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عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

المرحلية المختصرة    الموحدة الماليةحول مراجعة القوائم تقریر 
لشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة  ا إدارةعضاء مجلس  أرئيس و  إلى

والتي تتكون الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة (الشركة)  القوائم المالية  لقد راجعنا  
وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة المرحلية وقائمة التغيرات    ٢٠٢٢أذار    ٣١كما في  المرحلية    من قائمة المركز المالي الموحدة

أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات    الثالثةة التدفقات النقدیة الموحدة المرحلية لفترة  في حقوق الملكية الموحدة المرحلية وقائم
  رقم   لمعيار المحاسبة الدولي   وفقاً   المختصرةالمالية الموحدة المرحلية  عن إعداد وعرض هذه القوائم    ةإن اإلدارة مسؤول  .حولها

 ستناداً ا  المختصرةالمالية الموحدة المرحلية  "التقاریر المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم  )  ٣٤(
إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة 

المراجعة   مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات  المرحلية  "مراجعة المعلومات    ٢٤١٠لقـد جرت  قبل مدقق  المالية  من 
بشكل أساسي من األشخاص    باستفساراتتتمثل في القيام  المالية المرحلية  الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات  

لمالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير المسؤولين عن األمور ا
لمعایير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول    من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً 

ها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدید

النتيجة 

المرفقة لم یتم إعدادها،    المختصرةالمالية الموحدة المرحلية  على مراجعتنا، لم یسترع انتباهنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم    بناءً 
. ) ٣٤(  رقم لمعيار المحاسبة الدولي من كافة النواحي الجوهریة، وفقاً 

كيدیةو فقرات ت

قامت السلطة وفقًا التفاقية شراء الطاقة، المرفقة، المرحلية المختصرة ) حول القوائم المالية الموحدة ١١(نلفت االنتباه إلى إیضاح 
وذلك لكامل فترة    ،من جميع الضرائب الفلسطينية  ومساهميهاشركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة)  الوطنية الفلسطينية بإعفاء  

لم تقم الشركة أو شركتها سنة وألي فترة تمدید أخرى على االتفاقية. هذا وحتى تاریخ إصدار هذا التقریر،    ٢٠االتفاقية البالغة  
إن هذا األمر  .وحتى تاریخه  ١٩٩٩أعمالهما للفترة منذ التأسيس في  نتائج بة عن التابعة بعمل تسویات ضریبية مع دوائر الضری

الموحدة المرحلية المختصرة. ال یعدل النتيجة حول القوائم المالية

إیضاح  و  القوائم المالية الموحدة  ١٥(نلفت االنتباه إلى  التفاقية شراء الطاقة، تتعرض  المرفقة،  المختصرة  المرحلية  ) حول  وفقًا 
التابعة الشركة  الشركة  إیرادات  ان  حيث  ائتمان  والموارد التابعة  لمخاطر  الطاقة  سلطة  من  متأتية  الكهربائية  الطاقة  توليد  من 

الكهربائية الطاقة  من  التابعة  الشركة  إنتاج  لجميع  الوحيد  المشتري  وهي  الطاقة)  (سلطة  الفلسطينية  تاریخ  هذا    الطبيعية  وحتى 
الر امریكي  مليون دو ٠٢لم تقم سلطة الطاقة بتزوید الشركة التابعة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب بمبلغ    إصدار هذا التقریر، 
الموحدة المرحلية المختصرة.إن هذا األمر ال یعدل النتيجة حول القوائم المالية.وفقًا لتلك االتفاقية



تتكون موجودات الشركة التابعة غير  المرفقة،  المختصرة  المرحلية  ) حول القوائم المالية الموحدة  ١٦االنتباه إلى إیضاح (نلفت  كما  
المتداولة بشكل أساسي من ممتلكات وآالت ومعدات موجودة في غزة، إن إمكانية استرداد هذه الموجودات من خالل عمليات  

الموحدة إن هذا األمر ال یعدل النتيجة حول القوائم المالية.سي واالقتصادي في غزةالشركة یعتمد على استقرار الوضع السيا
المرحلية المختصرة. 

