
اململكة الأردنية الها�شمية

 �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

امل�ساهمة اخلا�سة املحدودة

التقرير ال�شنوي

2008م





ال�سمرا لتوليد الكهرباء

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبدالله الثاين بن احل�سني املعظم





ال�سمرا لتوليد الكهرباء

2008

�

ال�سمرا لتوليد الكهرباء

رئيــــــ�س جمـــــــــل�س الإدارة    

عطـــــــوفة الدكتــــور / �سعيـــــــــد علـــــو�ش   

نائب رئيـــ�س  جمـــــل�س الإدارة     

عطـــــوفة املهنـــــــد�ش / منــــــذر خليفــــــات   

الأع�ساء     

عطـــــــوفة	الدكتــــور	/	ا�سماعيـــل	زغـــلول			
	 	

 

عطـــــــــوفة	ال�سيــــــــدة	/	دينـــــا	الدبـــــا�س	    

 

�سعــــــادة	املهنــــــــد�س	/	مـــروان	بقــــــــاعني      

جمــــــــل�س الإدارة 

املديـــــــر العــــــــــام    

                   عطـــــوفة املهنــــــــد�ش / اأجمــــــد الروا�ســــــــدة



ال�سمرا لتوليد الكهرباء

2008

�

ال�سمرا لتوليد الكهرباء

ب�ســـــــم الله الرحمــــن الرحيــــــم

 

		 								ال�سفحات 	 	 	 	 	 	 	 املحتويات		 	 الرقم		 	

       	

   

        

7 نبذه عن �سركة ال�سمرا            1  

9 كلمة رئي�ش املجل�ش             2  

11 كلمة املدير العام             3  

  12 االطار العام للهيكل  التنظيمي لل�سركة           4  

14-13 القـــوى العاملة             5  

15 التدريب             6  

  16        ISO  7   نظام  املوا�سفــات العاملــــية  

البيئة وال�سالمة العامة          16     8  

  17 ال�سيانة وقطع الغيار            9  

 17 حو�سبة قطاعات عمل ال�سركة            10  

  18 الطلب على الطاقة الكهربائية يف عام 2008         11  

  19 مبيعات الطاقة الكهربائية ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء عام 2008       12  

20 االحمال الكهربائية للنظام الكهربائي املوحد )2008,2007(        13  

 20 منحنى احلمل االق�سى للنظام  الكهربائي املوحد )2008,2007(       14  

  22-21 احلمل االق�سى ) ال�سباحي , امل�سائي ( واالدنى على كافة اال�سهر لعامي )2008,2007(     15  

 23 الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف اململكة يف عام 2008        16  

 23 اح�سائيات  مميزة  ل�سركة ال�سمرا يف عام 2008         17  

  24 موؤ�سرات االآداء ل�سركة ال�سمرا لعام 2008         18  

 25 التعرفة الكهربائية ل�سركة  ال�سمرا لتوليد الكهرباء         19  

 27-26 التعرفة الكهربائية املعمول بها يف اململكة االردنية الها�سمية         20  

28 التاأمني              21  

 28 مراحل تو�سعة حمطة ال�سمرا             22  

29 م�سادر التمويل             23  

 30 اخلطة امل�ستقبلية لل�سركة            24  

31 البيانات املالية وتقرير مدققي احل�سابات لل�سركة لعام 2008        25  

	 	 	 	 	 	 	 	 االخت�ســارات	:	 	
            

	 	 	 = الف	كيلوواط	 واط	 	ميجا	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 م.واط		  
	 	 	 	 	كيلوواط		ساعة		 	 	 	 	 	 ك.و.س	  

	 	 	 	 = الف	كيلوواط	ساعة		 	ميجاواط	ساعة	 	 	 	 	 	 م.و.س	  
	 	 	 	 =مليون	واط	ساعة	 		جيجاواط	ساعة	 	 	 	 	 ج.و.س	  

    )MBTU ( بريطانية	 	 	مليون	وحدة	حرارية	 	 	 	 	 	 م.و.ح.ب	  
     ) high heat value( الكبرى	 احلرارية	 HHV         القيمة	  
    )GT1, GT2, ST1 (Combined Cycle /phase I                 CC  

  )GT3 , GT4 (simple Cycle /phase II                 SC  



ال�سمرا لتوليد الكهرباء

2008

�

ال�سمرا لتوليد الكهرباء

نبذة عامة عن ال�سركة

- تاأ�س�ست �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء امل�ساهمة اخلا�سة املحدودة من قبل حكومة اململكة االأردنيـة الها�سميـة وفقا الأحكام 

واملوثق   2003/8/26 بتاريخ  املنعقدة  جل�سته  يف  املتخذ  الوزراء  جمل�ش  لقرار  تنفيذا   1997 ل�سنة   22 رقم  ال�سركات  قانون 

بكتاب دولة رئي�ش الوزراء االأفخم رقم 13075/02/11/58 تاريخ 2003/8/27 القا�سي بتاأ�سي�ش �سركة تتوىل ن�ساط التوليد 

الكهربائي جنبا اىل جنب مع �سركة توليد الكهرباء املركزية واي �سركات اخرى قد تن�ساأ الحقا وتكون مملوكة بالكامل للحكومة 

وبراأ�سمال قيمته خم�سون مليون دينار اردين.

 

- تـم ت�سجيل ال�سركة لدى مراقب عام ال�سركات بتاريخ 2004/4/21 حتت الرقم )40( 

- تـم تنفيذ وت�سغيل املرحلة االوىل من حمطة كهرباء ال�سمرا عام )2006( بقـدرة 300 ميجا واط 

- تـم تنفيذ وت�سغيل املرحلة الثانية با�سافة وحدتني غازيتني بقدرة )100( ميجاواط لكل  منهما يف عامي 2007, 2008 .

- مت احالة عطاء تو�سعة املرحلة الثانية با�سافة وحدة بخـارية بـقدرة 100 ميجا واط عام 2008 لتحويلها اىل الدورة املركبة. 

  

حفل افتتاح حمطة توليد كهرباء ال�سمرا برعاية دولة رئي�س الوزراء نادر الذهبي
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

   اأ�سبحت �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء، خالل فرتة ق�سرية �سرحا تقنيا وطنيا 

متميزا من حيث املعدات والأجهزة والكادر الفني والإداري.

    

    وقد �سهدت ال�سركة، وهي تدخل عامها اخلام�س، منوا مت�سارعا حمققة اجنازات 

كبرية يف مراحل تو�سعها، وزادت طاقتها النتاجية يف توليد الكهرباء ورفد 

النظام الكهربائي الردين باحتياجات �سنة بعد اأخرى. وقد اأخذت ال�سركة بعني 

الإعتبار ا�ستمرارية الآداء بال�سكل الأف�سل. 

   

  

 ان زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية يعترب موؤ�سرا على توا�سل النمو الإقت�سادي والإجتماعي.

  ويف نف�س الوقت تويل ال�سركة مو�سوع ال�سالمة العامة واملحافظة على البيئة ودعم املجتمع املحلي اأهمية كبرية كما 

اهتمت ال�سركة بزيادة املعرفة العلمية والتقنية للعاملني فيها وحت�سني اأو�ساعهم املعي�سية.

   

   وي�سرين بهذه املنا�سبة ان اتقدم بجزيل ال�سكر اىل احلكومة الر�سيدة لتوجيهاتها ودعمها املتوا�سل، كما ا�سكر 

اأجل تقدم  العاملني يف خمتلف مواقعهم على جهودهم اخلرية من  العام وكافة  الإدارة املوقر وعطوفة املدير  جمل�س 

وازدهار هذه ال�سركة.

وفقنا الله جميعا خلدمة اردننا الغايل بقيادة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني املعظم. 

عطوفة الدكتور

 �سعيد علو�ش
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كلمة املدير العام

   ا�ستمرارا  لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية وخدمة لالقت�ساد الوطني 

لتوليد  ال�سمرا  �سركة  وا�سلت  الر�سيدة  احلكومة  لتوجيهات  وتنفيذا  املحلي  واملجتمع 

الكهرباء ا�ستكمال اعمال الوحدة الغازية الرابعة وبقدرة 100ميجاواط وقد مت ت�سغيل 

هذه الوحدة بتاريخ 2008/7/5.

يكـون  ان  املتوقع  ومن   2008/8/13 بتاريخ  البخارية  الوحدة  عطاء  احالة  وكذلك 

الت�سغيل التجاري لهـذه الوحـدة بتاريخ 2010/6/12.

  وان�سجامـا مع قـرار جملـ�س الـوزراء رقم 23423/1/11/33 تاريخ 12/17/ 2008 والقا�سي 

بتكليف �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء بان�ساء وحدتني غازيتني يف موقع حمطة ال�سمرا 

فقد مت طرح العطاء رقم 2008/25 تاريخ 2008/12/28.

ويتكون هذا امل�سروع من وحدتني غازيتني بقدرة ا�سمية ترتاوح من 95 –140 ميجاواط 

14�سهرمن  بعد  جتاريا  الوىل  الغازية  الوحدة  ت�سغيل  يتم  ان  املتوقع  ومن  وحدة  لكل 

تاريخ الحالة والوحدة الغازية  الثانية بعـد 16 �سهر من تاريخ الحالـة بحيـث ت�سبـح القـدرة 

الجـماليـة للمحطـة حـوايل900 ميجاواط. 

  وملواكبة هذا التطور فقد عملت ادارة ال�سركة على و�سع برامج تدريبية جلميع كوادرها من �ساأنه ان يرفع من كفاءة وقدرة 

الخرى  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  على  عملت  وقد  التخرج  حديثي  والفنيني  للمهند�سني  التعيني  لغايات  التدريبي  بالربنامج  العاملني  

كنقابة املهند�سني واجلامعات احلكومية ووزارة ال�سغال العامة وال�سكان لتدريب املهند�سني للم�ساركة يف رفد ال�سوق املحلي 

بالكفاءات الالزمة.

واإميانا من ادارة ال�سركة يف حت�سني الآداء العام يف جميع قطاعات العمل املختلفة وتنظيم الجراءات املالية والفنية وفق املوا�سفات 

العاملية فان العمل جاري للح�سول على �سهادة اجلودة مبختلف انواعها هذا بالإ�سافة اىل تطبيق اأنظمة ال)ERP ( يف جميع 

املجالت املالية والإدارية والفنية.

   ومن ناحية اخرى ا�ستمرت ال�سركة يف حتقيق التقدم يف مو�سوع اآلية التنمية النظيفة لال�ستفادة من  بروتوكول كيوتو الذي من 

�ساأنه ان يحقق عوائد مالية ا�سافية لل�سركة م�ستقبال.

   وي�سرين  مبنا�سبة �سدور التقرير ال�سنوي لل�سركة لعام 2008 تقدمي ال�سكر اجلزيل لعطوفة رئي�س جمل�س الدارة وال�سادة اع�ساء 

املجل�س الكرام على اجلهد املبذول والتوجيهات ال�سديدة حتقيقا لالهداف املرجوة كما ا�سكر جميع العاملني يف ال�سركة ، يف 

جميع مواقعهم على جهودهم وعلى ما يبذلونه من عطاء لتميز هذه ال�سركة وتقدمها.

   

   واأ�ساأل الله العلي القدير ان يوفقنا خلدمة هذا الوطن املعطاء وازدهاره يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبدالله الثاين بن 

احل�سني حفظه الله ورعاه. 

عطوفة املهند�ش

اأجمد الروا�سدة
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القــــوى العـــــاملة 

بلغ	عدد	موظفي	ال�سركة	يف	نهاية	عام	/2008	)246(	موظفا	موزعني	ح�سب	اجلدول	التايل	:

عدد املوظفنيمكان العمل

3الدارة العليا

181م�ساعدية ال�سوؤون الفنية

14متدربني لغايات التعيني

20م�ساعدية ال�سوؤون املالية 

28م�ساعدية ال�سوؤون الدارية 

246املجموع

ر�سم	بياين	يبني	اعداد	املوظفني	خالل	االعوام	اخلم�سه	املا�سية

اأعــــــــداد	املوظفـــــــــني	يف	االأعـــوام	اخلمـــ�سة	املا�سيـــة

اعداد املوظفنيال�سنة

200453

2005132

2006186

2007232

2008246

*  يف عام 2004 �سنة التاأ�سي�ش مت تعيني عدد من الكوادر الفنية واملالية واالإدارية وعددهم )53(.
*يف عام 2005 مت تعيني )79 ( موظفا من املهند�سني والفنيني وذلك حلاجة ال�سركة ملثل هذه  التخ�س�سات للعمل يف ادارة امل�سروع ومتابعة  الرتكيبات 

والت�سغيل مع املقاول .           

*يف عام 2006 مت تعيني )54( موظفا بني مهند�ش وفني وخدمات م�ساندة وذلك للبدء يف الت�سغيل التجاري لوحدات املحطة الغازية والبخارية .  
*  يف عام 2007بلغ عدد املوظفني الذين مت تعيينهم يف ال�سركة  )44( موظفا وذلك مع بدء اأعمال التو�سعة يف املرحلة الثانية علما باأن جميع 

هذه  التعيينات �سمن الهيكل  التنظيمي املعتمد من قبل جمل�ش االإدارة .

*  يف عام 2008بلغ عدداملوظفني الذين مت تعيينهم يف ال�سركة  )36( موظف علما باأن  جميع هذه التعيينات �سمن الهيكل التنظيمي املعتمد من قبل 
جمل�ش االدارة. 
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املجموع

حملل خمترب
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 ا�ستمرت ال�سركة يف متابعة تطوير اداء العاملني فيها عن طريق احلاق العديد من موظفيها يف الدورات التدريبية والنـدوات وور�ش العمل التي 

عقـدت داخل وخارج  االردن وكذلك ا�ستمرت ادارة ال�سركة يف تنفيذ برنامج تدريب املهند�سني والفنيني حديثي التخرج لغايات التعيني وح�سب 

حاجة ال�سركة لهذه التخ�س�سات .

