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رئيس	مجلس	اإلدارة

سعيد	خوري

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي	المساهمين،

ــن	االنجــازات	والنجــاح،	إن	 ــه	م ــا	ب ــا	قمن ــا	فخــور	بم ــن	التشــغيل	التجــاري،	وأن ــوم	بمــرور	عشــرة	أعــوام	م ــل	الي نحتف
نجاحنــا	كشــركة	تحقــق	جنبــاً	إلــى	جنــب	بفضــل	جهــود	فريــق	العمــل	المتخصــص	واإلدارة	المثابــرة،	الذيــن	نشــيد	بجهودهــم	

التــي	بذلوهــا	علــى	مــر	الســنين.

ــذا	 ــإن	ه ــك،	ف ــع	ذل ــام.		وم ــاء	بشــكل	ع ــى	تطــور	قطــاع	الكهرب ــرت	عل ــا	أث ــا	بلدن ــر	به ــي	تم ــة	الت إن	الظــروف	الصعب
ــى	 ــاظ	عل ــل	الحف ــن	أج ــات	م ــة	كل	الصعوب ــى	مواجه ــن	عل ــون	جاهدي ــزة	يعمل ــه	المتمي ــتراتيجي	وإدارت ــروع	االس المش

ــركة. ــاهمين	الش ــطيني	ومس ــعب	الفلس ــح	الش مصال

تعتبــر	ثقــة	مســاهمينا	ومجتمعنــا	ودعمهــم	المســتمر	فــي	تحقيــق	أهدافنــا	األساســية	هــي	مــن	دون	شــك	جوهــر	هــذه	الشــركة	
ومحــرك	عزيمتنــا،	ابشــركم	بــأن	مســتقبلنا	واعــد	ونحــن	لــن	نفقــد	األمــل	مــن	أجــل	الحصــول	علــى	غــٍد	مشــرق	وأفضــل	

لفلســطين	وشــعبنا	العظيــم.

سعيد	خوري

رئيس	مجلس	اإلدارة
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وليد	سلمان

المدير	التنفيذي	العام

كلمة المدير التنفيذي العام

مساهمينا	األعزاء،

عشرة	سنوات	ونحن	مستمرين،	وقفنا	فيها	فخورين	بما	لدينا	من	انجازات	حتى	في	ظل	الظروف	الصعبة	والمضطربة.

مــا	زالــت	شــركتنا	تقــوم	بمهمتهــا	علــى	أفضــل	وجــه	فــي	أصعــب	وأعقــد	الظــروف،	لقــد	نجحنــا	هــذا	العــام	باتمــام	جميــع	أعمــال	
الصيانــة	األساســية	المطلوبــة	لهــذا	المشــروع،	وحافظنــا	علــى	أداء	فنــي	متميــز،	نعمــل	بجهــد	وبعزيمــة	لكــي	نحقــق	أفضــل	النتائــج	

لشــركتنا	علــى	جميــع	األصعــدة.

إننــا	نعتــز	ونفتخــر	بالدعــم	الكبيــر	الــذي	يمنحنــا	إيــاه	رئيــس	مجلــس	إدارتنــا	الســيد	ســعيد	خــوري	والــذي	يحفــظ	لهــذه	الشــركة	
إســتمراريتها	وتقدمهــا،	ومــا	تعكســه	التقاريــر	الماليــة	والفنيــة	علــى	مــدار	العشــر	ســنوات	الماضيــة	يثبــت	أننــا	نتقــدم	بخطــى	ثابتــة	

ونحقــق	نتائــج	جيــدة.

سنستمر	بهذا	األداء	المتميز	على	كل	المسارات	لنتمكن	من	اإلستمرار	بأداء	هذه	الخدمة	لشعبنا	ومساهمينا	الكرام.

وأخيــراً	أتقــدم	بالشــكر	الجزيــل	لفريــق	العمــل	الــذي	يشــرف	علــى	إدارة	المحطــة	وكافــة	موظفــي	الشــركة	مــن	الفنييــن	واإلدارييــن	
علــى	التزامهــم	وأدائهــم	المتميــز.

وليد	سلمان

المدير	التنفيذي	العام
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ــا  ــا وصلن ــى م ــل إل ــاً لنص ــوطاً طوي ــا ش ــد قطعن " لق
اليــه اليــوم مــن الريــادة فــي قطــاع انتــاج الكهربــاء مــن 
خــال الخبــرات و العمــل بمهنيــة عاليــة والمواصفــات 

ــة " العالمي

وليد سلمان – المدير التنفيذي العام



الشركة	الفلسطينية	للكهرباء	في	العام	2013

موجز عن الشركة

ــك	بهــدف	انشــاء	محطــات	 ــن	الفلســطينية،	وذل ــاً	للقواني ــاء	فــي	العــام	1999	وفق تأسســت	الشــركة	الفلســطينية	للكهرب
ــة	الفلســطينية. ــاء	فــي	مناطــق	الســلطة	الوطني ــد	الكهرب لتولي

الفلســطينية	للكهربــاء	تعتبــر	شــركة	مســاهمة	عامــة،	يمتلــك	المســاهمين	مــن	الجمهــور	نســبة	33%	ويمتلــك	المســاهمون	
مــن	القطــاع	الخــاص	%67.

تأسســت	شــركة	غــزة	لتوليــد	الكهربــاء	)الشــركة	التابعــة(	كــذراع	لتشــغيل	محطــات	توليــد	الكهربــاء	بــرأس	مــال	60 
مليــون	دوالر	أمريكــي.

الشــركة	الفلســطينية	للكهربــاء	تمتلــك	شــركة	غــزة	لتوليــد	الكهربــاء	والتــي	تعتبــر	المــزود	الفلســطيني	الوحيــد	للكهربــاء	
فــي	غــزة	حســب	االتفاقيــات	الموقعــة.

محطة توليد الكهرباء : الملخص الفني والتشغيل

ــة	 ــن	الطاق ــة	احتياجــات	محافظــات	غــزة	م ــو	تلبي ــاء	ه ــد	الكهرب ــن	إنشــاء	محطــة	غــزة	لتولي ــدف	الرئيســي	م إن	اله
ــكان	. ــي	للس ــو	الطبيع ــة	و	النم ــات	الصناعي ــي	القطاع ــات	التطــور	ف ــار	متطلب ــن	االعتب ــذ	بعي ــع	األخ ــة،	م الكهربائي
تعمــل	محطــة	توليــد	الكهربــاء	بنظــام	الــدورة	المركبــة	و	تتكــون	مــن	أربعــة	توربينــات	غازيــة	واثنيــن	مــن	التوربينــات	

البخاريــة	تتشــكل	فــي	مجموعتيــن	قــادرة	علــى	إنتــاج	140	ميجــاواط	مــن	الكهربــاء.	

ــي	كانــت	 ــة	الت ــة	المكثف ــد	مــن	أعمــال	الصيان ــذ	العدي ــاء	بتنفي ــد	الكهرب خــال	العــام	2013،	قامــت	شــركة	غــزة	لتولي
ــرة	 ــود	الكبي ــات	الوق ــف	خزان ــال	تنظي ــذه	األعم ــملت	ه ــث	ش ــرة،	حي ــن	المه ــر	العاملي ــن	وتوف ــى	المختصي ــة	إل بحاج
والغايــات،	وصيانــة	حفــرة	خــط	ميــاه	التبريــد	فــي	البحــر	وجهــاز	الكلــور	الخــاص	بميــاه	البحــر،	وإعــادة	تأهيــل	بــرج	
ــة	إلثنيــن	مــن	التوربينــات	الغازيــة	و	التوربيــن	 ــاه،	كمــا	أنهــت	الشــركة	عمليــة	الصيانــة	الرئيســية	والكامل ــد	المي تبري

ــات	األخــرى. ــدوري	للتوربين البخــاري،	وأنهــت	الفحــص	ال

أعمال	الصيانة	التي	تمت	في	العام	2013	تحسن	من	كفاءة	المحطة	وأدائها.	

امدادات الوقود:
خــال	العــام	2013،	تــم	توريــد	كميــات	قليلــة	مــن	الوقــود	للتشــغيل	اليومــي،	فقــد	كان	يتــم	توريــد	الوقــود	بكميــات	قليلــة	
ــام	 ــة	خــال	الع ــا	اإلنتاجي ــاء	بنصــف	قدرته ــد	الكهرب ــت	محطــة	تولي ــا	عمل ــن	مخــزون	احتياطــي،	كم ال	تســمح	بتكوي
2013	بســبب	نقــص	الوقــود،	وقــد	أدى	عــدم	توريــد	الوقــود	فــي	بعــض	األوقــات	إلــى	إيقــاف	تشــغيل	محطــة	توليــد	

الكهربــاء.

 الملخص الفني والتشغيل
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 موظفو الشركة
 

إننــا	نفتخــر	بفريــق	العمــل	الــذي	لدينــا	فــي	جميــع	األقســام	اإلداريــة	والفنيــة،	فــي	نهاية	
العــام	2013	بلــغ	عــدد	موظفيــن	الشــركة	158	موظفــاً	فــي	مقابــل	156	موظفــاً	حتــى	
نهايــة	العــام	2012،	إن	معظــم	موظفينــا	مــن	المهندســين،	الفنييــن	اإلدارييــن،	ورجــال	
ــع	 ــي	تتناســب	م ــة	الت ــات	العلمي ــهادات	والمؤه ــم	الش ــن	لديه ــن	والســامة	الذي األم

طبيعــة	أعمالهــم.

ــكادر	البشــري	والســعي	 ــر	ال ــي	سياســة	تطوي تفتخــر	شــركتنا	ف
فــي	المحافظــة	علــى	افضــل	الخبــرات	،	تكمــن	قوتنــا	فــي	العمــل	
ــة	 ــا	اداري ــد	ذات	رؤي ــل	واح ــق	عم ــا	كفري ــق	اهدافن ــى	تحقي عل

ــداف	واضحــة	. ــة	واه ثاقب



اإلدارة التنفيذية

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة،	 	 	 	 وليد سلمان	
المدير	التنفيذي	العام 	 	 	 	 		

مدير	عام	محطة	الكهرباء 	 	 	 رفيق مليحة	
المدير	المالي 	 	 	 محمود النباهين	

مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء
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اجتماعات مجلس اإلدارة خال العام 2013

23	أبريل	2013
انعقــد	مجلــس	إدارة	الشــركة	بتاريــخ	23	أبريــل	2013،	حيــث	ســبق	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	فــي	نفــس	اليــوم	وقــام	برفــع	
توصيــة	بتوزيــع	أربــاح	نقديــة	عــن	العــام	2012	بنســبة	10	%	مــن	قيمــة	رأس	المــال	علــى	المســاهمين	المالكيــن	لألســهم	حتــى	

تاريــخ	االجتمــاع،	وتــم	المصادقــة	علــى	القــرار	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة.	