الشرق األوسط    –إرنست ویونغ 
٢٠٦/٢٠١٢رخصة رقم 

سائد عبدهللا 
١٠٥/٢٠٠٣رخصة رقم 

٢٠٢٢أیار  ١٥
فلسطين  -غزة 



جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة  ١٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

١

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة 

المختصرة قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية 
٢٠٢٢آذار ٣١في كما 

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

آذار ٣١
٢٠٢٢

مدققة غير مدققة
دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  إیضاح 

الموجودات
موجودات غير متداولة 

٧٬٣٧٩٬٨٦٣ ٥٬٧٩٢٬٢١٦ ممتلكات وآالت ومعدات 
٥٢٩٬٢١٣ ٤٧٣٬٨١٧ موجودات غير ملموسة 
٣٦٧٬١٧٣ ٣٣٦٬٥٧٦ حق استخدام موجودات عقد إیجار 

١٬١٠٠٬٠٠٠ ١٬١٠٠٬٠٠٠ الدخل الشامل األخرى بنود  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥ طویلة األجل لدى البنوك ودائع 
٢٩٬٣٧٦٬٢٤٩ ٢٧٬٧٠٢٬٦٠٩

موجودات متداولة
١٠٬٤٨١٬٢٥٢ ٩٬٢٢٣٬٢٥٨ مواد ومخزون  
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٧٬٥٣١٬٤٦٥ ٣ ذمم سلطة الطاقة  
٤٬٦٤٣٬٨٩٢ ١٦٬٣٦٧٬٩٥٩ ٤ موجودات متداولة أخرى 
٣٠٬٦٦١٬٦٣٦ ٢١٬٥٨٣٬٠٠٦ ٥ النقد واألرصدة لدى البنوك  
٨٥٬٧٨٦٬٧٨٠ ٩٤٬٧٠٥٬٦٨٨
١١٥٬١٦٣٬٠٢٩ ١٢٢٬٤٠٨٬٢٩٧ مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس المال المدفوع 
١٤٬٨٨٢٬٤٠٩ ١٤٬٨٨٢٬٤٠٩ ٦ احتياطي إجباري 
٢٨٬٥١٨٬٠٧٦ ٢٠٬٠٨٠٬٢٣٦ أرباح مدورة  
١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥ ٩٤٬٩٦٢٬٦٤٥ مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة 
٦٩٠٬٥٩٦ ٦٩٦٬٠٤٩ مطلوبات عقد إیجار طویل األجل 

٤٬٦٩٨٬٨٨٢ ٥٬٠٢٢٬٩٦٨ مخصص تعویض نهایة الخدمة 
٥٬٣٨٩٬٤٧٨ ٥٬٧١٩٬٠١٧

مطلوبات متداولة
- ٤٬٩٩٨٬٠٣٢ ٧ قرض قصير األجل

٦٬٣٧٣٬٠٦٦ ١٦٬٧٢٨٬٦٠٣ ٨ مطلوبات متداولة أخرى 
٦٬٣٧٣٬٠٦٦ ٢١٬٧٢٦٬٦٣٥
١١٬٧٦٢٬٥٤٤ ٢٧٬٤٤٥٬٦٥٢ مجموع المطلوبات

١١٥٬١٦٣٬٠٢٩ ١٢٢٬٤٠٨٬٢٩٧ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة  ١٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٢

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة 

المختصرة المرحليةالموحدة والدخل الشاملقائمة الدخل
٢٠٢٢آذار ٣١في أشهر المنتهيةالثالثة لفترة 

آذار٣١
٢٠٢١

آذار٣١
٢٠٢٢

غير مدققة غير مدققة
دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

اإلیرادات  
٨٬١٩٧٬٩٤٤ ٨٬٢٨٨٬٩٢٨ الكهربائية الطاقة توليد 
(٤٥٠٬٠٠٠) )٤٥٠٬٠٠٠ ( خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية 

(٣٬٣٤٠٬٨٠٦) )٥٬٨٤٨٬٦٨٨ ( مصاریف تشغيلية 
٤٬٤٠٧٬١٣٨ ١٬٩٩٠٬٢٤٠

(٥٣٦٬٩٦٤) (٣٠٧٬٤٦٣) ٥و٣ خسائر ائتمانية متوقعة مخصص 
(٩٠٧٬٠٨٥) )٢٠٧٬٤٨٥ ( ٩ مصاریف تمویل 
٢٣٦٬٨٠١ ٢٧٩٬٩٤٥ فوائد ودائع بنكية إیرادات 
١٥٬٧٤٨ ٦٬٩٢٣ إیرادات أخرى، بالصافي 

٣٬٢١٥٬٦٣٨ ١٬٧٦٢٬١٦٠ ربح الفترة
- - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

