
 

 
 2019آب  8 : التاریخ 

.PEC/SHA/14.07 :  اإلشارة 91.10  

 
 المحترم،  أحمد عویضة /سیدحضرة ال

 الرئیس التنفیذي
 بورصة فلسطین

 
 فلسطین -نابلس 

 
 تحیة طیبة و بعد ،

 

 
 2019من العام  للنصف األولاالفصاح عن البیانات المالیة موضوع: ال

 
 

 لكم نرفق الساري اإلفصاح ونظام المالیة األوراق قانون ألحكام واستناداً  أعاله، الموضوع إلى باإلشارة

) 38عن الشركة فیما یتعلق بالمادة ( المطلوبة المعلوماتو 2019 العام من األولللنصف  المالیة البیانات

 من نظام اإلفصاح.

 
 

 شاكرین لكم حسن تعاونكم،
 ،،،االحترام والتقدیروتفضلوا بقبول فائق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المحترمینالفلسطینیة  نسخة للسادة ھیئة سوق رأس المال -

 ولید سعد سلمان
 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة،
 

 المدیر التنفیذي العام
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ام اإلفصاح الساري وفقا لقانونالمعلومات المطلوبة   األوراق المالیة ون

 التنفیذ�ةأوًال: مجلس إدارة الشر�ة واإلدارة 

 

 

ی المنصب االسم #  التم

وري )1 ل اإلدارة سامر سعی  ی م  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ر

ی  ولی سع سلمان )2 ل اإلدارةنا ر  مم عن شركة فلسطین للطاقة م

و نبی الصرا )3  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

اد )4 و ارق الع  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

ین رالل نا )5 و ال  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

و ان عل )6  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

و مروان سلوم )7  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

عیم )8 و شرحبی ال  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

وري )9 و باسم   شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

و فیص الشوا )10  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

و العسیل یر )11  شركة فلسطین للطاقةمم عن  ع

لو )12 و ما ال  ع
لسطینیة  اع ال ة الت ی  مم عن 

مین ور المسا م ) 

و إیاد بص )13  ع
مة  فردیة مسا

مین ور المسا م ) 
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 إضافیة:ثانیًا: معلومات 

 .محامون ومستشارون قانونیون  المستشار القانوني: الزعیم وشر�اه ¾

 مدقق الحسا�ات: ارنست و�ونغ. ¾

 سهم. 60,000,000 الشر�ة:عدد األسهم الصادرة عن  ¾

 دوالر أمر�كي 60,000,000رأس المال المصرح �ه والمدفوع  ¾

 

 9201 لعاممن ا للنصف األول المالیة البیاناتالتغیرات والتطورات التي تمت على ثالثًا: 

 ال یوجد أي تعدیالت على النشاطات الرئیسیة للشر�ة. �

 الموجودات الرئیسیة للشر�ة.ال یوجد أي تغییر على  �

 ال یوجد أي قضا�ا قانونیة مرفوعة على الشر�ة. �

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمساهمة العامة المحدودةا الشركة الفلسطينية للكهرباء
 مدققة(ال)غير المرحلية المختصرة  الموحدة ةـيـم المالـوائـالق

 2019 حزيران 30
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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
 

 
 
 
 
 
 

 المرحلية المختصرة  الموحدة حول مراجعة القوائم الماليةتقرير 
 لشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودةا إدارة عضاء مجلسأرئيس و  إلى
 

 لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة )الشركة(
تصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية المخالموحدة وقائمة الدخل والدخل الشامل  2019حزيران  30كما في 

المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات 
 34 رقم لمعيار المحاسبة الدولي وفقا   المختصرةالمالية الموحدة المرحلية عن إعداد وعرض هذه القوائم  ةإن اإلدارة مسؤول .حولها

إلى  ستنادا  ا المختصرةالمالية الموحدة المرحلية "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم 
 مراجعتنا.