ويف جمال التعاون مع �سركات القطاع فقد جرى توقيع اتفاقية تعاون مع �سركة الكهرباء الوطنية تهدف اىل تقدمي خدمات التدريب وخدمات 

اال�ست�سارات واجراء  االأبحاث يف جمال توليد الطاقة الكهربائية داخل وخارج االردن .

التـــــــــدريب

اجلدول يبني اعداد وجمالت التدريب خالل عام 2008

العددالبيـــــــــــــــــــانالرقم

4املهند�سني الذين مت تدريبهم لغايات التعيني من اجلامعات االأردنية1

16الفنيني الذين مت تدريبهم لغايات التعيني من كليات املهن الهند�سية2

11املتدربني من طلبة اجلامعات احلكومية )تخ�س�سات هند�سية( ال�ستكمال متطلبات البكالوريو�ش3

5املتدربني من كليات املهن الهند�سية4

15املوظفني امل�ساركني يف ندوات وور�ش عمل اأو موؤمترات5

42املوظفني امل�ساركني يف الدورات التدريبية الداخلية 6

1املوظفني امل�ساركني يف الدورات اخلارجية7

2املتدربني من نقابة املهند�سني االردنيني8

19 مهند�سي ال�سركة الذين �ساركوا يف الفحو�سات امل�سنعية9

10عدد امل�ساركني يف دورة اللغة االجنليزية10

20برنامج تدريب اليمنيني )مهند�سني + فنيني (11
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نظــــــــام املوا�سفــــــــــات العــــامليــــــــــة الآيزو

اميانا من ادارة ال�سركة يف حت�سني االآداء العام يف قطاعات عملها املختلفة ولتنظيم االجراءات 

االدارية واملالية والفنية وفق موا�سفات عاملية فقد مت طرح عطاء نظام املوا�سفات العاملية االآيزو يف جماالت :

. 9001 ISO 1. ادارة اجلودة

. 18001 OHSAS 2. ادارة ال�سالمة وال�سحة املهنية

3. ادارة البيئـــــة 14001.

من  الثاين  الن�سف  بعد  امل�سروع  بهذا  العمل  ينتهي  ان  املتوقع  ومن  العام  هذا  نهاية  مع  للم�سروع  التنفيذية  املرحلة  بتنفيذ  البدء  مت  وقد 

 . 2009 عام 

  البيئة وال�سالمه العامة

تهدف �سيا�سة ال�سالمة العامة يف ال�سركة اإىل املحافظة على �سالمة العاملني واملعدات واحلد من ح�سول اإ�سابات وحوادث العمل وذلك من خالل 

تعزيز اجراءات ال�سالمه العامه بالقيام بجوالت ال�سالمه العامه اىل خمتلف مواقع العمل للتاأكد من تقيد العاملني بتعليمات ال�سالمه وتوفري 

جتهيزات ال�سالمه و�سالحيتها وتوفري اللوحات االر�سادية والتحذيرية يف جميع املواقع .

وقد اأولت ال�سركة اهتماماً  ا�ستثنائياً  لل�سالمة , اإذ زودت املحطة باأنظمة الوقاية وال�سالمه من احلرائق ح�سب املوا�سفات واملقايي�ش العاملية 

احدى ور�س العمل مل�سروع اليزو 
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. )Safe Shutdown( واملحلية احلديثة , حيث مت ربط التوربينات الغازية يف املرحلة االوىل على نظام االطفاء االآمن

وحر�ساً  منها على بيئة نظيفة للمملكة واملنطقة املحلية قامت ال�سركة بتنفيذ م�سروع ت�سجري للمحطة مما �ساهم يف جعل بيئة املنطقة �سحية 

واكرث جماال. 

  ال�سيانة وقطع الغيار

نهجت ال�سركة على �سرورة توفري م�ساغل وخمتربات الأق�سام ال�سيانة املختلفة وتزويدها باملعدات واالالت للم�ساهمه يف تقدمي خدمات وعمليات 

ال�سيانة ب�سكل �سريع ومميز واقل تكلفة .

وكما حر�ست على تنفيذ برامج ال�سيانة الوقائية املربجمة وال�سيانة الت�سحيحية جلميع وحدات التوليد يف مواعيدها وذلك بتوفري قطع الغيار 

واملعدات واالجهزة والتاأكد من توافريتها ب�سكل دائم .

ومت جتهيز قطع غيار واأدوات ال�سيانة الالزمة من خالل طلبيات �سراء قطع الغيار واالدوات  الجراء برنامج ال�سيانة ال�ساملة للوحدات الغازية 

االوىل والثانية )Hot Path Gas Inspection (  وبرنامج ال�سيانة ال�ساملة للوحدة البخارية )Major Overhaul ( يف الربع االول من عام   

.2009

حو�سبة قطاعات عمل ال�سركة

يف جمال ا�ستخدام التطبيقات واالنظمة الربجمية تعتمد قطاعات عمل ال�سركة املختلفة على برجميات (Oracle ERP( يف تغطية االعمال املالية 

واالدارية والفنية ب�سكل متوازي مع العمل اليدوي ,  ومن املتوقع ان يتم يف بدايات العام القادم االعتماد على االنظمة املحو�سبة  ب�سكل كلي بحيث 

ي�سبح العمل اليا جلميع قطاعات عمل ال�سركة املختلفة .

ويف جمال ا�ستخدام االنرتنت والربيد االلكرتوين وبتوجيهات من االدارة العليا لل�سركة ب�سرورة ن�سر املعرفة العلمية والفنية ومبا يخدم م�سلحة 

العمل اليومي فقد مت التو�سع يف هذا املجال بحيث ا�سبحت ن�سبة اال�ستخدام لالنرتنت والربيد االلكرتوين لدى موظفي ال�سركة  تزيد عن %70 

  )HYPERLINK «http://www.sepgco.com.jo ( 2008 من العدد الكلي للموظفني ,  وقد مت ا�ستحداث موقع الكرتوين لل�سركة مع بدايات عام

ليعرب عن طبيعة عمل ال�سركة ون�ساطاتها .

 ويف جمال االر�سفة االلكرتونية فالعمل يجـري حاليا ال�سافة هذا النظام اىل الربجميات املعمول بها يف ال�سركة  بحيث تتم ار�سفة جميع انواع 

الوثائق واملخططات الفنية يف ال�سركة .
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الطلب على الطاقة الكهربائية يف عام 2008:

بلغ احلمل االأق�سى االإجمايل لعام 2008 يف النظام الكهربائي املوحد 2230 ميجا واط مقارنة مع 2130 ميجاواط يف عام 2007 اأي بن�سبة منو 

4.69% مقابل 14.5% لعام 2007 فيما بلغ احلمل االق�سى للنظام الكهربائي يف اململكة 2260 ميجاواط مقابل 2160 ميجاواط عام 2007 اأي 

بن�سبة منو مقدارها 4.63 % مقابل 13.6% خالل عام 2007 هذا وقد �ساهمت ال�سركات بتغطية احلمل االق�سى يف النظام الكهربائي املوحد 

14177 جيجا واط �ساعة مقابل  2008 يف النظام الكهربائي املوحد  1, بلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة لعام  كما هو مو�سح بجدول رقم 

لعام   %21.08 املولدة مقابل  الكهربائية  الطاقة  اإجمايل  26.35 % من  بن�سبة  ال�سركة  �ساهمت   ,2007 لعام  �ساعة  واط  12966.5 جيجا 

2007 و �ساهمت �سركة توليد الكهرباء املركزية بن�سبة 62.4% مقابل 76% لعام 2007 فيما �ساهمت �سركة املناخر بن�سبة 6.32% مع العلم انه مت 

ت�سغيلها يف الن�سف الثاين من عام 2008 0 مرفق جدول رقم 4

وبلغت كمية الطاقة امل�ستوردة لعام 2008 من ال�سبكتني امل�سرية وال�سورية 547 جيجاواط �ساعة مقارنة مع 207 جيجا واط �ساعة يف عام 2007 .

منظر عام للمرحلة الأوىل
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مبيعات الكهرباء عام 2008  

بلغت مبيعات ال�سركة من الطاقـة الكهربائيــة 3629.383 جيجاواط �ساعة يف عام 2008 مقابل 2666.147 جيجاواط �ساعة لعام 2007 بن�سبة 

منو مقدارها 36.13% وذلك لتعزيز الوحدتني الغازيتني الثالثة والرابعة للنظام الكهربائي عام 2008 حيث كانت مبيعات ال�سركة من املرحلة 

االأوىل الدورة املركبة 2681.051 جيجاواط �ساعة وللمرحلة الثانية الدورة الب�سيطة 948.332 جيجاواط �ساعة.

وباعتبار �سعر كميات الغاز امل�ستهلكة هو 2.86دوالر/م.و.ح.ب ومعامل التحويل 0.71ديناراردين/دوالر

يبلغ معدل �سعر بيع الطاقـة الكهربائيـة 25.55فل�ش/ك و �ش يف عـام 2008 مقـابل

23.78فل�ش/ك و �ش يف عام 2007 )باالأخذ بعني االعتبار كلفة الوقود امل�ستخدم : الديزل والغاز الطبيعي (.

و بلغت كلفة الوقود امل�ستخدم الأغرا�ش التوليد 18.13 فل�ش/ك و �ش لعام 2008مقابل 15.98 فل�ش/ك و �ش لعام 2007.

منظر عام للوحدات الغازية للمرحلة الأوىل
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 تطور احلمل الأق�سى  ) ميجاواط)

2007 2008

1439 1226 �سركة توليد الكهرباء املركزية  

294 477 �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء  

- 250 �سركة املناخر / �سرق عمان 

34 5  �سركات اأخرى يف النظام الكهربائي  

397 272  الطاقة الكهربائية امل�ستوردة من الربط امل�سري وال�سوري  

2130 2230  النظام الكهربائي املوحد  

14.5 4.69 % ن�سبة النمو  

30 30  �سركات اأخرى خارج النظام الكهربائي  

2160 2260  اأحمال اململكة  

13.6 4.63 % ن�سبة النمو  

جدول رقم )1)

 الأحمال الكهربائية للنظام الكهربائي املوحد واململكة  ) ميجاواط)

�سكل رقم )1(

منحنى احلمل الأق�سى للنظام الكهربائي املوحد )2007- 2008) 
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�سكل رقم )2(

احلمل الأق�سى امل�سائي وال�سباحي واحلمل الأدنى للنظام الكهربائي املوحد عام )2007) 

�سكل رقم )3(

احلمل الأق�سى امل�سائي وال�سباحي واحلمل الأدنى للنظام الكهربائي املوحد عام ) 2008) 

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MINIMUM LOAD 

MAX MORNING 

MAX EVINING 
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ال�سهر
احلمل 

الدنى
الوقتاليوم

احلمل الق�سى 

ال�سباحي
الوقتاليوم

احلمل الق�سى 

امل�سائي
الوقتاليوم

958274:001800714:001880718:00كانون الثاين

930237:001850413:001830418:00�سباط 

94496:0017141512:0018101818:00اآذار

940276:0016001114:001715220:00ني�سان

960196:0018303012:001800820:00اأيار

103086:0019902612:0018552521:00حزيران

112066:0021302914:0020302920:00متوز

1170107:0019902814:0019452620:00اآب

1105217:001990414:001915220:00اأيلول

964316:0017501012:0018902018:00ت�سرين االأول

97027:0017102112:0019002517:00ت�سرين الثاين

995207:0018303112:0020202918:00كانون االأول

جدول رقم )2)

الأحمال الق�سوى ال�سباحية وامل�سائية )م.واط( لعام 2007

املرجعية من �سركة الكهرباء الوطنية

ال�سهر
احلمل 

الدنى
الوقتاليوم

احلمل الق�سى 

ال�سباحي
الوقتاليوم

احلمل الق�سى 

امل�سائي
الوقتاليوم

9703103:0021202312:0021501318:00كانون الثاين

10402907:0021001913:002100218:00�سباط 

9602106:001850312:001970118:00اآذار

1015407:0018602613:0018502320:00ني�سان

980207:0018802913:0018803120:00اأيار

11401306:0021302414:0019802521:00حزيران

12201107:0021602214:0020602220:00متوز

12251606:0022301914:0022002720:00اآب

11702906:002040213:002000621:00اأيلول

970107:001860514:001920519:00ت�سرين االأول

1020706:0017802912:0019903017:00ت�سرين الثاين

9501006:0020502712:0021552717:00كانون االأول

جدول رقم )3)

الأحمال الق�سوى ال�سباحية وامل�سائية )م.واط( لعام 2008

املرجعية من �سركة الكهرباء الوطنية
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جدول رقم )4)

 الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف اململكة)ج.و.�س)

2007 2008

.اأ النظام الكهربائي املوحد

9852.4 8851 �سركة توليد الكهرباء املركزية 

2732.7 3736 �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء 

- 896  �سركة املناخر 

13.2 15 �سد امللك طالل 

95.6 64 �سركة البوتا�ش العربية 

0.0 0.0 �سركة م�سانع اال�سمنت االردنية 

55.9 59 ال�سركة االردنية الهندية للكيماويات 

9.5 9 �سركة الغاز احليوي االردنية 

207.2 547 طاقة م�ستوردة ) الربط امل�سري وال�سوري (

12966.5 14177 الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف النظام الكهربائي املوحد 

14.3 9.3  ن�سبة النمو ال�سنوي %

239.8 208 باقي ال�سناعات الكربى  .ب

13206.3 14385 اإجمايل الطاقة الكهربائية يف اململكة 

13.51 8.93  ن�سبة النمو ال�سنوي %

جدول رقم )5)

