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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
الشركة الفلسطينية للكهرباء

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة الفلسطينية للكهرباء (الشركة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما
في  13كانون األول  3131وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

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

اء الناتجة عن
باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سو ً
إحتيال أو خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية

للتدقيق ،وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول

بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .إن اختيار

تلك اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء
الناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ .عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ذي

الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف إبداء

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

في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.
الـــرأي
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  13كانون األول
 3131وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

عضو يف مؤسسة إرنست ويونغ العاملية

فقرات توكيدية
دون إبداء تحفظ في رأينا ،وكما هو مبين في إيضاح ( )7حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،ووفقاً التفاقية شراء الطاقة

(اإلتفاقية)  ،فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (سلطة الطاقة) هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة من الطاقة
الكهربائية .هذا وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير ،لم تقم سلطة الطاقة بتزويد الشركة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب وفقاً لتلك

االتفاقية.

وكما هو مبين في إيضاح ( ) 32حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء الشركة التابعة
ومساهميها (فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من الشركة التابعة) من جميع الضرائب الفلسطينية ،لكامل فترة االتفاقية

البالغة  31سنة وألي فترة تمديد أخرى على االتفاقية .حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة المرفقة لم تقم الشركة بعمل تسويات

ضريبية مع الدوائر الضريبة عن أعمالها للفترة منذ التأسيس في  3111وحتى عام .3133

كذلك كما هو مبين في إيضاح ( ) 11حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،تتكون موجودات الشركة بشكل أساسي من

ممتلكات وآالت ومعدات موجودة في غزة ،إن إمكانية استرداد وتحقق قيمة هذه الموجودات من خالل عمليات الشركة يعتمد

على استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط
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غزة  -فلسطين

الشركة الفلسطينية للكهرباء
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  13كانون األول 3131

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
إستثمار في شركة حليفة
ذمم مدينة – طويلة األجل

2
2
2
7

الموجودات المتداولة
مواد ومخزون
ذمم مدينة – قصيرة األجل
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

1
7
1
31

3131
دوالر أمريكي

2193229132
391139177
391729212
3191229221
1191119213

791119117
291119111
291179271
197739311

3793379271

مجموع الموجودات

33191179312

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

2191119111
193119231
3191319112
7193319127

33
33

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
مخصص تعويض نهاية الخدمة

31
32

مطلوبات متداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
تسهيالت ائتمانية تستحق خالل عام
مطلوبات متداولة أخرى

31
32
32

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

192139122
391319231

2191739311
392319221
391119222
7192319111

791139211
3292119312
7219171
293719321
1191129123

33392329321

2191119111
797119331
3391329311
1192279123
191119111
391119133

3191139322

3191119133

391239211
297119111
3391139111
3791129211
1191179727

393119111
3191779722
3391779722
1391229711

33191179312

33392329321
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3133
دوالر أمريكي

الشركة الفلسطينية للكهرباء
قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

3131
دوالر أمريكي

3133
دوالر أمريكي

37
31
31

1192219331
()191119111
()3391329273

1193279131
()3292739221

31

3339232
()2739111
()3319111
()3179221
292239112

393119172
()1229111
()791139713
()3219211
391329132
192329223

292239112

192329223

1911

1932

إيضاح

اإليرادات
توليد الطاقة الكهربائية
خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية
مصاريف تشغيلية
فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة
مصاريف تمويل
مخصص تدني ذمم مدينة
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
(مصاريف) إيرادات أخرى
ربح السنة

1
2
33

بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
33

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

292179221
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3292129272

الشركة الفلسطينية للكهرباء
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

3131
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

أرباح
مدورة
دوالر أمريكي

مجموع
حقوق الملكية
دوالر أمريكي

احتياطي
إجباري
دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي
2191119111
-

797119331
-

3391329311
292239112

1192279123
292239112

2191119111

193119231

()291119111
3191319112

()291119111
7193319127

المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

-

3133
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

2191119111
-

291139721
-

2191119111

797119331

أرباح نقدية موزعة (إيضاح )31
الرصيد في نهاية السنة

المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

أرباح نقدية موزعة (إيضاح )31
الرصيد في نهاية السنة

2229311

1239222

-

()2229311

3393239123
192329223

7193239133
192329223

()291119111
3391329311

()291119111
1192279123

()1239222
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الشركة الفلسطينية للكهرباء
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

أنشطة التشغيل
ربح السنة
تعديالت:
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاءات
مصاريف تمويل
مخصص تدني ذمم مدينة
مخصصات ال لزوم لها
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

إيضاح

3133
دوالر أمريكي

3131
دوالر أمريكي
292239112

192329223

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

3129112
291329112
3339211
2739111
3319111
3397129312

3219111
291139123
3279137
1229111
791139713
()1219133
3219211
3193239121

()192729211
()193219211
219113
()2319131
()319112

()3391219132
392329323
()7119111
1319731
()139212

صافي النقد من أنشطة التشغيل

293319131

3393329733

أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
إستثمار في شركة حليفة

()119137
()393719371

()119211
-

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()391219112

()119211

أنشطة التمويل
قرض طويلة األجل
تسديد أقساط قرض طويل األجل
تسهيالت ائتمانية
مصاريف تمويل مدفوعة
أرباح موزعة

291119111
()297229222
297119111
()2219137
()391229111

()291719111
()291219111
()1229111
()397719317

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل

7119332

()3191239211

الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

292119331

()397229211

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

293719321

291119221

197739311

293719321

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

31
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الشركة الفلسطينية للكهرباء
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 13كانون األول 3131
.1

