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•تعد �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء من �أكرب �شركات قطاع الكهرباء يف جمال توليد الطاقة الكهربائية ورفد النظام الكهربائي وذلك نتيجة
جلملة من التو�سعات منذ بداية ن�ش�أتها عام  2004ولغاية تاريخه حيث بد�أت ال�شركة بقدرة توليدية مقدارها ( )300ميجا واط و�أ�صبحت
الآن بقدرة توليدية مقدارها ( )500ميجا واط  .وبلغ �إجمايل موجوداتها ( )270مليون دينار.
•ومن املتوقع �أن ت�صل قدرة ال�شركة التوليدية �إلى ( )1000ميجا واط يف ال�سنوات القادمة وذلك بعد ا�ستكمال م�شروع املرحلة الثانية
(الدورة املركبة الثانية) بقدرة ( )100ميجا واط وم�شروع املرحلة الثالثة (دورة ب�سيطة) بقدرة �إجمالية ( )286ميجا واط بالإ�ضافة
�إلى م�شاريع �أخرى .
•�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء من ال�شركات الواعدة والتي ت�سعى �إلى التميز يف �أدائها بجميع جماالت عملها حيث قامت بحو�سبة جميع
جماالت عملها وكذلك تنفذ الآن م�شروع احل�صول على �شهادة الآيزو ).(OHSAS18001, ISO 14001 ISO 9001
•ومن املتوقع انتقال املكاتب الرئي�سية �إلى املوقع اجلديد الكائن يف منطقة �أم ال�سماق اجلنوبي مقابل مبنى �شركة البرتول الوطنية يف
منت�صف عام . 2010
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ال�شركة يف �سطور
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تلبية للطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية وتنفيذ ًا لتوجيهات احلكومة الر�شيدة فقد
وا�صلت �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء تنفيذها مل�شاريع التو�سعة ومازال العمل جار على
م�شروع الدورة املركبة للمرحلة الثانية ومن امل�أمول �أن يدخل هذا امل�شروع يف الت�شغيل
التجاري يف منت�صف عام  2010ومن جانب �أخر فقد مت �إحالة م�شروع املرحلة الثالثة
كم�شروع دورة ب�سيطة يف الربع الأخري من عام  2009علم ًا �أن هذا امل�شروع يتكون من
وحدتني غازيتني بقدرة  140ميجاواط لكل منهما.
و�سينتهي العمل من الوحدة الأولى من هذا امل�شروع يف نهاية عام  2010يليها الوحدة الثانية
يف بداية عام  2011و�ستوا�صل ال�شركة االرتقاء ب�إجنازاتها نحو مزيد ًا من التميز والكفاءة
العالية �ضمن �إدراكها لأهمية ر�سالتها واملتمثلة يف توفري الطاقة الكهربائية الالزمة
الحتياجات النظام الكهربائي وفق �أعلى درجات الكفاءات واملوثوقية ووفق ًا لاللتزام
التام باملعايري الدولية املتعلقة مبتطلبات البيئة ولتحقيق هذه الروئى فقد �أولت ال�شركة
جل اهتمامها بالقوى العاملة يف ال�شركة وذلك من خالل و�ضع برامج تدريب وت�أهيل
للمهند�سني والفنيني والقوى العاملة الأخرى وهذا من �ش�أنه تعزيز الكفاءة وا�ستثمار جميع
الطاقات املتوفرة.

املـديـر العــام
عطوفة املهند�س � /أجمـد الـروا�شـدة
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كلمة املدير العام

وفيما يتعلق باجلانب البيئي فقد مت ت�ضمني م�شروع املرحلة الثانية �ضمن م�شروع �آلية
التنمية النظيفة ومت �إحالته على �شركة  Shellالعاملية ومن امل�أمول �أن يتم ت�سجيله
واعتماده لال�ستفادة من برتوكول كيوتو وهذا من �ش�أنه �أن يحقق عوائد مالية �إ�ضافية
لل�شركة.
ويف اخلتام ي�سرين ،ومبنا�سبة �صدور التقرير ال�سنوي لل�شركة لعام � ،2009أن �أتقدم
بخال�ص ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء املجل�س الكرام على دورهم
الكبري والهام فيما حققته ال�شركة من �إجنازات .كما ا�شكر جميع العاملني يف ال�شركة يف
جميع مواقعهم على جهودهم وعطائهم املتميز.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقنا جميع ًا خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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الإطار العام للهيكل التنظيمي لل�شركة
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القوى العاملة
بلغ عدد موظفي ال�شركة يف  2009/12/ 31كما يلي -:
عدد املوظفني
5
201
20
30
256

مكان العمل
االدارة العليا
م�ساعدية ال�ش�ؤون الفنية
م�ساعدية ال�ش�ؤون املالية
م�ساعدية ال�ش�ؤون االدارية
املجموع

دوران موظفي ال�شركة لعام 2009
�أ -التعيينات
العدد

الوظيفة

1
1
10
1
1
18
1
2
1
36

مهند�س مب�ستوى مدير دائـرة ( ال�صيانة امليكانيكية )
رئي�س ق�سم التحكم
مهند�سني
اداري
محا�سب
فنيني
م�شرف زراعي
�سائق
عامل
املجموع
ب -اال�ستقاالت
الوظيفة
العدد

مهند�س

مراقب

فنــي

م�أمور �إ�ستعالمات

املجموع

7

1

3

1

12

15

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

الإدارة العليـــــــــــا
-

-

6
1

1

-

-

-

امل�ساعدية الفنيـة
1
-

1

-

-

3

1

9

-

-

1
1

1

9

1

1

13

2

1

1

-

امل�ساعدية
37

-

-

37

مدير عام

4

-

-

4

م�ساعد مدير عام

104

4

-

101

رئي�س �إدارة محطة

4

مدير دائرة

2

-

1

1

طبيب

8

6

1

-

امني �سر عطاءات

17

6

6

5

رئي�س ق�سم

13

3

3

6

رئي�س �شعبة

33

-

11

22

مهند�س

4

-

-

4

مراقب

1

-

-

1

فني

256

20

30

201

مربمج

امل�ساعدية الإدارية

ممر�ض  +م�ساعد �صيديل

-

مدقق  +محا�سب � +أمني �صندوق

3

م�شرف اداري +اداري

-

�سكرترية طابعة  +مدخلة بيانات

امل�ساعدية املاليـة

خدمات م�ساندة

-

امني م�ستودع  +خازن

املجمــــــــــــــــــــوع

محلل مخترب

1

5

اجلدول التايل يبني عدد وتوزيع العاملني يف ال�شركة كما هو يف 2009/12/ 31
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التدقيق الداخلي
نظرا لكرب حجم ال�شركة وتعدد عملياتها تداخلها وحلاجة الإدارة �إلى املعلومات �أوال ب�أول عن جميع نواحي ن�شاط ال�شركة واعتمادهم على
املعلومات التي يوفرها النظام املحا�سبي وغريه من نظم املعلومات وحر�صهم على دقة املعلومات و�إمكانية االعتماد عليها  ،وحيث �أن نظم الرقابة
الداخلية هي عبارة عن خطة التنظيم وكل الطرق واملقايي�س والإجراءات املن�سقة التي ت�ضعها �إدارة ال�شركة بق�صد املحافظة على �أ�صولها.
ول�ضمان دقة و�سالمة البيانات املحا�سبية وزيادة �إمكانية االعتماد عليها ولتحقيق الكفاءة الت�شغيلية وللتحقق من �إتباع امل�سئولني ال�سيا�سات
الإدارية املو�ضوعة بوا�سطة الإدارة� ،أرتئ جمل�س الإدارة املوقر بجل�سته الثالثة واملنعقدة بتاريخ  2009/4/22على ا�ستحداث دائرة التدقيق
الداخلي وتعيني مديرا لها بدال من ال�شاغر ال�سابق وهو مدقق داخلي وذلك لتفعيل دور الرقابة الداخلية �إميانا منهم ب�أن التدقيق الداخلي جزء
من �آلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية.
ولكي تقوم دائرة التدقيق الداخلي بعملها مبهنية ومو�ضوعية فهي تعمل ب�شكل م�ستقل ومت اتباعها �إداريا لعطوفة املدير العام ومهنيا (فنيا)
ملعايل رئي�س املجل�س،وحيث �أنها تتمتع با�ستقاللية وتهدف �إلى املحافظة على ممتلكات ال�شركة من خالل تطبيق الأنظمة وال�سيا�سات املعمول
بها وم�ساعدة ال�شركة على حتقيق �أهدافها بطرق منظمة لتقييم وحت�سني فعالية �إدارة املخاطر والرقابة ف�أنه ترتب على ذلك القيام ب�إجراءات
التدقيق مبا يكفل التدقيق امل�ستمر �أي ال�سابق وهو جزء من الأعمال اليومية والتدقيق الدوري واملفاجئ �أي الالحق والقائم على عمل جوالت
و�أخذ عينات للتدقيق عليها،وكما �أن دائرة التدقيق الداخلي تعمل على تقدمي اقرتاحات لتطوير العمل.