30	سبتمبر2013
انعقــد	مجلــس	إدارة	الشــركة	بتاريــخ	30	ســبتمبر2013،	تــم	فيــه	االطــاع	علــى	األمــور	اإلداريــة	والماليــة	وآخــر	المســتجدات	

فــي	الشــركة،	كمــا	تــم	إعــادة	تشــكيل	مجلــس	اإلدارة	واعتمــاده	والمصادقــة	عليــه.

موعد اجتماع الجمعية العمومية
الموعد	المقترح	والمتوقع	لعقد	اجتماع	الجمعية	العمومية	عن	العام	2013	يوم	الثاثاء	الموافق	29	أبريل	2014.

مدقق الحسابات الخارجي للعام 2013
بموجــب	التصويــت	فــي	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	المنعقــد	بتاريــخ	23	أبريــل	2013	تــم	تعييــن	شــركة	إرنســت	ويونــغ		كمدقــق	

خارجــي	لتدقيــق	حســابات	الشــركة	عن	العــام	2013.

المستشار القانوني
مكتب	األستاذ	شرحبيل	الزعيم	وشركاه.

الشفافية
ــات	 ــع	المعلوم ــي	عــرض	جمي ــفافية	ف ــدأ	الش ــق	مب ــى	تطبي ــطين	عل ــي	بورصــة	فلس ــهمها	ف ــذ	إدراج	أس ــركة	ومن ــت	الش التزم
المطلوبــة	طبقــاً	لمتطلبــات	اإلفصــاح	المعمــول	بــه	فــي	بورصــة	فلســطين	وتعليمــات	هيئــة	ســوق	رأس	المــال	الفلســطينية،	وذلــك	
ــع	 ــات	لجمي ــدأ	الشــفافية	فــي	عــرض	المعلومــات	والبيان ــى	ثقــة	مســاهمينا	بالشــركة	وتعزيــز	مب ــع	الحــرص	الشــديد	عل مــن	ناب
ــرارات	الســليمة	والمدروســة	 ــي	اتخــاذ	الق ــى	حــٍد	ســواء	دون	اســتثناء	إلتاحــة	المجــال	أمامهــم	ف المســاهمين	والمســتثمرين	عل

الســتثماراتهم	وأســهمهم		بشــكل	عــادل.

االلتزامات القانونية
ال	يوجد	على	الشركة	الفلسطينية	للكهرباء	أية	قضايا	مرفوعة	على	الغير	أو	مرفوعة	من	الغير.
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دائرة عاقات المستثمرين – توزيع األرباح

ــع	المســاهمين	 ــا	والتواصــل	مــع	جمي ــم	تأســيس	دائــرة	عاقــات	المســتثمرين	بهــدف	ضمــان	جــودة	خدماتن فــي	العــام	2005،	ت
ــة. بمهنيــة	عاليــة	وفعال

ــي	تتماشــى	مــع	أفضــل	 ــي	الشــركة	والت ــاح	المعمــول	بهــا	ف ــع	األرب ــة	توزي ــا	فخــورون	بآلي بمناســبة	مــرور	عشــرة	أعــوام،	إنن
الممارســات	وأحــدث	الخدمــات	التكنولوجيــة	فــي	البنــوك،	وذلــك	بطريقــة	توزيــع	ســهلة	وميســرة	فــي	ســائر	أرجــاء	فلســطين	مــن	

خــال	فــروع	البنــك،	أو	تحويــل	أرباحهــم	إلــى	خــارج	فلســطين.

تعمــل	الشــركة	علــى	ضمــان	حقــوق	المســاهمين	المحفوظــة	لديهــا	واألربــاح	الغيــر	محصلــة	والبقــاء	عليهــا	كاحتياطــي	لدفعهــا	
للمســاهمين	عنــد	تقديــم	مطالباتهــم	حســب	األصــول.

دور الشركة الفلسطينية للكهرباء في المجتمع

إيجابي
اطلقــت	الشــركة	خــال	العــام	2011	قســم	التطويــر	االجتماعــي	)إيجابــي(	الــذي	يقــوم	بدعــم	الجمعيــات	اإلنســانية	وتشــجيع	العمــل	

المجتمعــي	فــي	كل	المســتويات.

تهتــم	الشــركة	الفلســطينية	للكهربــاء	بدعــم	النــدوات	والمؤتمــرات	واللقــاءات	فــي	فلســطين	التــي	تســاعد	فــي	تســليط	الضــوء	علــى	
القضايــا	الحيويــة	فــي	الوطــن	الخاصــة	بالمعرفــة	والتكنولوجيــا	والتمويــل	واإلحصــاءات.	

المسؤولية االجتماعية المشتركة
ــة،	والمؤسســات	 ــر	الدعــم	االجتماعــي	للمرافــق	التعليمي نســعى	دائمــاً	للعــب	دور	حيــوي	وفعــال	فــي	المجتمــع	مــن	خــال	توفي
المحليــة،	والمــدارس،	والجامعــات،	وبرامــج	التدريــب.		إننــا	نؤمــن	بتقاســم	المعرفــة	وتمكيــن	الشــباب	مــن	خــوض	التجربــة	علــى	

أرض	الواقــع	لاطــاع	المباشــر	علــى	طبيعــة	أعمالنــا.

ــد	مــن	 ــر	المســاعدة	للعدي ــوم	بمــرور	عشــر	ســنوات	مــن	المشــاركة	المســتمرة	فــي	المجتمــع،	ودعــم	وتدريــب	وتوفي ــل	الي نحتف
الطــاب	والمتدربيــن	والمؤسســات.	إن	جــدول	أعمالنــا	للســنوات	القادمــة	فــي	تطــور	دائــم،	كمــا	ونهــدف	إلــى	الحفــاظ	علــى	مكانتنــا	

كاعــب	إيجابــي	فــي	المجتمــع.
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تكنولوجيا المعلومات 
لقــد	خصصــت	الشــركة	الفلســطينية	للكهربــاء	قــدراً	كبيــراً	مــن	مواردهــا	للتأكــد	مــن	أننــا	دائمــا	نســير	وفــق	معاييــر	وتطبيقــات	

ــاً. ــاً	وخارجي ــا	المعلومــات	داخلي تكنولوجي

ــة	و	 ــا	يســهل	متابع ــع	اإلدارات	مم ــي	جمي ــات	ف ــات	و	التطبيق ــق	أحــدث	التقني ــى	تطبي ــات	يســعى	إل ــا	المعلوم إن	قســم	تكنولوجي
مراقبــة	العمــل،	و	يقــوم	بتســهيل	الحصــول	علــى	التقاريــر	الازمــة	فــي	أســرع	وقــت.	ووفقــا	لذلــك،	فقــد	تــم	حوســبة	معظــم	خدمــات	

الشــركة	و	التقليــل	مــن	اســتخدام	األوراق	فــي	العمــل	تماشــياً	مــع	معاييــر	حمايــة	النظــام	البيئــي	فــي	العالــم.

خــال	العــام	2013	عمــل	قســم	تكنولوجيــا	المعلومــات	علــى	تطويــر	العمــل	ببرنامــج	تخزيــن	معلومــات	المحطــة	وتجهيــز	غرفــة	
ــر	أوراق	تســجيل	 ــام	بتطوي ــى	القي ــة	إل ــي	المحطــة،	إضاف ــة	ف ــدات	الهام ــة	أداء	المع ــة	لمراقب ــة	بشاشــات	إضافي ــم	المركزي التحك
التشــغيل	اليوميــة	لضمــان	جــودة	البيانــات	المقدمــة	وحفظهــا	واإلســتفادة	منهــا	فــي	التقاريــر	الفنيــة	والمراجعــات،	كمــا	تــم	البــدء	
باســتخدام	برنامــج	الصيانــة	المحوســب	والمعتمــد	دوليــاً	للوصــول	إلــى	حوســبة	جميــع	أنظمــة	ومرافــق	العمــل	فــي	المحطــة،	كمــا	
تــم	تحديــث	وتعديــل	الموقــع	االلكترونــي	للشــركة	الفلســطينية	للكهربــاء	باســتخدام	أحــدث	التكنولوجيــا،	ممــا	يجعلــه	أكثــر	ماءمــة	

للتواصــل	بشــفافية	أعلــى	وفعاليــة	أكبــر	مــع	المســاهمين	والمســتثمرين.

التوسع في الضفة الغربية والخطط المستقبلية

ــد	 ــر	شــركة	لتولي ــي	تطوي ــا	المشــاركة	ف ــاء،	قررن ــد	الكهرب ــة	محطــة	غــزة	لتولي ــي	تشــغيل	وصيان ــرة	ف ــن	الخب ــد	ســنوات	م بع
ــة. ــة	الغربي ــي	الضف ــاء	ف الكهرب

تــم	التوقيــع	مــع	ســلطة	الطاقــة	والمــوارد	الطبيعيــة	الفلســطينية	علــى	الوثائــق	الضروريــة	الازمــة	لتأســيس	محطــة	لتوليــد	الكهرباء	
فــي	الضفــة	الغربيــة،	ونحــن	علــى	اســتعداد	للبــدء	فــي	تنفيــذ	هــذا	المشــروع	الهــام	كمطــور	رئيســي،	وإننــا	أصبحنــا	فــي	المراحــل	

النهائيــة	إلنهــاء	وتوقيــع	جميــع	االتفاقيــات	الرئيســية	الازمــة	لمباشــرة	األعمــال	فــي	هــذا	المشــروع	الحيــوي	والهــام.

ــات	اســتمرارنا	دومــاً	داخــل	وخــارج	 ــى	إثب ــداد	الســنوات	سيســاعدنا	عل ــى	امت ــاً	عل ــاً	وفني ــة	والمتطــورة	إداري ــا	المهني إن	خبراتن
فلســطين.

حوكمة الشركات

إن	مجلــس	اإلدارة	يقــوم	بحمايــة	حقــوق	مســاهمين	الشــركة	ويتبنــى	مصالحهــم	للمحافظــة	علــى	الشــركة	وتطويــر	أدائهــا	بالشــكل	
الــذي	يضمــن	تنميــة	أصولهــا	والمحافظــة	علــى	ممتلكاتهــا،	كمــا	يضمــن	مجلــس	اإلدارة	للمســاهمين	أن	الشــركة	ســتظل	فــي	تطــور	

مســتمر	مــع	األمــل	فــي	الحصــول	علــى	عائــد	جيــد	حتــى	فــي	ظــل	الظــروف	االقتصاديــة	المترديــة.

