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ﺗﻘرﯾر ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
إﻟﻰ رﺋيس وأﻋضﺎء ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻘد راﺟﻌنﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﻟمرﻓﻘﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟشرﻛﺔ( واﻟتﻲ ﺗتكون
ﻣن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١أذار  ٢٠٢٢وﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ وﻗﺎﺋمﺔ اﻟتﻐيرات
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ وﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ واﻹﯾضﺎﺣﺎت

ﺣوﻟﻬﺎ .إن اﻹدارة ﻣسؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد وﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة وﻓﻘﺎً ﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم

)" (٣٤اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﺣﻠيﺔ" .إن ﻣسؤوﻟيتنﺎ ﻫﻲ اﻟتوﺻﻞ إﻟﻰ ﻧتيجﺔ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﺳتنﺎداً

إﻟﻰ ﻣراﺟﻌتنﺎ.

ﻧطﺎق اﻟمراﺟﻌﺔ
ﻟﻘـد ﺟرت ﻣراﺟﻌتنﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟمتﻌﻠق ﺑﻌمﻠيﺎت اﻟمراﺟﻌﺔ " ٢٤١٠ﻣراﺟﻌﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﺣﻠيﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣدﻗق
اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻞ ﻟﻠمنشﺄة" .إن ﻋمﻠيﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﺣﻠيﺔ ﺗتمثﻞ ﻓﻲ اﻟﻘيﺎم ﺑﺎﺳتﻔسﺎرات ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻷﺷخﺎص
اﻟمسؤوﻟين ﻋن اﻷﻣور اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمحﺎﺳبيﺔ وﺗطبيق إﺟراءات ﺗحﻠيﻠيﺔ وإﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ أﺧرى .إن ﻧطﺎق أﻋمﺎل اﻟمراﺟﻌﺔ أﻗﻞ ﺑكثير

ﻣن ﻧطﺎق أﻋمﺎل اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﺗتم وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتدﻗيق اﻟدوﻟيﺔ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻻ ﺗمكننﺎ أﻋمﺎل اﻟمراﺟﻌﺔ ﻣن اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛيدات ﺣول

ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟتﻲ ﻣن اﻟممكن ﺗحدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻋمﺎل اﻟتدﻗيق ،وﻋﻠيﻪ ﻓﺈﻧنﺎ ﻻ ﻧبدي رأي ﺗدﻗيق ﺣوﻟﻬﺎ.
اﻟنتيجﺔ

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌتنﺎ ،ﻟم ﯾسترع اﻧتبﺎﻫنﺎ أﯾﺔ أﻣور ﺗجﻌﻠنﺎ ﻧﻌتﻘد ﺑﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﻟمرﻓﻘﺔ ﻟم ﯾتم إﻋدادﻫﺎ،
ً
ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟنواﺣﻲ اﻟجوﻫرﯾﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ).(٣٤
ﻓﻘرات ﺗوﻛيدﯾﺔ
ﻧﻠﻔت اﻻﻧتبﺎﻩ إﻟﻰ إﯾضﺎح ) (١١ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﻟمرﻓﻘﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟسﻠطﺔ

اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء )اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ( وﻣسﺎﻫميﻬﺎ ﻣن ﺟميﻊ اﻟضراﺋب اﻟﻔﻠسطينيﺔ ،وذﻟك ﻟكﺎﻣﻞ ﻓترة
اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟبﺎﻟﻐﺔ  ٢٠ﺳنﺔ وﻷي ﻓترة ﺗمدﯾد أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ .ﻫذا وﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ﻫذا اﻟتﻘرﯾر ،ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ أو ﺷرﻛتﻬﺎ

اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌمﻞ ﺗسوﯾﺎت ﺿرﯾبيﺔ ﻣﻊ دواﺋر اﻟضرﯾبﺔ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎﻟﻬمﺎ ﻟﻠﻔترة ﻣنذ اﻟتﺄﺳيس ﻓﻲ  ١٩٩٩وﺣتﻰ ﺗﺎرﯾخﻪ .إن ﻫذا اﻷﻣر
ﻻ ﯾﻌدل اﻟنتيجﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة.

وﻧﻠﻔت اﻻﻧتبﺎﻩ إﻟﻰ إﯾضﺎح ) (١٥ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﻟمرﻓﻘﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ ،ﺗتﻌرض
اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟمخﺎطر اﺋتمﺎن ﺣيث ان إﯾرادات اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ ﻣتﺄﺗيﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟموارد

اﻟطبيﻌيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ )ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ( وﻫﻲ اﻟمشتري اﻟوﺣيد ﻟجميﻊ إﻧتﺎج اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ ﻫذا وﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

إﺻدار ﻫذا اﻟتﻘرﯾر ،ﻟم ﺗﻘم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑتزوﯾد اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑكتﺎب اﻻﻋتمﺎد اﻟبنكﻲ اﻟمطﻠوب ﺑمبﻠﻎ  ٢٠ﻣﻠيون دوﻻر اﻣرﯾكﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟتﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ .إن ﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدل اﻟنتيجﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة.