عام

تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء (الشركة) في مدينة غزة ،و ُسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ  32كانون األول
 3111وهي مسجلة وفقاً لقانون الشركات الفلسطيني تحت رقم ( )221311173كشركة مساهمة.
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
ابتداء من تاريخ بدء األعمال
الكهربائية في قطاع غزة لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولمدة  31سنة
ً
التجارية لمحطة الطاقة الكهربائية (المحطة) في  32آذار  ،3112مع إمكانية تمديد فترة الحق الحصري لفترتين
إضافيتين مدة كل منها  2سنوات.
تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للطاقة حيث تملك شركة فلسطين للطاقة  % 22من رأسمال الشركة .يتم توحيد
القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية لشركة فلسطين للطاقة.
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  31آذار .3132
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في  13كانون
األول  3131والمملوكة بالكامل للشركة .تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء غزة عام  3111برأسمال مصرح به يتألف
من  291119111سهمًا بقيمة إسمية مقدارها  31دوالر أمريكي للسهم الواحد.
3. 1

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركتها التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي ويمثل العملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية.
3. 1

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  13كانون األول  .3131تتحقق السيطرة
عند امتالك الشركة للحق ،أو تكون معرضة ،لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارها بالشركة المستثمر بها وأن يكون للشركة
أيضاً القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها في هذه الشركة.
تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير
في احد عناصر إثبات السيطرة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول الشركة على السيطرة وينتهي
التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركة التابعة
التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ الحصول على السيطرة
وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت
بين المالكين.
تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة
التابعة وتوزيعات األرباح بالكامل.
2

1. 1

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية

للسنة السابقة ،باستثناء قيام الشركة بتطبيق التعديالت على المعايير التالية خالل السنة:
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )3عرض بنود الدخل الشامل األخرى (تعديل)

يقضي التعديل في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )3إلى استحداث مجموعات لبنود الدخل الشامل األخرى ،وذلك بأن يتم
فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن

إعادة تصنيفها .أثر هذا التعديل على طريقة العرض ولم يؤثر على أداء الشركة أو مركزها المالي.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )31االستثمارات في شركات حليفة والمشاريع المشتركة (المعدل)

نتيجة إلصدار المعايير الجديـدة :معيـار التقـارير الماليـة الدوليـة رقـم ( )31ومعيـار التقـارير الماليـة الدوليـة رقـم ( ،)33فقـد
تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقـم ( )31االسـتثمار فـي الشـركات الحليفـة والمشـاريع المشـتركة ،ويوضـح كيفيـة

تطبيق طريقة حقوق الملكية على االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( – )31القوائم المالية الموحدة
يؤسس معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )31لنموذج سيطرة أحادي ينطبق على جميـع المنشـ ت بمـا فيهـا تلـك المنشـ ت

ذات الغــرض الخــاص .إن هــذه التغي ـرات ،بالمقارنــة م ـع معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( ،)37تتطلــب إج ـراء عــدة تقــديرات
جوهرية لتحديد المنش ت المسيطر عليها وبالتالي يجب توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للشركة.

معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )33اإلفصاح عن الحصص في المنش ت األخرى
يشــمل معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم ( )33كــل االيضــاحات ال ـواردة فــي معــايير المحاســبة الدوليــة رقــم ( )37و()31

و( )13والمتعلقة باالستثمار في الشركات الحليفة والتابعة والمشاريع المشتركة .يوجد عدة ايضاحات جديدة مطلوبة حسب
هذا المعيار والتي ال تؤثر على المركز المالي أو نتائج االعمال للشركة.
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )31قياس القيمة العادلة

يؤسس هذا المعيار لمرجع واحد ،ضمن معايير التقارير المالية الدولية ،لقياس القيمة العادلة .ال يغير هذا المعيار
الحاالت التي يجب بها قياس القيمة العادلة ،وانما يزود مرجع لكيفية قياس القيمة العادلة .لم يؤثر هذا المعيار بشكل
جوهري على قياسات القيمة العادلة التي تقوم بها الشركة.
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
يكون لتطبيقها أثر على المركز أو األداء المالي للشركة:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )1األدوات المالية
يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )1بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة الدولي رقم
( .) 11سيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا المعيار أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة ،ومن غير
المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات المالية .ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور
المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق .ال يطبق هذا المعيار قبل  3كانون الثاني
.3137
المنش ت االستثمارية – تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )31ومعيار التقارير المالية رقم ( )33ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ()37
ستصبح هذا التعديالت نافذة المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  3كانون الثاني .3132
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تقاص الموجودات والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ()13
سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  3كانون الثاني .3132
التفسير رقم ( )33الرسوم الحكومية
سيصبح هذا التفسير نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  3كانون الثاني .3132
4. 1

األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب إستخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية
ويتطلب ذلك أيضا قيام إدارة الشركة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .تقوم إدارة
بناء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة .نظ اًر
الشركة بمراجعة تقديراتها وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر ً
الستخدام هذه التقديرات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في
نهاية كل سنة مالية.
مخصص تدني الذمم المدينة
يتم استخدام تقديرات معينة لتحديد مبالغ التدني في الذمم المدينة وذلك عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية
بأن بعض هذه الذمم المدينة لن يتم تحصيلها.
تعتقد اإلدارة أن التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة.
5. 1

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

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
تتحقق إيرادات توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن إستخدام محطة الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون فيها الطاقة
الكهربائية متوفرة من محطة الطاقة وذلك حسب إتفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة ،وينتج عن ذلك تحقق إيرادات
تقارب متطلبات القسط الثابت لمعيار المحاسبي الدولي ( )37المتعلق بعقود اإليجار.
تقوم الشركة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية الدولية رقم ( )2الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل
القانوني لعقود اإليجار ولكن تتضمن إنتقال الحق في إستخدام أصل معين مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند
إنتقال القدرة على التحكم في إستخدام هذا األصل للمشتري (المستأجر) .تتوفر القدرة على التحكم في إستخدام األصل
عند توفر أي من الشروط التالية:
-