ــا	 ــى	الشــركة	وأصوله ــاظ	عل ــدف	الحف ــل	به ــاذ	خطــوات	أفضــل	للعم ــة	التخ ــه	اإلدارة	التنفيذي ــس	اإلدارة	بتوجي ــوم	مجل ــا	يق كم
ــة	الشــركات. ــادئ	حوكم ــاً	لمب ــا،	وفق ــادة	موارده وزي
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آلية الحصول على المعلومات للمساهمين - التقرير السنوي

يتــم	الحصــول	علــى	جميــع	المعلومــات	الخاصــة	بالشــركة	مــن	خــال	المواقــع	االلكترونيــة	لبورصــة	فلســطين	وهيئــة	ســوق	
ــي	 ــا	ف ــزة،	بم ــاء	بغ ــة	الكهرب ــي	محط ــي	ف ــركة	الرئيس ــر	الش ــال	مق ــن	خ ــاء	وم ــطينية	للكهرب ــركة	الفلس ــال	والش رأس	الم
ذلــك	التقريــر	الســنوي	والــذي	يتوفــر	دائمــاً	للمســاهمين	قبــل	أســبوعين	مــن	اجتمــاع	الجمعيــة	العموميــة	الســنوي،	ويســتطيع	
المســاهمين	الحصــول	علــى	نســخة	مــن	التقريــر	الســنوي	أيضــاً	مــن	األماكــن	التاليــة:	غــزة	–	ورام	هللا	–		نابلــس	)بحســب	

ــي	الصحــف(. ــات	المنشــورة	بهــذا	الخصــوص	ف اإلعان

www.pec.ps	:االلكتروني	الشركة	موقع	من	وتحميله	السنوي	التقرير	على	االطاع	يمكنك

مساهمو الشركة الفلسطينية للكهرباء
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تحليل فئات المساهمين 2012 - 2013
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أداء سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء

سعر	سهم	الفلسطينية	للكهرباء	2004 - 2013

حجم	التداول	على	سهم	الفلسطينية	للكهرباء	2004 - 2013
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أعلى	سعر	وصل	إليه	السهم	عام	2005:

أعلى	سعر	في	العام		2013:	

سعر	إغاق	السهم	عام	2013:

نسبة	التغير	على	سعر	السهم	نهاية	العام	2013:

US$ 2.45

US$ 1.44

US$ 1.42

2.90 %

مقارنة على سهم الشركة للعام 2012 - 2013



سهم الشركة ومؤشر القدس للعام 2013

الشــركة	الفلســطينية	للكهربــاء	مدرجــة	فــي	بورصــة	فلســطين	منــذ	العــام	2004،	وقــد	تأثــرت	أســهم	الشــركة	مثــل	جميــع	األســهم	
بالظــروف	السياســية	واالقتصاديــة	غيــر	المســتقرة	فــي	فلســطين،	إن	قــوة	ســهم	الشــركة	يكمــن	فــي	مهنيــة	فريــق	العمــل	واإلدارة	

الفعالــة	والدعــم	القــوي	مــن	مجلــس	اإلدارة	ورئيســها،	ممــا	يعطــي	الســهم	المصداقيــة	واالســتمرارية.

بالمقارنــة	مــا	بيــن	ســهم	الفلســطينية	للكهربــاء	ومؤشــر	القــدس	ناحــظ	أن	ســهم	الشــركة	يتماشــى	مــع	مؤشــر	القــدس	الــذي	يتأثــر	
بالظــروف	السياســية	واالقتصادية،	

ــى	متوســط	ســعر	اغــاق	1.36	دوالر	فــي	مقابــل	متوســط	ســعر	اغــاق	 ــداول	عل اســتطاع	الســهم	فــي	العــام	2013	مــن	الت
ــام	2013. ــة	الع ــد	1.42	دوالر	نهاي ــهم	عن ــق	الس ــام	2012،	وأغل 1.24	دوالر	للع

لقد	استمر	سهم	الشركة	ضمن	عينة	الشركات	المدرجة	الداخلة	في	معادلة	احتساب	مؤشر	القدس	للعام	2013.

سعر	سهم	الشركة	خال	العام	2013

مؤشر	القدس	2013
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عرض تفصيلي للنتائج المالية

ــرة	 ــراً	مــن	الخب ــدراً	كبي ــا	ق ــع	واكتســبنا	فيه ــو	المتوق ــه	مــن	النم ــا	إلي ــا	وصلن ــة	م أظهــرت	الســنوات	العشــر	الماضي
ــة، والمعرف

ــة	 ــإرادة	قوي ــات	ب ــات	واألزم ــة	كل	العقب ــى	مواجه ــدرة	عل ــبنا	الق ــتقرة	اكس ــر	مس ــي	ظــل	الظــروف	الغي ــا	ف إن	عملن
ــة. ــول	البديل ــع	الطــرق	والحل ــة	لجمي ومعرف

النتائج المالية للعام 2013

إن	النتائــج	الماليــة	للعــام	2013	تؤكــد	قــوة	مركزنــا	المالــي	لمســاهمين	الشــركة،	ممــا	يــدل	علــى	تقدمنــا	الراســخ	وأدائنــا	
القــوي	في	الشــركة.

أرقام تتحدث عن الشركة الفلسطينية للكهرباء

االختاف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية المدققة للعام 2013

ال	يوجد	اختاف	بين	البيانات	المالية	األولية	والبيانات	المالية	المدققة.

توزيع األرباح النقدية

اليــوم	ونحــن	نحتفــل	بمــرور	عشــر	ســنوات	مــن	الوفــاء	بوعودنــا	لمســاهمينا،	تــم	فيهــا	اقــرار	ودفــع	األربــاح	للمســاهمين	
علــى	الرغــم	مــن	صعوبــة	الظــروف	السياســية	واالقتصاديــة	فــي	المنطقــة.	

ــادة	 ــد	ومســتقر	مــن	حيــث	مســتقبل	الشــركة،	نحــن	نســعى	باســتمرار	علــى	زي ــي	للشــركة	لعــام	2013	جي الوضــع	المال
ــة. ــا	لتحقيــق	موقــف	متــوازن	حتــى	فــي	ظــل	الظــروف	الصعب ــاح	للمســاهمين	مــن	خــال	تطويــر	قدراتن األرب



المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس إدارة الشركة 

هذا	وقد	تم	موافقة	مجلس	اإلدارة	في	اجتماعه	المنعقد	بتاريخ	23/04/2013	على	صرف	هذه	المكافآت	والحوافز	
لألعضاء	عن	العام	2012.  

نسب	التحليل	المالية	عن	األعوام	2012	–	2013:
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البيانات المالية المدققة عن العام 2013
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 إلى مساهمي المستقلينتقرير مدققي الحسابات 

 الشركة الفلسطينية للكهرباء 
 

والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما )الشركة( المرفقة للشركة الفلسطينية للكهرباء الموحدة لقد دققنا القوائم المالية 
وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات  3131كانون األول  13في 

 .األخرىاإليضاحية والمعلومات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية 

 الموحدة اإلدارة عن القوائم المالية مجلس مسؤولية

وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية،  الموحدة اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم الماليةإن مجلس 
الناتجة عن  خالية من األخطاء الجوهرية سواءً موحدة إلعداد قوائم مالية الضروري  ةالرقابة الداخليباإلضافة إلى تحديد نظام 

 حتيال أو خطأ.إ

 الحساباتمسؤولية مدققي 

ستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية ا الموحدة إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية
للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

 خالية من األخطاء الجوهرية.الموحدة بأن القوائم المالية 

. إن اختيار الموحدة اءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم الماليةيتضمن التدقيق القيام بإجر 
سواء  الموحدةجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية اتلك اإلجراءات يستند الى 

للمنشأة ذي  ةحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخليالناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق ال
بداء إبصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف  الموحدةالصلة بإعداد وعرض القوائم المالية 

للمنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة  ةرأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي
 . الموحدة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية

 رأي.ن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الإعتقادنا افي 

 الـــرأي

كانون األول  13كما في للشركة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  الموحدة في رأينا، إن القوائم المالية
 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 3131

 

 



 

 
  

 

 

 فقرات توكيدية

 التفاقية شراء الطاقة وفقاً و ( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، 7كما هو مبين في إيضاح )و دون إبداء تحفظ في رأينا، 

، فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية )سلطة الطاقة( هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة من الطاقة )اإلتفاقية(
تزويد الشركة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب وفقًا لتلك بسلطة الطاقة تقم حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم و هذا الكهربائية. 
 االتفاقية.

التابعة شركة ال( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء 32كما هو مبين في إيضاح )و 
( من جميع الضرائب الفلسطينية، لكامل فترة االتفاقية التابعةشركة الومساهميها )فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من 

لم تقم الشركة بعمل تسويات المرفقة  الموحدة حتى تاريخ القوائم المالية سنة وألي فترة تمديد أخرى على االتفاقية. 31البالغة 
 .3133وحتى عام  3111في عن أعمالها للفترة منذ التأسيس لضريبة مع الدوائر اضريبية 

( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من 11كذلك كما هو مبين في إيضاح )
قيمة هذه الموجودات من خالل عمليات الشركة يعتمد وتحقق سترداد اوآالت ومعدات موجودة في غزة، إن إمكانية  ممتلكات

 ستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة.اعلى 

 

   الشرق األوسط –إرنست ويونغ 

 312/3133رقم  رخصة

 

 سائد عبداهلل
 312/3111رخصة رقم 

 

 
 
 

 3132آذار  31  
 فلسطين  -غزة 

 



 
 

 الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً  11 إلى 3 من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 3 

 لكهرباءالفلسطينية لالشركة 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 3131كانون األول  13كما في 
 

3133  3131    

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 الموجودات     

 موجودات غير متداولة     

 وآالت ومعدات ممتلكات 2  2193229132  2191739311
 ملموسةموجودات غير  2  391139177  392319221
 ستثمار في شركة حليفةإ 2  391729212  391119222

 طويلة األجل  –ذمم مدينة  7  3191229221  -
7192319111  1191119213   

 

 الموجودات المتداولة     

 مواد ومخزون  1  791119117  791139211

 قصيرة األجل – ذمم مدينة 7  291119111  3292119312

 موجودات متداولة أخرى 1  291179271  7219171

  النقد المعادلنقد و ال 31  197739311  293719321

1191129123  3793379271    

 مجموع الموجودات   33191179312  33392329321

      

 حقوق الملكية والمطلوبات     

 ملكية ال وقحق     

 رأس المال المدفوع 33  2191119111  2191119111

 حتياطي إجباريإ 33  193119231  797119331

 أرباح مدورة    3191319112  3391329311

 مجموع حقوق الملكية   7193319127  1192279123

      