ﻋضو ﻓﻲ ﻣؤﺳسﺔ إرﻧست وﯾوﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟميﺔ

ﻛمﺎ ﻧﻠﻔت اﻻﻧتبﺎﻩ إﻟﻰ إﯾضﺎح ) (١٦ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﻟمرﻓﻘﺔ ،ﺗتكون ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻏير
اﻟمتداوﻟﺔ ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻏزة ،إن إﻣكﺎﻧيﺔ اﺳترداد ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺎت

اﻟشرﻛﺔ ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﺳتﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟسيﺎﺳﻲ واﻻﻗتصﺎدي ﻓﻲ ﻏزة .إن ﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدل اﻟنتيجﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة.

إرﻧست وﯾوﻧﻎ – اﻟشرق اﻷوﺳط
رﺧصﺔ رﻗم ٢٠١٢/٢٠٦

ﺳﺎﺋد ﻋبدﷲ

رﺧصﺔ رﻗم ٢٠٠٣/١٠٥

 ١٥أﯾﺎر ٢٠٢٢
ﻏزة  -ﻓﻠسطين

اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢

إﯾضﺎح

اﻟموﺟودات
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

 ٣١آذار
٢٠٢٢
ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ
دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٥٬٧٩٢٬٢١٦

ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

٤٧٣٬٨١٧

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ

٣٣٦٬٥٧٦

ﺣق اﺳتخدام ﻣوﺟودات ﻋﻘد إﯾجﺎر

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
وداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟدى اﻟبنوك

١٬١٠٠٬٠٠٠

٥

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ
ذﻣم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ

٣

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

٤
٥

اﻟنﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
ﻣجموع اﻟموﺟودات

٧٬٣٧٩٬٨٦٣

٥٢٩٬٢١٣
٣٦٧٬١٧٣

١٬١٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٧٬٧٠٢٬٦٠٩

٢٩٬٣٧٦٬٢٤٩

٩٬٢٢٣٬٢٥٨

ﻣواد وﻣخزون

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول
٢٠٢١
ﻣدﻗﻘﺔ
دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٤٧٬٥٣١٬٤٦٥
١٦٬٣٦٧٬٩٥٩
٢١٬٥٨٣٬٠٠٦

١٠٬٤٨١٬٢٥٢
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٬٦٤٣٬٨٩٢

٣٠٬٦٦١٬٦٣٦

٩٤٬٧٠٥٬٦٨٨

٨٥٬٧٨٦٬٧٨٠

١٢٢٬٤٠٨٬٢٩٧

١١٥٬١٦٣٬٠٢٩

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع

اﺣتيﺎطﻲ إﺟبﺎري

٦

أرﺑﺎح ﻣدورة

١٤٬٨٨٢٬٤٠٩

٢٠٬٠٨٠٬٢٣٦
٩٤٬٩٦٢٬٦٤٥

ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

٦٩٦٬٠٤٩

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد إﯾجﺎر طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٤٬٨٨٢٬٤٠٩
٢٨٬٥١٨٬٠٧٦
١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥

٦٩٠٬٥٩٦

٥٬٠٢٢٬٩٦٨

٤٬٦٩٨٬٨٨٢

٥٬٧١٩٬٠١٧

٥٬٣٨٩٬٤٧٨

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ
ﻗرض ﻗصير اﻷﺟﻞ

٧

٤٬٩٩٨٬٠٣٢

-

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

٨

١٦٬٧٢٨٬٦٠٣

٦٬٣٧٣٬٠٦٦

٢١٬٧٢٦٬٦٣٥

٦٬٣٧٣٬٠٦٦

ﻣجموع اﻟمطﻠوﺑﺎت

٢٧٬٤٤٥٬٦٥٢

١١٬٧٦٢٬٥٤٤

ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت

١٢٢٬٤٠٨٬٢٩٧

١١٥٬١٦٣٬٠٢٩

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٦ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
١

اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢
 ٣١آذار
٢٠٢٢

 ٣١آذار
٢٠٢١

ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ
دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

اﻹﯾرادات

٨٬٢٨٨٬٩٢٨

ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ

)(٤٥٠٬٠٠٠

ﺧصوﻣﺎت ﻣمنوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓواﺗير ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗشﻐيﻠيﺔ

 ٣و٥

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

٩

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ

إﯾرادات ﻓواﺋد وداﺋﻊ ﺑنكيﺔ

٨٬١٩٧٬٩٤٤
)(٤٥٠٬٠٠٠

)(٥٬٨٤٨٬٦٨٨

)(٣٬٣٤٠٬٨٠٦

١٬٩٩٠٬٢٤٠

٤٬٤٠٧٬١٣٨

)(٣٠٧٬٤٦٣

)(٢٠٧٬٤٨٥
٢٧٩٬٩٤٥

٦٬٩٢٣

إﯾرادات أﺧرى ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ

ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ
دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

)(٥٣٦٬٩٦٤
)(٩٠٧٬٠٨٥
٢٣٦٬٨٠١

١٥٬٧٤٨

١٬٧٦٢٬١٦٠

٣٬٢١٥٬٦٣٨

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔترة

-

-

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔترة

١٬٧٦٢٬١٦٠

٣٬٢١٥٬٦٣٨

اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟﻔترة

٠.٠٣

٠.٠٥

رﺑﺢ اﻟﻔترة

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٦ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
٢

اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة

ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢

رأس اﻟمﺎل

إﺣتيﺎطﻲ

أرﺑﺎح

ﻣدورة

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

إﺟبﺎري

اﻟمدﻓوع

 ٣١آذار ٢٠٢٢

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔترة

ﻣجموع

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔترة

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

-

١٤٬٨٨٢٬٤٠٩

٢٨٬٥١٨٬٠٧٦

١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ )إﯾضﺎح (١٠

-

-

)(١٠٬٢٠٠٬٠٠٠

)(١٠٬٢٠٠٬٠٠٠

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔترة )ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ(