اح�سائيات مميزة يف عام 2008 ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

  *)HHV)

2007 2008

2130 2230 احلمل االأق�سى للنظام الكهربائي ) م.واط (

2639.020 )CC)

93.705 )SC)

2768.757 )CC )

967.194)SC)

الطاقة املولدة االإجمالية ) ج.و.�ش (

63.677)CC)

3.325)SC)

87.705 )CC )

18.862)SC)

الطاقة امل�ستهلكة داخليا يف حمطة التوليد ) ج.و.�ش (

2.51 2.93 الن�سبة املئوية للطاقة امل�ستهلكة داخليا يف حمطة التوليد ) % (

2575.343)CC)

90.380)SC)

2680.495 )CC)

948.332)SC)

الطاقة امل�سدرة )400 ك.ف( اإىل �سركة الكهرباء الوطنية )ج.و.�ش(

424.603 556.47 الطاقة امل�ستهلكة ملحطة التحويل 6.6 ك.ف ل�سركة الكهرباء الوطنية )م.و.�ش(

2575.767)CC)

90.380)SC)

2681.051)CC)

948.332)SC)

الطاقة املباعة اىل �سركة الكهرباء الوطنية )ج.و.�ش (

82.287)CC)

432.2)SC)

607.95 )CC)

867.767 )SC)

ا�ستهالك ال�سوالر ) مرت مكعب (

17.763)CC)

93.299)SC)

176.403 )CC)

310.668 )SC)

القيمة االجمالية لل�سوالر ) الف دينار (

20405533.32)CC)

1050885.143)SC)

21497144.696)CC)

11505192.951)SC)

ا�ستهالك الغاز الطبيعي ) م.و.ح.ب (

44.13 43.9 الكفاءة ال�ساملة ) % ( مولد دورة مركبة  *

30.18 28.68 الكفاءة ال�ساملة ) % ( مولد دورة ب�سيطة *

43.01 42.51  الكفاءة ال�ساملة ) % ( م�سدر دورة مركبة *

29.04 28.04 الكفاءة ال�ساملة ) % ( م�سدر دورة ب�سيطة *

7932.47)CC)

11627)SC)

8026)CC)

12165)SC)

 معدل اال�ستهالك النوعي )و.ح.ب/ك.و.�ش م�سدر(
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* تاريخ ت�سغيل الوحدة الغازية الثالثة جتاريًا 2007/12/13 
** تاريخ ت�سغيل الوحدة الغازية الرابعة جتاريًا 2008/07/05 

موؤ�سرات الأداء لعام 2008 يف �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

20082007

موؤ�سرات	االأداء	الفنية

HHV   » 44.13%43.90%الكفاءة مولد »دورة مركبة

HHV » 43.01%42.51%الكفاءة م�سدر»دورة مركبة

HHV » 30.18%28.68%الكفاءة مولد »دورة ب�سيطة

HHV » 29.04%28.04%الكفاءة م�سدر »دورة ب�سيطة

)GT1( 95.1%99.3%التوافرية للوحدة الغازية االأوىل

 )GT2(96.4%99.2%التوافرية للوحدة الغازية الثانية

)ST1(  97.9%98.4%التوافرية للوحدة البخارية

 )GT3)* 97.7%التوافرية للوحدة الغازية الثالثة-

)GT4)** 98.5%التوافرية للوحدة الغازية الرابعة-

2.51%2.93%ن�سبة الطاقة امل�ستهلكة داخليًا 

موؤ�سرات	االأداء	املالية

25.5923.708معدل �سعر البيع  )فل�ش/ك.و.�ش(

موؤ�سرات	القوى	العاملة	

14.7511.78االإنتاجية ال�سنوية ) ج.و.�ش / موظف ( 
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التعرفة الكهربائية ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء:

الطاقة  ل�سراء  دائمة  تعرفة  على  االتفاق  لغايات  وذلك  الكهرباء  لتوليد  ال�سمرا  و�سركة  الوطنية  الكهرباء  �سركة  بني  اجتماعات  عدة  عقد  مت 

الكهربائية تكون مالئمة لكال الطرفني وبديله عن االتفاقية املوؤقتة املعمول بها ونظرًا لتعذر التو�سل اإىل اتفاق م�سرتك بني ال�سركتني ومبوجب 

املادة )18( من قانون الكهرباء العام  املوؤقت رقم 64 لعام 2002 طلبت �سركة ال�سمرا من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مراجعة التعرفة املوؤقتة 

للو�سول اإىل تعرفة دائمة منا�سبة تغطي اأن�سطة ال�سركة الت�سغيلية والراأ�سمالية تعتمد على تعرفة ا�ستطاعة ثابتة وتعرفة طاقة  متغرية.

لتوليد  ال�سمرا  �سركة  ا�ستمرت  فقد  اخل�سو�ش,  بهذا  امل�سكلة  اللجان  خالل  من   2008 لعام  دائمة  تعرفة  اإىل  الو�سول  يتم  مل  انه  وحيث   *
الكهرباءبالعمل بالتعرفة املتفق عليها يف عام 2006 مع �سركة الكهرباء الوطنية وكانت هذه التعرفة املوؤقتة على النحو التايل: 

/ك.و.�ش مباع من الوحدات الغازية  فل�ش   7   o
/ك.و.�ش مباع من الوحدة البخارية فل�ش   8   o

علمًا باأن �سركة الكهرباء الوطنية تتحمل تكاليف ا�ستهالك املحطة من الوقود الالزم لت�سغيلها �سواء على الغاز الطبيعي اأو على وقود الديزل.

وحدة تخفي�س �سغط الغاز الطبيعي

وحدة تخفي�س �سغط الغاز الطبيعي
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* التعرفة الكهربائية املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�سمية  

من2008/3/14

حتى2008/12/31

من2005/07/09

حتى2008/3/13
اأوال:	تعرفة	اجلملة	

اأ- �سركة الكهرباء االأردنية

اأ-1 احلمل االأق�سى )دينار/ك.و/�سهر( 2.40 2.98

اأ-2 التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 34.30 45.81

اأ-3 التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 24.25 35.76

ب- �سركة توزيع الكهرباء

ب-1 احلمل االأق�سى )دينار/ك.و/�سهر( 2.40 2.98

ب-2 التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 33.56 37.35

ب-3 التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 23.51 27.30

ج- �سركة كهرباء حمافظة اربد

ج-1 احلمل االأق�سى )دينار/ك.و/�سهر( 2.40 2.98

ج-2 التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 31.66 38.16

ج-3 التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 21.61 28.11

د- تعرفة امل�سرتكني الكبار

د- 1 احلمل االأق�سى )دينار/كيلو واط/�سهر( 2.40 2.98

د- 2 التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 48.00 65.00

د- 3 التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 33.50 49.00

ثانيا:	تعرفة	التوزيع	باملفرق

اأ- تعرفة امل�سرتكني االعتياديني 

1- الفئة االأوىل 

من1-160 كيلو واط �ساعة �سهريا )فل�ش/ك.و.�ش( 31.00 32.00

2- الفئة الثانية

من161-300 كيلو واط �ساعة �سهريا )فل�ش/ك.و.�ش( 59.00 71.00

3- الفئة الثالثة

من301- 500 كيلو واط �ساعة �سهريا )فل�ش/ك.و.�ش( 67.00 85.00

4- الفئة الرابعة 

اأكرث من 500 كيلو واط �ساعة �سهريا )فل�ش/ك.و.�ش( 82.00 113.00

ب - االإذاعة والتلفزيون تعرفة م�ستوية )فل�ش/ك.و.�ش( 61.00 86.00

ج - تعرفة امل�سرتكني التجاريني )فل�ش/ك.و.�ش( 63.00 86.00

د  -  تعرفة امل�سرتكني ال�سناعيني ال�سغار)فل�ش/ك.و.�ش( 41.00 49.00
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هـ -  تعرفة امل�سرتكني ال�سناعيني املتو�سطني

3.79 3.05 1- احلمل االأق�سى )دينار/ك.و/�سهر(

2- التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 38.00 46.00

3- التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 28.00 36.00

و- الزراعة )فل�ش /ك.و.�ش( تعرفة م�ستوية اأو: 31.00 47.00

و-1 احلمل االأق�سى )دينار/ك.و/�سهر( 3.05 3.79

و-2 التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 30.00 46.00

و-3 التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 20.00 36.00

ز-  �سخ املياه )فل�ش/ ك.و.�ش(                      40.00 41.00

ح-  الفنادق )فل�ش/ك.و.�ش(** 60.00 86.00

ز-1 احلمل االأق�سى )دينار/ك.و/�سهر( 3.05 3.79

ز-2 التزويد النهاري )فل�ش/ك.و.�ش( 56.00 81.00

ز-3 التزويد الليلي )فل�ش/ك.و.�ش( 45.00 70.00

ط- انارة �سوارع  * 30.00 51.00

ي- القوات امل�سلحة االردنية )فل�ش/ك.و.�ش( 67.00 81.00

ك- موؤ�س�سة املوانئ  )فل�ش/ك.و.�ش( 46.60 58.00

مالحظة :-

اأدنى مقطوعية لال�ستهالك ال�سهري

دينار واحد دينار واحد اأ- امل�ستهلكون االعتياديون 

ب-  امل�ستهلكون الباقون   1.25دينار  1.25دينار

*يطبق  على اال�ستهالكات التي تزيد عن م�ستوى ا�ستهالك عام 1988  
**ميكن للفنادق ذات الت�سنيف خم�ش واأربع جنوم االختيار بني التعرفة الثالثية اأو اال�ستمرار با�ستخدام التعرفة امل�ستوية  

      املرجعية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

من2008/3/14

حتى2008/12/31

من2005/07/09

حتى2008/3/13
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  التـاأميـن

ت�سهد ال�سركة تو�سعًا كبريًا يف قيمة موجوداتها وم�سوؤولياتها واإمكانياتها وكوادرها الوظيفية وذلك ب�سكل طردي يتالءم مع طبيعة امل�سوؤولية امللقاه 

على عاتقها يف القطاع الكهربائي والذي متثل ال�سركة اأحدى لبناته االأ�سا�سية. 

    

ومن هنا فقد داأبت ال�سركة على تطوير املنظومة التاأمينية اخلا�سة مبوجوداتها وم�سوؤولياتها وموظفيها, وذلك باإ�سافة وثيقة تاأمني عطب االآالت

 Alternative البديلة  الطاقة  فرق  ووثيقة   Customer Extension العمالء  تغطية  ملحق  وثيقة   Machinery Breakdown 

Extension اإىل وثيقة التاأمني املعمول بها حاليًا وهي وثيقة تاأمني االأخطار ال�ساملة Property All Risks وذلك ملا فيه م�سلحة ال�سركة, 
لتغطية التو�سعات اجلديدة يف ال�سركة باأف�سل و�سائل التغطية التاأمينية. 

اأرجاء العامل )برًا وبحرًا وجوًا( وحتى  التاأمني على كافة م�ستوردات ال�سركة من كافة  التاأمينية ت�سمل  الوثائق  ومن اجلدير بالذكر. فاأن هذه 

اأخطار احلروب  تاأمني  التاأمينية مبا يف ذلك  ال�سروط والتغطيات  اأف�سل م�ستويات  اآمن, معتمدة لذلك  ال�سركة ب�سكل  اإىل م�ستودعات  و�سولها 

واأخطار ال�سغب واالإ�سرابات واالإ�سطرابات.

اأما بالن�سبة للتاأمني على احلياة واحلوادث, فقد قامت ال�سركة باإ�ستقطاب اأف�سل العرو�ش من حيث احل�سول على اأن�سب االأ�سعار واأف�سل التغطيات 

ر اهلل  التاأمينية املقدمة لهذه الغاية, وذلك لت�سمن التاأمني على حياة موظفيها واحلوادث ال�سخ�سية واإ�سابات العمل التي قد يتعر�سون لها – ال قدَّ

– وذلك من خالل ت�سهيـل اإجراءات املعاجلة لدى اأف�سـل ال�سبكـات الطبية املتوفرة وال يفوتنا هنا اأن ن�سري اإىل تاأمني كافة املركبات التابعة لل�سركة 
تاأمينًا �ساماًل )التاأمني االإلزامي والتكميلي( وذلك مبا يتنا�سب مع العمر االإفرتا�سي لهذه املركبات وقيمتها ال�سوقية.

مراحل تو�سعة حمطة ال�سمرا

1. م�سروع الدورة الب�سيطة – املرحلة الثانية : 

   وهو عبارة عن اأعمال توريد وتركيب وت�سغيل توربينني غازيني بقدرة 100 ميجا واط لكل منهما وقامت �سركة جرنال اليكرتيك بتنفيذ هذه 

بتاريخ  الرابعة  الغازية  الوحدة  ت�سغيل وجتهيز  2007 يف حني مت  عام  بنهاية  الثالثة جتاريًا  الغازية  الوحدة  ت�سغيل  االنتهاء من  االأعمال, مت 

.2008/07/05

2. م�سروع الدورة املركبة – املرحلة الثانية : 

    بناءًا على قرار جمل�ش الوزراء املوقر رقم 3957 تاريخ 2007/04/10 مت طرح عطاء الدورة املركبة – املرحلة الثانية حتت الرقم 2007/12 

بتاريخ 2007/09/13 , لتوريد وتركيب وت�سغيل توربني بخاري بقدرة ا�سمية 100ميجاواط  لتعمل مع الوحدات الغازية ) املرحلة الثانية ( كدورة 

مركبة وبذلك ت�سبح القدرة اال�سمية لوحدات املرحلة الثانية 300 ميجاواط .

