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تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
الـ ـرأي

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة وشركتها التابعة (الشركة) والتي تتكون من
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2017وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق

الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص

ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للشركة كما في 31
كانون األول  2017وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية
الدولية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية مدقق

الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك للمحاسبين
المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقاً لمتطلبات

قواعد السلوك المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.
فقرة توكيدية – مخاطر االئتمان

نلفت اإلنتباه إلى إيضاح ( )9حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،ووفقاً التفاقية شراء الطاقة ،فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
الفلسطينية هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) من الطاقة الكهربائية .هذا وحتى تاريخ

إصدار هذا التقرير ،لم تقم سلطة الطاقة بتزويد الشركة التابعة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب بمبلغ  20.000.000دوالر

امريكي وفقاً لتلك االتفاقية .إن هذا األمر ال يعدل رأينا الذي تم ابداؤه حول القوائم المالية الموحدة.
فقرة توكيدية – التسويات الضريبية

نلفت اإلنتباه إلى إيضاح ( )24حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء الشركة التابعة

ومساهميها (فيما يتعلق باألرباح الموزعة واإليرادات من الشركة التابعة) من جميع الضرائب الفلسطينية ،لكامل فترة االتفاقية البالغة
 20سنة وألي فترة تمديد أخرى على االتفاقية .حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة المرفقة ،لم تقم الشركة بعمل تسويات
ضريبية مع دوائر الضريبة عن أعمالها للفترة منذ التأسيس في عام  1999وحتى عام  .2016إن هذا األمر ال يعدل رأينا الذي

تم ابداؤه حول القوائم المالية الموحدة.

فقرة توكيدية – تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

نلفت اإلنتباه إلى إيضاح ( ) 29حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،تتكون موجودات الشركة التابعة غير المتداولة بشكل أساسي
من ممتلكات وآالت ومعدات موجودة في غزة ،إن إمكانية استرداد وتحقق قيمة هذه الموجودات من خالل عمليات الشركة يعتمد

على استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة .إن هذا األمر ال يعدل رأينا الذي تم ابداؤه حول القوائم المالية الموحدة.
عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

أمور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي ،وفقاً الجتهادنا المهني ،كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة كما

في  31كانون األول  .2017لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية الموحدة إلبداء رأينا حولها
ال حول هذه األمور.
ككل وال نبدي رأيًا منفص ً

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة

األمور المتعلقة بذلك ،وعليه تضمن تدقيقنا القيام بإجراءات تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم

المالية الموحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك نتائج اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمر المشار إليها أدناه،

توفر أساساً لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
أمر التدقيق الهام  -ذمة سلطة الطاقة

وفقاً لملحق التعديل التفاقية شراء الطاقة الموقعة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفاسطينية (سلطة الطاقة) وو ازرة المالية

والتخطيط الفلسطينية في  7تشرين الثاني  2016فإن جزءا من ذمة سلطة الطاقة مستحق وغير مسدد ويبلغ 21.856.302

دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  .2017قامت إدارة الشركة بتقييم قابلية الذمة للتسديد على أساس تجربتها السابقة وفقاً

لملحق التعديل التفاقية شراء الطاقة ،وتقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية لتسديد رصيد الذم المدينة .تم خصم التدفقات النقدية
المتوقعة لتسديد الرصيد إلى ا لقيمة الحالية ونتج عن ذلك تعديل مصروف تعديل القيمة العادلة للذمة المستحقة من سلطة الطاقة

بمبلغ  782.188دوالر أمريكي تم قيده في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.

يتم تطبيق األحكام بشكل كبير واستخدام فرضيات عند تحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلة المتوقعة لتسديد رصيد الذمة
المدينة وكذلك في عملية خصم هذه التدفقات النقدية لقيمتها الحالية.

قمنا بمراجعة المعلومات والفرضيات المستخدمة في تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية مع االخذ بعين االعتبار

تسديدات سابقة لسلطة الطاقة وفقًا لملحق التعديل التفاقية شراء الطاقة وكذلك قمنا بإعادة احتساب خصم التدفقات النقدية لقيمتها
الحالية .كما حصلنا بشكل مستقل على كتاب تأييد الذم المدينة من سلطة الطاقة ،وقمنا بتقييم االفصاحات المبينة في إيضاح

( )9و(.)19

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2017
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات .ان اإلدارة

هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.

ان رأينا ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى .ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى،

فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم المالية الموحدة أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية

الموحدة ،اذا تبين من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود تعارض او خطًا جوهري بين القوائم المالية الموحدة والمعلومات االخرى
فانه يجب اإلفصاح عنها .هذا ولم تسترع انتباهنا أية أمور بما يخص المعلومات االخرى.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة
الى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن

غلط.

كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند اعداد القوائم المالية الموحدة ،عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقبالً كمنشأة

مستمرة واإلفصاح ،إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية واعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستم اررية،
إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن

احتيال أو غلط واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن

التدقيق الذي يجري وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائماً خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو

غلط ،ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت ،منفردةً أو مجتمعةً ،يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل
مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما

يلي:
−

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي .إن خطر عدم
اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد
وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

−

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

−

تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها االدارة.