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٤٬٨٨٢٬٤٠٩

٢٠٬٠٨٠٬٢٣٦

٩٤٬٩٦٢٬٦٤٥

-

رأس اﻟمﺎل

إﺣتيﺎطﻲ

أرﺑﺎح

ﻣدورة

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

إﺟبﺎري

اﻟمدﻓوع

 ٣١آذار ٢٠٢١

١٬٧٦٢٬١٦٠

١٬٧٦٢٬١٦٠

ﻣجموع

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٣٬٨٦٣٬٦٧٢

٢٥٬٣٤٩٬٤٤٤

٩٩٬٢١٣٬١١٦

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔترة

-

-

٣٬٢١٥٬٦٣٨

٣٬٢١٥٬٦٣٨

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔترة )ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ(

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٣٬٨٦٣٬٦٧٢

٢٨٬٥٦٥٬٠٨٢

١٠٢٬٤٢٨٬٧٥٤

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔترة

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٦ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
٣

اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢

 ٣١آذار
٢٠٢٢

إﯾضﺎح

أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ
رﺑﺢ اﻟﻔترة
ﺗﻌدﯾﻼت:

 ٣١آذار
٢٠٢١

ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ

ﻏير ﻣدﻗﻘﺔ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ
١٬٧٦٢٬١٦٠

إﺳتﻬﻼك ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات وﺣق إﺳتخدام ﻣوﺟودات ﻋﻘد
إﯾجﺎر
ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
إطﻔﺎءات ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ
إﯾرادات ﻓواﺋد وداﺋﻊ ﺑنكيﺔ

١٬٦١٩٬٧٠٥
٣٢٤٬٠٨٦
٥٥٬٣٩٦
٢٠٧٬٤٨٥
٣٠٧٬٤٦٣
)(٢٧٩٬٩٤٥

اﻟتﻐير ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ذﻣم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣواد وﻣخزون
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

)(٧٬٨٣٨٬٩٢٨
)(١١٬٧١٢٬٢٨٦
١٬٢٥٧٬٩٩٤
١٥٦٬٠٢٧

٣٬٩٩٦٬٣٥٠

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ
٣٬٢١٥٬٦٣٨

١٬٦٢٢٬٤٢٨
١٠٤٬٧٤٦
٥٥٬٣٩٦
٩٠٧٬٠٨٥
٥٣٦٬٩٦٤
)(٢٣٦٬٨٠١
٦٬٢٠٥٬٤٥٦

١٢٬٢٥٢٬٠٥٥
)(١٬٧٢٤٬٣٤٤
)(٤٤٨٬٦٠٢
)(٢٥٠٬٩٥٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد )اﻟمستخدم ﻓﻲ( ﻣن أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ

)(١٤٬١٤٠٬٨٤٣

أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر
ﺷراء ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
اﻟتﻐير ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻟدى اﻟبنوك ﺗستحق ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
إﯾرادات ﻓواﺋد وداﺋﻊ ﺑنكيﺔ ﻣﻘبوﺿﺔ

)(١٬٤٦١
٢٦٨٬١٦٤

أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ
ﻣسحوﺑﺎت ﻗرض ﻗصير اﻷﺟﻞ

٤٬٩٩٨٬٠٣٢

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣن )اﻟمستخدم ﻓﻲ( أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ

٤٬٧٩٥٬٥١٠

)(٩٠١٬٣١١

)اﻟنﻘص( اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

)(٩٬٠٧٨٬٦٣٠

٧٢١٬٩٠٤

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔترة

٣١٬١٥٨٬٨٧٩

٢٢٬١٦٢٬٣٩٢

٢٢٬٠٨٠٬٢٤٩

٢٢٬٨٨٤٬٢٩٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣن )اﻟمستخدم ﻓﻲ( أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر

٢٦٦٬٧٠٣

)(٢٠٢٬٠٣٢
)(٤٩٠

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔترة

٥

١٦٬٠٣٣٬٦١٢

)(١٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٨٩٬٦٠٣
)(١٤٬٤١٠٬٣٩٧

)(٩٠٠٬٠٠٠
)(١٬٣١١

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٦ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
٤

اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة
 ٣١آذار ٢٠٢٢
.١

ﻋﺎم

وﺳجﻠت ﻟدى ﻣراﻗب اﻟشرﻛﺎت ﺑتﺎرﯾﺦ
ﺗﺄﺳست اﻟشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء ،اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة )اﻟشرﻛﺔ( ﻓﻲ ﻣدﯾنﺔ ﻏزةُ ،
 ١٤ﻛﺎﻧون اﻷول  ١٩٩٩وﻫﻲ ﻣسجﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟشرﻛﺎت اﻟﻔﻠسطينﻲ ﺗحت رﻗم ) (٥٦٣٢٠٠٩٧١ﻛشرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﺗتﻠخص أﻫداف اﻟشرﻛﺔ اﻟرﺋيسيﺔ ﻓﻲ إﻧشﺎء ﻣحطﺎت ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء ﻓﻲ ﻣنﺎطق اﻟسﻠطﺔ اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ واﻟﻘيﺎم ﺑﺎﻷﻋمﺎل
اﻟضرورﯾﺔ ﻹﻧتﺎج وﺗوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء.

