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 -1رﺳﺎﻟﺔ رﺋﯿـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ اﻟﮑﺮام،
ﻧـــــﺮﺣﺐ ﺑﮑﻢ ﻣﺠﺪدﴽ

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺸﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء،
وﻧﺘﻘﺪم ﻟﮑﻢ ﺑﺎﻟﺸــــﮑﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
وﻣﺸﺎرﮐﺘﮑﻢ

ﺣﻀــــﻮرﮐﻢ

هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻬﺎم.

إﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺸــــﺮﮐﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٩ﻣﻤﺎ ﮐﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ
رﻓﻊ ﻣﺴـﺘﻮى أداﺋﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸـﻐﯿﻠﯿﺔ،
ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﯾﺔ ﺳـــــﺎهﻤﺖ

ﺗﻨﻤﯿﺔ

وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﯿﻬﺎ.

ﺳـــﺎﻣﺮ ﺧــــﻮري
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧـﺆﮐـﺪ ﻟﮑﻢ ﺑﺄن اﻟﺸــــﺮﮐﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارﺗﻬـﺎ
وإدارﺗﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿــﺬﯾـﺔ ،ﻟﻦ ﺗﺘـﻮاﻧــــﯽ ﻋﻦ ﺗﻘــﺪﯾﻢ
ﮐـﺎﻓـﺔ اﻹﻣﮑــﺎﻧﺎت واﻟﺨــﺒﺮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻــــــﻞ
ﻟﺤﻠــﻮل ﻣﻨﺎﺳــــﺒﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﻹﻧﻬﺎء أزﻣـﺔ اﻟﮑﻬـﺮﺑـﺎء
ﻗﻄـــﺎع ﻏــﺰة ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﺴــــﯿﻖ
اﳌﺴـﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة

اﻟﺤـﮑﻮﻣـﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ

وﺳـﻠﻄــﺔ اﻟﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ وﮐﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف
ذات اﻟﻌــﻼﻗـﺔ ،ﺣـﯿﺚ ﻣﺎ زاﻟـﺖ اﳌﺴـــﺎﻋﻲ اﻟﺠـﺎدة
واﻟﺤﺜﯿﺜـﺔ

ﻃﺮﯾﻘـﻬــﺎ ﻟﺘــﺄﻣﯿﻦ اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

ﳌﺤﻄــﺔ اﻟﮑﻬــﺮﺑـﺎء ﺑــﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗــﻮد اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ،
ﻣﻤـﺎ ﺳﯿﺴـــــﺎهﻢ

ﻣﻌــﺎﻟﺠـﺔ أزﻣــﺔ اﻟﮑﻬــﺮﺑـﺎء

ﻗﻄــﺎع ﻏـﺰة ﻋـﻠـﯽ اﳌـﺪى اﻟﻄـﻮﯾـﻞ وﺗﺨﻔﯿﻒ
اﻷﻋﺒــﺎء ﻋﻦ ﮐﺎهـﻞ اﳌﻮاﻃـﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ.
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ﻟﻘﺪ آﻣﻨﺖ اﻟﺸـــــــﺮﮐﺔ وﻣﻨﺬ ﻧﺸــــــــﺄﺗﻬﺎ ﺑﺪورهﺎ
وﻣﺴـﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺴــﺎهﻤﺘﻬﺎ
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻔﺎهﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي إﺗﺠﺎﻩ
أﺑﻨﺎء ﺷــﻌﺒﻨﺎ ،ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أهﻤﯿﺔ
اﻟﺸــﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و

ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﮑﺎن ﻟﻠﺸــﺮﮐﺔ دورﴽ ﮐﺒﯿﺮﴽ وﻣﺴــﺎهﻤﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ

اﳌﺠﺎﻻت اﻹﻧﺴـــــــﺎﻧﯿﺔ واﻟﺼـــــــﺤﯿﺔ

واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت
اﻷﮐﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة .
ﺑﺈﺳﻤﻲ وﺑﺈﺳﻢ اﻹﺧﻮة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻧﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﻟﺸــﮑﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴـــﺎهﻤﯿﻨﺎ اﻷﻋﺰاء
ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺸﺮﮐﺔ وإﺳﺘﺜﻤﺎرهﻢ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺬي

ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺴـــــﻦ اﺧﺘﯿﺎرهﻢ ورؤﯾﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ،ﮐﻤﺎ
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸـــﮑﺮ واﻹﻣﺘﻨﺎن ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﮐﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

اﻟﺸــــــﺮﮐﺔ

ﺣﺴـــــــﻦ أداﺋﻬﻢ

وإﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸــــــﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
أهﺪاف اﻟﺸﺮﮐﺔ.

م .ﺳـﺎﻣﺮ ﺧــﻮري
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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 -2رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻌﺎم
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ اﻟﮑﺮام،
ﯾﺴــﺮﻧﺎ أن ﻧﻠﺘﻘـﻲ ﺑﮑـﻢ ﻣﺠـﺪدﴽ ﻟﻨﺴـﺘﻌﺮض ﻣﻠﺨﺼــﴼ
ﻟﺴــــﯿﺮ أﻋﻤـﺎل اﻟﺸــــﺮﮐﺔ وأهـﻢ إﻧﺠﺎزاﺗﻬـﺎ اﳌــﺎﻟﯿـﺔ
واﻟﺘﺸــﻐﯿﻠﯿﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم  ،٢٠١٩ﺣــﯿﺚ إﺳﺘﻄــﺎﻋﺖ
اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺠﻮهﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ
ﻣﺎ ﮐﺎﻧﺖ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮﻻ ﺛﻘﺘﮑﻢ وإﯾﻤﺎﻧﮑﻢ وإﺳــــﺘﺜﻤﺎرﮐﻢ
اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء.
ﺗﺸـﯿﺮ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﯿـﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿـﺔ ﻟﻠﺸــﺮﮐﺔ

ﻧﻬـﺎﯾﺔ

اﻟﻌـﺎم  ٢٠١٩ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤـﻮﴽ ﻣﻠﻤﻮﺳـﴼ

ﻣﺨﺘـﻠﻒ

ﻣﺆﺷـــــﺮاﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﮑﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎﺣﴼ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ  12,450,448دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﺎهﻢ

ﻧﻤﻮ

أﺻﻮل اﻟﺸـﺮﮐﺔ وﺣﻘﻮق ﻣﺴـﺎهﻤﯿﻬﺎ ،ﮐﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺳﻬﻢ

وﻟﯿــﺪ ﺳﻠﻤــﺎن

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﳌـﺪﯾـﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻌـﺎم

اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺑﺜﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺸـﺎط ﺗﺪاول
ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﻟﯿﻐﻠﻖ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻋﻨﺪ ﺳـــــﻌﺮ  1.53دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ وﯾﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ
ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴــــــــﺒﺔ  12.5%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم .٢٠١٨
ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸـــﺮﮐﺔ

ﺗﺤﺼـــﯿﻞ ﺟـﺰءﴽ ﻣﻬﻤــﴼ ﻣﻦ

اﻟﺪﯾـــﻮن اﳌﺴــــﺘﺤﻘﺔ واﳌـﺘﺮاﮐﻤــﺔ

ﺳـﻠﻄــﺔ

اﻟﻄـــﺎﻗﺔ واﳌـﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﯿﻨﯿﺔ ،ﻣﻤــﺎ
ﺳــﺎﻋﺪ

ﺗﻮﻓــﯿﺮ اﻟﺴـــــــﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿــﺔ

اﳌﺼـــﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸـﻐﯿﻠﯿــﺔ واﻹﻟﺘﺰاﻣـــﺎت اﻟﺘﻌـــﺎﻗﺪﯾﺔ
اﻟﺤــﺎﻟﯿﺔ واﳌﻨﻈــﻮرة ﻟﻠﺸــــــــﺮﮐﺔ ،وﻣﺎ زﻟﻨـــﺎ ﻧﺒـﺬل
ﮐــﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬـﻮد ﺑﺘﻮاﺻـــــﻠﻨـﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨــﺎ ﻣﻊ اﻹﺧــﻮة
ﻣﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿـﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻟﺘﺄﮐﯿــﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻬــﻢ ﺑﺘﺤـﻮﯾــﻞ اﻟﺪﻓـﻌـﺔ اﻟﺸـــــﻬـﺮﯾﺔ
ﻟﻠﺸـﺮﮐﺔ ﺑﺸـﮑﻞ ﻣﻨﺘﻈـﻢ.
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ﺗﻤﮑﻨﺖ اﻟﺸـــــــﺮﮐﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات
اﻟﺘﺸـــﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻬــﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺳـﺎهﻢ

اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻬﺎ

ﺑﮑﻞ ﮐﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺳــﺘﻤﺮت ﻃﻮاﻗﻤﻨﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺼـــــﯿﺎﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺴـــــﺐ اﻟﺨﻄﻂ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،ﮐﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸــــــــــﺮﮐﺔ أ
ﻣﻌﺪﻻت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴـﺒﺐ إﺳﺘﻘﺮار إﻣﺪادات
اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﺟﺎهـــﺰﯾﺔ اﳌﺤﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮑﺎﻣﻞ
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﯽ زﯾﺎدة ﺳــــﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻮﻗﻮد
ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻧﺸـﺎء ﺧﺰاﻧﯿﻦ ﯾﺘﺴـﻌﺎن ﻟﺤﻮاﻟﻲ  ٢ﻣﻠﯿﻮن ﻟﺘﺮ
وﯾﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﻨﺎء ﺧﺰان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴـﻌﺔ  ١٠ﻣﻠﯿﻮن

ﻟﺘﺮ ،وﻓﻮر إﻧﺠﺎز هﺬا اﳌﺸــﺮوع اﻟﻬﺎم ﻧﺴــﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل
ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺗﻤﮑﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮد ﺣﺜـﯿـﺜﺔ وﺑﺎﻟـﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤـﯿﻊ
اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻘﺺ

ﺳــﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﺬي

ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺪﻣﯿــﺮ ﺧــﺰاﻧﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﻌﺪوان
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

اﻟﻌﺎم .٢٠١٤

ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺸـﺮﮐﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴـﻬﺎ

ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﮑﺎﻓﺌﺔ اﳌﺒﻨﯿﺔ

أﺳـــﺲ ﻣﻬﻨﯿﺔ

اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﮑﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻹﻧﺴﺎن

وﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ أوﻟﻮﯾﺔ ﺗﻮازي اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺸــــﺮوع ﻧﻔﺴــــﻪ ،ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﺪى ﻃﻮاﻗﻤﻨﺎ
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﻌﺘـــﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺒـــﺮة اﻟﮑﺎﻓﯿﺔ

إدارة

وﺗﺸــﻐﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ،
ﻣﻤﺎ ﺳـﺎهﻢ

رﻓـﻊ ﻣﺴـــــﺘﻮى ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸـــــﺮﮐﺔ

اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻔﻨﯿﺔ.
ﻧﺜﻤﻦ ﻋﺎﻟﯿﴼ اﻟﺪور اﻟﮑﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﻪ اﻹﺧﻮة أﻋﻀــــﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

دﻋﻤﻬﻢ اﳌﺘﻮاﺻــــــــــــﻞ ﻟﻺدارة

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،وﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸــــﮑﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﮑﺎﻓﺔ ﻃﻮاﻗﻢ
اﻟﺸــــــــﺮﮐﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻬﺎ

إﺧﻼﺻﻬﻢ وﺻﺪق

إﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ وإﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻮﮐﻠﺔ إﻟﯿﻬﻢ.

