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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

سعيد خوري
رئيس مجلس اإلدارة

" على مر السنني كنت أدرك بأن رؤية الشركة الفلسطينية للكهرباء في فلسطني هي
االستمرار في التوسع ،ومازال هناك الكثير نحن قادرين على القيام به".
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أعزائي املساهمني،
متاما ً مثل شجرة الزيتون ،الشركة الفلسطينية للكهرباء عميقة اجلذور ،وحتملت بشجاعة الظروف
القاسية لتقاوم كافة الصعوبات ،وإعطاء املزيد واألفضل عاما ً بعد عام .ثمان سنوات من توليد الكهرباء
في غزة منحتنا القوة إلظهار وتوسيع رؤيتنا .إن هدفنا هو إعطاء األمل للشعب الفلسطيني من خالل
توفير الكهرباء التي تساعد على استمرارية احلياة البشرية ودفع عجلة االقتصاد.
على امتداد السنوات أعطتنا الشركة الفلسطينية للكهرباء كل الفرص للعب دورا ً نشطا ً في وطننا
فلسطني ،كما أن إصرار موظفي الشركة الدؤوب يجعلها تنمو وتزدهر ،ومما ال شك فيه فإن الكفاءة
املهنية لإلدارة هو ما يُبقي الشركة تستمر ويعطيها القوة والقدرة على تلبية توقّعات مساهمينا.
إن الدعم الذي نحصل عليه للعمل في هذا القطاع االستراتيجي املهم يساعدنا على مواصلة جهودنا
للتغلب على الوضع الصعب في فلسطني وتطوير أنشطتنا الرئيسية وتوسيع ربط بلدنا بخدماتنا
الكهربائية في غزة والضفة الغربية.
في كل عام يجتمع مجلس إدارة الشركة ويحقق رؤى وأهداف جديدة للشركة الفلسطينية للكهرباء،
هذا العام رؤيتنا في العمل اجتهت نحو الضفة الغربية ،باإلضافة إلى أننا نعمل بالتعاون مع سلطة
الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية على توفير الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات قطاع غزة من
الكهرباء ومساعدتنا على التطوير ،وأن نصبح املزود الرئيسي لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية.
بدعم من مساهمينا وشركائنا ،مع تأكيدنا على ضمان عوائد
إننا مستعدون على اتخاذ هذه اخلطوة
ٍ
مجدية ملساهمينا.

سعيد خوري
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة املدير التنفيذي العام

وليد سلمان
املدير التنفيذي العام

"إنني سعيد وفخور بأداء الشركة الفلسطينية للكهرباء على مر السنني ،إننا مستعدون
جيدا ً ومصممني على القيام مبشروعنا اجلديد في الضفة الغربية".
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مساهمينا الكرام،
إنني أشكركم على ثقتكم بنا ،ثقتكم التي عملت على إثراء شركتنا وأعطتنا احلافز على التطور
والنجاح .كل عام وفي الوقت الذي نعقد به اجتماعنا للجمعية العمومية هذا ،نشعر بإحساس اإلجناز
والبهجة التي ال توصف بعد أن حتققت أهدافنا وبدرجة أكبر.
األمور اجلوهرية للشركة الفلسطينية للكهرباء في العام :2010
 حتقيق نتائج جيدة من خالل تطبيق املعايير اإلدارية أثناء الظروف الصعبة في املنطقة سياسيا ًواقتصادياً.
األهداف االستراتيجية للسنوات املقبلة:
 نحن ننتقي خياراتنا التطويرية بعناية في ضوء ماهية املرحلة التي نحن فيها والظروف االقتصاديةوالسياسية في البلد جنبا ً إلى جنب مع غيرها من العوامل احلاسمة ،إن هدفنا اإلستراتيجي هو ضمان
األساس املتني والقوي لشركتنا.
  :2011العمل على تطوير محطة كهرباء في الضفة الغربية من خالل اإلستثمار في شركة فلسطنيلتوليد الطاقة.
لقد اكتسبنا اخلبرة واملهارات املطلوبة في تشغيل وصيانة شركة غزة لتوليد الكهرباء ،ونحن مستعدون
للقيام بهذا املشروع اجملهز بهذه املهارات الفنية واإلدارية.
وفقا ً لرؤيتنا للعام  ،2011مت توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية
للتفاوض على بناء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية مستفيدين من تاريخنا
في النجاح واإلجنازات ،واألخذ باحلسبان جتربتنا اإلدارية والفنية وخبراتنا في هذا اجملال.
لذلك فإن شعارنا للعام 2011
طاقتنا ليس لها حدود
وليد سلمان
املدير التنفيذي العام

الشركة الفلسطينية للكهرباء في العام 2010
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
		
وليد سلمان

عضو مجلس اإلدارة ،املدير التنفيذي العام

		
محمد الشريف
		
رفيق مليحة
		
محمود النباهني

مدير محطة توليد الكهرباء
كبير مديري التقنية
املدير املالي
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مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
		