-

أن يك ــون للمش ــتري الق ــدرة أو الح ــق ف ــي إدارة األص ــل أو توجي ــه آخـ ـرين لتش ــغيل األص ــل بالش ــكل ال ــذي يح ــدده م ــع
حصــول المشــتري أو قدرتــه علــى الــتحكم فــي مقــدار يزيــد عــن مــا يعتبــر مقــدا ًار غيــر كبيــر م ـن إنتــاج أو إســتخدام
األصل.
أن يكـون للمشـتري القـدرة أو الحــق فـي الـتحكم فـي الوصــول إلـى مكـان األصـل مــع حصـول المشـتري أو قدرتـه علــى
التحكم في مقدا اًر يزيد عن ما يعتبر مقدا اًر غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل.
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-

أن تشــير الحقــائق والظــروف إلــى إحتمــال ضــئيل فــي حصــول أي جهــة أو جهــات أخــرى غيــر المشــتري علــى مقــدار
يزيد عن ما يعتبر مقدا اًر غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل خالل فترة التعاقد باإلضافة إلـى عـدم كـون السـعر
الذي سيدفعه المشتري مقابل اإلنتاج سع اًر ثابتاً لوحدة اإلنتاج أو مساوياً لسعر السوق الحالي لكـل وحـدة منتجـة عنـد
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 سـع اًر ثابتـاً أو مســاوياً لسـعر الســوق فـإن هـذه الــدفعات تعتبـر دفعــات
ايجــار وتعــالفج وفق ـاً لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )37المتعلــق بعقــود اإليجــار .وحيــث أن إتفاقيــة ش ـراء الطاقــة ال تنقــل
بشكل كبير جميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية موجـودات المحطـة إلـى سـلطة الطاقـة فقـد تـم معالجـة ترتيبـات إتفاقيـة
ش ـراء الطاقــة كإيجــار تشــغيلي واي ـرادات الطاقــة الكهربائيــة المتأتيــة مــن إســتخدام المحطــة لتوليــد الطاقــة كإيجــارات مقابــل
إستخدام محطة الطاقة.
إيرادات الفوائد
ـاء علـى المعـدل المسـتخدم لخصـم التـدفقات النقديـة
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقـة العائـد الفعلـي ،بن ً
المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبةً إلى صافي قيمته الدفترية.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل
ي ــتم قي ــد مص ــاريف التموي ــل كمص ــروفات عن ــد تحققه ــا .تش ــمل مص ــاريف التموي ــل فوائ ــد تحتس ــب بطريق ــة الفائ ــدة الفعلي ــة
ومصاريف أخرى تتكبدها الشركة من أجل الحصول على التمويل.
ممتلكات وآالت ومعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل
كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات وكلفة التمويل
للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة
عند تحققها .يتم إحتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
31
31
2
2
2
2

محطة الكهرباء
مباني
سيارات
أجهزة حاسب آلي وطابعات
أجهزة مكتبية
أثاث وتجهيزات مكتبية

يتم شطب أي بنـد مـن بنـود الممتلكـات واآلالت والمعـدات وأي أجـزاء جوهريـة منهـا عنـد الـتخلص منهـا أو عنـد عـدم وجـود
منفعــة إقتصــادية متوقعــة مــن إســتخدام البنــد أو الــتخلص منــه .يــتم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن شــطب البنــد ،والــذي
يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل الموحدة.
تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كـل سـنة ماليـة ويـتم
تعديلها الحقا إن لزم األمر.

1

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل المسـاعدات الحكوميـة مبـدئياً علـى أسـاس القيمـة
العادلة .الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي خسائر تـدن متراكمـة
في القيمة الدفترية.
يــتم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتــاجي المحــدد علــى فتـرة العمــر اإلنتــاجي للموجــود ويــتم د ارســة تــدني
قيمتهـا الدفتريـة عنــد وجـود أحــداث أو تغيـرات فـي الظــروف تشـير إلــى ذلـك .يـتم مراجعــة العمـر اإلنتــاجي وطريقـة اإلطفــاء
للموجودات غير الملموسة على األقل في نهاية كـل سـنة .يـتم معالجـة التغيـر فـي العمـر اإلنتـاجي المتوقـع أو الـنمط الـذي
تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادية للموجـودات غيـر الملموسـة مـن خـالل تغييـر فتـرة أو طريقـة اإلطفـاء علـى انـه تغيـر
فـي التقـديرات المحاســبية .يـتم قيــد اإلطفـاء مــن الموجـودات غيـر الملموســة ذات العمـر المحــدد فـي بنــود المصـروفات التــي
تتناسب مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
حق استخدام محوالت سلطة الطاقة:
يــتم إطفــاء حــق اســتخدام مح ـوالت ســلطة الطاقــة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي المتبقــي مــن
محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة على هذا الحق .ويتم قيد مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة.
قياس القيمة العادلة
تقــوم الشــركة بقيــاس القيمــة العادلــة لمعظــم األدوات الماليــة ويــتم اإلفصــاح عــن بعــض الموجــودات غيــر الماليــة فــي تــاريخ
القوائم المالية الموحدة .تقوم الشركة أيضا باإلفصاح عن القيمة العادلـة لـودوات الماليـة والموجـودات غيـر الماليـة الظـاهرة
بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة.
القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك مـن خـالل عمليـة منظمـة بـين المشـاركين فـي السـوق فـي
تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع األصول أو سداد اإللتزامات إما في:
 سوق رئيسي لوصل أو اإللتزام. أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منـافع اقتصـادية
م ــن خ ــالل االس ــتخدام األمث ــل له ــذه الموج ــودات أو ع ــن طري ــق بيعه ــا إل ــى مش ــاركين آخـ ـرين ف ــي الس ــوق ال ــذين ب ــدورهم
سيستخدمون هذه الموجودات بالشكل األمثل.
تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمـة العادلـة ،وذلـك مـن خـالل
زيادة استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس ،أو يتم اإلفصاح عن ،قيمتها العادلة ضمن هرم القيمـة العادلـة كمـا
هو موضح أدناه:
المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماماً 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.
يــتم تكليــف مخمنــين خــارجيين معتمــدين لتقيــيم الموجــودات الجوهريــة .بعــد النقــام مــع ه ـؤالء المخمنــين الخــارجيين ،تقــوم
الشركة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.
لغرض اإلفصاح عن القيمـة العادلـة ،قامـت الشـركة بتحديـد أصـناف مـن الموجـودات والمطلوبـات وفقـا لطبيعـة وخصـائص
ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
1