م .وﻟﯿـﺪ ﺳﻠﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﳌـﺪﯾـﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻌـﺎم
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 -3ﻧﺒـــــﺬة ﻋﻦ اﻟﺸــــﺮﮐﺔ
ﺗﺄﺳﺴــﺖ اﻟﺸــﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء وﺳﺠﻠﺖ ﮐﺸـــﺮﮐﺔ ﻣﺴـــﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ

اﻟﻌﺎم  ،١٩٩٩ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗﺪرﻩ  ٦٠ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﺳﻤﯿﺔ دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ﻟﻠﺴـﻬﻢ

اﻟﻮاﺣﺪ ،وﯾﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﺔ

ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  2004وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﯿﻪ

اﻟﺸــﺮﮐﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﳌﺴــﺎهﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻧﺴـــﺒﺔ  33%ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸـــﺮﮐﺔ
وﯾﻤﺘﻠﻚ اﳌﺴﺎهﻤﻮن اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  67%ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﮐﺔ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸـﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺔ ﻏﺰة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ﮐﺸــﺮﮐﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻤﻠﻮﮐﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﮑﺎﻣﻞ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ذراﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

ﺗﺸــﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق ﺣﺼـــﺮﯾﺔ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺣﺴﺐ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
إﻧﺸـــــــــــــﺎء ﻣﺤـﻄـــــﺎت ﻟﺘـﻮﻟﯿـــــﺪ
ﻣﻨــــﺎﻃﻖ
اﻟﻄـﺎﻗﺔ اﻟﮑﻬــــــــﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺴــــــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﯿﻨﯿﺔ.
اﻟﻘـــــــــﯿـﺎم ﺑﺠﻤــــــــــﯿﻊ اﻷﻋﻤــــﺎل
اﻟـﻼزﻣـــﺔ ﻹﻧـــــــﺘــــﺎج وﺗﻮﻟــــــــﯿــﺪ
اﻟﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟﮑﻬـﺮﺑﺎﺋﯿــﺔ.

أهﻢ اﻷهﺪاف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

اﺳﺘﯿﺮاد ﺟﻤﯿﻊ اﳌﻌﺪات واﻵﻻت اﻟﻼزﻣـﺔ
ﻹﻧﺸــــــﺎء اﳌﺤﻄــﺎت وﺗﻮﻟﯿــﺪ وإﻧﺘــﺎج
اﻟﻄـــﺎﻗـﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎﺋﯿـﺔ.

ﻟﻠﺸﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء

ﺗﻄــﻮﯾـــــﺮ وإدارة أي ﻣﺤﻄـﺔ أو ﻣﺤﻄـﺎت
ﻟﺘـﻮﻟﯿــــﺪ اﻟﻄــــــﺎﻗـﺔ اﻟﮑﻬــــــﺮﺑﺎﺋﯿــﺔ
أو اﻣﺘﻼﮐﻬـﺎ أو ﺗﺸﻐﯿﻠﻬـﺎ.

اﻟﻘﯿـــﺎم ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﺼــــﯿﺎﻧـﺔ ﳌﺤﻄــﺎت
وﺷﺒﮑـﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻟﻄــﺎﻗـﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
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 -4ﻣﺠﻠـــﺲ اﻹدارة
ﯾﺘــﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠـﺲ إدارة اﻟﺸـــﺮﮐـﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬــﺮﺑـﺎء ﻣﻦ ﺛـﻼﺛــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻋﻀــﻮﴽ ﻣﻤﺜﻠﯿــﻦ ﻟﻠﺴــﺎدة
اﳌﺴــﺎهﻤﯿﻦ ،وﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻣﻬــﺎم ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة

ﻣﺘــﺎﺑﻌـﺔ ﺳــﯿﺮ أﻋﻤــﺎل اﻟﺸــــﺮﮐـﺔ وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﻬـﺎ

وﺧﻄﻄﻬـﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻈـﺮوف واﳌﺘﻐـﯿﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿـﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾـﺔ اﳌﺆﺛﺮة.
اﻟﺮﻗﻢ

اﻷﻋﻀــﺎء

اﳌﻨﺼﺐ

اﻟﻌﻨــﻮان

اﻟﺘﻤﺜﯿـﻞ

1

اﻟﺴﯿﺪ /ﺳــﺎﻣﺮ ﺧـــﻮري

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

2

اﻟﺴﯿﺪ /وﻟﯿـــﺪ ﺳﻠﻤــﺎن

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

3

اﻟﺴﯿﺪ /ﻧﺒﯿــﻞ اﻟﺼــﺮاف

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

4

اﻟﺴﯿﺪ /ﻃــﺎرق اﻟﻌـﻘــﺎد

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

5

اﻟﺴﯿﺪ /ﻃﻼل ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

6

اﻟﺴﯿﺪ /هـــﺎﻧﻲ ﻋــﻠﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

7

اﻟﺴﯿﺪ /ﻣـﺮوان ﺳــﻠـﻮم

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

8

اﻟﺴﯿﺪ /ﺑﺎﺳــﻢ ﺧـــﻮري

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

9

اﻟﺴﯿﺪ /ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ اﻟﺰﻋﯿﻢ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

10

اﻟﺴﯿﺪ /ﻓﯿﺼــﻞ اﻟﺸــﻮا

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺴﯿﺪ /زهـﯿﺮ اﻟﻌﺴﯿﻠﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺴﯿﺪ /ﻣـﺎﺟــﺪ اﻟﺤــﻠﻮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

هﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ

اﻟﺴﯿﺪ /إﯾــــﺎد ﺑﺼــــﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺴﺎهﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر
اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ

11
12
13

ﺷـﺮﮐﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﻠﻄـﺎﻗﺔ
ذات اﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ اﳌﺤﺪودة

06

ﻏـﺰة  ،اﻟﻨﺼﯿﺮات ،ش .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ،
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء،
هﺎﺗﻒ ٢٨٨٨٦٠٠

ﻏـﺰة  ،اﻟﺮﻣﺎل ،ش .اﻟﺜﻮرة،
هﺎﺗﻒ ٢٨٢٩٢١٩
ﻏـﺰة  ،اﻟﺮﻣﺎل ،ش .ﺣﯿﻔﺎ،
هﺎﺗﻒ ٢٨٤٨٠٢٥
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اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة :
ﯾﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﮐﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻟﻘﻀــﺎﯾﺎ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ واﻹﻧﺠﺎزات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸــﺮﮐﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀـــــﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ أهﺪاف اﻟﺸـــــﺮﮐﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺴـﯿﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸــﺮﮐﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻋﻘﺪ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  20١٩اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ٢٨ﻓﺒﺮاﯾﺮ ٢٠١٩

.١

اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﮐﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﻣﻮﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٨وﺑﺤﺚ آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات.
 ٩أﺑﺮﯾــﻞ ٢٠١٩

.٢

اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم ﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸـﺮﮐﺔ ورﻓﻊ
اﳌﺴــﺎهﻤﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﺑﻨﺴــﺒﺔ  10%ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ رأس اﳌﺎل ،وﻗﺪ ﺗﻢ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.
اﳌﺼﺎدﻗﺔ

 ٩أﺑﺮﯾــﻞ ٢٠١٩

.٣

اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم ﺑﻬﺪف ﺗﻮزﯾﻊ اﳌﻨﺎﺻــــــﺐ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﺴﻤﯿﺔ اﳌﻔﻮﺿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﮐﺔ.
 ١٦دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

.٤

اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻹدارﯾﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ اﻻﻃﻼع
ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﳌﺤﻄﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﮐﺔ.

اﳌـﻮﻋـــﺪ اﳌﻘــﺘﺮح واﳌﺘــﻮﻗــﻊ ﻟﻌـﻘـﺪ اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌـﯿـﺔ اﻟﻌــﺎﻣـﺔ ﻋﻦ اﻟﻌــﺎم ٢٠١٩

هﻮ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻮاﻓﻖ  ٧أﺑﺮﯾﻞ .٢٠٢٠

ﺣﻮاﻓﺰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة :
إن اﻟﺸــﺮﮐﺔ وﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴـﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ

ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺻﺮف ﺑﺪل ﺣﻀــﻮر ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﮑﻦ هﻨﺎك

ﺣﻮاﻓﺰ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﳌﺮة واﺣﺪة ﮐﻞ ﺳﻨﺔ وﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،هﺬا وﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٩أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٩

ﺻﺮف اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎدة اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ :٢٠١٨

اﻷﻋﻀــــﺎء

ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﮑﻲ

ﺷﺮﮐﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ذات اﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ اﳌﺤﺪودة

11

141,000

ﻣﺴﺎهﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر  -هﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ

1

14,100

ﻣﺴﺎهﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر  -ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﺮدﯾﺔ

1

14,100

13

169,200

اﻹﺟﻤـــــــﺎﻟﻲ
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 -5اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿـــﺬﯾـﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺴﯿﺪ /وﻟﯿـــﺪ ﺳـﻠﻤــﺎن

اﳌﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﯿﺪ /رﻓﯿـــﻖ ﻣﻠﯿﺤــﺔ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﺤﻄﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺴﯿﺪ /ﻣﺤﻤـﻮد اﻟﻨﺒﺎهﯿﻦ

اﳌﺪﯾﺮ اﳌﺎﻟﻲ وﻣﺪﯾﺮ داﺋﺮة اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﻮﻇﻔـــﻲ اﻟﺸــﺮﮐـﺔ :
ﺳــﺎهﻤـﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴـﻬﺎ

ﺧـﻠـﻖ اﻟﻌـﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨـﺎﺳــﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ

اﻟﺘﺸـــــــــﻐﯿﻠﯿﺔ ،ﺣـﯿﺚ ﻋﻤﻠـﺖ

ﺗﻌـﯿﯿﻦ ﻃـﺎﻗﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮات واﻟﮑﻔـﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺆهﻠﻬـﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿـﺬ

أﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ وﺧﻄﻄﻬـﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀـﻞ اﳌﻌــﺎﯾﯿﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﮐﺔ  ١٥٩ﻣﻮﻇﻔﴼ

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٩وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٤٨ﻣﻮﻇﻔﴼ

اﻟﻌﺎم ،٢٠١٨

ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺆهﻼﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ وﻓﻨﯿﯿﻦ وإدارﯾﯿﻦ ،وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸـــﺮﮐﺔ
ﺑﺪﻣﺞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺰﯾﺪﴽ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ

درﺟﺔ اﻟﺪﮐﺘﻮراﻩ

1

درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﯿﺮ

5

درﺟﺔ اﻟﺒﮑﺎﻟﻮرﯾﻮس

61

درﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم

10

اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﻬﻨﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ

25

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي وﻣﺎ أدﻧﺎﻩ

57
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اﻟﺤﻮﮐﻤـــﺔ :
اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺸــﺮﮐﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴـــﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ

ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﺣﮑﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ

ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ،ﮐﻤﺎ

اﻣﺘﺜﻠﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ إدراﺟﻬﺎ

ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت هﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل

ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸـﺮﮐﺔ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﻬﺎ اﻟﺸــﺪﯾﺪ
واﻹﻓﺼﺎح اﻟﺪﻗﯿﻖ ﮐﺄﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ

اﻟﻌﺎم .٢٠٠٤
ﺛﻘﺔ ﻣﺴــﺎهﻤﯿﻬﺎ

ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸــﻔﺎﻓﯿﺔ

ﻋﺮض ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸـﻄﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،ﻟﻠﻤﺴـﺎهﻤﺔ

زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎن ﻟﺪى اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ وﻣﺴـﺎﻋﺪﺗﻬﻢ

إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴـﻠﯿﻤﺔ واﳌﺪروﺳﺔ

ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﺎدل.
ﯾﺤﺮص ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﮐﺔ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﮐﻤﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻮﮐﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺸـﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴــﺎهﻤﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﻢ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﳌﺼـﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺴـﺎهﻤﯿﻦ وداﺋﻨﯿﻦ وﻣﻮردﯾﻦ وﻏﯿﺮهﻢ
ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ.
ﺑﺘﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع أﻓﻀــﻞ اﳌﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
وﺗﻨﻤﯿﺘﻬﺎ واﻹﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮاردهﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴـﺎهﻢ

أﺻﻮل اﻟﺸــﺮﮐﺔ

ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀــﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﮑﻦ

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف.

اﻹﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿـﺔ :
ﻻ ﯾﻮﺟـﺪ أﯾـﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ

اﻟﻐﯿﺮ أو ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ

اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء.

ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ :
ﺑﻤـﻮﺟــﺐ اﻟﺘﺼـﻮﯾـﺖ

اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﺠﻤﻌــﯿﺔ اﻟﻌــﺎﻣـﺔ اﳌﻨﻌــﻘﺪ ﺑﺘــﺎرﯾﺦ  ٩أﺑﺮﯾﻞ  ٢٠١٩ﺗـﻢ ﺗﻌﯿﯿــﻦ

اﻟﺴﺎدة /ﺷﺮﮐﺔ إرﻧﺴﺖ وﯾﻮﻧﻎ ﮐﻤﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم .٢٠١٩

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
اﻟﺴـﺎدة /ﻣﮑـﺘﺐ اﻟﺰﻋﯿــﻢ وﺷــﺮﮐــﺎﻩ ﻣﺤـــﺎﻣﻮن وﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻮن.
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 -6اﳌﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
إﯾﻤﺎﻧﴼ ﻣﻨﺎ ﺑﺄهﻤﯿﺔ اﳌﺸﺎرﮐﺔ

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻹدراﮐﻨﺎ اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺑﻤﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ

ﳌﺰﯾﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة ،إﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺸـﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ اﺗﺠﺎﻩ ﻓﺌﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﻗﻞ ﺣﻈﴼ ،ﻟﺘﺸـﮑﻞ هﺬﻩ اﳌﺴـﺆوﻟﯿﺔ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺸﺮﮐﺔ وﺗﺴﻌﯽ دوﻣﴼ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮهﺎ.
ﺗﺴﻌﯽ اﻟﺸـﺮﮐﺔ إﻟﯽ اﳌﺴـﺎهﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻋﺪ
اﻟﻀــــﻮء

اﻟﻘﻀـــــﺎﯾﺎ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﮐﻤﺎ ﺗﺤﺮص دوﻣﴼ

ﺗﺴـﻠﯿﻂ

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ

ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﮑﻠﯿﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﯽ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﮐﺘﺴـــــــــﺎب اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﮑﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯽ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸــــﺮﮐﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١١ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )إﯾﺠﺎﺑﻲ( اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ ﻓﺌﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺸـــﺮﮐﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺗﻘـــﺪﯾـﻢ
اﳌﺴﺎﻋﺎدات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿـﺔ

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺴـﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺳﺎهﻤﺖ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴـﺎﻋﺪات ﺷﻬﺮﯾﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﺤﺘﺎﺟﺔ
داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﺘﺎت ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﮑﺜﯿﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻼل اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ.

اﳌﺴﺎهﻤﺔ
دﻋــــــﻢ اﻟﺘـــــﺪرﯾـﺐ

ﺗﺤــﺮص اﻟﺸــــﺮﮐـﺔ ﻋـﻠﯽ ﺗﻮﻓــﯿﺮ اﻟﻔــﺮص اﻟﺘـﺪرﯾﺒﯿـﺔ ﻟﻄـﻠﺒـﺔ اﻟﺠـﺎﻣﻌـﺎت واﻟﮑﻠﯿــﺎت ﻟﺮﺑـﻂ
اﻟﺠــﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈــﺮي ﺑﺎﻟﺠــﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤـﻠﻲ.

دﻋــﻢ اﻟﺘﻌـﻠﯿــﻢ
ورﻋــــﺎﯾﺔ اﳌﺆﺗﻤــﺮات

ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴـــــﺎﻋﺪة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ واﳌﺘﻌﺜﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﴼ ﺑﻬﺪف
أﺧﺬت اﻟﺸــــﺮﮐﺔ
دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ
ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﮐﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ
اﻟﺤﺼــﻮل
ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.

اﳌﺴﺎهﻤﺔ
اﻟﺮﻋـــﺎﯾــﺔ اﻟﺼﺤﯿـــﺔ

دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﻣﺮاض اﳌﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ،ﮐﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ
واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﯿﺎﺗﻬﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وﺗﻤﮑﯿﻨﻬﻢ
ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ
ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

دﻋــﻢ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻟﺮﯾﺎﺿـﺔ

ﻣﺴـﺘـﻮى

دﻋــﻢ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺮﯾـﺎﺿﯿــــﺔ واﻟﻨــﻮادي اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿـﺔ
اﺳﺘﻤــﺮت اﻟﺸﺮﮐﺔ
اﻟﻮﻃـــﻦ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ.
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 -7اﳌﻠﺨﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﳌﺤﻄﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬــــﺮﺑﺎء ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ١٤٠ﻣﯿﺠﺎواط ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪورة اﳌــــﺮﮐﺒﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج

أرﺑﻌﺔ ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت ﻏﺎزﯾﺔ واﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﺑﯿﻨﺎت اﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ ﻟﺘﺸــــــﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ
ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ

اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ،وﺗﺤﺮص اﻟﺸـــﺮﮐﺔ

اﳌﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸــــﻐﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﳌﺤﻄﺔ،

واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﴼ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت أوﺑﻚ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟﯽ إﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ.
اﻟﻮﺻـﻮل إﻟﯽ أﮐﺒﺮ ﻃﺎﻗﺔ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻤﮑﻨﺔ وﺑﺄ

إن هﺪﻓﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ دوﻣﴼ

ﺑﻤﺎ ﯾﻀــــــﻤﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﺎهﺰﯾﺔ ﮐﺎﻣﻠﺔ

ﮐﻔﺎءة وأﻗﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ

أي وﻗﺖ ،ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٩وﻣﻦ

أهﻢ هﺬﻩ اﻹﻧﺠﺎزات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إﻧﺘــﺎج اﻟﻄــﺎﻗـﺔ اﻟﮑﻬـﺮﺑـﺎﺋﯿـﺔ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ أ

إﻧﺘﺎج ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ إﺳﺘﻘﺮار إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد وﺟﻬﻮزﯾﺔ ﻣﺤﻄﺔ

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮑﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﮑﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ.
ﺗــﺰوﯾــﺪ اﳌﺤـﻄــﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻗـــﻮد
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ﺑﮑﻤﯿﺎت وﻗﻮد ﺗﮑﻔﻲ ﻟﺘﺸـــــﻐﯿﻞ ﺛﻼث وﺣﺪات

ﻣﻌﻈﻢ

ﮐﻤﯿﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻮردة ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻼث أﺿــــﻌﺎف ﳌﺎ ﺗﻢ ﺗﻮرﯾﺪﻩ

اﻷﻋﻮام

اﻷوﻗﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺰﯾﺎدة

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ واﺟﻬﻨﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
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ﺷﺢ إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ.

ﺗﺨــﺰﯾـﻦ اﻟـﻮﻗـــﻮد
ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺠﻬﻮد

زﯾﺎدة ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺰاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ ﺑﺴﻌﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ٢ﻣﻠﯿﻮن

ﻟﺘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﮐﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺗﮑـﺎﻟﯿــﻒ اﻟﺼﯿــﺎﻧـﺔ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﺘﻘﻠﯿﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻟﺸـﺮﮐﺔ اﳌﺼـﻨﻌﺔ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸـﺮﮐﺔ

ﺗﺨﻔﯿﺾ

ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﮐﺎت ﻋﺎﳌﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒﴼ إﻟﯽ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ
ﻃﻮاﻗﻤﻨﺎ اﳌﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.
اﻟﺼﯿـــﺎﻧـﺔ اﻟـﺪورﯾــﺔ
اﺳﺘﻤﺮت اﻟﮑﻮادر اﻟﻔﻨﯿﺔ اﳌﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة واﻟﮑﻔﺎءة
اﻟﻼزﻣﺔ ﳌـــــﺮاﻓـﻖ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬــــــﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻄــﺎﻗـﺔ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺼــــــــﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ
ﻣﻌـﺪات اﳌﺤﻄﺔ وﺟﻬﻮزﯾﺘﻬﺎ ﻹﻧﺘــﺎج

أي وﻗﺖ.

اﻟﺘـــﺄﻣـﯿﻦ ﻋـﻠﯽ اﻷﺻـــﻮل
ﻧﺘﯿﺠـًﺔ ﻟﻠﺰﯾــﺎرة اﻟﻨﺎﺟﺤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬـﺎ ﻣﻤﺜــﻞ ﺷــﺮﮐﺔ اﻟﺘــﺄﻣﯿــﻦ ﻟﻌــﻤـﻞ ﻣﺴــــﺢ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﮑــﺎﻓﺔ
اﳌــﺮاﻓﻖ واﳌﻌﺪات ،ﺗﻢ إﻋـﺎدة ﺗﺄﻣـﯿﻦ اﻷﺻــﻮل اﻟﺘــﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄـﺔ ﮐﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻹﻟﺘﺰام اﻟﺸــﺮﮐﺔ
ﺑﮑـﺎﻓﺔ ﺗﻮﺻﯿــﺎت ﻣﻤﺜـﻞ ﺷـﺮﮐﺔ اﻟﺘــﺄﻣﯿﻦ.
ﺗﻄــﻮﯾﺮ اﻷدوات واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ
أدﺧﻠﺖ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺤﺮاري ﻣﻤﺎ أﺣﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺸﻒ اﳌﺒﮑﺮ ﻟﺒﻮادر أي ﺧﻠﻞ

أي ُﻣﻌﺪة وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺳﺮﯾﻌﴼ.

ﺗﺤـﺮص اﻟﺸـــــــﺮﮐﺔ دوﻣــﴼ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﺘﻮاﺻـﻞ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻓﻈـﺔ
ﺿﻤـﻦ أ

ﻣﺠﺎل اﻟﺼـﯿﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻤـﺮارﯾﺔ إﻧﺘــﺎج اﻟﮑﻬــﺮﺑﺎء

ﮐﻔــﺎءة ﻣﻤﮑﻨـﺔ وﻓﻘــﴼ ﻵﻟﯿــﺔ ﺗﺤﻔـﻆ ﺣﻘـﻮﻗﻬــﺎ وﺗﻨﺴـــﺠﻢ ﻣﻊ إﻟﺘﺰاﻣــﺎﺗﻬـﺎ وﺗﺴـــﻤﺢ ﻟﻬـﺎ

ﺑﺎﳌﺰﯾـﺪ ﻣﻦ اﳌﺤـﺎﻓﻈـﺔ واﻟﺘﻄـﻮﯾﺮ ﳌﺮاﻓﻘﻬـﺎ.
12
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ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺸـﺮﮐﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼــﺎر وﻓﺮض اﻟﻘﯿﻮد
اﳌﻮاد واﳌﻌﺪات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ

ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﮐﺔ وإدﺧﺎل

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻟﺸـــــــﺮﮐﺔ ،وﻟﮑﻨﻨﺎ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺒﺬل اﻟﺠﻬﻮد

اﻟﺤﺜﯿﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

أﻋﻤـﺎل اﻟﺼﯿــﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼــــﯿﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴــــﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮرﺑﯿﻨﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ واﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺪول اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ.

إﻧﺸﺎء ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺸــــــــﺮﮐﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺨﺰان

اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﺑﺴﻌﺔ  ١٠ﻣﻠﯿﻮن ﻟﺘﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴـﻼﻣﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﻀـﻤﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة

اﻟﻘﺼﻮى وﯾﺴﺎهﻢ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت ﺗﻮرﯾﺪات اﻟﻮﻗﻮد.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﳌﺤﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸـــﺮﮐﺔ

اﺳﺘﮑﻤﺎل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸـــﺮﮐﺔ اﳌﺼــــﻨﻌﺔ واﻟﺸــــﺮﮐﺎت اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ذات

اﻹﺧﺘﺼــــﺎص ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺟﻬﻮزﯾﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز ﺑﻤﺠﺮد

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻪ.