−

وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً

عليها ،التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة
الشركة على االستمرار .واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات
القوائم المالية ذات الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق
التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار
الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

−

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

−

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق الشركة
إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وانجاز عملية التدقيق للشركة ،ونحن المسؤولون
عن رأينا.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة

في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واإلفصاح لمجلس اإلدارة عن كافة
العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه الحفاظ على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،يتم تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة كما
في  31كانون األول  2017وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة ،ونقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان القانون
أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر .أو ،في حاالت نادرة جدًا ،عندما نرتئي عدم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن
العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
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الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2017

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات مالية متوفرة للبيع
ذمم سلطة الطاقة – طويلة األجل
مشروع تحت التنفيذ

4
5
6
9
7

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

8
9
10
11

2017
دوالر أمريكي

2016
دوالر أمريكي

32.171.690
1.415.545
1.000.000
4.112.634
249.372

38.453.366
1.637.128
750.000
7.499.510
249.372

38.949.241

48.589.376

7.655.823
24.460.984
3.230.903
25.627.320

8.475.642
22.205.446
3.298.950
17.335.472

60.975.030

51.315.510

مجموع الموجودات

99.924.271

99.904.886

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

60.000.000
10.606.960
17.039.037
87.645.997

12
13

المطلوبات غير المتداولة
قرض طويل األجل
مخصص تعويض نهاية الخدمة

14
15

مطلوبات متداولة
أقساط قرض طويل األجل تستحق خالل عام
مطلوبات متداولة أخرى

14
16

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3.617.975

2.698.467
3.234.844

3.617.975

5.933.311

8.660.299
8.660.299
12.278.274

659.332
8.308.474
8.967.806
14.901.117

99.924.271

99.904.886

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
1

60.000.000
9.742.737
15.261.032
85.003.769

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

2017
دوالر أمريكي

2016
دوالر أمريكي

17
9
18

31.681.200
()1.800.000
()19.951.128

31.360.512
()150.000
()15.538.434

9
19

()782.188
()721.920
216.264
8.642.228

()15.911.137
()413.569
3.811
()648.817

8.642.228

()648.817

إيضاح

اإليرادات
توليد الطاقة الكهربائية
خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية
مصاريف تشغيلية

ذمم مشطوبة
مصروف تعديل القيمة العادلة للذمة المستحقة من سلطة الطاقة
مصاريف تمويل
20
إيرادات أخرى ،صافي
ربح (خسارة) السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

21

9.930.072

0.14

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
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15.672.078

()0.01

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

2017
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول الى االحتياطي االجباري

60.000.000
-

2016
الرصيد في بداية السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

60.000.000
-

توزيع أرباح نقدية (إيضاح )22
الرصيد في نهاية السنة

توزيع أرباح نقدية (إيضاح )22
الرصيد في نهاية السنة

60.000.000

60.000.000

إحتياطي
إجباري
دوالر أمريكي
9.742.737
864.223

10.606.960

9.742.737
9.742.737

أرباح
مدورة
دوالر أمريكي

مجموع
حقوق الملكية
دوالر أمريكي

15.261.032
8.642.228
()864.223

85.003.769
8.642.228
-

()6.000.000
17.039.037

21.909.849
()648.817
()6.000.000
15.261.032

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
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()6.000.000
87.645.997

91.652.586
()648.817
()6.000.000
85.003.769

الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح (خسارة) السنة

2017
دوالر أمريكي
8.642.228

تعديالت:
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاءات
مصروف تعديل القيمة العادلة للذمة المستحقة من سلطة الطاقة
مصاريف تمويل
أرباح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
ذمم مشطوبة

2016
دوالر أمريكي
()648.817

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

413.657
6.305.893
221.583
782.188
721.920
17.087.469

631.472
6.303.966
221.583
413.569
()5.000
15.911.137
22.827.910

349.150
68.047
819.819
()42.113
()30.526

()9.981.041
()2.274.710
()244.549
()597.264
()182.811

صافي النقد من أنشطة التشغيل

18.251.846

9.547.535

أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات مالية متوفرة للبيع

()24.217
()250.000

()29.582
5.000
()250.000

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()274.217

()274.582

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

()3.357.799
()721.920
()5.606.062

()653.330
()397.666
()5.547.563

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()9.685.781

()6.598.559

الزيادة في النقد والنقد المعادل

8.291.848

2.674.394

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

17.335.472

14.661.078

25.627.320

17.335.472

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2017
عام

.1

تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء ،المساهمة العامة المحدودة (الشركة) في مدينة غزة ،و ُسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ
 14كانون األول  1999وهي مسجلة وفقاً لقانون الشركات الفلسطيني تحت رقم ( )563200971كشركة مساهمة عامة.
تتلخص أهداف الشركة الرئيسية في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والقيام باألعمال

الضرورية إلنتاج وتوليد الكهرباء.

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

ابتداء من تاريخ بدء األعمال التجارية لمحطة الطاقة
قطاع غزة لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولمدة  20سنة
ً
الكهربائية (المحطة) في  15آذار  ،2004مع إمكانية تمديد فترة الحق الحصري لفترتين إضافيتين مدة كل منها  5سنوات.

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

للشركة مع القوائم المالية لشركة فلسطين للطاقة.