 نطاق المراجعة
من قبل مدقق المالية المرحلية المعلومات "مراجعة  2410لقـد جرت مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 

ستفسارات بشكل أساسي من األشخاص إتتمثل في القيام بالمالية المرحلية الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات 
جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال  المراجعة أقل بكثير المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول  من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا  
 كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

 النتيجة
المرفقة لم يتم إعدادها،  المختصرةالمالية الموحدة المرحلية على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم  بناء  

 .34 رقم لمعيار المحاسبة الدولي من كافة النواحي الجوهرية، وفقا  

 كيديةو فقرات ت
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء المرفقة، المرحلية المختصرة  ( حول القوائم المالية الموحدة8)نلفت االنتباه إلى إيضاح 
فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من  من جميع الضرائب الفلسطينية ومساهميها)الشركة التابعة(  شركة غزة لتوليد الكهرباء

أو شركتها التابعة حتى رى على االتفاقية. لم تقم الشركة سنة وألي فترة تمديد أخ 20الشركة التابعة لكامل فترة االتفاقية البالغة 
إن هذا األمر ال يعدل النتيجة  .1999ا للفترة منذ التأسيس في مأعماله نتائج بعمل تسويات ضريبية مع دوائر الضريبة عنتاريخه 

 الموحدة المرحلية المختصرة. حول القوائم المالية
 

تتعرض وفقا  التفاقية شراء الطاقة، المرفقة، المختصرة المرحلية قوائم المالية الموحدة ( حول ال12)نلفت االنتباه إلى إيضاح و 
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الشركة التابعة لمخاطر ائتمان حيث ان إيرادات الشركة من توليد الطاقة الكهربائية متأتية من 

هذه الشركة التابعة من الطاقة الكهربائية. هذا وحتى تاريخ إصدار  هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج)سلطة الطاقة( و الفلسطينية 
، لم تقم سلطة الطاقة بتزويد الشركة التابعة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة القوائم المالية

 الموحدة المرحلية المختصرة. النتيجة حول القوائم الماليةإن هذا األمر ال يعدل  .الر امريكي وفقا  لتلك االتفاقيةدو مليون  02بمبلغ 



  

  

 

 

 
 
 
 

تتكون موجودات الشركة التابعة غير المرفقة، المختصرة المرحلية ( حول القوائم المالية الموحدة 13نلفت االنتباه إلى إيضاح )كما 
رداد هذه الموجودات من خالل عمليات المتداولة بشكل أساسي من ممتلكات وآالت ومعدات موجودة في غزة، إن إمكانية است

الموحدة  إن هذا األمر ال يعدل النتيجة حول القوائم المالية .الشركة يعتمد على استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة
 المرحلية المختصرة.

 
 الشرق األوسط –إرنست ويونغ 

 206/2012رخصة رقم 
 
 

 سائد عبداهلل
 105/2003رخصة رقم 
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  المختصرةالمالية الموحدة المرحلية جزءا  من هذه القوائم  13إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
 المختصرةقائمة المركز المالي الموحدة المرحلية 

 2019حزيران  30في 
كانون األول  31

2018  
 حزيران  30

2019 
  

 
    غير مدققة  مدققة

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
 الموجودات     
 موجودات غير متداولة     

 ممتلكات وآالت ومعدات   22.775.169  25.910.123
 موجودات غير ملموسة   1.083.171  1.193.962

 حق استخدام موجودات  2  673.148  -

1.000.000  1.000.000 
الدخل بنود بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية   

 األخرى الشامل
28.104.085  25.531.488    

 موجودات متداولة     
 مواد ومخزون    8.954.607  7.976.208

 قصيرة األجل –ذمم مدينة  3  30.000.715  32.243.691
 موجودات متداولة أخرى 4  2.474.951  18.153.111
 األرصدة لدى البنوك النقد و  5  36.405.787  15.857.501
74.230.511  77.836.060    

 مجموع الموجودات   103.367.548  102.334.596

     
 

 حقوق الملكية والمطلوبات
 حقوق الملكية     

 رأس المال المدفوع   60.000.000  60.000.000
 إجباري احتياطي 6  11.485.658  11.485.658
 أرباح مدورة    18.086.397  18.947.320
 مجموع حقوق الملكية   89.572.055  90.432.978

   
   