٣٬٢١٥٬٦٣٨ ١٬٧٦٢٬١٦٠ إجمالي الدخل الشامل للفترة

٠.٠٥ ٠.٠٣ الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة



جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة  ١٦إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٣

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة 

المختصرةالمرحليةالموحدةقائمة التغيرات في حقوق الملكية
٢٠٢٢آذار ٣١فيأشهر المنتهيةالثالثة لفترة 

مجموع 
حقوق الملكية

رباح أ
مدورة 

حتياطيإ
إجباري 

رأس المال
المدفوع

دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
٢٠٢٢آذار٣١

١٠٣٬٤٠٠٬٤٨٥ ٢٨٬٥١٨٬٠٧٦ ١٤٬٨٨٢٬٤٠٩ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في بدایة الفترة 
١٬٧٦٢٬١٦٠ ١٬٧٦٢٬١٦٠ - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

(١٠٬٢٠٠٬٠٠٠) (١٠٬٢٠٠٬٠٠٠) - - )١٠(إیضاح نقدیة توزیعات أرباح 
٩٤٬٩٦٢٬٦٤٥ ٢٠٬٠٨٠٬٢٣٦ ١٤٬٨٨٢٬٤٠٩ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في نهایة الفترة (غير مدققة)

مجموع 
حقوق الملكية

أرباح
مدورة 

إحتياطي
إجباري 

رأس المال
المدفوع

دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
٢٠٢١آذار٣١

٩٩٬٢١٣٬١١٦ ٢٥٬٣٤٩٬٤٤٤ ١٣٬٨٦٣٬٦٧٢ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في بدایة الفترة 
٣٬٢١٥٬٦٣٨ ٣٬٢١٥٬٦٣٨ - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

١٠٢٬٤٢٨٬٧٥٤ ٢٨٬٥٦٥٬٠٨٢ ١٣٬٨٦٣٬٦٧٢ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الرصيد في نهایة الفترة (غير مدققة)



جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة١٦إلى١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٤

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة 

المختصرة المرحليةالموحدةقائمة التدفقات النقدیة
٢٠٢٢آذار ٣١في أشهر المنتهيةالثالثة لفترة 

آذار٣١
٢٠٢١

آذار٣١
٢٠٢٢

غير مدققة غير مدققة
دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  إیضاح 

أنشطة التشغيل
٣٬٢١٥٬٦٣٨ ١٬٧٦٢٬١٦٠ ربح الفترة 

تعدیالت:

١٬٦٢٢٬٤٢٨ ١٬٦١٩٬٧٠٥
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وحق إستخدام موجودات عقد  

إیجار 
١٠٤٬٧٤٦ ٣٢٤٬٠٨٦ مخصص تعویض نهایة الخدمة
٥٥٬٣٩٦ ٥٥٬٣٩٦ إطفاءات موجودات غير ملموسة  
٩٠٧٬٠٨٥ ٢٠٧٬٤٨٥ مصاریف تمویل  
٥٣٦٬٩٦٤ ٣٠٧٬٤٦٣ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

(٢٣٦٬٨٠١) (٢٧٩٬٩٤٥) فوائد ودائع بنكية إیرادات 
٦٬٢٠٥٬٤٥٦ ٣٬٩٩٦٬٣٥٠

التغير في رأس المال العامل: 
١٢٬٢٥٢٬٠٥٥ (٧٬٨٣٨٬٩٢٨) ذمم سلطة الطاقة
(١٬٧٢٤٬٣٤٤) (١١٬٧١٢٬٢٨٦) متداولة أخرى موجودات 

(٤٤٨٬٦٠٢) ١٬٢٥٧٬٩٩٤ مواد ومخزون  
(٢٥٠٬٩٥٣) ١٥٦٬٠٢٧ مطلوبات متداولة أخرى 

١٦٬٠٣٣٬٦١٢ (١٤٬١٤٠٬٨٤٣) أنشطة التشغيلمن صافي النقد (المستخدم في) 

أنشطة االستثمار
- (١٬٤٦١) شراء عقارات وآالت ومعدات

(١٥٬٠٠٠٬٠٠٠) - ودائع لدى البنوك تستحق بعد ثالثة أشهر التغير في 
٥٨٩٬٦٠٣ ٢٦٨٬١٦٤ إیرادات فوائد ودائع بنكية مقبوضة 