14

اﻟﺘﻘـﺮﯾﺮ اﻟﺴـﻨﻮي 2019

 -8هﯿﮑﻠﯿـﺔ اﳌﺴـﺎهﻤـﯿﻦ
ﺗﻀــﻢ ﻗــﺎﻋـﺪة ﻣﺴــﺎهﻤﻲ اﻟﺸــﺮﮐـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿــﺔ ﻟﻠﮑﻬـﺮﺑــﺎء 10,612ﻣﺴـــﺎهﻤــــﴼ ﮐﻤـﺎ

ﻧﻬــﺎﯾﺔ

اﻟﻌــﺎم  ،2019ﻣﻮزﻋــﯿﻦ ﮐﺎﻟﺘـــﺎﻟﻲ:

اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ اﳌﺎﻟﮑﯿﻦ ﻷﮐﺜﺮ ﻣﻦ  5%ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﺔ :
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﮐﺔ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎهﻤﺔ

ﺷــﺮﮐـﺔ ﻓﻠﺴـﻄــﯿﻦ ﻟﻠﻄــﺎﻗـﺔ ذ.م.م

38,999,600

65%

ﺗﻮزﯾﻊ اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع :
اﻟﻔﺌــــــﺎت

ﻋﺪد اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎهﻤﺔ

اﳌﺴﺎهﻤﻮن اﳌﺆﺳﺴﻮن

5

40,200,000

67%

ﺟﻤﻬﻮر اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ

10,607

19,800,000

33%

اﳌﺠﻤﻮع

10,612

60,000,000

100%

ﺗﻮزﯾﻊ اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت :
اﻟﻔﺌـــــــــﺎت

ﻋﺪد اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎهﻤﺔ

500 - 1

3,269

978,849

1.63%

1,000 - 501

4,893

3,536,471

5.89%

5,000 - 1,001

2,029

3,673,953

6.12%

10,000 - 5,001

205

1,476,143

2.46%

50,000 - 10,001

172

3,757,030

6.26%

100,000 - 50,001

22

1,490,905

2.48%

1,000,000 - 100,001

21

6,087,049

10.15%

 1,000,001ﻓﺄﮐﺜﺮ

1

38,999,600

65.00%

10,612

60,000,000

100%

اﳌﺠﻤﻮع
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 -9ﻋﻼﻗــﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤـﺮﯾﻦ
ﺗﺴﻌـﯽ اﻟﺸـﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬــﺮﺑﺎء ﻟﺘﺤﻘﯿـﻖ رﺿــﺎ ﺷــﺮﮐﺎﺋﻬـﺎ وﻣﺴــﺎهﻤﯿﻬـﺎ ﻣﻦ ﺣﻤـﻠﺔ اﻷﺳـﻬـﻢ
ﺑﺈﺳﺘﺨـﺪام أﻓﻀـﻞ اﳌﻤـﺎرﺳــﺎت واﻹﺟـﺮاءات واﳌﻌــﺎﯾﯿﺮ ،وﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟﯽ هـﺬﻩ اﻟﻐــﺎﯾﺔ ﺗﺨﺼـﺺ اﻟﺸــﺮﮐﺔ
ﮐــﺎﻓـﺔ اﳌـﻮارد اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻹدارة ﻋـﻼﻗـﺎﺗﻬـﺎ ﺑﻤﺴـــــــــﺎهﻤﯿﻬـﺎ اﻟﺤـﺎﻟﯿﯿﻦ أو اﳌﺤﺘﻤـﻠﯿﻦ وﮐـﺬﻟـﻚ اﻟﺒﯿﺌـﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎرﯾﺔ

ﻓﻠﺴﻄـﯿﻦ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ داﺋﺮة ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴـــﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺮاﺑﻂ وﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸـــﺮﮐﺔ وﻣﺴــــﺎهﻤﯿﻬﺎ وهﻲ اﳌﺨﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ وهﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ
وﺷﺮﮐﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﯿﺔ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ إﻟﯽ ﺟﺎﻧﺐ أﯾﺔ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.

ﺷﮑﻞ وآﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺎهﻤﯿﻦ :
ﺗﺒﺬل اﻟﺸـﺮﮐﺔ ﺟﻬﻮدﴽ ﮐﺒﯿﺮة

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻨﺴــﯿﻖ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﮐﺎﻓﺔ ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮﯾﻬﺎ ﻹﻃﻼﻋﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ

ﺑﮑﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﺮف

إﻧﺠﺎزات اﻟﺸــﺮﮐﺔ وﻧﺸـــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ،وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺸـــﺮﮐﺔ ﺗﻮﻓﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼـﺎل ﺑﻤﺎ ﯾﺸـﻤﻞ اﳌﮑﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯿﺔ واﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸــﺮﮐﺔ واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي واﻟﻨﺸـﺮات اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﯾﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى ،ﮐﻤﺎ ﯾﺴـﺘﻄﯿﻊ اﳌﺴـﺎهﻢ اﻹﻃﻼع
ﮐﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸـﺮﮐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻀـﻠﻪ ﺑﺰﯾﺎرة ﻣﻘﺮ اﻟﺸـﺮﮐﺔ اﻟﮑﺎﺋﻦ

ﻏﺰة ،اﻟﻨﺼـﯿﺮات،

ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء.

آﻟﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ :
ﺗﺤﺮص إدارة اﻟﺸــﺮﮐﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺼــﯿﺐ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﯿﺴــــﺮة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﮑﺎﻓﺔ اﳌﺴــــﺎهﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮوع
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ .إن إدارة اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ

ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﯿﻬﺎ وأرﺑﺎﺣﻬﻢ ﻏﯿﺮ

اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل.

اﻹﻓﺼــﺎﺣـﺎت اﳌــﺎﻟﯿــﺔ :
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﯾﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺼــﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴــﻨﻮﯾﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ إﻟﯽ
هﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ وﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﻋﻤًﻼ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﳌﺎﻟﯿﺔ

ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ،ﮐﻤﺎ

اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﮐﺔWWW.PEC.PS :

ﮐﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸــــﺮﮐﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼــــﺎح ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴـــــﻨﻮﯾﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻘﺪ ﮐﻞ ﻋﺎم.
16

اﻟﺘﻘـﺮﯾﺮ اﻟﺴـﻨﻮي 2019

 -10أداء اﻟﺴﻬﻢ
أداء ﺳـﻬـﻢ اﻟﺸــــﺮﮐﺔ ،ﺣـﯿﺚ أﻏـﻠـﻖ ﻋﻨـﺪ  1.53دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌــﴼ

ﺷﻬــﺪ اﻟﻌــﺎم  ٢٠١٩ﺗﺤﺴـــﻨـﴼ

ﺑﻨﺴـﺒﺔ  12.5%ﻣﻘــﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻹﻏــﻼق

ﻧﻬــﺎﯾﺔ اﻟﻌــﺎم  ،٢٠١٨وﺑﺎﻟـﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﻟﻈــﺮوف اﻟﺴــﺎﺋـﺪة
اﻟﺜﻘـﺔ اﻟﻌـﺎﻟﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺎهﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸـﺮﮐﺔ.

إﻻ أن ﺳـﻬـﻢ اﻟﺸــﺮﮐـﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﯿـﺪﴽ وﻣﺘــﻮازﻧـﴼ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﮐـﺪ

أداء اﻟﺴﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠١٩

ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق

ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻹﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ

اﺳﺘﻤﺮ إدراج ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﺘﺪاول

اﻟﺴـﻮق اﻷوﻟﯽ

واﺳﺘﻤﺮ اﺣﺘﺴـﺎب ﺳﻬﻢ اﻟﺸـﺮﮐﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺸـﺮﮐﺎت اﳌﺸــﻤﻮﻟﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة

ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ،ﮐﻤﺎ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺪس ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻨﻬﺠﯿﺔ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﺸـــــﺎط ﺗﺪاول ﺳﻬﻢ اﻟﺸـــــﺮﮐﺔ اﻟﺠﯿﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٩وﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﯾﯿﺮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻬﻢ :
ﺑﯿــﺎﻧﺎت اﳌﺆﺷــﺮ

2019

2018

2017

2016

2015

ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺴﻬﻢ )(%

3.63

4.80

9.96

4.09

2.29

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )($

0.21

0.15

0.14

)(0.01

0.23

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )($

1.61

1.51

1.46

1.42

1.53

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ إﻟﯽ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ )($

0.95

0.90

0.89

0.95

0.77
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ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات :
ﯾﺤﻈـﯽ ﺳﻬـﻢ اﻟﺸـﺮﮐﺔ ﺑﺜﻘـﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﯾﺸﻬﺪ ﺗﺪواًﻻ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ
أﻏﻠـﻖ ﺳـﻌـﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔـﻌـﴼ ﻋﻨﺪ  1.53دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ
ﻟﺤـﻮاﻟﻲ  30%ﺑﺎﳌﻘـﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻌـﺮ اﻹﻏـﻼق

ﻣــﺪار اﻟﺴﻨـﻮات اﳌـﺎﺿﯿﺔ ،ﺣـﯿﺚ

ﻧﻬـﺎﯾﺔ اﻟﻌــﺎم  ٢٠١٩ﻟﯿﺤﻘـﻖ ﺑﺬﻟـﻚ ﻧﻤــﻮﴽ ﯾﺼــﻞ

ﻧﻬـﺎﯾﺔ اﻟﻌـﺎم .٢٠١٥

أداء اﻟﺴﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 2019 - 2015

$
$

$

$

$

ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﺪاول :
ﺑﯿــــﺎﻧﺎت اﻟﺘـــــﺪاول

2019

2018

2017

2016

2015

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ )ﺳﻬﻤﴼ(

2,176,330

2,878,884

5,978,428

2,451,536

1,375,518

ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ )($

3,083,419

3,804,831

7,330,833

2,982,011

1,459,165

1,649

2,038

2,750

1,786

1,154

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت )ﺻﻔﻘﺔ(
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ )ﺳﻬﻤﴼ(

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم )($

1.53

1.36

1.30

1.35

1.18

ﺳﻌــﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم )($

1.56

1.42

1.44

1.39

1.21

أدﻧﯽ ﺳﻌــﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم )($

1.28

1.16

1.05

1.09

0.93

أ
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 -11اﻷداء اﳌــــــﺎﻟﻲ
ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸـﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬﺮﺑﺎء أرﺑــﺎﺣﴼ ﺧﻼل اﻟﻌـﺎم  2019ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ  12,450,448دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ
ﻣﻘــﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أرﺑــﺎح ﻧﻬــﺎﯾﺔ اﻟﻌـﺎم  2018واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐـﺖ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ  8,786,981دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﺳــﺎهﻢ
ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﻧﻤــﻮﴽ

اﻷرﺑــﺎح ﺑﺤـﻮاﻟﻲ .41.69%

ﺻــﺎ

14,000
12,000

اﻷرﺑــــﺎح اﻟﺼـــﺎﻓﯿــﺔ

8,000
6,000
4,000

ﻷﻗﺮب أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ

10,000

2,000

2015

2016

2017

2018

2019

2015
13,648,366

2016
)(648,817

2017
8,642,228

2018
8,786,981

2019
12,450,448

إن اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﳌــﺎﻟﯿــﺔ ﻟﻠﻌــﺎم  2019ﺳـــﺎهﻤﺖ

)(2,000
اﻷرﺑـــﺎح اﻟﺼــﺎﻓﯿــﺔ

ﻧﻤــﻮ ﺣـﻘــﻮق اﳌﻠﮑـﯿـﺔ ﺑﺤـﻮاﻟﻲ  7.13%ﺣـﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ

ﻗﯿﻤﺘﻬــﺎ اﻹﺟﻤـﺎﻟﯿـﺔ  96,883,426دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ ﻣﻊ ﻧﻬـﺎﯾﺔ اﻟﻌـﺎم.

96,883

91,653

ﺣـﻘـــﻮق اﳌﻠـﮑـﯿــﺔ

90,433

90,000

87,646

80,000

75,000

2015
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2017

2018

2019

70,000

ﻷﻗﺮب أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﮑﻲ

85,004

85,000

أهـﻢ اﻟﺒﻨـﻮد اﳌـﺎﻟﯿﺔ :

اﻟﺘﻔــــــــﺎﺻﯿـــﻞ

)اﳌﺒــــﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﮑـــﻲ(

2019

2018

2017

2016

2015

اﻷرﺑـﺎح اﻟﺼـﺎﻓﯿﺔ )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(

12,450,448

8,786,981

8,642,228

)(648,817

13,648,366

ﺣﻘـﻮق اﳌـﻠﮑﯿﺔ

91,652,586 85,003,769 87,645,997 90,432,978 96,883,426

ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق ﻟﻠﺴﻬﻢ

1.30

1.36

1.53

1.18

1.35

رأس اﳌــﺎل

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ

70,800,000 81,000,000 78,000,000 81,600,000 91,800,000

ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ :
إﺳﺘﻄــﺎﻋـﺖ اﻟﺸـــــــﺮﮐﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﮑﻬــﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﺎﺗﻬــﺎ وﺗﻮزﯾـﻊ اﻷرﺑــﺎح ﻋـﻠﯽ
ﻣﺴﺎهﻤﯿﻬــﺎ ﺑﻤــﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻊ ﻧﺘــﺎﺋـﺞ اﻷداء اﳌــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸــﺮﮐـﺔ.
ﺑﻨــﺎءﴽ

إﻧﻌﻘـﺎد اﺟﺘﻤـﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ اﻟﻌــﺎدي ﺑﺘـﺎرﯾﺦ  ٩أﺑــﺮﯾﻞ  ،٢٠١٩أﻗـــﺮت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌــﺎﻣـﺔ

ﺑﺤﻀـــﻮر اﳌﺴــﺎهﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿــﺔ ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة ﺑﺘــﻮزﯾﻊ أرﺑـــﺎح ﻧﻘــﺪﯾـﺔ ﻋﻦ اﻟﻌــﺎم  ٢٠١٨ﺑﻨﺴــﺒـﺔ10%
ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤــﺔ اﻹﺳﻤﯿـﺔ ﻟﻠﺴﻬـﻢ
ﺗﻮزﯾﻌــﺎت اﻷرﺑـــﺎح
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑـﺎح )($
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑـﺎح )(%

*

ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺴــﺎهﻤﯿﻦ اﳌــﺎﻟﮑﯿﻦ ﻟﻸﺳــﻬﻢ ﺣﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻹﺟﺘﻤــﺎع.
2019

2018

2017

2016

2015

*
*

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

10%

10%

10%

10%

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺟﺘﻤﺎع.

اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎم : ٢٠١٩
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ.
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الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
القـوائـم المالـيـة الموحدة
 31كـانــون األول 2019

إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
الـ ـرأي

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة وشركتها التابعة (الشركة) والتي تتكون من

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2019وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص

ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للشركة كما في

 31كانون األول  2019وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير
المالية الدولية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات

عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين (بما
في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية

األخرى وفقا لمتطلبات قواعد السلوك المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا

إلبداء الرأي.

فقرة توكيدية – مخاطر االئتمان

نلفت اإلنتباه إلى إيضاح ( )8حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،ووفقا التفاقية شراء الطاقة ،تتعرض شركة غزة لتوليد الكهرباء

(الشركة التابعة) لمخاطر ائتمان حيث ان إيرادات الشركة من توليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

الفلسطينية (سلطة الطاقة) هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة التابعة من الطاقة الكهربائية .هذا وحتى تاريخ إصدار هذا
التقرير ،لم تقم سلطة الطاقة بتزويد الشركة التابعة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب بمبلغ  20مليون دوالر امريكي وفقا لتلك

االتفاقية .إن هذا األمر ال يعدل رأينا حول القوائم المالية الموحدة.
فقرة توكيدية – التسويات الضريبية

نلفت اإلنتباه إلى إيضاح ( )22حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،ووفقا التفاقية شراء الطاقةـ ،قامت السلطة الوطنية الفلسطينية

بإعفاء الشركة التابعة ومساهميها فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من الشركة التابعة من جميع الضرائب الفلسطينية ،وذلك
لكامل فترة االتفاقية البالغة  20سنة وألي فترة تمديد أخرى على االتفاقية .هذا وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير ،لم تقم الشركة أو

شركتها التابعة بعمل تسويات ضريبية مع دوائر الضريبة عن أعمالهما للفترة منذ التأسيس في  .1999إن هذا األمر ال يعدل رأينا
حول القوائم المالية الموحدة.

فقرة توكيدية – تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

نلفت اإلنتباه إلى إيضاح ( ) 27حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،تتكون موجودات الشركة التابعة غير المتداولة بشكل أساسي
من ممتلكات وآالت ومعدات موجودة في غزة ،إن إمكانية استرداد هذه الموجودات من خالل عمليات الشركة يعتمد على استقرار
الوضع السياسي واالقتصادي في غزة .إن هذا األمر ال يعدل رأينا حول القوائم المالية الموحدة.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

أمور التدقيق الهامة

ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي ،وفقا الجتهادنا المهني ،كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة كما

في  31كانون األول  . 2019لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية الموحدة إلبداء رأينا حولها

ككل وال نبدي رأيا منفصال حول هذه األمور.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة

األمور المتعلقة بذلك ،وعليه تضمن تدقيقنا القيام بإجراءات تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم

المالية الموحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك نتائج اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمر المشار إليه أدناه،

توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
أمر التدقيق الهام

ذمة سلطة الطاقة
كما هو مشار إليه في إيضاح ( )8حول القوائم المالية الموحدة،
بلغت ذمة سلطة الطاقة كما في  31كانون األول 2019
و 2018مبلغ  28.437.915دوالر أمريكي ومبلغ
 34.606.387دوالر أمريكي قبل تنزيل الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة بمبلغ  2.983.962دوالر أمريكي ومبلغ 2.362.696
دوالر أمريكي ،على التوالي.
هذا وكون سلطة الطاقة المشتري الوحيد للطاقة المتوفرة من
محطة الطاقة وبسبب الطبيعة غير المعقدة للذمم المدينة
المستحقة من سلطة الطاقة ،فقد قامت الشركة بتطبيق الطريقة
المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9لتسجيل
الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث ان الذمم المدينة ال تشتمل
على مكونات ذات طابع تمويلي كبير.
يتضمن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المستخدم من قبل
الشركة أحكام وافتراضات تعكس معلومات حول األحداث السابقة
مثل عمر الذمة المدينة والمعلومات التاريخية لوجود خالفات
حول التسديدات ونمطها ،والظروف الحالية والتوقعات
المستقبلية ،وكذلك وفقا لملحق تعديل إتفاقية شراء الطاقة ،وذلك
من أجل تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
المخصومة لتسوية رصيد الذمة المدينة وللوصول لقيمتها
الحالية.
قامت إدارة الشركة بتقييم قابلية الذمة المدينة للسداد على أساس
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ،حيث نتج عن ذلك تسجيل
مبلغ  621.266دوالر أمريكي كخسارة ائتمانية متوقعة لعام
 2019تم قيده في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة لتصبح
إجمالي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في  31كانون األول
 2019مبلغ  2.983.962دوالر أمريكي.

إجراءات التدقيق

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها يلي:
 االستفسار من إدارة الشركة لفهم مصادر المدخالتواالفتراضات الرئيسية المستخدمة في عملية إحتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 تقييم مدى الموضوعية والثبات في المدخالتواالفتراضات المستخدمة من قبل إدارة الشركة في عملية
إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
 التحقق من التعرض االفتراضي المستخدم في عمليةإحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 تنفيذ إجراءات لتقييم مدى الدقة في عملية إحتسابالخسائر االئتمانية المتوقعة.
 الحصول بشكل مستقل على كتاب تأييد الذمة المدينةمن سلطة الطاقة يدعم صحة ودقة واكتمال الرصيد
المستحق من سلطة الطاقة.
 التأكد من كفاية اإلفصاحات ذات العالقة في القوائمالمالية المالية الموحدة الموضحة في إيضاح رقم (.)8

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2019

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي لعام  2019غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات.
ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.

ان رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي أي تأكيد حول المعلومات األخرى .إن مسؤوليتنا

فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة هي قراءة المعلومات األخرى ،فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع
القوائم المالية الموحدة أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة ،إذا تبين من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود

تعارض أو خطا جوهري بين القوائم المالية الموحدة والمعلومات االخرى فإنه يجب اإلفصاح عنها .هذا ولم تسترع انتباهنا أية
أمور بما يخص المعلومات االخرى.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة

الى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن

غلط.

كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند اعداد القوائم المالية الموحدة ،عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقبال كمنشأة

االستمررية،
ا
مستمرة واإلفصاح ،إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية واعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ
إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن

احتيال أو غلط واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن

التدقيق الذي يجري وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو

غلط ،ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت ،منفردة أو مجتمعة ،يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل
مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما

يلي:
−

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات

تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي .إن خطر عدم

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد

وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

 −الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس
بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

 −تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها االدارة.
 −التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول

عليها ،التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة

الشركة على االستمرار .واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات

القوائم المالية الموحدة ذات الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة
التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم

استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
−

تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

 −الحصول على أدل ة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق الشركة

إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وانجاز عملية التدقيق للشركة ،ونحن المسؤولون

عن رأينا.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة
في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واإلفصاح لمجلس اإلدارة عن كافة
العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه الحفاظ على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،يتم تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة كما

في  31كانون األول  2019وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة ،ونقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان القانون
أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر .أو ،في حاالت نادرة جدا ،عندما نرتئي عدم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن

العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط
رخصة رقم 2012/206

سائد عبداهلل
رخصة رقم 2003/105

 9آذار 2020
غزة  -فلسطين

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2019
إيضاح

2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام موجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
األخرى
ودائع طويلة األجل لدى البنوك

4
5
3

19.636.476
972.379
611.953

25.910.123
1.193.962
-

6
10

1.000.000
10.000.000

1.000.000
-

الموجودات المتداولة
مواد ومخزون
ذمم سلطة الطاقة
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

32.220.808

28.104.085

7
8
9
10

9.254.674
25.453.953
3.386.384
39.462.079

7.976.208
32.243.691
18.153.111
15.857.501

77.557.090

74.230.511

مجموع الموجودات

109.777.898

102.334.596

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

60.000.000
12.730.703
24.152.723
96.883.426

11
12

المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات عقد إيجار طويل األجل
مخصص تعويض نهاية الخدمة

3
13

مطلوبات متداولة
مطلوبات متداولة أخرى

14

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

627.732
4.453.520

4.106.681

5.081.252

4.106.681

7.813.220
7.813.220
12.894.472

7.794.937
7.794.937
11.901.618

109.777.898

102.334.596

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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60.000.000
11.485.658
18.947.320
90.432.978

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

15
8
16

32.351.952
()1.800.000
()16.993.677

32.011.680
()1.800.000
()19.491.812

8
17
18

()621.266
()1.475.611
989.050
12.450.448

()1.580.508
()594.635
242.256
8.786.981

12.450.448

8.786.981

إيضاح

اإليرادات
توليد الطاقة الكهربائية
خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية
مصاريف تشغيلية

خسائر ائتمانية متوقعة
مصاريف تمويل
إيرادات أخرى ،بالصافي
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

19

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

13.558.275

0.21

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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10.719.868

0.15

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

2019
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول الى االحتياطي االجباري

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي
60.000.000
-

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )20
الرصيد في نهاية السنة

60.000.000

2018
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول الى االحتياطي االجباري

60.000.000
-

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )20
الرصيد في نهاية السنة

60.000.000

إحتياطي
إجباري
دوالر أمريكي

أرباح
مدورة
دوالر أمريكي

مجموع
حقوق الملكية
دوالر أمريكي

11.485.658
1.245.045

18.947.320
12.450.448
()1.245.045

90.432.978
12.450.448
-

12.730.703

10.606.960
878.698
11.485.658

()6.000.000
24.152.723

17.039.037
8.786.981
()878.698
()6.000.000
18.947.320

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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()6.000.000
96.883.426

87.645.997
8.786.981
-

()6.000.000
90.432.978

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة

2019
دوالر أمريكي
12.450.448

تعديالت:
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وحق إستخدام موجودات
إطفاءات
خسائر إئتمانية متوقعة
خسائر تدني موجودات
إيرادات فوائد
مصاريف تمويل

2018
دوالر أمريكي
8.786.981

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

426.839
6.402.064
221.583
621.266
58.198
()1.031.346
1.475.611
20.624.663

488.706
6.296.135
221.583
1.580.508
249.372
594.635
18.217.920

6.168.472
14.871.365
()1.278.466
211.131
()80.000

()5.250.581
()14.922.208
()320.385
()534.835
-

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

40.517.165

()2.810.089

أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()6.027

()34.568

ودائع طويلة األجل لدى البنوك
إيرادات فوائد مقبوضة

()10.000.000
868.510

-

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()9.137.517

()34.568

أنشطة التمويل
مصاريف تمويل مدفوعة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

()1.435.222
()6.339.848

()594.635
()6.330.527

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()7.775.070

()6.925.162

الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

23.604.578
23
.604.578

()9.769.819

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

15.857.501

25.627.320

39.462.079
39
.462.079

15.857.501

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
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-

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2019
عام

.1

تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء ،المساهمة العامة المحدودة (الشركة) في مدينة غزة ،وسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ

 14كانون األول  1999وهي مسجلة وفقا لقانون الشركات الفلسطيني تحت رقم ( )563200971كشركة مساهمة عامة.

تتلخص أهداف الشركة الرئيسية في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والقيام باألعمال

الضرورية إلنتاج وتوليد الكهرباء.