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 ت م
ـدن ضـمن قائمـة الـدخل الموحـدة .يـتم تحديـد التـدني فـي القيمـة الدفتريـة علـى
النحو التالي:
-

للموجــودات الظــاهرة بالقيمــة العادلــة ،يمثــل التــدني الفــرق بــين الكلفــة والقيمــة العادلــة ،بعــد تنزيــل أي خســارة تـ م
ـدن
معترف بها سابقاً ضمن قائمة الدخل الموحدة.

-

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

-

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

مواد ومخزون
يتم إظهار المواد والمخزون بالكلفة باسـتخدام طريقـة المتوسـط المـرجح أو القيمـة المتوقـع تحقيقهـا ،أيهمـا أقـل .تمثـل الكلفـة
كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام.
ذمم مدينة
تظهــر الــذمم المدينــة بقيمــة الف ـواتير بعــد تنزيــل أيــة مخصصــات تــدني للــذمم المدينــة .يــتم احتســاب مخصــص تــدني الــذمم
المدينة عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل الذمم المدينة .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها.
إستثمار في شركة حليفة
يتم قيد اإلسـتثمار فـي الشـركة الحليفـة بإسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة .الشـركة الحليفـة هـي تلـك التـي يكـون للشـركة نفـوذاً
مــؤث اًر عليهــا وهــو القــدرة علــى المشــاركة فــي الق ـ اررات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا ولــيس
التحكم بهذه السياسات.
وفقـاً لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركة الحليفــة فــي قائمــة المركــز المــالي الموحــدة بالكلفــة ،مضــافاً إليــه
التغيرات الالحقة في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركة الحليفـة
كجزء من القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.
يتم اظهار حصة الشركة من صافي نتـائج أعمـال الشـركة الحليفـة فـي قائمـة الـدخل والـدخل الشـامل الموحـدة .يـتم اسـتبعاد
األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية الشركة في الشركة الحليفة.
إن الســنة الماليــة للشــركة الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للشــركة .عنــد الضــرورة تقــوم الشــركة بــإجراء تعــديالت لتتوافــق
السياسات المتبعة في الشركة الحليفة مع السياسات المحاسبية للشركة.
الحقاً إلستخدام طريقة حقـوق الملكيـة تقـرر الشـركة مـا إذا كـان هنـاك ضـرورة لقيـد خسـائر تـدني إضـافية علـى اسـتثماراتها
في الشركة الحليفة .تقوم الشـركة فـي تـاريخ القـوائم الماليـة الموحـدة بتحديـد مـا إذا كـان هنـاك وجـود ألدلـة موضـوعية تشـير
إلى تـدني فـي قيمـة اإلسـتثمار فـي الشـركة الحليفـة .فـي حـال وجـود هـذه األدلـة ،تقـوم الشـركة بإحتسـاب قيمـة التـدني والتـي
تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة.
النقد والنقد المعادل
لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يشمل النقد والنقد المعـادل النقـد فـي الصـندوق وأرصـدة لـدى البنـوك وودائـع قصـيرة
األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل النقد مقيد السحب.
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قروض
يتم قيد القروض مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة .ويعاد الحقـاً تقييمهـا بالكلفـة المطفـأة باسـتخدام طريقـة
العائد الفعلي .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إحتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التي
تشكل جزءًا من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن إستخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.
ذمم دائنة ومستحقات
يــتم إثبــات المطلوبــات للمبــالغ مســتحقة الســداد فــي المســتقبل مقابــل البضــائع أو الخــدمات المســتلمة س ـواء تمــت أو لــم تــتم
المطالبة بها من قبل المورد.
مخصصات
يتم إحتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات (قانونية أو متوقعة) ناشئة عن أحـداث سـابقة علـى أن يكـون
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 وفقاً ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية
السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من
ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة.
الربح لكل سهم
يتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على
المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.
يتم إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تعديل
الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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 .4ممتلكات وآالت ومعدات

3131
الكلفة:
كما في بداية السنة
اإلضافات
كما في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
كما في بداية السنة
االستهالك للسنة
كما في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:

كما في  13كانون األول 3131

3133
الكلفة:
كما في بداية السنة
اإلضافات
كما في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
كما في بداية السنة
االستهالك للسنة
كما في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:

كما في  13كانون األول 3133

محطة الكهرباء
دوالر أمريكي

مباني
دوالر أمريكي

أجهزة حاسب
آلي وطابعات
دوالر أمريكي

سيارات
دوالر أمريكي

أجهزة مكتبية
دوالر أمريكي

أثاث وتجهيزات
مكتبية
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

31292219212
31292219212

392229112
392229112

2219113
229111
2129313

1339272
339317
1229731

3119317
127
3119222

3339131
39231
3319212

31191379217
119137
31193179232

2292119111
297739132
7193239332

2279111
719321
2139322

1129211
229711
2239217

3139331
319132
1119222

3129233
39223
3119371

3119321
29132
3179111

2191229212
291329112
7291239311

2393119211
محطة الكهرباء
دوالر أمريكي

1119721
مباني
دوالر أمريكي

229321

219712

أجهزة حاسب
آلي وطابعات
دوالر أمريكي

سيارات
دوالر أمريكي

113
أجهزة مكتبية
دوالر أمريكي

329221
أثاث وتجهيزات
مكتبية
دوالر أمريكي

2193229132
المجموع
دوالر أمريكي

31292219212
31292219212

392229112
392229112

2219113
2219113

1129211
329777
1339272

3119317
3119317

3179321
319121
3339131

31791129127
119211
31191379217

2197119127
297739113
2292119111

2129221
719321
2279111

1119213
229311
1129211

3219217
319213
3139331

3119131
19213
3129233

3119131
29121
3119321

2393319221
291139123
2191229212

2191219212

1179112

219121

229711

39212

379122

2191739311

تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة تبلغ كلفتها  1139321دوالر أمريكي و 7119121دوالر أمريكي كما في  13كانون األول 3131
و ،3133على التوالي.
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.5

موجودات غير ملموسة
3131
دوالر أمريكي
392319221
()3339211
391139177

الرصيد في بداية السنة
إضافات
إطفاءات
الرصيد في نهاية السنة

3133
دوالر أمريكي
392179212
393119111
()3279137
392319221

تمثل الموجودات غير الملموسة الحق في إستخدام ستة محوالت رفع تم شراؤها وتركيبها من قبل سلطة الطاقة وذلك
الستخدام شركة غزة لتوليد الكهرباء ضمن االتفاقية التي ُومقعت في  3أيلول  3112بين شركة غزة لتوليد الكهرباء
وسلطة الطاقة والتي بموجبها إتفقت كل من شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة الطاقة بمعالجة
جميع األضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف الجوي اإلسرائيلي لمحطة الطاقة خالل حزيران  3112وذلك من
أجل إعادة التيار الكهربائي .وفقًا لالتفاق فإن هذه المحوالت تبقى ملك لسلطة الطاقة ولشركة غزة لتوليد الكهرباء
الحق في إستخدامها على أن تكون الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المحوالت .تم االعتراف بهذا الحق
كموجودات غير ملموسة على أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند تركيبها .تم تركيب أربعة محوالت رفع في 3
تشرين أول  3112بمبلغ  393279112دوالر أمريكي وتم خالل عام  3133تركيب محولي رفع بمبلغ 393119111
دوالر أمريكي .يتم إطفاء هذا الحق على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة
على هذا الحق.
.6

إستثمار في شركة حليفة
نسبة المساهمة
3131

3133

3131

3133

إسم الشركة

بلد التأسيس

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركة فلسطين لتوليد الطاقة

فلسطين

22

23

391729212

391119222

عملت الشركة مع مستثمرين آخرين على تأسيس شركة فلسطين لتوليد الطاقة المساهمة العامة المحدودة (الشركة
الحليفة) في الضفة الغربية برأسمال مبدئي قدره  391119111دوالر أمريكي بقيمة إسمية دوالر أمريكي للسهم الواحد.
قررت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الحليفة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  37تموز  3133زيادة رأس
المال من  3مليون سهم إلى  31مليون سهم وتم اإلكتتاب بكامل رأس مال الشركة الحليفة من قبل المساهمين.
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يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار الشركة في شركتها الحليفة:

3131
دوالر أمريكي

المركز المالي للشركة الحليفة
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
حقوق الملكية
رأسمال الشركة الحليفة غير المدفوع
القيمة الدفترية قبل التعديل
حصة الشركة في رأسمال الشركة الحليفة غير المدفوع
القيمة الدفترية لالستثمار

291719131
1219231
()229111
()1739312
292329222
397119232
193229371
197379721
()392219122
391729212

االيرادات ونتائج األعمال
اإليرادات
مصاريف إدارية وعامة
إستهالك ممتلكات ومعدات
أخرى
صافي الخسارة للسنة
حصة الشركة من صافي الخسارة

()2229121
()219223
39237
()2179111
()3319111

.7

3133
دوالر أمريكي

392319132
391239331
()379121
()3379111
293319111
292219311
192239373
191229771
()391319112
391119222
()2119321
()239723
()19277
()2219217
()3219211

ذمم مدينة
3131
دوالر أمريكي

ذمم توليد الطاقة الكهربائية
مخصص تدني ذمم مدينة

2192229212
()3291119121

ذمم توليد الطاقة الكهربائية  -قصيرة األجل
ذمم توليد الطاقة الكهربائية  -طويلة األجل

3191229221

3191229221
()291119111

3133
دوالر أمريكي

1197719117
()3291119121
3292119312
()3292119312
-

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني ذمم مدينة كما في  13كانون األول  3131و:3133
3131
دوالر أمريكي
3291119121

رصيد بداية السنة
المخصص للسنة

3291119121

رصيد نهاية السنة
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3133
دوالر أمريكي
297229313
791139713

3291119121

فيما يلي جدول أعمار الذمم المدينة غير متدنية القيمة كما في  13كانون األول  3131و:3133

المجموع
دوالر أمريكي
3131
3133

3397319731
3193219231

الذمم غير
المستحقة وغير
المشكوك في
تحصيلها
دوالر أمريكي

أقل من11
يوم
دوالر أمريكي

392219722
392219232

392219722
392139111

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
21 –11
يوم
دوالر أمريكي
1339233
392129713

أكثر من 23
يوم
دوالر أمريكي
297319731
293219122

في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير متدنية القيمة بالكامل .إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد
الكهرباء الحالية والناتجة عن استخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة .وفقًا التفاقية
شراء الطاقة ،يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب اعتماد بمبلغ  3191119111دوالر أمريكي من بنك
مؤهل وفقاً لالتفاقية .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب
اإلعتماد وبالتالي هذه الذمم غير مضمونة.
.8