املنصب

#

		
األعضاء

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

رئيس مجلس اإلدارة
سعيد خوري
		
نائب الرئيس
شكري بشاره
		
محمد مصطفى عضو
		
عضو
طارق العقاد
		
عضو
نبيل الصراف
		
عضو
هاني علي
		
عضو
مروان سلوم
		
شرحبيل الزعيم عضو
		
عضو
وليد سلمان
		
عضو
سمير الشوا
		
عضو
فيصل الشوا
		
خالد العسيلي عضو
		
عضو
فاروق اإلفرجني
		
عضو
		
إياد بصل

			
التمثيل

العنوان الكامل

شركة فلسطني للطاقة
غزة ،النصيرات ،ش .صالح الدين ،محطة التوليد ،ص ب 1336
هاتف  2888600حتويله رقم  ،331فاكس 2888607

شركة كهرباء فلسطني
شركة مورجنتي
الهيئة العامة للتامني واملعاشات
مساهم من جمهور املساهمني

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

األردن ,عمان ،ص ب  830392هاتف  ،+962 6 4658403فاكس
+962 6 4643071
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 .

اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية خالل العام 2010
انعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ  27أبريل  2010قبل اجتماع اجلمعية العمومية وقام برفع توصية بتوزيع أرباح
نقدية بنسبة  % 10من قيمة رأس املال على املساهمني املالكني لألسهم حتى تاريخ االجتماع ،ومت املصادقة على
القرار في اجتماع اجلمعية العمومية.
كما انعقد اجمللس بتاريخ  28أكتوبر  2010وتناول آخر املستجدات املتعلقة بالشركة واالطالع على وضع الشركة
املالي واإلداري ،ولم يصدر عن اجمللس أية قرارات جوهرية مؤثرة.

موعد اجتماع اجلمعية العمومية
املوعد املقترح واملتوقع لعقد اجتماع اجلمعية العمومية عن العام  2010في الربع األخير من شهر أبريل .2011

مدقق احلسابات واملستشار القانوني

أداء الشركة واخلطط املستقبلية

7

مدقق احلسابات اخلارجي للعام 2010
مبوجب التصويت في اجتماع اجلمعية العمومية األخير ،لقد مت تعيني شركة إرنست ويونغ كمدقق خارجي
لتدقيق حسابات الشركة عن العام .2010

املستشار القانوني للشركة
مكتب شرحبيل الزعيم وشركاه.

األداء
لقد جتاوزت الشركة الفلسطينية للكهرباء كل التوقعات في العام  2010على الرغم من الظروف السياسية
واالقتصادية التي ما زالت غير مستقرة بشكل كبير.

اخلطط املستقبلية
في ضوء هدفنا االستراتيجي لوجود أساس قوي ومتني للشركة ،وبعد ثمانية سنوات من اخلبرة في تشغيل وصيانة
محطة غزة لتوليد الكهرباء ،قررنا املشاركة في إنشاء وتطوير شركة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية.
إن خبراتنا املهنية واملتطورة إداريا ً وفنيا ً على امتداد السنوات سيساعدنا على إثبات استمراريتنا في فلسطني
وخارج فلسطني عندما يحني الوقت.

WEST BANK

GAZA

دور الشركة نحو اجملتمع
تهتم الشركة الفلسطينية للكهرباء بدعم الندوات واملؤمترات واللقاءات في فلسطني التي تساعد في
تسليط الضوء على القضايا احليوية في الوطن اخلاصة باملعرفة والتكنولوجيا والتمويل واالحصاءات.

الفعاليات التي قامت الشركة برعايتها خالل العام
-

مؤمتر فلسطني لالستثمار  ،2010والذي عقد في بيت حلم
اللقاء التكنولوجي الهندسي الرابع ،والتي نظمته اجلامعة اإلسالمية بغزة.

مشاركات مجتمعية أخرى
املساعدات اإلنسانية :الشركة دائما ً حتاول الوصول إلى األسر التي حتتاج إلى مساعدة مالية
وطبية عاجلة ،كما تنظم الشركة بشكل سنوي توزيع طرود غذائية على قائمة من األسر احملتاجة.
املسئولية االجتماعية املشتركة :إلى جانب مهماتنا ،نحن نهدف إلى مساعدة وإفادة مجتمعنا
الفلسطيني عبر الوسائل اخملتلفة ،نعمل جنبا ً إلى جنب مع املرافق التعليمية واملؤسسات الفلسطينية
واملدارس واجلامعات وبرامج التدريب التي تعتبر واحدة من تلك الوسائل ،وذلك من خالل استقبال الطالب
واخملتصني وفئة الشباب في محطة الكهرباء .إننا نعمل على تقاسم املعرفة مع مجتمعنا وإتاحة اجملال
للشعور املتبادل في إبداء املسئولية للحفاظ على املستوى املتميز حملطة توليد تعمل بأيدي فلسطينية ،إن
املهندسني والطالب على ح ٍد سواء سيصبحوا قادرين على اكتساب اخلبرة العملية في أنظمة التشغيل
التي تعمل بها احملطة.
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املساهمني
تحليل سجل المساهمين كما في  31ديسمبر 2010
		