حصلت شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) من السلطة الوطنية الفلسطينية على حق حصري لتوليد الطاقة الكهربائية في
قطاع غزة لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولمدة  20سنة ابتداء من تاريخ بدء األعمال التجارية لمحطة الطاقة

الكهربائية (المحطة) في  15آذار  ،2004مع إمكانية تمديد فترة الحق الحصري لفترتين إضافيتين مدة كل منها  5سنوات.
تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للطاقة حيث تملك شركة فلسطين للطاقة  %65من رأسمال الشركة .يتم توحيد القوائم المالية

للشركة مع القوائم المالية الموحدة لشركة فلسطين للطاقة.

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  9آذار .2020
القوائم المالية الموحدة

.2

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في  31كانون األول 2019

والمملوكة بالكامل للشركة .تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء في غزة عام  1999برأسمال مصرح به يتألف من 6.000.000

سهما بقيمة إسمية مقدارها  10دوالر أمريكي للسهم الواحد.
.3

السياسات المحاسبية

1.3

أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركتها التابعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي ويمثل العملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

والتي تدرج بقيمتها العادلة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
2.3

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  31كانون األول .2019

تتحقق سيطرة الشركة على الشركة المستثمر فيها إذا ،وفقط إذا ،كانت الشركة لديها:
-

النفوذ على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها)

-

عندما تكون الشركة لها الحق في العوائد نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

لها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة.
5

تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في احد

العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول الشركة على السيطرة وينتهي

التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركة التابعة التي تم
االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ

فقدانها.

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة التابعة وتوزيعات

األرباح بالكامل.

في حال فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة ،ويتم قيد الفائض أو العجز

من االستبعاد في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة .يتم قيد أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة.
3.3

التغيرات في السياسات المحاسبية

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

المالية الموحدة كما في  31كانون األول  ،2018باستثناء قيام الشركة بتطبيق معايير وتعديالت وتفسيرات نافذة المفعول إبتداء

من 1كانون الثاني .2019

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16االيجارات
حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )16االيجارات بدال من معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )17عقود اإليجار وتفسير
لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم ( - )4تحديد ما إذا كان االتفاق يحتوي على عقد ايجار وتفسيرات لجنة تفسير

معايير المحاسبة الدولية رقم ( - )15عقود االيجار التشغيلية ،الحوافز ورقم ( )27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة
القانونية لعقود اإليجار .يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات .ويتطلب المعيار من

المستأجرين االعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقا لنموذج موحد في قائمة المركز المالي الموحدة.

إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات

معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 17سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ

مماثلة لتلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وبالتالي ،لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.

تقوم الشركة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية الدولية رقم ( )4الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل القانوني لعقود
اإليجار ولكن تتضمن إنتقال الحق في إستخدام أصل معين مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند إنتقال القدرة على التحكم

في إستخدام هذا األصل للمشتري (المستأجر).

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 سع ار ثابتا أو مساويا لسعر السوق فإن هذه الدفعات تعتبر دفعات ايجار وتعالج وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ) 17المتعلق بعقود اإليجار .وحيث أن إتفاقية شراء الطاقة ال تنقل بشكل كبير جميع المخاطر

والمنافع الرئيسية لملكية موجودات المحطة إلى سلطة الطاقة فقد تم معالجة ترتيبات إتفاقية شراء الطاقة كإيجار تشغيلي وايرادات
الطاقة الكهربائية المتأتية من إستخدام المحطة لتوليد الطاقة كإيجارات مقابل إستخدام محطة الطاقة.
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قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بطريقة األثر الرجعي المعدل بتاريخ التطبيق في  1كانون الثاني

 ،2019وبناء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة .قررت الشركة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح
بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقا على أنها عقود إيجار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسيرات

لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ( ) 4في تاريخ التطبيق .فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
(:)16

فيما يلي أثر الزيادة على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  1كانون الثاني :2019
دوالر أمريكي
موجودات

734.343

حق استخدام موجودات
مطلوبات

مطلوبات عقود اإليجار

734.343

حقوق الملكية

-

طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

كانت الشركة تقوم بتصنيف عقود االيجار (التي تكون فيها الشركة كطرف مستأجر( عند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود

إيجار تشغيلية .حيث كان يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في حال كان العقد يقوم بتحويل كافة المخاطر

والمنافع الجوهرية المرتبطة بامتالك األصل المستأجر إلى الشركة .عدا عن ذلك ،كان يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار
تشغيلي .في حالة االيجار التمويلي يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة
الحالية المخصومة لدفعات االيجار ايهما اقل .ويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد االيجار
(المعترف بها كمصاريف تمويل) وتخفيض مطلوبات عقود االيجار .في حالة عقود اإليجار التشغيلية ،لم تكن الشركة تقوم برسملة
االصل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف إيجار في األرباح او الخسائر على أساس القسط الثابت وعلى

مدة اإليجار .ويتم االعتراف باإليجار المدفوع مقدما واإليجار المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرى ،على التوالي.

عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)16قامت الشركة باستخدام طريقة موحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار ،باستثناء

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة .يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية ،والتي
قامت الشركة باستخدامها عند تطبيق المعيار.

عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقا كعقود إيجار تشغيلية

قامت الشركة باالعتراف بموجودات حق استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا كعقود

إيجار تشغيلية ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار الموجودات منخفضة القيمة .تم االعتراف بموجودات حقوق

االستخدام لمعظم عقود اإليجار بناء على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطبقا منذ بداية العقد ،بصرف النظر عن استخدام
معدل االقتراض بتاريخ التطبيق .قامت الشركة باالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقود اإليجار باستخدام قيمة مطلوبات

اإليجار بعد تعديلها بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سابقا .تم االعتراف

بمطلوبات اإليجار بناء على القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض بتاريخ التطبيق.
قامت الشركة أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث:
−

استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة.

−

استبعدت الشركة التكاليف المباشرة األولية عند قياس حق استخدام األصل في تاريخ التطبيق.

−

استخدمت الشركة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
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المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة

يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة المنتهية في

 31كانون األول :2019

موجودات

مطلوبات

حق استخدام

مطلوبات عقود

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات

734.343

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
االستهالك

تكاليف التمويل

متداولة أخرى – إيضاح )14

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

734.343

()122.390

-

611.953

774.732

-

الجزء قصير األجل من مطلوبات عقد االيجار (مدرج ضمن مطلوبات

االيجار

40.389

-

()147.000

611.953

627.732

تمثل موجودات ومطلوبات عقود اإليجار حق استخدام موجودات ومطلوبات اإليجار إلتفاقية إستئجار األرض المقام عليها محطة
توليد الكهرباء.

فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)16
حق استخدام الموجودات
تقوم الشركة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام).

يتم االعتراف بحق استخدام األصل بالتكلفة ،بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة ،ويتم تعديل القيمة عند إعادة

تقييم مطلوبات عقود اإليجار.

تتضمن تكلفة حق استخدام األصل قيمة مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها ،باإلضافة الى التكاليف األولية المباشرة المتكبدة،

ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد ،مطروحا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار .في حال لم تكن
الشركة متيقنة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة العقد ،يتم استهالك قيمة حق استخدام االصل المعترف

به على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل او مدة عقد اإليجار ايهما أقل .تخضع موجودات حق استخدام

األصل إلى اختبار التدني في القيمة.

مطلوبات عقود اإليجار
تقوم الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار ،باالعتراف بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإليجار التي يتعين
دفعها خالل مدة العقد .تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة (والتي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة) مطروحا منها

حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو نسب متفق عليها وفقا لشروط العقد ،والمبالغ

المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن

تمارسه الشركة باإلضافة الى قيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت الشركة تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد.

يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة

التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.
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عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء

اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد .الحقا يتم زيادة مطلوبات عقود اإليجار بقيمة الفائدة

المستحقة ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار

إذا كان هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار

ثابتة أو عند تغير التقييم المتعلق بشراء األصل.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار الموجودات منخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق اعفاء المعيار المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي:

شهر أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل) .كما تقوم الشركة أيضا بتطبيق
ا
عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12
اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار للموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم
االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف ايجار على أساس

القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد
عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد

أال تقوم الشركة بممارسة هذا الخيار .بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار الموجودات لفترات إضافية.
تقوم الشركة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.

وهذا يعني ،أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حاف از اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا

لتاريخ البدء ،تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها
االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).

قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظ ار ألهمية هذه الموجودات في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد

الغير قابلة لإللغاء لبعض هذه الموجودات تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال الغاء تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل
سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك الموجودات.

تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على

تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة

الدولي رقم ( ) 12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة

تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر
وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان
السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو
مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق

عليها تعريف المنشأة  -وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في

حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر

والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على الشركة التي تطبق
التعديالت في وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركة.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل

الشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير والتعديالت عندما تصبح نافدة المفعول.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3اندماج األعمال

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لمساعدة
المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .وتوضح

هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلب ات األعمال ،وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال أي عناصر
أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية،

وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.

نظر ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن
ا

ينتج أثر على الشركة من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي

رقم ( -)8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة

وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو

إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية الموحدة للشركة.

4.3

األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب إستخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية ويتطلب
ذلك أيضا قيام إدارة الشركة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .تقوم إدارة الشركة بمراجعة تقديراتها

وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر بناء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة .نظ ار الستخدام هذه التقديرات ،قد تختلف
النتائج الفعلية عن التقديرات .فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
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األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية

كل سنة مالية.

مخصص تدني الموجودات المالية (خسائر ائتمانية متوقعة)

يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد التدني على األساس المبين في فقرة " تدني قيمة الموجودات المالية".
عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك

تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات
المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمتها

العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول على
مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين ال يكون من المناسب االعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد

درجة من التقديرات واالفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه االفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم االعتماد عليها
في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في االفتراضات على مبالغ القيمة

العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.

تعتقد اإلدارة أن هذه التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة.
5.3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تحقق اإليرادات
توليد الطاقة الكهربائية

تتحقق إيرادات توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن إستخدام محطة الطاقة الكهربائية خالل 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 ( )17المتعلق بعقود اإليجار ،حيث تقوم الشركة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية

الدولية رقم ( ) 4الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل القانوني لعقود اإليجار ولكن تتضمن إنتقال الحق في إستخدام أصل معين
مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند إنتقال القدرة على التحكم في إستخدام هذا األصل للمشتري (المستأجر) .تتوفر القدرة

على التحكم في إستخدام األصل عند توفر أي من الشروط التالية:
-

أن يكون للمشتري القدرة أو الحق في إدارة األصل أو توجيه آخرين لتشغيل األصل بالشكل الذي يحدده مع حصول المشتري

-

أن يكون للمشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول إلى مكان األصل مع حصول المشتري أو قدرته على التحكم في

-

أن تشير الحقائق والظروف إلى إحتمال ضئيل في حصول أي جهة أو جهات أخرى غير المشتري على مقدار يزيد عن ما

مقدار غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل.
ا
أو قدرته على التحكم في مقدار يزيد عن ما يعتبر
مقدا ار يزيد عن ما يعتبر مقدا ار غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل.

يعتبر مقدا ار غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل خالل فترة التعاقد باإلضافة إلى عدم كون السعر الذي سيدفعه المشتري
مقابل اإلنتاج سع ار ثابتا لوحدة اإلنتاج أو مساويا لسعر السوق الحالي لكل وحدة منتجة عند التسليم.
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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 سع ار ثابتا أو مساويا لسعر السوق فإن هذه الدفعات تعتبر دفعات ايجار وتعالج وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17المتعلق بعقود اإليجار .وحيث أن إتفاقية شراء الطاقة ال تنقل بشكل كبير جميع المخاطر

والمنافع الرئيسية لملكية موجودات المحطة إلى سلطة الطاقة فقد تم معالجة ترتيبات إتفاقية شراء الطاقة كإيجار تشغيلي وايرادات
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 خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.