تويل �شركة ال�سمرا اهتمام ًا خا�ص ًا بالتدريب لتنمية املوارد الب�شرية ورفع كفاءة العاملني فيها مبا يتنا�سب مع الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة
مبختلف �أق�سامها وقد �أجنزت اخلطة التدريبية بنا ًء على االحتياجات التدريبية الفعلية وذلك من خالل تنفيذ الدورات التدريبية وور�شات العمل
املختلفة .
يبي �أعداد وجماالت التدريب خالل عام 2009
اجلدول نّ
الرقم البيـــــان

عدد امل�شاركني

1

املهند�سني الذين مت تدريبهم لغايات التعيني من اجلامعات.

18

2

الفنيني الذين مت تدريبهم لغايات التعيني من كليات املهن الهند�سية.

6

3

املتدربني من طلبة اجلامعات احلكومية ( تخ�ص�صات هند�سية) ال�ستكمال متطلبات البكالوريو�س.

19

4

املتدربني من كليات املهن الهند�سية.

13

5

املوظفني امل�شاركني يف ندوات وور�ش عمل �أو م�ؤمترات.

40

6

املوظفني امل�شاركني يف الدورات التدريبية الداخلية.

130

7

املتدربني من نقابة املهند�سني الأردنيني.

2

8

مهند�سي ال�شركة الذين �شاركوا يف الفحو�صات امل�صنعية.

40

9

ور�شة فنية عقدتها ال�شركة بعنوان �أ�سباب وت�أثريات التوافقيات.

10
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التــ�أمــني ال�صــحي
ا�ستمرار ًا للإدارة الذاتية للت�أمني ال�صحي بالتعاون مع جلنة الت�أمني ال�صحي� ،سعت �إدارة ال�شركة �إلى حت�سني نوعية اخلدمات الطبية املقدمة
للموظفني مع احلفاظ على موارد ال�صندوق ،حيث مت اعتماد الأ�سعار التف�ضيلية لتخفي�ض نفقات العالج  ،ومتابعة �إجراءات التدقيق الطبي
املميز وكذلك التوا�صل الدائم مع اجلهات الطبية ومتابعة املر�ضى على مدار ال�ساعة الأمر الذي �أدى �إلى حتقيق وفر مايل ُيقارب  37000دينار.
ومن الإجنازات التي متت خالل عام :2009
1 .1اعتماد و�إ�صدار �شبكة طبية محدثة ومتميزة ويتم حتديثها با�ستمرار متا�شي ًا مع التطورات الطبية ومتطلبات املوظفني.
�2 .2إعطاء مطعوم الأنفلونزا جمان ًا للموظفني .
3 .3عقد ( )50جلنة طبية مركزية وفرعية مت خاللها معاينة ( )60حالة �سواء لغايات التعيني �أو حاالت مر�ضية �أو حوادث �شخ�صية .
�4 .4صرف نظارات طبية للموظفني وذلك من خالل ت�سهيل الإجراءات الالزمة لذلك من( فح�ص للنظر وت�أمني كتب التغطية ) حيث مت عمل
هذه الإجراءات يف �أماكن عمل املوظفني.
�5 .5شـراء �سيارة �إ�سعاف للمحطة .
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•يجري العمل الآن يف مختلف قطاعات ال�شركة با�ستخدام احلا�سوب يف اجناز الأعمال اليومية املختلفة وذلك با�ستخدام برجميات
( )Oracle ERPللأنظمة املالية والإدارية والفنية حيث يتم ذلك ب�شكل متوازي مع العمل اليدوي ومن املتوقع �أن ن�صل يف منت�صف
عام � 2010إلى االعتماد الكلي على الأنظمة املحو�سبة واال�ستغناء عن العمل اليدوي .
•ويعمل جميع م�ستخدمي احلا�سوب مبا فيهم �إدارة املحطة ودائرة موقع امل�شروع من خالل �شبكة واحدة تت�صل بغرفة الت�شغيل الرئي�سية
للحا�سوب التي حتتوي على خوادم ال�شبكة الرئي�سية .
•ويف جمال ا�ستخدام االنرتنت والربيد االلكرتوين فقد زادت �أعداد امل�ستخدمني عن ال�سنوات ال�سابقة وخ�صو�ص ًا يف جمال املرا�سالت
الفنية املتعلقة بتو�سعات املحطة .
•وا�ستكما ًال لتوجهات �إدارة ال�شركة حلو�سبة �أعمالها فقد مت طرح عطاء نظام �أر�شفة �إلكرتونية وذلك لأر�شفة جميع الوثائق واملرا�سالت
املتعلقة بال�شركة ومن املتوقع �أن ينتهي العمل به خالل عام . 2010
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حو�سبة قطاعات عمل ال�شركة

•وبتوجيهات من الإدارة العليا لل�شركة يف جمال رفع كفاءة وحت�سني املعرفة الفنية يف جمال احلا�سوب لدى العاملني يف مختلف القطاعات
ت�سعى ال�شركة خالل عام  2010لتجهيز مخترب حا�سوب حديث يف موقع ال�شركة اجلديد ليلبي هذه االحتياجات والتطلعات امل�ستقبلية .
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نظام املوا�صفات العاملية ISO
ا�ستمرت �إدارة ال�شركة بالتعاون مع �شركة  SGSلتنفيذ مراحل نظام املوا�صفات العاملية  ISOوهي :
1 .1نظام �إدارة اجلودة ()ISO 9001
2 .2نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية (OHSAS – )18001
3 .3نظام �إدارة البيئة ()ISO 14001
فقد مت االنتهاء من املرحلة الأولى من مراحل امل�شروع الثالث وهي مرحلة التدريب والت�أهيل  ،حيث مت عقد دورات وور�ش عمل متخ�ص�صة
ومختلفة بني موقعي ال�شركة ( املكاتب الرئي�سية واملحطة )  ،وقد �شارك اكرث من ( )18موظف بهذه الدورات والور�ش .
هذا وقد مت االنتقال �إلى املرحلة الثانية من مراحل امل�شروع وهي مرحلة حتديد الفجوات وتقييم النتائج ورفع التو�صيات النهائية (Gap
 ،)Analysisالتخاذ الإجراءات الالزمة وا�ستكمال هذه املرحلة ح�سب املطلوب ب�شكل كامل  ،متهيد ًا لالنتقال �إلى املرحلة الثالثة والأخرية
وهي مرحلة التدقيق النهائي ومنح ال�شهادات  ،واملتوقع احل�صول عليها يف منت�صف عام . 2010

بلغ احلمل الأق�صى الإجمايل لعام  2009يف النظام الكهربائي املوحد  2300ميجا واط مقارنة مع  2230ميجاواط يف عام � 2008أي بن�سبة
منو  %3.14مقابل  %4.69لعام  2008فيما بلغ احلمل االق�صى للنظام الكهربائي يف اململكة لعام  2320 (2009ميجاواط )مقابل( 2260
ميجاواط) عام � 2008أي بن�سبة منو مقدارها  % 2.65مقابل  %4.63خالل عام  2008هذا وقد �ساهمت ال�شركات بتغطية احلمل االق�صى يف
النظام الكهربائي املوحد كما هو مو�ضح بجدول رقم( ،)1بلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة لعام  2009يف النظام الكهربائي املوحد 14450
جيجا واط �ساعة مقابل  14177جيجا واط �ساعة لعام � ،2008ساهمت ال�شركة بن�سبة  %25.11من �إجمايل الطاقة الكهربائية املولدة مقابل
 %26.35و �ساهمت �شركة توليد الكهرباء املركزية بن�سبة  %55.42مقابل  %62.4لعام  2008فيما �ساهمت �شركة املناخر بن�سبة ، %16.26
مرفق جدول رقم()4
وبلغت كمية الطاقة امل�ستوردة لعام  2009من ال�شبكتني امل�صرية وال�سورية  383جيجا واط �ساعة مقارنة مع  547جيجا واط �ساعة يف عام . 2008
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الطلب على الطاقة الكهربائية يف عام 2009

م�شروع الدورة املركبة  -املرحلة الثانية
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مبيعات الطاقـة الكهربائيــة ل�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء عام 2009
بلغت مبيعات ال�شركة من الطاقـة الكهربائيــة  3564.498جيجاواط �ساعة يف عام  2009مقابل  3629.383جيجاواط �ساعة لعام  2008بن�سبة
تناق�ص مقدارها  ، %1.79حيث كانت مبيعات ال�شركة من املرحلة الأولى الدورة املركبة  2471.388جيجاواط �ساعة وللمرحلة الثانية الدورة
الب�سيطة  1093.11جيجاواط �ساعة.

