
ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
 .١٤ﻤﺨﺼﺹ 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

١٥

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٢٣٨,٨٢٠
٣٢٨,٧٠٥
)(١٥٩,٥٥٣
١,٤٠٧,٩٧٢

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٩٨٦,٢٦١
٢٥٧,٥١٢
)(٤,٩٥٣
١,٢٣٨,٨٢٠

 .١٥ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,٢٧٧,١٤٤
٢,٧٣٥,٤٨٧
١,٨٣٦,٢٨١
٣٤,٠٢٣
١٦٠,٠٠٠
٥٠٣,٢٢٥
١٤٣,٠٣٦
١٨٦,٩٨٥
١,١٩١,٥٦٢
١١,٠٦٧,٧٤٣

ﺫﻤﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻤﺨﺼﺹ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ *
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

*

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٦٨٣,٥١١
٣٧١,١٠٨
٥٠٣,٢٢٥
١٣٥,٧٦١
١٦٦,٤١٧
١,١٩٢,٩٣٢
٤,٠٥٢,٩٥٤

ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺤﺘﺴﺎﺏ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٦
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ٢٠٠٧ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜﻠﻔﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ )ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ( ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.

 .١٦ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 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 .ﻭﻓﻘﺎ 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 ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 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.

١٦

 .١٧ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٣,٨٥٢,٧٤٠
٣٢٨,٧٠٥
١٦٩,٥٠٠
١٠٨,٣١٥
٢,٥٥٣,٠٠٠
٥٢٦,٢٦٧
٧٩٨,٦٢٢
٩,٠٣٤,٨٢١
٦,٩٦٥,٢٤١
١٢٩,٦٠٠
١٤١,٦٦٧
٣٩٥,٢٣٣
١١٨,٨٧٢
٢١,١٤٢
٢٥,٢٢٢
٧,٧٣٤
٨٧,٠٦٨
٢٦,٨٣٤
١,٥٨٦,٣٤٤
٢٧٧,٦٥٠
٢٧,١٥٤,٥٧٧

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

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٣,٨٦٢,٩٥٤
٢٥٧,٥١٢
١٤٠,٠٠٠
١١٧,٣٦٥
٢,١١٢,١٥٥
٥٣٤,١٢٦
٧٣٠,٠٠٨
٥,٩٦٥,١٠٨
٦,٩٦١,٠٢٣
١٢٩,٦٠٠
١٤١,٦٦٧
٣٩١,٩٨٨
١٣٠,٦٦٠
٢٠,٠٠٠
٢٥,٧٤٨
١٥,٩٤٩
٧٢,٠١٥
١٤,٦٥٣
٧٦٩,٤٠٧
١٤٩,٩٨٣
٢٢,٥٤١,٩٢١

 .١٨ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻤﺒﻠﻎ
 ٣,٠٨٢,٨٥٣ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﺒﻠﻎ  ٣,٦٧٧,٤٧٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ) ٢٠٠٩ﺇﻴﻀﺎﺡ .(٨
 .١٩ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,٥٨٦
١٣٠,١٢٩
٢,٤٠٩
١٣٧,١٢٤

ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ

١٧

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٠٢,٠٨٣
٣٣٢,١٥٤
٢١٥,١٣٤
٦٤٩,٣٧١

 .٢٠ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٦,٩٨٣,٤٢٥

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٦,٢٧٨,١٣٨

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٠,١٢

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٠,١٠

ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ )ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل
ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ.
 .٢١ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ
ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢٥ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠٠٩ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %١٠ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ.
ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢١ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠٠٨ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺒﻠﻎ
 ٣,٦٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %٦ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ.
 .٢٢ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻁﺭﺍﻑ 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 .ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻨﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٨,٩٩١,٨٠٢

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١١,٦٣٣,٧٠٦

٧٠,٠٠٠

-

ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ

٤,٣٨٥,٤١١

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٤٦,٥٤٨,٠٠٠

٥٨,١٤٠,٠٠٠

ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ

١٦٠,٠٠٠

-

ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

١٨

٣٤,٠٢٣

١٨٩,٩٤٢

٣٧١,١٠٨

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 ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢,٠٣٠,٧٥٠

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,٠٦٩,٧٥٩

ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ

٢,٥٥٣,٠٠٠

٢,١١٢,١٥٥
٥٦٤,٠٠٠

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:
ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺃﺠﻭﺭ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

