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 إلى مساهمي تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 الشركة الفلسطينية للكهرباء 
 

والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما )الشركة( فلسطينية للكهرباء المرفقة للشركة الالموحدة لقد دققنا القوائم المالية 
وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات  2014كانون األول  31في 

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

 الموحدة اإلدارة عن القوائم المالية مجلس مسؤولية
وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية،  الموحدة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية

الناتجة عن  خالية من األخطاء الجوهرية سواءً موحدة اد قوائم مالية إلعدالضروري  ةالرقابة الداخليباإلضافة إلى تحديد نظام 
 حتيال أو خطأ.إ

 مسؤولية مدققي الحسابات
ستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية ا الموحدة إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية

ر االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايي
 خالية من األخطاء الجوهرية.الموحدة بأن القوائم المالية 

. إن اختيار الموحدة يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية
سواء  الموحدةجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الك اإلجراءات يستند الى ت

للمنشأة ذي  ةالناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي
بداء إبصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف  الموحدةمالية الصلة بإعداد وعرض القوائم ال

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

 ن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.إعتقادنا افي 

 الـــرأي
كانون األول  31كما 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. 2014

 فقرات توكيدية
المرفقة، تعرضت محطة توليد الطاقة الموحدة ( حول القوائم المالية 19)كما هو مبين في ايضاح دون إبداء تحفظ في رأينا، 
 السنةالشركة خالل قامت عن التشغيل لحوالي شهرين.  في إيقافهامما تسبب  السنة رائيلي خاللالتابعة للشركة لقصف اس

لمحطة وتتوقع إدارة الشركة أن تتمكن من إتمام أعمال الصيانة ئي لجز التشغيل بأعمال صيانة وترميم مكنتها من القدرة على ال
 سنة.خالل والقدرة على التشغيل الكلي والترميم 
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التابعة شركة ال( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء 26مبين في إيضاح ) كما هوو 

( من جميع الضرائب الفلسطينية، لكامل فترة االتفاقية التابعةشركة الومساهميها )فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من 
لم تقم الشركة بعمل المرفقة  الموحدة القوائم الماليةخ إصدار حتى تاري يد أخرى على االتفاقية.سنة وألي فترة تمد 20البالغة 

 .2013وحتى عام  1999في عن أعمالها للفترة منذ التأسيس مع الدوائر الضريبة تسويات ضريبية 
راء الطاقة، فإن سلطة الطاقة والموارد التفاقية ش وفقاً و ( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، 7كما هو مبين في إيضاح )و 

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

( حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من 31يضاح )كذلك كما هو مبين في إ
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 

 206/2012رقم  رخصة
 
 

 سائد عبداهلل
 105/2003رخصة رقم 

 

 
 
 

 2015آذار  22  
 فلسطين  -غزة 
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 لكهرباءالشركة الفلسطينية ل
 قائمة المركز المالي الموحدة

 2014كانون األول  31كما في 
 

2013  2014    

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 الموجودات     

 موجودات غير متداولة     

 وآالت ومعدات ممتلكات 4  50.969.469  63.146.326
 موجودات غير ملموسة 5  2.080.294  2.301.877
 إستثمار في شركة حليفة 6  -  2.074.685

 طويلة األجل  –ذمم مدينة  7  15.616.643  23.366.643
 للبيع  متوفرةموجودات مالية  8  500.000  -
 تحت التنفيذ  مشروع 9  99.512  -

90.889.531  69.265.918   
 

 الموجودات المتداولة     

 مواد ومخزون  10  7.684.076  7.338.807

 قصيرة األجل – ذمم مدينة 7  12.441.615  6.000.000

 موجودات متداولة أخرى 11  3.209.670  4.007.478

  النقد المعادلنقد و ال 12  10.931.576  9.771.288

27.117.573  34.266.937    

 مجموع الموجودات   103.532.855  118.007.104

      

 حقوق الملكية والمطلوبات     

 ملكية ال وقحق     

 رأس المال المدفوع 13  60.000.000  60.000.000

 حتياطي إجباريإ 14  8.377.900  8.189.413

 أرباح مدورة    9.626.320  10.929.934

 وق الملكيةمجموع حق   78.004.220  79.119.347

      

 المطلوبات غير المتداولة     

 األجل ةطويل قروض 15  4.011.129  8.591.844

 مخصص تعويض نهاية الخدمة 16  2.617.450  2.310.420

10.902.264  6.628.579    

 مطلوبات متداولة     

 األجل تستحق خالل عام ةض طويلو أقساط قر  15  647.382  1.952.600

 تسهيالت ائتمانية 17  -  4.700.000
 مطلوبات متداولة أخرى 18  18.252.674  21.332.893

27.985.493  18.900.056    
 مجموع المطلوبات   25.528.635  38.887.757

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات   103.532.855  118.007.104
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 سطينية للكهرباء الشركة الفل
 لشامل الموحدةقائمة الدخل والدخل ا

 2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 
      

   2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات 

 30.453.120  24.186.578  19 الكهربائيةالطاقة توليد 

 (3.000.000)  (1.750.000)  20 ومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائيةخص

 (21.915.672)  (15.354.321)  21 مصاريف تشغيلية

   7.082.257  5.537.448 
      

 122.524  -  22 فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة 

 (571.380)  (416.400)   مصاريف تمويل 

 -  864.744  6 أرباح بيع إستثمار في شركة حليفة 
 (229.039)  (75.816)  6 ال شركة حليفةحصة الشركة من نتائج أعم

 -  (5.608.066)  4  ممتكات وآالت ومعداتخسائر إستبعاد 
 (297.558)  38.154   أخرى)مصاريف(  إيرادات

 4.561.995  1.884.873   ربح السنة

 -  -   بنود الدخل الشامل األخرى 

 4.561.995  1.884.873   الدخل الشامل للسنةإجمالي 

      

 0.08  0.03  23 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
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 لكهرباءالشركة الفلسطينية ل

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مجموع
  حقوق الملكية

 أرباح 
  مدورة

 
 احتياطي 

  إجباري

 
 رأس المال

  المدفوع

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
       2014 

 بداية السنةالرصيد في  60.000.000  8.189.413  10.929.934  79.119.347

 الدخل الشامل للسنةإجمالي  -  -  1.884.873  1.884.873

 حتياطي اإلجبارياإل إلىالمحول  -  188.487  (188.487)  -

 (24)إيضاح أرباح نقدية موزعة  -  -  (3.000.000)  (3.000.000)

 نهاية السنةالرصيد في  60.000.000  8.377.900  9.626.320  78.004.220

        