تحقق المصاريف

يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقا لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل

تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال

كجزء من تكلفة هذه الموجودات .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون مصاريف التمويل من

الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل.
ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة
الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات وكلفة التمويل للمشاريع

اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة عند

تحققها .يتم إحتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)

محطة الكهرباء

20

سيارات

5

20

مباني

أجهزة حاسب آلي وطابعات

4

أثاث وتجهيزات مكتبية

5

4

أجهزة مكتبية

يتم شطب أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة
إقتصادية متوقعة من إستخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين
العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها

الحقا ،إن لزم األمر.
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موجودات غير ملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل المساعدات الحكومية مبدئيا على أساس القيمة العادلة.
الحقا لإلثبات المبدئي ،يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي خسائر تدن متراكمة في القيمة الدفترية.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على فترة العمر اإلنتاجي لألصل ويتم دراسة تدني قيمتها الدفترية
عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى ذلك .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة

على األقل في نهاية كل سنة .يتم معالجة التغير في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط الذي تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادية
للموجودات غير الملموسة من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء على انه تغير في التقديرات المحاسبية .يتم قيد اإلطفاء من

الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بنود المصروفات التي تتناسب مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

حق استخدام محوالت سلطة الطاقة
يتم إطفاء حق استخدام محوالت سلطة الطاقة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء
من تاريخ حصول الشركة على هذا الحق .ويتم قيد مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
تصنيفات البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة .تكون
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
-

من المتوقع أن تتحقق أو المنوي بيعها أو استهالكها في عمليات التشغيل العادية

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة

-

شهر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة
ا
من المتوقع أن تتحقق خالل فترة إثني عشرة

-

ستحق خالل فترة تتجاوز إثني
سيط مطلوبات تسـ ــتحق
ـتخدم لتقسـ ــيط
ستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المسـ ـستخدم
النقد والنقد المعادل باسـ ــتثناء

ر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.
عشر شه ا

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
-

من المتوقع تسديدها ضمن عمليات التشغيل العادية

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة

-

مستحقة الدفع ضمن فترة إثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة

-

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز إثني عشر شه ار على األقل بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
مواد ومخزون
يتم إظهار المواد والمخزون بالكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح أو القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة
النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام.

يتم إجراء دراسة تدن في القيمة الدفترية لمخزون المواد عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لها .في حال
وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لمخزون المواد للقيمة المتوقع استردادها.
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ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات على الذمم متدنية القيمة .عند تحديد التدني

للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت
المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس

الخسائر االئتمانية المتوقعة.

استثمارات في موجودات مالية
يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا إليها مصاريف االقتناء المباشرة ،في حال عدم كونها موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالقيمة العادلة أو بالكلفة
المطفأة ،كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
يشمل هذا البند أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،ويحق للمنشأة

تصنيف أدوات الملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة ،باختيار ال يمكن التراجع عنه ،من خالل قائمة الدخل الشامل.

في حال تم اختيار تصنيف أدوات الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ،فإنه يتم قيد التغير في

القيمة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملكية ،وعند التخلص منها يتم قيد األرباح أو الخسائر في حساب األرباح المدورة
مباشرة ،وال يتم قيدها في قائمة الدخل .ال تخضع هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الختبار

خسائر تدني في الموجودات المالية.

يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األوراق المالية في قائمة الدخل عند نشوء الحق في استالمها.
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يشمل هذا البند أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:
−

أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بأدوات الدين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.

−

أن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات أصل الدين والفوائد عليها.

وفي حال عدم توفر أحد الشرطين ،أو كليهما ،يتم تصنيف األداة المالية كموجودات ماليه بالقيمة العادلة من خالل الدخل .كما

يتوفر للشركة الخيار باعتماد تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل حتى لو توفرت الشروط
المذكورة في حال أن يقلل هذا التصنيف أي اعتراف غير ثابت أو غير مالئم.

الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قيد أدوات الدين بالكلفة المطفأة (تشمل الذمم المدينة) ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،بعد تنزيل
خسائر التدني ،إن وجدت .تقوم الشركة بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية ،وفي حال وجود هذه
األدلة يتم احتساب وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة .يتم قيد إيرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة

المطفأة في قائمة الدخل.

استبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات
المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم تقم الشركة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية

وأبقت السيطرة على األصول المحولة ،تسجل الشركة حصتها المتبقية في الموجودات وتسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع
دفعها .إذا أبقت الشركة كل المخاطر وعوائد الملكية لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيل الموجودات

المالية.
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تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.

ال يتم إثبات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم (حقوق الملكية).

يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد

في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما إذا كانت متدنية ائتمانيا .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود
المالي متدني ائتمانيا على ما يلي :عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي

أو منح خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمدين.

قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة.
يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل األداة المالية.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في

تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات أو سداد المطلوبات إما في:
-

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.

-

أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.

يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل لهذه الموجودات أو عن طريق بيعها إلى مشاركين آخرين في السوق الذين بدورهم سيستخدمون هذه

الموجودات بالشكل األمثل.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة
استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس ،أو يتم اإلفصاح عن ،قيمتها العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو

موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
تقوم الشركة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.
النقد والنقد المعادل
لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل النقد مقيد السحب ،إن وجد.
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توزيعات أرباح مدفوعة
تقوم الشركة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزيعات النقدية الموافق عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة ،ويتم
االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها
من قبل المورد.

مخصصات
يتم إ حتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات (قانونية أو متوقعة) ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من
المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

ضريبة الدخل
تحتسب ضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يقتضي االعتراف بالفروقات
الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ قائمة القوائم المالية كضرائب مؤجلة.

يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلف الربح الضريبي

عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من

ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ألسعار الصرف

كما في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية
السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة

في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
الربح لكل سهم

يتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.

يتم إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تعديل الفوائد المتعلقة

باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافا إليه المعدل المرجح لعدد األسهم
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية ومطروحا منها أسهم الخزينة.
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.4

ممتلكات وآالت ومعدات

2019
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة

محطة
الكهرباء
دوالر أمريكي

مباني
دوالر أمريكي

أجهزة حاسب
آلي وطابعات
دوالر أمريكي

سيارات
دوالر أمريكي

أجهزة
مكتبية
دوالر أمريكي

أثاث وتجهيزات
مكتبية
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

123.579.669
123.579.669

1.464.904
1.464.904

451.192
451.192

433.948
4.877
438.825

192.804
192.804

245.425
1.150
246.575

126.367.942
6.027
126.373.969

98.199.524
6.181.476
104.381.000

997.383
73.248
1.070.631

451.192
451.192

390.926
15.156
406.082

185.580
2.677
188.257

233.214
7.117
240.331

100.457.819
6.279.674
106.737.493

صافي القيمة الدفترية:

كما في  31كانون األول 2019

2018
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة

19.198.669
محطة
الكهرباء
دوالر أمريكي

394.273

-

مباني
دوالر أمريكي

32.743
أجهزة حاسب
آلي وطابعات
دوالر أمريكي

سيارات
دوالر أمريكي

4.547
أجهزة
مكتبية
دوالر أمريكي

6.244
أثاث وتجهيزات
مكتبية
دوالر أمريكي

19.636.476
المجموع
دوالر أمريكي

123.579.669
123.579.669

1.464.904
1.464.904

451.192
451.192

406.825
27.123
433.948

186.148
6.656
192.804

244.636
789
245.425

126.333.374
34.568
126.367.942

92.018.027
6.181.497
98.199.524

924.135
73.248
997.383

451.192
451.192

374.411
16.515
390.926

169.791
15.789
185.580

224.128
9.086
233.214

94.161.684
6.296.135
100.457.819

صافي القيمة الدفترية:

كما في  31كانون األول 2018

25.380.145

467.521

43.022

-

7.224

12.211

25.910.123

تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل ما زالت تستخدم في عمليات الشركة تبلغ كلفتها  1.229.068دوالر أمريكي و 1.226.550دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2019
و ،2018على التوالي.
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قامت الحكومة القطرية خالل العام من خالل برنامج إعادة إعمار غزة ،باإلشراف والتمويل المباشر لعملية إعادة بناء وتركيب
عدد إثنين من خزانات الوقود بسعة مليون لتر لكل خزان بدال من تلك التي تم تدمريها خالل القصف اإلسرائيلي خالل عام
 .2014تتوقع إدارة الشركة أن تؤول ملكية هذه الخزانات لها خالل عام  .2020وبناء عليه سيتم اإلعتراف بهذه الخزانات
كموجودات للشركة ويتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء.
باإلضافة إلى ذلك ،ستقوم الحكومة النرويجية بتمويل إعادة بناء وتركيب خزان الوقود الرئيسي بسعة عشره مليون لتر .حتى
تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم يتم اإلنتهاء من أعمال إعادة البناء والتركيب لهذا الخزان وتتوقع إدارة الشركة أن يتم اإلنتهاء
من أعمال إعادة البناء والتركيب لخزان الوقود الرئيسي قبل نهاية العام .2020
.5

موجودات غير ملموسة
2019
دوالر أمريكي
1.193.962
()221.583
972.379

الرصيد في بداية السنة
إطفاءات
الرصيد في نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
1.415.545
()221.583
1.193.962

تمثل الموجودات غير الملموسة الحق في إستخدام ستة محوالت رفع تم شراؤها وتركيبها من قبل سلطة الطاقة وذلك الستخدام
شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) ضمن االتفاقية التي وقعت في  2أيلول  2006بين الشركة التابعة وسلطة الطاقة
والتي بموجبها إتفقت كل من الشركة التابعة وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة الطاقة بمعالجة جميع األضرار التي لحقت بالمحطة
جراء القصف الجوي اإلسرائيلي لمحطة الطاقة خالل حزيران  2006وذلك من أجل إعادة التيار الكهربائي .وفقا لالتفاق فإن
هذه المحوالت تبقى ملك لسلطة الطاقة وللشركة التابعة الحق في استخدامها على أن تكون الشركة التابعة مسؤولة عن تشغيل
وصيانة هذه المحوالت .تم االعتراف بهذا الحق كموجودات غير ملموسة على أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند تركيبها.
يتم إطفاء هذا الحق على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة التابعة على هذا الحق.
.6

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى استثمار الشركة في أسهم شركة فلسطين لتوليد
الطاقة والبالغ  1.000.000دوالر أمريكي.
.7

مواد ومخزون
2019
دوالر أمريكي

8.458.916
269.865
511.377
14.516

قطع غيار
مستلزمات
بضاعة في الطريق
أخرى

9.254.674
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2018
دوالر أمريكي

7.191.325
321.945
445.817
17.121
7.976.208

.8

ذمم سلطة الطاقة
2019
دوالر أمريكي
28.437.915
()2.983.962

ذمم توليد الطاقة الكهربائية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

25.453.953

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2019
دوالر أمريكي
2.362.696
621.266
2.983.962

2018
دوالر أمريكي
34.606.387
()2.362.696
32.243.691

2018
دوالر أمريكي
782.188
1.580.508
2.362.696

وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ  7تشرين الثاني  2016ملحق تعديل التفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة وو ازرة المالية

والتخطيط الفلسطينية ،تضمن االتفاق إلتزام سلطة الطاقة بدفع مبالغ شهرية مقابل رصيد الذمة المدينة وقيام شركة غزة لتوليد
الكهرباء بمنح خصم شهري بمبلغ  150.000دوالر أمريكي من فاتورة توليد الطاقة الكهربائية الشهرية ابتداء من  1كانون األول

 ،2016والتي ظهرت كخصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية.

إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد الكهرباء الناتجة عن استخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة.

وفقا التفاقية شراء الطاقة ،يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب اعتماد بمبلغ  20مليون دوالر أمريكي من بنك مؤهل

وفقا لالتفاقية .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب اإلعتماد وبالتالي
فإن هذه الذمم غير مضمونة.

