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المساهمة العامة المحدودة الشركة الفلسطينية للكهرباء 

القـوائـم المالـيـة الموحدة 

٢٠٢١كـانــون األول  ٣١



  إرنست ویونغ
١٣٧٣صندوق برید 
الطابق السابع 

الماصیون  -مبنى بادیكو ھاوس 
فلسطین   –رام هللا  

: ھاتف   ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+
+٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠ : فاكس   

www.ey.com

عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

تقریر مدقق الحسابات المستقل
الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة  إلى مساهمي الشركة

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

الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق    وقائمة الدخل والدخل   ٢٠٢١كانون األول    ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في  
الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ واالیضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص  

ألهم السياسات المحاسبية. 
 ٣١لنواحي الجوهریة، المركز المالي الموحد للشركة كما في  في رأینا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة ا

وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا لمعایير التقاریر المالية    ٢٠٢١كانون األول  
الدولية.

أساس الرأي 
ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات  أكثر لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعایير مفصلة 

  القانونيين للمحاسبين  المهني  عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقریرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك  
وقد التزمنا بمتطلبات للمحاسبين،    السوك المهنيلمعایير  الدولي  مجلس  الالصادرة عن  (بما في ذلك معایير االستقاللية الدولية)  

السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعایير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة  
ًا إلبداء الرأي. و توفر أساس 

مخاطر االئتمان  –فقرة توكيدیة 
  شركة غزة لتوليد الكهرباء تتعرض  ) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، وفقًا التفاقية شراء الطاقة،  ٩نلفت اإلنتباه إلى إیضاح (

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  ائتمان حيث ان إیرادات الشركة من توليد الطاقة الكهربائية متأتية من    لمخاطر   (الشركة التابعة)  
هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة التابعة من الطاقة الكهربائية. هذا وحتى تاریخ إصدار هذا  (سلطة الطاقة)  الفلسطينية  

دوالر امریكي وفقًا لتلك  مليون  ٠٢التابعة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب بمبلغ  التقریر، لم تقم سلطة الطاقة بتزوید الشركة  
االتفاقية. إن هذا األمر ال یعدل رأینا حول القوائم المالية الموحدة. 

التسویات الضریبية  –فقرة توكيدیة 
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية  ـ،  ووفقًا التفاقية شراء الطاقة) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة،  ٢٣نلفت اإلنتباه إلى إیضاح (

وذلك  تابعة ومساهميها فيما یتعلق باألرباح الموزعة واإلیرادات من الشركة التابعة من جميع الضرائب الفلسطينية،  الشركة  البإعفاء  
أو  لم تقم الشركة  هذا وحتى تاریخ إصدار هذا التقریر،ة وألي فترة تمدید أخرى على االتفاقية. سن ٢٠لكامل فترة االتفاقية البالغة 

إن هذا األمر .وحتى تاریخه  ١٩٩٩ا للفترة منذ التأسيس في  مبعمل تسویات ضریبية مع دوائر الضریبة عن أعماله شركتها التابعة  
ال یعدل رأینا حول القوائم المالية الموحدة. 

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  –فقرة توكيدیة 
) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، تتكون موجودات الشركة التابعة غير المتداولة بشكل أساسي  ٢٩نلفت اإلنتباه إلى إیضاح (

الشركة یعتمد على استقرار  هذه الموجودات من خالل عمليات  ة، إن إمكانية استردادمن ممتلكات وآالت ومعدات موجودة في غز 
. الوضع السياسي واالقتصادي في غزة. إن هذا األمر ال یعدل رأینا حول القوائم المالية الموحدة



أمور التدقيق الهامة 
للسنة  لقوائم المالية الموحدة  خالل تدقيق ا ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، وفقًا الجتهادنا المهني، كانت األكثر أهمية  

وال  هذه القوائم المالية  . لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية الموحدة إلبداء رأینا حول  الحالية
.أدناه إجراءات التدقيق المتعلقة باألمر المشار إليهتم وصف  نبدي رأیًا منفصًال حول هذه األمور.

لكافة األمور المتعلقة  باإلضافة   .تدقيق القوائم المالية الموحدةب  والمتعلقةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات  
تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهریة في القوائم  التي  جراءات  اإل  یشمل تنفيذتدقيقنا  فإن  عليه  بناَء  بذلك،  
،  أدناهالموحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك نتائج اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمر المشار إليه  المالية

توفر أساسًا لرأینا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.  

إجراءات التدقيق أمر التدقيق الهام 
ذمة سلطة الطاقة

) حول القوائم المالية الموحدة،  ٩كما هو مشار إليه في إیضاح (
كما في  (تشمل سندات تحت التحصيل)  بلغت ذمة سلطة الطاقة  

دوالر    ٤٦٬٠٧٣٬٤٦٦مبلغ    ٢٠٢٠و  ٢٠٢١كانون األول    ٣١
دوالر أمریكي قبل تنزیل الخسائر    ٤٩٬٤٦٦٬٣٦٧مبلغ  و أمریكي  

بمبلغ   المتوقعة  أمریكي   ٦٬٠٧٣٬٤٦٦اإلئتمانية  ومبلغ   دوالر 
دوالر أمریكي، على التوالي.   ٤٬٥٦٦٬٣٦٧

من   المتوفرة  للطاقة  الوحيد  المشتري  الطاقة  سلطة  وكون  هذا 
المدینة   للذمم  المعقدة  غير  الطبيعة  وبسبب  الطاقة  محطة 
المستحقة من سلطة الطاقة، فقد قامت الشركة بتطبيق الطریقة  

رقم   الدولي  المالية  التقاریر  معيار  من  لتسجيل )  ٩(المبسطة 
تشتمل  الخسائر   ال  المدینة  ان الذمم  حيث  المتوقعة  االئتمانية 

على مكونات ذات طابع تمویلي كبير.
المستخدم من قبل    یتضمن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

أحكام وإفتراضات تعكس معلومات حول األحداث السابقة   الشركة
  خالفات وجود  لمثل عمر الذمة المدینة  والمعلومات التاریخية  

ونمطهاحول   والتوقعات التسدیدات  الحالية  والظروف   ،
، وذلك شراء الطاقة  لملحق تعدیل إتفاقيةوفقًا  ، وكذلك  المستقبلية

تقدیر   أجل  المستقبلية  من  النقدیة  التدفقات  وتوقيت  مبالغ 
و المخصومة   المدینة  الذمة  رصيد  لقيمتها  لتسویة  للوصول 

الحالية.
ة المدینة للسداد على أساس  قامت إدارة الشركة بتقييم قابلية الذم
تسجيل ، حيث نتج عن ذلك  نموذج  الخسائر االئتمانية المتوقعة

دوالر أمریكي كخسارة ائتمانية متوقعة لعام   ١٬٥٠٧٬٠٩٩مبلغ  
  .تم قيده في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة ٢٠٢١

یلي: تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها  

المدخالت  - مصادر  لفهم  الشركة  إدارة  من  االستفسار 
إحتساب  عملية  في  المستخدمة  الرئيسية  واالفتراضات 

الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

مدى  - والثبات  تقييم  المدخالت  الموضوعية  في 
الخسائر   إحتساب  عملية  في  المستخدمة  واالفتراضات 

انية المتوقعة. اإلئتم

مدى  - لتقييم  إجراءات  إحتساب التنفيذ  عملية  في  دقة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

المدینة   ة الحصول بشكل مستقل على كتاب تأیيد الذم-
صحة   یدعم  الطاقة  سلطة  الرصيد و من  وإكتمال  دقة 

طة الطاقة. لالمستحق من س 

من  - العالقةاإلفصاحكفایة  التأكد  ذات  القوائم  في    ات 
. )٩الموضحة في إیضاح رقم ( الموحدةالمالية 



٢٠٢١المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للشركة لعام 
غير القوائم المالية الموحدة وتقریر مدقق   ٢٠٢١لعام  للشركة تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي 

یشمل المعلومات  هو  اإلدارة  مجلس  الحسابات. ان   الموحدة ال  القوائم المالية  رأینا حول  المسؤول عن المعلومات األخرى. ان 
تأكيد حول المعلومات األخرى.  األخرى وأننا ال نبدي أي 

من إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى، فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهریًا مع القوائم المالية الموحدة أو  
 جوهري بين خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة، إذا تبين من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود تعارض أو خطاً معرفتنا  

عنها.   فإنه یجب اإلفصاح  والمعلومات االخرى  الموحدة  هذا ولم یسترع إنتباهنا أیة أمور بما یخص المعلومات  القوائم المالية 
.األخرى 

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة 
 إلىإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعایير التقاریر المالية الدولية، باإلضافة  

تحدید نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهریة سواء الناتجة عن احتيال أو عن 
غلط. 

قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقبًال كمنشأة كما أن   تقييم  الموحدة، عن  القوائم المالية  اإلدارة مسؤولة، عند اعداد 
مستمرة واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمراریة وإعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستمراریة،  

إلدارة تصفية الشركة أو إیقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بدیل واقعي سوى القيام بذلك. إال إذا كانت نية ا

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية.

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة 
بالحصول على تأكيد معقول بأن الق  الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهریة سواء الناتجة عن وائم الماليةإن أهدافنا تتمثل 

احتيال أو غلط وإصدار تقریر التدقيق الذي یتضمن رأینا. ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن 
وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو   التدقيق الذي یجري وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق سيكشف دائمًا خطأ جوهریا عند

غلط، ویتم اعتبارها جوهریة إذا كانت، منفردًة أو مجتمعًة، یمكن ان یكون لها تأثير على القرارات االقتصادیة المتخذة من قبل  
مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.

ني كجزء من التدقيق وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما  إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المه
یلي:

تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في القوائم المالية الموحدة، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ إجراءات −
ة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي. إن خطر عدم  تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئم

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال یفوق ذلك الناتج عن غلط، لما قد یتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزویر وحذف متعمد  
وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

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



تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقدیرات المحاسبية واالیضاحات التي قامت بها االدارة.−

اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول  التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام  −
عليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة  

شارة في تقریر التدقيق إلى ایضاحات  الشركة على االستمرار. وإذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإل
ذات الصلة، أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلیضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة   الموحدة  القوائم المالية

لى عدم التدقيق التي یتم الحصول عليها حتى تاریخ تقریر التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إ
استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

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

تدقيق كافية ومالئ− أدلة  التجاریة ضمن نطاق  لشركات  عن امة فيما یتعلق بالمعلومات المالية  الحصول على  أو األنشطة 
الشركة إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للشركة، ونحن  

.حول التدقيق المسؤولون عن رأینا

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

لس اإلدارة عن كافة  نقوم كذلك بتزوید مجلس اإلدارة بما یفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واإلفصاح لمج
، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو سبل الحمایة  العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا

المطبقة إن لزم األمر. 