       2013 

 بداية السنةالرصيد في  60.000.000  7.733.213  12.824.139  80.557.352

 الدخل الشامل للسنةإجمالي  -  -  4.561.995  4.561.995

 حتياطي اإلجباريالمحول إلى اإل -  456.200  (456.200)  -

 (24)إيضاح أرباح نقدية موزعة  -  -  (6.000.000)  (6.000.000)

 نهاية السنةالرصيد في  60.000.000  8.189.413  10.929.934  79.119.347
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 لكهرباءالشركة الفلسطينية ل

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 2014كانون األول  31تهية في للسنة المن

 
2013  2014    

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 أنشطة التشغيل     

 ربح السنة   1.884.873  4.561.995

   

  

 تعديالت:

 مخصص تعويض نهاية الخدمة   413.254  235.304

 ممتلكات وآالت ومعدات ستهالكإ   6.649.706  6.915.884

 إطفاءات   221.583  221.583

 مصاريف تمويل    416.400  571.380

 وآالت ومعدات  ممتلكاتخسائر إستبعاد    5.608.066  -
 أرباح بيع إستثمار في شركة حليفة    (864.744)  -

 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة   75.816  229.039
12.735.185  14.404.954    

 لمال العامل:التغير في رأس ا     

 ذمم مدينة   1.308.385  (3.676.409)

 موجودات متداولة أخرى   797.808  (3.258.508)

 مواد ومخزون    (345.269)  43.881

 مطلوبات متداولة أخرى   (1.067.501)  (610.923)

 دفعات تعويض نهاية الخدمة   (106.224)  (13.906)

5.219.320  14.992.153 
 أنشطة التشغيلمن قد صافي الن  

   
 أنشطة االستثمار  

 وآالت ومعداتممتلكات شراء    (80.915)  (90.027)

 مشاريع تحت التنفيذ    (99.512)  -
 إستثمار في شركة حليفة   2.363.613  (1.270.279)
(1.360.306)  2.183.186 

 أنشطة االستثمار من )المستخدم في(صافي النقد   

   
 لتمويلأنشطة ا  

 قرض طويلة األجل    -  5.300.000
 تسديد أقساط قرض طويل األجل   (5.885.933)  (5.755.556)

 تسهيالت ائتمانية    (4.700.000)  4.700.000
 مصاريف تمويل مدفوعة   (395.049)  (550.327)

 أرباح موزعة   (5.034.069)  (2.955.003)

739.114  (16.015.051) 
 أنشطة التمويلمن  (المستخدم في) قدصافي الن  

4.598.128  1.160.288 
 في النقد والنقد المعادلالزيادة   

5.173.160  9.771.288 
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة   

9.771.288  10.931.576 
 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 12 
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 الشركة الفلسطينية للكهرباء 

 الموحدة القوائم المالية إيضاحات حول
 2014كانون األول  31

 عام .1
كانون األول  14جلت لدى مراقب الشركات بتاريخ سُ )الشركة( في مدينة غزة، و  أسست الشركة الفلسطينية للكهرباءت

 . عامة ( كشركة مساهمة563200971) تحت رقم الفلسطينيلقانون الشركات  وفقاً وهي مسجلة  1999
الرئيسية في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والقيام  تتلخص أهداف الشركة

 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  20ح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولمدة الكهربائية في قطاع غزة لصال
، مع إمكانية تمديد فترة الحق الحصري لفترتين 2004آذار  15في  التجارية لمحطة الطاقة الكهربائية )المحطة(

 سنوات.  5إضافيتين مدة كل منها 
مال الشركة. يتم توحيد القوائم من رأس %65 للطاقةشركة فلسطين  حيث تملكللطاقة تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين 

 .للطاقةالمالية للشركة مع القوائم المالية لشركة فلسطين 
 .2015آذار  22عتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ إتم 

 القوائم المالية الموحدة .2
كانون  31لقوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في تشمل القوائم المالية الموحدة ا

برأسمال مصرح به  1999غزة عام في . تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء والمملوكة بالكامل للشركة 2014األول 
 د.حدوالر أمريكي للسهم الوا 10رها سمية مقداإسهمًا بقيمة  6.000.000يتألف من 

 السياسات المحاسبية .3

 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
 عملة األساس للشركة.تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي ويمثل ال
 . تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية

 أسس توحيد القوائم المالية 3.2
سيطرة ال. تتحقق 2014كانون األول  31تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في 

معرضة، لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارها بالشركة المستثمر بها وأن يكون للشركة للحق، أو تكون الشركة عند امتالك 
 أيضًا القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها في الشركة التابعة. 

 تتحقق سيطرة الشركة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت الشركة لديها:
 (المستثمر فيها الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة على توجيه نشاطات الشركة)فيها على الشركة المستثمر  النفوذ -

 العوائد نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بهاالتأثير على لها القدرة والحق في الشركة عندما تكون  -

 . نفوذها على هذه الشركة خالللها القدرة على التأثير على هذه العوائد من  -

ة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير تقوم الشرك
في احد العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول الشركة 

ى شركتها التابعة. يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل على السيطرة وينتهي التوحيد عند فقدانها للسيطرة عل
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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.

الشركة والشركة الناتجة عن المعامالت بين  غير المتحققة اح والخسائرتم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرب
 . التابعة وتوزيعات األرباح بالكامل

 التغيرات في السياسات المحاسبية  3.3
للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد  الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية

باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعض التعديالت على معايير التقارير  2013كانون األول  31كما في  الموحدةالمالية  القوائم
، لم ينتج عن تطبيق التعديالت أي أثر 2014المالية الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول إبتداًء من أول كانون الثاني 

 للشركة. الموحدةعلى القوائم المالية 

 (36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) –صاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات غير المالية اإلف

قياس القيمة العادلة، على  –( 13تقوم هذه التعديالت بإزالة األثر غير المتعمد لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
تدني الموجودات، باإلضافة إلى ذلك تتطلب هذه  –( 36ي رقم )اإلفصاحات المطلوبة من قبل معيار المحاسبة الدول

التعديالت اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد والتي تم االعتراف بخسارة تدني 
 .)أو استرداد خسارة التدني( لها خالل الفترة

 ( الرسوم الحكومية21التفسير رقم )
سير آلية االعتراف بالمطلوبات الناتجة عن الرسوم الحكومية عندما تتوفر الشروط ذات العالقة وفقًا يوضح هذا التف

للتشريعات سارية المفعول، كذلك يوضح التفسير فيما يتعلق بالرسوم الحكومية التي تخضع لحد أدنى أنه ال يجب 
 .االعتراف بأي مطلوبات قبل الوصول إلى الحد األدنى المعتمد