عدد املساهمني
توزيع األسهم طبقا ً لنوع املساهمني
		
5
				
املساهمني املؤسسني
		
11,857
						
األفراد
		
11,862
					
اإلجمالي

عدد األسهم
40,200,000
19,800,000
60,000,000

نسبة امللكية
% 67
% 33
%100

		
عدد املساهمني
			
حتليل الفئات املسجلة
		
3,357
						
500 - 1
		
5,857
					
1 000 - 501
		
2,307
					
5 000 - 1 001
		
165
					
10 000 - 5 001
		
134
				50 000 - 10 001
		
21
				
100 000 - 50 001
		
20
				
1 000 000 - 100 001
		
1
				
 1 000 001وما فوق
		
11,862
					
اإلجمالي

عدد األسهم
1,094,613
4,224,278
3,911,653
1,150,629
2,925,465
1,555,597
6,138,165
38,999,600
60,000,000

نسبة امللكية
% 2
% 7
% 7
% 2
% 5
% 3
% 10
% 65
%100

املساهمني املالكني ألكثر من  % 5من األسهم:
				
اسم الشركة
		
شركة فلسطني للطاقة م.خ.م

		
عدد األسهم
		
38,999,600

نسبة املساهمة
% 65

أداء سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء

		
أعلى سعر وصل إليه السهم:
		
أقل سعر وصل إليه السهم :
		
أعلى سعر في العام :2010

)2005( $ 2.45
)2009( $ 0.65
$ 1.18

إحصائيات على سهم الشركة للعام 2010
		
سعر اإلغالق
		
سعر االفتتاح
		
 1.14دوالر
		
 1.05دوالر
		
قيمة التداول
		
2,588,351دوالر

		
عدد األسهم املتداولة
 2,441,066سهم		

		
أعلى سعر
		
 1.18دوالر

أدنى سعر
 0.93دوالر

عدد الصفقات
 2,048صفقة

حوكمة الشركات
مجلس اإلدارة يقوم بحماية حقوق مساهمني الشركة من خالل أدائهم ومهامهم للمحافظة على الشركة
وتطوير أدائها 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.
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مقارنة سهم الشركة مع مؤشر القدس
لقد تأثر سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء مثل جميع األسهم املتداولة في بورصة فلسطني باألوضاع
السياسية واالقتصادية في فلسطني ،ومع ذلك فإن أسهم الشركة قد تلقت الدعم والثقة من املساهمني
مما أتاح لها جتاوز كل التوقعات والوصول إلى مستويات جيدة ومستقرة نسبياً.
باملقارنة مع مؤشر القدس الذي أغلق عند مستوى منخفض نهاية العام ،سعر سهم الشركة الفلسطينية
للكهرباء أغلق عند أعلى مستوى في الربع األخير ،رغم أن غالبية الشركات املتداولة انخفضت وأثرت على
مؤشر القدس.

سعر سهم الشركة خالل 2010

مؤشر القدس 2010

نظرة عامة  -الشركة الفلسطينية للكهرباء  /شركة غزة لتوليد الكهرباء
من نحن
املنافسة
تأسست شركة غزة لتوليد الكهرباء في أصعب الظروف السياسية واالقتصادية التي
واجهها الشعب الفلسطيني ،ملنحهم األمل في حياة أفضل ،بينما كان اإلعتماد األكبر
على الكهرباء الموردة من إسرائيل.
محطة توليد الكهرباء هي املزود الفلسطيني الوحيد للكهرباء في غزة ،وقد وقعت اتفاقية
ملدة  20عاما ً للحفاظ على مكانتها كمزود وحيد للكهرباء ،بدءا ً من تاريخ التشغيل التجاري
 15مارس .2004

اهتمامنا بالبيئة
إننا نهدف إلى ضمان احلفاظ على املعايير البيئية عند تشغيل وصيانة احملطة وفقا ً ملتطلبات
أوبك ومعايير البنك الدولي باإلضافة إلى االلتزام باملتطلبات واملعايير البيئية الفلسطينية.

معلومات فنية
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تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء في العام  1999وفقا ً للقوانني الفلسطينية ،وذلك بهدف امتالك
وتشغيل أول شركة فلسطينية لتوليد الكهرباء في فلسطني.
نحن شركة مساهمة عامة ،حيث ميتلك املساهمني من اجلمهور نسبة  %33وميتلك املساهمني من القطاع
اخلاص .%67
شركة غزة لتوليد الكهرباء :تأسست شركة غزة لتوليد الكهرباء كذراع لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
رأس مال الشركة 60 :مليون دوالر أمريكي.