   وقد مت احالة العطاء بعد الدرا�سة الفنية واملالية بتاريخ 2008/08/13 على �سركة SEPCO III ال�سينية ومن املتوقع ان يكون تاريخ الت�سغيل 

التجاري بتاريخ 2010/06/12 

3. م�سروع الدورة الب�سيطة – املرحلة الثالثة :

2008/12/17 والقا�سي بتكليف �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء باإن�ساء وحدتني     تنفيذًا لقرار جمل�ش الوزراء رقم 23423/1/11/33 تاريخ 

غازيتني يف موقع حمطة ال�سمرا , مت طرح العطاء حتت الرقم 2008/25 بتاريخ 2008/12/28 ,ويتكون امل�سروع من وحدتني غازيتني بقدرة 
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ا�سمية 95 -140 ميجاواط لكل وحدة ومن املتوقع ان يتم ت�سغيل الوحدة الغازية االأوىل  جتاريًا بعد 14 �سهر من تاريخ االإحالة والوحدة الغازية 

الثانية بعد 16 �سهر من تاريخ االإحالة بحيث ت�سبح القدرة االإجمالية للمحطة 800-900 ميجاواط .

م�سادر التمويل 

   نظرًا لقيام ال�سركة بتو�سعة حمطتها باإ�سافة توربني بخاري ثاين اإقت�ست احلاجة اإىل احل�سول على متويل لهذه التو�سعة من خالل االإقرتا�ش 

2008/3/12 وبقيمة )30(  2007/524  بتاريخ  اإتفاقية قر�ش رقم  من ال�سندوق العربي لالإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي ومتثل ذلك بتوقيع 

مليون دينار كويتـي وكانت تفا�سيـل القر�ش )2007/524( على النحو التايل: 

- �سعر الفائدة )4.5%( �سنوية تدفع كل �ستة اأ�سهر.

- فرتة �سماح خم�سة �سنوات.

- تاريخ بداية ال�سحب 2008/11/20.

- �سداد االأق�ساط على )35( ق�سط تبداأ يف 2014/2/1

ونظرًا الإرتفاع القيمة الفعلية للتوربني البخاري عن القيمة املقدرة له فقد مت خماطبة ال�سندوق العربي لالإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي لرفع 

قيمة القر�ش رقم 2007/524 لي�سبح )35.5( مليون دينار كويتي وقد اأبدى ال�سندوق العربي موافقته املبدئية على زيادة قيمة القر�ش.

اأما فيما يتعلق بالقرو�ش القائمة

بداأ �سداد قر�ش التجمع البنكي من خالل �سداد اأول ق�سطني خالل عام 2008 وبقيمة )3.125( مليون دينار اأردين, اأما القرو�ش االأخرى ف�سوف 

يبداأ �سدادها اإبتداًء من العام القادم.

حفل توقيع عقد م�سروع املرحلة الثانية للدورة املركبة مع �سركة     SPECO ال�سينية
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  اخلطــــة امل�ستقبليــــــة 

- ا�ستكمال م�سروع املرحلة الثانية لتعمل بنظام الدورة مركبة من خالل اإ�سافـة توربني بخاري نتيجة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية 

وكذلك خلف�ش اإنبعاث ثاين اأك�سيد الكربون والتقليل من اإ�ستهالك الوقـود وزيادة فعالية توليد الكهرباء .

الدورة  بنظام  لتعمالن  منهما  لكل  ميجاواط   140-95 بقدرة  غازيتني  وحدتني  با�سافة  وذلك  الثالثة  املرحلة  م�سروع  وتنفيذ  عطاء  اإحالة   -

الب�سيطة وتكون جاهزة لتحويلها اىل نظام الدورة املركبة م�ستقبال .

- احل�سول على �سهادة االأيزو والتاأكد من اأن ال�سركة تطبق اأنظمة اإدارية عملية وفعالـة .

- اأر�سفـة الوثائـق التى ترد اأو ت�سدر عن ال�سركة من خالل نظام حمو�سب .

- رفـع كفاءة املوظفيـن من خالل اإ�سراكهم يف دورات تدريبية وتفعيل نظام احلوافـز .

- تنفيذ اأي م�سروع يتم تكليف ال�سركة به من قبل جمل�ش الوزراء املوقر .

- بناء مبنى جديد الإدارة ال�سـركة بداًل من املبنى امل�ستاأجـر احلالـي .

اعمال م�سروع التو�سعة )ا�سافة توربني بخاري(- املرحلة الثانية
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�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء 

)�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة(

القوائم املالية وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل 

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل

اىل	ال�سادة	رئي�س	واأع�ساء	جمل�س	االإدارة	املحرتمني	

�سركة	ال�سمرا	لتوليد	الكهرباء	

قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء امل�ساهمة اخلا�سة املحدودة والتي تتكون من امليزانية العمومية كما يف 31 كانون 

االأول 2008 وكل من قوائم الدخل والتغيريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ, وملخ�ش لل�سيا�سات املحا�سبية 

الهامة, واإي�ساحات تف�سريية اخرى. 

م�سوؤولية	االإدارة	عن	القوائم	املالية

 اإن االإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. وت�سمل هذه امل�سوؤولية الت�سميم 

والتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغر�ش اإعداد وعر�ش القوائم املالية ب�سورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية, �سواء كانت نا�سئة عن احتيال 

او عن خطاأ , وت�سمل م�سوؤولية االإدارة اختيار واتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�سوؤولية	املحا�سب	القانوين

 اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية ا�ستنادًا اىل تدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق, وتتطلب تلك املعايري ان نتقيد مبتطلبات 

قواعد ال�سلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم املالية خالية من اأخطاء جوهرية.

ت�ستند االجراءات املختارة اىل  املالية,  القوائم  للمبالغ واالف�ساحات يف  ثبوتية  بينات تدقيق  للح�سول على  القيام باجراءات  التدقيق  يت�سمن 

تقدير املحا�سب القانوين, ومبا يف ذلك تقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية, �سواء كانت نا�سئة عن احتيال او عن خطاأ. وعند 

القيام بتقييم تلك املخاطر ياأخذ املحا�سب القانوين يف االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة و املتعلقة باالعداد والعر�ش العادل للقوائم 

املالية, وذلك لغر�ش ت�سميم اجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف, ولي�ش لغر�ش ابداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف ال�سركة ويت�سمن 

العر�ش االجمايل  تقييم  االإدارة, وكذلك  املعدة من  املحا�سبية  التقديرات  املتبعة ومعقولية  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تقييم مالئمة  التدقيق كذلك 

للقوائم املالية.

نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري ا�سا�سًا لراأينا حول التدقيق.

الــراأي

 يف راأينا, اإن القوائم املالية تظهر ب�سورة عادلة, من جميع النواحي اجلوهرية, الو�سع املايل ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء كما يف 31 كانون 

االأول 2008 وادائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

بامل�سادقة  العامة  الهيئة  ونو�سي  معها,  متفقة  املرفقة  املالية  القوائم  واإن  اأ�سولية  ب�سورة  منظمة  حما�سبية  و�سجالت  بقيود  ال�سركة  حتتفظ 

عليها.

		غو�سة	و�سركاه 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	وليد	حممد	طه 	 	 	 	 	 	 		 عمان– اململكة	االأردنية	الها�سمية	
	اإجازة	مزاولة	رقم	)703(	فئة	)اأ( 	 	 	 	 	 	 	 	 5	اآذار	2009				
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�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء )�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة(

امليزانية العمومية كما يف 31 كانون الأول 2008 

)بالدينار الأردين(

2007 2008 اإي�ساح

املوجودات

موجودات	متداولة

1.524.062 1.040.654 4 نقد وما يف حكمه

2.757.674 5.098.899 5  نقد مقيد مقابل تاأمينات

5.066.932 5.201.976 6  مدينون و�سيكات بر�سم التح�سيل

5.578.069 13.962.342 7  امل�ستودعات

515.075 542.063 8 م�ساريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة اأخرى

15.441.812 25.845.934 جمموع	املوجودات	املتداولة

موجودات	غري	متداولة

100.000 250.000 9  قر�ش مدين طويل االجل

1.397.335 15.383.608 10  دفعات مدفوعة مقدمًا على ح�ساب امل�سروع

68.222.371 166.645 11  م�ساريع قيد االجناز

117.335.796 187.318.911 12  ممتلكات ومعدات

187.055.502 203.119.164 جمموع	املوجودات	غري	املتداولة

202.497.314 228.965.098 جمموع	املوجودات

املطلوبات	وحقوق	امل�ساهمني	

مطلوبات	متداولة

3.125.000 4.920.887 15 اجلزء املتداول من قرو�ش طويلة االأجل

8.099.533 438.936 13  دائنون

3.488.560 4.047.649  حمتجزات متعهدين

1.389.496 2.938.500 14  م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

16.102.589 12.345.972 جمموع	املطلوبات	املتداولة

مطلوبات	غري	متداولة	

140.885.740 160.669.033 15 قرو�ش طويلة االجل 

109.554 109.173 16 تعوي�ش نهاية اخلدمة 

140.995.294 160.778.206 جمموع	املطلوبات	غري	املتداولة	

حقوق	امل�ساهمني	

50.000.000 50.000.000 1 راأ�ش املال

1.000.000 1.000.000 17 هبات وم�ساعدات حكومية 

210.633 1.355.077 18 اإحتياطي اإجباري

421.266 2.710.154 18 اإحتياطي اإختياري

)6.232.468) 775.689 اأرباح مدورة/ )خ�سائر مرتاكمة( 

45.399.431 55.840.920 �سايف	حقوق	امل�ساهمني	

202.497.314 228.965.098 جمموع	املطلوبات	وحقوق	امل�ساهمني	

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء )�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة(

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 

)بالدينار الأردين(

2007 2008 اإي�ساح

18.899.269 26.737.605 20  اإيرادات مبيعات طاقة

)270.211) )392.440) 21 كلفة ت�سغيل املحطة

)6.491.022) )9.451.270) م�ساريف ا�ستهالك املمتلكات واملعدات

)1.747.401) )257.233) م�ساريف �سيانة املحطة

)2.118.074) )2.881.967) 22 م�ساريف اإدارية وعمومية ت�سغيلية

8.272.561 13.754.695 جممل	الربح	الت�سغيلي

218.994 493.920  اإيرادات فوائد بنكية

)6.058.048) )7.479.608) فوائد القرو�ش وامل�ساريف البنكية

)41.680) )21.995) 16 خم�س�ش تعوي�ش نهاية اخلدمة

)101.436) - خم�س�ش التزامات حمتملة

87.804 190.026 23  �سايف ايرادات اأخرى

2.378.195 6.937.038 �سايف	ربح	ال�سنة	قبل	فروقات	العملة

)8.767.048) 4.507.406 24 اأرباح /)خ�سائر( فروقات تقييم عملة

)6.388.853) 11.444.444 �سايف	ربح	/)خ�سارة(	ال�سنة	قبل	ال�سريبة	والر�سوم

- )960.000) 19 �سريبة الدخل

- )30.955) خم�س�ش �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

)12.000) )12.000) 14 مكافاأة رئي�ش واأع�ساء جمل�ش االإدارة

)6.400.853) 10.441.489 �سايف	ربح/)خ�سارة(	ال�سنة

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية



ال�سمرا لتوليد الكهرباء

2008

38

ال�سمرا لتوليد الكهرباء

�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء )�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة(

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008

)بالدينار الأردين(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

املجموع

	اأرباح/

	)خ�سائر(

مرتاكمة

اإحتياطي	

اإختياري

	اإحتياطي

اإجباري

هبات

		وم�ساعدات

حكومية
راأ�س	املال اي�ساح

51.800.284 168.385 421.266 210.633 1.000.000 50.000.000 1 الر�سيد يف 31 كانون االأول 2006 

)6.400.853) )6.400.853) - - - - �سايف خ�سارة ال�سنة 

45.399.431 )6.232.468) 421.266 210.633 1.000.000 50.000.000 الر�سيد يف 31 كانون االأول 2007 

10.441.489 10.441.489 - - - - �سايف ربح ال�سنة 

- )3.433.332) 2.288.888 1.144.444 - - 18 املحول اىل االحتياطيات 

55.840.920 775.689 2.710.154 1.355.077 1.000.000 50.000.000 الر�سيد يف 31 كانون االأول 2008
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اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية

�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء )�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة(

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008

)بالدينار الأردين(

20082007

االأن�سطة	الت�سغيلية

(6.388.853(11.444.444�سايف ربح /)خ�سارة( ال�سنة قبل ال�سريبة والر�سوم واملخ�س�سات 

تعديالت على �سايف ربح /)خ�سارة( ال�سنة قبل ال�سريبة والر�سوم :

9.451.2706.491.022ا�ستهالكات 

7.479.6086.058.048فوائد وعموالت 

8.767.048(4.507.406()اأرباح( / خ�سائر تقييم فروقات عملة

21.99541.680تعوي�ش نهاية اخلدمة 

101.436-خم�س�ش التزامات حمتمله

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

(2.757.674((2.341.225(نقد مقيد مقابل تاأمينات 

1.772.140(135.044(مدينون

(1.080.410((8.384.273(امل�ستودعات 

(399.792((26.988(امل�ساريف املدفوعة مقدما واحل�سابات املدينة االأخرى

7.279.474(7.660.597(الدائنون 

559.0893.261.172حمتجزات املتعهدين 

392.480554.574امل�ساريف امل�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