 يير الصادرة حديثاً وغير نافذة المفعولالمعا
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتعديالت التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد 

لى من قبل الشركة. إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر ع
تم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة يس .لشركةلالمركز أو األداء المالي أو حول إفصاحات القوائم المالية الموحدة 

 المفعول.
 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 بجميع"االدوات المالية"  (9)لي رقم بإصدار معيار التقارير المالية الدو خالل العام قام مجلس معايير المحاسبة الدولية 
وكافة االصدارات السابقة  "تصنيف وقياس االدوات المالية" (39)معيار المحاسبة الدولي رقم ليكون بدياًل عن مراحله 

متطلبات جديدة لتصنيف وقياس وتدني قيمة االدوات المالية، يبين هذا المعيار (. 9لمعيار التقارير المالية الدولية رقم )
 .2018كانون الثاني  1نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  معيارال اصبح هذيس .ومحاسبة التحوط

 مع العمالء اإليرادات من العقود( 15معيار التقارير المالية الدولية رقم )

هذا المعيار، فإن اإليراد ُينشئ هذا المعيار نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقها لإليرادات من العقود مع العمالء. وفقًا ل
يعكس المقابل المالي الذي تتوقعه المنشأة وذلك نتيجة تحويلها للعمالء أية سلع أو خدمات. ُتزود مبادئ هذا المعيار 

 1للقياس ولإلعتراف باإليرادات. سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  انتظاماً  طريقة أكثر
حاليًا على تحديد أثر تطبيق هذا المعيار على قوائمه  شركةال تعملمع السماح بالتطبيق المبكر.  2017ي كانون الثان

المالية ويتوقع بأن يقوم تطبيقه عندما يصبح نافذ المفعول. ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت وُيلغي جميع 
 مالية الدولية.متطلبات اإلعتراف باإليرادات الحالية في معايير التقارير ال
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 األسس والتقديرات  3.4
ستخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية إوفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب الموحدة إن إعداد القوائم المالية 

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

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

 

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

 نهاية كل سنة مالية. 
 

 تدني الذمم المدينةمخصص 

عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية  نة وذلكلتحديد مبالغ التدني في الذمم المدييتم استخدام تقديرات معينة 
  .لن يتم تحصيلهاالمدينة بأن بعض هذه الذمم 

 .تعتقد اإلدارة أن التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 3.5
 تحقق اإليرادات

تصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االق
 بموثوقية، كذلك يجب توفر الظروف الخاصة قبل إثبات اإليرادات التالية: 

 توليد الطاقة الكهربائية
قة ستخدام محطة الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون فيها الطاإتتحقق 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.17تقارب متطلبات القسط الثابت لمعيار المحاسبي الدولي )
( الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل 4)تقوم الشركة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية الدولية رقم 

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

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

ســـتخدام إحصـــول المشـــتري أو قدرتـــه علـــى الـــتحكم فـــي مقـــدار يزيـــد عـــن مـــا يعتبـــر مقـــدارًا غيـــر كبيـــر مـــن إنتـــاج أو 
 األصل.

ي الـتحكم فـي الوصــول إلـى مكـان األصـل مــع حصـول المشـتري أو قدرتـه علــى أن يكـون للمشـتري القـدرة أو الحــق فـ -
 ستخدام األصل.إالتحكم في مقدارًا يزيد عن ما يعتبر مقدارًا غير كبير من إنتاج أو 

حتمــال ضــئيل فــي حصــول أي جهــة أو جهــات أخــرى غيــر المشــتري علــى مقــدار إأن تشــير الحقــائق والظــروف إلــى  -
ستخدام األصل خالل فترة التعاقد باإلضافة إلـى عـدم كـون السـعر إغير كبير من إنتاج أو  يزيد عن ما يعتبر مقداراً 

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

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

الطاقــة ال تنقــل تفاقيــة شــراء إ وحيــث أن( المتعلــق بعقــود اإليجــار. 17ايجــار وتعــالفج وفقــًا لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم )
تفاقيـة إترتيبـات  معالجـةتـم  فقـدلـى سـلطة الطاقـة إبشكل كبير جميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية موجـودات المحطـة 
يــرادات الطاقــة الكهربائيــة المتأتيــة مــن  ســتخدام المحطــة لتوليــد الطاقــة كإيجــارات مقابــل إشــراء الطاقــة كإيجــار تشــغيلي واا

 ستخدام محطة الطاقة.إ
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 رادات الفوائدإي
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية 

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

 تحقق المصاريف
 د حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق. يتم قيد المصاريف عن

 مصاريف التمويل
تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة  موجوداتو إنتاج أو إنشاء أتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء ت

كون تت .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها الموجودات.لالستعمال كجزء من تكلفة هذه 
 .للحصول على التمويل الشركةالتكاليف األخرى التي تتكبدها مصاريف التمويل من الفوائد و 

 وآالت ومعدات ممتلكات 
إن وجدت. تشمل  ،واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمةالممتلكات تظهر 

التمويل  وكلفةواآلالت والمعدات الممتلكات كبدة إلستبدال أي من مكونات واآلالت والمعدات الكلفة المتالممتلكات كلفة 
 الموحدة للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل

 جي المتوقع كما يلي:حتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاإعند تحققها. يتم 
  العمر اإلنتاجي

  )سنوات(

 محطة الكهرباء 20

 مباني 20

 سيارات 5

 أجهزة حاسب آلي وطابعات 4

 أجهزة مكتبية 4

 أثاث وتجهيزات مكتبية 5

واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود الممتلكات  بنود من يتم شطب أي بند
، والذي البندخسارة ناتجة عن شطب  أوأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح  البندستخدام إنفعة إقتصادية متوقعة من م

 .الموحدة ، في قائمة الدخلللبنديمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية 
اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم واألعمار  واآلالت والمعدات الممتلكاتلبنود تتم مراجعة القيم المتبقية 

 إن لزم األمر. ،تعديلها الحقاً 

 تحت التنفيذ مشروع
تحت التنفيذ تصاميم اإلنشاءات واألجور المباشرة والمواد والمقاولين وجزء من التكاليف غير المباشرة  يشمل المشروع
 إلى حساب ممتلكات وآالت ومعداتيتم تحويله  ل أجزاء منهالمشروع أو إكتماعند االنتهاء من تنفيذ  .وتكلفة التمويل

تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة  للمشروعيتم إجراء دراسة تدني في القيمة الدفترية 
 المتوقع استردادها. للقيمة للمشروعفي حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تخفيض القيمة الدفترية  ا المشروع.الدفترية لهذ

 موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل المساعدات الحكومية مبدئيًا على أساس القيمة 

كمة العادلة. الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي خسائر تدٍن مترا
 في القيمة الدفترية. 