 المطلوبات غير المتداولة     

 األجل ةطويل قروض 31  192139122  191119111

 مخصص تعويض نهاية الخدمة 32  391319231  391119133

3191119133  3191139322    

 مطلوبات متداولة     

 األجل تستحق خالل عام ةض طويلو أقساط قر  31  391239211  393119111

 تسهيالت ائتمانية تستحق خالل عام 32  297119111  -
 مطلوبات متداولة أخرى 32  3391139111  3191779722

3391779722  3791129211    
 مجموع المطلوبات   1191179727  1391229711

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات   33191179312  33392329321



 
 

 الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً  11 إلى 3 من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 3 

 سطينية للكهرباء الشركة الفل
 قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة

 3131كانون األول  13للسنة المنتهية في 
 
 
      

   3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات 

 1193279131  1192219331  37 الكهربائيةالطاقة توليد 

 -  (191119111)  31 الكهربائيةومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة خص
 (3292739221)  (3391329273)  31 مصاريف تشغيلية

   292179221  3292129272 
      

 393119172  3339232  31 فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة 

 (1229111)  (2739111)   مصاريف تمويل 

 (791139713)  -  1 مخصص تدني ذمم مدينة

 (3219211)  (3319111)  2 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

 391329132  (3179221)  33 أخرى إيرادات)مصاريف( 

 192329223  292239112   ربح السنة

 -  -   بنود الدخل الشامل األخرى 

 192329223  292239112   الدخل الشامل للسنةإجمالي 

      

 1932  1911  33 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 



 
 

 الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً  11 إلى 3 من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 1 

 لكهرباءالشركة الفلسطينية ل

 الموحدةقائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 3131كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 
 

 
 مجموع

  حقوق الملكية

 أرباح 
  مدورة

 
 احتياطي 
  إجباري

 
 رأس المال
  المدفوع

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
       3131 

 السنةبداية الرصيد في  2191119111  797119331  3391329311  1192279123

 الدخل الشامل للسنةإجمالي  -  -  292239112  292239112

 حتياطي اإلجبارياإل إلىالمحول  -  2229311  (2229311)  -

 (31)إيضاح أرباح نقدية موزعة  -  -  (291119111)  (291119111)

 نهاية السنةالرصيد في  2191119111  193119231  3191319112  7193319127

        

       3133 

 بداية السنةالرصيد في  2191119111  291139721  3393239123  7193239133

 الدخل الشامل للسنةإجمالي  -  -  192329223  192329223

 حتياطي اإلجباريالمحول إلى اإل -  1239222  (1239222)  -

 (31)إيضاح أرباح نقدية موزعة  -    (291119111)  (291119111)

 نهاية السنةالرصيد في  2191119111  797119331  3391329311  1192279123

 
  



 
 

 الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً  11 إلى 3 من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 2 

 لكهرباءالشركة الفلسطينية ل

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 3131كانون األول  13للسنة المنتهية في 

3133  3131    

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 أنشطة التشغيل     

 ربح السنة   292239112  192329223

 تعديالت:     

 مخصص تعويض نهاية الخدمة   3129112  3219111

 ممتلكات وآالت ومعدات ستهالكإ   291329112  291139123

 إطفاءات   3339211  3279137

 مصاريف تمويل    2739111  1229111

 مخصص تدني ذمم مدينة   -  791139713
 ال لزوم لهامخصصات    -  (1219133)

 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة   3319111  3219211
3193239121  3397129312    

 التغير في رأس المال العامل:     

 ذمم مدينة   (192729211)  (3391219132)

 موجودات متداولة أخرى   (193219211)  392329323

 مواد ومخزون    219113  (7119111)

 مطلوبات متداولة أخرى   (2319131)  1319731

 دفعات تعويض نهاية الخدمة   (319112)  (139212)

3393329733  293319131 
 أنشطة التشغيلمن صافي النقد   

   
 أنشطة االستثمار  

 وآالت ومعدات ممتلكات شراء    (119137)  (119211)

 إستثمار في شركة حليفة   (393719371)  -
(119211)  (391219112) 

 أنشطة االستثمار المستخدم فيصافي النقد   

   
 أنشطة التمويل  

 قرض طويلة األجل    291119111  -
 تسديد أقساط قرض طويل األجل   (297229222)  (291719111)

 تسهيالت ائتمانية    297119111  (291219111)
 مدفوعةمصاريف تمويل    (2219137)  (1229111)

 أرباح موزعة   (391229111)  (397719317)

(3191239211)  7119332 
 أنشطة التمويل (المستخدم في) من صافي النقد  

(397229211)  292119331 
 في النقد والنقد المعادل)النقص( الزيادة   

291119221   293719321 
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة   

293719321  197739311 
 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 31 

 



 
 

 2 

 الشركة الفلسطينية للكهرباء 

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 3131كانون األول  13

 عام .1
كانون األول  32جلت لدى مراقب الشركات بتاريخ سُ )الشركة( في مدينة غزة، و  أسست الشركة الفلسطينية للكهرباءت

 . ( كشركة مساهمة221311173) تحت رقم الفلسطينيلقانون الشركات  وفقاً وهي مسجلة  3111
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 

سنة ابتداًء من تاريخ بدء األعمال  31ة في قطاع غزة لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولمدة الكهربائي
، مع إمكانية تمديد فترة الحق الحصري لفترتين 3112آذار  32في  التجارية لمحطة الطاقة الكهربائية )المحطة(

 سنوات.  2إضافيتين مدة كل منها 
مال الشركة. يتم توحيد من رأس % 22 للطاقةحيث تملك شركة فلسطين للطاقة تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين 

 .للطاقةالقوائم المالية للشركة مع القوائم المالية لشركة فلسطين 
 .3132آذار  31عتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ إتم 

 القوائم المالية الموحدة .2
كانون  13تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في 

برأسمال مصرح به يتألف  3111. تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء غزة عام والمملوكة بالكامل للشركة 3131األول 
 د.دوالر أمريكي للسهم الواح 31رها سمية مقداإسهمًا بقيمة  291119111من 

 الموحدة أسس إعداد القوائم المالية 3. 1
الصادرة عن مجلس معايير  معايير التقارير المالية الدوليةتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركتها التابعة وفقًا ل

 .المحاسبة الدولية
 الموحدة بالدوالر األمريكي ويمثل العملة األساس للشركة. تم إعداد القوائم المالية

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.

 أسس توحيد القوائم المالية 3. 1
سيطرة التتحقق  .3131كانون األول  13تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في 

 للشركةلمستثمر بها وأن يكون ة اللحق، أو تكون معرضة، لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارها بالشركالشركة عند امتالك 
 ة.أيضًا القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها في هذه الشرك

حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في الشركة تقوم 
على السيطرة وينتهي  الشركةالتابعة عند حصول  ةثبات السيطرة. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركإفي احد عناصر 

التابعة  ةالتوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركتها التابعة. يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشرك
تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ الحصول على السيطرة  التي

يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة )دون فقدان السيطرة عليها( كمعامالت  وحتى تاريخ فقدانها.
 .بين المالكين

ة والشركة شركالالناتجة عن المعامالت بين  غير المتحققة عامالت واألرباح والخسائرتم استبعاد كافة األرصدة والم
 . وتوزيعات األرباح بالكاملالتابعة 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية  1. 1
مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية  للشركةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

 المعايير التالية خالل السنة:التعديالت على بتطبيق  الشركةللسنة السابقة، باستثناء قيام 

 ( عرض بنود الدخل الشامل األخرى )تعديل(3معيار المحاسبة الدولي رقم )

الدخل الشامل األخرى، وذلك بأن يتم  استحداث مجموعات لبنود ( إلى3يقضي التعديل في معيار المحاسبة الدولي رقم )
فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن 

 المالي. اأو مركزه الشركةإعادة تصنيفها. أثر هذا التعديل على طريقة العرض ولم يؤثر على أداء 
 ( االستثمارات في شركات حليفة والمشاريع المشتركة )المعدل(31ار المحاسبة الدولي رقم )معي

(، فقـد 33( ومعيـار التقـارير الماليـة الدوليـة رقـم )31المعايير الجديـدة: معيـار التقـارير الماليـة الدوليـة رقـم ) إلصدارنتيجة 
( االسـتثمار فـي الشـركات الحليفـة والمشـاريع المشـتركة، ويوضـح كيفيـة 31تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقـم )
 لشركات الحليفة والمشاريع المشتركة. تطبيق طريقة حقوق الملكية على االستثمار في ا

 القوائم المالية الموحدة  –( 31معيار التقارير المالية الدولية رقم )
( لنموذج سيطرة أحادي ينطبق على جميـع المنشـ ت بمـا فيهـا تلـك المنشـ ت 31يؤسس معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 

(، تتطلــب إجــراء عــدة تقــديرات 37ع معيــار المحاســبة الــدولي رقــم )ذات الغــرض الخــاص. إن هــذه التغيــرات، بالمقارنــة مــ
 .للشركةجوهرية لتحديد المنش ت المسيطر عليها وبالتالي يجب توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة 

  ( اإلفصاح عن الحصص في المنش ت األخرى33رقم ) ةمعيار التقارير المالية الدولي
( 31( و)37كــل االيضــاحات الــواردة فــي معــايير المحاســبة الدوليــة رقــم ) (33رير الماليــة الــدولي رقــم )التقــايشــمل معيــار 

 حسب مطلوبة جديدة ايضاحات عدة يوجد( والمتعلقة باالستثمار في الشركات الحليفة والتابعة والمشاريع المشتركة. 13و)

 .للشركة االعمال نتائج أو المالي المركز على تؤثر ال والتي المعيار هذا
 قياس القيمة العادلة  (31معيار التقارير المالية الدولية رقم )

يؤسس هذا المعيار لمرجع واحد، ضمن معايير التقارير المالية الدولية، لقياس القيمة العادلة. ال يغير هذا المعيار 
نما يزود مرجع لكيفية قياس ا لقيمة العادلة. لم يؤثر هذا المعيار بشكل الحاالت التي يجب بها قياس القيمة العادلة، وا 

 .الشركةبها  تقومجوهري على قياسات القيمة العادلة التي 
 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت والتفسيرات التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد 
من قبل الشركة. سيتم تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات عندما تصبح نافذة المفعول، والتي ال تعتقد إدارة الشركة بأن 

 المالي للشركة: ألداءالتطبيقها أثر على المركز أو  يكون
 

 األدوات المالية -( 1معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم )

(. سيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا المعيار أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة، ومن غير 11)
المالية. ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور  المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات

كانون الثاني  3ال يطبق هذا المعيار قبل المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق. 
3137. 