(١٤٬٤١٠٬٣٩٧) ٢٦٦٬٧٠٣ (المستخدم في) أنشطة االستثمارمن صافي النقد 

أنشطة التمویل 
- ٤٬٩٩٨٬٠٣٢ مسحوبات قرض قصير األجل 

(٩٠٠٬٠٠٠) (٢٠٢٬٠٣٢) مصاریف تمویل مدفوعة 
(١٬٣١١) (٤٩٠) أرباح نقدیة مدفوعة توزیعات 

(٩٠١٬٣١١) ٤٬٧٩٥٬٥١٠ (المستخدم في) أنشطة التمویل من صافي النقد

٧٢١٬٩٠٤ (٩٬٠٧٨٬٦٣٠) (النقص) الزیادة في النقد والنقد المعادل 

٢٢٬١٦٢٬٣٩٢ ٣١٬١٥٨٬٨٧٩ والنقد المعادل في بدایة الفترة النقد 

٢٢٬٨٨٤٬٢٩٦ ٢٢٬٠٨٠٬٢٤٩ ٥ النقد والنقد المعادل في نهایة الفترة



٥

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة 

المختصرة  المالية الموحدة المرحلية إیضاحات حول القوائم  
٢٠٢٢آذار ٣١

عام.١
(الشركة) في مدینة غزة، وُسجلت لدى مراقب الشركات بتاریخ تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء، المساهمة العامة المحدودة

.  ) كشركة مساهمة عامة٥٦٣٢٠٠٩٧١(مسجلة وفقًا لقانون الشركات الفلسطيني تحت رقموهي ١٩٩٩كانون األول ١٤

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

حصلت شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) من السلطة الوطنية الفلسطينية على حق حصري لتوليد الطاقة الكهربائية في 
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 ٢٠٠٤ار آذ١٥الكهربائية (المحطة) في 

مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (سلطة الطاقة)٢٠٢١كانون األول ٢٠وقعت الشركة التابعة بتاریخ 
إتفاقية أخرى تم بموجبهما التوافق  ٢٠٢٢كانون الثاني  ٢١بتاریخ  عت  واللجنة القطریة إلعادة إعمار غزة (اللجنة القطریة)، كما وق

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

لية تسدید ثمن الغاز الالزم لتشغيل المحطة لصالح مزودي الغاز وكذلك تكلفة توليد الكهرباء لصالح آاألقل، كذلك التوافق حول  
الشركة التابعة.

لى تمدید إتفاقية شراء الطاقة.  ع٢٠٢٢آذار  ٢١) المنعقدة بتاریخ  ١٥٢باإلضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (
حتى تاریخ هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة لم یتم البدء باإلجراءات القانونية لتجدید إتفاقية شراء الطاقة. 

لمالية  % من رأسمال الشركة. یتم توحيد القوائم ا٦٥تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للطاقة حيث تملك شركة فلسطين للطاقة  
لشركة فلسطين للطاقة.الموحدة للشركة مع القوائم المالية الموحدة 

. ٢٠٢٢أیار  ١٤بتاریخ  لشركةامجلس إدارةمن قبل  ٢٠٢٢آذار ٣١كما في  المختصرة  المالية الموحدة المرحلية  القوائمقرار إتم  

السياسات المحاسبية  التغيرات في أسس اإلعداد و .٢

عداد  اإلأسس 
المرحلية المختصرة للشركة   الموحدة  القوائم المالية  المحاسبة  وفقًا لمعيار  ٢٠٢٢آذار  ٣١أشهر المنتهية في  للثالثة  تم إعداد 

المرحلية المختصرة بالدوالر األمریكي.الموحدة تم إعداد القوائم المالية ،التقاریر المالية المرحلية-)٣٤( رقم الدولي

شركتها و المساهمة العامة المحدودة  الفلسطينية للكهرباءللشركةالمختصرة القوائم المالية  المالية الموحدة المرحلية  تشمل القوائم  
.  ٢٠٢٢آذار  ٣١كما في شركة غزة لتوليد الكهرباء المساهمة الخصوصية المحدودة، للشركةبالكاملوالمملوكة ،التابعة

تتضمن القوائم   قوائم مالية سنویة ویجب  ال  المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد  المالية الموحدة 
آذار ٣١أشهر المنتهية في الثالثة . كذلك، فإن نتائج فترة ٢٠٢١كانون األول ٣١قراءتها مع القوائم المالية السنویة للشركة كما