6.293.35323.699.865النقد	املتوفر	من	االأن�سطة	الت�سغيلية

(6.058.048((7.479.608(فوائد وعموالت مدفوعة

(144.563((35.645(�سريبة دخل مدفوعة

(12.986(-خم�س�ش �سندوق ت�سغيل وتدريب وتعليم مهني وتقني مدفوع

(12.000((12.000(مكافاأة رئي�ش واأع�ساء جمل�ش االإدارة مدفوعة

(50.275((22.376(تعوي�ش نهاية خدمة مدفوع

17.421.993(1.256.276(�سايف	النقد	)امل�ستخدم	يف(/املتوفر	من	االأن�سطة	الت�سغيلية

االأن�سطة	االإ�ستثمارية

-(150.000(قر�ش مدين طويل االأجل

-(15.362.256(دفعات مدفوعة مقدمًا على ح�ساب امل�سروع 

(52.259.453((9.331.470(م�ساريع قيد االجناز 

(190.064((139.867(�سراء ممتلكات ومعدات

(52.449.517((24.983.593(�سايف	النقد	امل�ستخدم	يف	االأن�سطة	االإ�ستثمارية	

االأن�سطة	التمويلية

(6.165.654(-بنوك دائنة

25.756.46141.557.564القرو�ش

25.756.46135.391.910�سايف	النقد	املتوفر	من	االأن�سطة	التمويلية

364.386(483.408(�سايف	التغري	يف	النقد	وما	يف	حكمه

1.524.0621.159.676النقد وما يف حكمه 1 كانون الثاين

1.040.6541.524.062النقد	وما	يف	حكمه	31	كانون	االأول	
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�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء )�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة(

اي�ساحات حول القوائم املالية  لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 

)بالدينار الأردين(

1-	التكوين	والن�ساط

عام  مراقب  لدى   2004 ني�سان   21 بتاريخ  م�سجلة  )»ال�سركة«(  م�ساهمة خا�سة حمدودة  اأردنية  �سركة  الكهرباء هي  لتوليد  ال�سمرا  �سركة  اإن 

ال�سركات حتت رقم )40( مبوجب قرار جمل�ش الوزراء املتخذ يف جل�سته املنعقده بتاريخ 26 اآب 2003 بناءًا على كتاب دولة رئي�ش الوزراء االأفخم 

2003 والقا�سي بتاأ�سي�ش �سركة تتوىل ن�ساط التوليد الكهربائي مع �سركة توليد الكهرباء املركزية واأي  27 اآب  13075/2/11/58 بتاريخ  رقم 

�سركات اأخرى قد تن�ساأ الحقًا. ان راأ�سمال ال�سركة يبلغ 50.000.000 دينار مق�سم اىل 50.000.000 �سهم قيمة كل منها دينار اأردين واحد, 

ومتتلك حكومة اململكة االأردنية الها�سمية كامل اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة. 

يتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة يف توليد الطاقة الكهربائية يف خمتلف مناطق اململكة باإ�ستخدام اأي م�سدر من م�سادر الطاقة االأولية والطاقة 

اجلديدة واملتجددة وذلك �سمن ال�سيا�سة العامة للحكومة ومع مراعاة االأحكام القانونية النافذة يف اململكة. ولتحقيق غايات ال�سركة فاإنه يحق 

لها باأن تقوم باإن�ساء حمطات توليد الطاقة الكهربائية الالزمة لعملها وزيادة الطاقة التوليدية تبعًا لالحتياجات العامة, وامل�ساهمة اأو امل�ساركة 

باأي �سركة اأو م�سروع له عالقة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل اململكة وخارجها.

ان مركز عمل اإدارة ال�سركة هو مدينة عمان, يف حني اأن مركز عمل حمطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء هو مدينة الزرقاء. كما يف 31 كانون االأول 

2008 يعمل لدى ال�سركة 246 موظف, )2007: 207 موظف(.

2-	اعتماد	معايري	تقرير	جديدة	ومعدله

املعايري	والتف�سريات	املطبقة	يف	الفرتة	احلالية

لقد مت ا�سدار ثالثة تف�سريات من قبل جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والتي �سرى تطبيقها يف الفرتة احلالية كما يلي:

* تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 11: املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2– معامالت ا�سهم ال�سركة واخلزينة.
* تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 12 – ترتيبات امتياز تقدمي اخلدمات.

* تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 14: املعيار املحا�سبي الدويل رقم 19 – حد اأ�سل املنفعة املحدد, احلد االدنى ملتطلبات 
التمويل وعالقتها مع بع�ش.

ان تطبيق هذه التف�سريات مل يوؤد اىل اأي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة.

املعايري	والتف�سريات	امل�سدرة	والتي	مل	يتم	تطبيقها	بعد	

بتاريخ اعتماد هذه البيانات املالية, فان املعايري والتف�سريات التالية كانت م�سدره ولكن مل يحن موعد تطبيقها بعد:

كانون  1 بعد  او  تبداأ من  التي  ال�سنوية  للفرتات  تطبيقه   ي�سري 

2009 الثاين 

* املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 )املعدل( عر�ش البيانات املالية.
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 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009

 *املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 )املعدل( عر�ش البيانات املالية واملعيار املحا�سبي 

الدويل رقم 32 )املعدل( االدوات املالية: العر�ش – التعديل املتعلق بادوات 

ال�سراء وت�سديد االلتزامات.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009
* املعيار املحا�سبي الدويل رقم 23 )املعدل( تكاليف االقرتا�ش.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009

* املعيار املحا�سبي الدويل رقم 32 )املعدل( االدوات املالية: العر�ش – التعديل 
املتعلق بادوات ال�سراء وت�سديد االلتزامات.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 متوز 2009

* املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 )املعدل( االدوات املالية: االعرتاف والقيا�ش 
للتحوط. القابلة  للبنود  – تعديل 

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009

* املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1 )املعدل( تبني املعايري الدولية العداد 
التقارير املالية للمرة االوىل واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 )املعدل( البيانات 

املالية املوحدة واملنف�سله – التعديل املتعلق بتكلفة اال�ستثمار عند التبني للمرة 

االوىل.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009

* املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2 )املعدل( الدفع على ا�سا�ش اال�سهم – 
التعديل املتعلق بال�سروط وااللغاءات.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 متوز 2009

*  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 )املعدل( اندماج االعمال – التعديل الناجت 
عن تبني طريقة ال�سراء والتعديالت املتتالية للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 

)املعدل( البيانات املالية املوحدة واملنف�سله واملعيار املحا�سبي الدويل رقم 28 

)املعدل( املحا�سبة عن اال�ستثمار يف ال�سركات الزميله, واملعيار املحا�سبي الدويل 

رقم 31 )املعدل( احل�س�ش يف امل�ساريع امل�سرتكة.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009
*املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 قطاعات االعمال.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 كانون الثاين 2009

* تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5, ومعايري املحا�سبة الدولية 
ارقام 1, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 39, 40 و 41 الناجتة عن 

التعديالت ال�سنوية التي متت على املعايري الدولية للتقارير املالية يف اأيار وت�سرين 

االول من عام 2008.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او

بعد 1 متوز 2008

* تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 13 – برامج والء 
العمالء..

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او بعد

1 كانون الثاين 2009

*  تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 15 – عقود املقاوالت 
للعقارات.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او بعد

1 ت�سرين االول 2008

*  تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 16 – حتوطات �سايف 
اال�ستثمار يف العمليات الت�سغيلية اخلارجية.

 ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبداأ من او بعد

1 متوز 2009

*  تف�سري جلنة املعايريالدولية العداد التقارير املالية رقم 17 – توزيع اال�سول غري 
النقدية على املالك.
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املالية  البيانات  على  جوهري  مايل  اأثر  له  يكون  لن  الالحقة  الفرتات  خالل  والتف�سريات  املعايري  هذه  تطبيق  ان  ال�سركة  ادارة  جمل�ش  يتوقع 

لل�سركة.

3-	ملخ�س	الأهم	ال�سيا�سات	املحا�سبية

اإعداد	البيانات	املالية	

  مت اإعداد البيانات بناءًا على املعايري الدولية للتقارير املالية.

اأ�سا�س	التح�سري

  مت عر�ش هذه البيانات املالية بالدينار االأردين الأن غالبية معامالت ال�سركة ت�سجل بالدينار.

لقد مت اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�ش مبداأ التكلفة التاريخية, اأما املوجودات املالية واملطلوبات املالية فانها تظهر بالقيمة العادلة. ان ال�سيا�سات 

املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�سركة هي على النحو التايل: 

االيرادات	

ال�سمرا و�سركة الكهرباء الوطنية, ويف حال  الفاتورة ويتم حتديد اال�سعار باالتفاق بني �سركة    تتحقق االيرادات عند تقدمي اخلدمة وا�سدار 

اخلالف يتم اإحالة املو�سوع اىل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للبت فيه.

امل�ساريف	

  تت�سمن امل�ساريف العمومية واالدارية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي تتعلق ب�سكل مبا�سر بتكلفة االيرادات وفقًا للمعايري املحا�سبية 

املتعارف عليها. ويتم توزيع امل�ساريف اإذا دعت احلاجة لذلك,بني امل�ساريف العمومية واالدارية وتكلفة االيرادات على اأ�سا�ش ثابت.

الفوائد	والعموالت	

  يتم قيد م�ساريف الفوائد والعموالت وفقًا لقاعدة اال�ستحقاق, ويتم حتميل كافة هذه امل�ساريف على قائمة الدخل عند ا�ستحقاقها.

النقد	وما	يف	حكمه

  يت�سمن النقد وما يف حكمه, النقد والودائع حتت الطلب واالإ�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �سهور اأو اأقل.

م�ستودع	اللوازم	والوقود	

  تظهر اللوازم والوقود بالكلفة اأو �سايف القيمة االإ�ستبدالية اأيهما اأقل,ويتم حتديد الكلفة على اأ�سا�ش طريقة الوارد اأواًل �سادر اأواًل. 

م�ساريع	قيد	االجناز	

  يتم حتميل امل�ساريع قيد االجناز بكلفة االأعمال املنجزة م�سافًا اليها امل�ساريف االدارية و العمومية لدوائر ال�سركة ذات العالقة وامل�سرفة على 

هذه امل�ساريع �سواء كانت مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

انخفا�س	قيمة	املوجودات	املالية

  بتاريخ كل ميزانية عمومية, يتم مراجعة قيم املوجودات املالية, لتحديد اإن كان هنالك ماي�سري اإىل اإنخفا�ش يف قيمتها.
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اأما بالن�سبة اىل املوجودات املالية مثل الذمم املدينة التجارية واملوجودات املقيمة فرديًا على اأنها غري منخف�سة القيمة, فيتم تقييمها النخفا�ش 

القيمة على اأ�سا�ش جماعي. اإن الدليل املو�سوعي لالإنخفا�ش بقيمة حمفظة الذمم املدينة قد ي�سمل اخلربة ال�سابقة لل�سركة فيما يخ�ش حت�سيل 

الدفعات, والزيادة يف عدد الدفعات املتاأخرة املحفظة والتي تتعدى معدل فرتة االإ�ستدانة كما قد ي�سمل التغريات امللحوظة يف االأو�ساع االإقت�سادية 

املحلية والعاملية املرتابطة مع تعرث الذمم الدائنة.

  يتم تخفي�ش القيمة املدرجة لالأ�سل املايل مببلغ خ�سارة االإنخفا�ش بالقيمة مبا�سرة, وذلك لكافة االأ�سول املالية باإ�ستثناء الذمم املدينة التجارية, 

حيث مت تخفي�ش القيمة املدرجة من خالل اإ�ستعمال ح�ساب خم�س�سات. عندما تعترب اإحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�سيل يتم عندها �سطب 

مبلغ الذمة واملبلغ املقابل يف ح�ساب املخ�س�سات.

يتم االإعرتاف بالتغريات يف القيمة املدرجة حل�ساب املخ�س�سات يف ح�ساب االأرباح واخل�سائر.

الغاء	االإعرتاف	
اإنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�ستالم التدفقات النقدية من االأ�سل املايل, وب�سكل  باإلغاء االإعرتاف باأ�سل مايل فقط عند    تقوم ال�سركة 

جوهري كافة خماطر ومنافع امللكية اإىل من�ساأة اأخرى. اأما يف حالة عدم قيام ال�سركة بتحويل اأو االإحتفاظ ب�سكل جوهري مبخاطر ومنافع امللكية 

واإ�ستمرارها بال�سيطرة على االأ�سل املحول فاإن ال�سركة تقوم باالإعرتاف بح�ستها امل�ستبقاة يف االأ�سل املحول واملطلوبات املتعلقة به يف حدود املبالغ 

املتوقع دفعها. اأما يف حالة اإحتفاظ ال�سركة ب�سكل جوهري بكافة خماطر ومنافع امللكية لالأ�سل املحول, فاإن ال�سركة ت�ستمر باالعرتاف باالأ�سل 

املايل.