املوظفني
يعتبر تطوير أداء املوظفني اللبنة األساسية بالشركة نظرا ً لطبيعة األعمال والواجبات اخملتلفة املناطة بهم،
ويتمثل ذلك في وضع النظم واإلجراءات التي تتناسب مع طبيعة العمل ،باإلضافة إلى حتديد احتياجات
التطوير اإلداري والفني للموظفني والعمل على متابعتها وإجراء تقييمها بشكل مستمر بهدف الكشف عن
املعوقات وإجراء التطوير الالزم في اجملاالت املطلوبة.
هذا ويوجد لدى الشركة  166موظفا ً من اإلداريني ،املهندسني ،الفنيني ورجال األمن ،لديهم املؤهالت والكفاءات
ويحملون الشهادات العلمية مبا يتناسب مع طبيعة أعمالهم تتوزع كالتالي:
			
مستوى التحصيل العلمي
				
درجة الدكتوراه
				
درجة املاجستير
				
درجة البكالوريوس
				
درجة الدبلوم
			
شهادات الكليات املهنية
			
ابتدائي – إعدادي – ثانوي
ال يحملون أي شهادات			

عدد املوظفني
2
		
2
73
10
19
29 - 18 – 11
2

هذا ولم يتم عمل أي تغيير في عدد املوظفني عن العام املاضي.

محطة توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ  140ميجا واط بنظام الدورة املركبة ،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.

الوقود
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.

سلوك العمل وعالقات املستثمرين
معايير سلوك العمل

عالقات املستثمرين

لقد قامت إدارة الشركة بتطوير دائرة عالقات املستثمرين منذ العام  2005والتي كانت
السباقة في تأسيس هذه الدائرة التي تهتم بقضايا واهتمامات املساهمني ،وذلك على صعيد
الشركات املدرجة في بورصة فلسطني.
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الشفافية

منذ إدراج أسهم الشركة في السوق املالي الفلسطيني حرصت الشركة باستمرار على تطبيق مبدأ
الشفافية في عرض جميع املعلومات املطلوبة بالتوازي مع متطلبات اإلفصاح املعمول بها في بورصة
فلسطني ،فإنه من الضروري لنا احملافظة على عالقة وثيقة مع مساهمينا ومستثمرينا وجمهور املستثمرين
وعرض جميع البيانات الضرورية في اتخاذ القرارات السليمة واملدروسة الستثماراتهم وأسهمهم.

االلتزامات القانونية

ال يوجد على الشركة الفلسطينية للكهرباء أية قضايا مرفوعة على الغير أو مرفوعة من الغير.

توزيع األرباح

إن الشركة تضمن حقوق املساهمني احملفوظة لديها واألرباح الغير محصلة والبقاء عليها كاحتياطي في
الشركة لدفعها للمساهمني عند تقدمي مطالباتهم حسب األصول.

آلية احلصول على املعلومات للمساهمني
يتم احلصول على املعلومات من خالل موقع بورصة فلسطني وهيئة سوق رأس املال ومن خالل مقر الشركة
واملواقع االلكترونية التابعة لهم ،إن 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 (بحسب اإلعالنات املنشورة بهذا اخلصوص في الصحف).

مالحظات على النتائج املالية

النتائج املالية للعام 2010
لقد كان األداء املالي إيجابي ومعقول للشركة باملقارنة مع السنوات السابقة على الرغم من الصعوبات التي
تواجهها الشركة عاما ً بعد عام نظرا ً لعدم االستقرار في الظروف السياسية واالقتصادية في فلسطني ،حيث
أظهرت نتائج البيانات املالية للعام  2010حتسنا ً في األداء يعكس مدى قوة الشركة من خالل فريق العمل املتميز
واإلدارة الرائدة.

أرقام تتحدث عن إجنازات
		
التفاصيل باألرقام
			
صافي األرباح
		
مجموع حقوق امللكية
		
سعر إغالق السهم
			
األرباح املوزعة
		
نسبة األرباح املوزعة

		
2006
7,403,808
72,969,029
		
1.20
6,000,000
		
% 10

		
2007
4,355,802
71,324,831
		
1.01
3,600,000
		
%6

		
2008
6,278,138
74,002,969
		
0.68
6,000,000
		
% 10

		
2009
6,983,424
74,986,394
		
1.04
6,000,000
		
% 10

2010
6,782,383
75,768,777
1.14
-

االختالف بني البيانات املالية األولية والبيانات املالية املدققة للعام 2010
حسابات املركز املالي

امليزانية املدققة

امليزانية الغير املدققة

الفرق

مجموع املوجودات

$124,550,594

$124,548,955

$1,639
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السبب

اعادة تصنيف

توزيع األرباح النقدية
إن هدفنا على مر السنني هو محاولة عدم إقحام مساهمينا في دوامة األحداث السياسية اخملتلفة وعدم
االستقرار في املنطقة ،لقد استطاعت الشركة خالل األعوام املاضية من إقرار وتوزيع أرباح على مساهميها
تلبي طموحاتهم.
وضعنا املالي للعام  2010جيد بالنسبة ملستقبل هذه الشركة ،كما إن 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.