. ٢٠٢٢كانون األول ٣١المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ال تمثل بالضرورة مؤشرًا للنتائج٢٠٢٢



٦

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

، باستثناء قيام الشركة بتطبيق التعدیالت نافذة المفعول إبتداء من٢٠٢١كانون األول ٣١كما في الموحدة إلعداد القوائم المالية 
المفعول.. لم تقم الشركة بتطبيق مبكر ألي معایير صادرة وغير نافذة٢٠٢٢كانون الثاني ١

سلطة الطاقة ذمم .٣

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٨٬٩١٢٬٣٩٤٤١٬٠٧٣٬٤٦٦ذمم توليد الطاقة الكهربائية 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠سندات حكومية تحت التحصيل 
(٦٬٠٧٣٬٤٦٦)(٦٬٣٨٠٬٩٢٩)متوقعة مخصص خسائر ائتمانية

٤٧٬٥٣١٬٤٦٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

المتوقعة االئتمانية  الخسائر  مخصص  الحركة على  ملخص  یلي  في  فيما  المنتهية  أشهر  الثالثة  فترة  ٢٠٢٢آذار  ٣١خالل 
: ٢٠٢١آذار ٣١و

آذار٣١
٢٠٢٢

آذار٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٦٬٠٧٣٬٤٦٦٤٬٥٦٦٬٣٦٧بدایة الفترة  الرصيد في

٣٠٧٬٤٦٣٣١٢٬٣٥٣إضافات خالل الفترة  
٦٬٣٨٠٬٩٢٩٤٬٨٧٨٬٧٢٠الرصيد في نهایة الفترة  

ملحق تعدیل التفاقية شراء الطاقة مع سلطة  ٢٠١٦تشرین الثاني  ٧بتاریخ  (الشركة التابعة)  وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء  
الطاقة ووزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، تضمن االتفاق إلتزام سلطة الطاقة بدفع مبالغ شهریة مقابل رصيد الذمة المدینة وقيام 

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

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

لم تقم سلطة الطاقة بتزوید شركة غزة لتوليد الكهرباء الموحدة المرحلية المختصرةوفقًا لالتفاقية. حتى تاریخ هذه القوائم المالية  
بالتالي فإن هذه الذمم غير مضمونة.بكتاب اإلعتماد و 



٧

موجودات متداولة أخرى .٤

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٣٬١٠٩٬٧٠٠١٬٣٣٠٬٠٠٠جهات ذات عالقة مستحق من 
١٬٢٠٤٬٥٤٣١٬٣٩٦٬٢٠٥الشركة األم مستحق من 

٨٨٩٬١٩٦٦٩٣٬٢٢١دفعات مقدمة للموردین
٦٠٥٬٣٢٧٧٥٩٬٤٣٦تأمين مدفوع مقدماً 

٤٩٨٬٤٨٠٤٦١٬٣١٢ذمم ضریبة القيمة المضافة 
-١١٬٧٨١إیرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة 

٤٨٬٩٣٢٣٬٧١٨أخرى 
١٦٬٣٦٧٬٩٥٩٤٬٦٤٣٬٨٩٢

النقد والنقد المعادل .٥

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٩٬٥٠٠٥٬٩٣٣نقد في الصندوق 

٤٬٥٣٢٬٩٤١٤٬٦٥٢٬٩٤٦حسابات جاریة لدى البنوك 
٣٧٬٥٣٧٬٨٠٨٤٦٬٥٠٠٬٠٠٠ودائع لدى البنوك  

٤٢٬٠٨٠٬٢٤٩٥١٬١٥٨٬٨٧٩النقد واألرصده لدى البنوك 

) ٤٩٧٬٢٤٣() ٤٩٧٬٢٤٣(متوقعة إئتمانيةخسائر مخصص 
٤١٬٥٨٣٬٠٠٦٥٠٬٦٦١٬٦٣٦

) ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(ودائع طویلة األجل لدى البنوك
٢١٬٥٨٣٬٠٠٦٣٠٬٦٦١٬٦٣٦

المتوقعة االئتمانية  الخسائر  مخصص  الحركة على  ملخص  یلي  في  فيما  المنتهية  أشهر  الثالثة  فترة  ٢٠٢٢آذار  ٣١خالل 
: ٢٠٢١آذار ٣١و

آذار٣١
٢٠٢٢

آذار٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي أمریكي دوالر 
٤٩٧٬٢٤٣٢٥٤٬٣١١بدایة الفترة  الرصيد في