المالية الموحدة كما    من تلك األمور التي یتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، یتم تحدید األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم
وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة، ونقوم بوصف هذه األمور في تقریر التدقيق إال إذا كان القانون   ٢٠٢١كانون األول    ٣١في  

أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر. أو، في حاالت نادرة جدًا، عندما نرتئي عدم االفصاح عن ذلك األمر في تقریرنا ألن  
لعواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.ا

الشرق األوسط  –إرنست ویونغ 
٢٠٦/٢٠١٢رخصة رقم 

سائد عبدهللا 
١٠٥/٢٠٠٣رخصة رقم 

٢٠٢٢آذار  ١٦
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الموحدةالماليةالقوائم هذهمنجزءاً ٢٩إلى ١منالمرفقةاإلیضاحات تعتبر 

١

العامة المحدودةالمساهمة لكهرباءالشركة الفلسطينية ل

قائمة المركز المالي الموحدة 
٢٠٢١كانون األول ٣١كما في 

٢٠٢٠ ٢٠٢١
دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  إیضاح 

الموجودات
موجودات غير متداولة 

١٣٬٧٣٢٬٢٨٨ ٧٬٣٧٩٬٨٦٣ ٤ ممتلكات وآالت ومعدات 
٧٥٠٬٧٩٦ ٥٢٩٬٢١٣ ٥ موجودات غير ملموسة 
٤٨٩٬٥٦٣ ٣٦٧٬١٧٣ ٦ حق استخدام موجودات عقد إیجار 

١٬٠٣٧٬٥٠٠ ١٬١٠٠٬٠٠٠ ٧
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  موجودات مالية 

األخرى 
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١١ ودائع طویلة األجل لدى البنوك 
٣١٬٠١٠٬١٤٧ ٢٩٬٣٧٦٬٢٤٩

الموجودات المتداولة 
٨٬٤٦٢٬٢٩٣ ١٠٬٤٨١٬٢٥٢ ٨ مواد ومخزون  
٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩ سلطة الطاقة ذمم 
٦٬٢٨١٬٠٥٩ ٤٬٦٤٣٬٨٩٢ ١٠ موجودات متداولة أخرى 
٢١٬٩٠٨٬٠٨١ ٣٠٬٦٦١٬٦٣٦ ١١ واألرصدة لدى البنوكالنقد 
٨١٬٥٥١٬٤٣٣ ٨٥٬٧٨٦٬٧٨٠
١١٢٬٥٦١٬٥٨٠ ١١٥٬١٦٣٬٠٢٩ الموجودات مجموع 

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية  

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٢ رأس المال المدفوع 
١٣٬٨٦٣٬٦٧٢ ١٤٬٨٨٢٬٤٠٩ ١٣ إحتياطي إجباري 
٢٥٬٣٤٩٬٤٤٤ ٢٨٬٥١٨٬٠٧٦ أرباح مدورة  
٩٩٬٢١٣٬١١٦ ١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥ مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
٦٦٢٬٢٥٧ ٦٩٠٬٥٩٦ ٦ مطلوبات عقد إیجار طویل األجل 

٤٬٧٠٩٬٢٧٧ ٤٬٦٩٨٬٨٨٢ ١٤ مخصص تعویض نهایة الخدمة 
٥٬٣٧١٬٥٣٤ ٥٬٣٨٩٬٤٧٨

مطلوبات متداولة
٧٬٩٧٦٬٩٣٠ ٦٬٣٧٣٬٠٦٦ ١٥ مطلوبات متداولة أخرى 
٧٬٩٧٦٬٩٣٠ ٦٬٣٧٣٬٠٦٦
١٣٬٣٤٨٬٤٦٤ ١١٬٧٦٢٬٥٤٤ مجموع المطلوبات

١١٢٬٥٦١٬٥٨٠ ١١٥٬١٦٣٬٠٢٩ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



الموحدةالماليةالقوائم هذهمنجزءاً ٢٩إلى ١منالمرفقةاإلیضاحات تعتبر 

٢

المساهمة العامة المحدودةالشركة الفلسطينية للكهرباء

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة 
٢٠٢١كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٢١٢٠٢٠
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

اإلیرادات  
١٦٣٣٬٠٦٤٬٧٢٨٣٢٬٧٠٣٬٢٤٠الكهربائية الطاقة توليد 
) ١٬٨٠٠٬٠٠٠((١٬٨٠٠٬٠٠٠)٩ومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية خص

) ١٨٬٤١٦٬١٧٤((١٨٬٣٢٩٬٤٦٥)١٧مصاریف تشغيلية 
١٢٬٩٣٥٬٢٦٣١٢٬٤٨٧٬٠٦٦

) ١٬٨٣٦٬٧١٦((١٬٧٥٠٬٠٣١)١١و٩خسائر ائتمانية متوقعة 
) ٤٦٥٬٧٧٥((١٬٨٢٨٬٣٣٩)١٨مصاریف تمویل 

١٬٣٠٥٬٥٦١١٬٢٧٩٬٢٨٥فوائد ودائع بنكية إیرادات 
(١٣٤٬١٧٠)(٤٧٥٬٠٨٥)١٩، بالصافي أخرى مصاریف

١٠٬١٨٧٬٣٦٩١١٬٣٢٩٬٦٩٠ربح  السنة

--بنود الدخل الشامل األخرى 
١٠٬١٨٧٬٣٦٩١١٬٣٢٩٬٦٩٠الدخل الشامل للسنة إجمالي 

٢٠٠.١٧٠.١٩الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 



الموحدةالماليةالقوائم هذهمنجزءاً ٢٩إلى ١منالمرفقةاإلیضاحات تعتبر 

٣

المساهمة العامة المحدودةالشركة الفلسطينية للكهرباء

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
٢٠٢١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

مجموع 
حقوق الملكية

أرباح 
مدورة

إحتياطي 
إجباري 

رأس المال
المدفوع

دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
٢٠٢١

٩٩٬٢١٣٬١١٦ ٢٥٬٣٤٩٬٤٤٤ ١٣٬٨٦٣٬٦٧٢ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في بدایة السنة
١٠٬١٨٧٬٣٦٩ ١٠٬١٨٧٬٣٦٩ - - الدخل الشامل للسنة إجمالي 

- (١٬٠١٨٬٧٣٧) ١٬٠١٨٬٧٣٧ - المحول الى االحتياطي االجباري 
(٦٬٠٠٠٬٠٠٠) (٦٬٠٠٠٬٠٠٠) - - )٢١(إیضاح نقدیة أرباح اتتوزیع

١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥ ٢٨٬٥١٨٬٠٧٦ ١٤٬٨٨٢٬٤٠٩ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في نهایة السنة

٢٠٢٠
٩٦٬٨٨٣٬٤٢٦ ٢٤٬١٥٢٬٧٢٣ ١٢٬٧٣٠٬٧٠٣ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في بدایة السنة
١١٬٣٢٩٬٦٩٠ ١١٬٣٢٩٬٦٩٠ - - الدخل الشامل للسنة إجمالي 

- )١٬١٣٢٬٩٦٩ ( ١٬١٣٢٬٩٦٩ - المحول الى االحتياطي االجباري 
)٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ( )٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ( - - )٢١(إیضاح نقدیة أرباح اتتوزیع

٩٩٬٢١٣٬١١٦ ٢٥٬٣٤٩٬٤٤٤ ١٣٬٨٦٣٬٦٧٢ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في نهایة السنة



الموحدةالماليةالقوائم هذهمنجزءاً ٢٩إلى ١منالمرفقةاإلیضاحات تعتبر 

٤

المساهمة العامة المحدودةالشركة الفلسطينية للكهرباء

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة 
٢٠٢١كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٢٠ ٢٠٢١
دوالر أمریكي  أمریكي دوالر  إیضاح 

أنشطة التشغيل 
١١٬٣٢٩٬٦٩٠ ١٠٬١٨٧٬٣٦٩ ربح السنة 

تعدیالت: 
٣٠١٬٢٣٣ ٣٢٣٬٨٦١ مخصص تعویض نهایة الخدمة 

٦٬٤٨٨٬٣٨٨ ٦٬٤٩٠٬٦٨٣ وحق إستخدام موجودات عقد إیجار إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
٢٢١٬٥٨٣ ٢٢١٬٥٨٣ إطفاءات 

- (٣٠٧) ممتلكات وآالت ومعداتأرباح استبعاد 
١٬٨٣٦٬٧١٦ ١٬٧٥٠٬٠٣١ خسائر إئتمانية متوقعة 

٢٧٬٩٥٨ ٥٧٧٬٠٦٦ خسائر موجودات غير مستردة 
)١٬٢٧٩٬٢٨٥( (١٬٣٠٥٬٥٦١) إیرادات فوائد ودائع بنكية 

٤٦٥٬٧٧٥ ١٬٨٢٨٬٣٣٩ مصاریف تمویل  
١٧٨٬٢٥٦ - الطریق خسائر مخزون فاقد في 

)٧٣٬٠١٤( (١٩٠٬١٨٧) بنود غير نقدیة أخرى 
١٩٬٤٩٧٬٣٠٠ ١٩٬٨٨٢٬٨٧٧

التغير في رأس المال العامل:
)٢١٬٠٢٨٬٤٥٢( ٣٬٣٩٢٬٩٠١ سلطة الطاقة  ذمم 
)٢٬٧١٦٬٩٤٨( ٦٦٤٬١٨٣ موجودات متداولة أخرى 

٦١٤٬١٢٥ (٢٬٠١٨٬٩٥٩) مواد ومخزون 
)٦٥٤٬٨٨٢( (١٬١٨٩٬٣٧٧) مطلوبات متداولة أخرى 
)٤٥٬٤٧٦( (٣٣٤٬٢٥٦) دفعات تعویض نهایة الخدمة 

)٤٬٣٣٤٬٣٣٣( ٢٠٬٣٩٧٬٣٦٩ أنشطة التشغيل (المستخدم في) من صافي النقد 

أنشطة االستثمار 
)٩٦٬٧٤١( (١٥٬٨٦٨) شراء ممتلكات وآالت ومعدات

- ٣٠٧ ومعداتبيع عقارات وآالت 
)٥٬٠٠٠٬٠٠٠( (٥٬٠٠٠٬٠٠٠) الزیادة في ودائع طویلة األجل لدى البنوك

١٬٠٧٣٬٦٠٠ ١٬٧٠١٬٤٧٩ إیرادات فوائد مقبوضة 
)٣٧٬٥٠٠( (٦٢٬٥٠٠) الدخل الشامل األخرى بنود بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية 

)٤٬٠٦٠٬٦٤١( (٣٬٣٧٦٬٥٨٢) المستخدم في أنشطة االستثمار صافي النقد 

أنشطة التمویل 
)٤٣١٬٢٥٠( (١٬٨٠٠٬٠٠٠) مصاریف تمویل مدفوعة 
)٨٬٤٧٣٬٤٦٣( (٦٬٢٢٤٬٣٠٠) مدفوعة نقدیة أرباح اتتوزیع

)٨٬٩٠٤٬٧١٣( (٨٬٠٢٤٬٣٠٠) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل 

)١٧٬٢٩٩٬٦٨٧( ٨٬٩٩٦٬٤٨٧ في النقد والنقد المعادل (النقص) الزیادة 

٣٩٬٤٦٢٬٠٧٩ ٢٢٬١٦٢٬٣٩٢ النقد والنقد المعادل في بدایة السنة  

٢٢٬١٦٢٬٣٩٢ ٣١٬١٥٨٬٨٧٩ ١١ النقد والنقد المعادل في نهایة السنة 



٥

المساهمة العامة المحدودةالشركة الفلسطينية للكهرباء

الموحدة إیضاحات حول القوائم المالية
٢٠٢١كانون األول ٣١

عام.١

(الشركة) في مدینة غزة، وُسجلت لدى مراقب الشركات بتاریخ ، المساهمة العامة المحدودةتأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء
) كشركة مساهمة عامة.  ٥٦٣٢٠٠٩٧١وهي مسجلة وفقًا لقانون الشركات الفلسطيني تحت رقم (١٩٩٩كانون األول ١٤

باألعمال  والقيام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  في  الكهرباء  لتوليد  محطات  إنشاء  في  الرئيسية  الشركة  أهداف  تتلخص 
الضروریة إلنتاج وتوليد الكهرباء. 

ة في حصلت شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) من السلطة الوطنية الفلسطينية على حق حصري لتوليد الطاقة الكهربائي
الوطنية الفلسطينية ولمدة   تاریخ بدء األعمال التجاریة لمحطة الطاقة  ٢٠قطاع غزة لصالح مؤسسات السلطة  ابتداًء من  سنة 

سنوات. ٥، مع إمكانية تمدید فترة الحق الحصري لفترتين إضافيتين مدة كل منها ٢٠٠٤آذار ١٥الكهربائية (المحطة) في 

(سلطة الطاقة)سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مذكرة تفاهم مع ٢٠٢١كانون األول ٢٠بتاریخ وقعت الشركة التابعة 
ا مبموجبه، إتفاقية أخرى تم  الموحدةكما وقعت الحقًا لتاریخ القوائم الماليةواللجنة القطریة إلعادة إعمار غزة (اللجنة القطریة)،  

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

م لتشغيل المحطة لصالح مزودي الغاز وكذلك تكلفة توليد الكهرباء  التوافق حول ألية تسدید ثمن الغاز الالز ، كذلك  على األقل
لصالح الشركة التابعة.