٥٦٤,٠٠٠

٦٠٢,٠٧٥

٥٩١,٦١١

١٦٩,٥٠٠

١٤٠,٠٠٠

٣٩,٣١٨

ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

٣٤,٠٤٨

 .٢٣ﻀﺭﻴﺒﺔ 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.
 .٢٤ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠ﻜﻭﺭﻭﻥ ﺴﻭﻴﺩﻱ )ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  ٢٣,٦٨٨,٩٩٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  (٢٠٠٩ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺘﻘﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ
 ١١,٨٤٨,٤١٧ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ  ١٥,٩٢٩,٣٢٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭ  ،٢٠٠٨ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ٢٠٠٩ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻘﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻘﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻟﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٠ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﺎﻓﺫﺍﹰ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻋﻘﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﻏﻴﺎﹰ.
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٢,٦٤٦,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻔﺘﺭﺓ  ١٨ﺴﻨﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ٢٠١٢
)ﺇﻴﻀﺎﺡ .(٦
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺒﺩﺃﻱ ﻗﺩﺭﻩ  ٢,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ
 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ .ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺤﺼﺔ ﺘﺒﻠﻎ  %٤١ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺄﺴﻴﺱ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  ٧٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ.

١٩

ﺘﺒﻠﻎ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
٢٠٠٨
٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٩,٣٦١,٣١٢
٢٩,٦٢٢,٠٢٤
ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
١٢٠,١٣٣,٩٦٨
١٥٢,٣٠٧,٦٢٤
ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
٣٣٠,٧٠٣,٥٨٤
٢٦٠,٤٢٨,٨٤٨
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
٤٨٠,١٩٨,٨٦٤
٤٤٢,٣٥٨,٤٩٦
 .٢٥ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 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 ،ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ.
 .٢٦ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ

ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل 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 ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل 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
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ،٢٠٠٩ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ.
ﺘﺘﻤﺜل ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻴﺘﻡ
ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭ.٢٠٠٨
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.
ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ/ﺍﻟﻨﻘﺹ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ
٢٠٠٩
)(٤٦,٥٤٨
+ ١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤٦,٥٤٨
- ١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+ ١٠
- ١٠

٢٠

)(٤٦,٦٠٦
٤٦,٦٠٦

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ،
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻨﻜﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 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 ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ .ﻜﻤﺎ
ﺘﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺼﻭﻤﺔ( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻭ ٢٠٠٨ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ:
ﺃﻗل ﻤﻥ  ٣ﺃﺸﻬﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٨
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
 ٥ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٢ – ٣
ﺃﺸﻬﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٥
ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦,٦١٦,٦١٧
٦,٦١٦,٦١٧

١٣,٣٥٣,٧٦٤
١٣,٣٥٣,٧٦٤

٣٦,٣١٤,٨٣١
٣٦,٣١٤,٨٣١

-

٤٩,٦٦٨,٥٩٥
٦,٦١٦,٦١٧
٥٦,٢٨٥,٢١٢

٢,٣٨٣,٣١٢
٢,٣٨٣,٣١٢

١٤,٤٢٧,٩٨٦
١٤,٤٢٧,٩٨٦

٥١,٧٢٤,٢٠٦
٥١,٧٢٤,٢٠٦

-

٦٦,١٥٢,١٩٢
٢,٣٨٣,٣١٢
٦٨,٥٣٥,٥٠٤

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﺸﻴﻜل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﻜﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﺎﺒﺘﺔ.
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  /ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ
ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

%

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+١٠
-١٠

٢٠٠٨
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+١٠
-١٠

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  /ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ
ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

%

)(٢٩,٨٦٢
٢٩,٨٦٢

+١٠
-١٠

)(٥١,٩٦٢
٥١,٩٦٢

+١٠
-١٠

٢١

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  /ﺍﻟﻨﻘﺹ
ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻜﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ
ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

%

)(٢٩,٣٦١
٢٩,٣٦١

+١٠
-١٠

)(١٢,٧٣٨
١٢,٧٣٨

+١٠
-١٠

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤١٣,٥٢٨
)(٤١٣,٥٢٨
)(١٢١,٤٢٩
١٢١,٤٢٩

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  ٧٤,٩٨٦,٣٩٤ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠٠٩ﻤﻘﺎﺒل  ٧٤,٠٠٢,٩٦٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠٠٨
 .٢٧ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ 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 ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ.
 .٢٨ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺴﻨﺔ  ،٢٠٠٨ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٨ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ
ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
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