منظر عام ملحطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
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جدول رقم ()1
تطور احلمل الأق�صى ( ميجاواط )
2009

2008

�شركة توليد الكهرباء املركزية

1439

1226

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

501

477

�شركة املناخر � /شرق عمان

254

250

�شركات �أخرى يف النظام الكهربائي

15

5

الطاقة الكهربائية امل�ستوردة من الربط امل�صري وال�سوري

91

272

النظام الكهربائي املوحد

2300

2230

ن�سبة النمو %

3.14

4.69

20

30

�أحمال اململكة

2320

2260

ن�سبة النمو %

2.65

4.63

�شركات �أخرى خارج النظام الكهربائي
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الأحمال الكهربائية للنظام الكهربائي املوحد ()2008 ، 2009

منحنى احلمل الأق�صى للنظام الكهربائي املوحد ()2008 ، 2009
�شكل رقم ()1
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احلمل الأق�صى (ال�صباحي  ،امل�سائي) والأدنى على كافة اال�شهر لعامي ()2008،2009

االحمال الق�صوى ال�صباحيه وامل�سائيه (م.واط) لعام 2009
جدول رقم ()2
ال�شهر

احلمل
االدنى

اليوم

الوقت

كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�آب
�أيلول
ت�شرين الأول
ت�شرين الثاين
كانون الأول

1090
1080
1035
1030
1060
1200
1225
1240
1035
1110
1005
1060

30
21
13
3
8
5
17
28
21
2
29
5

07:00
04:00
06:00
07:00
06:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
04:00

احلمل
االق�صى
ال�صباحي
2070
2050
2100
1770
2000
2190
2300
2280
1940
2050
1950
2040

اليوم

الوقت

4
21
1
18
18
30
29
5
3
20
3
30

12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
14:00
14:00
14:00
13:00
14:00
14:00
12:00

احلمل
االق�صى
امل�سائي
2220
2120
2120
1930
2000
2035
2130
2180
1960
2100
2140
2200

اليوم

الوقت

4
17
4
1
18
30
28
19
12
20
18
9

18:00
18:00
18:20
19:40
20:00
20:30
20:30
20:00
21:10
18:30
17:20
17:10

االحمال الق�صوى ال�صباحيه وامل�سائيه (م.واط) لعام 2008
جدول رقم ()3
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ال�شهر

احلمل
االدنى

اليوم

الوقت

احلمل
االق�صى
ال�صباحي

اليوم

كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�آب
�أيلول
ت�شرين الأول
ت�شرين الثاين
كانون الأول

970
1040
960
1015
980
1140
1220
1225
1170
970
1020
950

31
29
21
4
2
13
11
16
29
1
7
10

03:00
07:00
06:00
07:00
07:00
06:00
07:00
06:00
06:00
07:00
06:00
06:00

2120
2100
1850
1860
1880
2130
2160
2230
2040
1860
1780
2050

23
19
3
26
29
24
22
19
2
5
29
27

الوقت
12:00
13:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:20
13:00
14:00
12:00
12:00

احلمل
االق�صى
امل�سائي

اليوم

الوقت

2150
2100
1970
1850
1880
1980
2060
2200
2000
1920
1990
2155

13
2
1
23
31
25
22
27
6
5
30
27

18:00
18:00
18:00
20:00
20:00
21:00
20:00
20:00
21:00
19:00
17:00
17:00
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احلمل الأق�صى (ال�صباحي  ،امل�سائي) والأدنى للنظام الكهربائي املوحد ()2008،2009
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الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف اململكة يف عام( )2009
جدول رقم ()4
الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف اململكة ( ج.و�.س)
2009
�أ.

ب.

28

2008

النظام الكهربائي املوحد
�شركة توليد الكهرباء املركزية

8009

8851

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

3629

3736

�شركة املناخر� /شرق عمان

2350

896

�سد امللك طالل

14

15

�شركة البوتا�س العربية

0

64

�شركة م�صانع اال�سمنت االردنية

0

0

ال�شركة االردنية الهندية للكيماويات

58

59

�شركة الغاز احليوي االردنية

7

9

طاقة م�ستوردة ( الربط امل�صري وال�سوري)

383

547

الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف النظام الكهربائي املوحد

14450

14177

ن�سبة النمو ال�سنوي %

1.926

9.3

باقي ال�صناعات الكربى

205

208

�إجمايل الطاقة الكهربائية يف اململكة

14655

14385

ن�سبة النمو ال�سنوي %

1.877

8.93

جدول رقم ()5
�إح�صائيات مميزة يف عام  2009ل�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
2009

2008

2300

2230

)2526.22(CC
)1102.824(SC
)54.831(CC
)9.714(SC

) 2768.757CC
)967.194(SC
) ) 87.705CC
)18.862(SC

الن�سبة املئوية للطاقة امل�ستهلكة داخليا يف محطة التوليد ( ) %

1.81

2.93

الطاقة امل�صدرة ( 400ك.ف) �إلى �شركة الكهرباء الوطنية
(ج.و�.س)
الطاقة امل�ستهلكة ملحطة التحويل  6.6ك.ف ل�شركة الكهرباء
الوطنية (م.و�.س)

)2471.124(CC
)1093.11(SC

)2680.495 (CC
)948.332(SC

264.42

556.47

)2471.388(CC
)1093.11(SC
)385.076(CC
)78.447(SC
)138.687 (CC
)28.253 (SC
)19782219.084(CC
)13946541.564(SC

)2681.051(CC
)948.332(SC
)607.95 (CC
)867.767 (SC
)176.403 (CC
)310.668 (SC
)21497144.696(CC
)11505192.951(SC

الكفاءة ال�شاملة (  ) %مولد دورة مركبة *

43.54

43.9

الكفاءة ال�شاملة (  ) %مولد دورة ب�سيطة*

26.98

28.68

الكفاءة ال�شاملة (  ) %م�صدر دورة مركبة*

42.59

42.51

الكفاءة ال�شاملة (  ) %م�صدر دورة ب�سيطة*

26.74

28.04

)8010(CC
)12761(SC

)8026(CC
)12165(SC

احلمل الأق�صى للنظام الكهربائي ( م.واط )
الطاقة املولدة الإجمالية ( ج.و�.س )
الطاقة امل�ستهلكة داخليا يف محطة التوليد ( ج.و�.س )

الطاقة املباعة الى �شركة الكهرباء الوطنية (ج.و�.س )
ا�ستهالك ال�سوالر ( مرت مكعب )
القيمة االجمالية لل�سوالر ( الف دينار )
ا�ستهالك الغاز الطبيعي ( م.و.ح.ب )

معدل اال�ستهالك النوعي م�صدر م.و.ح.ب/ك.و�.س
)* (HHV
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اح�صائيات مميزة ل�شركة ال�سمرا يف عام 2009
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م�ؤ�شرات الأداء ل�شركة ال�سمرا لعام 2009
جدول رقم ()6
م�ؤ�شرات الأداء الفنية

2009

2008

الكفاءة مولد «دورة مركبة « *HHV

%43.54

%43.90

الكفاءة م�صدر»دورة مركبة « *HHV

%42.59

%42.51

الكفاءة مولد «دورة ب�سيطة « *HHV

%26.98

%28.68

الكفاءة م�صدر «دورة ب�سيطة « *HHV

%26.74

%28.04

التوافرية للوحدة الغازية الأولى )(GT1

%94.1

%99.3

التوافرية للوحدة الغازية الثانية)(GT2

%93.7

%99.2

التوافرية للوحدة البخارية )(ST1

%89.3

%98.4

التوافرية للوحدة الغازية الثالثة )(GT3

%92.6

%97.7

التوافرية للوحدة الغازية الرابعة )(GT4

%95.6

%98.5

ن�سبة الطاقة امل�ستهلكة داخلي ًا

%1.81

%2.93

م�ؤ�شرات الأداء املالية
معدل �سعر البيع (فل�س/ك.و�.س)

**

25.59

م�ؤ�شرات القوى العاملة
الإنتاجية ال�سنوية ( ج.و�.س  /موظف )

* :HHV

14.17

High Heat Value

**معدل �سعر البيع غري �شامل �سعر الغاز الطبيعي حيث يتم دفعه من قبل �شركة الكهرباء الوطنية.
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14.75

ا�ستمرت ال�شركة يف نهجها القائم على املحافظة على �سالمة العاملني واملعدات واحلد من �إ�صابات وحوادث العمل وذلك من خالل ت�أمني
م�ستلزمات ال�سالمة العامة جلميع العاملني ومن خالل القيام بجوالت ال�سالمة لكافة مرافق املحطة والت�أكد من تقيد جميع العاملني بتعليمات
ال�سالمة ,وكما حر�صت ال�شركة على حتديث خطط عمل الطوارئ ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل للعام  , 2009ويف خطوة تهدف �إلى منع
التدخني يف املحطة مت و�ضع �أكواخ مخ�ص�صة للتدخني يف مختلف املرافق.
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ال�سالمة العامة

موقع م�شروع الدورة الب�سيطة  -املرحلة الثالثة
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�آليــة التنميــة النظيفـــة
حر�صت �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء على موا�صلة جهودها احلثيثة نحو بيئة �أنظف بتخفي�ض انبعاث غاز ثاين �أوك�سيد الكربون �أحد �أهم
الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري و التغري املناخي و اال�ستفادة من العوائد املحتملة م�ستقبال لرفد �إيرادات ال�شركة نتيجة لهذا
اخلف�ض �ضمن برامج �آلية التنمية النظيفة املنبثقة عن بروتوكول كيوتو وذلك عن طريق:
•تطوير م�شروع محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء – املرحلة الأولى و بيع خف�ض غاز ثاين اوك�سيد الكربون ح�سب العقد املربم مع �شركة
.MGM international
•تطوير م�شروع محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء – املرحلة الثانية و بيع خف�ض غاز ثاين �أو ك�سيد الكربون ح�سب العقد املربم مع �شركة
 Shell Trading Internationalومت تعيني مدير ًا مل�شروع �آلية التنمية النظيفة املرحلة الثانية.