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

موسة على األقل في نهاية كل سنة. يتم معالجة التغير في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط الذي للموجودات غير المل
تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادية للموجودات غير الملموسة من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء على انه تغير 
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الملموسة ذات العمر المحدد في بنود المصروفات التي  اإلطفاء من الموجودات غيرم قيد تفي التقديرات المحاسبية. ي
 تتناسب مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 

  ةحق استخدام محوالت سلطة الطاق
يتم إطفاء حق استخدام محوالت سلطة الطاقة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من 

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

 تصنيفات المتداول والغير متداول
ساس تصنيفها كمتداولة أو غير أعلى الموحدة تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

 متداولة. تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
 ةالتشغيل العادي عملياتأو استهالكها في المنوي بيعها وقع أن تتحقق أو من المت -

 محتفظ بها لغرض المتاجرة -

 الموحدة بعد تاريخ القوائم المالية اً من المتوقع أن تتحقق خالل فترة إثني عشرة شهر  -
ثنـي عشـر إال تتجـاوز فتـرة  النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسـيط مطلوبـات -

 .الموحدة شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية
 

 .أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة
 

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 
 التشغيل العادية عملياتمن المتوقع تسديدها ضمن  -

 محتفظ بها لغرض المتاجرة -

 الموحدة عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم الماليةثني إمن فترة مستحقة الدفع ض -
 .الموحدة عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم الماليةثني إقيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز  دال يوج -

 

 .أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة

 مواد ومخزون 
والمخزون بالكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح أو القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. تمثل الكلفة  يتم إظهار المواد

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

 ذمم مدينة
تدني الذمم . يتم احتساب مخصص تدني للذمم المدينةت تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير بعد تنزيل أية مخصصا

 . ُتشطب الديون المعدومة عند تحديدها.الذمم المدينةعندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل  المدينة

 حليفة ة ستثمار في شركإ
نفوذًا  للشركةي يكون الحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة هي تلك التة يتم قيد اإلستثمار في الشرك

مؤثرًا عليها وهو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس 
 التحكم بهذه السياسات. 

مضافًا إليه الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، ة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يظهر اإلستثمار في الشرك
الحليفة 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. 
الدخل الشامل الموحدة. يتم استبعاد و الحليفة في قائمة الدخل ة في نتائج أعمال الشركمن صاالشركة يتم اظهار حصة 

 في الشركة الحليفة.الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية  الشركةاألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين 
وافق بإجراء تعديالت لتت الشركةرورة تقوم . عند الضللشركةالحليفة هي ذات السنة المالية  إن السنة المالية للشركة

 .للشركةالحليفة مع السياسات المحاسبية  السياسات المتبعة في الشركة
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ضافية على استثماراتها ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إالشركة الحقًا إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر 
شير بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تالموحدة وائم المالية في تاريخ القالشركة الحليفة. تقوم  في الشركة

بإحتساب قيمة التدني والتي  الشركةالحليفة. في حال وجود هذه األدلة، تقوم ة في الشرك إلى تدني في قيمة اإلستثمار
 الفرق في قائمة الدخل الموحدة.تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا 

في حال فقدان النفوذ المؤثر على الشركة الحليفة، تقوم الشركة بإظهار اإلستثمار المتبقي بالقيمة العادلة. يتم قيد اية 
 فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والناتج عن البيع بتاريخ فقدان النفوذ المؤثر في قائمة

 الدخل الموحدة. 

 موجودات مالية متوفرة للبيع 
إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية للمتاجرة. الحقًا 

لخسائر غير المحققة لإلثبات المبدئي، ُيعاد تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو ا
كبند من بنود الدخل الشامل األخرى في حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية إلى أن يتم 
التخلي عن هذه الموجودات المالية، وعندها يتم قيد األرباح أو الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخل 

 الموحدة.

 المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها. يتم إدراج الموجودات

 القيمة العادلةقياس 
وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في  مطلوباتأو سداد موجودات بيع ل المقابل الماليالقيمة العادلة هي 

 إما في: المطلوباتو سداد أ الموجوداتبيع  فرضيةادلة على السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة الع
 .المطلوباتو أ للموجوداتسوق رئيسي  -
 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.
لة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية عند قياس القيمة العاد

سوق الذين بدورهم الخرين في آلى مشاركين إمثل لهذه الموجودات أو عن طريق بيعها من خالل االستخدام األ
 مثل.سيستخدمون هذه الموجودات بالشكل األ

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

من هرم القيمة العادلة كما العادلة ض، 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.

 تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال

 كل حالة.في  لتقييملستستخدم  والتيوالمدخالت  ساليباأل باختيارالشركة تقوم 

 تدني الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد. إذا وجد 

نه يتم إثبات أية خسارة تدِن ضمن قائمة الدخل الموحدة. يتم تحديد التدني في القيمة الدفترية على مثل هذا الدليل، فإ
 النحو التالي: 

للموجودات الظاهرة بالقيمة العادلة، يمثل التدني الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة، بعد تنزيل أي خسـارة تـدِن معتـرف  -
 سابقًا ضمن قائمة الدخل الموحدة.بها 

للموجــودات الظــاهرة بالكلفــة، يمثــل التــدني الفــرق بــين القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتــدفقات النقديــة المخصــومة  -
 بسعر السوق الحالي على عوائد موجودات مالية مماثلة.
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النقديـــة  للموجــودات الظـــاهرة بالكلفـــة المطفـــأة، فـــإن التـــدني هـــو الفـــرق بـــين القيمـــة الدفتريـــة والقيمـــة الحاليـــة للتـــدفقات -
 المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 

 النقد والنقد المعادل 
، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الموحدة لغرض قائمة التدفقات النقدية

 .أقل بعد تنزيل النقد مقيد السحب األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو

 قروض
م قيد القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة. ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة يت

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

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

 ذمم دائنة ومستحقات
بل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقا

 المطالبة بها من قبل المورد.