 مطلوبات غير متداولة
 ار طويل األجليجإ عقدإلتزامات  2  607.538  -

 مخصص تعويض نهاية الخدمة   4.380.559  4.106.681
4.106.681  4.988.097    

 مطلوبات متداولة     
 مطلوبات متداولة أخرى   8.807.396  7.794.937
7.794.937  8.807.396    

 مجموع المطلوبات   13.795.493  11.901.618
 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات   103.367.548  102.334.596

  



 

  المختصرةالمالية الموحدة المرحلية جزءا  من هذه القوائم  13إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
 المختصرة المرحلية الموحدة والدخل الشامل قائمة الدخل

 2019حزيران  30في  لستة أشهر المنتهيةالفترة 
 

 حزيران 30
2018  

 ان حزير  30
2019 

 
  

    غير مدققة  غير مدققة
    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 اإليرادات      
 الكهربائيةالطاقة توليد    16.133.136  15.964.224

 خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية   (900.000)  (900.000)
 مصاريف تشغيلية   (9.279.797)  (8.334.488)

6.729.736  5.953.339    
      
 خسائر ائتمانية متوقعةمخصص    (621.266)  (600.792)
 مصاريف تمويل   (692.357)  (212.361)

 أخرى إيرادات   499.361  392.038
 ربح الفترة   5.139.077  6.308.621

 بنود الدخل الشامل األخرى للفترة   -  -
 دخل الشامل للفترةإجمالي ال   5.139.077  6.308.621

      
 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة  0.09  0.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  المختصرةالمالية الموحدة المرحلية جزءا  من هذه القوائم  13إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
 المختصرةالمختصرة  المرحليةالمرحلية  الموحدةالموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكيةقائمة التغيرات في حقوق الملكية

 20192019حزيران حزيران   3030  فيفي  أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةلفترة الستة لفترة الستة 
 
 

 
 جموعم

 حقوق الملكية

 
 رباح أ

  مدورة 

 
 حتياطيإ
  إجباري 

 
 رأس المال
  المدفوع

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
 2019حزيران  30       

 الرصيد في بداية الفترة 60.000.000  11.485.658  18.947.320  90.432.978
 ي الدخل الشامل للفترةإجمال -  -  5.139.077  5.139.077

 (7 أرباح نقدية )إيضاحتوزيعات  -  -  (6.000.000)  (6.000.000)
 الرصيد في نهاية الفترة )غير مدققة( 60.000.000  11.485.658  18.086.397  89.572.055

 
 مجموع

 حقوق الملكية

 
 أرباح

  مدورة 

 
 إحتياطي
  إجباري

 
 رأس المال
  المدفوع

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  والر أمريكيد  دوالر أمريكي
 2018حزيران  30       

 الرصيد في بداية الفترة 60.000.000  10.606.960  17.039.037  87.645.997
 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  6.308.621  6.308.621

 (7 أرباح نقدية )إيضاحتوزيعات  -  -  (6.000.000)  (6.000.000)
 الرصيد في نهاية الفترة )غير مدققة( 60.000.000  10.606.960  17.347.658  87.954.618

 
 
 



 

  المالية الموحدة المرحلية المختصرةقوائم جزءا  من هذه ال 13 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
 المختصرة المرحلية الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 2019حزيران  30في  لستة أشهر المنتهيةلفترة ا
 حزيران 30

2018  
 حزيران 30

2019 
 

  
    غير مدققة  غير مدققة

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
 أنشطة التشغيل     

 ربح الفترة   5.139.077  6.308.621
 تعديالت:     

 مخصص تعويض نهاية الخدمة   273.878  343.362
 وحق إستخدام موجوداتإستهالك ممتلكات وآالت ومعدات    3.201.026  3.148.419

 موجودات غير ملموسة إطفاءات    110.791  110.791
 ار طويل األجليجإ متعلقة بمطلوبات عقد مصاريف تمويل   20.195  -

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة   621.266  600.792
 مصاريف تمويل    692.357  212.361

10.724.346  10.058.590    
 التغير في رأس المال العامل:     
 ذمم مدينة   1.621.710  (7.698.309)
 موجودات متداولة أخرى   15.678.160  (2.056.856)