من رأسمال الشركة. یتم توحيد القوائم المالية ٪ ٦٥تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للطاقة حيث تملك شركة فلسطين للطاقة  
لشركة فلسطين للطاقة.الموحدة للشركة مع القوائم المالية 

. ٢٠٢٢آذار  ١٦اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ تم 

القوائم المالية الموحدة .٢

٢٠٢١كانون األول  ٣١تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في  
٦٬٠٠٠٬٠٠٠برأسمال مصرح به یتألف من  ١٩٩٩والمملوكة بالكامل للشركة. تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء في غزة عام  

دوالر أمریكي للسهم الواحد. ١٠رها سهمًا بقيمة إسمية مقدا

السياسات المحاسبية .٣

اإلعداد أسس ٣٬١

معایير التقاریر المالية الدولية الصادرة عن مجلس معایير المحاسبة  تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركتها التابعة وفقًا ل
.الدولية

األمریكي ویمثل العملة األساس للشركة. تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر 

الشامل  الدخلباستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاریخية
. كما في تاریخ القوائم المالية الموحدةوالتي تدرج بقيمتها العادلة



٦

أسس توحيد القوائم المالية ٣٬٢

.  ٢٠٢١كانون األول ٣١تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في 
كانت الشركة لدیها: ،وفقط إذا،تتحقق سيطرة الشركة على الشركة المستثمر فيها إذا

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

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

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

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

وحيد عند فقدانها للسيطرة على شركتها التابعة. یتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف للشركة التابعة التي تم  الت
االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاریخ الحصول على السيطرة وحتى تاریخ  

فقدانها. 

ة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة التابعة وتوزیعات تم استبعاد كاف
األرباح بالكامل. 

في حال فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة یتم استبعاد الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة، ویتم قيد الفائض أو العجز 
بعاد في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة. یتم قيد أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة. من االست

التغيرات في السياسات المحاسبية  ٣٬٣

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية  
١مننافذة المفعول إبتداءً وتعدیالت وتفسيرات  معایير باستثناء قيام الشركة بتطبيق  ،٢٠٢٠كانون األول  ٣١الموحدة كما في  

. ٢٠٢١كانون الثاني 

رقم  التقاریر المالية الدولي: تعدیالت على معيار-(سعر الفوائد المعروضة بين البنوك)  IBORالمرحلة الثانية من إصالح  
)  ٤رقم (التقاریر المالية الدولي)، ومعيار٧رقم (التقاریر المالية الدولي)، و معيار٣٩)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٩(

). ١٦رقم (التقاریر المالية الدوليومعيار
المرحلة الثانية من إصالح   المرجع المستخدم  IBORتوفر  التقاریر المالية عند استبدال  باألثر على  مؤقتة والمتعلقة  إعفاءات 

الية: بمرجع یعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعدیالت التطبيقات العملية التIBORلتحدید سعر الفائدة 

  التطبيق العملي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدیة والتغيرات على التدفقات النقدیة الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي
كتغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما یعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق. 

  المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استمراریة تتطلب اإلعفاءات من الشركة تعدیل التعریفات
الخالي من  یعتمد على العائد  بمرجع  الحالي  سعر الفائدة  المستخدم لتحدید  المرجع  عالقات التحوط للشركة عند استبدال 

المخاطر. 

 قيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال  للشركة استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقدیا، للتحوطات لمخاطر التغير في الیجوز
تم تحدید مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل.

باستخدام هذه التطبيقات العملية في . سوف تقوم الشركةللشركةالموحدة  لم یكن لهذه التعدیالت أثر جوهري على القوائم المالية
الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.
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الماليةالتقاریرمعيارتعدیالت على  -٢٠٢١حزیران٣٠بعد  COVID-١٩المتعلقة بوباء  یجاراإلو تأجيالت  أتخفيضات  
) ١٦(رقمالدولي  

بوباء  ٢٠٢٠أیار ٢٨أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية في   --١٩COVIDتخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلقة 
المالية الدوليتعدیالت على معيار  هذه التعدیالت إعفاءات للمستأجر . )١٦رقم (التقاریر  متطلبات معيار ینمنح  تطبيق  من 
الناتجة بشكل ر  تأجيالت اإلیجاوأ) حول التعدیالت المحاسبية لعقود اإلیجار على تخفيضات  ١٦رقم (التقاریر المالية الدولي

عدم تقييم ما إذا كان تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار  ر   عملًيا، قد یختار المستأجحالً . نظًرا لكونه  -١٩COVIDمباشر عن وباء  
يار المستأجر الذي یقوم بهذا االختیحتسبمن المؤجر یمثل تعدیًال لعقد اإلیجار أم ال.  ةوالممنوح-١٩COVIDوباء  بالمتعلق

بنفس الطریقة التي یحتسب  -١٩COVIDاإلیجار الناتجة عن تخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلقة بوباء  دفعاتأي تغيير في  
، إذا لم یمثل التغيير تعدیًال لعقد اإلیجار. )١٦التقاریر المالية الدولي رقم (معيار لوفقاً بها حدوث أي تغيير 

آذار٣١، وبتاریخ  -١٩COVID، ولكن نظًرا الستمرار تأثير وباء  ٢٠٢١حزیران٣٠كان من المفترض تطبيق التعدیل حتى  
. ٢٠٢٢حزیران٣٠تطبيق العملي إلى القام مجلس معایير المحاسبة الدولية بتمدید فترة ٢٠٢١

.  ٢٠٢١نيسان ١اعتبارًا من على الفترات السنویة هذه التعدیالت تنطبق

باستخدام هذا  سوف تقوم الشركة  ، ولكن  -١٩COVIDتخفيضات أو تأجيالت اإلیجار المتعلقة بوباء  على  الشركةلم تحصل
خالل فترة التطبيق المسموحة.إذا أصبح قابل للتطبيقالتطبيق العملي

التقاریر المالية الدولية والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعد معایير
مدرجة أدناه،  الموحدة  والتفسيرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاریخ القوائم المالية  الدولية  إن المعایير المالية  

ً                           ابتداء  من تاریخ التطبيق االلزامي: التعدیالتو المعایير وستقوم الشركة بتطبيق هذه
): تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة ١تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

) من معـيار ٧٦) الى (٦٩ـبإصــــــــــــــدار تعـدیالت على فقرات (٢٠٢٠كـانون الـثاني  خاللمجلس معـایير المحـاســـــــــــــــبة اـلدولـيةـقام 
لتحدید متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعدیالت:)  ١المحاسبة الدولي رقم (

تعریف الحق لتأجيل التسویة، -

،الموحدةالحق لتأجيل التسویة یجب أن یكون موجود عند تاریخ إعداد القوائم المالية-

إن التصنيف ال یتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،  -

وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحویل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط  -
المطلوبات على تصنيفها.      

للشركة.  الموحدةلماليةالمتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم امن غير 

) ١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني 
الدوليةقام   المحاسبة  معایير  أیار  مجلس  (٢٠٢٠خالل  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعدیالت  الممتلكات ١٦بإصدار   (

واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي یمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  
بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم إنتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطریقة  

ها اإلدارة. وفقًا لذلك یجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة إنتاجها المقصودة التي تحدد
في األرباح أو الخسائر. 

تطبيق التعدیالت بأثر رجعي اعتبارا  من   بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء  ٢٠٢٢كانون الثاني  ١ً     سيتم  على 
ة أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعدیالت للمرة األولى. باستخدامها في بدای

للشركة.  الموحدةالمتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم الماليةمن غير 
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) ٣٧تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- كلفة التزامات العقود –العقود الخاسرة 
) والتي تحدد  ٣٧، بإصدار تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠خالل أیار  مجلس معایير المحاسبة الدوليةقام  

التكاليف التي یجب على المنشأة أن تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد خاسرًا أو سينتج عنه خسارة.  

إن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف  تطبق التعدیالت طریقة "التكلفة المباشرة".  
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.  

ال تتعلق المصاریف اإلداریة والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك یتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب  
شروط العقد.  

. تطبق هذه التعدیالت على العقود التي لم یتم الوفاء بجميع شروطها  ٢٠٢٢كانون الثاني  ١ً     سيتم تطبيق التعدیالت اعتبارا  من  
كما في بدایة السنة المالية التي تطبق فيها التعدیالت للمرة األولى. 

للشركة.  الموحدة المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على القوائم المالية من غير 

’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ٪١٠اختبار ’– ) األدوات المالية ٩ولي رقم (معيار التقاریر المالية الد
، أصدر مجلس معایير المحاسبة  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات على معالجة معایير التقاریر المالية الدولية لألعوام من  

یل الرسوم التي تأخذها الشركة بعين االعتبار عند تقييم  ). یوضح التعد٩الدولية تعدیًال على معيار التقاریر المالية الدولي رقم (
ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجدیدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهریًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل 

المد الرسوم  ذلك  في  بما  والمقرض،  المقترض  قبل  من  المستلمة  أو  المدفوعة  تلك  فقط  الرسوم  قبل  هذه  من  المستلمة  أو  فوعة 
المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

تقوم الشركة بتطبيق التعدیل على المطلوبات المالية التي یتم تعدیلها أو تبادلها في أو بعد بدایة السنة المالية التي تطبق فيها  
الشركة التعدیل.

السماح بالتطبيق المبكر. ، مع٢٠٢٢كانون الثاني ١هذه التعدیالت اعتبارًا من سيتم تطبيق 

. لشركةالموحدة لالقوائم المالية المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوهري على من غير 

) ٨رقم (تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي -تعریف التقدیرات المحاسبية 
، حيث قدم  )٨(مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ر ، أصد٢٠٢١شباط من عامفي  

بين التغييرات في التقدیرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية  الفرق ً                                          تعریف ا لـ "التقدیرات المحاسبية". توضح التعدیالت 
لتقنيات القياس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبية.وتصحيح األخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت

وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في ٢٠٢٣كانون الثاني  ١ً     سيتم تطبيق هذه التعدیالت اعتبارا  من  
.اإلفصاح عن ذلكُ                             التقدیرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة. ی سمح بالتطبيق المبكر طالما تم 

. لشركةالموحدة لالقوائم المالية على أثر جوهري من غير المتوقع أن یكون للتعدیالت 

) ٢رقم (وبيان الممارسة )١(رقمتعدیالت على معيار المحاسبة الدولي-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
وبيان ممارسة  ) ١رقم (، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي٢٠٢١شباط من عامفي 

اتخاذ أحكام األهمية النسبية، حيث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق  )٢(رقمالتقاریر المالية الدوليمعيار 
اسة المحاسبية. تهدف التعدیالت إلى مساعدة المنشآت على تقدیم إفصاحات  أحكام األهمية النسبية على اإلفصاحات عن السي

السياسة المحاسبية التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" 
تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في بمتطلبات اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "المادیة" وإضافة إرشادات حول كيفية  

اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. 
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مع السماح  ٢٠٢٣كانون الثاني١للفترات التي تبدأ في أو بعد  )١رقم ( سيتم تطبيق التعدیالت على معيار المحاسبة الدولي  
مصطلح جوهري إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعریف  تقدم )٢رقم (ً                                 بالتطبيق المبكر. نظر ا ألن التعدیالت على بيان الممارسة  

ً  على معلومات السياسة المحاسبية، فإن تاریخ سریان هذه التعدیالت ليس ضروری ا.