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  15شباط .2018
القوائم المالية الموحدة

.2

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في  31كانون األول 2017

والمملوكة بالكامل للشركة .تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء في غزة عام  1999برأسمال مصرح به يتألف من 6.000.000

سهماً بقيمة إسمية مقدارها  10دوالر أمريكي للسهم الواحد.
.3

السياسات المحاسبية

1 .3

أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركتها التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي ويمثل العملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.
2 .3

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  31كانون األول  .2017تتحقق السيطرة عند امتالك

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

تتحقق سيطرة الشركة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت الشركة لديها:
-

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

-

لها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة.
5

تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في احد

العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول الشركة على السيطرة وينتهي

التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركة التابعة التي تم
االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ

فقدانها.

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة التابعة وتوزيعات

األرباح بالكامل.
3 .3

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة
إبتداء من أول كانون الثاني
المنتهية في  31كانون األول  ،2016باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعض التعديالت نافذة المفعول
ً
 .2017لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي الموحد أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة
للشركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )7قائمة التدفقات النقدية :اإلفصاحات
تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )7ليشمل إضافة بعض االيضاحات حول التغير في المطلوبات الناتجة عن األنشطة
التمويلية للشركة والتي تشمل التغيرات النقدية وغير النقدية ،مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية.

المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل الشركة .إن
المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي الموحد أو

حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )9االدوات المالية بكامل مراحله خالل تموز

 2014والذي سيحل محل معيار المحاسبة الدولي ( - )39األدوات المالية :االعتراف والقياس ،وجميع االصدارات السابقة لمعيار
التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9جميع جوانب المحاسبة الثالثة المتعلقة باألدوات
المالية :التصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط .سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون

الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .يطبق المعيار بأثر رجعي باستثناء محاسبة التحوط وتضمن المعيار رقم ( )9اعفاء

المنشآت من تعديل أرقام المقارنة.

ستقوم الشركة بتطبيق المعيار من تاريخ التطبيق االلزامي ولن تقوم الشركة بتعديل ارقام المقارنة .هذا وسيؤثر المعيار على كيفية
احتساب وتسجيل الخسائر االئتمانية.

فيما يلي ملخص تأثير معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على المركز أو األداء المالي الموحد أو حول افصاحات القوائم

المالية الموحدة للشركة:
أ) التصنيف والقياس

ال تتوقع الشركة تأثير جوهري على المركز المالي او حقوق الملكية نتيجة تطبيق متطلبات التصنيف والقياس لمعيار التقارير
المالية الدولي رقم (.)9
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إن القروض والذمم المدينة المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة .قامت الشركة

بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات المالية وتوصل الى انها تتفق مع مواصفات قياس الكلفة المطفأة وفقًا لمعيار
لتقارير المالية الدولي رقم ( ،)9ولذلك فإنه ال يتطلب إعادة تصنيف هذه األدوات المالية.

ب) التدني

يقدم المعيار نموذجاً جديدًا لقياس خسائر التدني (الخسائر االئتمانية المتوقعة) على جميع الموجودات المالية بما في ذلك أدوات
الدين بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل .يحل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة محل النموذج الحالي

(الخسائر المتكبدة) في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)39

يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9من الشركة تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين والذمم
المدينة ،إما على فترة  12شهر او على كامل عمر األداة .ستقوم الشركة بتطبيق االسلوب المبسط وتسجيل الخسائر االئتمانية
المتوقعة على جميع الذمم المدينة .في تقدير الشركة ،إن المخصصات اإلضافية التي يجب تسجيلها والناتجة عن الخسائر

االئتمانية المتوقعة لذممها المدينة ال تختلف بشكل جوهري مقارنة مع المتطلبات الحالية.
ان دراسة أثر المعيار قائمة على األرقام الحالية المتوفرة والتي من الممكن ان تكون معرضة للتغيير بسبب احتمال توفر معلومات
جديدة عندما تقوم الشركة بتطبيق المعيار في عام .2018
ج) محاسبة التحوط

ال تتوقع الشركة أي أثر لمحاسبة التحوط على أداء الشركة أو مركزها المالي حيث ال تملك الشركة أية أدوات مالية مخصصة
للتحوط.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )7تعديل على اإليضاحات

تم تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )7األدوات المالية-اإلفصاحات ،ليشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر اتساعاً تتعلق

بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9مثل فئات التصنيف الجديدة والتدني ومتطلبات محاسبة التحوط.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار خالل كانون الثاني 2016

الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي

رقم ( ،)17ووفقاً لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية ،بحيث
يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف .يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16من المستأجر ان يقوم
باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة
ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل

بدفعات االيجار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
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4 .3

األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب إستخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية ويتطلب
ذلك أيضا قيام إدارة الشركة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .تقوم إدارة الشركة بمراجعة تقديراتها

بناء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة .نظ ًار الستخدام هذه التقديرات ،قد تختلف
وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر ً
النتائج الفعلية عن التقديرات.
فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية
كل سنة مالية.

مخصص تدني الذمم المدينة
يتم استخدام تقديرات معينة لتحديد مبالغ التدني في الذمم المدينة وذلك عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض

هذه الذمم المدينة لن يتم تحصيلها.