 

( ومعيار 33المالية رقم )( ومعيار التقارير 31تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ) –المنش ت االستثمارية 
 (37المحاسبة الدولي رقم )

 .3132كانون الثاني  3ستصبح هذا التعديالت نافذة المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
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 (13تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) –تقاص الموجودات والمطلوبات المالية 

 .3132كانون الثاني  3المالية التي تبدأ في سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات 
 

 ( الرسوم الحكومية 33التفسير رقم )
 .3132كانون الثاني  3سيصبح هذا التفسير نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 

 األسس والتقديرات  4. 1
عدة تقديرات وافتراضات محاسبية  ستخدامإلب وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطالموحدة إن إعداد القوائم المالية 

ويتطلب ذلك أيضا قيام إدارة الشركة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تقوم إدارة 
الشركة بمراجعة تقديراتها وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر بناًء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة. نظرًا 

 م هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.الستخدا
 فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:

 
  وغير الملموسة األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة

تعديلها، إن لزم األمر، في تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم ب
 نهاية كل سنة مالية. 

 
 تدني الذمم المدينةمخصص 

عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية  لتحديد مبالغ التدني في الذمم المدينة وذلكيتم استخدام تقديرات معينة 
  .لن يتم تحصيلهاالمدينة بأن بعض هذه الذمم 

 .واإلفتراضات المستخدمة معقولةتعتقد اإلدارة أن التقديرات 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 5. 1

 تحقق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات 

 بموثوقية، كذلك يجب توفر الظروف الخاصة قبل إثبات اإليرادات التالية: 

 توليد الطاقة الكهربائية
دام محطة الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون فيها الطاقة ستخإتتحقق إيرادات توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن 
تفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة، وينتج عن ذلك تحقق إيرادات إالكهربائية متوفرة من محطة الطاقة وذلك حسب 

 ( المتعلق بعقود اإليجار.37تقارب متطلبات القسط الثابت لمعيار المحاسبي الدولي )
( الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل 2تطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية الدولية رقم )تقوم الشركة ب

ستخدام أصل معين مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند إنتقال الحق في إالقانوني لعقود اإليجار ولكن تتضمن 
ستخدام األصل إ)المستأجر(. تتوفر القدرة على التحكم في ستخدام هذا األصل للمشتري إنتقال القدرة على التحكم في إ

 عند توفر أي من الشروط التالية:
أن يكـــون للمشـــتري القـــدرة أو الحـــق فـــي إدارة األصـــل أو توجيـــه آخـــرين لتشـــغيل األصـــل بالشـــكل الـــذي يحـــدده مـــع  -

ســـتخدام إن إنتـــاج أو حصـــول المشـــتري أو قدرتـــه علـــى الـــتحكم فـــي مقـــدار يزيـــد عـــن مـــا يعتبـــر مقـــدارًا غيـــر كبيـــر مـــ
 األصل.

أن يكـون للمشـتري القـدرة أو الحــق فـي الـتحكم فـي الوصــول إلـى مكـان األصـل مــع حصـول المشـتري أو قدرتـه علــى  -
 ستخدام األصل.إالتحكم في مقدارًا يزيد عن ما يعتبر مقدارًا غير كبير من إنتاج أو 
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ضــئيل فــي حصــول أي جهــة أو جهــات أخــرى غيــر المشــتري علــى مقــدار  حتمــالإأن تشــير الحقــائق والظــروف إلــى  -
ستخدام األصل خالل فترة التعاقد باإلضافة إلـى عـدم كـون السـعر إيزيد عن ما يعتبر مقدارًا غير كبير من إنتاج أو 

حـدة منتجـة عنـد الذي سيدفعه المشتري مقابل اإلنتاج سعرًا ثابتًا لوحدة اإلنتاج أو مساويًا لسعر السوق الحالي لكـل و 
 التسليم.

هذا وكون أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية )سـلطة الطاقـة( هـي المشـتري الوحيـد للطاقـة المتـوفرة مـن محطـة 
الطاقـة وكـون الســعر الـذي تدفعـه ســلطة الطاقـة لــيس سـعرًا ثابتـًا أو مســاويًا لسـعر الســوق فـإن هـذه الــدفعات تعتبـر دفعــات 

تفاقيــة شــراء الطاقــة ال تنقــل إ وحيــث أن( المتعلــق بعقــود اإليجــار. 37قــًا لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم )ايجــار وتعــالفج وف
تفاقيـة إترتيبـات  معالجـةتـم  فقـدلـى سـلطة الطاقـة إبشكل كبير جميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية موجـودات المحطـة 

يــرادات الطاقــة الكهربائيــة ســتخدام المحطــة لتوليــد الطاقــة كإيجــارات مقابــل إالمتأتيــة مــن  شــراء الطاقــة كإيجــار تشــغيلي وا 
 ستخدام محطة الطاقة.إ

 إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقـة العائـد الفعلـي، بنـاًء علـى المعـدل المسـتخدم لخصـم التـدفقات النقديـة 

 إلى صافي قيمته الدفترية. للموجود المالي نسبةً  المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع
 

 تحقق المصاريف
 يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق. 

 

 مصاريف التمويل
ـــدة الفعليـــة  ـــتم قيـــد مصـــاريف التمويـــل كمصـــروفات عنـــد تحققهـــا. تشـــمل مصـــاريف التمويـــل فوائـــد تحتســـب بطريقـــة الفائ ي

 الشركة من أجل الحصول على التمويل.  ومصاريف أخرى تتكبدها
 

 وآالت ومعدات ممتلكات 
إن وجدت. تشمل  ،واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمةالممتلكات تظهر 
التمويل  وكلفةواآلالت والمعدات الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات كلفة 

 الموحدة للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل
 حتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:إعند تحققها. يتم 

 

  العمر اإلنتاجي

  )سنوات(

 محطة الكهرباء 31

 مباني 31

 سيارات 2

 أجهزة حاسب آلي وطابعات 2

 أجهزة مكتبية 2

 أثاث وتجهيزات مكتبية 2
 

واآلالت والمعـدات وأي أجـزاء جوهريـة منهـا عنـد الـتخلص منهـا أو عنـد عـدم وجـود الممتلكـات  بنـود مـن يتم شطب أي بنـد
، والــذي البنــدخســارة ناتجــة عــن شــطب  أوأو الــتخلص منــه. يــتم قيــد أي ربــح  البنــدســتخدام إمنفعــة إقتصــادية متوقعــة مــن 

 .الموحدة ، في قائمة الدخلللبنديمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية 
 

سـنة ماليـة ويـتم واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كـل  واآلالت والمعدات الممتلكاتلبنود تتم مراجعة القيم المتبقية 
 تعديلها الحقا إن لزم األمر. 
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 موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل المسـاعدات الحكوميـة مبـدئيًا علـى أسـاس القيمـة 
العادلة. الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي خسائر تـدن  متراكمـة 

 في القيمة الدفترية. 
جــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتــاجي المحــدد علــى فتــرة العمــر اإلنتــاجي للموجــود ويــتم دراســة تــدني يــتم إطفــاء المو 

قيمتهـا الدفتريـة عنــد وجـود أحــداث أو تغيـرات فـي الظــروف تشـير إلــى ذلـك. يـتم مراجعــة العمـر اإلنتــاجي وطريقـة اإلطفــاء 
لجـة التغيـر فـي العمـر اإلنتـاجي المتوقـع أو الـنمط الـذي للموجودات غير الملموسة على األقل في نهاية كـل سـنة. يـتم معا

تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادية للموجـودات غيـر الملموسـة مـن خـالل تغييـر فتـرة أو طريقـة اإلطفـاء علـى انـه تغيـر 
روفات التــي اإلطفـاء مــن الموجـودات غيـر الملموســة ذات العمـر المحــدد فـي بنــود المصـم قيــد تفـي التقـديرات المحاســبية. يـ

 تتناسب مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

 حق استخدام محوالت سلطة الطاقة: 
يــتم إطفــاء حــق اســتخدام محــوالت ســلطة الطاقــة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي المتبقــي مــن 

 اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة.محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة على هذا الحق. ويتم قيد مصروف 
 

 القيمة العادلةقياس 
الموجــودات غيــر الماليــة فــي تــاريخ يــتم اإلفصــاح عــن بعــض الماليــة و  القيمــة العادلــة لمعظــم األدواتقيــاس بالشــركة تقــوم 

الظـاهرة  غيـر الماليـةوالموجـودات  الماليـة أيضا باإلفصاح عن القيمة العادلـة لـودواتالشركة . تقوم الموحدة القوائم المالية
 .الموحدة بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية

بيع أصل أو سداد التزام وذلك مـن خـالل عمليـة منظمـة بـين المشـاركين فـي السـوق فـي ل المقابل الماليالقيمة العادلة هي 
 تزامات إما في:لو سداد اإلأصول بيع األ فرضيةتاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على 

 لتزام.إلاو أسوق رئيسي لوصل  -
 في حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.أو  -

 يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
قدرة المشاركين في السوق على توليد منـافع اقتصـادية عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار 

ســـوق الـــذين بـــدورهم الخـــرين فـــي آلـــى مشـــاركين إمثـــل لهـــذه الموجـــودات أو عـــن طريـــق بيعهـــا مـــن خـــالل االســـتخدام األ
 مثل.سيستخدمون هذه الموجودات بالشكل األ

ة لقياس القيمـة العادلـة، وذلـك مـن خـالل كافي معلوماتأساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر الشركة تستخدم 
 معطيات التي ال يمكن مالحظتها.الزيادة استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام 

العادلة ضمن هرم القيمـة العادلـة كمـا ، أو يتم اإلفصاح عن، قيمتها جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاسيتم تصنيف 
 هو موضح أدناه: 

 المستوى االول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا 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.

، تقــوم الخــارجيين مخمنــينالهــؤالء نقــام مــع البعــد الجوهريــة.  الموجــوداتتقيــيم ل تكليــف مخمنــين خــارجيين معتمــدينيــتم 
 كل حالة.في  لتقييملستستخدم  والتيوالمدخالت  ساليباأل باختيارالشركة 
طبيعـة وخصـائص مـن الموجـودات والمطلوبـات وفقـا ل أصـنافبتحديـد الشـركة القيمـة العادلـة، قامـت  اإلفصاح عنلغرض 

 ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
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 تدني الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضـوعي يثبـت تـدني موجـود مـالي محـدد. إذا وجـد 
مثـل هـذا الـدليل، فإنـه يـتم إثبـات أيـة خسـارة تـدنم ضـمن قائمـة الـدخل الموحـدة. يـتم تحديـد التـدني فـي القيمـة الدفتريـة علـى 

 النحو التالي: 
تــدنم يمــة العادلــة، يمثــل التــدني الفــرق بــين الكلفــة والقيمــة العادلــة، بعــد تنزيــل أي خســارة للموجــودات الظــاهرة بالق -

 معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل الموحدة. 