املمتلكات	واملعدات
اأما م�ساريف  اإيرادية,  وال�سيانة م�ساريف  االإ�سالح  تعترب م�ساريف  املرتاكمة,  االإ�ستهالكات  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر    

التح�سينات فتعترب م�ساريف راأ�سمالية. ويتم احت�ساب اال�ستهالكات على ا�سا�ش العمر االإنتاجي املقدر للممتلكات وذلك باإ�ستعمال طريقة الق�سط 

الثابت. اإن معدالت اال�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو التايل:-

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يجري تخفي�ش قيمة املمتلكات واملعدات اىل 

القيمة القابلة لال�سرتداد وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

 معدل اال�ستهالك ال�سنوي

2-5%املباين واالإن�ساءات

5%خزانات الوقود

5%الوحدة الغازية االأوىل

5%الوحدة الغازية الثانية

5%الوحدة الغازية الثالثة

5%الوحدة الغازية الرابعة

5%حمطة حتويل الغاز

5%الوحدة البخارية

10 % االأثاث

25 %اأجهزة احلا�سوب

15-25%اأجهزة وبرامج و�سبكات حا�سوب

15 % اأجهزة االت�سال

10-15 % املعدات واالأجهزة املكتبية

15 % و�سائط النقل

15 %  االأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية

10 % العدد واالأدوات

10%املعدات واأثاث املخترب

10%املعدات امليكانيكية والكهربائية
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انخفا�س	قيمة	املوجودات	غري	املتداولة	

تعمل ال�سركة يف تاريخ كل ميزانية عمومية على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداتها وذلك لتحديد اإن كان هنالك ما ي�سري اإىل اأن هذه املوجودات 

قد تعر�ست اإىل خ�سائر انخفا�ش القيمة. اإذا وجد ما ي�سري اإىل ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لالأ�سل وذلك لتحديد خ�سائر اإنخفا�ش 

القيمة )اإن وجدت(. يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة الإ�سرتداد الأ�سل حمدد, تقوم ال�سركة بتقدير القيمة لالإ�سرتداد للوحدة املنتجة 

للنقد التي يعود اليها االأ�سل نف�سه. عندما ميكن حتديد اأ�س�ش توزيع معقولة وثابتة, يتم توزيع االأ�سول امل�سرتكة اىل وحدات منتجة للنقد التي يعود 

اليها االأ�سل نف�سه. عندما ميكن حتديد اأ�س�ش توزيع معقولة وثابتة, يتم توزيع االأ�سول امل�سرتكة اإىل وحدات منتجة للنقد حمددة, اأو يتم توزيعها 

اإىل اأ�سغر جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد التي ميكن حتديد اأ�س�ش توزيع معقولة وثابتة لها.

اإن القيمة القابلة لالإ�سرتداد هي القيمة العادلة لالأ�سل تكلفة البيع اأو القيمة يف اال�ستخدام, اأيهما اأعلى.

لالأ�سل  املدرجة  القيمة  تخفي�ش  يتم  املدرجة,  القيمة  يقل عن  للنقد( مبا  منتجة  لوحدة  اأو   ( الأ�سل  لالإ�سرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يف حال 

اإذا كان اال�سل معاد  اإال  االإنخفا�ش مبا�سرة يف قائمة الدخل,  يتم االإعرتاف بخ�سائر  القابلة لالإ�سرتداد.  القيمة  اإىل  للنقد(  املنتجة  )الوحدة 

تقييمه فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر االإنخفا�ش كتنزيل من خم�س�ش اإعادة التقييم.

املخ�س�سات

 يتم تكوين املخ�س�سات عندما يكون على ال�سركة اأي التزام حايل )قانوين اأو متوقع( ناجت عن اأحداث �سابقة والتي تعترب تكلفة �سدادها حمتملة 

وميكن تقديرها ب�سكل موثوق.

اأف�سل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة االإلتزام كما بتاريخ امليزانية العمومية بعد االأخذ بعني االإعتبار املخاطر   يتم قيا�ش املخ�س�سات ح�سب 

يتم  فاإنه  احلايل,  االإلتزام  ل�سداد  املقدرة  النقدية  التدفقات  با�ستخدام  املخ�س�ش  قيا�ش  يتم  عندما  باالإلتزام.  املحيطة  املوؤكدة  غري  واالأمور 

االإعرتاف بالذمة املدينة كموجودات يف حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�سة املبلغ موؤكدة وميكن قيا�ش املبلغ ب�سكل موثوق.

تعوي�س	نهاية	اخلدمة	

يتم اال�ستدراك لتعوي�ش نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقًا لقرار جمل�ش االدارة رقم 1/8-2004 بتاريخ 24 حزيران وقرار رقم 2004-3/2 

بتاريخ 25 متوز 2004, وخالل الفرتة التي مي�سيها املوظف يف خدمة ال�سركة, وعلى اأ�سا�ش قاعدة الفرق بني مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا الحكام 

قانون العمل االأردين )بواقع راتب �سهر عن كل �سنة خدمة( وبني اال�سرتاكات الدورية التي تدفعها ال�سركة للموؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي.

حتويل العمالت االأجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعملة االأجنبية اىل الدينار االأردين عند اإجراء املعاملة, ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت االأجنبية يف 

تاريخ امليزانية اىل الدينار االأردين باالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ. ان االأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سوية اأو حتويل العمالت االأجنبية يتم 

ادراجها �سمن قائمة الدخل.

�سريبة	الدخل

تخ�سع ال�سركة لقانون �سريبة الدخل رقم 57 لعام 1985 وتعديالته الالحقة والتعليمات ال�سادرة عن دائرة �سريبة الدخل يف اململكة االأردنية 

للمعيار  وتطبيقًا  املعدل.  الربح  �سايف  اأ�سا�ش  على  ال�سريبة  خم�س�ش  اإحت�ساب  ويتم  االإ�ستحقاق,  ملبداأ  وفقًا  لها  االإ�ستدراك  ويتم  الها�سمية, 

املحا�سبي الدويل رقم )12(, فاإنه يرتتب لل�سركة موجودات �سريبة موؤجلة ناجتة عن الفروقات بني القيمة املحا�سبية وال�سريبية للموجودات 

واملطلوبات واملتعلقة باملخ�س�سات, هذا ومل يتم اظهار تلك املوجودات �سمن القوائم املالية املرفقة ب�سبب عدم التثبت من امكانية اال�ستفادة 

منها خالل فرتة زمنية حمددة.
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عقود	االيجار

يتم ت�سنيف عقود االيجار كعقود اإيجار راأ�سمايل اإذا ترتب على عقد االإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة باالأ�سل مو�سوع العقد 

اإىل امل�ستاأجر. ويتم ت�سنيف عقود االإيجار االأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلي.

يتم حتميل االإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل خالل فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي وذلك باإ�ستخدام طريقة 

الق�سط الثابت.

4-		النقد	وما	يف	حكمه

  يت�سمن النقد وما يف حكمه, النقد والودائع حتت الطلب التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �سهور اأو اأقل.

5-	النقد	املقيد	مقابل	التاأمينات

  يتمثل هذا البند يف قيمة النقد املودع لدى بنك القاهرة عمان وذلك مقابل تاأمينات اعتمادات, وال يجوز لل�سركة الت�سرف باملبلغ حلني �سداد 

كافة االلتزامات املرتتبة على االعتمادات امل�ستندية.

6-املدينون	وال�سيكات	بر�سم	التح�سيل

* يتمثل هذا البند يف قيمة املبلغ املطلوب من �سركة الكهرباء الوطنية م.ع.م نتيجة بيعهم كامل الطاقة الكهربائية املنتجة من حمطة ال�سمرا 
لتوليد الكهرباء خالل العام.

7-	امل�ستودعات	

20082007

1.9001.300 �سلف

1.038.754192.317 ح�سابات جارية حتت الطلب لدى البنوك

1.330.445- ودائع اآجلة لدى البنوك

1.040.6541.524.062

20082007

-5.087.142�سركة الكهرباء الوطنية م.ع.م *

5.062.584-�سيكات بر�سم التح�سيل 

114.8344.348ذمم مدينة جتارية 

5.201.9765.066.932

20082007

4.511- م�ستودع اللوازم

5.005.9331.814.264م�ستودع املحطة

6.556.3882.326.265 م�ستودع الوقود

2.400.0211.433.029اإعتمادات م�ستندية وطلبيات – قطع غيار

13.962.3425.578.069
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8-	امل�ساريف	املدفوعة	مقدمًا	واحل�سابات	املدينة	االأخرى

*يتمثل هذا البند فيما يلي:
 اأ- قيمة مبلغ مدفوع لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية على احل�ساب من قيمة قطعة االأر�ش رقم )367( من احلو�ش )7( الوادي الغربي / الها�سمية 

/ حمافظة الزرقاء, كما و�ستقوم �سركة الكهرباء الوطنية بدفع مبلغ 30.000 دينار اأردين لغايات تنفيذ قرار حمكمة التمييز رقم 2004/2113 

اأن يتم ت�سجيل هذه القطعة باإ�سم ال�سركة و�سركة  كدفعة على احل�ساب لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية من قيمة تلك االأر�ش امل�ستملكة على 

الكهرباء الوطنية.

 ب- خالل عام 2007 التزمت ال�سركة بدفع مبلغ 124.580 دينار اأردين ومبلغ 216.011 دينار اأردين وذلك تعوي�ش عن ا�ستمالك قطعتي اأر�ش 

رقم )51( و)489( من احلو�ش )7( الوادي الغربي / الها�سمية حمافظة الزرقاء على التوايل وقد مت �سدور حكم من املحكمة بهذا ال�ساأن ومت 

ا�ستئنافه من قبل ال�سركة وال زالت الق�سية لدى حمكمةاال�ستئناف.

 ج- خالل العام احلايل قامت ال�سركة بدفع مبلغ 35.749 دينار اأردين باالإ�سافة اىل الر�سوم واالأتعاب وذلك تعوي�ش عن ا�ستمالك قطعتي اأر�ش 

رقم )509( و)590( من احلو�ش )7( الوادي الغربي / الها�سمية حمافظة الزرقاء.

9-	قر�س	مدين	طويل	االأجل	

بدون فرتة حمددة  القر�ش  وان هذا  ال�سركة,  ادارة  قرار جمل�ش  على  بناء  ال�سركة  ا�سكان موظفي  ل�سندوق  املمنوح  القر�ش  البند  ميثل هذا 

للت�سديد وبدون فوائد, هذا ومت زيادته مببلغ 150.000 دينار اأردين مبوجب قرار جمل�ش االإدارة رقم )2008/4( بتاريخ 24 ني�سان 2008.

10-	الدفعات	املدفوعة	مقدمًا	على	ح�ساب	امل�سروع	

* ميثل هذا البند الدفعات املقدمة املدفوعة من ال�سركة ل�سالح �سركة SEPCO Ш والتي متثل 15% من قيمة التوريد CIF و20% من قيمة 
الرتكيب ERECTION للوحدة البخارية الثانية ويخف�ش هذا البند بقيمة اطفاء الدفعة املقدمة على اأ�سا�ش القيمة املنجزة من امل�سروع.

11-	امل�ساريع	قيد	االجناز	

20082007

101.75492.509م�ساريف مدفوعة مقدمًا

437.494400.591 دفعات على ح�ساب اأرا�سي م�ستملكة *

550550 تاأمينات م�سرتدة

2.26510.475 ذمم موظفني

10.950- �سريبة دخل مدفوعة مقدمًا

542.063515.075

20082007

21.3531.397.335الدفعة املقدمة على ح�ساب امل�سروع )ا�ست�سارات(

-15.362.255الدفعة املقدمة على ح�ساب امل�سروع ) الوحدة البخارية الثانية (

15.383.6081.397.335

م�سروع الوحدة 

الغازية الثالثة 

)GT3)

م�سروع الوحدة 

الغازية الرابعة 

)GT4)

م�سروع الوحدة 

البخارية الثانية 

)ST2)

م�سروع ان�ساء 

انبوب غاز 

م�سروع حفر

 بئر ارتوازي 

املجموع

355.00016.70068.222.371-38.856.90028.993.771 الر�سيد كما يف 2008/1/1 

36.76711.215.809-2.045.5038.966.894166.645 ا�سافات 

(79.271.535((53.467((355.000(-(37.960.665((40.902.403(ر�سملة على ح�ساب املمتلكات واملعدات 

166.645--166.645--الر�سيد كما يف 31 /2008/12 
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م�سروع	التو�سعة

    بتاريخ 24 اأيار2006 مت اإحالة عطاء تو�سعة حمطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء ل�سالح �سركة جرنال الكرتيك من خالل توريد وتركيب وت�سغيل 

وحدة غازية واحدة )100 ميجا واط( مع ت�سمني كتاب االإحالة اإ�سافة وحدة غازية اإختيارية بنف�ش القدرة واملوا�سفات على اأن تكون اإحالتها قبل 

تاريخ 1 كانون االأول 2006, وتقدر الكلفة االإجمالية للوحدة الغازية الثالثة GT3 مببلغ 56.386.000 دوالر اأمريكي منها مبلغ 39.635.000 

دوالر امريكي وذلك عن اأعمال التوريد و مبلغ 16.751.000 دوالر امريكي عن اأعمال الرتكيب, وقد مت االنتهاء من امل�سروع ومت ر�سملة الوحدة 

الغازية الثالثة GT3 على ح�ساب املمتلكات واملعدات بتاريخ 1 كانون الثاين 2008 وذلك بكلفة اإجمالية تقدر مببلغ 40.902.403 دينار اأردين. 

هذا وتقدر الكلفة االإجمالية للوحدة الغازية الرابعة GT4 مببلغ 36.619.835 يورو, منها مبلغ 29.036.376 يورو وذلك عن اأعمال التوريد 

GT4 على  الرابعة  الغازية  الوحدة  العام احلايل ومت ر�سملة  اأعمال الرتكيب, وقد مت االنتهاء من امل�سروع خالل  7.583.459 يورو عن  ومبلغ 

ح�ساب املمتلكات واملعدات بتاريخ 1 اآب 2008 وذلك بكلفة اإجمالية تقدر مببلغ 37.960.655 دينار اأردين.

SEPCO من خالل توريد وتركيب وت�سغيل وحدة   Ш اإحالة عطاء تو�سعة حمطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء ل�سالح �سركة  2008 مت  اآب   6 بتاريخ 

103.583.389 دوالر اأمريكي وذلك عن اأعمال  ST2 )100 ميجا واط(, وتقدر الكلفة االإجمالية للوحدة البخارية الثانية مببلغ  بخارية ثانية 

التوريد )CIF( ومبلغ 21.653.123 دينار اأردين وذلك عن اأعمال الرتكيب )ERECTION(, وقد دفعت ال�سركة 15% كدفعة مقدمة من اأعمال 

التوريد وذلك مببلغ 15.537.508 دوالر اأمريكي, ودفعت 20% كدفعة مقدمة من اأعمال الرتكيب وذلك مببلغ 4.330.625 دينار اأردين.