املكافآت واحلوافز ألعضاء مجلس إدارة الشركة
األعضاء					
#
			
شركة فلسطني للطاقة م.خ.م
.1
			
شركة كهرباء فلسطني م.خ.م
.2
					
شركة مورجنتي
.3
			
الهيئة العامة للتأمني واملعاشات
.4
			
مساهم من اجلمهور  -إياد بصل
.5
		
					
االجمالي

القيمة بالدوالر
$ 88,125.00
$ 19,975.00
$ 28,200.00
$ 14,100.00
$ 14,100.00
$ 164,500.00

هذا وقد مت موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ  2010/04/27على صرف هذه املكافآت واحلوافز
لألعضاء عن العام .2009

نسب التحليل املالية عن األعوام 2010 – 2009
					
النسبة املالية
				
معدل دوران السهم
				
عائد السهم الواحد
			
القيمة الدفترية للسهم الواحد
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)
					
نسبة امللكية
			
العائد على حقوق املساهمني

		
2009
		
0.072
		
0.116
		
1.250
		
0.832
		
0.56
		
0.093

2010
0.041
0.113
1.263
0.903
0.61
0.090

موازنة العام 2011
إن تركيز الشركة في موازنة العام  2011يتجه بشكل رئيسي ودائم نحو إجراء وتنفيذ برامج التدريب والتطوير
املهني ملوظفينا ،كما أن إستراتيجية الشركة تتماشى مع األعوام السابقة في تخصيص جزء من املوازنة لتنفيذ
املهام الرئيسية لدعم التنمية اإلستراتيجية.
كما أن الشركة تركز أيضا ً على إستثمارها في تطوير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية،
مستعينني بخبراتنا املهنية في هذا اجملال.

البيانات املالية املدققة عن العام 2010

19

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ٣١ﻜـﺎﻨــﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﺇﻴﻀﺎﺡ

٨٣,٧٩٦,٥٦٠
١,٧١٧,١٨٤
٣٠٦,٥٧٥
١١٢,٥٧٧

٩٠,٧٣٢,٧٥٩
١,٨٤٦,٧٨٤
٧٧٨,٠٦٦
-

٨٥.٩٣٢٨٩٦

٩٣,٣٥٧,٦٠٩

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

٥,٢٦٩,٣٨٩
٩,٦٤٢,٣٣٦
٦,٧٢٩,٦٠٨
١٩,٠١١,١٦٧

٣٨,٦١٧,٦٩٨

٤٠,٦٥٢,٥٠٠

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ

١٢٤,٥٥٠,٥٩٤

١٣٤,٠١٠,١٠٩

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

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

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

٤
٥
٦
٧

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٨
٩
١٠
١١

١٢
١٣

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

١٤
١٥

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

١٤
١٦

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ

٢١,٩٤٢,٠٠٠
١,٧٩٥,١٨٦

٣٤,٥٤٢,٠٠٠
١,٤٠٧,٩٧٢

٢٣,٧٣٧,١٨٦

٣٥,٩٤٩,٩٧٢

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

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

١٢٤,٥٥٠,٥٩٤

١٣٤,٠١٠,١٠٩

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٧ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
١

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

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

ﺇﻴﻀﺎﺡ

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

١٧

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٨

ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺎﻟﻔﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩
٩
٧

ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ
٢٠

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٩,٦٢٢,٠٢٤
٤٩٠,١٢٨

٢٩,٣٦١,٣١٢
٤٤٩,٦٤١

٣٠,١١٢,١٥٢

٢٩,٨١٠,٩٥٣

)(٢١,٩٥٧,٧٢٩

)(٢٧,١٥٤,٥٧٧

٨,١٥٤,٤٢٣

٢,٦٥٦,٣٧٦

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

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

٦,٧٨٢,٣٨٣

٦,٩٨٣,٤٢٥

٠,١١

٠,١٢

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٧ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
٢

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٥,٣٧٦,١١٨
-

٩,٦١٠,٢٧٦
٦,٧٨٢,٣٨٣

ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢١
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦,٠٥٤,٣٥٦

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٩,٧١٤,٤٢١

٢٠٠٩
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

٢٠١٠
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٢١
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦٧٨,٢٣٨

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ

ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٧٤,٩٨٦,٣٩٤
٦,٧٨٢,٣٨٣
)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٧٥,٧٦٨,٧٧٧

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

)(٦٧٨,٢٣٨

-

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٤,٦٧٧,٧٧٥
-

٩,٣٢٥,١٩٤
٦,٩٨٣,٤٢٥

٧٤,٠٠٢,٩٦٩
٦,٩٨٣,٤٢٥

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٥,٣٧٦,١١٨

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٩,٦١٠,٢٧٦

)(٦,٠٠٠,٠٠٠
٧٤,٩٨٦,٣٩٤

-

٦٩٨,٣٤٣

)(٦٩٨,٣٤٣

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٧ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
٣

-

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ:
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺎﻟﻔﺔ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦,٧٨٢,٣٨٣

٦,٩٨٣,٤٢٥

٤١٣,٠٥٨

٣٢٨,٧٠٥

٦,٩٥٨,٨٢٢

٦,٩٦٥,٢٤١

١,٥٥٨,٢٩٨

٢,٣٦٠,٥٧٤

٩٢,٤٢٣

-

٢٧١,٢٦٧

٦,٧٥٦,١٣٢

٢٧١,٢٦٧
-

٢٢,٨٣٢,٣٨٣

٢٠٩,٨٣٣
١٧,١١٩,٠٤٥

)(١٩,٧٥١,٩٨٨

٥,٥٨٧,٥٠٠

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

)(٥,٣٨٢,٤٧٢
)(٢٥,٨٤٤

٦,٨٦٢,٠١٩

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ( ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