لشركة. لعلى إفصاحات السياسة المحاسبية تقوم الشركة بتقييم تأثير التعدیالت لتحدید تأثيرهاس 

األسس والتقدیرات  ٣٬٤
عدة تقدیرات وافتراضات محاسبية ویتطلب إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعایير التقاریر المالية الدولية یتطلب إستخدام

بمراجعة   الشركة  إدارة  تقوم  للشركة.  المحاسبية  السياسات  تطبيق  خالل  اجتهادات  عدة  باستخدام  الشركة  إدارة  قيام  أیضا  ذلك 
م هذه التقدیرات، قد  تقدیراتها وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر بناًء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة. نظرًا الستخدا

فيما یلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهریة التي قامت بها الشركة:تختلف النتائج الفعلية عن التقدیرات.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة  
عدیلها، إن لزم األمر، في نهایة تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بت

كل سنة مالية.  

تدني الموجودات غير المالية
یتحقق التدني عندما تزید القيمة الدفتریة لألصل أو وحدة إنتاج النقد عن القيمة المتوقع إستردادها. تمثل القيمة المتوقع إستردادها  

ام أیهما أعلى. یتم إحتساب القيمة العادلة مطروحًا منها مصاریف القيمة العادلة بعد تنزیل مصاریف البيع أو القيمة في اإلستخد
البيع بناًء على معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجاریة لموجودات مشابهة أو أسعار سوق یمكن مالحظتها بعد  

قة التدفقات النقدیة المخصومة. تنزیل المصاریف اإلضافية للتخلص من األصل. یتم إحتساب القيمة قيد االستخدام وفقًا لطری

الموجودات المالية (خسائر ائتمانية متوقعة)مخصص تدني 

وكذلك ةالمستقبليةالنقدیاتتقدیرات معينة لتحدید مبالغ وتوقيت التدفقالشركة، تستخدم إدارة  الماليةللموجوداتالتدنيعند تحدید 
المعلوماتوتضمينالمبدئياإلثباتمنذجوهري بشكلزادتقدالماليةالموجوداتعلىاالئتمانيةالمخاطر كانتإذاماتقييم

. المتوقعةاالئتمانيةالخسائر قياسفيالمستقبلية

القيمة العادلة لألدوات المالية 
تحدید القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال یمكن   الحصول على قيمتها  یتم 

العادلة من أسواق مالية نشطة، من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة. یتم الحصول على 
مدخالت التقييم من خالل أسواق یمكن مالحظتها إن أمكن، وحين ال یكون من المناسب االعتماد على هذه المدخالت یتم اعتماد  

یرات واالفتراضات لتحدید القيمة العادلة. تشمل هذه االفتراضات عوامل تخص المدخالت التي یتم االعتماد عليها  درجة من التقد
في تحدید القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى. قد تؤثر التغيرات في االفتراضات على مبالغ القيمة  

.الموحدةة في القوائم الماليةالعادلة للموجودات المالية الظاهر 

.التقدیرات واإلفتراضات المستخدمة معقولةهذهتعتقد اإلدارة أن
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٣٬٥

تحقق اإلیرادات 

توليد الطاقة الكهربائية 
ستخدام محطة الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون فيها الطاقة الكهربائية  إتتحقق إیرادات توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن 

تفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة، وینتج عن ذلك تحقق إیرادات تقارب متطلبات القسط إمتوفرة من محطة الطاقة وذلك حسب 
حيث أن اتفاقية شراء الطاقة تنقل الحق في التحكم في  ،  المتعلق بعقود اإلیجار )  ١٦المالية الدولي رقم (قاریر التالثابت لمعيار ا

هذا ستخدامإنتقال القدرة على التحكم في  إدفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند  استخدام محطة الطاقة لفترة من الوقت مقابل  
ستخدام األصل عند توفر أي من الشروط التالية:إ األصل للمشتري (المستأجر). تتوفر القدرة على التحكم في 

أن یكون للمشتري القدرة أو الحق في إدارة األصل أو توجيه آخرین لتشغيل األصل بالشكل الذي یحدده مع حصول المشتري  -
ستخدام األصل. إمقدارًا غير كبير من إنتاج أو أو قدرته على التحكم في مقدار یزید عن ما یعتبر 

أن یكون للمشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول إلى مكان األصل مع حصول المشتري أو قدرته على التحكم في  -
ستخدام األصل. إمقدارًا یزید عن ما یعتبر مقدارًا غير كبير من إنتاج أو 

يل في حصول أي جهة أو جهات أخرى غير المشتري على مقدار یزید عن ما حتمال ضئ إأن تشير الحقائق والظروف إلى -
ستخدام األصل خالل فترة التعاقد باإلضافة إلى عدم كون السعر الذي سيدفعه المشتري إ یعتبر مقدارًا غير كبير من إنتاج أو  

منتجة عند التسليم. مقابل اإلنتاج سعرًا ثابتًا لوحدة اإلنتاج أو مساویًا لسعر السوق الحالي لكل وحدة

هذا وكون أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (سلطة الطاقة) هي المشتري الوحيد للطاقة المتوفرة من محطة الطاقة  
وكون السعر الذي تدفعه سلطة الطاقة ليس سعرًا ثابتًا أو مساویًا لسعر السوق فإن هذه الدفعات تعتبر دفعات ایجار وتعاَلج وفقاً 

تفاقية شراء الطاقة ال تنقل بشكل كبير جميع المخاطر  إوحيث أن.  المتعلق بعقود اإلیجار )  ١٦التقاریر المالية الدولي رقم ( لمعيار ا
شراء الطاقة كإیجار تشغيلي وإیرادات تفاقيةإترتيبات معالجةتم فقدلى سلطة الطاقة إوالمنافع الرئيسية لملكية موجودات المحطة 

ستخدام محطة الطاقة. إستخدام المحطة لتوليد الطاقة كإیجارات مقابل إالطاقة الكهربائية المتأتية من 

إیرادات الفوائد
نقدیة المستقبلية  یتم إثبات إیرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طریقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات ال

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

تحقق المصاریف
یتم قيد المصاریف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.  

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

كجزء من تكلفة هذه الموجودات. یتم قيد جميع مصاریف التمویل األخرى كمصاریف عند حدوثها. تتكون مصاریف التمویل من 
الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمویل. 
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وآالت ومعدات  ممتلكات 

كلفة الممتلكات  تظهر   تشمل  وجدت.  إن  المتراكمة،  التدني  وخسائر  المتراكم  اإلستهالك  تنزیل  بعد  بالكلفة  والمعدات  واآلالت 
مكونات  الممتلكات   من  أي  إلستبدال  المتكبدة  الكلفة  والمعدات  والمعدات  الممتلكات  واآلالت  للمشاریع وكلفةواآلالت  التمویل 

عند  الموحدةقائمة الدخل والدخل الشاملروط االعتراف. یتم إثبات جميع النفقات األخرى في  اإلنشائية طویلة األجل إذا تحققت ش 
حتساب اإلستهالك باستخدام طریقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع كما یلي:إتحققها. یتم 

العمر اإلنتاجي
(سنوات)
٢٠ محطة الكهرباء
٢٠ مباني 
٥ سيارات
٤ أجهزة حاسب آلي وطابعات 
٤ أجهزة مكتبية 
٥ أثاث وتجهيزات مكتبية 

واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهریة منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة الممتلكات  بنودمنیتم شطب أي بند
، والذي یمثل الفرق بين البندخسارة ناتجة عن شطب  أوأو التخلص منه. یتم قيد أي ربح  البندستخدام  إإقتصادیة متوقعة من  

الموحدة.قائمة الدخل والدخل الشامل، في للبندالعائد من التخلص وصافي القيمة الدفتریة 

ك في كل سنة مالية ویتم تعدیلها  واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالواآلالت والمعداتالممتلكاتلبنود تتم مراجعة القيم المتبقية 
إن لزم األمر. ،الحقاً 

موجودات غير ملموسة 
یتم قياس الموجودات غير الملموسة التي یتم الحصول عليها من خالل المساعدات الحكومية مبدئيًا على أساس القيمة العادلة.  
القيمة  في  متراكمة  تدٍن  خسائر  وأي  المتراكم  اإلطفاء  تنزیل  بعد  الملموسة  غير  الموجودات  إدراج  یتم  المبدئي،  لإلثبات  الحقًا 

الدفتریة. 

ویتم دراسة تدني قيمتها الدفتریة  لألصلجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على فترة العمر اإلنتاجي  یتم إطفاء المو 
عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى ذلك. یتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطریقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة  

ة التغير في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط الذي تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادیة  على األقل في نهایة كل سنة. یتم معالج
اإلطفاء من م قيد  تللموجودات غير الملموسة من خالل تغيير فترة أو طریقة اإلطفاء على انه تغير في التقدیرات المحاسبية. ی

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

حق استخدام محوالت سلطة الطاقة
یتم إطفاء حق استخدام محوالت سلطة الطاقة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء  

الموحدة. قائمة الدخل والدخل الشاملمن تاریخ حصول الشركة على هذا الحق. ویتم قيد مصروف اإلطفاء في 

ة متداولالغير ة و المتداولالبنود تصنيفات 
على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون  الموحدة  الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي  تقوم

الموجودات متداولة في الحاالت التالية:

ةالتشغيل العادیعملياتأو استهالكها في المنوي بيعها من المتوقع أن تتحقق أو -
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المتاجرةمحتفظ بها لغرض -

الموحدةبعد تاریخ القوائم الماليةاً من المتوقع أن تتحقق خالل فترة إثني عشرة شهر -

ــتخدم لتقســــيط مطلوبات - ــتثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المســ ثني إتســــتحق خالل فترة تتجاوز النقد والنقد المعادل باســ
.الموحدةعشر شهرًا بعد تاریخ القوائم المالية

.أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة

تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:  

التشغيل العادیة عملياتمن المتوقع تسدیدها ضمن -

محتفظ بها لغرض المتاجرة -

الموحدةعشر شهرًا بعد تاریخ القوائم الماليةإثني مستحقة الدفع ضمن فترة -

. الموحدةبعد تاریخ القوائم المالية على األقل عشر شهرًا إثني تتجاوز لفترةقيود أو شروط لتأجيل تسدید المطلوبات  دال یوج-

.أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة

مواد ومخزون 
المرجح أو   المتوسط  طریقة  باستخدام  أقل. تمثل الكلفة كافة  یتم إظهار المواد والمخزون بالكلفة  المتوقع تحقيقها، أیهما  القيمة 

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

ها. في حال  یتم إجراء دراسة تدٍن في القيمة الدفتریة لمخزون المواد عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتریة ل
وجود مثل هذه المؤشرات، یتم تخفيض القيمة الدفتریة لمخزون المواد للقيمة المتوقع استردادها.

ذمم مدینة 

التدني  تحدید  عند  القيمة.  متدنية  الذمم  على  مخصصات  أیة  تنزیل  بعد  للعمالء  الصادرة  الفواتير  بقيمة  المدینة  الذمم  تظهر 
لشركة تقدیرات معينة لتحدید مبالغ وتوقيت التدفقات النقدیة المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت  للموجودات المالية، تستخدم إدارة ا

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

استثمارات في موجودات مالية  

یتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاریف االقتناء المباشرة، في حال عدم كونها موجودات مالية  
لالعتراف المبدئي، یتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالاألرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل   قيمة العادلة أو  . الحقًا 
بالكلفة المطفأة، كما یلي: 

من خالل بنود الدخل الشامل األخرى موجودات مالية بالقيمة العادلة 
، ویحق للمنشأة  األرباح والخسائر یشمل هذا البند أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي یتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل  

. األخرى الدخل الشاملبنودمحتفظ بها ألغراض المتاجرة، باختيار ال یمكن التراجع عنه، من خالل  تصنيف أدوات الملكية غير ال

، فإنه یتم قيد  األخرى الدخل الشاملبنودفي حال تم اختيار تصنيف أدوات الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
ضمن حقوق الملك الخسائر في حساب التغير في القيمة العادلة في حساب خاص  األرباح أو  ية، وعند التخلص منها یتم قيد 

الدخل بنود. ال تخضع هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  األرباح والخسائر األرباح المدورة مباشرة، وال یتم قيدها في  
الختبار خسائر تدني في الموجودات المالية.األخرى الشامل 

عند نشوء الحق في استالمها.األرباح والخسائر یتم قيد أرباح توزیعات األسهم من االستثمار في األوراق المالية في 
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

یشمل هذا البند أدوات الدین التي یتوافر بها الشرطين التاليين: 

 االحتفاظ بأدوات الدین لتحصيل تدفقات نقدیة تعاقدیة. أن تكون أداة الدین متضمنة في نموذج أعمال یهدف إلى

 .أن تتضمن الشروط التعاقدیة ألداة الدین تواریخ محددة للتدفقات النقدیة والتي تمثل فقط دفعات أصل الدین والفوائد عليها

ا ماليه بالقيمة  كموجودات  المالية  األداة  تصنيف  یتم  كليهما،  أو  الشرطين،  أحد  توفر  عدم  حال  خالل  وفي  من  األرباح  لعادلة 
یتوفر للشركة الخيار باعتماد تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل حتى لو والخسائر  . كما 

توفرت الشروط المذكورة في حال أن یقلل هذا التصنيف أي اعتراف غير ثابت أو غير مالئم.