 مخصصات
حتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات )قانونية أو متوقعة( ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون إيتم 

 ي.من المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوع

 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 الماليةاألمريكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ السنة إلى الدوالر 
 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 

 عدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام. الم
 تعديلللسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة )بعد  ةالمخفض الحصةيتم إحتساب 

يه المعدل الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إل
 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
  أثاث وتجهيزات مكتبية  أجهزة مكتبية  آلي وطابعات

 
 المجموع

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

2014              

              :الكلفة

 138.107.614  213.636  138.564  344.713  505.192  1.464.904  135.440.605 بداية السنةفي  الرصيد
 80.915  6.029  774  24.112  -  -  50.000 اإلضافات

 (11.910.936)  -  -  -  -  -  (11.910.936) *اإلستبعادات
 126.277.593  219.665  139.338  368.825  505.192  1.464.904  123.579.669 نهاية السنةفي  الرصيد

              :االستهالك المتراكم
 74.961.288  197.993  138.173  300.444  441.407  631.146  73.252.125 بداية السنةفي  الرصيد

 6.649.706  5.769  156  20.782  25.453  73.248  6.524.298 االستهالك للسنة
 (6.302.870)  -  -  -  -  -  (6.302.870) *اإلستبعادات

 75.308.124  203.762  138.329  321.226  466.860  704.394  73.473.553 نهاية السنةفي  الرصيد
              :في القيمة الدفتريةصا

 50.969.469  15.903  1.009  47.599  38.332  760.510  50.106.116 2014كانون األول  31كما في 
              

  سيارات  مباني  محطة الكهرباء 

 أجهزة حاسب
  أثاث وتجهيزات مكتبية  أجهزة مكتبية  آلي وطابعات

 
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  كيدوالر أمري 2013

              :الكلفة

 138.017.587  211.013  138.197  322.476  440.392  1.464.904  135.440.605 بداية السنةفي  الرصيد

 90.027  2.623  367  22.237  64.800  -  - اإلضافات

 138.107.614  213.636  138.564  344.713  505.192  1.464.904  135.440.605 نهاية السنةفي  الرصيد

              :االستهالك المتراكم

 68.045.404  193.169  136.511  282.118  395.609  557.898  66.480.099 بداية السنةفي  الرصيد
 6.915.884  4.824  1.662  18.326  45.798  73.248  6.772.026 االستهالك للسنة

 74.961.288  197.993  138.173  300.444  441.407  631.146  73.252.125 نهاية السنةفي  الرصيد
 :صافي القيمة الدفترية

             

 63.146.326  15.643  391  44.269  63.785  833.758  62.188.480 2013كانون األول  31كما في 

 2014كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  882.248ودوالر أمريكي  1.053.997واآلالت والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل ما زالت ُتستخدم في عمليات الشركة تبلغ كلفتها  الممتلكاتتشمل 
 ، على التوالي.2013و
 دوالر أمريكي )صافي القيمة  6.302.870 والبالغمتراكم ال هادوالر أمريكي واستهالك 11.910.936ة والبالغ 2014في تموز  تمثل االستبعادات كلفة موجودات ُدمرت جراء القصف الجوي االسرائيلي

 .(تم قيدها في قائمة الدخل الموحدةالتي خسائر ال والتي تمثلدوالر أمريكي  5.608.066الدفترية: 
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 موجودات غير ملموسة .5
 2014  2013 

 أمريكيدوالر   دوالر أمريكي 

 2.523.460  2.301.877 الرصيد في بداية السنة

 (221.583)  (221.583) إطفاءات

 2.301.877  2.080.294 الرصيد في نهاية السنة

حوالت رفع تم شراؤها وتركيبها من قبل سلطة الطاقة وذلك ستة مستخدام إحق في التمثل الموجودات غير الملموسة 
بين شركة غزة  2006أيلول  2عت في قِ ضمن االتفاقية التي وُ )شركة تابعة( هرباء الستخدام شركة غزة لتوليد الك

تفقت كل من شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة إلتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة والتي بموجبها 
محطة الطاقة خالل حزيران الطاقة بمعالجة جميع األضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف الجوي اإلسرائيلي ل

وفقًا لالتفاق فإن هذه المحوالت تبقى ملك لسلطة الطاقة ولشركة غزة . وذلك من أجل إعادة التيار الكهربائي 2006
ن تكون الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المحوالت. تم االعتراف أعلى  استخدامهالتوليد الكهرباء الحق في 

على . يتم إطفاء هذا الحق موسة على أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند تركيبهابهذا الحق كموجودات غير مل
 . مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة على هذا الحق

  حليفة شركة في إستثمار .6
     نسبة المساهمة    
    2014  2013  2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  %  %  بلد التأسيس  إسم الشركة
 2.074.685  -  45  -  فلسطين  شركة فلسطين لتوليد الطاقة

           

سهمًا مكتتبًا من استثمارها في شركة فلسطين لتوليد الطاقة األمر  4.016.665ببيع  2014خالل عام قامت الشركة 
% وترتب على ذلك 5% إلى 45سطين لتوليد الطاقة من الذي أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة الشركة في شركة فل

في  أسهمفقدان الشركة النفوذ المؤثر على شركة فلسطين لتوليد الطاقة وعليه تم اعادة تصنيف ما تبقى للشركة من 
ة بالقيممبدئيًا  اواثباتهشركة فلسطين لتوليد الطاقة من إستثمار في شركة حليفة إلى موجودات مالية متوفرة للبيع 

دوالر  864.744ونتج عن عملية البيع ربح بمبلغ بتاريخ بيع هذه األسهم دوالر أمريكي  500.000العادلة والبالغة 
كانون  1كما بلغت حصة الشركة في نتائج اعمال الشركة الحليفة للفترة من  أمريكي تم قيده في قائمة الدخل الموحدة.

دوالر أمريكي )بلغت  75.816خسارة بمبلغ  2014في نهاية نيسان تاريخ فقدان النفوذ المؤثر وحتى  2014الثاني 
دوالر  229.039مبلغ  2013كانون األول  31حصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الحليفة للسنة المنتهية في 

 .(أمريكي
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 ذمم مدينة  .7

 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 43.455.506  42.147.121 ذمم توليد الطاقة الكهربائية 
 (14.088.863)  (14.088.863) مخصص تدني ذمم مدينة

 28.058.258  29.366.643 
 (6.000.000)  (12.441.615) قصيرة األجل - ذمم توليد الطاقة الكهربائية 
 23.366.643  15.616.643 األجل طويلة - ذمم توليد الطاقة الكهربائية 

إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد  بالكامل. متدنية القيمةالمتوقع تحصيل الذمم غير  في تقدير إدارة الشركة فإنه من
ستخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة. وفقًا التفاقية شراء الطاقة، االكهرباء الناتجة عن 

 دوالر أمريكي من بنك مؤهل وفقاً  20.000.000عتماد بمبلغ ايتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب 
لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب اإلعتماد الموحدة لالتفاقية. حتى تاريخ هذه القوائم المالية 