ﺣصﻠت ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء )اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ( ﻣن اﻟسﻠطﺔ اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق ﺣصري ﻟتوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ ﻓﻲ

اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻷﻋمﺎل اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟمحطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
ﻗطﺎع ﻏزة ﻟصﺎﻟﺢ ﻣؤﺳسﺎت اﻟسﻠطﺔ اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ وﻟمدة  ٢٠ﺳنﺔ
ً
اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ )اﻟمحطﺔ( ﻓﻲ  ١٥آذار  ،٢٠٠٤ﻣﻊ إﻣكﺎﻧيﺔ ﺗمدﯾد ﻓترة اﻟحق اﻟحصري ﻟﻔترﺗين إﺿﺎﻓيتين ﻣدة ﻛﻞ ﻣنﻬﺎ  ٥ﺳنوات.

وﻗﻌت اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟموارد اﻟطبيﻌيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ )ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ(

واﻟﻠجنﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ ﻹﻋﺎدة إﻋمﺎر ﻏزة )اﻟﻠجنﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ( ،ﻛمﺎ وﻗﻌت ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ٢٠٢٢إﺗﻔﺎﻗيﺔ أﺧرى ﺗم ﺑموﺟبﻬمﺎ اﻟتواﻓق

ﺣول ﺗزوﯾد اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟطبيﻌﻲ ﻟتشﻐيﻞ ﻣحطﺔ ﺗوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء واﻷﻣور اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتمدﯾدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك وﻛذﻟك اﻷﻣور
اﻟﻔنيﺔ ﻟتحوﯾﻞ اﻟمحطﺔ ﻟﻠﻌمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟطبيﻌﻲ ،ﻛمﺎ ﺗضمنت إﻋداد ﺧطﺔ ﻟتوﺳﻌﺔ اﻟمحطﺔ ﺑﻘدرة إﻧتﺎﺟيﺔ  ٥٠٠ﻣيجﺎوات ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ،ﻛذﻟك اﻟتواﻓق ﺣول آﻟيﺔ ﺗسدﯾد ﺛمن اﻟﻐﺎز اﻟﻼزم ﻟتشﻐيﻞ اﻟمحطﺔ ﻟصﺎﻟﺢ ﻣزودي اﻟﻐﺎز وﻛذﻟك ﺗكﻠﻔﺔ ﺗوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء ﻟصﺎﻟﺢ

اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك واﻓق ﻣجﻠس اﻟوزراء ﻓﻲ ﺟﻠستﻪ رﻗم ) (١٥٢اﻟمنﻌﻘدة ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢١آذار  ٢٠٢٢ﻋﻠﻰ ﺗمدﯾد إﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ.

ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻟم ﯾتم اﻟبدء ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ ﻟتجدﯾد إﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ.

ﺗﻌتبر اﻟشرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟشرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺣيث ﺗمﻠك ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻠطﺎﻗﺔ  %٦٥ﻣن رأﺳمﺎل اﻟشرﻛﺔ .ﯾتم ﺗوﺣيد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟشرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻠطﺎﻗﺔ.
ﺗم إﻗرار اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٤أﯾﺎر .٢٠٢٢
.٢

أﺳس اﻹﻋداد واﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ

أﺳس اﻹﻋداد

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻟﻠشرﻛﺔ ﻟﻠثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢وﻓﻘﺎً ﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) - (٣٤اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﺣﻠيﺔ ،ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ.
ﺗشمﻞ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟﻠكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة وﺷرﻛتﻬﺎ

اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،واﻟممﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻟﻠشرﻛﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟخصوﺻيﺔ اﻟمحدودة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار .٢٠٢٢
ﻻ ﺗتضمن اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻛﺎﻓﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت واﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟيﺔ ﺳنوﯾﺔ وﯾجب
ﻗراءﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟسنوﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻛمﺎ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  .٢٠٢١ﻛذﻟك ،ﻓﺈن ﻧتﺎﺋﺞ ﻓترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار

 ٢٠٢٢ﻻ ﺗمثﻞ ﺑﺎﻟضرورة ﻣؤﺷ اًر ﻟﻠنتﺎﺋﺞ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺳتنتﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢٢

٥

اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ

إن اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻟﻠشرﻛﺔ ﻛﺎﻧت ﻣتﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟتﻲ ﺗم اﺳتخداﻣﻬﺎ

ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠٢١ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻗيﺎم اﻟشرﻛﺔ ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻧﺎﻓذة اﻟمﻔﻌول إﺑتداء ﻣن
 ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  .٢٠٢٢ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑتطبيق ﻣبكر ﻷي ﻣﻌﺎﯾير ﺻﺎدرة وﻏير ﻧﺎﻓذة اﻟمﻔﻌول.
.٣