للموجــودات الظــاهرة بالكلفــة، يمثــل التــدني الفــرق بــين القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة المخصــومة  -
 وائد موجودات مالية مماثلة.بسعر السوق الحالي على ع

للموجــودات الظــاهرة بالكلفــة المطفــأة، فــإن التــدني هــو الفــرق بــين القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة  -
 المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 

 

 مواد ومخزون 
لقيمـة المتوقـع تحقيقهـا، أيهمـا أقـل. تمثـل الكلفـة يتم إظهار المواد والمخزون بالكلفة باسـتخدام طريقـة المتوسـط المـرجح أو ا

 كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام.
 

 ذمم مدينة
تــدني الــذمم . يــتم احتســاب مخصــص تــدني للــذمم المدينــةتظهــر الــذمم المدينــة بقيمــة الفــواتير بعــد تنزيــل أيــة مخصصــات 

 . ُتشطب الديون المعدومة عند تحديدها.الذمم المدينةعندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل  المدينة
 
 حليفة ة ستثمار في شركإ

نفـوذًا  للشـركةالحليفـة بإسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة. الشـركة الحليفـة هـي تلـك التـي يكـون ة يتم قيد اإلسـتثمار فـي الشـرك
مــؤثرًا عليهــا وهــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا ولــيس 

 التحكم بهذه السياسات. 
 

الحليفــة فــي قائمــة المركــز المــالي الموحــدة بالكلفــة، مضــافًا إليــه ة وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يظهــر اإلســتثمار فــي الشــرك
الحليفـة ة الحليفة. يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركة من صافي موجودات الشرك الشركةالتغيرات الالحقة في حصة 

 كجزء من القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها، حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل. 
الـدخل الشـامل الموحـدة. يـتم اسـتبعاد و الحليفـة فـي قائمـة الـدخل ة ال الشـركمن صافي نتـائج أعمـالشركة يتم اظهار حصة 

 في الشركة الحليفة.الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية  الشركةاألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين 
 

وافـــق بــإجراء تعـــديالت لتت لشـــركةا. عنـــد الضـــرورة تقــوم للشــركةالحليفـــة هـــي ذات الســنة الماليـــة  إن الســنة الماليـــة للشــركة
 .للشركةالحليفة مع السياسات المحاسبية  السياسات المتبعة في الشركة

 

ضـافية علـى اسـتثماراتها مـا إذا كـان هنـاك ضـرورة لقيـد خسـائر تـدني إالشـركة الحقًا إلستخدام طريقة حقـوق الملكيـة تقـرر 
شـير بتحديـد مـا إذا كـان هنـاك وجـود ألدلـة موضـوعية تالموحـدة فـي تـاريخ القـوائم الماليـة الشـركة الحليفة. تقوم  في الشركة

بإحتسـاب قيمـة التـدني والتـي  الشـركةالحليفـة. فـي حـال وجـود هـذه األدلـة، تقـوم ة فـي الشـرك إلى تـدني فـي قيمـة اإلسـتثمار
 يتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة.تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها و 

 
 النقد والنقد المعادل 

، يشمل النقد والنقد المعـادل النقـد فـي الصـندوق وأرصـدة لـدى البنـوك وودائـع قصـيرة الموحدة لغرض قائمة التدفقات النقدية
 .أقل بعد تنزيل النقد مقيد السحب األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو
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 قروض
قيد القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة. ويعاد الحقـًا تقييمهـا بالكلفـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة يتم 

 العائد الفعلي. تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض في قائمة الدخل الموحدة.
عين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التي حتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بإيتم 

 ستخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.إتشكل جزءًا من العائد الفعلي. يتم قيد اإلطفاء الناتج عن 
 

 ذمم دائنة ومستحقات
مقابــل البضــائع أو الخــدمات المســتلمة ســواء تمــت أو لــم تــتم يــتم إثبــات المطلوبــات للمبــالغ مســتحقة الســداد فــي المســتقبل 

 المطالبة بها من قبل المورد.

 
 مخصصات

مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات )قانونية أو متوقعة( ناشئة عن أحـداث سـابقة علـى أن يكـون  حتسابإيتم 
 من المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

 
 العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في 
تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية 

. تظهر فروقات التحويل من الموحدة القوائم الماليةر الصرف السائدة في تاريخ السنة إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعا
 ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة.

 
 الربح لكل سهم 

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

 تعديلللسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة )بعد  ةالمخفض الحصةيتم إحتساب 
م الممتازة القابلة للتحويل( على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل الفوائد المتعلقة باألسه

 سهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. ألالمرجح لعدد ا
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 وآالت ومعدات ممتلكات .4

  سيارات  مباني  محطة الكهرباء 

 أجهزة حاسب
  أجهزة مكتبية  آلي وطابعات

أثاث وتجهيزات 
  مكتبية

 
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

3131              

              :الكلفة

 31191379217  3339131  3119317  1339272  2219113  392229112  31292219212 بداية السنةكما في 

 119137  39231  127  339317  229111  -  - اإلضافات

 31193179232  3319212  3119222  1229731  2129313  392229112  31292219212 نهاية السنةكما في 

              :االستهالك المتراكم

 2191229212  3119321  3129233  3139331  1129211  2279111  2292119111 بداية السنةكما في 
 291329112  29132  39223  319132  229711  719321  297739132 االستهالك للسنة

 7291239311  3179111  3119371  1119222  2239217  2139322  7193239332 نهاية السنةكما في 
              

              :صافي القيمة الدفترية

 2193229132  329221  113  229321  219712  1119721  2393119211 3131كانون األول  13كما في 

              

  سيارات  مباني  محطة الكهرباء 

 أجهزة حاسب
  أجهزة مكتبية  آلي وطابعات

أثاث وتجهيزات 
  مكتبية

 
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 3133

              :الكلفة

 31791129127  3179321  3119317  1129211  2219113  392229112  31292219212 بداية السنةكما في 
 119211  319121  -  329777  -  -  - اإلضافات
 31191379217  3339131  3119317  1339272  2219113  392229112  31292219212 نهاية السنةكما في 

              :االستهالك المتراكم

 2393319221  3119131  3119131  3219217  1119213  2129221  2197119127 بداية السنةكما في 
 291139123  29121  19213  319213  229311  719321  297739113 االستهالك للسنة

 2191229212  3119321  3129233  3139331  1129211  2279111  2292119111 نهاية السنةكما في 
              

              :صافي القيمة الدفترية

 2191739311  379122  39212  219121  229711  1179112  2191219212 3133كانون األول  13في كما 

 3131كانون األول  13دوالر أمريكي كما في  7119121ودوالر أمريكي  1139321واآلالت والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل ما زالت ُتستخدم في عمليات الشركة تبلغ كلفتها  الممتلكاتتشمل 
 ، على التوالي.3133و
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 موجودات غير ملموسة .5
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 392179212  392319221 الرصيد في بداية السنة

 393119111  - إضافات 

 (3279137)  (3339211) إطفاءات

 392319221  391139177 الرصيد في نهاية السنة

 

وتركيبها من قبل سلطة الطاقة وذلك حوالت رفع تم شراؤها ستة مستخدام إحق في التمثل الموجودات غير الملموسة 
بين شركة غزة لتوليد الكهرباء  3112أيلول  3عت في قم الستخدام شركة غزة لتوليد الكهرباء ضمن االتفاقية التي وُ 

تفقت كل من شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة الطاقة بمعالجة إوسلطة الطاقة والتي بموجبها 
وذلك من  3112التي لحقت بالمحطة جراء القصف الجوي اإلسرائيلي لمحطة الطاقة خالل حزيران  جميع األضرار

وفقًا لالتفاق فإن هذه المحوالت تبقى ملك لسلطة الطاقة ولشركة غزة لتوليد الكهرباء . أجل إعادة التيار الكهربائي
المحوالت. تم االعتراف بهذا الحق  ن تكون الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة هذهأعلى  استخدامهإالحق في 

 3في . تم تركيب أربعة محوالت رفع  كموجودات غير ملموسة على أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند تركيبها
 393119111تركيب محولي رفع بمبلغ  3133عام وتم خالل  دوالر أمريكي 393279112بمبلغ  3112تشرين أول 

على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة ا الحق دوالر أمريكي. يتم إطفاء هذ
 . على هذا الحق

  حليفة شركة في إستثمار .6
     نسبة المساهمة    
    3131  3133  3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  %  %  بلد التأسيس  إسم الشركة
 391119222  391729212  23  22  فلسطين  شركة فلسطين لتوليد الطاقة

           

المساهمة العامة المحدودة )الشركة الطاقة لتوليد  طينالشركة مع مستثمرين آخرين على تأسيس شركة فلس عملت
. سمية دوالر أمريكي للسهم الواحدإبقيمة دوالر أمريكي  391119111قدره  مبدئيفي الضفة الغربية برأسمال  الحليفة(

زيادة رأس  3133تموز  37في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ الشركة الحليفة قررت الهيئة العامة لمساهمي 
 . من قبل المساهمين الشركة الحليفةمليون سهم وتم اإلكتتاب بكامل رأس مال  31مليون سهم إلى  3من  المال
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 :الحليفة شركتهافي  الشركةالمالية المتعلقة باستثمار  المعلومات ملخصالتالي  الجدول يوضح

 ذمم مدينة  .7

 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1197719117  2192229212 ذمم توليد الطاقة الكهربائية 

 (3291119121)  (3291119121) مخصص تدني ذمم مدينة
 3191229221  3292119312 

 (3292119312)  (291119111) قصيرة األجل - ذمم توليد الطاقة الكهربائية 
 -  3191229221 األجل طويلة - ذمم توليد الطاقة الكهربائية 

 

 :3133و 3131كانون األول  13كما في تدني ذمم مدينة فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص 
 

 

3131 
 

3133 
 أمريكيدوالر   دوالر أمريكي 

 297229313  3291119121 رصيد بداية السنة 
 791139713  - لسنة ل المخصص

 3291119121  3291119121 رصيد نهاية السنة 

 
  

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي المركز المالي للشركة الحليفة