 مواد ومخزون    (978.399)  95.248
 مطلوبات متداولة أخرى   102.267  87.120

 صافي النقد من أنشطة التشغيل   26.482.328  1.151.549
 أنشطة االستثمار     
 متلكات وآالت ومعداتشراء م   (4.877)  (17.205)
 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار   (4.877)  (17.205)
 أنشطة التمويل     
 مصاريف تمويل مدفوعة   (692.357)  (212.361)
 نقدية مدفوعة أرباح توزيعات    (5.236.808)  (5.269.227)
 التمويل المستخدم في أنشطة صافي النقد   (5.929.165)  (5.481.588)
      

 في النقد والنقد المعادل)النقص( الزيادة    20.548.286  (4.347.244)
 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة   15.857.501  25.627.320
 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 5  36.405.787  21.280.076
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 لمحدودةالشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة ا

 المختصرة المالية الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم 
 2019حزيران  30

 عام .1
)الشركة( في مدينة غزة، وس جلت لدى مراقب الشركات بتاريخ  ، المساهمة العامة المحدودةتأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء

 . ( كشركة مساهمة عامة563200971) تحت رقم وهي مسجلة وفقا  لقانون الشركات الفلسطيني 1999كانون األول  14

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

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

 سنوات.  5ا ، مع إمكانية تمديد فترة الحق الحصري لفترتين إضافيتين مدة كل منه2004آذار  15الكهربائية )المحطة( في 

% من رأسمال الشركة. يتم توحيد القوائم المالية 65تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للطاقة حيث تملك شركة فلسطين للطاقة 
 لشركة فلسطين للطاقة.الموحدة للشركة مع القوائم المالية  الموحدة

 

 .2019آب  8بتاريخ  لشركةا مجلس إدارةمن قبل  2019ان حزير  30كما في المختصرة المالية الموحدة المرحلية  القوائم قرارإتم 

 السياسات المحاسبية التغيرات في أسس اإلعداد و  .2

 عداد اإلأسس 
المحاسبة وفقا  لمعيار  2019حزيران  30تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة للستة أشهر المنتهية في 

 المرحلية المختصرة بالدوالر األمريكي.الموحدة تم إعداد القوائم المالية  ،ية المرحليةالتقارير المال- 34رقم  الدولي
 

شركتها و المساهمة العامة المحدودة  الفلسطينية للكهرباء للشركةالمختصرة القوائم المالية المالية الموحدة المرحلية تشمل القوائم 
 . 2019حزيران  30كما في  باء المساهمة الخصوصية المحدودةشركة غزة لتوليد الكهر  بالكامل،والمملوكة  ،التابعة

 

ال تتضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية ويجب 
حزيران  30ترة الستة أشهر المنتهية في . كذلك، فإن نتائج ف2018كانون األول  31 قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كما

 .2019كانون األول  31ال تمثل بالضرورة مؤشرا  للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  2019

 التغيرات في السياسات المحاسبية
متفقة مع تلك التي تم استخدامها  المرحلية المختصرة للشركة كانتالموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

وتعديالت  معاييرباستثناء قيام الشركة بتطبيق  ،2018كانون األول  31كما في الموحدة المرحلية المختصرة إلعداد القوائم المالية 
 .2019كانون الثاني  1من نافذة المفعول إبتداء  وتفسيرات 

 ( االيجارات16معيار التقارير المالية الدولي رقم )
عقود اإليجار وتفسير  -( 17االيجارات بدال  من معيار المحاسبة الدولي رقم ) - (16حل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

يحتوي على عقد ايجار وتفسيرات لجنة تفسير  االتفاقديد ما إذا كان حت -( 4لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )
( تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة 27ورقم ) الحوافز ،عقود االيجار التشغيلية -( 15ة رقم )معايير المحاسبة الدولي
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القانونية لعقود اإليجار. يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطلب المعيار من 
 .الموحدة قائمة المركز المالي فيلنموذج موحد  قا  المستأجرين االعتراف بمعظم عقود اإليجار وف

( لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
تمويلية باستخدام مبادئ (. سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

( 16(. وبالتالي، لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )17في معيار المحاسبة الدولي رقم ) المستخدمةمماثلة لتلك 
 .على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر

( الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل القانوني لعقود 4لية رقم )تقوم الشركة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية الدو 
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(. 