 هذه الذمم غير مضمونة.فإن وبالتالي 

 موجودات مالية متوفرة للبيع .8

سهم شركة فلسطين لتوليد الطاقة والبالغ أالمتبقي من استثمار الشركة في  الموجودات المالية المتوفرة للبيع الجزءمثل ت
 (. 6يضاح إدوالر أمريكي ) 500.000

 بتدفقاتها التنبؤ إمكانية وعدم موثوق بشكل العادلة قيمتها قياس إمكانية عدم بسبب بالكلفة المالية الموجودات هذه ظهرت
 .الدفترية قيمتها عن جوهري بشكل تختلف ال الموجودات لهذه العادلة القيمة نبأ الشركة إدارة تعتقد. المستقبلية النقدية

 مشروع تحت التنفيذ .9
صف الجوي اإلسرائيلي قالالتركيب والصيانة للجزء الذي تم تدميره خالل إنشائية وأعمال يمثل هذا البند تكلفة أعمال 

 .2014في تموز 

 مواد ومخزون .11

 2014  2013 
 ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي 

 6.603.030  7.020.547 قطع غيار 

 286.838  263.566 مستلزمات

 230.496  277.858 بضاعة في الطريق

 218.443  122.105 أخرى

 7.684.076  7.338.807 
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 موجودات متداولة أخرى .11
 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1.140.850  24.077 ذمم ضريبة القيمة المضافة

 1.998.043  2.559.886 مستحق من مساهمين 

 688.302  25.400 تأمين مدفوع مقدماً 

 171.823  591.091 دفعات مقدمة للموردين

 8.460  9.216 أخرى

 3.209.670  4.007.478 

 النقد المعادل نقد و ال .12
 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2.989  6.427 نقد في الصندوق

 9.768.299  10.925.149 بات جارية لدى البنوك حسا
 10.931.576  9.771.288 

 رأس المال  .13

دوالر  1بقيمة إسمية مقدارها  عادياً  سهماً  60.000.000من والمدفوع يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب 
 أمريكي للسهم الواحد.

 حتياطي إجباريإ .14

وهو غير  لقانون الشركاتالسنوية وفقًا % من األرباح 10 ةنسببا تم تحويله متمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب 
 .قابل للتوزيع على المساهمين

 ض طويل األجلو قر  .15

للحصول على قرض طويل  أحد البنوك المحليةتفاقية مع إ 2011 أيلول 28بتاريخ  شركة غزة لتوليد الكهرباءوقعت 
متساوية نصف سنوية  أقساط 10القرض بموجب هذه االتفاقية على  دوالر أمريكي. يسدد 11.000.000األجل بمبلغ 

يستحق . 2017تشرين األول  1األخير بتاريخ  القسطستحق يو  2013نيسان  1تاريخ يبدأ سداد القسط األول منها ب
دنى بحد أ %2مضافًا إليها  نسبة فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن )ليبور( لستة أشهرعلى القرض 

   .%0.5كما يستحق على القرض عمولة سنوية بمعدل  %. 7وحد أعلى  5%
دوالر أمريكي  1.100.00بتسديد القسط األول من القرض والبالغ  2013عام خالل  شركة غزة لتوليد الكهرباءقامت 

عادة جدولة دوالر أمر  4.000.000جدولة أقساط القرض حيث تم التسديد المبكر لمبلغ تفاقية إعادة إتوقيع وب يكي واا
متساوية قيمة كل نصف سنوية أقساط  9يسدد على دوالر أمريكي ل 5.900.000الرصيد المتبقي من القرض والبالغ 

عام خالل  وتم تسديده 2013تشرين األول  1بتاريخ لقسط األول منها إستحق ادوالر أمريكي  655.556قسط مبلغ 
والبالغ القرض  بالتسديد المبكر لكامل الرصيد المتبقي من 2014سنة خالل قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء  .2013

 أمريكي. دوالر 5.244.444
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للحصول على قرض طويل  بنك محلي آخرتفاقية مع إ 2013 تشرين الثاني 7بتاريخ  وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء
 استحق، ينصف سنو  قسط 16على  دوالر أمريكي. يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية 5.300.000األجل بمبلغ 
نسبة يستحق على القرض . 2021كانون األول  5األخير بتاريخ  القسطستحق يو  2014نيسان  5بتاريخ القسط األول 

وحد أعلى  %5.5بحد أدنى  %3مضافًا إليها  فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن )ليبور( لستة أشهر
تتمثل ضمانات القرض في تعهد شركة غزة لتوليد الكهرباء . %1لة سنوية بمعدل كما يستحق على القرض عمو  %.7

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

  الكهرباء.
 القرض:أقساط فيما يلي جدول تسديد 

   دوالر أمريكي

647.382  2015 

653.330  2016 
659.332  2017 
665.390  2018 

 2018ما بعد   2.033.077
4.658.511   

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .16

 ل السنة: فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خال
 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2.089.022  2.310.420 الرصيد في بداية السنة

 235.304  413.254 إضافات خالل السنة

 (13.906)  (106.224) دفعات خالل السنة

 2.310.420  2.617.450 الرصيد في نهاية السنة

  تسهيالت ائتمانية .17

تسهيالت ائتمانية على لتوقيع على إتفاقية للحصول با 2013تشرين الثاني  7 كهرباء بتاريخال لتوليد غزة قامت شركة
 وعمولة %5 تبلغ سنوية فائدة بنسبة أمريكي دوالر 4.700.000 بمبلغ مدين جاري شكل على أحد البنوك المحليةمن 

 إتفاقية تاريخ من عام بعد مدين الجاري حساب من المستغل السقف على أن يسدد %1 سنوية نسبة بمعدلسنوية 

في تعهد  التسهيالت االئتمانيةتتمثل ضمانات . األطراف الحقاً بين ، أو اية تاريخ يتم اإلتفاق عليه ئتمانيةاال التسهيالت
ووضع البنك حساب تحصيل الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة إلى البنك شركة غزة لتوليد الكهرباء بتحويل 

على موجودات ومعدات شركة غزة لتوليد الكهرباء باإلضافة إلى كفالة بوليصة التأمين  زئي تحتكمستفيد بشكل ج
 13دوالر أمريكي كما في  4.700.000بلغ الرصيد المستغل للتسهيال اإلئتمانية  الشركة لشركة غزة لتوليد الكهرباء.

كانون األول  31كما في  دوالر أمريكي 4.700.000بلغ الرصيد المستغل للتسهيالت اإلئتمانية . 2013كانون األول 
2013. 