ال�صـيانــة

�شهد العام  2009جمموعة من برامج ال�صيانة الت�صحيحية و برامج ال�صيانة الوقائية على جميع الوحدات التوليدية العاملة والتي مت تنفيذها
يف مواعيدها املقررة.
وكانت برامج ال�صيانة الوقائية على النحو الآتي :
ال�صيانة

الوحدة التوليدية

تاريخ ال�صيانة

 HOT GAS PATH INSPECTIONالوحدة الغازية الأولىGT1

 2009/3/18ولغاية 2009/4/7

 HOT GAS PATH INSPECTIONالوحدة الغازية الثانية GT2

 2009/4/8ولغاية 2009/4/30

 COMBUSTION INSPECTIONالوحدة الغازية الثالثة GT3

 2009/5/1ولغاية . 2009/5/6

 COMBUSTION INSPECTIONالوحدة الغازية الرابعة GT4

 2009/12/17ولغاية 2009/12/22

الوحدة البخارية الأولى ST1

 2009/3/20ولغاية 2009/4/22

STEAM UNIT MAJOUR
OVERHAUL

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

ال�صـيانــة وقطع الغيار

كما مت حتديد برامج ال�صيانة الوقائية يف الربع الأخري من عام  2010على النحو الآتي :
 COMBUSTION INSPECTIONعلى الوحدة الغازية الأولى GT1
 HOT GAS PATH INSPECTIONعلى الوحدة الغازية الثانية GT2
 HOT GAS PATH INSPECTIONعلى الوحدة الغازية الثالثة GT3
هذا وقد بلغت توافرية الوحدات التوليدية ملحطة ال�سمرا لعام  ) %93.078 ( 2009على الرغم من القيام ب�أعمال ال�صيانة الوقائية على جميع
الوحدات التوليدية العاملة.
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قطـع الغيــار
حر�صت ال�شركة على ت�أمني جميع قطع الغيار الالزمة لتنفيذ برامج ال�صيانة املختلفة و ال�ستمرار عمل الوحدات التوليدية و كذلك قطع الغيار
الإ�سرتاتيجية من خالل طلبيات �شراء قطع الغيار ,وكما حر�صت على جتهيز م�شاغل ال�صيانة ب�أحدث الأجهزة واملعدات ومعايرتها ح�سب
املوا�صفات العاملية ,وجتهيز امل�ستودعات بالبنية التحتية الالزمة لقطع غيار ومعدات مراحل التو�سعة اجلديدة وقبل البدء بتنفيذها.

جتهيز قطع الغيار واملعدات الالزمة لإجراء �أعمال ال�صيانة
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م�شروع الدورة املركبة – املرحلة الثانية :
امل�شروع عبارة عن حتويل التوربينني الغازيني الثالث والرابع العاملني حالي ًا �إلى الدورة املركبة وذلك ب�إ�ضافة مرجلني بخاريني لإنتاج البخار
وتوربني بخاري واحد ومولد كهربائي ومحول رئي�سي وبقدرة حوايل  100م.واط  ،وكذلك ت�ضمن امل�شروع ثالث مولدات للطوارئ تدار مبحركات
ديزل وملحقاتها بقدرة �إجمالية حوايل  5م.واط .
مت �إحالة العطاء على �شركة  SEPCO IIIال�صينية وبكلفة تبلغ حوايل  97مليون دينار �أردين ومت توقيع اتفاقية الإحالة بتاريخ 2008/8/13
وتبلغ مدة امل�شروع � 22شهر ًا.
بلغت ن�سبة االجناز الكلية للم�شروع حتى نهاية عام  2009ما يقارب  %80ومن املتوقع �أن تبد�أ �أعمال الفحو�صات يف �شهر �آذار  2010/والت�شغيل
التجاري يف منت�صف حزيران . 2010
م�شروع الدورة الب�سيطة – املرحلة الثالثة :
تنفيذ ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم  23423/1/11/33تاريخ  2008/12/17والقا�ضي بتكليف �شركة ال�سمرا لتوليد الكهربـاء ب�إن�شـاء وحدتـني
غازيتني يف محطـة ال�سمـرا  ,مت طـرح العطاء رقم  2008/25بتاريخ  2008/12/28وبعد الدرا�سـة الفنية واملـالية مت �إحـالته بتاريخ 2009/09/28
على �شـركة  Hanwhaالكـورية ومببلغ �إجمايل قدره ( 139مليون دينار �أردين).
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مـراحـل التو�سـع يف محطـة ال�ســمرا

يتكون امل�شروع من وحدتني غازيتني بقدرة  143م.واط لكل منهما وبقدرة �إجمالية  286م.واط ومن املتوقع �أن يتم ت�شغيل الوحدة الغازية
الأولى جتاري ًا بتاريخ  2010/11/27وت�شغيل الوحدة الغازية الثانية جتاري ًا بتاريخ  2011/1/27بحيث ت�صبح القدرة الإجمالية للمحطة 886
ميجاواط.

حفل توقيع عقد م�شروع املرحلة الثالثة للدورة الب�سيطة مع �شركة  Hanwhaالكورية
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التعرفة الكهربائية ل�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
مت التو�صل �إلى اتفاق مع �شركة الكهرباء الوطنية على تعرفة لعام  2009مبنية على مبد أ� الإ�ستطاعة وكانت على النحو التايل:
•تعرفة الإ�ستطاعة :حت�سب على �أ�سا�س قدرة الوحدات الداخلة يف الإنتاج واملقدر بـ( )500ميجاواط ،وتنق�سم �إلى ثالث فئات:
 .1الإطفاء اجلزئي للم�شروع:
تقدر بـ ( )3.149دينار� /شهر ويتم احت�سابها عن طريق اعتماد هيكلية ر�أ�س املال يف حينه على �أ�سا�س �إعتماد مبد�أ الـ WACCيف احت�ساب
كلفة ر�أ�س املال والتي �ستدخل يف احت�ساب القيمة احلالية للم�شروع بعد � 20سنة.
 .2تعرفة م�صاريف الت�شغيل وال�صيانة الثابتة:
قدرت تعرفة ال�صيانة والت�شغيل الثابتة بـ( )0.724دينار /ك.و�/شهر  .مح�سوبة على �أ�سا�س  %2من قيمة املوجودات املقدرة بـ( )217مليون
دينار .
 .3امل�صاريف الإدارية:
قدرت تعرفة امل�صاريف الإدارية والرواتب بـ( )0.667دينار/ك.و� /شهر .مح�سوبة على �أ�سا�س امل�صاريف املقدرة يف موازنة عام  2009والبالغة
( )4مليون دينار.
•تعرفة الإنتاج :وحتت�سب على الكميات املنتجة وتقدر بـ( )0.1116فل�س/ك.و�.س.
•تتحمل �شركة الكهرباء الوطنية الوقود وبكافة �أنواعه.
•يتم �إعادة احت�ساب التعرفة عند دخول وحدات جديدة �إلى اخلدمة.
•يتم �أخذ  %50من معدالت اخل�صم  CPIلكل من تعرفة ال�صيانة الثابتة وامل�صاريف الإدارية ولكن يف امل�صاريف الإدارية محددة بـ ()%4
كحد �أدنى.
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�أوال :تعرفة اجلملة

من 2008/3/14
حتى 2008/12/31

من 2009/1/1
حتى 2010/1/15

من 2010/1/16

�أ� -شركة الكهرباء الأردنية
�أ 1-احلمل الأق�صى (دينار/ك.و�/شهر)
�أ 2-التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
�أ 3-التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
ب� -شركة توزيع الكهرباء
ب 1-احلمل الأق�صى (دينار/ك.و�/شهر)
ب 2-التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
ب 3-التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
ج� -شركة كهرباء محافظة اربد
ج 1-احلمل الأق�صى (دينار/ك.و�/شهر)
ج 2-التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
ج 3-التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
د -تعرفة امل�شرتكني الكبار
د 1 -احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط�/شهر)
د 2 -التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
د 3 -التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
ثانيا :تعرفة التوزيع باملفرق
�أ -تعرفة امل�شرتكني االعتياديني
 -1الفئة الأولى
من 160-1كيلو واط �ساعة �شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 -2الفئة الثانية
من 300-161كيلو واط �ساعة �شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 -3الفئة الثالثة
من 500 -301كيلو واط �ساعة �شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 -4الفئة الرابعة
�أكرث من  500كيلو واط �ساعة �شهريا (فل�س/ك.و�.س)
ب  -الإذاعة والتلفزيون تعرفة م�ستوية (فل�س/ك.و�.س)
ج  -تعرفة امل�شرتكني التجاريني (فل�س/ك.و�.س)
د  -تعرفة امل�شرتكني ال�صناعيني ال�صغار(فل�س/ك.و�.س)
هـ  -تعرفة امل�شرتكني ال�صناعيني املتو�سطني
 -1احلمل الأق�صى (دينار/ك.و�/شهر)
 -2التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
 -3التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
و -الزراعة (فل�س /ك.و�.س) تعرفة م�ستوية �أو:
و 1-احلمل الأق�صى (دينار/ك.و�/شهر)
و 2-التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
و 3-التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
ز� -ضخ املياه (فل�س /ك.و�.س)
ح -الفنادق (فل�س/ك.و�.س)**
ز 1-احلمل الأق�صى (دينار/ك.و�/شهر)
ز 2-التزويد النهاري (فل�س/ك.و�.س)
ز 3-التزويد الليلي (فل�س/ك.و�.س)
ط -انارة �شوارع *
ي -القوات امل�سلحة االردنية (فل�س/ك.و�.س)
ك -م�ؤ�س�سة املوانئ (فل�س/ك.و�.س)
مالحظة -:
�أدنى مقطوعية لال�ستهالك ال�شهري
�أ -امل�ستهلكون االعتياديون
ب -امل�ستهلكون الباقون