٢٢٤٬٦١١-إضافات خالل الفترة  
٤٩٧٬٢٤٣٤٧٨٬٩٢٢الرصيد في نهایة الفترة  



٨

تمثل الودائع لدى بنوك ما یلي: 

دوالر أمریكي لدى بنوك محلية تستحق خالل  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠دوالر أمریكي ومبلغ  ١٧٬٥٣٧٬٨٠٨ودائع قصيرة األجل بمبلغ  -
على  ،  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١كما في  فترة من شهر إلى ثالثة شهور من تاریخ القوائم المالية الموحدة  

آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  %  ٢٬٤٠و%  ٢التوالي، بلغ متوسط سعر الفوائد السنویة على هذه الودائع نسبة  
، على التوالي.٢٠٢١كانون األول ٣١وللسنة المنتهية في ٢٠٢٢

دوالر أمریكي لدى بنك محلي تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة شهور إلى ثالثة  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع طویلة األجل بمبلغ  -
وسط سعر الفوائد السنویة ، بلغ مت٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١كما في  سنوات من تاریخ القوائم المالية الموحدة  

نسبة   األجل  طویلة  الودائع  أرصدة  في  ٪٣٬٥٠على  المنتهية  أشهر  الثالثة  في٢٠٢٢آذار  ٣١لفترة  المنتهية  وللسنة 
٢٠٢٢آذار  ٣١كما في  دوالر أمریكي  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠الودائع طویلة األجل بمبلغ  تم إستخدام  .٢٠٢١كانون األول  ٣١
نات مقابل تسهيالت إئتمانية ممنوحة لمساهم رئيسي. كتأمي٢٠٢١كانون األول  ٣١و

، یتألف النقد والنقد المعادل مما یلي:الموحدة المرحليةألغراض قائمة التدفقات النقدیة

آذار ٣١
٢٠٢٢

آذار ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٢٬٠٨٠٬٢٤٩٥٢٬٨٨٤٬٢٩٦نقد في الصندوق وحسابات لدى البنوك 

(٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)) ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(ودائع طویلة األجل لدى البنوك
٢٢٬٠٨٠٬٢٤٩٢٢٬٨٨٤٬٢٩٦

إحتياطي إجباري .٦

من األرباح السنویة وفقًا لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزیع ٪١٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحویله بنسبة 
الشركة بإقتطاع اإلحتياطي اإلجباري وفقًا للنظام األساسي للشركة كون هذه القوائم المالية الموحدة مرحلية.على المساهمين. لم تقم  

األجلقصيرقرض.٧

األجل  قصير إتفاقية مع بنك محلي للحصول على قرض ٢٠٢٢آذار ١بتاریخ (الشركة التابعة) وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء 
. ٢٠٢٣كانون الثاني  ٣٠بتاریخ  تستحقدفعة واحدة  دوالر أمریكي. یسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  ٤٬٧٩٦٬٠٠٠بمبلغ  

فائدة   نسبة  القرض  على  في  ٤٬٥بنسبةمتناقصة  یستحق  القرض  ضمانات  تتمثل  التحصيل  %.  تحت  حكومية  بمبلغ  سندات 
.تم إیداعها لدى البنكدوالر أمریكي٥٬٠٠٠٬٠٠٠



٩

مطلوبات متداولة أخرى .٨

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٢٬٧٨٥٬٥٨٢٢٬٥٨٦٬٠٧٢أرباح مساهمين غير مدفوعة
١٬١٨١٬٤٥٩١٬٣٩٣٬٧١٣ذمم ومخصصات الصيانة  

٨٦٩٬٥٥٦٥٦٣٬٧٣٠مستحق لشركة اتحاد المقاولين 
١٤٨٬٢٨٣٢٦٩٬٥٤٧مصاریف مستحقة 

٣٦١٬٢٧١٣٤٠٬٤٥٣مخصصات إجازات الموظفين 
٦٠٥٬٩٦٢٥٧٧٬٠٦٦مخصص ضریبة دخل رواتب

١٤٧٬٠٠٠١٤٧٬٠٠٠الجزء قصير األجل من مطلوبات عقد اإلیجار  
-١٦٩٬٢٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