تعديل القيمة العادلة للذمة المستحقة
يتم استخدام تقديرات وافتراضات محددة لتحديد ولخصم التدفقات النقدية المتوقعة لتسوية الذمم المدينة.
تعتقد اإلدارة أن التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة.
5 .3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تحقق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية،

كذلك يجب توفر الظروف الخاصة قبل إثبات اإليرادات التالية:
توليد الطاقة الكهربائية

تتحقق إيرادات توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن إستخدام محطة الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون فيها الطاقة الكهربائية
متوفرة من محطة الطاقة وذلك حسب إتفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة ،وينتج عن ذلك تحقق إيرادات تقارب متطلبات القسط
الثابت لمعيار المحاسبي الدولي ( )17المتعلق بعقود اإليجار ،حيث تقوم الشركة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية

الدولية رقم ( ) 4الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل القانوني لعقود اإليجار ولكن تتضمن إنتقال الحق في إستخدام أصل معين
مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند إنتقال القدرة على التحكم في إستخدام هذا األصل للمشتري (المستأجر) .تتوفر القدرة

على التحكم في إستخدام األصل عند توفر أي من الشروط التالية:
-

أن يكون للمش ـ ــتري القدرة أو الحق في إدارة األص ـ ــل أو توجيه آخرين لتش ـ ــغيل األص ـ ــل بالش ـ ــكل الذي يحدده مع حص ـ ــول

-

أن يكون للمشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول إلى مكان األصل مع حصول المشتري أو قدرته على التحكم في

المشتري أو قدرته على التحكم في مقدار يزيد عن ما يعتبر مقدا اًر غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل.
مقدا اًر يزيد عن ما يعتبر مقدا اًر غير كبير من إنتاج أو إستخدام األصل.
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-

أن تش ــير الحقائق والظروف إلى إحتمال ض ــئيل في حص ــول أي جهة أو جهات أخرى غير المش ــتري على مقدار يزيد عن

ما يعتبر مقدا اًر غير كبير من إنتاج أو إس ــتخدام األص ــل خالل فترة التعاقد باإلض ــافة إلى عدم كون الس ــعر الذي س ــيدفعه
المشتري مقابل اإلنتاج سع اًر ثابتاً لوحدة اإلنتاج أو مساوياً لسعر السوق الحالي لكل وحدة منتجة عند التسليم.

هذا وكون أن س ــلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلس ــطينية (س ــلطة الطاقة) هي المش ــتري الوحيد للطاقة المتوفرة من محطة الطاقة

وكون السعر الذي تدفعه سلطة الطاقة ليس سع اًر ثابتاً أو مساوياً لسعر السوق فإن هذه الدفعات تعتبر دفعات ايجار وتعالَج وفقاً

لمعيار المحاسـ ـ ــبة الدولي رقم ( )17المتعلق بعقود اإليجار .وحيث أن إتفاقية ش ـ ـ ـراء الطاقة ال تنقل بشـ ـ ــكل كبير جميع المخاطر

والمنافع الرئيسية لملكية موجودات المحطة إلى سلطة الطاقة فقد تم معالجة ترتيبات إتفاقية شراء الطاقة كإيجار تشغيلي وايرادات

الطاقة الكهربائية المتأتية من إستخدام المحطة لتوليد الطاقة كإيجارات مقابل إستخدام محطة الطاقة.
إيرادات الفوائد

بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعليً ،
المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسب ًة إلى صافي قيمته الدفترية.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال

كجزء من تكلفة هذه الموجودات .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون مصاريف التمويل من

الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل.
ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة
الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات وكلفة التمويل للمشاريع

اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة عند

تحققها .يتم إحتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)

محطة الكهرباء

20

سيارات

5

20

مباني

أجهزة حاسب آلي وطابعات

4

أثاث وتجهيزات مكتبية

5

4

أجهزة مكتبية

يتم شطب أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة
إقتصادية متوقعة من إستخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين
العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
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تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها

الحقًا ،إن لزم األمر.
مشروع تحت التنفيذ

يشمل المشروع تحت التنفيذ تصاميم اإلنشاءات واألجور المباشرة والمواد والمقاولين وجزء من التكاليف غير المباشرة وتكلفة

التمويل .عند االنتهاء من تنفيذ المشروع أو إكتمال أجزاء منه يتم تحويله إلى بنود الممتلكات واآلالت والمعدات

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

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل المساعدات الحكومية مبدئيًا على أساس القيمة العادلة.
الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي خسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على فترة العمر اإلنتاجي لألصل ويتم دراسة تدني قيمتها الدفترية
عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى ذلك .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة
على األقل في نهاية كل سنة .يتم معالجة التغير في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط الذي تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادية
للموجودات غير الملموسة من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء على انه تغير في التقديرات المحاسبية .يتم قيد اإلطفاء من
الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بنود المصروفات التي تتناسب مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
حق استخدام محوالت سلطة الطاقة
يتم إطفاء حق استخدام محوالت سلطة الطاقة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء
من تاريخ حصول الشركة على هذا الحق .ويتم قيد مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
تصنيفات البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة .تكون
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
-

من المتوقع أن تتحقق أو المنوي بيعها أو استهالكها في عمليات التشغيل العادية

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة

-

شهر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة
من المتوقع أن تتحقق خالل فترة إثني عشرة
اً

-

النقد والنقد المعادل باس ــتثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المس ــتخدم لتقس ــيط مطلوبات ال تتجاوز فترة إثني عش ــر ش ــه اًر

بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
-

من المتوقع تسديدها ضمن عمليات التشغيل العادية

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة

-

مستحقة الدفع ضمن فترة إثني عشر شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة

-

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز إثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
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مواد ومخزون
يتم إظهار المواد والمخزون بالكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح أو القيمة المتوقع تحقيقها ،أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة
النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام.