ذﻣم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ

ذﻣم ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ

 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

٢٠٢٢

٢٠٢١

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

ﺳندات ﺣكوﻣيﺔ ﺗحت اﻟتحصيﻞ

٤٨٬٩١٢٬٣٩٤

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٤١٬٠٧٣٬٤٦٦

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

)(٦٬٣٨٠٬٩٢٩

)(٦٬٠٧٣٬٤٦٦

٤٧٬٥٣١٬٤٦٥

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢
و ٣١آذار :٢٠٢١

 ٣١آذار

 ٣١آذار

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٢٠٢٢

٢٠٢١

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔترة

٦٬٠٧٣٬٤٦٦

٤٬٥٦٦٬٣٦٧

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔترة

٦٬٣٨٠٬٩٢٩

٤٬٨٧٨٬٧٢٠

٣٠٧٬٤٦٣

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔترة

٣١٢٬٣٥٣

وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء )اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ( ﺑتﺎرﯾﺦ  ٧ﺗشرﯾن اﻟثﺎﻧﻲ  ٢٠١٦ﻣﻠحق ﺗﻌدﯾﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ وو ازرة اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتخطيط اﻟﻔﻠسطينيﺔ ،ﺗضمن اﻻﺗﻔﺎق إﻟتزام ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣبﺎﻟﻎ ﺷﻬرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺻيد اﻟذﻣﺔ اﻟمدﯾنﺔ وﻗيﺎم
اﺑتداء ﻣن
ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء ﺑمنﺢ ﺧصم ﺷﻬري ﺑمبﻠﻎ  ١٥٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻣن ﻓﺎﺗورة ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ اﻟشﻬرﯾﺔ
ً

 ١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠١٦واﻟتﻲ ظﻬرت ﻛخصوﻣﺎت ﻣمنوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓواﺗير ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ.

إن ﻛﺎﻓﺔ إﯾرادات ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺳتخدام ﻣحطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ ﻣتﺄﺗيﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ.
وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ ،ﯾتوﺟب ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗزوﯾد اﻟشرﻛﺔ ﺑكتﺎب اﻋتمﺎد ﺑمبﻠﻎ  ٢٠ﻣﻠيون دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻣن ﺑنك ﻣؤﻫﻞ

وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗيﺔ .ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻟم ﺗﻘم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑتزوﯾد ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء
ﺑكتﺎب اﻹﻋتمﺎد وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟذﻣم ﻏير ﻣضموﻧﺔ.

٦

.٤

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٢٠٢٢

٢٠٢١

ﻣستحق ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

١٣٬١٠٩٬٧٠٠

١٬٣٣٠٬٠٠٠

ﻣستحق ﻣن اﻟشرﻛﺔ اﻷم

١٬٢٠٤٬٥٤٣

١٬٣٩٦٬٢٠٥

ﺗﺄﻣين ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎً
ذﻣم ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ

٦٠٥٬٣٢٧

٧٥٩٬٤٣٦

١١٬٧٨١

-

٨٨٩٬١٩٦

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠموردﯾن

٤٩٨٬٤٨٠

إﯾرادات ﻓواﺋد ﻣستحﻘﺔ ﻏير ﻣﻘبوﺿﺔ

أﺧرى

.٥

٦٩٣٬٢٢١
٤٦١٬٣١٢

٤٨٬٩٣٢

٣٬٧١٨

١٦٬٣٦٧٬٩٥٩

٤٬٦٤٣٬٨٩٢

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق

 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

٢٠٢٢

٢٠٢١

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٩٬٥٠٠

٥٬٩٣٣

ﺣسﺎﺑﺎت ﺟﺎ رﯾﺔ ﻟدى اﻟبنوك

٤٬٥٣٢٬٩٤١

٤٬٦٥٢٬٩٤٦

وداﺋﻊ ﻟدى اﻟبنوك

٣٧٬٥٣٧٬٨٠٨

٤٦٬٥٠٠٬٠٠٠

اﻟنﻘد واﻷرﺻدﻩ ﻟدى اﻟبنوك

٤٢٬٠٨٠٬٢٤٩

٥١٬١٥٨٬٨٧٩

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر إﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

)(٤٩٧٬٢٤٣

)(٤٩٧٬٢٤٣

٤١٬٥٨٣٬٠٠٦

٥٠٬٦٦١٬٦٣٦

وداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟدى اﻟبنوك

)(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١٬٥٨٣٬٠٠٦

٣٠٬٦٦١٬٦٣٦

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢
و ٣١آذار :٢٠٢١

 ٣١آذار

 ٣١آذار

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٢٠٢٢

٢٠٢١

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔترة

٤٩٧٬٢٤٣

٢٥٤٬٣١١

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔترة

-

٢٢٤٬٦١١

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔترة

٤٩٧٬٢٤٣

٤٧٨٬٩٢٢

٧

ﺗمثﻞ اﻟوداﺋﻊ ﻟدى ﺑنوك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

وداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﺑمبﻠﻎ  ١٧٬٥٣٧٬٨٠٨دوﻻر أﻣرﯾكﻲ وﻣبﻠﻎ  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻟدى ﺑنوك ﻣحﻠيﺔ ﺗستحق ﺧﻼل

ﻓترة ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠٢١ﻋﻠﻰ

اﻟتواﻟﻲ ،ﺑﻠﻎ ﻣتوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔواﺋد اﻟسنوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻧسبﺔ  %٢و %٢٬٤٠ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار

 ٢٠٢٢وﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠٢١ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.
-

وداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑمبﻠﻎ  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻟدى ﺑنك ﻣحﻠﻲ ﺗستحق ﺧﻼل ﻓترة أﻛثر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ

ﺳنوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠٢١ﺑﻠﻎ ﻣتوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔواﺋد اﻟسنوﯾﺔ

ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻟوداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻧسبﺔ  ٪٣٬٥٠ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢وﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  .٢٠٢١ﺗم إﺳتخدام اﻟوداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑمبﻠﻎ  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار ٢٠٢٢
و ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻛتﺄﻣينﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗسﻬيﻼت إﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣمنوﺣﺔ ﻟمسﺎﻫم رﺋيسﻲ.