2.98
45.81
35.76

2.98
45.81
35.76

2.98
46.67
36.62

2.98
37.35
27.30

2.98
36.15
26.10

2.98
35.86
25.81

2.98
38.16
28.11

2.98
38.16
28.11

2.98
39.09
29.04

2.98
65.00
49.00

2.98
65.00
49.00

2.98
66.00
50.00

32.00

32.00

33.00

71.00

71.00

72.00

85.00

85.00

86.00

113.00
86.00
86.00
49.00

113.00
86.00
86.00
49.00

114.00
87.00
87.00
50.00

3.79
46.00
36.00
47.00
3.79
46.00
36.00
41.00
86.00
3.79
81.00
70.00
51.00
81.00
58.00

3.79
46.00
36.00
47.00
3.79
46.00
36.00
41.00
86.00
3.79
81.00
70.00
51.00
81.00
58.00

3.79
47.00
37.00
48.00
3.79
48.00
37.00
42.00
87.00
3.79
82.00
71.00
52.00
82.00
59.00

دينار واحد
1.25دينار

دينار واحد
1.25دينار

دينار واحد
1.25دينار

** ميكن للفنادق ذات الت�صنيف خم�س و�أربع جنوم االختيار بني التعرفة الثالثية �أو اال�ستمرار با�ستخدام التعرفة امل�ستوية.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

التعرفة الكهربائية املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية
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الت�أمني على موجودات ال�شركة
ت�شهد �شركة ال�سمرا تو�سع ًا كبري ًا يف قيمة موجوداتها وم�س�ؤولياتها و�إمكانياتها وكوادرها الوظيفية وذلك ب�شكل طردي يتالءم مع طبيعة امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقها يف القطاع الكهربائي والذي متثل ال�شركة �إحدى لبناته الأ�سا�سية.
حيث يتم �إجراء م�سح ميداين �شامل وب�شكل دوري من قبل ق�سم الت�أمني يف �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء لكل موجودات وم�س�ؤوليات ال�شركة
�سوا ًء يف املحطة �أو يف املكاتب الرئي�سية لل�شركة وذلك بالتن�سيق مع �شركات الت�أمني املعتمدة محلي ًا وخرباء �شركات �إعادة الت�أمني عاملي ًا ملتابعة
�آخر امل�ستجدات والتطورات الت�أمينية العاملية فيما يتعلق ب�إجراءات ال�سالمة العامة و االحتياطات الأمنية املتبعة يف محطات توليد الكهرباء على
النطاق العاملي لتطبيقها يف محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء .
ومن هنا فقد د�أبت ال�شركة على تطوير وتو�سيع منظومتها الت�أمينية و ذلك من خالل العمل على �إ�ضافة الوحدتني الغازيتني الثالثة والرابعة
يف محطة ال�سمرا على وثيقة ت�أمني عطب الآالت  Machinery Breakdownعالو ًة على ت�أمينها م�سبق ًا �ضمن وثيقة ت�أمني الأخطار
ال�شاملة  , Property All Risksحيث مت تغطية كافة الوحدات الغازية والبخارية العاملة يف محطة ال�سمرا تغطية ت�أمينية �شاملة
ب�أف�ضل و�سائل التغطية الت�أمينية  ,هذا بالإ�ضافة �إلى الت�أمني على امل�س�ؤولية املدنية والقانونية ل�شركتنا جتاه الطرف الثالث (الغري) وممتلكاتهم
عن كافة الأخطار املادية واجل�سدية الناجتة عن �أعمال ال�شركة.
ومن اجلدير بالذكر  ,ف�إن متابعة الت�أمني على م�ستوردات ال�شركة من كافة �أرجاء العامل (بر ًا وبحر ًا وجو ًا) وحتى و�صولها �إلى م�ستودعات
ال�شركة ب�شكل �آمن هو من م�س�ؤوليات الت�أمني يف �شركة ال�سمرا من خالل �إعداد وجتهيز وثيقة ت�أمني بحري لهذه الغاية تعتمد �أف�ضل م�ستويات
ال�شروط والتغطيات الت�أمينية مبا يف ذلك ت�أمني �أخطار احلروب و�أخطار ال�شغب والإ�ضرابات واال�ضطرابات.
�أما بالن�سبة للت�أمني على احلياة و�إ�صابات العمل واحلوادث ال�شخ�صية ملوظفي ال�شركة  ،ف�إن ق�سم الت�أمني يقوم مبتابعة كافة التعيينات
واال�ستقاالت اخلا�صة مبوظفي ال�شركة لإ�ضافتهم �أو �إلغائهم من وثيقة الت�أمني على احلياة املعتمدة يف ال�شركة  ,وكذلك متابعة احلاالت الطارئة
ملوظفي ال�شركة ملعاجلتهم �ضمن �أف�ضل التغطيات الت�أمينية وال�شبكات الطبية املتوفرة لهذه الغاية �سوا ًء �إ�صابات العمل �أثناء �ساعات العمل
الر�سمية �أو احلوادث ال�شخ�صية خارج �أوقات العمل الر�سمية.
و�أخري ًا ،ال يفوتنا هنا �أن ن�شري �إلى متابعة ت�أمني كافة املركبات التابعة لل�شركة ت�أمين ًا �شام ًال وذلك مبا يتنا�سب مع العمر االفرتا�ضي لهذه
املركبات وقيمتها ال�سوقية.
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�أ -م�شروع الدورة املركبة – املرحلة الثانية:
 .1مت احل�صول على متويل للمرحلة الثانية الوحدة البخارية الثانية من ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي بتوقيع
�إتفاقية قر�ض رقم ( )524مببلغ ( )30مليون دينار كويتي وبفائدة ( )%4.5وفرتة �سماح خم�سة �سنوات وتاريخ بداية ال�سحب
 2008/11/20وي�سدد على  35ق�سط ن�صف �سنوي يبد�أ بتاريخ .2014/2/1
 .2ونظر ًا الرتفاع قيمة الوحدة البخارية الثانية الفعلية عن املقدرة ظهرت احلاجة �إلى مخاطبة ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي
والإجتماعي للح�صول على قر�ض �إ�ضايف لتمويل هذه التو�سعة وبالفعل مت احل�صول على موافقة �إدارة ال�صندوق العربي للإمناء
الإقت�صادي والإجتماعي على قر�ض بقيمة  6مليون دينار كويتي على �أن يكون فاعل يف بداية عام  2010وبفائدة  %3وفرتة �سماح
خم�سة �سنوات.
ب -م�شروع الدورة الب�سيطة – املرحلة الثالثة:
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م�صادر التمويل للم�شاريع

 .1مت احل�صول على قر�ض مع ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي بقيمة  24مليون دينار كويتي وبفائدة  %3وفرتة �سماح
خم�س �سنوات .على �أن تكون فاعلة يف بداية عام .2010
 .2مت احل�صول على قر�ض من ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية بقيمة ( )15مليون دينار كويتي وبفائدة  %3وفرتة �سماح
�أربع �سنوات على �أن يكون فاعل يف بداية .2010
 .3مت التفاو�ض مع ال�صندوق ال�سعودي للتنمية و�أبدى ا�ستعداده لتمويل التو�سعة مبا يقارب  28.5مليون دينار �أردين.
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التطلعـات امل�ستقبليـة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ت�سعى �إدارة ال�شركة �إلى ا�ستكمال م�شروع املرحلة الثالثة ليعمل بنظام الدورة املركبة .
2ا�ستكمال م�شروع �آلية التنمية النظيفة املرحلة الأولى والثانية لتحقيق الأهداف املرجوة منها والتي �ست�ؤدي �إلى احل�صول على دخل جديد
و�إ�ضايف لل�شركة .
3ا�ستكمال �أمتتة منظومة الأعمال التي تقوم بها ال�شركة وذلك باالنتهاء من م�شروع  ERPوم�شروع الأر�شفة الإلكرتونية وم�شروع الآيزو .
4اال�ستمرار يف برنامج التدريب لغايات التعيني وذلك بالتعاون مع اجلامعات الر�سمية يف الأردن والتعاون مع نقابة املهند�سني ووزارة
الأ�شغال العامة والإ�سكان لال�ستفادة من هذه امل�ؤهالت لرفد الكادر الفني لل�شركة وح�سب احلاجة الفعلية ملراحل العمل.
5االنتقال �إلى مبنى املكاتب الرئي�سية اجلديد الكائن يف منطقة �أم ال�سماق اجلنوبي مقابل مبنى �شركة البرتول الوطنية.
6تنفيذ �أي عمل تكلف به �إدارة ال�شركة من قبل احلكومة لتلبية النظام الكهربائي الأردين .