، باستخدام طریقة الفائدة الفعلية، بعد تنزیل  (تشمل الذمم المدینة)ات الدین بالكلفة المطفأةالحقًا لالعتراف المبدئي، یتم قيد أدو 
خسائر التدني، إن وجدت. تقوم الشركة بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفتریة لهذه الموجودات المالية، وفي حال وجود هذه  

األرباح . یتم قيد إیرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة المطفأة في  األرباح والخسائر األدلة یتم احتساب وقيد مبلغ التدني في  
. والخسائر 

استبعاد الموجودات المالية
یتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدیة لهذه الموجودات، أو عند تحویل الموجودات 

وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى. في حال لم تقم الشركة بتحویل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية  المالية
وأبقت السيطرة على األصول المحولة، تسجل الشركة حصتها المتبقية في الموجودات وتسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع 

ر وعوائد الملكية لملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر الشركة في تسجيل الموجودات  دفعها. إذا أبقت الشركة كل المخاط
المالية.

تدني قيمة الموجودات المالية
یتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (مخصص التدني) ألدوات الدین التي ال یتم قياسها من خالل األرباح أو الخسائر.  

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

یتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء ما 
:شهرًا فقط١٢یلي، والتي یتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

  االستثماریة ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما یعادل تصنيف الدرجة االستثماریة) بتاریخ إعداد القوائم سندات الدین
.الموحدةالمالية

األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.

المعياتقوم من  المبسطة  الطریقة  بتطبيق  الخسائر  الشركة  وحساب  المدینة،  الذمم  على  االئتمانية المتوقعة  الخسائر  لتسجيل  ر 
.االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدینة

ویتم إظهارها في حساب مخصص مقابل القروض الممنوحة وأدوات  والدخل الشامل  یتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل  
.الدین االستثماریة

ات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال یكون هناك احتمال واقعي لالسترداد یتم شطب الموجود
.في المستقبل. یتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إیرادات أخرى 

لتحدید فيما إذا كانت متدنية ائتمانيًا. ی بالكلفة المطفأة  المقاسة  المالية  الموجودات  تضمن الدليل الموضوعي بأن یكون فحص 
ي الموجود المالي متدني ائتمانيًا عند: عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدین األصل

.أو منح خصومات ألسباب اقتصادیة أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض



١٤

الموجودات المالية التي تمت إعادة جدولتها ولم تعد تعتبر مستحقة یتم إعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية العاملة وذلك عند  
سداد جميع مبالغ أصل الدین والفوائد بانتظام وعند اعتبار التسدیدات المستقبلية مضمونة بمعقولية. تخضع الموجودات المالية  

مستحقة.اجعة مستمرة لتحدید فيما إذا كانت ال تزال متدنية أو یمكن اعتبارها المعاد جدولتها إلى مر 

القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في  
لموجودات أو سداد المطلوبات إما في: تاریخ القياس. یعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع ا

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.-

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

یجب أن یكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادیة من  عند قياس القيمة العادلة   للموجودات غير المالية یؤخذ في االعتبار 
هذه  سيستخدمون  بدورهم  بيعها إلى مشاركين آخرین في السوق الذین  طریق  الموجودات أو عن  خالل االستخدام األمثل لهذه 

الموجودات بالشكل األمثل. 

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

لعادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو یتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس، أو یتم اإلفصاح عن، قيمتها ا
موضح أدناه: 

المستوى االول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.

المستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

عطيات ال تستند لبيانات سوق یمكن مالحظتها.المستوى الثالث: باستخدام م

في نهایة كل فترة مالية تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستویات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 
لوبات والتي یتم التصنيف (استنادًا إلى أقل مستوى معطيات له أثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمط

االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر.  

ــائص ومخاطر   ــرائح من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصـ ــركة بتحدید شـ لغرض اإلفصـــاح عن القيمة العادلة، قامت الشـ
ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.

النقد والنقد المعادل 

، یشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل الموحدةقائمة التدفقات النقدیةلغرض  
، إن وجد. أقل بعد تنزیل النقد مقيد السحبتستحق خالل فترة ثالثة شهور أو

توزیعات أرباح مدفوعة

ة الموافق عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة، ویتم تقوم الشركة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزیعات النقدی
االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية. 
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عقود اإلیجار 

بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحدید ما إذا كان العقد عقد إیجار أو یحتوي على إیجار. أي أنه إذا كان العقد  تقوم الشركة
ینقل الحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة. 

ود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار نهجا موحدًا لالعتراف والقياس فيما یتعلق بجميع عقوتطبق الشركة
بالتزامات اإلیجار لدفعات اإلیجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام  وتعترف الشركةاألصول منخفضة القيمة.  

األصول المستأجرة.

حق استخدام الموجودات 

الشركة قابًال  تقوم  فيه  األصل  یكون  الذي  التاریخ  (أي،  اإلیجار  عقد  بدء  تاریخ  في  للموجودات  االستخدام  بحق  باالعتراف 
لالستخدام). یتم االعتراف بأصل حق االستخدام بالتكلفة، بعد تنزیل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ویتم تعدیل  

ر.القيمة عند إعادة تقييم التزامات اإلیجا

تتضمن تكلفة أصل حق االستخدام قيمة التزامات اإلیجار المعترف بها، باإلضافة إلى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات 
الشركة تكناإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، مطروًحا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد اإلیجار. في حال لم  

لى ملكية األصل المؤجر في نهایة مدة العقد، یتم استهالك قيمة حق استخدام األصل المعترف به على  من الحصول عةمتيقن
أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإلیجار أیهما أقل. تخضع موجودات أصول حق االستخدام إلى  

اختبار التدني في القيمة.

عقود اإلیجار مطلوبات

في تاریخ بدء عقد اإلیجار، باالعتراف بالتزامات عقد اإلیجار بالقيمة الحالية لدفعات اإلیجار التي یتعين دفعها خالل  تقوم الشركة
مدة العقد.

تتضمن دفعات اإلیجار الدفعات الثابتة (والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إیجار ثابتة) مطروًحا منها حوافز 
ودفعات اإلیجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ المتوقع  اإلیجار المستحقة

تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإلیجار أیًضا القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من 
مارس خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد. تنوي أن تت الشركةء عقد اإلیجار، إذا كانوقيمة غرامات إنهاالشركةمارسه تالمؤكد أن 

یتم االعتراف بدفعات اإلیجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاریف في الفترة  
التي یقع فيها الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى دفع تلك المبالغ. 

لمدفوعات اإلیجار،  عن بدء اإلیجار إذا كان معدل الفائدة  الشركةستخدم  تد احتساب القيمة الحالية  تاریخ  معدل االقتراض في 
الضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة التزامات عقود اإلیجار لتعكس زیادة معدل الفائدة ودفعات 

افة إلى ذلك، یتم إعادة قياس القيمة الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار إذا كان هناك تعدیل أو تغيير في اإلیجار المدفوعة. باإلض
مدة اإلیجار أو تغيير في مدفوعات اإلیجار ثابتة المضمون أو تغيير في تقييم الشراء لألصل. 

عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود ایجار الموجودات منخفضة القيمة

الشركة بتطبيق اعفاء المعيار المتعلق باالعتراف بعقود اإلیجار قصيرة االجل على بعض عقود اإلیجار قصيرة األجل (أي:  تقوم 
شهًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل). كما تقوم الشركة أیضا بتطبيق  ١٢عقود اإلیجار التي تبلغ مدتها  
للموجودات منخفضة القيمة على بعض عقود اإلیجار للموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة. یتم اإلعفاء المتعلق بعقود اإلیجار  

االعتراف بدفعات اإلیجار لعقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود أیجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف ایجار على أساس  
القسط الثابت وعلى مدة اإلیجار.
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الشركة كمؤجر
یتم تصنيف عقود اإلیجار التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر غلى المستأجر كعقود إیجار تشغيلية. یتم إضافة 
الكلفة التي یتم تكبدها في مفاوضات عقود اإلیجار التشغيلي إلى القيمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم اإلعتراف بها كإیرادات إیجار  

یجار. على فترات عقد اإل

ذمم دائنة ومستحقات 

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

مخصصات

مخصصات عندما یترتب على الشركة التزامات (قانونية أو متوقعة) ناشئة عن أحداث سابقة على أن یكون من  حتساب إیتم  
المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحدید قيمتها بشكل موضوعي.

ضریبة الدخل

) والذي یقتضي االعتراف بالفروقات ١٢(تحتسب ضریبة الدخل وفقًا لقانون ضریبة الدخل الفلسطيني ومعيار المحاسبة الدولي رقم  
كضرائب مؤجلة. الموحدةالزمنية المؤقتة، كما بتاریخ قائمة القوائم المالية

یمثل مصروف ضریبة الدخل الضریبة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الربح الضریبي للشركة. قد یختلف الربح الضریبي  
بسبب إدراج إیرادات غير خاضعة لضریبة الدخل أو مصاریف ال یمكن  الموحدةالقوائم الماليةعن الربح المحاسبي الظاهر في  

تنزیلها من ضریبة الدخل. إن مثل هذه اإلیرادات أو المصاریف قد تكون خاضعة أو یمكن تنزیلها في السنوات الالحقة.