.9

موجودات متداولة أخرى
2019
دوالر أمريكي
1.325.655
794.059
648.248
81.209
190.233
346.980

مستحق من مساهمين
تأمين مدفوع مقدما
دفعات مقدمة للموردين
ذمم ضريبة القيمة المضافة
إيرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة
أخرى

3.386.384
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2018
دوالر أمريكي
16.268.033
652.723
839.389
138.389
27.397
227.180
18.153.111

.10

النقد والنقد المعادل

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع لدى البنوك

2019
دوالر أمريكي
5.759
6.456.320
43.000.000

2018
دوالر أمريكي
6.363
5.851.138
10.000.000

ودائع طويلة األجل لدى البنوك

()10.000.000

-

39.462.079

15.857.501

49.462.079

النقد والنقد المعادل

15.857.501

تمثل الودائع لدى بنوك ما يلي:
-

ودائع قصيرة األجل بمبلغ  33.000.000دوالر أمريكي لدى بنوك محلية تستحق خالل فترة من شهر إلى ثالثة شهور من

-

ودائع طويلة األجل بمبلغ  10.000.000دوالر أمريكي لدى بنوك محلية تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة شهور إلى سنتين

تاريخ القوائم المالية الموحدة ،بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على هذه الودائع نسبة  %4لعامي  2019و.2018

من تاريخ القوائم المالية الموحدة ،بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع طويلة األجل نسبة  %4.25للسنة المنتهية
في  31كانون األول .2019

ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:

نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك
ودائع طويلة األجل لدى البنوك
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2019
دوالر أمريكي
49.462.079
()10.000.000
39.462.079

2018
دوالر أمريكي
15.857.501
15.857.501

رأس المال

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من  60.000.000سهما عاديا بقيمة إسمية مقدارها  1دوالر أمريكي للسهم
الواحد.
.12

إحتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية وفقا لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع
على المساهمين.
.13

مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
دفعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2019
دوالر أمريكي
4.106.681
426.839
()80.000
4.453.520

20

2018
دوالر أمريكي
3.617.975
488.706
4.106.681

.14

مطلوبات متداولة أخرى
2019
دوالر أمريكي
2.283.835
3.371.730
881.757
193.348
343.136
333.763
147.000
258.651

أرباح مساهمين غير مدفوعة
ذمم ومخصصات الصيانة
مستحق لشركة اتحاد المقاولين
مصاريف مستحقة
مخصصات إجازات الموظفين
ضريبة دخل رواتب مستحقة
الجزء قصير األجل من مطلوبات عقد اإليجار (إيضاح )3
أخرى

.15

7.813.220

2018
دوالر أمريكي
2.623.683
3.433.902
672.057
267.814
319.432
185.653
292.396
7.794.937

توليد الطاقة الكهربائية

يمثل هذا البند إيرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة عن استخدام محطة الطاقة الكهربائية لصالح سلطة الطاقة وفقا التفاقية شراء
الطاقة والتي تم اعتبارها إيجا ار تشغيليا وفقأ للتفسير رقم ( )4كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية ( )5.3مخصوما

منها مبلغ  150.000دوالر أمريكي شهريا ابتداء من  1كانون األول ( 2016إيضاح .)8

إن فواتير توليد الطاقة تعد بشكل جوهري قسطا ثابتا على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لمحطة الكهرباء يقارب متطلبات القسط

الثابت لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17المتعلق بعقود اإليجار .وفقا لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة بالتسديد عن كافة الطاقة
الكهربائية المتوفرة من محطة الطاقة الكهربائية دون األخذ في االعتبار قدرة سلطة الطاقة الستيعاب هذه الطاقة وذلك بأسعار

محددة مسبقا في اتفاقية شراء الطاقة لكل سنة من سنوات هذه االتفاقية ،وكذلك فإن على سلطة الطاقة في جميع األوقات ،وعلى
حسابها الخاص ،توفير وتزويد المحطة بالوقود الالزم إلنتاج الطاقة.
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مصاريف تشغيلية
2019
دوالر أمريكي
5.449.855
426.839
169.200
131.075
222.726
981.592
886.919
6.402.064
221.583
206.490
41.422
26.270
60.266
17.533
72.060
1.417.757
260.026

رواتب وأجور
تعويض نهاية الخدمة
مصاريف مجلس اإلدارة
تأمين موظفين
سفر ومواصالت
تأمين المحطة
تشغيل وصيانة المحطة
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وحق إستخدام موجودات
إطفاء الموجودات غير الملموسة
إيجار األرض*
أتعاب مهنية واستشارية
هاتف وفاكس
رسوم إدراج في بورصة فلسطين
مستلزمات مكتبية
دعاية واعالن
خدمات أمن
تبرعات
متفرقة

*

16.993.677

2018
دوالر أمريكي
5.254.949
488.706
169.200
129.822
320.830
1.007.578
3.859.505
6.296.135
221.583
147.000
148.240
59.101
26.415
48.514
27.938
65.040
959.858
261.398
19.491.812

قامت الشركة خالل العام بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )16اإليجارات ،وبناء عليه قامت الشركة باالعتراف

بمصروف إستهالك حق استخدام موجودات إتفاقية إستئجار األرض ضمن مصروف إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

وحق إستخدام موجودات.
.17

مصاريف تمويل

مصاريف تمويل *

مصاريف تمويل متعلقة بمطلوبات عقد إيجار طويل األجل (إيضاح )3

2019
دوالر أمريكي
1.435.222
40.389
1.475.611



2018
دوالر أمريكي
594.635
594.635

يمثل هذا المبلغ عمولة خصم السندات الحكومية التي تم تحصليها من سلطة الطاقة خالل العام مقابل الذمم المستحقة من
سلطة الطاقة.
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إيرادات أخرى ،بالصافي

فوائد ودائع بنكية
خسائر تدني موجودات
فروقات عملة
عموالت بنكية

.19

2019
دوالر أمريكي
1.031.346
()58.198
93.172

2018
دوالر أمريكي
591.193
()249.372
()22.943

989.050

242.256

()77.270

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
2019
دوالر أمريكي
12.450.448

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

سهم
60.000.000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

0.21

.20

()76.622

دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي
8.786.981

سهم
60.000.000

دوالر أمريكي

0.15

توزيعات أرباح نقدية

أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في  9نيسان  2019توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ
 6.000.000دوالر أمريكي عن عام  ،2018وهو ما يعادل  %10من رأس المال المدفوع.
أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في  28آذار  2018توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ
 6.000.000دوالر أمريكي عن عام  ،2017وهو ما يعادل  %10من رأس المال المدفوع.
.21

األرصدة والمعامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسة األسعار
والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
إن األرصدة مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

نقد لدى البنك العربي

مستحق من مساهمين

مستحق لشركة اتحاد المقاولين

طبيعة العالقة
مساهم رئيسي

مساهمون رئيسيون
مساهم رئيسي
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2019
دوالر أمريكي
2.416.089

2018
دوالر أمريكي
2.760.599

881.757

672.057

1.325.655

16.268.033

تتضمن المعامالت مع الجهات ذات العالقة في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة ما يلي:
2019

دوالر أمريكي

طبيعة العالقة

2018

دوالر أمريكي

مصاريف محملة من شركة إتحاد المقاولين

مساهم رئيسي

969.041

مصاريف مدفوعة من خالل شركة إتحاد المقاولين

مساهم رئيسي

1.290.000

248.000

رواتب وأجور

إدارة عليا

480.442

474.813

تعويض نهاية الخدمة

إدارة عليا

40.226

50.736

مصاريف مجلس إدارة

أعضاء مجلس
اإلدارة

169.200

.22

1.051.058

169.200

ضريبة الدخل

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) ومساهميها فيما يتعلق باألرباح الموزعة
واإليرادات من الشركة التابعة من جميع الضرائب الفلسطينية ،لكامل فترة االتفاقية البالغة  20سنة وألي فترة تمديد أخرى على
االتفاقية.
حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم الشركة وشركتها التابعة بعمل تسويات ضريبية مع الدوائر الضريبة عن
أعمالها للفترة منذ التأسيس في عام  1999وحتى تاريخه.
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االلتزامات التعاقدية وااللتزامات المحتملة

يمثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقود وقيمة الجزء المنجز منها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
بلغت اإللتزامات التعاقدية على شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة كما يلي:
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1.617.000
اتفاقية استئجار األرض*
359.296
30.186
اتفاقية خدمة الصيانة
30.186

*

1.976.296

قامت الشركة خالل العام بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )16اإليجارات ،وبناء عليه قامت الشركة باالعتراف

بحق استخدام موجودات ومطلوبات اإليجار إلتفاقية إستئجار األرض (إيضاح .)3

تبلغ إجمالي فواتير توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام المحطة وفقا التفاقية شراء الطاقة والتي يسري مفعولها
حتى سنة  2024مبلغ  151.031.536دوالر أمريكي ومبلغ  183.383.488دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2019
و ،2018على التوالي.
.24

القيمة العادلة لألدوات المالية

قياس القيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل التالي لقياس واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:
 −المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.
 −المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 −المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم الشركة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل الفترة.
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يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول :2019

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى

أسعار تداول في
أسواق مالية نشطة
(المستوى األول)
دوالر أمريكي

معطيات يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)
دوالر أمريكي

معطيات ال يمكن
مالحظتها
(المستوى الثالث)
دوالر أمريكي

-

-

1.000.000

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول :2018

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى

أسعار تداول في
أسواق مالية نشطة
(المستوى األول)
دوالر أمريكي

معطيات يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)
دوالر أمريكي

معطيات ال يمكن
مالحظتها
(المستوى الثالث)
دوالر أمريكي

-

-

1.000.000

القيمة العادلة لألدوات المالية
يبين الجدول التالي األدوات المالية ،التي تحتفظ بها الشركة كما في  31كانون األول  2019و:2018
القيمة الدفترية

موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى
ودائع طويلة األجل لدى بنوك
ذمم مدينة
موجودات مالية اخرى
النقد والنقد المعادل
مطلوبات مالية
مطلوبات متداولة اخرى

القيمة العادلة

2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

1.000.000
10.000.000
25.453.953
1.944.077
39.462.079
77.860.109

1.000.000
32.243.691
16.660.999
15.857.501
65.762.191

1.000.000
10.000.000
25.453.953
1.944.077
39.462.079
77.860.109

1.000.000
32.243.691
16.660.999
15.857.501
65.762.191

5.565.139
5.565.139

5.865.670
5.865.670

5.565.139
5.565.139

5.865.670
5.865.670

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية .تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات

المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك
لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بإستخدام طرق تقييم مناسبة.
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إدارة المخاطر

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر
العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:

مخاطر أسعار الفائدة

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغييرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية.

ليس لدى الشركة موجودات أو مطلوبات مالية خاضعة لفائدة متغيرة كما في  31كانون األول  2019و 2018وبالتالي فهي غير
معرضة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة.

مخاطر االئتمان

الشركة معرضة لمخاطر ائتمان ناتجة عن أن كافة إيرادات الشركة التابعة والناتجة من محطة توليد الطاقة الكهربائية متأتية من

طرف واحد وهو سلطة الطاقة .وفقا التفاقية شراء الطاقة ،يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب اعتماد بنكي بمبلغ 20

مليون دوالر أمريكي .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب االعتماد
كما هو مطلوب وفقا التفاقية شراء الطاقة.

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى فإن تعرض الشركة وشركتها التابعة لمخاطر االئتمان قد ينجم عن

عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
مخاطر السيولة

تحد الشركة وشركتها التابعة من مخاطر السيولة من خالل توفير رصيد من النقد مناسب لتغطية إلتزاماتهما المتداولة وتمويل

نشاطاتهما التشغيلية ومتابعة تحصيل الذمم المدينة من سلطة الطاقة .يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير
مخصومة) كما في 31كانون األول  2019و 2018على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

 31كانون األول 2019
مطلوبات متداولة أخرى

 31كانون األول 2018
مطلوبات متداولة أخرى

12 – 3

أقل من  3أشهر

أشهر

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

129.060

5.436.079

5.565.139

129.060

5.436.079

5.565.139

101.667

5.764.003

5.865.670

101.667

5.764.003

5.865.670
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مخاطر العمالت األجنبية

يبين الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف الدوالر
األمريكي مقابل العمالت األجنبية ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت مساو

ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

الزيادة في سعر
الزيادة في سعر

صرف

الزيادة في سعر

صرف اليورو

الشيقل اإلسرائيلي

صرف الكورون

مقابل

األثر على ربح

مقابل

األثر على ربح

السويدي مقابل

األثر على ربح

الدوالر األمريكي

السنة

الدوالر األمريكي

السنة

الدوالر األمريكي

السنة

%

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

10

10

()44.531

()89.320

10

291.997

2018
دوالر أمريكي

.26

10

10

()7.609

()74.643

10

208.572

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة
ويعظم حقوق الملكية.

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية
تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة .إن البنود المتضمنة
في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها  96.883.426دوالر

أمريكي كما في  31كانون األول  2019مقابل  90.432.978دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2018
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تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس الشركة وشركتها التابعة كافة أنشطتهما في غزة .إن موجودات الشركة غير المتداولة والتي تتمثل بشكل رئيسي من
الممتلكات واآلالت والمعدات تقع في غزة .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة يزيد من خطر ممارسة الشركة

ألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلبا على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل عملياتها.
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