مواد ومخزون

3131
دوالر أمريكي

قطع غيار
مستلزمات
بضاعة في الطريق
أخرى

.9

292119111
3129111
3119212
3319221

791119117

3133
دوالر أمريكي

292379731
1319317
2229111
139113

791139211

موجودات متداولة أخرى
3131
دوالر أمريكي
393219121
391119121
2119113
3739131
19221

ذمم ضريبة القيمة المضافة
مستحق من مساهمين
تأمين مدفوع مقدمًا
دفعات مقدمة للموردين
أخرى

291179271

3133
دوالر أمريكي
3119227
179332
2339322
3139112
19722
7219171

 .11النقد والنقد المعادل
3131
دوالر أمريكي
39111
197219311

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

197739311
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3133
دوالر أمريكي
29211
293229211
293719321

 .11رأس المال المدفوع
3131
دوالر أمريكي
2191119111

رأس المال المصرح به

2191119111

رأس المال المكتتب

2191119111

رأس المال المدفوع

3133
دوالر أمريكي
2191119111
2191119111
2191119111

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من  2191119111سهمًا عاديًا بقيمة إسمية مقدارها  3دوالر
أمريكي للسهم الواحد.
 .12إحتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %31من األرباح السنوية وفقًا لقانون الشركات وهو غير
قابل للتوزيع على المساهمين.
 .11قروض طويل األجل
وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ  31أيلول  3133إتفاقية مع أحد البنوك المحلية للحصول على قرض طويل
األجل بمبلغ  3391119111دوالر أمريكي .يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  31أقساط نصف سنوية متساوية
يبدأ سداد القسط األول منها بتاريخ  3نيسان  3131ويستحق القسط األخير بتاريخ  3تشرين األول  .3137يستحق
على القرض نسبة فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن (ليبور) لستة أشهر مضافاً إليها  %3بحد أدنى
 %2وحد أعلى  .%7كما يستحق على القرض عمولة سنوية بمعدل .%192
قامت الشركة خالل العام بتسديد القسط األول من القرض والبالغ  39311911دوالر أمريكي وبتوقيع إتفاقية إعادة جدولة
أقساط القرض حيث تم التسديد المبكر لمبلغ  291119111دوالر أمريكي واعادة جدولة الرصيد المتبقي من القرض
والبالغ  291119111دوالر أمريكي ليسدد على  1أقساط نصف سنوية متساوية قيمة كل قسط مبلغ  2229222دوالر
أمريكي إستحق القسط األول منها بتاريخ  3تشرين األول  3131وتم تسديده خالل السنة.
الحقاً لتاريخ القوائم المالية قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء بالتسديد المبكر لكامل الرصيد المتبقي من القرض والبالغ
 293229222دوالر أمريكي.
وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ  7تشرين الثاني  3131إتفاقية مع بنك محلي آخر للحصول على قرض طويل
األجل بمبلغ  291119111دوالر أمريكي .يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  32قسط نصف سنوي ،يستحق
القسط األول بتاريخ  2نيسان  3132ويستحق القسط األخير بتاريخ  2كانون األول  .3133يستحق على القرض نسبة
فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن (ليبور) لستة أشهر مضافاً إليها  %1بحد أدنى  %292وحد أعلى
 .%7كما يستحق على القرض عمولة سنوية بمعدل  .%3تتمثل ضمانات القرض في تعهد شركة غزة لتوليد الكهرباء
بتحويل حساب تحصيل الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة إلى هذا البنك ووضع البنك كمستفيد بشكل جزئي تحت
بوليصة التأمين على موجودات ومعدات شركة غزة لتوليد الكهرباء باإلضافة إلى كفالة الشركة لشركة غزة لتوليد
الكهرباء.
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فيما يلي جدول تسديد أقساط القروض:

3131

دوالر أمريكي
3132

391239211

3132

391229223

3131

2229111

3132

391219212

3137

391719223

ما بعد 3131

391119177

3192229222
 .14مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

3131
دوالر أمريكي
391119133
3129112
()319112

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

391319231

3133
دوالر أمريكي
391319121
3219111
()139212
391119133

 .15تسهيالت ائتمانية
قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ  7تشرين الثاني  3131بالتوقيع على إتفاقية للحصول تسهيالت ائتمانية من أحد
البنوك المحلية على شكل جاري مدين بمبلغ  297119111دوالر أمريكي بنسبة فائدة سنوية تبلغ  %2وعمولة سنوية
بمعدل نسبة سنوية  %3على أن يسدد السقف المستغل من حساب الجاري مدين بعد عام من تاريخ إتفاقية التسهيالت
االئتمانية .تتمثل ضمانات التسهيالت االئتمانية في تعهد شركة غزة لتوليد الكهرباء بتحويل حساب تحصيل الذمم
المدينة المستحقة من سلطة الطاقة إلى البنك ووضع البنك كمستفيد بشكل جزئي تحت بوليصة التأمين على موجودات
ومعدات شركة غزة لتوليد الكهرباء باإلضافة إلى كفالة الشركة لشركة غزة لتوليد الكهرباء .بلغ الرصيد المستغل مبلغ
 297119111دوالر أمريكي كما في  13كانون األول .3131
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 .16مطلوبات متداولة أخرى
3131
دوالر أمريكي
3197129771
291319231
7139332
1319111
2719721
2719771
3129111
3129121
729111
-

توزيعات مساهمين غير مدفوعة
ذمم ومخصصات الصيانة
مستحق لشركة اتحاد المقاولين
مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف مستحقة ومخصصات أخرى
ضريبة رواتب *
إيجار أرض المحطة
مخصصات إجازات الموظفين
مستحق لمزودي الخدمات االستشارية
مستحق لمساهمين

*

3391139111

3133
دوالر أمريكي
3192139713
293129711
392729111
1319111
1329273
2119222
3279111
3319211
729111
239172
3191779722