 .دوالر أمريكي 4.700.000قامت الشركة خالل العام بتسديد كامل رصيد الجاري مدين والبالغ 
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 مطلوبات متداولة أخرى .18

 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 4.820.429  3.903.632 ذمم ومخصصات الصيانة 

 21.053  21.351 مصاريف قرض مستحقة

 13.736.779  11.702.710 أرباح مساهمين غير مدفوعة

 792.214  888.783 مستحق لشركة اتحاد المقاولين 

 329.000  300.800 مجلس إدارة مستحقةمصاريف 

 478.778  - *ضريبة رواتب 

 117.016  427.764 مصاريف مستحقة

 294.000  441.000 مصاريف إيجار أرض مستحقة 

 75.000  - ستحق لمزودي الخدمات االستشارية م

 235.943  258.417 مخصصات إجازات الموظفين

 432.681  308.217 أخرى 

 18.252.674  21.332.893 

حزيران  فيوذلك إستنادًا إلى المرسوم الرئاسي الصادر لم تقم الشركة بإحتساب ضريبة دخل على رواتب موظفيها  *
تم خالل السنة افة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( من الضرائب. والخاص بإعفاء ك 2007

حسب ما تم  كل  إلى الموظفين من رواتب الموظفين سابقًا دفع المبالغ المتجمعة كضرائب دخل مستقطعة 
 . إستقطاعه

 توليد الطاقة الكهربائية .19

 ن إستخدام محطة الطاقة الكهربائية لصالح سلطة الطاقة وفقاً يمثل هذا البند إيرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة ع
( كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات 4إيجارًا تشغيليًا وفقأ للتفسير رقم ) تم إعتبارهاالتفاقية شراء الطاقة والتي 

 (. 5.3المحاسبية )

تاجي المتوقع لمحطة الكهرباء يقارب إن فواتير توليد الطاقة تعد بشكل جوهري قسطًا ثابتًا على مدى العمر اإلن
لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة  ( المتعلق بعقود اإليجار. وفقاً 17متطلبات القسط الثابت لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

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

 ة بالوقود الالزم إلنتاج الطاقة.وعلى حسابها الخاص، توفير وتزويد المحط، على سلطة الطاقة في جميع األوقات

لمدة ي أضرار في محطة الكهرباء وايقافها عن التشغيل تسبب ف 2014تعرضت الشركة لقصف اسرائيلي خالل تموز 
(. هذا وقامت الشركة بإعالن حالة الظروف القاهرة وفقًا التفاقية شراء الطاقة وذلك في رسالة 4)إيضاح  شهرين تقريباً 

الطاقة إلى سلطة الطاقة، وبالتالي لم تقم الشركة بإصدار فاتورة توليد  2014تموز  31صادرة من الشركة بتاريخ 
 92.4على إمكانية توليد  التوقف الكامل للمحطة. قامت الشركة بأعمال صيانة مكنتها من القدرة فترةالكهربائية خالل 

ميجا  92.4ة الشهرية على أساس كطاقة كهربائية متوفرة، وبالتالي إصدار الفاتور  2014خالل شهر أيلول  ميجا واط
توليد الة الشركة أن تتمكن من إتمام أعمال الصيانة لمحطة الكهرباء والقدرة على تتوقع إدار  طاقتها الكلية.من واط بداًل 

 خالل عام.بطاقتها الكاملة 

رسالة إلى سلطة الطاقة تطالب فيها سلطة الطاقة بتغطية تكاليف  2014كانون األول  2أرسلت الشركة بتاريخ 
مليون  13ع إدارة الشركة أن تصل كلفة اإلصالح إلى . تتوقاصالح المحطة لتعود إلى حالتها قبل القصف اإلسرائيلي

 وفقًا آلخر تقديرات تمت من قبل الشركة.تقريبًا دوالر أمريكي 
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 الكهربائية  خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة .21

رة الشركة في يمثل هذا البند ما تم خصمه خالل السنة من فاتورة توليد الطاقة الكهريائية وذلك وفقًا لما أقره مجلس إدا
دوالر أمريكي  250.000خصمًا شهريًا بمبلغ سلطة الطاقة بمنح  2012كانون األول  15بتاريخ  دةجلسته المنعق

 .وحتى إشعار آخر 2013إبتداًء من فاتورة شهر كانون الثاني 
 أيلولاًء من شهر ابتدمسبقًا لسلطة الطاقة ايقاف العمل بالخصم الممنوح  2014شهر آب قرر مجلس إدارة الشركة في 

2014. 

 مصاريف تشغيلية  .21

 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 4.304.747  5.005.336 رواتب وأجور 
 231.127  413.254 تعويض نهاية الخدمة

 164.500  173.900 دارةاإلمجلس مصاريف 
 116.411  150.102 تأمين موظفين

 400.000  171.067 رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية 
 388.498  512.686 سفر ومواصالت

 868.223  722.582 تأمين المحطة
 6.835.759  649.472 تشغيل وصيانة المحطة

 6.915.884  6.649.706 وآالت ومعدات ممتلكاتستهالك إ
 221.583  221.583 إطفاء الموجودات غير الملموسة

 147.000  147.000 إيجار األرض
 263.358  40.033 ية واستشاريةأتعاب مهن

 66.653  179.915 هاتف وفاكس
 50.534  20.584 أتعاب قانونية

 23.638  26.817 بورصة فلسطينرسوم إدراج في 
 75.665  40.462 مستلزمات مكتبية

عالن  18.629  34.198 دعاية واا
 640.289  7.106 خدمات أمن

 183.174  188.518 متفرقة
 15.354.321  21.915.672 

 قةفوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطا .22
، التوقف عن إحتساب فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة إبتداءًا 2013عام دارة خالل اإلوافق مجلس 

 .وحتى إشعار آخر 2013من فاتورة شهر شباط 
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 المخفضة للسهم من ربح السنةو الحصة األساسية  .23
 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 4.561.995  1.884.873 ربح السنة

 سهم  سهم 

 60.000.000  60.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 0.08  0.03 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 نقدية توزيع أرباح .24

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بمبلغ  2014نيسان  28قد في عُ أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي 
 % من رأس المال المدفوع.5، وهو ما يعادل 2013دوالر أمريكي عن عام  3.000.000

بتوزيع أرباح بمبلغ دارة مجلس اإلتوصية  2013نيسان  23أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي ُعقد في 
 % من رأس المال المدفوع.10، وهو ما يعادل 2012دوالر أمريكي عن عام  6.000.000

 ذات عالقة جهاتمعامالت مع  .25
ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين  جهاتيمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع 

العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم إعتماد سياسة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
 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

 
2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 2.823.016  2.774.685  مساهم رئيسي  نقد لدى البنك العربي 

 1.998.043  2.559.886  مساهمون رئيسيون  مستحق من مساهمين

 792.214  888.783  مساهم رئيسي  مستحق لشركة اتحاد المقاولين 

 13.736.779  11.702.710  مساهمون رئيسيون  مدفوعة توزيعات مساهمين غير

 مستحقةمجلس إدارة مصاريف 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة

 