يعية الفلسطينية )سلطة الطاقة( هي المشتري الوحيد للطاقة المتوفرة من محطة الطاقة هذا وكون أن سلطة الطاقة والموارد الطب
وكون السعر الذي تدفعه سلطة الطاقة ليس سعرا  ثابتا  أو مساويا  لسعر السوق فإن هذه الدفعات تعتبر دفعات ايجار وتعال ج وفقا  

حيث أن إتفاقية شراء الطاقة ال تنقل بشكل كبير جميع المخاطر ( المتعلق بعقود اإليجار. و 17لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
يرادات  والمنافع الرئيسية لملكية موجودات المحطة إلى سلطة الطاقة فقد تم معالجة ترتيبات إتفاقية شراء الطاقة كإيجار تشغيلي وا 

 خدام محطة الطاقة.الطاقة الكهربائية المتأتية من إستخدام المحطة لتوليد الطاقة كإيجارات مقابل إست

كانون الثاني  1بتاريخ التطبيق في  األثر الرجعي المعدل( بطريقة 16قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
سمح الشركة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي ت للسنة السابقة. قررت الموحدة، وبناء  عليه لم يتم تعديل القوائم المالية 2019

 وتفسيرات( 17على أنها عقود إيجار وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) سابقا  بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها 
( في تاريخ التطبيق. فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 4التقارير المالية الدولية رقم ) ات معاييرلجنة تفسير 

(16): 

 :2019كانون الثاني  1 يكما ف الموحدةعلى قائمة المركز المالي  ما يلي أثر الزيادةفي
 2019 
 دوالر أمريكي 
 )غير مدققة( 

  موجودات 
 734.343 موجودات حق استخدام 

  
  مطلوبات 
 734.343   عقود اإليجار مطلوبات

 - حقوق الملكية
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 (16ية الدولي رقم )طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المال
عند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود ) التي تكون فيها الشركة كطرف مستأجر) كانت الشركة تقوم بتصنيف عقود االيجار

المخاطر  كافةكان يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في حال كان العقد يقوم بتحويل حيث إيجار تشغيلية. 
على أنه عقد إيجار  العقد كان يتم تصنيف عدا عن ذلك،المرتبطة بامتالك األصل المستأجر إلى الشركة. الجوهرية  والمنافع

رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة  في حالة االيجار التمويلي يتمتشغيلي. 
ار ايهما اقل. ويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد االيجار لدفعات االيجالمخصومة الحالية 

. في حالة عقود اإليجار التشغيلية، لم تكن الشركة تقوم برسملة عقود االيجارتمويل( وتخفيض مطلوبات  مصاريف)المعترف بها ك
ف إيجار في األرباح او الخسائر على أساس القسط الثابت وعلى االصل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات اإليجار كمصرو 

 على التوالي. ،مدة اإليجار. ويتم االعتراف باإليجار المدفوع مقدما  واإليجار المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرى
لالعتراف بجميع عقود اإليجار، باستثناء  (، قامت الشركة باستخدام طريقة موحدة16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

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

 ةعقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقا  كعقود إيجار تشغيلي
كعقود  سابقا  قامت الشركة باالعتراف بموجودات حق استخدام الموجودات ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها 

ة األجل وعقود ايجار الموجودات منخفضة القيمة. تم االعتراف بموجودات حقوق إيجار تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصير 
منذ بداية العقد، بصرف النظر عن استخدام  قا  االستخدام لمعظم عقود اإليجار بناء  على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطب

 مطلوباتستخدام لبعض عقود اإليجار باستخدام قيمة معدل االقتراض بتاريخ التطبيق. قامت الشركة باالعتراف بأصل حق اال
. تم االعتراف قا  بسااإليجار بعد تعديلها بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها 

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

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

 في تاريخ التطبيق. حق استخدام األصلاستبعدت الشركة التكاليف المباشرة األولية عند قياس  −