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

 .17توليد الطاقة الكهربائية
يمثل هذا البند إيرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة عن استخدام محطة الطاقة الكهربائية لصالح سلطة الطاقة وفقاً
التفاقية شراء الطاقة والتي تم اعتبارها إيجا اًر تشغيليًا وفقأ للتفسير رقم ( )2كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات
المحاسبية (.)291
إن فواتير توليد الطاقة تعد بشكل جوهري قسطاً ثابتًا على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لمحطة الكهرباء يقارب متطلبات
القسط الثابت لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )37المتعلق بعقود اإليجار .وفقًا لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة بالتسديد عن
كافة الطاقة الكهربائية المتوفرة من محطة الطاقة الكهربائية دون األخذ في االعتبار قدرة سلطة الطاقة الستيعاب هذه
الطاقة وذلك بأسعار محددة مسبقًا في إتفاقية شراء الطاقة لكل سنة من سنوات هذه االتفاقية ،وكذلك فإن على سلطة
الطاقة في جميع األوقات ،وعلى حسابها الخاص ،توفير وتزويد المحطة بالوقود الالزم إلنتاج الطاقة.
 .18خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية
يمثل هذا البند ما تم خصمه خالل السنة من فاتورة توليد الطاقة الكهربائية وذلك وفقاً لما أقره مجلس إدارة الشركة في
إبتداء
جلسته المنعقدة بتاريخ  32كانون األول  3133بمنح سلطة الطاقة خصماً شهرياً بمبلغ  3219111دوالر أمريكي
ً
من فاتورة شهر كانون الثاني  3131وحتى إشعار آخر.
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 .19مصاريف تشغيلية
3131
دوالر أمريكي
291329112
291129721
291129727
1219331
2219311
2119111
1119211
3219121
3139337
3339211
3229211
3279111
3329233
729222
229221
219212
319211
319231
3119372

إستهالك عقارات وآالت ومعدات
تشغيل وصيانة المحطة
رواتب وأجور ومكاف ت
تأمين المحطة
خدمات أمن
رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية
سفر ومواصالت
أتعاب مهنية واستشارية
تعويض نهاية الخدمة
إطفاء الموجودات غير الملموسة
مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة
إيجار األرض
تأمين موظفين
مستلزمات مكتبية
هاتف وفاكس
أتعاب قانونية
رسوم إدراج في السوق المالي
دعاية واعالن
متفرقة

3391329273

3133
دوالر أمريكي
291139123
392129233
193129131
7129122
1129332
3219111
2279311
729223
3219111
3279137
3229211
3279111
3329221
239213
219213
319212
329111
29127
119112
3292739221

 .21فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة
وافق مجلس اإلدارة خالل العام  ،التوقف عن إحتساب فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة إبتداءاً من
فاتورة شهر شباط  3131وحتى إشعار آخر.
( .21مصاريف) إيرادات أخرى
فيما يلي تفاصيل هذا البند:

3131
دوالر أمريكي

()3119121
()3279711

مخصصات ال لزوم لها
فروقات ترجمة عمالت
أخرى

()3179221
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3133
دوالر أمريكي
1219133
()3119323
3229222
391329132

 .22الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

ربح السنة

3131
دوالر أمريكي
292239112

3133
دوالر أمريكي
192329223

المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

2191119111

2191119111

سهم

دوالر أمريكي
1911

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

سهم

دوالر أمريكي
1932

 .21توزيع أرباح نقدية
أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي ُعقد في  31نيسان  3131توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بمبلغ
 291119111دوالر أمريكي عن عام  ،3133وهو ما يعادل  %31من رأس المال المدفوع.
أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي ُعقد في  32نيسان  3133توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بمبلغ
 291119111دوالر أمريكي عن عام  ،3133وهو ما يعادل  %31من رأس المال المدفوع.
 .24معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسة
األسعار والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

نقد لدى البنك العربي

مستحق من مساهمين

طبيعة العالقة
مساهم رئيسي

مساهمون رئيسيون

مستحق لشركة اتحاد المقاولين

مساهم رئيسي

توزيعات مساهمين غير مدفوعة

مساهمون رئيسيون

مستحق لمساهمين

مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

مساهم رئيسي

أعضاء مجلس
اإلدارة
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3131
دوالر أمريكي
391319132

3133
دوالر أمريكي
397119711

7139332

392729111

391119121

-

179332
239172

3197129771

3192139713

1319111

1319111

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

مصاريف تمويل قرض وتسهيالت ائتمانية
للبنك العربي

رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية مقدمة
من الشركة المتحدة للخدمات الهندسية

خدمات واستشارات مقدمة من شركة إتحاد
المقاولين

3131
دوالر أمريكي

طبيعة العالقة

3133
دوالر أمريكي

مساهم رئيسي

-

3119722

شركة شقيقة

3119111

3119111

مساهم رئيسي

1129111

279111

تعويضات اإلدارة العليا:
رواتب وأجور
تعويض نهاية الخدمة

1229317

1129221

3229211

3229211

329112

مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة

319732

 .25ضريبة الدخل
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء ومساهميها (فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات
من شركة غزة لتوليد الكهرباء) من جميع الضرائب الفلسطينية ،لكامل فترة االتفاقية البالغة  31سنة وألي فترة تمديد
أخرى على االتفاقية.
حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم الشركة بعمل تسويات ضريبية مع الدوائر الضريبة عن أعمالها
للفترة منذ التأسيس في  3111وحتى عام .3133
 .26االلتزامات التعاقدية وااللتزامات المحتملة
تمثل االلتزامات التعاقدية والمحتملة ما يلي:

3131
دوالر أمريكي
3292719333
391239111
392219122

إتفاقيات خدمات صيانة وتطوير واستشارات فنية
إتفاقية استئجار األرض المقام عليها المحطة
الجزء غير المسدد في إستثمار في شركة حليفة