٤٦٠٬٢٩٠٤٩٥٬٤٨٥أخرى 
١٦٬٧٢٨٬٦٠٣٦٬٣٧٣٬٠٦٦

تمویل مصاریف .٩

آذار  ٣١
٢٠٢٢

آذار  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٠٢٬٠٣٢٩٠٠٬٠٠٠مصاریف تمویل* 

٥٬٤٥٣٧٬٠٨٥مصاریف تمویل متعلقة بمطلوبات عقد إیجار طویل األجل 
٢٠٧٬٤٨٥٩٠٧٬٠٨٥

  عمولة خصم السندات الحكومية التي تم تحصليها من  ٢٠٢١آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  یمثل هذا المبلغ
.خالل هذه الفترةسلطة الطاقة مقابل الذمم المستحقة

توزیعات أرباح نقدیة.١٠

توصية مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ  ٢٠٢٢آذار  ٢٩الذي عقد في  العادي  أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها  
من رأس المال المدفوع. ٪١٧، وهو ما یعادل ٢٠٢١دوالر أمریكي عن عام ١٠٬٢٠٠٬٠٠٠

ضریبة الدخل.١١

فيما  من جميع الضرائب الفلسطينيةقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) ومساهميها
سنة وألي فترة تمدید أخرى على االتفاقية. ٢٠یتعلق باألرباح الموزعة واإلیرادات من الشركة التابعة  لكامل فترة االتفاقية البالغة 

بعمل تسویات ضریبية مع الدوائر  وشركتها التابعة  لم تقم الشركة  المرحلية المختصرة  حتى تاریخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة  
. ٢٠٢١وحتى عام ١٩٩٩عام ا للفترة منذ التأسيس في مأعمالهنتائجالضریبة عن



١٠

معامالت مع جهات ذات عالقة .١٢

اإلدارة واإلدارة فيما یلي األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  
العليا وأیة شركات یسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. یتم إعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت  

مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة. 

كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١ت العالقة كما في  تتضمن قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية األرصدة التالية مع الجهات ذا
٢٠٢١ :

طبيعة العالقة 

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون  ٣١
٢٠٢١األول 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٠٥٠٢٬٧٥١٬٢٬٧٥١٬٥٥٠مساهم رئيسي نقد لدى البنك العربي 

٥٤٣٬٢٠٤١٬١٬٣٩٦٬٢٠٥الشركة األم الشركة األم مستحق من 

٬٧٠٠٥٢٤١٢٬٧٦٠٬٠٠٠مساهم رئيسي شركة إتحاد المقاولينمستحق من

٥٧٠٬٠٠٠٥٧٠٬٠٠٠شركة شقيقةشركة المثلث لإلستثمارات مستحق من

-١٥٬٠٠٠عضو مجلس إدارة الشركة التابعةدفعة مقدمة لمزود خدمة  

٨٦٩٬٥٥٦٥٦٣٬٧٣٠مساهم رئيسي مستحق لشركة اتحاد المقاولين 

-١٦٩٬٢٠٠أعضاء مجلس إدارةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

ودائع طویلة   بمبلغ  كما تم إستخدام  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١كما في  دوالر أمریكي  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠األجل 
كتأمينات مقابل تسهيالت إئتمانية ممنوحة لمساهم رئيسي.

: ٢٠٢١و٢٠٢٢آذار  ٣١في  المنتهية أشهر  للثالثة تتضمن قائمة الدخل الموحدة المرحلية المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة  

آذار ٣١
٢٠٢٢

آذار ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي طبيعة العالقة 
٣٦٦٬٢٨٤٧١٬٨٠٥مساهم رئيسي مصاریف محملة من شركة إتحاد المقاولين

لصالح   منفذة  فنية  وإستشارات  تطویر  خدمات 
-١٩٥٬٣٠٠مساهم رئيسي الشركة التابعة من قبل شركة إتحاد المقاولين

٥٠٬٠٠٠٥٨٬٠٠٠أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة خدمات مهنية وإستشاریة

تعویضات اإلدارة العليا: 
٨٩٬٣٤٦١٠٦٬١٦٨ادارة عليا منافع قصيرة األجل

٢٣٬٦٤٥٦٬١٤٢ادارة عليا تعویض نهایة الخدمة 

-١٦٩٬٢٠٠أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  



١١

القيمة العادلة لألدوات المالية .١٣

تستخدم الشركة التسلسل التالي لقياس واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:  

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

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

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

لم تقم الشركة بإجراء أي تحویالت بين المستویات المذكور أعاله خالل الفترة. 