مبنى �إدارة ال�شركة اجلديد يف ام ال�سماق
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)
القوائم املالية وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009

41

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

42

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)
القوائم املالية وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009

فهـر�س

�صفحـة

تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
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تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
الى ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة املحرتمني
�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ل�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء امل�ساهمة اخلا�صة املحدودة والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف
 31كانون الأول  2009وكل من قوائم الدخل ال�شامل والتغيريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،وملخ�ص
لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة ،و�إي�ضاحات تف�سريية اخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن القوائم املالية
ً
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .وت�شمل هذه امل�س�ؤولية الت�صميم
والتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض �إعداد وعر�ض القوائم املالية ب�صورة عادلة خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال
او عن خط�أ  ,وت�شمل م�س�ؤولية الإدارة اختيار واتباع �سيا�سات محا�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات محا�سبية معقولة ح�سب الظروف.
م�س�ؤولية املحا�سب القانوين
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستناد ًا الى تدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك املعايري ان نتقيد
مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما اذا كانت القوائم املالية خالية من �أخطاء
جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�صول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالف�صاحات يف القوائم املالية ،ت�ستند االجراءات املختارة الى
تقدير املحا�سب القانوين ،ومبا يف ذلك تقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال او عن خط�أ .وعند
القيام بتقييم تلك املخاطر ي�أخذ املحا�سب القانوين يف االعتبار اجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة و املتعلقة باالعداد والعر�ض العادل للقوائم
املالية ،وذلك لغر�ض ت�صميم اجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض ابداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية يف ال�شركة
ويت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض
االجمايل للقوائم املالية.
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري ا�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
الــر�أي
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،الو�ضع املايل ل�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء كما يف  31كانون
الأول  2009وادائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت محا�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�إن القوائم املالية املرفقة متفقة معها ،ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة
عليها.
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غو�شة و�شركاه

				
عمان– اململكة الأردنية الها�شمية
� 2آذار 							2010

وليد محمد طه
�إجازة مزاولة رقم ()703

(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

قائمة املركز املايل
كما يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

املوجودات
موجودات غري متداولة
ممتلكات ومعدات
م�شاريع قيد االجناز
دفعات مدفوعة مقدم ًا على ح�ساب امل�شروع
قر�ض مدين طويل االجل
جمموع املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
م�صاريف مدفوعة مقدما وح�سابات مدينة �أخرى
امل�ستودعات
مدينون
نقد مقيد مقابل ت�أمينات
نقد وما يف حكمه
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
هبات وم�ساعدات حكومية
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري
�أرباح مدورة
�صايف حقوق امللكية
مطلوبات غري متداولة
تعوي�ض نهاية اخلدمة
قرو�ض طويلة االجل
جمموع املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
محتجزات متعهدين
دائنون
قرو�ض ق�صرية الآجل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�إي�ضاح

2009

2008

4
5
6
7

177.049.163
55.900.975
28.931.604
250.000
262.131.742

187.318.911
166.645
15.383.608
250.000
203.119.164

8
9
10
11
12

675.668
14.561.612
4.661.739
8.189
65.811
19.973.019
282.104.761

542.063
13.962.342
5.201.976
5.098.899
1.040.654
25.845.934
228.965.098

1
13
14
14

50.000.000
1.000.000
2.128.161
4.256.322
5.507.775
62.892.258

50.000.000
1.000.000
1.355.077
2.710.154
775.689
55.840.920

15
16

141.671
168.194.808
168.336.479

109.173
160.669.033
160.778.206

18

4.102.635
9.172.182
12.639.852
17.143.355
7.818.000
50.876.024
282.104.761

2.938.500
4.047.649
438.936
4.920.887
12.345.972
228.965.098

19
17
16
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

قائمة الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

�إيرادات مبيعات طاقة
كلفة ت�شغيل املحطة
م�صاريف ا�ستهالك املمتلكات واملعدات
م�صاريف �صيانة املحطة
م�صاريف �إدارية وعمومية وت�شغيلية
جممل الربح الت�شغيلي
�إيرادات فوائد بنكية
فوائد القرو�ض وامل�صاريف البنكية
مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
مخ�ص�ص التزامات محتملة
مخ�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ايرادات �أخرى
ربح ال�سنة قبل فروقات العملة والر�سوم واملكاف�آت
�أرباح فروقات تقييم عملة
مخ�ص�ص ر�سوم ومكاف�آت
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر:
�إجمايل الدخل ال�شامل

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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�إي�ضاح
20
21
22

15
23
24
25
26

2009
27.637.798
()273.175
()10.557.099
()2.586.676
()3.739.493
10.481.355
569.324
()7.104.772
()32.498
()1.271.506
()985.015
93.347
1.750.235
5.980.608
()75.417
7.655.426
()604.088
7.051.338

2008
26.737.605
()392.440
()9.451.270
()257.233
()2.881.967
13.754.695
493.920
()7.479.608
()21.995
190.026
6.937.038
4.507.406
()42.955
11.401.489
()960.000
10.441.489

7.051.338

10.441.489

(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

قائمة التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

الر�صيد يف  1كانون الثاين 2008

-

10.441.489

10.441.489

()3.433.332

55.840.920

1

50.000.000

1.000.000

-

-

-

-

-

1.144.444

2.288.888

50.000.000

1.000.000

1.355.077

2.710.154

775.689

-

-

-

-

7.051.338

7.051.338

-

-

773.084

1.546.168

()2.319.252

-

50.000.000

1.000.000

2.128.161

4.256.322

5.507.775

62.892.258

14

الدخل ال�شامل لل�سنة

الر�صيد يف  31كانون الأول 2009

210.633

421.266

)(6.232.468

45.399.431

اي�ضاح

الر�صيد يف  31كانون الأول 2008

املحول الى االحتياطيات

املجموع

ر�أ�س املال

الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول الى االحتياطيات

هبات
وم�ساعدات
حكومية

�إحتياطي
�إجباري

�إحتياطي
�إختياري

(خ�سائر
مرتاكمة) /
�أرباح مدورة

14

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

47

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

48

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
تعديالت على ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة :
ا�ستهالكات
فوائد وعموالت
�أرباح تقييم فروقات عملة
تعوي�ض نهاية اخلدمة
مخ�ص�ص التزامات محتمله
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :
نقد مقيد مقابل ت�أمينات
مدينون
امل�ستودعات
امل�صاريف املدفوعة مقدما واحل�سابات املدينة الأخرى
الدائنون
محتجزات املتعهدين
امل�صاريف امل�ستحقة ومطلوبات �أخرى
النقد املتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية
فوائد وعموالت مدفوعة
�ضريبة دخل مدفوعة
مخ�ص�ص �صندوق ت�شغيل وتدريب وتعليم مهني وتقني مدفوع
مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة مدفوعة
تعوي�ض نهاية خدمة مدفوع
�صايف النقد املتوفر من (/امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
قر�ض مدين طويل الأجل
دفعات مدفوعة مقدم ًا على ح�ساب امل�شروع
م�شاريع قيد االجناز
�شراء ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

2009

2008

7.655.426

11.401.489

10.557.099
7.104.772
()5.980.608
32.498
1.271.506

9.451.270
7.479.608
()4.507.406
21.995
-

5.090.710
540.237
()599.270
()133.605
12.200.916
5.124.533
324.683
43.188.897
()7.104.772
()993.192
()30.950
()12.000
35.047.983

()2.341.225
()135.044
()8.384.273
()26.988
()7.660.597
559.089
435.435
6.293.353
()7.479.608
()35.645
()12.000
()22.376
()1.256.276

()13.547.996
()55.734.330
()287.351
()69.569.677

()150.000
()15.362.256
()9.331.470
()139.867
()24.983.593

الأن�شطة التمويلية
القرو�ض
�صايف النقد املتوفر من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه  1كانون الثاين
النقد وما يف حكمه  31كانون الأول

33.546.851
33.546.851
()974.843
1.040.654
65.811

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية

25.756.461
25.756.461
()483.408
1.524.062
1.040.654

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
اي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