ﻷﻏراض ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ ،ﯾتﺄﻟﻒ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻣمﺎ ﯾﻠﻲ:
 ٣١آذار

 ٣١آذار

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٢٠٢٢

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وﺣسﺎﺑﺎت ﻟدى اﻟبنوك

٤٢٬٠٨٠٬٢٤٩

وداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟدى اﻟبنوك

.٦

٢٠٢١

٥٢٬٨٨٤٬٢٩٦

)(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٢٬٠٨٠٬٢٤٩

٢٢٬٨٨٤٬٢٩٦

إﺣتيﺎطﻲ إﺟبﺎري

ﺗمثﻞ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتجمﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟحسﺎب ﻣﺎ ﺗم ﺗحوﯾﻠﻪ ﺑنسبﺔ  ٪١٠ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟسنوﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟشرﻛﺎت وﻫو ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتوزﯾﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﻫمين .ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﻗتطﺎع اﻹﺣتيﺎطﻲ اﻹﺟبﺎري وﻓﻘﺎً ﻟﻠنظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣرﺣﻠيﺔ.
.٧

ﻗرض ﻗصير اﻷﺟﻞ

وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء )اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ( ﺑتﺎرﯾﺦ  ١آذار  ٢٠٢٢إﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣﻊ ﺑنك ﻣحﻠﻲ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻗصير اﻷﺟﻞ

ﺑمبﻠﻎ  ٤٬٧٩٦٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ .ﯾسدد اﻟﻘرض ﺑموﺟب ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣدة ﺗستحق ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ .٢٠٢٣

ﯾستحق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻧسبﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣتنﺎﻗصﺔ ﺑنسبﺔ  .%٤٬٥ﺗتمثﻞ ﺿمﺎﻧﺎت اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺳندات ﺣكوﻣيﺔ ﺗحت اﻟتحصيﻞ ﺑمبﻠﻎ
 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﺗم إﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻟبنك.

٨

.٨

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٢٠٢٢

٢٠٢١

أرﺑﺎح ﻣسﺎﻫمين ﻏير ﻣدﻓوﻋﺔ

١٢٬٧٨٥٬٥٨٢

٢٬٥٨٦٬٠٧٢

ذﻣم وﻣخصصﺎت اﻟصيﺎﻧﺔ

ﻣستحق ﻟشرﻛﺔ اﺗحﺎد اﻟمﻘﺎوﻟين

١٬١٨١٬٤٥٩
٨٦٩٬٥٥٦

١٬٣٩٣٬٧١٣

ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣستحﻘﺔ

١٤٨٬٢٨٣

٢٦٩٬٥٤٧

٦٠٥٬٩٦٢

٥٧٧٬٠٦٦

٥٦٣٬٧٣٠

ﻣخصصﺎت إﺟﺎزات اﻟموظﻔين

٣٦١٬٢٧١

اﻟجزء ﻗصير اﻷﺟﻞ ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر

١٤٧٬٠٠٠

١٤٧٬٠٠٠

أﺧرى

٤٦٠٬٢٩٠

٤٩٥٬٤٨٥

١٦٬٧٢٨٬٦٠٣

٦٬٣٧٣٬٠٦٦

ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ دﺧﻞ رواﺗب

ﻣكﺎﻓﺂت أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة ﻣستحﻘﺔ

.٩

١٦٩٬٢٠٠

-

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ*

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد إﯾجﺎر طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ



٣٤٠٬٤٥٣

 ٣١آذار

 ٣١آذار

٢٠٢٢

٢٠٢١

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٢٠٢٬٠٣٢

٩٠٠٬٠٠٠

٢٠٧٬٤٨٥

٩٠٧٬٠٨٥

٥٬٤٥٣

٧٬٠٨٥

ﯾمثﻞ ﻫذا اﻟمبﻠﻎ ﻟﻔترة اﻟثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢١ﻋموﻟﺔ ﺧصم اﻟسندات اﻟحكوﻣيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗحصﻠيﻬﺎ ﻣن
ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذﻣم اﻟمستحﻘﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔترة.

.١٠

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ

أﻗرت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ  ٢٩آذار  ٢٠٢٢ﺗوﺻيﺔ ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑتوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ
 ١٠٬٢٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻋن ﻋﺎم  ،٢٠٢١وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٪١٧ﻣن رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع.
.١١

ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

ﻗﺎﻣت اﻟسﻠطﺔ اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺷرﻛﺔ ﻏزة ﻟتوﻟيد اﻟكﻬرﺑﺎء )اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ( وﻣسﺎﻫميﻬﺎ ﻣن ﺟميﻊ اﻟضراﺋب اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻓيمﺎ
ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟموزﻋﺔ واﻹﯾرادات ﻣن اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟكﺎﻣﻞ ﻓترة اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟبﺎﻟﻐﺔ  ٢٠ﺳنﺔ وﻷي ﻓترة ﺗمدﯾد أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ.

ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛتﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌمﻞ ﺗسوﯾﺎت ﺿرﯾبيﺔ ﻣﻊ اﻟدواﺋر
اﻟضرﯾبﺔ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎﻟﻬمﺎ ﻟﻠﻔترة ﻣنذ اﻟتﺄﺳيس ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٩وﺣتﻰ ﻋﺎم .٢٠٢١

٩

.١٢

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟتﻲ ﺗمت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟتﻲ ﺗتضمن اﻟمسﺎﻫمين اﻟرﺋيسيين وأﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة واﻹدارة

اﻟﻌﻠيﺎ وأﯾﺔ ﺷرﻛﺎت ﯾسيطرون ﻋﻠيﻬﺎ أو ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟتﺄﺛير ﺑﻬﺎ .ﯾتم إﻋتمﺎد ﺳيﺎﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟشروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻊ اﻟجﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة.
ﺗتضمن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻷرﺻدة اﻟتﺎﻟيﺔ ﻣﻊ اﻟجﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول
:٢٠٢١
 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون

طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ

٢٬٧٥١٬٠٥٠

٢٬٧٥١٬٥٥٠

اﻟشرﻛﺔ اﻷم

١٬٢٠٤٬٥٤٣

١٬٣٩٦٬٢٠٥

ﻣستحق ﻣن ﺷرﻛﺔ إﺗحﺎد اﻟمﻘﺎوﻟين

ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ

١٢٬٥٢٤٬٧٠٠

٧٦٠٬٠٠٠

ﻣستحق ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟمثﻠث ﻟﻺﺳتثمﺎرات

ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ

٥٧٠٬٠٠٠

٥٧٠٬٠٠٠

ﻋضو ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ

١٥٬٠٠٠

-

ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ

٨٦٩٬٥٥٦

٥٦٣٬٧٣٠

أﻋضﺎء ﻣجﻠس إدارة

١٦٩٬٢٠٠

-

٢٠٢٢

ﻧﻘد ﻟدى اﻟبنك اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣستحق ﻣن اﻟشرﻛﺔ اﻷم

دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟمزود ﺧدﻣﺔ
ﻣستحق ﻟشرﻛﺔ اﺗحﺎد اﻟمﻘﺎوﻟين
ﻣكﺎﻓﺂت أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة ﻣستحﻘﺔ

اﻷول ٢٠٢١

ﻛمﺎ ﺗم إﺳتخدام وداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑمبﻠﻎ  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣ رﯾكﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
ﻛتﺄﻣينﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗسﻬيﻼت إﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣمنوﺣﺔ ﻟمسﺎﻫم رﺋيسﻲ.
ﺗتضمن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟتﺎﻟيﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠثﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و:٢٠٢١

طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣحمﻠﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ إﺗحﺎد اﻟمﻘﺎوﻟين
ﺧدﻣﺎت ﺗطوﯾر وإﺳتشﺎرات ﻓنيﺔ ﻣنﻔذة ﻟصﺎﻟﺢ
اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﺷرﻛﺔ إﺗحﺎد اﻟمﻘﺎوﻟين

ﺧدﻣﺎت ﻣﻬنيﺔ وإﺳتشﺎرﯾﺔ
ﺗﻌوﯾضﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ:
ﻣنﺎﻓﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ

ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﻣكﺎﻓﺄة أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة

ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ

 ٣١آذار

 ٣١آذار

٢٠٢٢

٢٠٢١

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

٣٦٦٬٢٨٤

٧١٬٨٠٥

ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ

١٩٥٬٣٠٠

-

أﻋضﺎء ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ

٥٠٬٠٠٠

٥٨٬٠٠٠

ادارة ﻋﻠيﺎ

٨٩٬٣٤٦

١٠٦٬١٦٨

ادارة ﻋﻠيﺎ

٢٣٬٦٤٥

٦٬١٤٢

أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة

١٦٩٬٢٠٠

-

١٠

.١٣

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﺗستخدم اﻟشرﻛﺔ اﻟتسﻠسﻞ اﻟتﺎﻟﻲ ﻟﻘيﺎس واﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدواﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ:
 اﻟمستوى اﻷول :ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟتداول )ﻏير اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻷدوات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣشﺎﺑﻬﺔ ﺗمﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ.
 اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ :ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ﻏير أﺳﻌﺎر اﻟتداول وﻟكن ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير ﻣبﺎﺷر.
 اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث :ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﺗستند ﻟبيﺎﻧﺎت ﺳوق ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ.
ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء أي ﺗحوﯾﻼت ﺑين اﻟمستوﯾﺎت اﻟمذﻛور أﻋﻼﻩ ﺧﻼل اﻟﻔترة.
ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار :٢٠٢٢
أﺳﻌﺎر ﺗداول ﻓﻲ

ﻣﻌطيﺎت ﯾمكن

ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﯾمكن

أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ

ﻣﻼﺣظتﻬﺎ

)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(

ﻣﻼﺣظتﻬﺎ

)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

)اﻟمستوى اﻷول(

ﻣوﺟودات ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

-

١٬١٠٠٬٠٠٠

-

ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢١
أﺳﻌﺎر ﺗداول ﻓﻲ

ﻣﻌطيﺎت ﯾمكن

ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﯾمكن

أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ

ﻣﻼﺣظتﻬﺎ

)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(

)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

)اﻟمستوى اﻷول(

ﻣﻼﺣظتﻬﺎ

ﻣوﺟودات ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

-

-

١١

١٬١٠٠٬٠٠٠

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾبين اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ،اﻟتﻲ ﺗحتﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢١
اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن

ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

وداﺋﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟدى ﺑنوك
ذﻣم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ اﺧرى

ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

 ٣١آذار

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

٢٠٢٢

٢٠٢١

٢٠٢٢

٢٠٢١

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

دوﻻر أﻣرﯾكﻲ

١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬١٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٩٬٥٠٢٬٧٥٧