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

يصبح من غير المرجح تحصيل كامل الذمم المدينة .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها.
ذمم مدينة طويلة األجل

يتم تسجيل الذمم المدينة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة العائد الفعلي كما تقوم الشركة باالعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة
الدخل الموحدة عند خصم الذمة او في حين تدني قيمتها.
موجودات مالية متوفرة للبيع
إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية للمتاجرة .الحقًا لإلثبات

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

المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في

تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات أو سداد المطلوبات إما في:
-

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.

-

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

يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل لهذه الموجودات أو عن طريق بيعها إلى مشاركين آخرين في السوق الذين بدورهم سيستخدمون هذه

الموجودات بالشكل األمثل.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة

استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس ،أو يتم اإلفصاح عن ،قيمتها العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو

موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
تقوم الشركة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.
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تدني الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد .إذا وجد مثل هذا

الدليل ،فإنه يتم إثبات أية خسارة ِ
تدن ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة .يتم تحديد التدني في القيمة الدفترية على النحو

التالي:
-

للموجودات الظاهرة بالقيمة العادلة ،يمثل التدني الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أي خس ـ ـ ـ ـ ـ ــارة تد ِن معترف بها

-

للموجودات الظاهرة بالكلفة ،يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة بسعر السوق

-

للموجودات الظــاهرة بــالكلفــة المطفــأة ،فــإن التــدني هو الفرق بين القيمــة الــدفتريــة والقيمــة الحــاليــة للتــدفقــات النقــديــة المتوقعــة

سابقاً ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
الحالي على عوائد موجودات مالية مماثلة.
بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

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

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

يتم قيد القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة .ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد
الفعلي .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.

يتم إ حتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التي تشكل
جزءًا من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن إستخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها

من قبل المورد.
مخصصات

يتم إ حتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات (قانونية أو متوقعة) ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من
المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ

المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى

الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في
قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.

12

الربح لكل سهم
يتم إحت ساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.

يتم إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تعديل الفوائد المتعلقة

باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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ممتلكات وآالت ومعدات

2017
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة

محطة الكهرباء
دوالر أمريكي

مباني
دوالر أمريكي

أجهزة حاسب
آلي وطابعات
دوالر أمريكي

سيارات
دوالر أمريكي

أجهزة مكتبية
دوالر أمريكي

أثاث وتجهيزات مكتبية
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

123.579.669
123.579.669

1.464.904
1.464.904

451.192
451.192

388.490
18.335
406.825

186.148
186.148

238.754
5.882
244.636

126.309.157
24.217
126.333.374

85.836.530
6.181.497
92.018.027

850.887
73.248
924.135

438.780
12.412
451.192

358.658
15.753
374.411

155.619
14.172
169.791

215.317
8.811
224.128

87.855.791
6.305.893
94.161.684

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31كانون األول 2017

2016
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
االستهالك للسنة
االستبعادات
الرصيد في نهاية السنة

31.561.642
محطة الكهرباء
دوالر أمريكي

540.769
مباني
دوالر أمريكي

32.414

-

أجهزة حاسب
آلي وطابعات
دوالر أمريكي

سيارات
دوالر أمريكي

16.357
أجهزة مكتبية
دوالر أمريكي

20.508
أثاث وتجهيزات
مكتبية
دوالر أمريكي

32.171.690
المجموع
دوالر أمريكي

123.579.669
123.579.669

1.464.904
1.464.904

505.192
()54.000
451.192

380.352
8.138
388.490

192.552
2.896
()9.300
186.148

220.206
18.548
238.754

126.342.875
29.582
()63.300
126.309.157

79.655.033
6.181.497
85.836.530

777.639
73.248
850.887

479.820
12.960
()54.000
438.780

342.977
15.681
358.658

150.985
13.934
()9.300
155.619

208.671
6.646
215.317

81.615.125
6.303.966
()63.300
87.855.791

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31كانون األول 2016

37.743.139

614.017

29.832

12.412

30.529

23.437

38.453.366

تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة تبلغ كلفتها  1.145.811دوالر أمريكي و 1.096.570دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2017
و ،2016على التوالي.
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.5