م�سروع	اإن�ساء	انبوب	الغاز

    مت اإحالة عطاء م�سروع اأنبوب الغاز ولوازمه اإىل �سركة فجر االردنية امل�سرية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي بتاريخ 26حزيران 2007 بكلفة اإجمالية 

تقدر بـ500.000 دوالر اأمريكي, وقد اتفق الطرفان على اأن تدفع �سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء 25% من اإجمايل الكلفة خالل اأ�سبوع من تاريخ 

اإ�ستالم الفاتورة وكفالة الدفعة املقدمة بنف�ش القيمة, ودفع 75% من اأعمال التوريدات والرتكيبات والفحو�سات والبالغة 450.000 دوالر اأمريكي 

االأنبوب  ك�سح  اأعمال  75% من  ودفع  الفاتورة,  اإ�ستالم  تاريخ  اأ�سبوع من  الكهرباء وخالل  لتوليد  ال�سمرا  �سركة  وقبولها من  االأعمال  اإنهاء  عند 

بالنيرتوجني وتدفيع الغاز والبالغة 50.000 دوالر اأمريكي تدفع خالل اأ�سبوع من اإمتام العمل وت�سليمه ل�سركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء وقد مت 

حتديد مدة التنفيذ بت�سعة اأ�سابيع من تاريخ االإحالة وقد مت ر�سملة امل�سروع على ح�ساب املمتلكات واملعدات بتاريخ 1 ني�سان 2008.

م�سروع	حفر	بئر	ارتوازي

   مت اإحالة عطاء م�سروع حفر بئر اإرتوازي اإىل �سركة املوقع للخدمات وحفر االآبار وذلك بتاريخ 5 كانون االأول 2007 بكلفة اإجمالية تقدر بـ53.120 

دينار اأردين وقد مت حتديد مدة العمل بـ 45 يوما تقومييًا من تاريخ اأمر املبا�سرة, وقد مت االنتهاء من امل�سروع ومتت ر�سملته على ح�ساب املمتلكات 

واملعدات بتاريخ 1 ني�سان 2008.
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12-املمتلكات	واملعدات	

13-	الدائنون	

14-	امل�ساريف	امل�ستحقة	واملطلوبات	االأخرى	

* مبوجب كتاب دولة رئي�ش الوزراء رقم 4517/1/11/33 بتاريخ 31 اآذار 2005, فقد قرر جمل�ش الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 29 اآذار 
2005 حتديد املكافاأة ال�سنوية لع�سو جمل�ش االإدارة يف �سركات الكهرباء اململوكة من قبل حكومة اململكة االأردنية الها�سمية مبقدار 2.400 دينار 

اأردين للع�سو الواحد. وحيث اأن عدد اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة يتاألف من خم�سة اأع�ساء, فاإن مبلغ املكافاأة امل�ستحق لهم هو مبلغ وقدره 

12.000 دينار اأردين. 

2008/12/31 حتويالت ا�سافات  2008/1/1

الكلفة:
2.152.117 408.467 - 1.743.650 مباين وان�ساءات

1.854.484 - - 1.854.484 خزانات وقود

30.250.476 - - 30.250.476 وحدة غازية اأوىل

30.250.476 - - 30.250.476 وحدة غازية ثانية

40.902.403 40.902.403 - - وحدة غازية ثالثة

37.960.665 37.960.665 - - وحدة غازية رابعة

2.804.500 - - 2.804.500 حمطة حتويل غاز

59.934.779 - - 59.934.779 وحدة بخارية

10.088 - - 10.088  مباين جاهزة

110.223 - 12.988 97.235  اأثاث

106.554 - 7.858 98.696 اأجهزة حا�سوب

640.101 - - 640.101 اأجهزة وبرامج و�سبكات حا�سوب

23.544 - 430 23.114  اأجهزة ات�سال

35.177 - 607 34.570  معدات واأجهزة مكتبية

303.813 - 80.500 223.313  و�سائط نقل

26.276 - 20.926 5.350  اأجهزة كهربائية والكرتونية

101.127 - 9.607 91.520  عدد واأدوات

19.626 - - 19.626 معدات واأثاث خمترب

156.873 22.983 6.951 126.939 معدات ميكانيكة وكهربائية

207.643.302 79.294.518 139.867 128.208.917 جمموع	الكلفة

20082007

399.311391.910ذمم دائنة

1.296.085-ذمة �سركة الكهرباء الوطنية م.ع.م

4.5574.557ذمة �سركة توليد الكهرباء املركزية م.ع.م

35.0686.406.981ذمم دائنة خارجية - متعهدين

438.9368.099.533

20082007

1.606.8821.026.369 م�ساريف فوائد قرو�ش م�ستحقة الدفع

339.096339.096 خم�س�ش التزامات حمتملة

-924.355خم�س�ش �سريبة الدخل - ) اإي�ساح 19(

-30.955�سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

12.00012.000مكافاأة رئي�ش واأع�ساء جمل�ش االإدارة *

3.880618ذمم موظفني

21.33211.413 اأمانات وح�سابات دائنة اأخرى

2.938.5001.389.496
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15-	القرو�س	طويلة	االأجل	

قر�س	ال�سندوق	الكويتي	للتنمية	االإقت�سادية	العربية	

  وقعت ال�سركة بتاريخ 9 اآذار 2005 اتفاقية قر�ش مع ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية بقيمة 29 مليون دينار اأردين )12.250.000 

دينار كويتي( ب�سمان احلكومة االردنية وي�ساهم هذا القر�ش بتمويل 28% من قيمة عقد جزء الدوالر االأمريكي من م�سروع حمطة ال�سمرا لتوليد 

الكهرباء والبالغ )144( مليون دوالر اأمريكي, علمًا اأن ن�سبة الفائدة هي 4% �سنويًا تدفع كل �ستة اأ�سهر )5/15 و 11/15 من كل عام(, وي�سدد مبلغ 

اأ�سل القر�ش على اأربعة وثالثني ق�سطًا ن�سف �سنوي وذلك بعد فرتة �سماح مدتها اأربعة �سنوات تبداأ من تاريخ اأول �سداد الأول طلب �سحب.

قرو�س	ال�سندوق	العربي	لالإمناء	االإقت�سادي	واالإجتماعي	

اأردين  دينار  مليون   50 بقيمة  واالجتماعي  االقت�سادي  لالمناء  العربي  ال�سندوق  مع  قر�ش  اتفاقية   2005 اآيار   8 بتاريخ  ال�سركة  وقعت     

46% من قيمة العقد من جزء الدوالر االأمريكي من م�سروع حمطة  (21.000.000 دينار كويتي( ب�سمان احلكومة االأردنية, وي�ساهم بتمويل 

ال�سمرا لتوليد الكهرباء والبالغ )144( مليون دوالر اأمريكي, علمًا ان ن�سبة الفائدة 4.5% �سنويًا وتدفع كل �ستة اأ�سهر) 5/1 و 11/1 من كل عام( 

وي�سدد مبلغ اأ�سل القر�ش على خم�سة وثالثني ق�سطًا ن�سف �سنوي وذلك بعد فرتة �سماح مدتها خم�سة �سنوات تبداأ من تاريخ اأول �سداد الأول طلب 

�سحب.

  وقعت ال�سركة بتاريخ 6 اآيار 2007 اتفاقية قر�ش مع ال�سندوق العربي لالمناء االقت�سادي واالجتماعي بقيمة 50 مليون دينار اأردين )20.000.000 

دينار كويتي( ب�سمان احلكومة االأردنية, وي�ساهم القر�ش بتمويل ما ن�سبته 100% من التكاليف االإجمالية الأعمال تو�سعة املحطة وذلك من خالل 

4.5% �سنويًا وي�سدد مبلغ اأ�سل القر�ش على خم�سة  500 ميجا واط, علمًا اأن ن�سبة الفائدة  300 ميجا واط اىل حوايل  رفع قدرتها من حوايل 

وثالثني ق�سطًا ن�سف �سنويًا وتكون قيمة كل ق�سط من االأق�ساط االأربعة والثالثني االأوىل مبلغ 570.000 دينار كويتي وتكون قيمة الق�سط االأخري 

620.000 دينار كويتي وذلك بعد فرتة �سماح مدتها خم�ش �سنوات تبداأ من تاريخ اأول �سداد الأول طلب �سحب.

اأردين  دينار  مليون   75 بقيمة  واالجتماعي  االقت�سادي  لالإمناء  العربي  ال�سندوق  مع  قر�ش  اتفاقية   2008 اآذار   10 بتاريخ  ال�سركة  وقعت    

(30.000.000 دينار كويتي( ب�سمان احلكومة االأردنية, وي�ساهم القر�ش بتمويل ما ن�سبته 100% من التكاليف االإجمالية الأعمال تو�سعة املحطة 

عن طريق تنفيذ املرحلة الثانية من امل�سروع وذلك يف �سبيل رفع قدرة املحطة اإىل حوايل 600 ميجا واط, وحتويل املرحلة الثانية من امل�سروع اإىل 

نظام الدورة املركبة, علمًا اأن ن�سبة الفائدة 4.5% �سنويًا, وي�سدد مبلغ اأ�سل القر�ش على خم�سة وثالثني ق�سطًا �سنويًا وتكون قيمة كل ق�سط من 

760.000 دينار كويتي وذلك بعد فرتة  860.000 دينار كويتي وتكون قيمة الق�سط االأخري مبلغ وقدره  االأق�ساط االأربعة والثالثني االأوىل مبلغ 

�سماح مدتها خم�ش �سنوات تبداأ من تاريخ اأول �سداد الأول طلب �سحب.  

20082007

31.387.80531.983.030 قر�ش ال�سندوق الكويتي للتنمية االإقت�سادية العربية

112.327.11587.027.710 قرو�ش ال�سندوق العربي لالإمناء االإقت�سادي واالإجتماعي

21.875.00025.000.000قر�ش التجمع البنكي

165.589.920144.010.740

4.920.8873.125.000ينزل اجلزء املتداول

160.669.033140.885.740اجلزء طويل االأجل



ال�سمرا لتوليد الكهرباء

2008

�0

ال�سمرا لتوليد الكهرباء

قر�س	التجمع	البنكي

وقعت ال�سركة بتاريخ 22 حزيران 2006 اتفاقية قر�ش جتمع بنكي مع بنك القاهرة عمان وبنك االإ�ستثمار العربي االأردين بقيمة 25 مليون دينار 

اأردين بكفالة موجودات ال�سركة وذلك لغايات متويل م�سروع تو�سعة حمطة ال�سمرا من خالل ا�سافة وحدة توليد غازية, علمًا ان ن�سبة الفائدة هي 

6.5% ثابتة الأول �سنة تبداأ من تاريخ توقيع االإتفاقية, وفيما يخ�ش الفرتات الالحقة وابتداء من ال�سنة الثانية �سيتم اعادة النظر ب�سعر الفائدة كل 

�ستة ا�سهر بحيث ي�ساف هام�ش 0.4% �سنويًا اىل العائد املوحد الآخر اإ�سدار ل�سهادات االإيداع اأو اأذونات اخلزينة وتدفع الفائدة كل �ستة اأ�سهر, 

وي�سدد مبلغ اأ�سل القر�ش مبوجب اق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية ومتتالية عددها 16 ق�سط ي�ستحق اولها بعد اربعة وع�سرين �سهرًا من تاريخ توقيع 

االإتفاقية حتى ال�سداد الكامل.

اإن تفا�سيل ح�س�ش هذا القر�ش من بنوك التجمع, هي كما يلي :

16-	تعوي�س	نهاية	اخلدمة	

اإن حركة تعوي�ش نهاية اخلدمة, هي كما يلي:

17-الهبات	وامل�ساعدات	احلكومية	

بناء على قرار جمل�ش  اأردين(  دينار  اأردين )مليون  دينار   1.000.000 قيمتها  وم�ساعدات حكومية  2004 هبات  ال�سركة خالل عام   مت منح 

الوزراء, ومت دفع هذه الهبات وامل�ساعدات بالكامل من قبل كل من �سركة توليد الكهرباء و�سركة الكهرباء الوطنية وكهربة الريف بحواالت �سادرة 

اىل البنوك التي تتعامل معها ال�سركة. 

18-	االإحتياطيات:

 اإحتياطي اإجباري:

مت�سيًا مع متطلبات قانون ال�سركات يف اململكة االأردنية الها�سمية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة, تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي اإجباري بن�سبة 10 

باملئة من الربح ال�سايف حتى يبلغ هذا االحتياطي ربع راأ�سمال ال�سركة املكتتب به , اإن هذا االإحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح على امل�ساهمني.

اإحتياطي اإختياري :

مت�سيًا مع متطلبات قانون ال�سركات يف اململكة االأردنية الها�سمية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة, فاإن للهيئة العامة اأن تقرر اقتطاع ن�سبة ا�سافية 

معينة من االأرباح ال�سنوية ال�سافية لل�سركة حل�ساب االإحتياطي االإختياري, اإن هذا االإحتياطي قابل للتوزيع كاأرباح عاى امل�ساهمني مبوجب قرار 

من الهيئة العامة لل�سركة. وبناءًاعليه فقد او�سى جمل�ش االإدارة ال�سركة اقتطاع ما ن�سبته 20% من اأرباح عام 2008 حل�ساب االإحتياطي االإختياري 

ومت التو�سية اىل الهيئة العامة لل�سركة باملوافقة على هذا االقتطاع خالل عام 2009.