3192719377

3133
دوالر أمريكي
3792239731
392119111
391319112
3391729127

باإلضافة إلى ذلك ،بلغت حصة الشركة من االلتزامات التعاقدية للشركة الحليفة مبلغ  3739131دوالر أمريكي
و 2119333دوالر أمريكي كما في  13كانون األول  3131و  3133على التوالي.
تبلغ إجمالي فواتير توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام المحطة وفقًا التفاقية شراء الطاقة كما في
 13كانون األول  3131و 3133ما يلي:
3133
3131
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1192219331
1197229273
خالل سنة
33291179113
33293139211
بعد سنة حتى خمس سنوات
31291229313
37191229233
أكثر من خمس سنوات
11197119212
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 .27القيمة العادلة لألدوات المالية
يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لودوات المالية حسب تصنيفها في القوائم المالية
الموحدة:
القيمة الدفترية
3131

موجودات مالية
ذمم مدينة

موجودات مالية أخرى

القيمة العادلة
3133

3131

3133

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3191229221

3292119312

3191229221

3292119312

193279121

3229211

193279121

3229211

197219311

293229211

197219311

293229211

مطلوبات مالية
قروض طويل األجل

2393139312

1391339333

2393139312

1391339333

3192229222

3391119111

3192229222

3391119111

مطلوبات مالية أخرى

3791339223

3293319132

3791339223

3293319132

1193229112

3293319132

1193229112

3293319132

النقد والنقد المعادل

تسهيالت ائتمانية

297119111

-

297119111

-

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية .تم تحديد القيم العادلة للموجودات
والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع
اإلجبارية أو التصفية.
إن القيم العادلة للذمم المدينة قصيرة األجل والموجودات المالية األخرى والتسهيالت االئتمانية والمطلوبات المالية
األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
تم تقدير القيمة العادلة للذمم المدينة طويلة األجل والقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة
باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
 .28إدارة المخاطر
تتألف المطلوبات المالية للشركة من قروض طويلة األجل وبعض المطلوبات المالية األخرى .إن الهدف من هذه
المطلوبات المالية هو تمويل نشاطات الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة عدة موجودات مالية مثل الذمم
المدينة وبعض الموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات الشركة.
إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر
السيولة ومخاطر العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي
تتلخص بما يلي:
مخاطر أسعار الفائدة
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  13كانون
األول  ،3131مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
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تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة ،ويتم
إحتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  13كانون األول  3131و.3133
ال يوجد تأثير مباشر على حقوق الملكية للشركة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساو ومعاكس ألثر الزيادة
المبينة أدناه:

3131
دوالر أمريكي

الزيادة
في سعر الفائدة
نقطة أساس

األثر على ربح
السنة
دوالر أمريكي

+ 31

()319222

3133
دوالر أمريكي

+ 31

()339111

مخاطر االئتمان
الشركة معرضة لمخاطر ائتمان ناتجة عن أن كافة إيرادات الشركة التابعة والناتجة عن إستخدام محطة الطاقة لتوليد
الطاقة الكهربائية متأتية من طرف واحد وهو سلطة الطاقة .وفقاً التفاقية شراء الطاقة ،يتوجب على سلطة الطاقة تزويد
الشركة بكتاب اعتماد بنكي بمبلغ  3191119111دوالر أمريكي .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة
الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب االعتماد كما هو مطلوب وفقاً التفاقية شراء الطاقة.
بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى فإن تعرض الشركة وشركتها التابعة لمخاطر االئتمان قد ينجم
عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
مخاطر السيولة
تحد الشركة وشركتها التابعة من مخاطر السيولة من خالل توفير إمكانية الحصول على تسهيالت بنكية والحفاظ على
رصيد من النقد مناسب لتغطية إلتزاماتهما المتداولة وتمويل نشاطاتهما التشغيلية ومتابعة تحصيل الذمم المدينة من سلطة
الطاقة .يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في 13كانون األول  3131و 3133على
أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:
أكثر من سنة إلى 2
33 – 1
المجموع
سنوات
أشهر
أقل من  1أشهر
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
 13كانون األول 3131
3197219333
291319312
2119212
293219373
قروض طويلة األجل
291129111
291129111
تسهيالت ائتمانية
3791339223
3292219212
391719122
مطلوبات مالية أخرى
 13كانون األول 3133
قروض طويلة األجل
مطلوبات مالية أخرى

792339332

3393229333

291319312

1192129223

193339121

397339113
3393179173

197129112
-

3392379237
3293319132

193339121

3291319111

197129112

3792179123
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مخاطر العمالت األجنبية
يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل
العمالت األجنبية ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت مساو ومعاكس
ألثر الزيادة المبينة أدناه:
الزيادة في سعر
صرف اليورو
مقابل
الدوالر األمريكي
%

األثر على ربح
السنة
دوالر أمريكي

الزيادة في سعر
صرف
الشيقل اإلسرائيلي
مقابل
الدوالر األمريكي
%

األثر على ربح
السنة
دوالر أمريكي

الزيادة في سعر
صرف الكورون
السويدي مقابل األثر على ربح
السنة
الدوالر األمريكي
دوالر أمريكي
%

3131
دوالر أمريكي

+31

39121

+31

()19371

+31

3229121

3133
دوالر أمريكي

+31

()39222

+31

()79113

+31

3179113

 .29إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم
نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم
الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة
السابقة .إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة
والبالغ مجموعها  7193319127دوالر أمريكي كما في  13كانون األول  3131مقابل  1192279123دوالر أمريكي
كما في  13كانون األول .3133
 .11تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة وشركتها التابعة كافة أنشطتهما في غزة .إن موجودات الشركة والتي تتمثل بشكل رئيسي من الممتلكات
واآلالت والمعدات تقع في غزة .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة يزيد من خطر ممارسة الشركة
ألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلباً على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل أنشطتها.
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