 392319132  291719131 موجودات غير متداولة 

 391239331  1219231 موجودات متداولة

 (379121)  (229111) مطلوبات غير متداولة 

 (3379111)  (1739312) مطلوبات متداولة 

 293319111  292329222 حقوق الملكية

 292219311  397119232 غير المدفوعالشركة الحليفة رأسمال 

 193229371  192239373 

 191229771  197379721 القيمة الدفترية قبل التعديل

 (391319112)  (392219122) غير المدفوع الشركة الحليفة مال حصة الشركة في رأس

 391119222  391729212 القيمة الدفترية لالستثمار
 

 االيرادات ونتائج األعمال
 

 
 

 -  -  اإليرادات

 (2119321)  (2229121) مصاريف إدارية وعامة

 (239723)  (219223) إستهالك ممتلكات ومعدات

 (19277)  39237 أخرى 

 (2219217)  (2179111) صافي الخسارة للسنة 

 (3219211)  (3319111) حصة الشركة من صافي الخسارة 
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 : 3133و 3131كانون األول  13كما في  متدنية القيمةغير المدينة فيما يلي جدول أعمار الذمم 
 

  

 

الذمم غير 
المستحقة وغير 
المشكوك في 
 تحصيلها

 الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها 
 

   المجموع

  11أقل من
  يوم

11– 21  
  يوم

  23أكثر من 
 يوم

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
          

3131 3397319731  392219722  392219722  1339233  297319731 

3133 3193219231  392219232  392139111  392129713  293219122 
 

 

إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد  بالكامل. متدنية القيمةفي تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير 
ستخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة. وفقًا التفاقية االكهرباء الحالية والناتجة عن 

دوالر أمريكي من بنك  3191119111عتماد بمبلغ اشراء الطاقة، يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب 
قة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب لم تقم سلطة الطاالموحدة لالتفاقية. حتى تاريخ هذه القوائم المالية  مؤهل وفقاً 
 وبالتالي هذه الذمم غير مضمونة.اإلعتماد 

 مواد ومخزون .8

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 292379731  292119111 قطع غيار 

 1319317  3129111 مستلزمات

 2229111  3119212 بضاعة في الطريق

 139113  3319221 أخرى
 791119117  791139211 

 موجودات متداولة أخرى .9
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3119227  393219121 ذمم ضريبة القيمة المضافة

 179332  391119121 مستحق من مساهمين 

 2339322  2119113 تأمين مدفوع مقدماً 

 3139112  3739131 دفعات مقدمة للموردين

 19722  19221 أخرى

 291179271  7219171 

 النقد المعادل نقد و ال .11
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 29211  39111 نقد في الصندوق

 293229211  197219311 حسابات جارية لدى البنوك 

 197739311  293719321 
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 رأس المال المدفوع .11

 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2191119111  2191119111 المال المصرح بهرأس 

 2191119111  2191119111 رأس المال المكتتب 

 2191119111  2191119111 رأس المال المدفوع 

 

دوالر  3بقيمة إسمية مقدارها  عادياً  سهماً  2191119111من والمدفوع يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب 
 أمريكي للسهم الواحد.

 حتياطي إجباريإ .12

وهو غير  لقانون الشركاتالسنوية وفقًا % من األرباح 31 ةنسببما تم تحويله تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب 
 .قابل للتوزيع على المساهمين

 ض طويل األجلو قر  .11

للحصول على قرض طويل  أحد البنوك المحليةتفاقية مع إ 3133 أيلول 31بتاريخ  شركة غزة لتوليد الكهرباءوقعت 
متساوية نصف سنوية  أقساط 31دوالر أمريكي. يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  3391119111األجل بمبلغ 

يستحق . 3137تشرين األول  3األخير بتاريخ  القسطستحق يو  3131نيسان  3تاريخ يبدأ سداد القسط األول منها ب
بحد أدنى  %3مضافًا إليها  اإلقراض في أسواق لندن )ليبور( لستة أشهر نسبة فائدة سنوية بمعدل سعرعلى القرض 

   .%192كما يستحق على القرض عمولة سنوية بمعدل  %. 7وحد أعلى  2%
جدولة تفاقية إعادة إتوقيع دوالر أمريكي وب 39311911قامت الشركة خالل العام بتسديد القسط األول من القرض والبالغ 

عادة جدولة الرصيد المتبقي من القرض  291119111التسديد المبكر لمبلغ  أقساط القرض حيث تم دوالر أمريكي وا 
دوالر  2229222متساوية قيمة كل قسط مبلغ نصف سنوية أقساط  1يسدد على دوالر أمريكي ل 291119111والبالغ 
  .ةخالل السن وتم تسديده 3131تشرين األول  3بتاريخ لقسط األول منها إستحق اأمريكي 

والبالغ القرض  الحقًا لتاريخ القوائم المالية قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء بالتسديد المبكر لكامل الرصيد المتبقي من
 أمريكي. دوالر 293229222

للحصول على قرض طويل  بنك محلي آخرتفاقية مع إ 3131 تشرين الثاني 7بتاريخ  وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء
، يستحق ينصف سنو  قسط 32دوالر أمريكي. يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  291119111األجل بمبلغ 
نسبة يستحق على القرض . 3133كانون األول  2األخير بتاريخ  القسطستحق يو  3132نيسان  2بتاريخ القسط األول 

وحد أعلى  %292بحد أدنى  %1مضافًا إليها  فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن )ليبور( لستة أشهر
تتمثل ضمانات القرض في تعهد شركة غزة لتوليد الكهرباء . %3كما يستحق على القرض عمولة سنوية بمعدل  %. 7

وضع البنك كمستفيد بشكل جزئي تحت بتحويل حساب تحصيل الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة إلى هذا البنك و 
إلى كفالة الشركة لشركة غزة لتوليد  باإلضافةشركة غزة لتوليد الكهرباء معدات على موجودات و بوليصة التأمين 

  الكهرباء.
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 القروض:أقساط فيما يلي جدول تسديد 
3131   

   دوالر أمريكي

391239211  3132 

391219212  3132 

391229223  3132 
391719223  3137 
2229111  3131 

 3131ما بعد   391119177
3192229222   

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .14

 فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة: 
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 391319121  391119133 الرصيد في بداية السنة

 3219111  3129112 إضافات خالل السنة

 (139212)  (319112) دفعات خالل السنة

 391119133  391319231 الرصيد في نهاية السنة

 تسهيالت ائتمانية .15

أحد لتوقيع على إتفاقية للحصول تسهيالت ائتمانية من با 3131تشرين الثاني  7 الكهرباء بتاريخ لتوليد غزة قامت شركة
 سنوية  وعمولة %2 تبلغ سنوية فائدة بنسبة أمريكي دوالر 297119111 بمبلغ مدين جاري شكل على البنوك المحلية

 التسهيالت إتفاقية تاريخ من عام بعد مدين الجاري حساب من المستغل السقف على أن يسدد %3 سنوية نسبة بمعدل

حساب تحصيل الذمم في تعهد شركة غزة لتوليد الكهرباء بتحويل  التسهيالت االئتمانيةتتمثل ضمانات . ئتمانيةاال
على موجودات بوليصة التأمين  ووضع البنك كمستفيد بشكل جزئي تحتالمدينة المستحقة من سلطة الطاقة إلى البنك 

بلغ الرصيد المستغل مبلغ  ومعدات شركة غزة لتوليد الكهرباء باإلضافة إلى كفالة الشركة لشركة غزة لتوليد الكهرباء.
 .3131كانون األول  13ي دوالر أمريكي كما ف 297119111
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 مطلوبات متداولة أخرى .16

 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3192139713  3197129771 مساهمين غير مدفوعة توزيعات

 293129711  291319231 ذمم ومخصصات الصيانة

 392729111  7139332 مستحق لشركة اتحاد المقاولين 

 1319111  1319111 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة 

 1329273  2719721  مخصصات أخرىو مصاريف مستحقة 

 2119222  2719771 *ضريبة رواتب 

 3279111  3129111 إيجار أرض المحطة 

 3319211  3129121 مخصصات إجازات الموظفين

 729111  729111 مستحق لمزودي الخدمات االستشارية 

 239172  - مستحق لمساهمين 

 3391139111  3191779722 
 

حزيران  فيوذلك إستنادًا إلى المرسوم الرئاسي الصادر لم تقم الشركة بإحتساب ضريبة دخل على رواتب موظفيها  *
 والخاص بإعفاء كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( من الضرائب.  3117

 توليد الطاقة الكهربائية .17
 لصالح سلطة الطاقة وفقاً  الكهربائية محطة الطاقة استخداميمثل هذا البند إيرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة عن 

( كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات 2إيجارًا تشغيليًا وفقأ للتفسير رقم ) اعتبارهاتم التفاقية شراء الطاقة والتي 
 . (291)المحاسبية 

 

الطاقة تعد بشكل جوهري قسطًا ثابتًا على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لمحطة الكهرباء يقارب متطلبات إن فواتير توليد 
عن لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة بالتسديد  . وفقاً المتعلق بعقود اإليجار( 37القسط الثابت لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

الكهربائية دون األخذ في االعتبار قدرة سلطة الطاقة الستيعاب هذه كافة الطاقة الكهربائية المتوفرة من محطة الطاقة 
على سلطة وكذلك فإن  تفاقية شراء الطاقة لكل سنة من سنوات هذه االتفاقية،إفي  الطاقة وذلك بأسعار محددة مسبقاً 

 طاقة.ة بالوقود الالزم إلنتاج الوعلى حسابها الخاص، توفير وتزويد المحط، الطاقة في جميع األوقات

 الكهربائية  خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة .18

وذلك وفقًا لما أقره مجلس إدارة الشركة في  الكهربائيةيمثل هذا البند ما تم خصمه خالل السنة من فاتورة توليد الطاقة 
دوالر أمريكي إبتداًء  3219111خصمًا شهريًا بمبلغ سلطة الطاقة بمنح  3133كانون األول  32بتاريخ  دةجلسته المنعق

 .وحتى إشعار آخر 3131من فاتورة شهر كانون الثاني 
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 مصاريف تشغيلية  .19

 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 291139123  291329112 إستهالك عقارات وآالت ومعدات

 392129233  291129721 تشغيل وصيانة المحطة

 193129131  291129727 ومكاف ترواتب وأجور 

 7129122  1219331 تأمين المحطة

 1129332  2219311 خدمات أمن

 3219111  2119111 رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية 

 2279311  1119211 سفر ومواصالت

 729223  3219121 أتعاب مهنية واستشارية

 3219111  3139337 تعويض نهاية الخدمة

 3279137  3339211 إطفاء الموجودات غير الملموسة

 3229211  3229211 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة

 3279111  3279111 إيجار األرض

 3329221  3329233 تأمين موظفين

 239213  729222 مستلزمات مكتبية

 219213  229221 هاتف وفاكس

 319212  219212 أتعاب قانونية

 329111  319211 في السوق المالي رسوم إدراج

عالن  29127  319231 دعاية وا 

 119112  3119372 متفرقة

 3391329273  3292739221 

 قةفوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطا .21
إبتداءًا من ، التوقف عن إحتساب فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة دارة خالل العاماإلوافق مجلس 