20082007

13.125.00015.000.000 ح�سة بنك القاهرة عمان من القر�ش

8.750.00010.000.000ح�سة بنك االإ�ستثمار العربي من القر�ش

21.875.00025.000.000

3.125.0003.125.000ينزل اجلزء ق�سري االأجل

18.750.00021.875.000اجلزء طويل االأجل

20082007

109.554118.149 الر�سيد كما يف 1 كانون الثاين

(50.275((22.376(امل�سدد خالل ال�سنة

21.99541.680 املخ�س�ش لل�سنة

109.554   109.173 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول
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19-	�سريبة	الدخل

 اأنهت ال�سركة و�سعها ال�سريبي حتى نهاية عام 2004, حيث مت خالل عام 2007 �سدور قرار من جمل�ش الوزراء املوقر رقم )3984( واملت�سمن 

املوافقة على اإعفاء ال�سركة من ر�سيد �سريبة الدخل امل�ستحقة عليها والبالغ 228.394 دينار اأردين وذلك باالإ�ستناد الأحكام املادة )3/ ب( من 

قانون االإعفاء من االأموال العامة رقم )28( ل�سنة 2006, كما قامت دائرة �سريبة الدخل مبراجعة ال�سجالت املحا�سبية لل�سركة لعامي 2005 و 

2006, وقد مت �سدور قرار من دائرة �سريبة الدخل بفر�ش مبلغ 220.302 دينار اأردين ك�سريبة م�ستحقة على ال�سركة لعامي 2005و 2006, اإال 

اأن ال�سركة قد قدمت اعرتا�ش لدى حمكمة �سريبة الدخل ومت ا�ستئناف القرار اإال اأنه مل ي�سدر قرار نهائي من املحكمة حتى تاريخ هذه القوائم 

املالية, هذا وقد قدمت ال�سركة ك�سف التقدير الذاتي عن عام 2007 اإال اأنه مل يتم مراجعة ال�سجالت املحا�سبية لل�سركة من قبل دائرة �سريبة 

الدخل حتى تاريخ هذه القوائم املالية.

اإن حركة خم�س�ش �سريبة الدخل, هي كما يلي:

20-	املعامالت	مع	اأطراف	ذات	عالقة

بلغت مبيعات ال�سركة من الطاقة مبلغ 26.737.605 دينار اأردين ) 2007: 18.899.269 دينار اأردين ( اإىل �سركة الكهرباء الوطنية والتي 

ت�سكل ما ن�سبته 100% من اإيرادات بيع الطاقة.

بلغت امل�ساريف املحملة من �سركة توليد الكهرباء املركزية )2007: 19.378 دينار(.

قامت ال�سركة خالل ال�سنة بقيد املكافاآت والبدالت واملزايا التالية ل�سالح اأع�ساء جمل�ش االإدارة واملدير العام:

21-	كلفة	ت�سغيل	املحطة

20082007

144.563-الر�سيد يف 1 كانون الثاين

(144.563((35.645(امل�سدد خالل ال�سنة

-960.000املخ�س�ش لل�سنة

-924.355الر�سيد كما يف 31 كانون االأول

20082007

12.00012.000 مكافاأة اأع�ساء جمل�ش االإدارة

30.00030.000�سرف بدل رواتب و تنقالت الأع�ساء جمل�ش االإدارة

33.60026.642الرواتب والعالوات واملكافاآت التي تقا�ساها مدير عام ال�سركة

20082007

1.78810.990  م�ساريف �سالمة عامة

5.25614.296م�ساريف خمتربات

3.91416.348 م�ساريف طاقة م�ستجرة

30.84031.004 م�ساريف مياه ت�سغيلية

298.644147.640 اجور نقل مياه عادمة

51.99849.933 م�ساريف مواد كيماوية

392.440270.211
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	22-	امل�ساريف	االإدارية	والعمومية	الت�سغيلية

23-	�سايف	االيرادات	االخرى	

24-اأرباح/)خ�سائر(	فروقات	تقييم	عملة

نتيجة انخفا�ش �سعر الدوالر االأمريكي مقابل العمالت االأجنبية يف نهاية عام 2007 وخا�سة اليورو والذي اأدى بدوره اىل انعكا�ش على �سعر �سرف 

الدينار االأردين مقابل الدينار الكويتي, حيث اأن الدينار الكويتي حترر من الربط مع الدوالر االأمريكي ومت ربطه ب�سلة عمالت وعليه فقد نتج عن 

ذلك وجود فروقات عملة نتيجة اإعادة تقييم القرو�ش املمنوحة لل�سركة مببلغ 8.767.048 دينار اأردين كما يف 31 كانون االأول 2007 ويف نهاية 

عام 2008, نتيجة الرتفاع الدوالر االمريكي مقابل العمالت االأجنبية وخا�سة اليورو, اأدى ذلك اىل انعكا�ش �سعر �سرف الدينار االأردين املربوط 

بالدوالر االأمريكي مقابل الدينار الكويتي املربوط ب�سلة العمالت مما نتج عن ذلك وجود اأرباح فروقات اإعادة تقييم القرو�ش املمنوحة لل�سركة 

مببلغ 4.507.406 دينار اأردين كما يف 31 كانون االأول 2008.

25-االلتزامات	املحتملة	

يوجد على ال�سركة كما يف 31 كانون االأول االلتزمات املحتملة التالية:-

20082007

1.948.1671.373.569رواتب واأجور وملحقاتها

30.00030.000بدل رواتب و تنقالت اأع�ساء جمل�ش االإدارة

3.5733.860م�ساريف تدريب

10.9747.054م�ساريف وفود وموؤمترات

12.82513.130اتعاب مهنية 

3.7411.824دعاية واعالن 

82.00070.333ايجارات 

282.307212.437ر�سوم حكومية وا�سرتاكات 

38.67431.359�سيانة عامة ولوازم 

33.07726.513هاتف وبريد 

12.68112.349قرطا�سية ومطبوعات 

191.034153.229تاأمني 

30.89517.685كهرباء ومياه 

37.48021.239كمبيوتر وانرتنت 

16.92312.076�سيافة 

31.74026.943نظافة 

22.04410.294حمروقات وتدفئة 

62.68160.589حرا�سة 

5.7202.560فحو�سات طبية 

4.5481.628مياومات واقامة و�سفر 

20.88329.403متنوعة 

2.881.9672.118.074

20082007

156.55759.538 ايراد بيع خردة

26.79025.525 ايرادات بيع ن�سخ عطاءات

6.6792.741ايرادات اخرى

190.02687.804

20082007

36.420-التزمات حمتملة عن اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ مل�سروع حفر بئر اإرتوازي 

79.747.02817.986.325التزمات حمتملة عن اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ مل�سروع تو�سعة حمطة ال�سمرا

79.747.02818.022.745
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26-املعامالت	غري	النقدية	

27-	االأدوات	املالية	

اإدارة خماطر راأ�س املال 

تقوم ال�سركة باإدارة راأ�سمالها لتتاأكد باأن ال�سركة تبقى م�ستمرة بينما تقوم باحل�سول على العائد االأعلى من خالل احلد االأمثل الأر�سدة الديون 

وحقوق امل�ساهمني. مل تتغري ا�سرتاتيجية ال�سركة االإجمالية عن �سنة 2007.

اإن هيكلة راأ�ش مال ال�سركة ي�سم حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة والتي تتكون من راأ�ش املال وهبات وم�ساعدات حكومية, واإحتياطيات 

واأرباح مدورة كما هي مدرجة يف بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني.

هيكلة راأ�س املال

اإن هيكلة راأ�ش املال لل�سركة تتمثل بالقرو�ش املمنوحة لها �سواء من موؤ�س�سات مالية حملية اأو خارجية مكفولة من قبل حكومة اململكة االأردنية 

الها�سمية باالإ�سافة اىل راأ�ش املال املمنوح من قبل احلكومة,اإن هيكلة راأ�ش املال يف نهاية ال�سنة هي كما يلي:-

اأهم	ال�سيا�سات	املحا�سبية

وامل�ساريف  باالإيرادات  االإعرتاف  واأ�سا�ش  القيا�ش  اأ�سا�ش  االإعرتاف,  قواعد  فيها  امل�ستخدمة مبا  واالأ�ساليب  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تفا�سيل  اإن 

املتعلقة بكل بند من بنود املوجودات املالية واملطلوبات املالية واأدوات امللكية قد مت بيانها يف االإي�ساح 3 من البيانات املالية.

اإدارة	املخاطر	املالية	

خماطر	ال�سوق	

اإن ن�ساطات ال�سركة ميكن اأن تتعر�ش ب�سكل رئي�سي ملخاطر مالية ناجتة عن ما يلي:-

اإدارة	خماطر	العمالت	االأجنبية	

اأن معظم قرو�ش ال�سركة هي بالدينار الكويتي املرتبط ب�سلة للعمالت االأجنبية, بينما الدينار االأردين مرتبط بالدوالر حيث يتم الت�سديد من 

خالله مما قد ينتج عن ذلك خماطر يف تغريات اأ�سعار ال�سرف. 

اإدارة	خماطر	�سعر	الفائدة

تنتج املخاطر املتعلقة مبعدالت الفائدة ب�سكل رئي�سي عن اإقرتا�سات االأموال مبعدالت فائدة متغرية )عائمة( وعن ودائع ق�سرية االأجل مبعدالت 

فائدة ثابتة. وقد تتعر�ش ال�سركة اىل خماطر معدالت الفائدة نظرا لوجود اأموال مقرت�سة من بنوك وموؤ�س�سات مالية لل�سركة حتى تاريخ القوائم 

املالية.

20082007

2.139.56612.980.498 اطفاء دفعات مدفوعة مقدمًا على ح�ساب امل�سروع يف ح�ساب م�ساريع قيد االجناز

79.294.518711.931حتويالت من ح�ساب م�ساريع قيد االجناز اىل ح�ساب املمتلكات واملعدات

20082007

165.589.920144.010.740املديونية 

55.840.92045.399.431 حقوق امل�ساهمني 

76% :24%75% : 25% هيكلة راأ�ش املال 
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اإدارة	خماطر	االإئتمان	

تتمثل خماطر االإئتمان يف عدم التزام اأحد االأطراف لعقود االأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يوؤدي اإىل تكبد ال�سركة خل�سائر مالية, 

ونظرًا لعدم وجود اأي تعاقدات مع اأي اأطراف اأخرى فاإنه ال يوجد اأي تعر�ش لل�سركة ملخاطر االإئتمان مبختلف اأنواعها. اإن التعر�ش االإئتماين الهام 

بالن�سبة الأي جهة اأو جمموعة جهات لديها خ�سائ�ش مت�سابهة مت االإف�ساح عنها يف اإي�ساح 20. وت�سنف ال�سركة اجلهات التي لديها خ�سائ�ش 

مت�سابهة اإذا كانت ذات عالقة. وفيما عدا املبالغ املتعلقة باالأموال النقـدية. اإن خماطر االإئتمان الناجتة عن االأموال النقدية هي حمددة حيث اأن 

اجلهات التي يتم التعامل معها هي بنوك حملية لديها �سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من اجلهات الرقابية.

والنقد ومرادفات  واالأخرى  التجارية  املدينة  للذمم  االإئتمان  االأعلى ملخاطر  ال�سركة  تعر�سات  املالية متثل  البيانات  املدرجة يف هذه  املبالغ  اإن 

النقد.

اإدارة	خماطر	ال�سيولة	

اإن م�سوؤولية اإدارة خماطر ال�سيولة تقع على جمل�ش االإدارة وذلك الإدارة متطلبات ال�سركة النقدية وال�سيولة ق�سرية االإجل ومتو�سطة االأجل وطويلة 

ا�ستحقاق  تواريخ  وتقابل  دائمة  واملقيمة ب�سورة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  ال�سيولة من خالل مراقبة  باإدارة خماطر  ال�سركة  وتقوم  االأجل. 

املوجودات واملطلوبات النقدية.

غري  النقدية  التدفقات  على  بناءًا  اجلداول  اإعداد  مت  امل�ستقة.  غري  املالية  ال�سركة  ملطلوبات  عليها  املتعاقد  اال�ستحقاقات  االآتي  اجلدول  يبني 

املخ�سومة للمطلوبات املالية وذلك مبوجب تواريخ االإ�ستحقاق املبكرة التي قد يطلب مبوجبها من ال�سركة اأن تقوم بالت�سديد اأو القب�ش. ي�سم 

اجلدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئي�سية والفوائد.

28-معلومات	قطاعية	

 تعمل ال�سركة يف قطاع العمل الرئي�سي الذي يتكون من توليد الطاقة الكهربائية يف خمتلف مناطق اململكة باإ�ستخدام اأي م�سدر من م�سادر 

الطاقة االأولية والطاقة اجلديدة واملتجددة وذلك �سمن ال�سيا�سة العامة للحكومة ومع مراعاة االأحكام القانونية النافذة يف اململكة, وتعمل ال�سركة 

يف قطاع جغرايف واحد هو اململكة االأردنية الها�سمية.

29-امل�سادقة	على	القوائم	املالية

 مت امل�سادقة على القوائم املالية من قبل جمل�ش ادارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 5 اآذار 2009 وتتطلب هذه القوائم املالية موافقة الهيئة 

العامة.

30-اأرقام	املقارنة

 مت اإعادة تبويب وت�سنيف بع�ش اأرقام �سنة 2007 لتتفق مع العر�ش ل�سنة 2008.

املجموعاأكرث	من	�سنة�سنة	واأقلمعدل	الفائدة

:2008 

7.085.989109.1737.195.162اأدوات ال حتمل فائدة

44.920.887160.669.033165.589.920%-6.5%اأدوات حتمل فائدة

12.006.876160.778.206172.785.082املجموع

:2007

12.638.493109.55412.748.047اأدوات ال حتمل فائدة

43.125.000140.885.740144.010.740%-6.5%اأدوات حتمل فائدة

15.763.493140.995.294156.758.787املجموع