 ت الشركة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.استخدم −

 وحدةالم الشامل والدخل وقائمة الدخل الموحدة المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي
لتزاماتدات يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام الموجو   عقود اإليجار والحركة عليها خالل الفترة المنتهية في وا 

 :2019 حزيران 30
 مطلوبات  موجودات 
حق استخدام  

  موجودات
مطلوبات عقود 

 اإليجار
 734.343  734.343 2019كانون الثاني  1كما في  الرصيد

 -  (61.195) االستهالك
 20.195  - تكاليف التمويل

 673.148  754.538 
عقد اإليجار )مدرج ضمن مطلوبات متداولة  مطلوباتالجزء قصير األجل من 

 (147.000)  - أخرى(
 607.538  673.148 2019 حزيران 30كما في الرصيد 
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 (:16والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) للشركةفيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة 

 
 حق استخدام الموجودات

تقوم الشركة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام(. 
د إعادة بالتكلفة، بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم تعديل القيمة عن بحق استخدام األصليتم االعتراف 
 اإليجار. عقود تقييم مطلوبات

المباشرة المتكبدة،  األولية اإليجار المعترف بها، باإلضافة الى التكاليفعقود قيمة مطلوبات األصل تتضمن تكلفة حق استخدام 
ا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار. في حال لم تكن  ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروح 

جر في نهاية مدة العقد، يتم استهالك قيمة حق استخدام االصل المعترف ستأالشركة متيقنة من الحصول على ملكية األصل الم
قل. تخضع موجودات حق استخدام أاإليجار ايهما عقد العمر اإلنتاجي لألصل او مدة  مداربه على أساس القسط الثابت على 

 في القيمة.إلى اختبار التدني األصل 
 

 عقود اإليجار  إلتزامات
لدفعات اإليجار التي يتعين المخصومة تقوم الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار، باالعتراف بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية 

منها  حا  مطرو دفعها خالل مدة العقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة )والتي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة( 
متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ  نسبحوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو 

قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن  أيضا  المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار 
 الى قيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت الشركة تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد. باإلضافةتمارسه الشركة 

يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة 
 يؤدي الى دفع تلك المبالغ. التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء 
ئدة اإليجار بقيمة الفا عقوداإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقا يتم زيادة مطلوبات 

اإليجار  عقودالمستحقة ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات 
إذا كان هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار 

 ر التقييم المتعلق بشراء األصل.ثابتة أو عند تغي
 

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

تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل(. كما تقوم الشركة أيضا بتطبيق شهر ا أو أقل من  12عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم  للموجوداتمنخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار  للموجوداتاإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار 

نخفضة القيمة كمصروف ايجار على أساس االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار الموجودات م
 على مدة اإليجار.و القسط الثابت 

 
 التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد

شمولة بخيار تمديد قابلة لإللغاء، مع االخذ بعين االعتبار الفترات المالتقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير 
عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد 
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تقوم الشركة بممارسة هذا الخيار. بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار الموجودات لفترات إضافية.  أال  
 م الشركة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.تقو 

وهذا يعني، أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا 
ول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها لتاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حص

 االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(.

اتها التشغيلية. ان مدة العقد ألهمية هذه الموجودات في عملي نظرا  قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار 
تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل  الغاءلبعض هذه الموجودات تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال  لإللغاءالغير قابلة 

 سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك الموجودات.

 ذمم مدينة .3
 حزيران 30 

2019 
كانون األول  31 

2018 
 ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي 

 34.606.387  32.984.677 ذمم توليد الطاقة الكهربائية
 (2.362.696)  (2.983.962) متوقعة مخصص خسائر ائتمانية

 30.000.715  32.243.691 

 فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
 حزيران 30 

2019 
كانون األول  31 

2018 
 ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي 

 782.188  2.362.696  بداية السنة  الرصيد في
 1.580.508  621.266 متوقعة خسائر ائتمانية

 2.362.696  2.983.962 الرصيد في نهاية السنة
ية ملحق تعديل التفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة ووزارة المال 2016تشرين الثاني  7وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ 

الذمة المدينة وقيام شركة غزة لتوليد  رصيدمقابل  ةشهري الغوالتخطيط الفلسطينية، تضمن االتفاق إلتزام سلطة الطاقة بدفع مب
كانون األول  1دوالر أمريكي من فاتورة توليد الطاقة الكهربائية الشهرية ابتداء  من  150.000الكهرباء بمنح خصم شهري بمبلغ 

 صومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية. ، والتي ظهرت كخ2016
إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد الكهرباء الناتجة عن استخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة. 