)(٤١٤,٥٣٥

٢٤,٧٤٩,٨٢٩

٢,٩١٠,٥٤٥
)(٩٩٧,١٥٩

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

)(٢٢,٦٢٣
)(٢٠٥,٠٠٠

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ( ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ

)(٢٢٧,٦٢٣

-

)(٣,٢٤٩,٠٠٧
)(١,٤١٠,١٧٥
)(١٥٩,٥٥٣

٢,١٧٣,١٨٥

)(١٦٨,٤٨٣
-

٢,٠٠٤,٧٠٢

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

)(٦,٠٠٣,٠٠٠

)(١١,٥٩٢,٠٠٠

)(٥,٨١٦,٠٣٤

)(٥,٨٤٧,٢٣٠

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل

)(١٢,٤٧٥,١١٤

)(١٩,٤٦٩,٩٨٠

)ﺍﻟﻨﻘﺹ( ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل

)(١٣,١١٧,٢٧٢

٧,٢٨٤,٥٥١

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٩,٠١١,١٦٧

١١,٧٢٦,٦١٦

ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٥,٨٩٣,٨٩٥

١٩,٠١١,١٦٧

)(٦٥٦,٠٨٠

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٧ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
٤

)(٢,٠٣٠,٧٥٠

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠
.١

ﻋﺎﻡ

ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ،ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
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 ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ.
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١٥ﺁﺫﺍﺭ .٢٠١١
.٢

ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠١٠ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .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.
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 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 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.
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.
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ 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 ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ .ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ  – ٣ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٢٧ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(
ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ:
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ  – ٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  – ٢٤ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ(
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.
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 .ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ.
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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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.

٦

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 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻜﺈﻴﺠﺎﺭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﺈﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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 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 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 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.

٧

ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ .ﺘﺸﻤل ﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻹﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ .ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ .ﻴـﺘﻡ
ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ 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 ﺸﻁﺏ ﺃﻱ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻔﻌـﺔ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﻱ ﺭﺒﺢ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺸﻁﺏ ﺍﻷﺼل ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜـل
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ،ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﺇﻥ ﻟـﺯﻡ
ﺍﻷﻤﺭ.
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.
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.
٨

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.

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 ﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ .ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .ﺘﹸﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ.
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻨﻔﻭﺫﺍﹰ
ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل 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.

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 ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.

١٠

 .٤ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ

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

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠

٢٠٠٩
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩

ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥

ﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١,٤٦٤,٩٠٤
١,٤٦٤,٩٠٤

٤٦,١٦٤,٠٢٠
٦,٧٧٢,٠١٥
٥٢,٩٣٦,٠٣٥

ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٤٤٠,٣٩٢
٤٤٠,٣٩٢

٣٣٨,١٥٤
٧٣,٢٤٨
٤١١,٤٠٢

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ
ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٧١,٤٧٠
١٥,٦٤٧
٢٨٧,١١٧
١٨٤,١٢٠
٧٣,١٥٣
٢٥٧,٢٧٣

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٣٨,١٩٧
١٣٨,١٩٧
٢٢٨,٨٤٤
٢٣,٦٢٣
٢٥٢,٤٦٧

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٨٨,١٩٤
٦,٩٧٦
١٩٥,١٧٠
١٢٢,٥٣٩
٥,٢٣٦
١٢٧,٧٧٥

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٣٧,٩٤٣,٧٦٢
٢٢,٦٢٣
١٣٧,٩٦٦,٣٨٥
١٧٣,٣٢٦
١١,٥٤٧
١٨٤,٨٧٣

١,٠٥٣,٥٠٢

١٨٣,١١٩

٣٤,٦٥٠

١٠,٤٢٢

١٠,٢٩٧

٨٣,٧٩٦,٥٦٠

٤٧,٢١١,٠٠٣
٦,٩٥٨,٨٢٢
٥٤,١٦٩,٨٢٥

٨٢,٥٠٤,٥٧٠
ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
١٣٥,٤٤٠,٦٠٥
٣٩,٣٩٢,٠٠٠
٦,٧٧٢,٠٢٠
٤٦,١٦٤,٠٢٠

ﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٤٦٤,٩٠٤
١,٤٦٤,٩٠٤
٢٦٥,٠٠١
٧٣,١٥٣
٣٣٨,١٥٤

ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٩٠,٣٩٢
١٥٠,٠٠٠
٤٤٠,٣٩٢
١٢٣,٤٩٨
٦٠,٦٢٢
١٨٤,١٢٠

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺤﺎﺴﺏ
ﺁﻟﻲ ﻭﻁﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٦٥,٠٩٧
٦,٣٧٣
٢٧١,٤٧٠
١٩٠,١٨١
٣٨,٦٦٣
٢٢٨,٨٤٤

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٢٦,٠٨٧
١٢,١١٠
١٣٨,١٩٧
١١٨,٩٧٢
٣,٥٦٧
١٢٢,٥٣٩

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٨٨,١٩٤
١٨٨,١٩٤
١٥٦,١١٠
١٧,٢١٦
١٧٣,٣٢٦