1 .1التكوين والن�شاط
�إن �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء هي �شركة �أردنية م�ساهمة خا�صة محدودة (“ال�شركة”) م�سجلة بتاريخ  20ني�سان  2004لدى مراقب عام
ال�شركات حتت رقم ( )40مبوجب قرار جمل�س الوزراء املتخذ يف جل�سته املنعقده بتاريخ � 26آب  2003بناء ًا على كتاب دولة رئي�س الوزراء الأفخم
رقم  13075/2/11/58بتاريخ � 27آب  2003والقا�ضي بت�أ�سي�س �شركة تتولى ن�شاط التوليد الكهربائي مع �شركة توليد الكهرباء املركزية و�أي
�شركات �أخرى قد تن�ش�أ الحق ًا .ان ر�أ�سمال ال�شركة يبلغ  50.000.000دينار مق�سم الى � 50.000.000سهم قيمة كل منها دينار �أردين واحد،
ومتتلك حكومة اململكة الأردنية الها�شمية كامل �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة.
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف توليد الطاقة الكهربائية يف مختلف مناطق اململكة ب�إ�ستخدام �أي م�صدر من م�صادر الطاقة الأولية والطاقة
اجلديدة واملتجددة وذلك �ضمن ال�سيا�سة العامة للحكومة ومع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يف اململكة .ولتحقيق غايات ال�شركة ف�إنه يحق
لها ب�أن تقوم ب�إن�شاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الالزمة لعملها وزيادة الطاقة التوليدية تبع ًا لالحتياجات العامة ،وامل�ساهمة �أو امل�شاركة
ب�أي �شركة �أو م�شروع له عالقة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل اململكة وخارجها.
ان مركز عمل �إدارة ال�شركة هو مدينة عمان ،يف حني �أن مركز عمل محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء هو مدينة الزرقاء .كما يف  31كانون الأول
 2009يعمل لدى ال�شركة  256موظف 246 :2008( ،موظف).
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(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

 2 .2اعتماد معايري تقرير جديدة ومعدله
يبني اجلدول التايل املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي مت �إ�صدارها يف كانون الأول  2009وي�سري تطبيقها لل�سنة املنتهية يف  31كانون
الأول  2009والفرتات الالحقة لهذا التاريخ.
املعايري والتف�سريات التي ي�سري تطبيقها لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2009
املعايري ال�صادرة حديث ًا
املعيار

تاريخ ال�سريان

نبذة عن املعيار

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()8
 -القطاعات الت�شغيلية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

يتعلق بالأف�صاح ويتطلب �إعادة
حتديد قطاعات ال�شركة وذلك على
�أ�سا�س القطاعات امل�ستخدمة من
قبل �صانع القرار الت�شغيلي

تاريخ ال�سريان

نبذة عن التعديل على املعيار

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()2
 -الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

التعديل املتعلق بال�شروط
والإلغاءات

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()7
 -الأدوات املالية :الأف�صاحات

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

التعديل املتعلق بزيادة االف�صاحات فيما
يتعلق بالقيمة العادلة ومخاطر ال�سيولة

التعديالت على املعايري ال�صادرة �سابق ًا
املعيار

49

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

50

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()1
 -عر�ض البيانات املالية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

مت �إدخال عدد من التغيريات على
امل�صطلحات والعناوين مما �أدى الى
تغيريات على العر�ض والأف�صاح

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()23
 -تكاليف االقرتا�ض

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

مت تعديل هذا املعيار ليلبي ر�سملة
تكاليف القرو�ض عندما تكون تلك
القرو�ض تتعلق ب�أ�صل م�ؤهل

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()1
 تبني املعايري الدولية لإعداد التقاريراملالية للمرة الأولى واملعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( )27البيانات املالية املوحدة
واملنف�صلة.

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()32
الأدوات املالية  :العر�ضواملعيار املحا�سبي الدويل رقم ()1
 -عر�ض البيانات املالية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

التعديل املتعلق ب�أدوات ال�شراء
وت�سديد االلتزامات

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()39
 -الأدوات املالية  :االعرتاف والقيا�س

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1كانون الثاين 2009

التعديل املتعلق بالبنود القابلة
للتحوط

معايري متنوعة

�سريان التطبيق متنوع (ب�شكل �أ�سا�سي
للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو بعد 1
كانون الثاين )2009

ت�شمل التح�سينات على معايري
التقارير املالية الدولية

التعديل املتعلق بتكلفة اال�ستثمار عند
التبني للمرة الأولى

(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

التف�سريات ال�صادرة حديث ًا
التف�سري

تاريخ ال�سريان

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
الدولية رقم ( – )13برامج والء العمالء

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد أ� يف �أو بعد 1
متوز 2008

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
الدولية رقم ( – )15اتفاقيات �إن�شاء العقارات

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد أ� من �أو بعد 1
كانون الثاين 2009

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
الدولية رقم ( – )16حتوطات �صايف الإ�ستثمار يف عملية �أجنبية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد أ� من �أو بعد 1
متوز 2009

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
الدولية رقم ( – )18حتويل الأ�صول من العمالء

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ من التحويالت
امل�ستلمة يف �أو بعد  1متوز 2009
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

املعايري والتف�سريات املتاح تطبيقها ب�شكل مبكر لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول : 2009
املعيار

تاريخ ال�سريان

نبذة عن املعيار

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
– الأدوات املالية  :الت�صنيف والقيا�س

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ
من �أو بعد  1كانون الثاين 2013

عر�ض ت�صنيفات جديدة للأ�صول
واملطلوبات و�سيكون بدي ًال لكل من املعيار
املحا�سبي الدويل رقم ( )39واملعيار
الدويل للتقارير املالية رقم ()7

التعديالت على املعايري
املعيار

تاريخ ال�سريان

نبذة عن التعديل على املعيار

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم()1
– تبني املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية للمرة الأولى

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من �أو بعد  1متوز 2009

التعديل املتعلق بتبني املعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية لأول مرة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()1
– اعفاءات �إ�ضافية من التبني للمرة
الأولى للمعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من  1كانون الثاين 2010

التعديل املتعلق باالعفاءات الإ�ضافية
لتبني املعايري الدولية للتقارير املالية
للمرة الأولى
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

التعديل املتعلق ب�إعطاء �إر�شادات
�إ�ضافية على محا�سبة عمليات الدفع
على �أ�سا�س الأ�سهم بني �شركات املجموعة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()2
– الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد  1كانون الثاين 2010

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()3
– اندماج الأعمال واملعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( – )27البيانات املالية
املوحدة واملنف�صلة

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد  1متوز 2009

التعديل الناجت عن تبني طريقة ال�شراء
والتعديالت املتتالية للمعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( )27واملعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( )28واملعيار املحا�سبي
الدويل رقم ()31

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()24
 -االف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ من � 1أو بعد  1كانون الثاين 2011

التعديل يتعلق مبتطلبات االف�صاح عن
املن�ش�أت امل�سيطر عليها

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()32
 -الأدوات املالية :العر�ض

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد � 1شباط 2010

التعديل املتعلق بت�صنيف حقوق الإ�صدار

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ()39
 -الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد  1متوز 2009

التعديل املتعلق بالبنود القابلة للتحوط

معايري متنوعة

ي�سري تطبيقها للفرتات ال�سنوية التي
تبد أ� من �أو بعد  1كانون الثاين 2010

-

التف�سريات ال�صادرة حديث ًا
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التف�سري

تاريخ ال�سريان

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية الدولية رقم ()17
 -توزيع الأ�صول غري النقدية على املالك

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو بعد  1متوز
2009

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية الدولية رقم ()19
 -اطفاء االلتزامات املالية يف �أدوات امللكية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو بعد  1متوز
2010

(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

التعديالت على التف�سريات ال�صادرة �سابق ًا
التف�سري

تاريخ ال�سريان

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية الدولية رقم ()14
 -احلد الأدنى ملتطلبات التمويل

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو بعد  1كانون
الثاين 2011

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية الدولية رقم ()9
� -إعادة تقييم امل�شتقات ال�ضمنية

ي�سري تطبيقه للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ من �أو بعد  1متوز
2009

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

يتوقع جمل�س ادارة ال�شركة ان تطبيق هذه املعايري والتف�سريات خالل الفرتات الالحقة لن يكون له �أثر مايل جوهري على البيانات املالية
لل�شركة.
 .3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إعداد البيانات املالية
مت �إعداد البيانات املالية بناء ًا على املعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س التح�ضري
مت عر�ض هذه البيانات املالية بالدينار الأردين لأن غالبية معامالت ال�شركة ت�سجل بالدينار.
لقد مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س مبد أ� التكلفة التاريخية� ،أما املوجودات املالية واملطلوبات املالية فانها تظهر بالقيمة العادلة .ان
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل:
االيرادات
تتحقق االيرادات عند تقدمي اخلدمة وا�صدار الفاتورة ويتم حتديد اال�سعار باالتفاق بني �شركة ال�سمرا و�شركة الكهرباء الوطنية ،ويف حال
اخلالف يتم �إحالة املو�ضوع الى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للبت فيه.
امل�صاريف
ً
تت�ضمن امل�صاريف العمومية واالدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة االيرادات وفقا للمعايري املحا�سبية
املتعارف عليها .ويتم توزيع امل�صاريف �إذا دعت احلاجة لذلك،بني امل�صاريف العمومية واالدارية وتكلفة االيرادات على �أ�سا�س ثابت
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