دوالر أمريكي من بنك مؤهل  ليونم 20وفقا  التفاقية شراء الطاقة، يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب اعتماد بمبلغ 
لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء  الموحدة المرحلية المختصرةوفقا  لالتفاقية. حتى تاريخ هذه القوائم المالية 

 بكتاب اإلعتماد وبالتالي فإن هذه الذمم غير مضمونة.
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 موجودات متداولة أخرى .4
 حزيران 30 

2019 
ول كانون األ 31 

2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 138.389  109.788 ذمم ضريبة القيمة المضافة
 16.268.033  1.261.860 مستحق من مساهمين

 652.723  292.534 تأمين مدفوع مقدما  
 839.389  538.186 دفعات مقدمة للموردين

 254.577  272.583 أخرى
 2.474.951  18.153.111 

 د المعادل النقد والنق .5
 حزيران  30 

2019 
كانون األول  31 

2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 6.363  7.421 نقد في الصندوق
 5.851.138  18.398.366 حسابات جارية لدى البنوك 

ألجلوديعة قصيرة ا  18.000.000  10.000.000 
 36.405.787  15.857.501 

القوائم المالية الموحدة  تاريخ بعدشهر واحد  فترة خالل تستحقلدوالر األمريكي لدى بنك محلي قصيرة األجل وديعة با الوديعة تمثل
 سنويا . %4 نسبة الفائدة سعر معدل بلغ. المرحلية المختصرة

 إحتياطي إجباري .6
ت وهو غير قابل من األرباح السنوية وفقا  لقانون الشركا %10تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة 

للتوزيع على المساهمين. لم تقم الشركة بإقتطاع اإلحتياطي اإلجباري وفقا  للنظام األساسي للشركة كون هذه القوائم المالية الموحدة 
 .مختصرة مرحلية

  نقدية أرباح اتتوزيع .7
بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  توصية مجلس اإلدارة 2019نيسان  9الذي عقد في  اجتماعهاأقرت الهيئة العامة للشركة في 

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

 من رأس المال المدفوع. %10 ، وهو ما يعادل2017دوالر أمريكي عن عام  6.000.000

 ضريبة الدخل .8
 من جميع الضرائب الفلسطينية تابعة( ومساهميهاالشركة )القامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء 

ترة تمديد أخرى على سنة وألي ف 20لكامل فترة االتفاقية البالغة  التابعة شركة الفيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من 
 االتفاقية.

أعمالها للفترة  نتائج حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم الشركة بعمل تسويات ضريبية مع الدوائر الضريبة عن
 .2018وحتى عام  1999 عام منذ التأسيس في
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 معامالت مع جهات ذات عالقة .9
هات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء فيما يلي األرصدة والمعامالت التي تمت مع ج

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

 2019حزيران  30األرصدة التالية مع الجهات ذات العالقة كما في المختصرة تتضمن قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية 
 :2018كانون األول  31و

  
 طبيعة العالقة

 حزيران  30 
2019  

كانون األول  31
2018 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
 2.760.599  3.522.404  يمساهم رئيس نقد لدى البنك العربي 
 16.268.033  1.261.860  مساهمون رئيسيون مستحق من مساهمين

 672.057  742.172  مساهم رئيسي مستحق لشركة اتحاد المقاولين 
 

حزيران  30في  المنتهيةالمعامالت التالية مع جهات ذات عالقة للستة أشهر المختصرة تتضمن قائمة الدخل الموحدة المرحلية 
 :2018حزيران  30و 2019
  