العمالت األجنبية 

وفقًا ألسعار الصرف إلى الدوالر األمریكي  الدوالر األمریكي خالل السنة  یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير
في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهایة  كما

. تظهر فروقات التحویل من ربح أو خسارة  الموحدةماليةالقوائم الفي تاریخ كماالسنة إلى الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف 
الموحدة. قائمة الدخل والدخل الشاملفي 

الربح لكل سهم  

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

المتعلقة یتم إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادیة للشركة (بعد تعدیل الفوائد  
باألسهم الممتازة القابلة للتحویل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادیة خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد األسهم  

.  ومطروحًا منها أسهم الخزینةالعادیة التي كان یجب إصدارها فيما لو تم تحویل األسهم القابلة للتحویل إلى أسهم عادیة
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وآالت ومعدات ممتلكات.٤
محطة 
سيارات مباني الكهرباء

أجهزة حاسب 
آلي وطابعات 

أجهزة  
مكتبية 

أثاث وتجهيزات  
المجموع مكتبية 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي أمریكي دوالر دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٠٢١
:الكلفة

١٢٣٬٩٤٤٬٧٣٨١٬٤٦٤٬٩٠٤٤٩١٬٤١٤٤٤٠٬٩١٥٢٤٧٬٢٣٣٢٤٦٬٥٧٥١٢٦٬٨٣٥٬٧٧٩بدایة السنة الرصيد في
٩٬٢٧٣٢٬٠٣٠٤٬٥٦٥١٥٬٨٦٨---اإلضافات 
(٤٧٬٩٤٠)--(٤٧٬٩٤٠)---ات االستبعاد 

١٢٣٬٩٤٤٬٧٣٨١٬٤٦٤٬٩٠٤٤٩١٬٤١٤٤٠٢٬٢٤٨٢٤٩٬٢٦٣٢٥١٬١٤٠١٢٦٬٨٠٣٬٧٠٧نهایة السنة الرصيد في
االستهالك المتراكم: 

١١٠٬٦٣٥٬٤٩٠١٬١٤٣٬٨٧٩٤٥٨٬٨٧٤٤٢١٬٠٠١١٩٩٬٠٩٢٢٤٥٬١٥٥١١٣٬١٠٣٬٤٩١السنة الرصيد في بدایة 
٦٬٢٥٤٬٤٩٠٧٣٬٢٤٨٨٬٠٤٠١٤٬١٦٩١٦٬٢٤٥٢٬١٠١٦٬٣٦٨٬٢٩٣االستهالك للسنة 

(٤٧٬٩٤٠)--(٤٧٬٩٤٠)---االستبعادات 
١١٦٬٨٨٩٬٩٨٠١٬٢١٧٬١٢٧٤٦٦٬٩١٤٣٨٧٬٢٣٠٢١٥٬٣٣٧٢٤٧٬٢٥٦١١٩٬٤٢٣٬٨٤٤الرصيد في نهایة السنة 

صافي القيمة الدفتریة: 
٢٠٢١٧٬٠٥٤٬٧٥٨٢٤٧٬٧٧٧٢٤٬٥٠٠١٥٬٠١٨٣٣٬٩٢٦٣٬٨٨٤٧٬٣٧٩٬٨٦٣كانون األول ٣١كما في 

محطة 
سيارات مباني الكهرباء

أجهزة حاسب 
وطابعات آلي 

أجهزة  
مكتبية 

أثاث وتجهيزات  
المجموع مكتبية 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي ٢٠٢٠
:الكلفة

١٢٣٬٥٧٩٬٦٦٩١٬٤٦٤٬٩٠٤٤٥١٬١٩٢٤٣٨٬٨٢٥١٩٢٬٨٠٤٢٤٦٬٥٧٥١٢٦٬٣٧٣٬٩٦٩الرصيد في بدایة السنة 
٤٦١٬٨١٠-٤٠٬٢٢٢٢٬٠٩٠٥٤٬٤٢٩-٣٦٥٬٠٦٩اإلضافات 

١٢٣٬٩٤٤٬٧٣٨١٬٤٦٤٬٩٠٤٤٩١٬٤١٤٤٤٠٬٩١٥٢٤٧٬٢٣٣٢٤٦٬٥٧٥١٢٦٬٨٣٥٬٧٧٩الرصيد في نهایة السنة 
االستهالك المتراكم: 

١٠٤٬٣٨١٬٠٠٠١٬٠٧٠٬٦٣١٤٥١٬١٩٢٤٠٦٬٠٨٢١٨٨٬٢٥٧٢٤٠٬٣٣١١٠٦٬٧٣٧٬٤٩٣الرصيد في بدایة السنة 
٦٬٢٥٤٬٤٩٠٧٣٬٢٤٨٧٬٦٨٢١٤٬٩١٩١٠٬٨٣٥٤٬٨٢٤٦٬٣٦٥٬٩٩٨االستهالك للسنة 

١١٠٬٦٣٥٬٤٩٠١٬١٤٣٬٨٧٩٤٥٨٬٨٧٤٤٢١٬٠٠١١٩٩٬٠٩٢٢٤٥٬١٥٥١١٣٬١٠٣٬٤٩١الرصيد في نهایة السنة 

القيمة الدفتریة: صافي
٢٠٢٠١٣٬٣٠٩٬٢٤٨٣٢١٬٠٢٥٣٢٬٥٤٠١٩٬٩١٤٤٨٬١٤١١٬٤٢٠١٣٬٧٣٢٬٢٨٨كانون األول ٣١ي كما ف

ة لم یتم االستالم النهائي وتشغيل هذا الخزان، وتتوقع إدارة تقوم الحكومة النرویجية بتمویل إعادة بناء وتركيب خزان الوقود الرئيسي بسعة عشره مليون لتر. حتى تاریخ هذه القوائم المالية الموحدباإلضافة، 
. ٢٠٢٢يسي خالل العام الشركة أن یتم اإلنتهاء من إجرءات االستالم النهائي وتشغيل خزان الوقود الرئ



١٨

موجودات غير ملموسة .٥
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٧٥٠٬٧٩٦٩٧٢٬٣٧٩الرصيد في بدایة السنة

) ٢٢١٬٥٨٣((٢٢١٬٥٨٣)إطفاءات 
٥٢٩٬٢١٣٧٥٠٬٧٩٦الرصيد في نهایة السنة 

حوالت رفع تم شراؤها وتركيبها من قبل سلطة الطاقة وذلك الستخدام  ستة مستخدام  إ حق في  التمثل الموجودات غير الملموسة  
وسلطة الطاقة  التابعةشركة  البين  ٢٠٠٦أیلول  ٢عت في  قِ ضمن االتفاقية التي وُ تابعة)  الشركة  ال (شركة غزة لتوليد الكهرباء  

وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة الطاقة بمعالجة جميع األضرار التي لحقت بالمحطة  التابعةشركة التفقت كل من إوالتي بموجبها 
وفقًا لالتفاق فإن هذه  .  وذلك من أجل إعادة التيار الكهربائي٢٠٠٦جراء القصف الجوي اإلسرائيلي لمحطة الطاقة خالل حزیران  

مسؤولة عن تشغيل وصيانة التابعة  ن تكون الشركة  أعلى  ا ستخدامهاالحق في  التابعةلشركة  لى ملك لسلطة الطاقة و المحوالت تبق
تركيبها أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند  یتم  هذه المحوالت. تم االعتراف بهذا الحق كموجودات غير ملموسة على   .

على هذا الحق.  التابعة على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء من تاریخ حصول الشركة هذا الحق إطفاء

د إیجار عقومطلوباتحقق استخدام موجودات  .٦

األرض المقام عليها محطة  إلتفاقية إستئجار حق استخدام موجودات ومطلوبات اإلیجار  تمثل موجودات ومطلوبات عقود اإلیجار  
السنتين  یجار والحركة عليها خالل  إعقد  ومطلوباتیوضح الجدول ادناه القيمة الدفتریة لحقوق استخدام موجودات  توليد الكهرباء.  

: ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١فيالمنتهيتين 
مطلوباتموجودات 

مطلوبات عقد إیجارحق استخدام موجودات  
دوالر أمریكي دوالر أمریكي ٢٠٢١

٤٨٩٬٥٦٣٨٠٩٬٢٥٧الرصيد في بدایة السنة
-(١٢٢٬٣٩٠)االستهالك

٢٨٬٣٣٩-تكاليف التمویل
٣٦٧٬١٧٣٨٣٧٬٥٩٦

مطلوبات  ضمن  (مدرج  إیجار  عقد  مطلوبات  من  األجل  قصير  الجزء 
(١٤٧٬٠٠٠)-)١٥إیضاح –متداولة أخرى 

٣٦٧٬١٧٣٦٩٠٬٥٩٦الرصيد في نهایة السنة 

مطلوباتموجودات 
مطلوبات عقد إیجارحق استخدام موجودات  

دوالر أمریكي دوالر أمریكي ٢٠٢٠
٦١١٬٩٥٣٧٧٤٬٧٣٢الرصيد في بدایة السنة

-) ١٢٢٬٣٩٠(االستهالك
٣٤٬٥٢٥-تكاليف التمویل

٤٨٩٬٥٦٣٨٠٩٬٢٥٧
مطلوبات  ضمن  (مدرج  إیجار  عقد  مطلوبات  من  األجل  قصير  الجزء 

) ١٤٧٬٠٠٠(-)١٥إیضاح –متداولة أخرى 
٤٨٩٬٥٦٣٦٦٢٬٢٥٧الرصيد في نهایة السنة 



١٩

األخرى الدخل الشاملبنود موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل .٧

استثمار الشركة في أسهم شركة فلسطين لتوليد  األخرى  الدخل الشامل  بنود  بالقيمة العادلة من خالل  تمثل الموجودات المالية  
. ، على التوالي٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١دوالر أمریكي كما في  ١٬٠٣٧٬٥٠٠ودوالر أمریكي١٬١٠٠٬٠٠٠الطاقة والبالغ  

.شركة فلسطين لتوليد الطاقةتمثل الزیادة خالل العام حصة الشركة المدفوعة في زیادة رأسمال  

مواد ومخزون .٨
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٠٬٠٢٧٬٥٩٢٧٬٩٢٧٬٦٦٣قطع غيار 
٢٥٨٬٣٢٢٢٣٣٬٦٦٩مستلزمات

١٦٤٬٤٣٧٢٧٤٬١٠٠بضاعة في الطریق 
٣٠٬٩٠١٢٦٬٨٦١أخرى 

١٠٬٤٨١٬٢٥٢٨٬٤٦٢٬٢٩٣

سلطة الطاقة ذمم .٩
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤١٬٠٧٣٬٤٦٦٤٩٬٤٦٦٬٣٦٧ذمم توليد الطاقة الكهربائية 

-٥٬٠٠٠٬٠٠٠سندات حكومية تحت التحصيل 
) ٤٬٥٦٦٬٣٦٧((٦٬٠٧٣٬٤٦٦)متوقعة خسائر ائتمانيةمخصص 

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠

الخسائر االئتمانية المتوقعة:مخصصفيما یلي ملخص الحركة على
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٥٦٦٬٣٦٧٢٬٩٨٣٬٩٦٢بدایة السنة الرصيد في

١٬٥٠٧٬٠٩٩١٬٥٨٢٬٤٠٥إضافات خالل السنة
٦٬٠٧٣٬٤٦٦٤٬٥٦٦٬٣٦٧الرصيد في نهایة السنة 

ملحق تعدیل التفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة ووزارة المالية  ٢٠١٦تشرین الثاني ٧بتاریخ وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء 
وقيام شركة غزة لتوليد  رصيد الذمة المدینة  مقابل  ةشهریالغ  والتخطيط الفلسطينية، تضمن االتفاق إلتزام سلطة الطاقة بدفع مب

كانون األول  ١ابتداًء من  من فاتورة توليد الطاقة الكهربائية الشهریة دوالر أمریكي  ١٥٠٬٠٠٠الكهرباء بمنح خصم شهري بمبلغ 
، والتي ظهرت كخصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية. ٢٠١٦

من سلطة الطاقة.  إن كافة إیرادات شركة غزة لتوليد الكهرباء الناتجة عن استخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية  
دوالر أمریكي من بنك مؤهل مليون  ٢٠كة بكتاب اعتماد بمبلغ  وفقًا التفاقية شراء الطاقة، یتوجب على سلطة الطاقة تزوید الشر 

لتالي  وفقًا لالتفاقية. حتى تاریخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة الطاقة بتزوید شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب اإلعتماد وبا
.فإن هذه الذمم غير مضمونة



٢٠

موجودات متداولة أخرى .١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٬٣٩٦٬٢٠٥١٬٦٧٩٬١٠٨مستحق من مساهمين
١٬٣٣٠٬٠٠٠١٬٩٥٠٬٠٠٠جهات ذات عالقة–ذمم مدینة 

٧٥٩٬٤٣٦٦٨٣٬٠٦١تأمين مدفوع مقدماً 
٦٩٣٬٢٢١٩٤٢٬٥٠٧دفعات مقدمة للموردین

٤٦١٬٣١٢١٦٤٬٨٣٨ذمم ضریبة القيمة المضافة 
٣٩٥٬٩١٨-إیرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة 

٣٬٧١٨٤٦٥٬٦٢٧أخرى 
٤٬٦٤٣٬٨٩٢٦٬٢٨١٬٠٥٩

واألرصدة لدى البنوكنقد ال.١١

٢٠٢١٢٠٢٠
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٥٬٩٣٣٧٬٢٨٩نقد في الصندوق 
٤٬٦٥٢٬٩٤٦٥٬١٥٥٬١٠٣حسابات جاریة لدى البنوك 

٤٦٬٥٠٠٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع لدى البنوك  
٥١٬١٥٨٬٨٧٩٣٧٬١٦٢٬٣٩٢

) ٢٥٤٬٣١١((٤٩٧٬٢٤٣)خسائر ائتمانية متوقعة 
٥٠٬٦٦١٬٦٣٦٣٦٬٩٠٨٬٠٨١

) ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠((٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)ودائع طویلة األجل لدى البنوك
٣٠٬٦٦١٬٦٣٦٢١٬٩٠٨٬٠٨١لدى البنوك نقد وأرصدة 

الودائع لدى بنوك ما یلي: تمثل

خالل دوالر أمریكي لدى بنوك محلية تستحق  ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠دوالر أمریكي ومبلغ  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠ودائع قصيرة األجل بمبلغ  -
، على التوالي، بلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١فترة من شهر إلى ثالثة شهور من تاریخ القوائم المالية الموحدة كما في  

،  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١في  للسنتين المنتهيتين٪٣٬٧٥% و٢٬٤٠متوسط سعر الفوائد السنویة على هذه الودائع نسبة  
على التوالي. 