 .وحتى إشعار آخر 3131فاتورة شهر شباط 

 أخرى )مصاريف( إيرادات .21

  تفاصيل هذا البند: فيما يلي 
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1219133  - مخصصات ال لزوم لها

 (3119323)  (3119121) فروقات ترجمة عمالت 

 3229222  (3279711) أخرى

 (3179221)  391329132 
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 المخفضة للسهم من ربح السنةو الحصة األساسية  .22
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 192329223  292239112 ربح السنة

 سهم  سهم 

 2191119111  2191119111 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1932  1911 األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنةالحصة 

 نقدية توزيع أرباح .21

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بمبلغ  3131نيسان  31قد في عُ أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي 
 % من رأس المال المدفوع.31، وهو ما يعادل 3133دوالر أمريكي عن عام  291119111

 

بتوزيع أرباح بمبلغ مجلس اإلدارة توصية  3133نيسان  32أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي ُعقد في 
 % من رأس المال المدفوع.31، وهو ما يعادل 3133دوالر أمريكي عن عام  291119111

 ذات عالقة جهاتمعامالت مع  .24
ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين  جهاتيمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع 

وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم إعتماد سياسة 
 ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة. الجهاتاألسعار والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع 

 ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي: الجهاتإن المعامالت مع 
  

 

 طبيعة العالقة

 
3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 397119711  391319132  مساهم رئيسي  نقد لدى البنك العربي 

 179332  391119121  مساهمون رئيسيون  مستحق من مساهمين

 392729111  7139332  مساهم رئيسي  مستحق لشركة اتحاد المقاولين 

 239172  -  مساهم رئيسي  مستحق لمساهمين
 3192139713  3197129771  مساهمون رئيسيون  ةمساهمين غير مدفوع توزيعات

 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

أعضاء مجلس  
 اإلدارة

 

1319111  1319111 
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 ذات العالقة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي: الجهاتتتضمن المعامالت مع 
  

 طبيعة العالقة

 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

ئتمانية اوتسهيالت مصاريف تمويل قرض 
 3119722  -  مساهم رئيسي  لبنك العربي ل

رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية مقدمة 
  من الشركة المتحدة للخدمات الهندسية 

 
 3119111  3119111  شركة شقيقة

تحاد إخدمات واستشارات مقدمة من شركة 
 279111  1129111  مساهم رئيسي  المقاولين

       
       تعويضات اإلدارة العليا:

 1129221  1229317    رواتب وأجور

 319732  329112  تعويض نهاية الخدمة

 3229211  3229211  مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة

 ضريبة الدخل .25
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء ومساهميها )فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات 

سنة وألي فترة تمديد  31الفلسطينية، لكامل فترة االتفاقية البالغة من شركة غزة لتوليد الكهرباء( من جميع الضرائب 
 أخرى على االتفاقية.

 
عن أعمالها  الدوائر الضريبةلم تقم الشركة بعمل تسويات ضريبية مع  الموحدة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية

 .3133وحتى عام  3111في للفترة منذ التأسيس 

 وااللتزامات المحتملةااللتزامات التعاقدية  .26

 :والمحتملة ما يلي التعاقدية تمثل االلتزامات
 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3792239731  3292719333  تطوير واستشارات فنية صيانة و خدمات  إتفاقيات

 392119111  391239111 المقام عليها المحطة األرض استئجارتفاقية إ

 391319112  392219122 الجزء غير المسدد في إستثمار في شركة حليفة
 3192719377  3391729127 

 

دوالر أمريكي  3739131لتزامات التعاقدية للشركة الحليفة مبلغ باإلضافة إلى ذلك، بلغت حصة الشركة من اال
 على التوالي.  3133و  3131كانون األول  13دوالر أمريكي كما في  2119333و
 

 التفاقية شراء الطاقة كما في اً من خالل إستخدام المحطة وفق توليد الطاقة الكهربائية المستقبليةإجمالي فواتير تبلغ 
 ما يلي: 3133و 3131كانون األول  13

 3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1192219331  1197229273 خالل سنة
 33291179113  33293139211 بعد سنة حتى خمس سنوات

 31291229313  37191229233 أكثر من خمس سنوات

 11197119212  12393229712 
 



 

  33 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .27

 في القوائم المالية حسب تصنيفها التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لودوات المالية وضح الجدولي
 :الموحدة

 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 3131  3133  3131  3133 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية

 3292119312  3191229221  3292119312  3191229221 ذمم مدينة

 3229211  193279121  3229211  193279121 أخرى ماليةموجودات 

 293229211  197219311  293229211  197219311 النقد والنقد المعادل

 2393139312  1391339333  2393139312  1391339333 

        مطلوبات مالية

 3391119111  3192229222  3391119111  3192229222 األجلقروض طويل 

 -  297119111  -  297119111 تسهيالت ائتمانية
 3293319132  3791339223  3293319132  3791339223 مطلوبات مالية أخرى

 1193229112  3293319132  1193229112  3293319132 

القيم العادلة للموجودات  تحديدتم  .العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية ةالقيمإن 
والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع 

 اإلجبارية أو التصفية.

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

التدفقات النقدية المتوقعة  من خالل خصمالخاضعة للفائدة لقروض ااألجل و للذمم المدينة طويلة تم تقدير القيمة العادلة 
 .باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر

 إدارة المخاطر .28

األخرى. إن الهدف من هذه  الماليةوبعض المطلوبات  األجل ةض طويلو تتألف المطلوبات المالية للشركة من قر 
المطلوبات المالية هو تمويل نشاطات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة عدة موجودات مالية مثل الذمم 

 والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات الشركة.النقد المعادل و النقد األخرى و  الماليةالمدينة وبعض الموجودات 
األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر  إن المخاطر األساسية الناتجة عن

السيولة ومخاطر العمالت األجنبية. يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي 
 :تتلخص بما يلي

 
 مخاطر أسعار الفائدة

كانون  13يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 
 ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.3131األول 
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كة لسنة واحدة، ويتم تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشر 
. 3133و 3131كانون األول  13حتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في إ

ومعاكس ألثر الزيادة  الفائدة مساو   إن أثر النقص المتوقع في أسعار ال يوجد تأثير مباشر على حقوق الملكية للشركة.
 المبينة أدناه:

 
 

 الزيادة  
  في سعر الفائدة 

األثر على ربح 
 السنة

 دوالر أمريكي  أساسنقطة    

3131      

 (319222)  + 31   دوالر أمريكي 

 
 

  
   

3133      

 (339111)  + 31   دوالر أمريكي 

 مخاطر االئتمان 
ستخدام محطة الطاقة لتوليد إوالناتجة عن  الشركة التابعةئتمان ناتجة عن أن كافة إيرادات االشركة معرضة لمخاطر 

التفاقية شراء الطاقة، يتوجب على سلطة الطاقة تزويد  الطاقة الكهربائية متأتية من طرف واحد وهو سلطة الطاقة. وفقاً 
لم تقم سلطة  الموحدة دوالر أمريكي. حتى تاريخ هذه القوائم المالية 3191119111الشركة بكتاب اعتماد بنكي بمبلغ 

 الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب االعتماد كما هو مطلوب وفقًا التفاقية شراء الطاقة.
لمخاطر االئتمان قد ينجم  وشركتها التابعةبالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى فإن تعرض الشركة 

 ه والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزامات

 مخاطر السيولة
الحفاظ على و من مخاطر السيولة من خالل توفير إمكانية الحصول على تسهيالت بنكية  وشركتها التابعةتحد الشركة 

ومتابعة تحصيل الذمم المدينة من سلطة  لتزاماتهما المتداولة وتمويل نشاطاتهما التشغيليةإرصيد من النقد مناسب لتغطية 
على  3133و 3131كانون األول  13يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في الطاقة.

 أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

  أشهر 1أقل من  

1 – 33 
  أشهر

 2أكثر من سنة إلى 
 المجموع  سنوات

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        3131كانون األول  13

 3197219333  291319312  2119212  293219373 األجل ةطويلض و قر 

 291129111  -  291129111  - ئتمانيةاتسهيالت 
 3791339223  -  3292219212  391719122 أخرى ماليةمطلوبات 

 792339332  3393229333  291319312  1192129223 

        3133كانون األول  13

 3392379237  197129112  397339113  - األجل ةض طويلو قر 

 3293319132  -  3393179173  193339121 أخرى ماليةمطلوبات 

 193339121  3291319111  197129112  3792179123 
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 مخاطر العمالت األجنبية
مقابل الدوالر األمريكي الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف يبين 

ومعاكس  مساو   العمالتإن أثر النقص المتوقع في أسعار  مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. ،العمالت األجنبية
 ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

الزيادة في سعر 
اليورو  صرف

 مقابل
  الدوالر األمريكي

األثر على ربح 
  السنة

الزيادة في سعر 
 صرف 

 الشيقل اإلسرائيلي
 مقابل

  الدوالر األمريكي

ربح  األثر على
  السنة

الزيادة في سعر 
صرف الكورون 
 السويدي مقابل
  الدوالر األمريكي

 ربح األثر على

 السنة

 دوالر أمريكي  %  دوالر أمريكي  %  دوالر أمريكي  % 

3131             

 3229121  +31  (19371)  +31  39121  +31 دوالر أمريكي

            

3133             

 3179113  +31  (79113)  +31  (39222)  +31 دوالر أمريكي

 إدارة رأس المال .29

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

جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل. هذا ولم تقم  تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وا 
الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة 

تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة  السابقة. إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال
دوالر أمريكي  1192279123مقابل  3131كانون األول  13دوالر أمريكي كما في  7193319127والبالغ مجموعها 

 .3133كانون األول  13كما في 

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .11
 الممتلكاتالتي تتمثل بشكل رئيسي من الشركة و ة أنشطتهما في غزة. إن موجودات كاف وشركتها التابعةتمارس الشركة 

الشركة واالقتصادي في غزة يزيد من خطر ممارسة  السياسيواآلالت والمعدات تقع في غزة. إن عدم استقرار الوضع 
 .أنشطتهاموجوداتها من خالل  ألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلبًا على أدائها وعلى القدرة على إسترداد