 طبيعة العالقة
 حزيران  30 

2019  
 حزيران  30

2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 خدمات واستشارات مقدمة من شركة اتحاد المقاولين
 

 مساهم رئيسي
 

276.019  178.792 
      

      تعويضات اإلدارة العليا:
 260.031  277.336  ادارة عليا منافع قصيرة األجل

 40.283  29.485  ادارة عليا تعويض نهاية الخدمة
 169.200  169.200  مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .10
 واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:  لقياسالتسلسل التالي  شركةتستخدم ال

 ر التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تماما  في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.المستوى األول: باستخدام أسعا −
 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. −
 

 ة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل الفترة.شركم اللم تق
 

 :2019 حزيران 30يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 
أسعار تداول في   

أسواق مالية نشطة 
  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
مالحظتها 

  )المستوى الثاني(

عطيات ال يمكن م
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

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

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

 
 :2018كانون األول  31و 2019حزيران  30التي تحتفظ بها الشركة كما في  يبين الجدول التالي األدوات المالية،

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 حزيران  30 

2019  
كانون األول  31

2018 
 حزيران  30 

2019  
كانون األول  31

2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية
بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

 1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000 األخرى الدخل الشاملبنود خالل 
.69132.243  30.000.715 ذمم مدينة   30.000.715  32.243.691 

 16.660.999  1.644.231  16.660.999  1.644.231 موجودات مالية اخرى
 15.857.501  36.405.787  15.857.501  36.405.787 صدة لدى البنوكر النقد واأل

 69.050.733  65.762.191  69.050.733  65.762.191 
        مطلوبات مالية

 7.212.852  7.971.791  7.212.852  7.971.791 خرىمطلوبات متداولة ا
 7.971.791  7.212.852  7.971.791  7.212.852 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية. تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
 ها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.المالية وفقا  للقيم التي يمكن أن تتم ب

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

 ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية. الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجوداتإن القيمة العادلة 

 واإللتزامات المحتملة  التعاقدية اإللتزامات .11
ريخ القوائم المالية المرحلية يمثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقود وقيمة الجزء المنجز منها حتى تا

الموحدة المختصرة. بلغت اإللتزامات التعاقدية على شركة غزة لتوليد الكهرباء حتى تاريخ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
 كما يلي:

 حزيران  30 
2019 

كانون األول  31 
2018 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 359.296  22.610 اتفاقية خدمة الصيانة

 22.610  359.296 

أسعار تداول في   
أسواق مالية نشطة 
  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
مالحظتها 

  )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن 
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

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

 1.000.000  -  -  األخرى الشامل
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تبلغ إجمالي فواتير توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام المحطة وفقا  التفاقية شراء الطاقة والتي يسري مفعولها 
  2019حزيران  30دوالر أمريكي كما في  183.383.488دوالر أمريكي ومبلغ  167.250.352مبلغ  2024حتى سنة 

 ، على التوالي.2018كانون األول  31و

 مخاطر االئتمان .12
الشركة معرضة لمخاطر ائتمان ناتجة عن أن كافة إيرادات الشركة التابعة والناتجة من محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية 

شركة بكتاب اعتماد بنكي متأتية من طرف واحد وهو سلطة الطاقة. وفقا  التفاقية شراء الطاقة، يتوجب على سلطة الطاقة تزويد ال
شركة اللم تقم سلطة الطاقة بتزويد الموحدة المرحلية المختصرة، . حتى تاريخ هذه القوائم المالية دوالر أمريكيمليون  20بمبلغ 
 بكتاب االعتماد كما هو مطلوب وفقا  التفاقية شراء الطاقة. التابعة

خرى فإن تعرض الشركة وشركتها التابعة لمخاطر االئتمان قد ينجم عن بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أ
 عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.

 ز المخاطر في المنطقة الجغرافيةترك .13
ير المتداولة والتي تتمثل بشكل رئيسي من تمارس الشركة وشركتها التابعة كافة أنشطتهما في غزة. إن موجودات الشركة غ

الممتلكات واآلالت والمعدات تقع في غزة. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة يزيد من خطر ممارسة الشركة 
 .عملياتهاألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلبا  على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل 