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٣٧,٧٧٥,٢٧٩
١٦٨,٤٨٣
١٣٧,٩٤٣,٧٦٢
٤٠,٢٤٥,٧٦٢
٦,٩٦٥,٢٤١
٤٧,٢١١,٠٠٣

٨٩,٢٧٦,٥٨٥

١,١٢٦,٧٥٠

٢٥٦,٢٧٢

٤٢,٦٢٦

١٥,٦٥٨

١٤,٨٦٨

٩٠,٧٣٢,٧٥٩

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ  ٥٥٠,٥٧٤ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ ٣٩٢,٧٠٨ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٠ﻭ ،٢٠٠٩ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

١١

.٥

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

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٩٧٦,٣٨٤
)(١٢٩,٦٠٠
١,٨٤٦,٧٨٤

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

ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺃﺭﺽ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ *
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﹰ **
*

ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ .ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ٢٥
ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ  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 ،ﻭﺘﻡ 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:
٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٨٣,٣٣٠
)(١٤١,٦٦٧
١٤١,٦٦٣

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

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٨٣,٣٣٠
٤٩٤,٧٣٦
٧٧٨,٠٦٦

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤٢٤,٩٩٧
)(١٤١,٦٦٧
٢٨٣,٣٣٠

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:
٢٠٠٩
٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٨٢٤,٥٦٠
٤٩٤,٧٣٦
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
)(٣٢٩,٨٢٤
)(٣٢٩,٨٢٤
ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﺔ
٤٩٤,٧٣٦
١٦٤,٩١٢
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٢

.٧

ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
)ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺒﺩﺌﻲ 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.

-

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ:
٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٨٠,٥٩٥
١٥٩,٦٢٢
٥,٠٩٣
٢٧٣,٧٩٧

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
-

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ:

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل

.٨

٩٢,٤٢٣

ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٥,٢١٧,٦٤٨
٢١٢,٠٠٠
٨١٩,٤٣٢
١٧,٤٦٨

ﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﺃﺨﺭﻯ

٦,٢٦٦,٥٤٨
.٩

-

-

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٤,٨٠٨,٤٢٣
١٣٦,٥٣٠
٣١٣,٠٨٢
١١,٣٥٤
٥,٢٦٩,٣٨٩

ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺫﻤﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (١٩

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٥,٨٤٥,٧٩١
٣,٥٤٨,٥٣٣

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥,٩٦٤,٨٥٧
٣,٦٧٧,٤٧٩

ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ

٢٩,٣٩٤,٣٢٤
)(٦,٧٥٦,١٣٢

٩,٦٤٢,٣٣٦
-

٢٢,٦٣٨,١٩٢

٩,٦٤٢,٣٣٦

١٣

ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ١٢,٦٠٥,٤٤٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠١٠
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٠ﻭ:٢٠٠٩

٢٠١٠
٢٠٠٩

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٦,٧٨٨,٨٧٥
٩,٦٤٢,٣٣٦

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

٢,٥٥٥,٥١٠
٢,٤٦٥,٢١١

٤,١٦٥,٥٦٢
٣,٦٧٧,٤٧٩

٥,٠٦٦,٤٠٣
-

٥,٠٠١,٤٠٠
-

٣,٤٩٩,٦٤٦

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

*

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

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

٣,٨١٩,٠٦٣

٦,٧٢٩,٦٠٨

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.

 .١١ﻨﻘﺩ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

ﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

١٤

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٩,٠٠٠
٥,٨٨٤,٨٩٥

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٩,٣٦٥
١٨,٩٩١,٨٠٢

٥,٨٩٣,٨٩٥

١٩,٠١١,١٦٧

 .١٢ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻤﻥ  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ﺴﻬﻤﺎﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ١ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.
 .١٣ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ 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 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
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ:

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٦,٠٠٣,٠٠٠
١٢,٦٠٠,٠٠٠
١٢,٥١٠,٠٠٠
٩,٤٣٢,٠٠٠

ﻤﺴﺘﺤﻕ
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣

٤٠,٥٤٥,٠٠٠
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 ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 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 ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.

١٥

 .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

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

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

١,٧٩٥,١٨٦

١,٤٠٧,٩٧٢

 .١٦ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٥٧٢,٣٩٤
١,٧٩٨,٦٢٣
٢,٠٢٠,٢٤٧
٥٥,٥٦٨
٥٠٣,٢٢٥
٩٥,١٩٢
٢١٩,١٢٦
١,١٧٧,٢٥٦

ﺫﻤﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻗﺭﺽ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
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

٦,٤٤١,٦٣١
*

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

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.

 .١٧ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 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 .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.