تستحق خالل  محليبنكلدى  دوالر أمریكي  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ومبلغ  دوالر أمریكي  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع طویلة األجل بمبلغ  -
، ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١الموحدة كما في  من تاریخ القوائم المالية سنواتثالثة  فترة أكثر من ثالثة شهور إلى  

للسنتين المنتهيتين ٪ ٣٬٥٨و٪ ٣٬٥٠، بلغ متوسط سعر الفوائد السنویة على أرصدة الودائع طویلة األجل نسبة على التوالي
ومبلغ  دوالر أمریكي  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغ  الودائع طویلة األجل  تمثل، على التوالي.٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١في  

كما في  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ أمریكي  إستخدامها  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١دوالر  تسهيالت إئتمانية تم  كتأمينات مقابل 
. ممنوحة لمساهم رئيسي



٢١

ألغراض قائمة التدفقات النقدیة، یتألف النقد والنقد المعادل مما یلي: 
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٥١٬١٥٨٬٨٧٩٣٧٬١٦٢٬٣٩٢حسابات جاریة لدى البنوكو نقد في الصندوق 

) ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠((٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠)لدى البنوكطویلة األجل ودائع 
٣١٬١٥٨٬٨٧٩٢٢٬١٦٢٬٣٩٢

رأس المال  .١٢

دوالر أمریكي للسهم  ١بقيمة إسمية مقدارها  عادیاً سهماً ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠من  والمدفوع  یتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب  
الواحد.

حتياطي إجباري إ.١٣

وهو غير قابل للتوزیع لقانون الشركاتالسنویة وفقًا من األرباح ٪ ١٠ةنسببما تم تحویله تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب 
.على المساهمين

مخصص تعویض نهایة الخدمة .١٤

ص تعویض نهایة الخدمة خالل السنة:  فيما یلي الحركة التي تمت على مخص
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٧٠٩٬٢٧٧٤٬٤٥٣٬٥٢٠الرصيد في بدایة السنة
٣٢٣٬٨٦١٣٠١٬٢٣٣إضافات خالل السنة
) ٤٥٬٤٧٦((٣٣٤٬٢٥٦)دفعات خالل السنة 

٤٬٦٩٨٬٨٨٢٤٬٧٠٩٬٢٧٧الرصيد في نهایة السنة 

متداولة أخرى مطلوبات .١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٬٥٨٦٬٠٧٢٢٬٨١٠٬٣٧٢أرباح مساهمين غير مدفوعة
١٬٣٩٣٬٧١٣٢٬٣٨٩٬٨٧٠ذمم ومخصصات الصيانة  

٥٦٣٬٧٣٠٩٢١٬٧١١مستحق لشركة اتحاد المقاولين 
٢٦٩٬٥٤٧٣١٧٬٣٠٧مصاریف مستحقة 

٣٤٠٬٤٥٣٣٧١٬٦١١مخصصات إجازات الموظفين 
٥٧٧٬٠٦٦٤٥٩٬٢٠٠مخصص ضریبة دخل رواتب

١٤٧٬٠٠٠١٤٧٬٠٠٠) ٦الجزء قصير األجل من مطلوبات عقد اإلیجار (إیضاح 
١٤٬١٠٠-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

٤٩٥٬٤٨٥٥٤٥٬٧٥٩أخرى 
٦٬٣٧٣٬٠٦٦٧٬٩٧٦٬٩٣٠



٢٢

توليد الطاقة الكهربائية.١٦

یمثل هذا البند إیرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة عن استخدام محطة الطاقة الكهربائية لصالح سلطة الطاقة وفقًا التفاقية شراء  
كما هو مشار إليه في  ،) المتعلق بعقود اإلیجار١٦(لمعيار التقاریر المالية الدوليالطاقة والتي تم اعتبارها إیجارًا تشغيليًا وفقأ  

 ) المحاسبية  السياسات  مبلغمنهمخصوماً ، )٣٬٥إیضاح  من  ١٥٠٬٠٠٠ا  ابتداًء  شهریًا  أمریكي  األول  ١دوالر  ٢٠١٦كانون 
.)٩(إیضاح

إن فواتير توليد الطاقة تعد بشكل جوهري قسطًا ثابتًا على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لمحطة الكهرباء یقارب متطلبات القسط 
كافة الطاقة  مقابلالمتعلق بعقود اإلیجار. وفقًا لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة بالتسدید  )  ١٦التقاریر المالية الدولي رقم (الثابت لمعيار  

قدرة سلطة الطاقة الستيعاب هذه الطاقة وذلك بأسعار الكهربائي الكهربائية دون األخذ في االعتبار  ة المتوفرة من محطة الطاقة 
محددة مسبقًا في اتفاقية شراء الطاقة لكل سنة من سنوات هذه االتفاقية، وكذلك فإن على سلطة الطاقة في جميع األوقات، وعلى 

ة بالوقود الالزم إلنتاج الطاقة. حسابها الخاص، توفير وتزوید المحط

مصاریف تشغيلية  .١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٦٬١٠٦٬٦٨٧٥٬٨٩٩٬٠٧٦رواتب وأجور  
٣٢٣٬٨٦١٣٠١٬٢٣٣تعویض نهایة الخدمة 

١٧٩٬٢٠٠١٨٤٬٢٠٠مصاریف مجلس اإلدارة 
١٤٩٬٦٠٨١٢٨٬٨٧٦تأمين موظفين 

-٧٤٤٬٠٠٠واستشارات فنيةخدمات تطویر 
٢٠٩٬٢٠٠٢٥٥٬٧٥٥سفر ومواصالت
١٬٠٣٥٬٨١١١٬٠١١٬٦٣٤تأمين المحطة

٩٠٤٬٠١٣٢٬٨٣١٬٧٤٣تشغيل وصيانة المحطة 
٦٬٤٩٠٬٦٨٣٦٬٤٨٨٬٣٨٨وحق إستخدام موجودات عقد إیجار إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
٢٢١٬٥٨٣٢٢١٬٥٨٣إطفاء الموجودات غير الملموسة 

٢٧١٬٠٩٥٣٨٧٬٥٠٤أتعاب مهنية واستشاریة 
٥٧٬١٤٦٤١٬٠٥٩هاتف وفاكس

٧٠٬٦٣١٥٦٬٩٤٣مستلزمات مكتبية 
١٤٬٠١٨١٦٬٧٩٤دعایة وإعالن
٧٬٠٢٠٩٦٬٠٨٠خدمات أمن 

١٬٣٤٤٬٣٥٤٢٥٨٬٥٠٤تبرعات 
٢٠٠٬٥٥٥٢٣٦٬٨٠٢متفرقة 

١٨٬٣٢٩٬٤٦٥١٨٬٤١٦٬١٧٤



٢٣

مصاریف تمویل .١٨
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٬٨٠٠٬٠٠٠٤٣١٬٢٥٠مصاریف تمویل * 

٢٨٬٣٣٩٣٤٬٥٢٥) ٦(إیضاح مصاریف تمویل متعلقة بمطلوبات عقد إیجار طویل األجل
١٬٨٢٨٬٣٣٩٤٦٥٬٧٧٥

  تحصليها من  المبلغ  یمثل هذا المستحقة من سلطة  عمولة خصم السندات الحكومية التي تم  سلطة الطاقة مقابل الذمم 
الطاقة.

صافي  بال، أخرى مصاریف.١٩
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
) ٢٧٬٩٥٨((٥٧٧٬٠٦٦)خسائر موجودات غير مستردة 

(٧٤٬٦٣٣)(٧٨٬١٢٦)عموالت بنكية 
٧١٬٣٨٨(١٠٬٣٨٧)فروقات عملة

) ١٧٨٬٢٥٦(-الطریق خسائر مواد ومخزون فاقد في 
-٣٠٧ممتلكات وآالت ومعداتأرباح إستبعاد 
١٩٠٬١٨٧٧٥٬٢٨٩إیرادات أخرى  

(٤٧٥٬٠٨٥)(١٣٤٬١٧٠)

السنة ربح المخفضة للسهم من الحصة األساسية و .٢٠
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٠٬١٨٧٬٣٦٩١١٬٣٢٩٬٦٩٠ربح السنة

سهمسهم
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٠.١٧٠.١٩الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

نقدیةأرباحاتتوزیع.٢١
توصية مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠٢١نيسان  ٧الذي عقد في  العادي  اجتماعها أقرت الهيئة العامة للشركة في  

من رأس المال المدفوع. ٪١٠، وهو ما یعادل ٢٠٢٠دوالر أمریكي عن عام  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠

توصية مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ  ٢٠٢٠نيسان ١٤الذي عقد في العادي اجتماعهاأقرت الهيئة العامة للشركة في 
من رأس المال المدفوع. ٪١٥، وهو ما یعادل ٢٠١٩ي عن عام  دوالر أمریك٩٬٠٠٠٬٠٠٠

ذات عالقةجهاتمع والمعامالت األرصدة.٢٢
ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة جهاتالمعامالت التي تمت مع األرصدة و یمثل هذا البند 

واإلدارة العليا وأیة شركات یسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. یتم إعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة باألرصدة 
ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.الجهاتوالمعامالت مع 



٢٤

ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما یلي:جهاتالمع األرصدةإن 

طبيعة العالقة 
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٬٧٥١٬٥٥٠٢٬٩٦٣٬٨٠٢مساهم رئيسي نقد لدى البنك العربي 
١٬٣٩٦٬٢٠٥١٬٦٧٩٬١٠٨مساهمون رئيسيون مستحق من مساهمين

٧٦٠٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠مساهم رئيسي شركة إتحاد المقاولين-ذمم مدینة 
٥٧٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠شركة شقيقةشركة المثلث لإلستثمارات-ذمم مدینة 

٥٦٣٬٧٣٠٩٢١٬٧١١مساهم رئيسي مستحق لشركة اتحاد المقاولين 
١٤٬١٠٠-أعضاء مجلس إدارةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

لدى بنك دوالر أمریكي٥٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ  و دوالر أمریكي٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ  لدى البنوك بطویلة األجل  ودائع  كما تم إستخدام  
.لمساهم رئيسيكتأمينات مقابل تسهيالت إئتمانية ممنوحة ، على التوالي، ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في محلي 

الموحدة ما یلي: قائمة الدخل والدخل الشاملذات العالقة في الجهاتتتضمن المعامالت مع 

طبيعة العالقة 
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢١٠٬٩١٧٨٨٦٬١٧٢مساهم رئيسي من شركة إتحاد المقاولينمصاریف محملة 

الفلسطيني  المثلث  شركة  مدفوعة من خالل  تبرعات  
-١٬١٠٠٬٠٠٠شركة شقيقة*للعقارات

لصالح الشركة منفذة خدمات تطویر واستشارات فنية
-٧٤٤٬٠٠٠مساهم رئيسي **شركة إتحاد المقاولينمن قبل التابعة 

٢٠٨٬٠٠٠١٨٥٬٩٠٥أعضاء مجلس إدارةوقانونية  رسوم خدمات واستشارات فنية 
٣٧٦٬٥٣٨٤١٥٬٤٤٠عليا إدارة رواتب وأجور 

٢٦٬٣٩٩٢٨٬٨٩٣إدارة عليا تعویض نهایة الخدمة 

مصاریف مجلس إدارة 
أعضاء مجلس 

١٧٩٬٢٠٠١٨٤٬٢٠٠اإلدارة 

٢٠٢١كانون الثاني ٥لقرار مجلس إدارة الشركة التابعة بتاریخ وفقاً هذه التبرعات تمت*

في  بدأت  تقدیم خدمات تطویر واستشارات فنيةلشركة إتحاد المقاولين  مع  إتفاقيةالعام بتوقيع  خالل التابعةالشركة  قامت**
٢٠٢١كانون الثاني ١

ضریبة الدخل.٢٣

الكهرباء   لتوليد  غزة  شركة  بإعفاء  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الموزعة تابعة)  الشركة  (القامت  باألرباح  یتعلق  فيما  ومساهميها 
سنة وألي فترة تمدید  ٢٠البالغة  إتفاقية شراء الطاقةمن جميع الضرائب الفلسطينية، لكامل فترة  التابعة  شركة  الواإلیرادات من  

أخرى على االتفاقية. 

هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم الشركة   تاریخ إصدار  مع  وشركتها التابعة  حتى  ضریبية  عن  الدوائر الضریبةبعمل تسویات 
. هوحتى تاریخ١٩٩٩عامفيأعمالها للفترة منذ التأسيس 



٢٥

االلتزامات التعاقدیة وااللتزامات المحتملة .٢٤
یمثل مبلغ االلتزامات التعاقدیة الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقود وقيمة الجزء المنجز منها حتى تاریخ القوائم المالية الموحدة. 

بلغت اإللتزامات التعاقدیة حتى تاریخ القوائم المالية الموحدة كما یلي:
٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
الدخل  بنود  بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية  الجزء غير المسدد من  

٦٢٬٥٠٠-الشامل األخرى 
-٦٢٬٥٠٠

المحطة وفقًا التفاقية شراء الطاقة والتي یسري مفعولها  تبلغ إجمالي فواتير توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام
٢٠٢١كانون األول  ٣١في  دوالر أمریكي كما  ١١٨٬٣٢٨٬٢٩٦دوالر أمریكي ومبلغ  ٨٥٬٢٦٣٬٥٦٨مبلغ  ٢٠٢٤حتى سنة  

، على التوالي. ٢٠٢٠و

القيمة العادلة لألدوات المالية .٢٥
قياس القيمة العادلة

واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:  لقياس التسلسل التالي شركةتستخدم ال

 .المستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية

 مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن یمكن

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

ة بإجراء أي تحویالت بين المستویات المذكور أعاله خالل الفترة. شركلم تقم ال

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

: ٢٠٢٠كانون األول ٣١یوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 

أسعار تداول في  
أسواق مالية نشطة 
(المستوى األول) 

معطيات یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثاني)

معطيات ال یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثالث)
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

بالقيمة العادلة تم قياسهاموجودات 
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  موجودات مالية  

١٬١٠٠٬٠٠٠--الشامل األخرى 

أسعار تداول في  
أسواق مالية نشطة 
(المستوى األول) 

معطيات یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثاني)

معطيات ال یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثالث)
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

بالقيمة العادلة تم قياسهاموجودات 
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  موجودات مالية  

١٬٠٣٧٬٥٠٠--الشامل األخرى 



٢٦

القيمة العادلة لألدوات المالية 
: ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول ٣١التي تحتفظ بها الشركة كما في یبين الجدول التالي األدوات المالية،

القيمة العادلةالقيمة الدفتریة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي موجودات مالية
بالقيمة العادلة من  موجودات مالية 

١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٠٣٧٬٥٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٠٣٧٬٥٠٠خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٩٬٥٠٢٬٧٥٧١٤٬٧٤٥٬٦٨٩ودائع طویلة األجل لدى بنوك

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٤٬٩٠٠٬٠٠٠سلطة الطاقة ذمم 
١٬٨٦١٬٢٣٥٢٬٧٠٥٬٤٩١١٬٨٦١٬٢٣٥٢٬٧٠٥٬٤٩١موجودات مالية اخرى 

٣٠٬٦٦١٬٦٣٦٢١٬٩٠٨٬٠٨١٣٠٬٦٦١٬٦٣٦٢١٬٩٠٨٬٠٨١وأرصدة لدى البنوك نقد 
٩٣٬٦٢٢٬٨٧١٨٥٬٥٥١٬٠٧٢٩٣٬١٢٥٬٦٢٨٨٥٬٢٩٦٬٧٦١

مطلوبات مالية 
٦٩٠٬٥٩٦٦٦٢٬٢٥٧٦٩٠٬٥٩٦٦٦٢٬٢٥٧مطلوبات عقد إیجار طویل األجل 

٣٬٨٣٢٬٠٤٧٥٬٤٤٩٬٦٠٥٣٬٨٣٢٬٠٤٧٥٬٤٤٩٬٦٠٥مطلوبات متداولة اخرى 
٤٬٥٢٢٬٦٤٣٦٬١١١٬٨٦٢٤٬٥٢٢٬٦٤٣٦٬١١١٬٨٦٢

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفتریة. تم تحدید القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجباریة أو التصفية. المالية وفقًا للقيم التي یمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين 

المطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفتریة و والموجودات المالية األخرى لذمم سلطة الطاقةإن القيم العادلة 
وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل. 

القيمة العادلة لمطلوبات عقد اإلیجار طویل األجل الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام تم تقدیر 
نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر. 

تقييم مناسبة.بإستخدام طرق الشامل الدخلخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةللموجوداتالقيمة العادلة تم تحدید 

إدارة المخاطر .٢٦

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

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

وبالتالي فهي غير  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول ٣١ليس لدى الشركة موجودات أو مطلوبات مالية خاضعة لفائدة متغيرة كما في  
معرضة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة. 

مخاطر االئتمان  
ن محطة توليد الطاقة الكهربائية متأتية من موالناتجة  الشركة التابعةئتمان ناتجة عن أن كافة إیرادات  االشركة معرضة لمخاطر  

٢٠التفاقية شراء الطاقة، یتوجب على سلطة الطاقة تزوید الشركة بكتاب اعتماد بنكي بمبلغ طرف واحد وهو سلطة الطاقة. وفقاً 
لم تقم سلطة الطاقة بتزوید شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب االعتماد  الموحدةلمالية دوالر أمریكي. حتى تاریخ هذه القوائم امليون 

كما هو مطلوب وفقًا التفاقية شراء الطاقة.
لمخاطر االئتمان قد ینجم عن وشركتها التابعةبالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى فإن تعرض الشركة  

وفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفتریة لهذه الموجودات المالية.عجز الطرف اآلخر عن ال



٢٧

مخاطر السيولة 
لتزاماتهما المتداولة وتمویل إمن مخاطر السيولة من خالل توفير رصيد من النقد مناسب لتغطية  وشركتها التابعةتحد الشركة  

التشغيلية الطاقة.نشاطاتهما  سلطة  من  المدینة  الذمم  تحصيل  (غير  ومتابعة  المالية  المطلوبات  توزیع  أدناه  الجدول  یلخص 
على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي: ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون األول ٣١مخصومة) كما في

أشهر ٣أقل من 
١٢–٣

أشهر 
أكثر من سنة إلى  

المجموع سنوات ٥
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي أمریكي دوالر  

٢٠٢١كانون األول ٣١
١٤٤٬٢٠٣٧٣٧٬٧٩٧٨٨٢٬٠٠٠-مطلوبات عقد إیجار طویل األجل 

٣٬٨٣٢٬٠٤٧-٣٣٤٬٤٣٥٣٬٤٩٧٬٦١٢مطلوبات متداولة أخرى 
٣٣٤٬٤٣٥٣٬٦٤١٬٨١٥٧٣٧٬٧٩٧٤٬٧١٤٬٠٤٧

٢٠٢٠كانون األول ٣١
١٥٠٬٧٣٠٧٣١٬٢٧٠٨٨٢٬٠٠٠-مطلوبات عقد إیجار طویل األجل 

٥٬٤٤٩٬٦٠٥-١٣٥٬٧٢٢٥٬٣١٣٬٨٨٣مطلوبات متداولة أخرى 
١٣٥٬٧٢٢٥٬٤٦٤٬٦١٣٧٣١٬٢٧٠٦٬٣٣١٬٦٠٥

مخاطر العمالت األجنبية 
التالي  یبين   الشاملحساسية  مدى  الجدول  والدخل  الدخل  صرف  قائمة  أسعار  في  المعقولة  الممكنة  للتغيرات  الدوالر  الموحدة 

األجنبيةمقابل  األمریكي   ثابتة.،العمالت  األخرى  المؤثرات  جميع  بقاء  العمالتمع  أسعار  في  المتوقع  النقص  أثر  مساوٍ إن 
ومعاكس ألثر الزیادة المبينة أدناه: 

الزیادة في سعر  
اليورو  صرف

مقابل 
األمریكي الدوالر 

األثر على ربح 
السنة 

الزیادة في سعر  
صرف 

الشيقل اإلسرائيلي 
مقابل 

الدوالر األمریكي 
ربح األثر على
السنة 

الزیادة في سعر  
صرف الكورون  
السویدي مقابل 
الدوالر األمریكي 

ربحاألثر على
السنة 

دوالر أمریكي % دوالر أمریكي % دوالر أمریكي % 
٢٠٢١

١٠٢١٬٢٢٥)١٣٬٧٩٢(١٠)٥٩٬٨٠٥(١٠دوالر أمریكي 

٢٠٢٠
١٠٩٨٬٤٥٦)٣٥٬٠٢١(١٠)٣٨٬٥٥٢(١٠دوالر أمریكي 

إدارة رأس المال.٢٧

مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة  یتمثل الهدف الرئيسي فيما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال 
ویعظم حقوق الملكية.

ظروف العمل. هذا ولم تقم الشركة بأیة  الت الالزمة عليها في ضوء تغيراتتقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعدی
تعدیالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. إن البنود المتضمنة 

دوالر  ١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها
. ٢٠٢٠كانون األول ٣١دوالر أمریكي كما في ٩٩٬٢١٣٬١١٦مقابل ٢٠٢١كانون األول ٣١أمریكي كما في 



٢٨

) ١٩(كوفيد تأثير فيروس كورونامخاطر .٢٨
من قيود  على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك  )١٩كوفيد  (كورونا  استمرار تأثير فيروس  في ظل

، فإنه من الممكن أن تتأثر أنشطة الشركة التشغيلية بالتطورات وإجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجوار وبقية دول العالم
العالمية والتي تؤثر حاليًا على أسواق السلع وسلسلة االمداد لمختلف المواد. 

)، هذا وتعتمد ١٩كوفيد  (كورونا  ات الشركة بالتأثيرات الناتجة عن فيروس  تعتقد إدارة الشركة أنه من غير المتوقع أن تتأثر إیراد
التدفقات النقدیة المستقبلية على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الوفاء بالدفعات المستقبلية وفقًا لملحق تعدیل التفاقية شراء 

. ووزارة المالية والتخطيط الفلسطينيةسلطة الطاقة بين الشركة التابعة و ٢٠١٦تشرین الثاني ٧الطاقة الموقعة بتاریخ 

على التطورات المستقبلية التي  ویعتمدمحدد بالكامل غير والمحلية العالميةالظروفهذهعنینتجقدماوأثر ال یزال مدى و هذا
.  ال یمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٢٩

الشركة   التابعةتمارس  موجودات  وشركتها  إن  غزة.  في  أنشطتهما  المتداولة  الشركة  كافة  من و غير  رئيسي  بشكل  تتمثل  التي 
الشركة  واالقتصادي في غزة یزید من خطر ممارسة  السياسيواآلالت والمعدات تقع في غزة. إن عدم استقرار الوضع  الممتلكات

. عملياتهاألنشطتها التجاریة ویمكن أن یؤثر سلبًا على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل 