300.800  329.000 

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

 طبيعة العالقة

 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 مقدمة طوير واستشارات فنية رسوم خدمات ت
 200.000  100.000  شركة شقيقة  من الشركة المتحدة للخدمات الهندسية   

 من شركة إتحاد  خدمات واستشارات
 305.000  5.926   مساهم رئيسي  المقاولين   

 354.187  427.942  إدارة عليا   رواتب وأجور

 24.034  25.306  إدارة عليا  تعويض نهاية الخدمة

  مجلس إدارةمصاريف 

أعضاء مجلس 
 164.500  173.900  اإلدارة
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 ضريبة الدخل .26
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء ومساهميها )فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات 

سنة وألي فترة تمديد  20رة االتفاقية البالغة من شركة غزة لتوليد الكهرباء( من جميع الضرائب الفلسطينية، لكامل فت
 أخرى على االتفاقية.

عن أعمالها  الدوائر الضريبةلم تقم الشركة بعمل تسويات ضريبية مع  الموحدة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية
 .2013وحتى عام  1999في للفترة منذ التأسيس 

 االلتزامات التعاقدية وااللتزامات المحتملة .27

من تاريخ بدء التشغيل في  والتي يسري مفعولها المقام عليها المحطةإستئجار األرض  ةتفاقيلغت اإللتزامات المتعلقة باب
 31دوالر أمريكي كما في  2.352.000مبلغ دوالر أمريكي و  2.205.000مبلغ سنة  30لمدة  و 2004آذار  15

 ، على التوالي.2013و 2014 كانون األول
والتي يسري  التفاقية شراء الطاقة اً توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام المحطة وفقتير إجمالي فواتبلغ 

 31دوالر أمريكي كما في  330.703.584مبلغ دوالر أمريكي و  306.517.006بلغ م 2024مفعولها حتى سنة 
 ، على التوالي.2013و 2014كانون األول 

 15بتاريخ خدمة الصيانة طويلة األجل  ةإتفاقيكنتيجة النتهاء مدة  ،يانة طويلة األجلاتفقت الشركة ومزود خدمة الص
لتعديل وتمديد اإلتفاقية، على أن يقوم مزود  2014آب  20لموعد أقصاه التفاوض بينهما يستمر ، أن 2014نيسان 

ع الغيار وفقًا لشروط اإلتفاقية خدمة الصيانة طويلة األجل خالل هذه الفترة بتقديم خدمات دعم الصيانة وتوريد قط
إتفاقية خدمة الصيانة طويلة تعديل  وأالمنتهية. حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم يتم االتفاق على تمديد 

 األجل.

 القيمة العادلة لألدوات المالية .28

 في القوائم المالية حسب تصنيفها وضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات الماليةي
 :الموحدة

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 2014  2013  2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية

 29.366.643  28.058.258  29.366.643  28.058.258 ذمم مدينة

 3.147.353  2.593.179  3.147.353  2.593.179 موجودات مالية أخرى

 9.768.299  10.925.149  9.768.299  10.925.149 النقد والنقد المعادل

 -  500.000  -  500.000 موجودات مالية متوفرة للبيع
 42.076.586  42.282.295  42.076.586  42.282.295 

        مطلوبات مالية

 10.544.444  4.658.511  10.544.444  4.658.511 قروض طويل األجل

 4.700.000  -  4.700.000  - تسهيالت إئتمانية

 17.911.451  15.241.018  17.911.451  15.241.018 مطلوبات مالية أخرى

 19.899.529  33.155.895  19.899.529  33.155.895 

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

 اإلجبارية أو التصفية.
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والمطلوبات المالية ئتمانية االتسهيالت الو ى والموجودات المالية األخر 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 اللذمم المدينة طويلة األجل و تم تقدير القيمة العادلة 
 .باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر

 إدارة المخاطر .29

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

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

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

 مخاطر أسعار الفائدة
كانون  31يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 

 ى المؤثرة ثابتة.، مع بقاء جميع المتغيرات األخر 2014األول 
تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة، ويتم 

. 2013و 2014كانون األول  31حتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في إ
ومعاكس ألثر الزيادة  الفائدة مساوٍ  إن أثر النقص المتوقع في أسعار وق الملكية للشركة.ال يوجد تأثير مباشر على حق

 المبينة أدناه:

 
 

 الزيادة  
  في سعر الفائدة 

األثر على ربح 
 السنة

 دوالر أمريكي  أساسنقطة    

2014      

 (4.659)  + 10   دوالر أمريكي 

 

  

   

2013      

 (10.544)  + 10   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 20.000.000اعتماد بنكي بمبلغ  الشركة بكتاب

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

 عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
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 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 التشغيليةإيد من النقد مناسب لتغطية رص
على  2013و 2014كانون األول  31يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في الطاقة.

 أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

  أشهر 3ن أقل م 

3 – 12 
  أشهر

 أكثر من سنة إلى 
 المجموع  سنوات 5

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        2014كانون األول  31

 4.820.235  4.131.630  688.605  - األجل ةض طويلو قر 

 15.241.018  -  14.856.228  384.790 أخرى ماليةمطلوبات 

 384.790  15.544.833  4.131.630  20.061.253 

        2013كانون األول  31

 10.759.111  4.820.235  688.605  5.250.271 األجل ةض طويلو قر 

 4.935.000  -  4.935.000  - تسهيالت ائتمانية
 17.911.451  -  15.540.606  2.370.845 أخرى ماليةمطلوبات 

 7.621.116  21.164.211  4.820.235  33.605.562 

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

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

 

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

 لسنةا

 دوالر أمريكي  %  دوالر أمريكي  %  دوالر أمريكي  % 

2014             
 153.283  +10  (14.108)  +10  (23.967)  +10 دوالر أمريكي

            

2013             
 244.963  +10  (9.179)  +10  (1.068)  +10 دوالر أمريكي

 إدارة رأس المال .31

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

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

السابقة. إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة 
دوالر أمريكي  79.119.347مقابل  2014كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  78.004.220والبالغ مجموعها 

 .2013كانون األول  31كما في 

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .31

 الممتلكاتالتي تتمثل بشكل رئيسي من الشركة و كافة أنشطتهما في غزة. إن موجودات  وشركتها التابعةتمارس الشركة 
الشركة في غزة يزيد من خطر ممارسة  واالقتصادي السياسيواآلالت والمعدات تقع في غزة. إن عدم استقرار الوضع 

 .أنشطتهاألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلبًا على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل 