١٩٬٥٠٢٬٧٥٧

٤٧٬٥٣١٬٤٦٥
١٬٧٧٨٬٧٣٦

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٨٦١٬٢٣٥

٤٧٬٥٣١٬٤٦٥
١٬٧٧٨٬٧٣٦

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٨٦١٬٢٣٥

٢١٬٥٨٣٬٠٠٦

٣٠٬٦٦١٬٦٣٦

٢١٬٥٨٣٬٠٠٦

٣٠٬٦٦١٬٦٣٦

٩١٬٩٩٣٬٢٠٧

٩٣٬٦٢٢٬٨٧١

٩١٬٤٩٥٬٩٦٤

٩٣٬١٢٥٬٦٢٨

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد إﯾجﺎر طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ

٦٩٦٬٠٤٩

٦٩٠٬٥٩٦

٦٩٦٬٠٤٩

٦٩٠٬٥٩٦

ﻗرض ﻗصير اﻷﺟﻞ

٤٬٩٩٨٬٠٣٢

-

٤٬٩٩٨٬٠٣٢

-

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ اﺧرى

١٤٬١٥٦٬١٢٣

٣٬٨٣٢٬٠٤٧

١٤٬١٥٦٬١٢٣

٣٬٨٣٢٬٠٤٧

١٩٬٨٥٠٬٢٠٤

٤٬٥٢٢٬٦٤٣

١٩٬٨٥٠٬٢٠٤

٤٬٥٢٢٬٦٤٣

إن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑشكﻞ ﻛبير ﻟﻘيمﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ .ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘيم اﻟتﻲ ﯾمكن أن ﺗتم ﺑﻬﺎ ﻋمﻠيﺎت اﻟتبﺎدل ﺑين ﺟﻬﺎت ﻣﻌنيﺔ ﺑذﻟك ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻋمﻠيﺎت اﻟبيﻊ اﻹﺟبﺎرﯾﺔ أو اﻟتصﻔيﺔ.
إن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟذﻣم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑشكﻞ ﻛبير ﻟﻘيمﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ
وذﻟك ﻟكون ﺗﻠك اﻷدوات ذات ﻓترات ﺳداد أو ﺗحصيﻞ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ.

ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘرض ﻗصير اﻷﺟﻞ وﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﻼل ﺧصم اﻟتدﻓﻘﺎت
اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻧﻔس أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟبنود ﺗحمﻞ ﻧﻔس اﻟشروط وﺻﻔﺎت اﻟمخﺎطر.

ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺑﺈﺳتخدام طرق ﺗﻘييم ﻣنﺎﺳبﺔ.
.١٤

اﻹﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻹﻟتزاﻣﺎت اﻟمحتمﻠﺔ

ﺗبﻠﻎ إﺟمﺎﻟﻲ ﻓواﺗير ﺗوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳتخدام اﻟمحطﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ واﻟتﻲ ﯾسري ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ
ﺣتﻰ ﺳنﺔ  ٢٠٢٤ﻣبﻠﻎ  ٧٦٬٩٧٤٬٦٤٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ وﻣبﻠﻎ  ٨٥٬٢٦٣٬٥٦٨دوﻻر أﻣرﯾكﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١آذار  ٢٠٢٢و ٣١ﻛﺎﻧون
اﻷول  ،٢٠٢١ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.

١٢

.١٥

ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن

اﻟشرﻛﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟمخﺎطر اﺋتمﺎن ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن أن ﻛﺎﻓﺔ إﯾرادات اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﻣحطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻟتوﻟيد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ

ﻣتﺄﺗيﺔ ﻣن طرف واﺣد وﻫو ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ .وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ ،ﯾتوﺟب ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗزوﯾد اﻟشرﻛﺔ ﺑكتﺎب اﻋتمﺎد ﺑنكﻲ
ﺑمبﻠﻎ  ٢٠ﻣﻠيون دوﻻر أﻣرﯾكﻲ .ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﺣﻠيﺔ اﻟمختصرة ،ﻟم ﺗﻘم ﺳﻠطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺑتزوﯾد اﻟشرﻛﺔ
اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑكتﺎب اﻻﻋتمﺎد ﻛمﺎ ﻫو ﻣطﻠوب وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺷراء اﻟطﺎﻗﺔ.
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ أﺧرى واﻟنﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك ﻓﺈن ﺗﻌرض اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛتﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻗد ﯾنجم ﻋن ﻋجز اﻟطرف اﻵﺧر ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟتزاﻣﺎﺗﻪ واﻟتﻲ ﺗسﺎوي اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ.
.١٦

ﺗرﻛز اﻟمخﺎطر ﻓﻲ اﻟمنطﻘﺔ اﻟجﻐراﻓيﺔ

ﺗمﺎرس اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛتﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻧشطتﻬمﺎ ﻓﻲ ﻏزة .إن ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ واﻟتﻲ ﺗتمثﻞ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻣن

اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏزة .إن ﻋدم اﺳتﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟسيﺎﺳﻲ واﻻﻗتصﺎدي ﻓﻲ ﻏزة ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر ﻣمﺎرﺳﺔ اﻟشرﻛﺔ
ﻷﻧشطتﻬﺎ اﻟتجﺎرﯾﺔ وﯾمكن أن ﯾؤﺛر ﺳﻠبﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳترداد ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ.

١٣