١٦

 .١٨ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ 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

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٤,١٤٩,٧٧٧
٤١٣,٠٥٨
١٦٤,٥٠٠
١٢٥,١٨٦
٢,٢٨٤,٨٤٥
٤٨٨,٩٩١
٧٩٩,٠٠٩
٤,٢٩٦,٨٩٦
٦,٩٥٨,٨٢٢
١٢٩,٦٠٠
١٤١,٦٦٧
٣٩٠,٤٩٩
١٠١,٩١٨
٢٠,٥٢٠
٢٤,٨٧٤
٨٤,٧٤٧
٢٨١,١٨٥
٦٢٢,٢٢٩
٤٧٩,٤٠٦

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
٨٧,٠٦٨
٢٦,٨٣٤
١,٥٨٦,٣٤٤
٢٨٥,٣٨٤

٢١,٩٥٧,٧٢٩

٢٧,١٥٤,٥٧٧

 .١٩ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 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 ٣,١٢٨,٠٣٦
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﺒﻠﻎ  ٣,٥٤٨,٥٣٣ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
) ٢٠١٠ﺇﻴﻀﺎﺡ .(٩

١٧

 .٢٠ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٦,٧٨٢,٣٨٣

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٦,٩٨٣,٤٢٥

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

ﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٠,١١

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٠,١٢

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 ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ 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 ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢٥ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠١٠ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺒﻠﻎ
 ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٩ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %١٠ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ.
ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢٥ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠٠٩ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻤﺒﻠﻎ
 ٦,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٨ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %١٠ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ.
 .٢٢ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 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

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

ﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ
ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻗﺭﺽ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٤٠,٥٤٥,٠٠٠

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

٥٥,٥٦٨

٣٤,٠٢٣

ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ

١٨

٦١,٧٣٧

٧٠,٠٠٠

٥٧٢,٤٧٨

٤,٣٨٥,٤١١

٤٦,٥٤٨,٠٠٠

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥,٨٨٤,٨٩٥

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١٨,٩٩١,٨٠٢

٥٧٢,٣٩٤
-

-

١٦٠,٠٠٠

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

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١,٤٩٢,٥٤١

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢,٠٣٠,٧٥٠

ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ

٢,٢٨٤,٨٤٥

٢,٥٥٣,٠٠٠

ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﻲ

ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:
ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺃﺠﻭﺭ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

٥٦٤,٠٠٠
٦١٣,٨٣٥

٦٠٢,٠٧٥

١٦٤,٥٠٠

١٦٩,٥٠٠

٤١,٠٤٦

ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

٥٦٤,٠٠٠

٣٩,٣١٨

 .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 ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل *
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ )ﺇﻴﻀﺎﺡ (٦
ﺃﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺩﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ

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

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
١١,٨٤٨,٤١٧
٢,٦٤٦,٠٠٠
٨٢٠,٠٠٠

١٥,٤٦١,٩٦٩

١٥,٣١٤,٤١٧

* 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
ﺍﻟﻤﻨﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ٨٦,٢٦٦,٨١٣ﻜﺭﻭﻥ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﻭ ٨٩,٥٠٠,٠٠٠ﻜﺭﻭﻥ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
 ٢٠١٠ﻭ  ،٢٠٠٩ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.
ﺘﺒﻠﻎ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٠ﻭ ٢٠٠٩ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
٢٠٠٩
٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٢٩,٦٢٢,٠٢٤
٢٩,٨٩٠,٨٩٦
ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
١٢١,٢٥٨,٤١٦
١٢٢,٤١٦,٧٢٦
ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
٢٩٩,٩٥٧,١١٢
٢٦٨,٩٠٧,٩٠٦
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
٤٢١,٢١٥,٥٢٨

١٩

٤٥٠,٨٣٧,٥٥٢

 .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 .ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 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 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:
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ،٢٠١٠ﻤﻊ 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  ٢٠١٠ﻭ.٢٠٠٩
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﹴ ﻭﻤﻌﺎﻜﺱ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ:

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+ ١٠

)(٤٠,٥٤٥

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+ ١٠

)(٤٦,٥٤٨

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 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 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.

٢٠

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ 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  ٢٠١٠ﻭ ٢٠٠٩ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ:
ﺃﻗل ﻤﻥ  ٣ﺃﺸﻬﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٠
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠٠٩
ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ
 ٥ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

١٢ – ٣
ﺃﺸﻬﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٦,٠٠٣,٠٠٠
٦٤٠,١٠٨

١٣,٦٤٩,٦٣٢
٢,٢٨٠,٥٤٩

٢٢,٩٣٨,٣٧٢
-

٤٢,٥٩١,٠٠٥
٢,٩٢٠,٦٥٧

٦,٦٤٣,١٠٨

١٥,٩٣٠,١٨١

٢٢,٩٣٨,٣٧٢

٤٥,٥١١,٦٦٢

٤,٦٨٨,٨٢٦

١٣,٣٥٣,٧٦٤
١,٩٢٧,٧٩١

٣٦,٣١٤,٨٣١
-

٤٩,٦٦٨,٥٩٥
٦,٦١٦,٦١٧

٤,٦٨٨,٨٢٦

١٥,٢٨١,٥٥٥

٣٦,٣١٤,٨٣١

٥٦,٢٨٥,٢١٢

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 ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

%

٢٠١٠
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+١٠

٢٠٠٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

+١٠

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

%

)(٢٠,٣٣١

+١٠

)(٢٩,٨٦٢

+١٠

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻜﻭﺭﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

%

)(٧١,٩٧٦

+١٠

)(٢٩,٣٦١

+١٠

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺢ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
٥٧٩,٠٣٥
٤١٣,٥٢٨

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  ٧٥,٧٦٨,٧٧٧ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٠ﻤﻘﺎﺒل  ٧٤,٩٨٦,٣٩٤ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠٠٩
 .٢٧ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ .ﺇﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 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 ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ.
٢١