موجودات غير ملموسة
2017
دوالر أمريكي
1.637.128
()221.583
1.415.545

الرصيد في بداية السنة
إطفاءات
الرصيد في نهاية السنة

2016
دوالر أمريكي
1.858.711
()221.583
1.637.128

تمثل الموجودات غير الملموسة الحق في إستخدام ستة محوالت رفع تم شراؤها وتركيبها من قبل سلطة الطاقة وذلك الستخدام
شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) ضمن االتفاقية التي ُوِقعت في  2أيلول  2006بين الشركة التابعة وسلطة الطاقة والتي
بموجبها إتفقت كل من الشركة التابعة وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة الطاقة بمعالجة جميع األضرار التي لحقت بالمحطة جراء
القصف الجوي اإلسرائيلي لمحطة الطاقة خالل حزيران  2006وذلك من أجل إعادة التيار الكهربائي .وفقاً لالتفاق فإن هذه
المحوالت تبقى ملك لسلطة الطاقة والشركة التابعة الحق في استخدامها على أن تكون الشركة التابعة مسؤولة عن تشغيل وصيانة
هذه المحوالت .تم االعتراف بهذا الحق كموجودات غير ملموسة على أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند تركيبها .يتم إطفاء
هذا الحق على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي من محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة التابعة على هذا الحق.
.6

موجودات مالية متوفرة للبيع

تمثل الموج ودات المالية المتوفرة للبيع استثمار الشركة في أسهم شركة فلسطين لتوليد الطاقة والبالغ  1.000.000دوالر أمريكي
( 750.000 :2016دوالر أمريكي) .تظهر هذه الموجودات المالية بالكلفة بسبب عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق
وعدم إمكانية التنبؤ بتدفقاتها النق دية المستقبلية .تعتقد إدارة الشركة بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات ال تختلف بشكل جوهري
عن قيمتها الدفترية.
.7

مشروع تحت التنفيذ

يمثل هذا البند تكلفة أعمال إنشائية وأعمال التركيب والصيانة لخزانات الوقود وأجزاء أخرى من المحطة التي تم تدميرها خالل
القصف الجوي اإلسرائيلي في تموز .2014
.8

مواد ومخزون
2017
دوالر أمريكي

6.713.705
280.043
553.894
108.181

قطع غيار
مستلزمات
بضاعة في الطريق
أخرى

7.655.823

15

2016
دوالر أمريكي

7.150.796
243.667
1.008.289
72.890
8.475.642

.9

ذمم سلطة الطاقة

ذمم توليد الطاقة الكهربائية
ذمم مشطوبة
قصيرة األجل

2017
دوالر أمريكي
28.573.618
28.573.618

2016
دوالر أمريكي
59.704.956
()30.000.000
29.704.956

4.112.634

7.499.510

()24.460.984

طويلة األجل

()22.205.446

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص التدني:

-

رصيد بداية السنة
ذمم مشطوبة
رصيد نهاية السنة

2017
دوالر أمريكي

-

2016
دوالر أمريكي
14.088.863
()14.088.863
-

وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء بتاريخ  7تشرين الثاني  2016ملحق تعديل التفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة وو ازرة المالية

والتخطيط الفلسطينية ،والذي بموجبه اتفق األطراف على تسديد مبلغ  34.729.958دوالر أمريكي فقط من كامل رصيد الذمم
القائمة والمستحقة من سلطة الطاقة والبالغة بتاريخ  31تشرين األول  2016مبلغ  64.729.958دوالر أمريكي ،وذلك على 5

دفعات خالل فترة  15شهر وفقاً لجدول سداد متفق عليه بين األطراف ،وعليه تم شطب  30مليون دوالر أمريكي من ذمم توليد
الطاقة الكهربائية ،تم تنزيل جزء منه مقابل مخصص تدني الذمم المدينة الذي تم تخصيصه سابقًا والبالغ  14.088.863دوالر
أمريكي وتم تحميل الجزء المتبقي والبالغ  15.911.137دوالر امريكي ضمن المصاريف في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة

لعام .2016

كما تضمن االتفاق إلتزام سلطة الطاقة بدفع مبلغ  2.100.000دوالر أمريكي بشكل شهري مقابل فواتير توليد الطاقة الكهربائية
الشهرية وقيام شركة غزة لتوليد الكهرباء بمنح خصم شهري بمبلغ  150.000دوالر أمريكي من فاتورة توليد الطاقة الكهربائية

ابتداء من  1كانون األول  ،2016والتي ظهرت كخصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية.
الشهرية
ً

إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد الكهرباء الناتجة عن استخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة.

وفقًا التفاقية شراء الطاقة ،يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب اعتماد بمبلغ  20.000.000دوالر أمريكي من بنك
مؤهل وفقًا لالتفاقية .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب اإلعتماد

وبالتالي فإن هذه الذمم غير مضمونة.
.10

موجودات متداولة أخرى
2017
دوالر أمريكي
276.312
1.494.146
743.431
631.850
85.164

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

3.230.903
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2016
دوالر أمريكي
126.960
2.006.783
741.467
400.178
23.562
3.298.950

.11

النقد والنقد المعادل
2017
دوالر أمريكي
5.355
5.621.965
20.000.000

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
وديعة قصيرة األجل

25.627.320

2016
دوالر أمريكي
8.290
17.327.182
17.335.472

تمثل الوديعة قصيرة األجل وديعة بالدوالر األمريكي لدى بنك محلي تستحق خالل فترة شهر واحد بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.
بلغ معدل سعر الفائدة نسبة  %4.15سنوياً.
.12

رأس المال

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من  60.000.000سهمًا عاديًا بقيمة إسمية مقدارها  1دوالر أمريكي للسهم
الواحد.
.13

إحتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية وفقًا لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع
على المساهمين.
.14

قروض طويل األجل

قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء خالل العام بالتسديد المبكر لكامل الرصيد المتبقي من القرض والبالغ  3.357.799دوالر أمريكي
والذي كانت قد حصلت عليه بتاريخ  7تشرين الثاني  2013من بنك محلي بمبلغ  5.300.000دوالر أمريكي على ان يسدد
بموجب  16قسط نصف سنوي حتى تاريخ  5كانون األول  .2021هذا وكانت نسبة الفائدة سنوية على القرض بمعدل سعر
اإلقراض في أسواق لندن (ليبور) لستة أشهر مضافاً إليها  %3بحد أدنى  %5.5وحد أعلى  .%7كما استحق على القرض عمولة
سنوية بمعدل .%1
.15

مخصص تعويض نهاية الخدمة

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

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

2017
دوالر أمريكي
3.234.844
413.657
()30.526
3.617.975

2016
دوالر أمريكي
2.786.183
631.472
)(182.811
3.234.844

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص

بالشركة .من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي يلزم صاحب العمل بتسوية مكافأة

نهاية الخدمة للفترات السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون.
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مطلوبات متداولة أخرى
2017
دوالر أمريكي
2.954.210
3.433.902
375.152
273.765
882.000
294.924
71.938
374.408

أرباح مساهمين غير مدفوعة
ذمم ومخصصات الصيانة
مستحق لشركة اتحاد المقاولين
مصاريف مستحقة
مصاريف إيجار أرض مستحقة
مخصصات إجازات الموظفين
مصاريف قرض مستحقة
ضريبة دخل رواتب مستحقة
أخرى

.17

8.660.299

2016
دوالر أمريكي
2.560.272
3.871.773
62.370
308.086
735.000
270.747
15.903
484.323
8.308.474

توليد الطاقة الكهربائية

يمثل هذا البند إيرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة عن استخدام محطة الطاقة الكهربائية لصالح سلطة الطاقة وفقاً التفاقية شراء
الطاقة والتي تم اعتبارها إيجا اًر تشغيلياً وفقأ للتفسير رقم ( )4كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية ( )5.3مخصومًا

ابتداء من  1كانون األول ( 2016إيضاح .)9
منها مبلغ  150.000دوالر أمريكي شهريًا
ً

إن فواتير توليد الطاقة تعد بشكل جوهري قسطاً ثابتاً على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لمحطة الكهرباء يقارب متطلبات القسط
الثابت لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17المتعلق بعقود اإليجار .وفقًا لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة بالتسديد عن كافة الطاقة
الكهربائية المتوفرة من محطة الطاقة الكهربائية دون األخذ في االعتبار قدرة سلطة الطاقة الستيعاب هذه الطاقة وذلك بأسعار

محددة مسبقاً في اتفاقية شراء الطاقة لكل سنة من سنوات هذه االتفاقية ،وكذلك فإن على سلطة الطاقة في جميع األوقات ،وعلى
حسابها الخاص ،توفير وتزويد المحطة بالوقود الالزم إلنتاج الطاقة.
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مصاريف تشغيلية
2017
دوالر أمريكي
5.093.549
413.657
202.100
110.792
410.291
1.096.682
5.010.081
6.305.893
221.583
147.000
153.520
74.639
26.469
60.892
24.061
65.040
534.879

رواتب وأجور
تعويض نهاية الخدمة
مصاريف مجلس اإلدارة
تأمين موظفين
رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية
سفر ومواصالت
تأمين المحطة
تشغيل وصيانة المحطة
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء الموجودات غير الملموسة
إيجار األرض
أتعاب مهنية واستشارية
هاتف وفاكس
رسوم إدراج في بورصة فلسطين
مستلزمات مكتبية
دعاية واعالن
خدمات أمن
متفرقة

.19

19.951.128

2016
دوالر أمريكي
4.912.119
631.472
202.100
106.091
24.000
341.656
817.381
1.082.208
6.303.966
221.583
147.000
196.070
156.741
26.566
51.487
18.360
48.040
251.594
15.538.434

مصروف تعديل القيمة العادلة للذمة المستحقة من سلطة الطاقة

تم األعتراف بذمة سلطة الطاقة مبدئياً بالقيمة العادلة ،وتم خصمها بإستخدام سعر فائدة سنوي بلغ  ،٪5ونتج عنه مصروف
تعديل القيمة العادلة للذمة المستحقة من سلطة الطاقة بمبغ  782.188دوالر أمريكي.
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إيرادات أخرى ،صافي
2017
دوالر أمريكي
216.027
10.395
()10.158

فوائد وديعة بنكية
أرباح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
فروقات عملة
أخرى

216.264
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2016
دوالر أمريكي

5.000
()1.189
3.811

.21

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

ربح (خسارة) السنة

2017
دوالر أمريكي
8.642.229

2016
دوالر أمريكي
()648.817

المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

60.000.000

60.000.000

سهم

دوالر أمريكي

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
.22

0.14

سهم

دوالر أمريكي
()0.01

توزيع أرباح نقدية

أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي عقد في  19نيسان  2017توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ
 6.000.000دوالر أمريكي عن عام  ،2016وهو ما يعادل  %10من رأس المال المدفوع.
أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها الذي عقد في  20نيسان  2016توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ
 6.000.000دوالر أمريكي عن عام  ،2015وهو ما يعادل  %10من رأس المال المدفوع.
.23

معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة
باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.
إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

نقد لدى البنك العربي

مستحق من مساهمين

مستحق لشركة اتحاد المقاولين

طبيعة العالقة
مساهم رئيسي

مساهمون رئيسيون
مساهم رئيسي

2017
دوالر أمريكي
3.092.030

2016
دوالر أمريكي
2.698.291

375.152

62.370

1.494.146

2.006.783

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

مصاريف محملة من شركة إتحاد المقاولين
رواتب وأجور

تعويض نهاية الخدمة
مصاريف مجلس إدارة

طبيعة العالقة
مساهم رئيسي
إدارة عليا

إدارة عليا

أعضاء مجلس
اإلدارة
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2017
دوالر أمريكي
1.172.633

2016
دوالر أمريكي
891.772

41.092

33.613

471.471

202.100

468.040

202.100
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ضريبة الدخل

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء (الشركة التابعة) ومساهميها (فيما يتعلق باألرباح الموزعة
واإليرادات من شركة غزة لتوليد الكهرباء) من جميع الضرائب الفلسطينية ،لكامل فترة االتفاقية البالغة  20سنة وألي فترة تمديد
أخرى على االتفاقية.
حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم الشركة بعمل تسويات ضريبية مع الدوائر الضريبة عن أعمالها للفترة منذ
التأسيس في علم  1999وحتى عام .2016
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االلتزامات التعاقدية وااللتزامات المحتملة

يمثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقود وقيمة الجزء المنجز منها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
بلغت اإللتزامات التعاقدية على شركة غزة لتوليد الكهرباء حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة كما يلي:
2017
دوالر أمريكي

اتفاقية استئجار األرض
اتفاقية خدمة الصيانة

1.764.000

75.761

1.839.761

2016
دوالر أمريكي
1.911.000
1.911.000

تبلغ إجمالي فواتير توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية من خالل إستخدام المحطة وفقاً التفاقية شراء الطاقة والتي يسري مفعولها
حتى سنة  2024مبلغ  215.395.168دوالر أمريكي ومبلغ  247.076.368دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2017
و ،2016على التوالي.
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القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية .تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات
المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.
إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك
لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
تم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية الخاضعة للفائدة وبالكلفة المطفأة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس
أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
إن القيمة العادلة للموجودات المتوفرة للبيع ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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إدارة المخاطر

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر

العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:

مخاطر أسعار الفائدة
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في
 31كانون األول  ،2017مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
تتمثل حساسية قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة،
ويتم إحتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول  2017و .2016ال
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
يوجد تأثير مباشر على حقوق الملكية للشركة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة

2017
دوالر أمريكي
2016
دوالر أمريكي

الزيادة
في سعر الفائدة
نقطة أساس

األثر على ربح
السنة
دوالر أمريكي

10

()28.574

10

()3.358

مخاطر االئتمان

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

متأتية من طرف واحد وهو سلطة الطاقة .وفقاً التفاقية شراء الطاقة ،يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب اعتماد بنكي

بمبلغ  20.000.000دوالر أمريكي .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء
بكتاب االعتماد كما هو مطلوب وفقًا التفاقية شراء الطاقة.

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى فإن تعرض الشركة وشركتها التابعة لمخاطر االئتمان قد ينجم عن

عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
مخاطر السيولة

تحد الشركة وشركتها التابعة من مخاطر السيولة من خالل توفير رصيد من النقد مناسب لتغطية إلتزاماتهما المتداولة وتمويل

نشاطاتهما التشغيلية ومتابعة تحصيل الذمم المدينة من سلطة الطاقة .يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير
مخصومة) كما في 31كانون األول  2017و 2016على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

 31كانون األول 2017
مطلوبات مالية أخرى

 31كانون األول 2016
قرض طويل األجل

مطلوبات مالية أخرى

أقل من  3أشهر

12 – 3
أشهر

أكثر من سنة إلى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 5سنوات

المجموع
دوالر أمريكي

324.263

7.083.112

-

7.407.375

324.263

7.083.112

-

7.407.375

451.441

6.774.286

2.754.420

-

3.443.025

688.605

-

451.441

7.462.891

2.754.420

10.668.752
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7.225.727

مخاطر العمالت األجنبية

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

الزيادة في سعر
الزيادة في سعر

صرف

الزيادة في سعر

صرف اليورو

الشيقل اإلسرائيلي

صرف الكورون

مقابل

األثر على ربح

مقابل

األثر على ربح

السويدي مقابل

األثر على ربح

الدوالر األمريكي

السنة

الدوالر األمريكي

السنة

الدوالر األمريكي

السنة

%

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

10

10

()46.366

()5.941

10

208.572

2016
دوالر أمريكي

.28

10

10

()17.676

()10.167

10

157.079

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة أرسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة

ويعظم حقوق الملكية.

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية
تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة .إن البنود المتضمنة
في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها  87.645.997دوالر

أمريكي كما في  31كانون األول  2017مقابل  85.003.769دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2016
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تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

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

ألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلباً على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل عملياتها.
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