: ٢٠٢٢آذار ٣١یوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 

: ٢٠٢١كانون 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 أمریكي دوالر 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  

١٬١٠٠٬٠٠٠--الشامل األخرى 



١٢

القيمة العادلة لألدوات المالية 
: ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١یبين الجدول التالي األدوات المالية، التي تحتفظ بها الشركة كما في 

القيمة العادلةالقيمة الدفتریة
آذار  ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
آذار  ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي موجودات مالية
بالقيمة العادلة من  موجودات مالية 

١٬١٠٠٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٩٬٥٠٢٬٧٥٧١٩٬٥٠٢٬٧٥٧ودائع طویلة األجل لدى بنوك

٤٧٬٥٣١٬٤٦٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٧٬٥٣١٬٤٦٥٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ذمم سلطة الطاقة 
١٬٧٧٨٬٧٣٦١٬٨٦١٬٢٣٥١٬٧٧٨٬٧٣٦١٬٨٦١٬٢٣٥موجودات مالية اخرى 

٢١٬٥٨٣٬٠٠٦٣٠٬٦٦١٬٦٣٦٢١٬٥٨٣٬٠٠٦٣٠٬٦٦١٬٦٣٦نقد وأرصدة لدى البنوك 
٩١٬٩٩٣٬٢٠٧٩٣٬٦٢٢٬٨٧١٩١٬٤٩٥٬٩٦٤٩٣٬١٢٥٬٦٢٨

مطلوبات مالية 
٦٩٦٬٠٤٩٦٩٠٬٥٩٦٦٩٦٬٠٤٩٦٩٠٬٥٩٦إیجار طویل األجل مطلوبات عقد 

-٤٬٩٩٨٬٠٣٢-٤٬٩٩٨٬٠٣٢قرض قصير األجل
١٤٬١٥٦٬١٢٣٣٬٨٣٢٬٠٤٧١٤٬١٥٦٬١٢٣٣٬٨٣٢٬٠٤٧مطلوبات متداولة اخرى 

١٩٬٨٥٠٬٢٠٤٤٬٥٢٢٬٦٤٣١٩٬٨٥٠٬٢٠٤٤٬٥٢٢٬٦٤٣

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

وجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفتریة  إن القيم العادلة لذمم سلطة الطاقة والم
وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل. 

األجل الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات  ةلمطلوبات عقد اإلیجار طویلاألجل و قصير للقرض  تم تقدیر القيمة العادلة  
النقدیة المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر. 

بإستخدام طرق تقييم مناسبة.األخرى الدخل الشامل بنود تم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

واإللتزامات المحتملة  التعاقدیةاإللتزامات.١٤

تبلغ إجمالي فواتير توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام المحطة وفقًا التفاقية شراء الطاقة والتي یسري مفعولها  
كانون  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١في  دوالر أمریكي كما  ٨٥٬٢٦٣٬٥٦٨دوالر أمریكي ومبلغ  ٧٦٬٩٧٤٬٦٤٠مبلغ  ٢٠٢٤حتى سنة  

، على التوالي.٢٠٢١األول 



١٣

مخاطر االئتمان .١٥

التابعة والناتجة من محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية  الشركة معرضة لمخاطر ائتمان ناتجة عن أن كافة إیرادات الشركة 
متأتية من طرف واحد وهو سلطة الطاقة. وفقًا التفاقية شراء الطاقة، یتوجب على سلطة الطاقة تزوید الشركة بكتاب اعتماد بنكي 

شركة اللم تقم سلطة الطاقة بتزوید  الموحدة المرحلية المختصرة،  . حتى تاریخ هذه القوائم المالية  مليون دوالر أمریكي٢٠بمبلغ  
بكتاب االعتماد كما هو مطلوب وفقًا التفاقية شراء الطاقة.التابعة

تعرض الشركة وشركتها التابعة والنقد واألرصدة لدى البنوك  بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى   فإن 
لمخاطر االئتمان قد ینجم عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفتریة لهذه الموجودات المالية.

ز المخاطر في المنطقة الجغرافية ترك.١٦

الشركة   موجودات  إن  غزة.  في  أنشطتهما  كافة  التابعة  وشركتها  الشركة  من تمارس  رئيسي  بشكل  تتمثل  والتي  المتداولة  غير 
الممتلكات واآلالت والمعدات تقع في غزة. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة یزید من خطر ممارسة الشركة  

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