الفوائد والعموالت
يتم قيد م�صاريف الفوائد والعموالت وفق ًا لقاعدة اال�ستحقاق ،ويتم حتميل كافة هذه امل�صاريف على قائمة الدخل ال�شامل عند ا�ستحقاقها.
النقد وما يف حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه ،النقد والودائع حتت الطلب والإ�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
مخ�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
تقوم الإدارة بتقدير مدى قابلية حت�صيل الذمم املدينة ويتم تقدير مخ�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها بنا ًء على اخلربة ال�سابقة والبيئة
االقت�صادية ال�سائدة.
م�ستودع اللوازم والوقود
تظهر اللوازم والوقود بالكلفة �أو �صايف القيمة الإ�ستبدالية �أيهما �أقل،ويتم حتديد الكلفة على �أ�سا�س طريقة الوارد �أو ًال �صادر �أوالً.
م�شاريع قيد االجناز
يتم حتميل امل�شاريع قيد االجناز بكلفة الأعمال املنجزة م�ضاف ًا اليها امل�صاريف االدارية و العمومية لدوائر ال�شركة ذات العالقة وامل�شرفة على
هذه امل�شاريع �سواء كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،يتم مراجعة قيم املوجودات املالية ،لتحديد �إن كان هنالك ماي�شري �إلى �إنخفا�ض يف قيمتها.
�أما بالن�سبة الى املوجودات املالية مثل الذمم املدينة التجارية واملوجودات املقيمة فردي ًا على �أنها غري منخف�ضة القيمة ،فيتم تقييمها النخفا�ض
القيمة على �أ�سا�س جماعي� .إن الدليل املو�ضوعي للإنخفا�ض بقيمة محفظة الذمم املدينة قد ي�شمل اخلربة ال�سابقة لل�شركة فيما يخ�ص
حت�صيل الدفعات ،والزيادة يف عدد الدفعات املت�أخرة املحفظة والتي تتعدى معدل فرتة الإ�ستدانة كما قد ي�شمل التغريات امللحوظة يف الأو�ضاع
الإقت�صادية املحلية والعاملية املرتابطة مع تعرث الذمم الدائنة.
يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل املايل مببلغ خ�سارة الإنخفا�ض بالقيمة مبا�شرة ،وذلك لكافة الأ�صول املالية ب�إ�ستثناء الذمم املدينة
التجارية ،حيث مت تخفي�ض القيمة املدرجة من خالل �إ�ستعمال ح�ساب مخ�ص�صات .عندما تعترب �إحدى الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل يتم
عندها �شطب مبلغ الذمة واملبلغ املقابل يف ح�ساب املخ�ص�صات.
يتم الإعرتاف بالتغريات يف القيمة املدرجة حل�ساب املخ�ص�صات يف ح�ساب قائمة الدخل ال�شامل.
الغاء الإعرتاف
تقوم ال�شركة ب�إلغاء الإعرتاف ب�أ�صل مايل فقط عند �إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل املايل ،وب�شكل
جوهري كافة مخاطر ومنافع امللكية �إلى من�ش�أة �أخرى� .أما يف حالة عدم قيام ال�شركة بتحويل �أو الإحتفاظ ب�شكل جوهري مبخاطر ومنافع امللكية
و�إ�ستمرارها بال�سيطرة على الأ�صل املحول ف�إن ال�شركة تقوم بالإعرتاف بح�صتها امل�ستبقاة يف الأ�صل املحول واملطلوبات املتعلقة به يف حدود
املبالغ املتوقع دفعها� .أما يف حالة �إحتفاظ ال�شركة ب�شكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع امللكية للأ�صل املحول ،ف�إن ال�شركة ت�ستمر باالعرتاف
بالأ�صل املايل.
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة ،تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف �إيرادية� ،أما م�صاريف
التح�سينات فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويتم احت�ساب اال�ستهالكات على ا�سا�س احلياة العملية املقدرة للممتلكات وذلك ب�إ�ستعمال طريقة
الق�سط الثابت� .إن معدالت اال�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو التايل-:

املباين والإن�شاءات
خزانات الوقود
الوحدة الغازية الأولى
الوحدة الغازية الثانية
الوحدة الغازية الثالثة
الوحدة الغازية الرابعة
محطة حتويل الغاز
الوحدة البخارية
الأثاث
�أجهزة احلا�سوب
�أجهزة وبرامج و�شبكات حا�سوب
�أجهزة االت�صال
املعدات والأجهزة املكتبية
و�سائط النقل
الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية
العدد والأدوات
املعدات و�أثاث املخترب
املعدات امليكانيكية والكهربائية
مباين جاهزة

معدل اال�ستهالك ال�سنوي
%5-2
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
% 10
% 25
%25-15
% 15
% 15-10
% 15
% 15
% 10
%10
%10
%10
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(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يجري تخفي�ض قيمة املمتلكات واملعدات الى
القيمة القابلة لال�سرتداد وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�شامل.
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(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

انخفا�ض قيمة املوجودات غري املتداولة
تعمل ال�شركة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداتها وذلك لتحديد �إن كان هنالك ما ي�شري �إلى �أن هذه املوجودات
قد تعر�ضت �إلى خ�سائر انخفا�ض القيمة� .إذا وجد ما ي�شري �إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�صل وذلك لتحديد خ�سائر �إنخفا�ض
القيمة (�إن وجدت) .يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإ�سرتداد لأ�صل محدد ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة للإ�سرتداد للوحدة
املنتجة للنقد التي يعود اليها الأ�صل نف�سه .عندما ميكن حتديد �أ�س�س توزيع معقولة وثابتة ،يتم توزيع الأ�صول امل�شرتكة �إلى وحدات منتجة للنقد
محددة� ،أو يتم توزيعها �إلى �أ�صغر جمموعة من الوحدات املنتجة للنقد التي ميكن حتديد �أ�س�س توزيع معقولة وثابتة لها.
�إن القيمة القابلة للإ�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكلفة البيع �أو القيمة يف اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى.
يف حال تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد لأ�صل ( �أو لوحدة منتجة للنقد) مبا يقل عن القيمة املدرجة ،يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل
(الوحدة املنتجة للنقد) �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد .يتم الإعرتاف بخ�سائر الإنخفا�ض مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل� ،إال �إذا كان اال�صل
معاد تقييمه فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر الإنخفا�ض كتنزيل من مخ�ص�ص �إعادة التقييم.
املخ�ص�صات
يتم تكوين املخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة �أي التزام حايل (قانوين �أو متوقع) ناجت عن �أحداث �سابقة والتي تعترب تكلفة �سدادها
محتملة وميكن تقديرها ب�شكل موثوق.
يتم قيا�س املخ�ص�صات ح�سب �أف�ضل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة الإلتزام كما بتاريخ قائمة املركز املايل بعد الأخذ بعني الإعتبار املخاطر
والأمور غري امل�ؤكدة املحيطة بالإلتزام .عندما يتم قيا�س املخ�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية املقدرة ل�سداد الإلتزام احلايل ،ف�إنه يتم
الإعرتاف بالذمة املدينة كموجودات يف حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�ضة املبلغ م�ؤكدة وميكن قيا�س املبلغ ب�شكل موثوق.
تعوي�ض نهاية اخلدمة
ً
يتم اال�ستدراك لتعوي�ض نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا لقرار جمل�س االدارة رقم  2004-1/8بتاريخ  24حزيران وقرار رقم 2004-3/2
بتاريخ  25متوز  ،2004وخالل الفرتة التي مي�ضيها املوظف يف خدمة ال�شركة ،وعلى �أ�سا�س قاعدة الفرق بني مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا الحكام
قانون العمل الأردين (بواقع راتب �شهر عن كل �سنة خدمة) وبني اال�شرتاكات الدورية التي تدفعها ال�شركة للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية الى الدينار الأردين عند �إجراء املعاملة ،ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف
تاريخ قائمة املركز املايل الى الدينار الأردين بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .ان الأرباح واخل�سائر الناجتة عن الت�سوية �أو حتويل العمالت
الأجنبية يتم ادراجها �ضمن قائمة الدخل ال�شامل.
�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لقانون �ضريبة الدخل رقم  57لعام  1985وتعديالته الالحقة والتعليمات ال�صادرة عن دائرة �ضريبة الدخل يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،ويتم الإ�ستدراك لها وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق ،ويتم �إحت�ساب مخ�ص�ص ال�ضريبة على �أ�سا�س �صايف الربح املعدل .وتطبيق ًا للمعيار
املحا�سبي الدويل رقم ( ،)12ف�إنه يرتتب لل�شركة موجودات �ضريبة م�ؤجلة ناجتة عن الفروقات بني القيمة املحا�سبية وال�ضريبية للموجودات
واملطلوبات واملتعلقة باملخ�ص�صات ،هذا ومل يتم اظهار تلك املوجودات �ضمن القوائم املالية املرفقة ب�سبب عدم التثبت من امكانية اال�ستفادة
منها خالل فرتة زمنية محددة.
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عقود االيجار
يتم ت�صنيف عقود االيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع ومخاطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع العقد
�إلى امل�ست�أجر .ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل ال�شامل خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك ب�إ�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت.
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(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 .4املمتلكات واملعدات
 1كانون الثاين 2009
الكلفة:
مباين وان�شاءات
خزانات وقود
وحدة غازية �أولى
وحدة غازية ثانية
وحدة غازية ثالثة
وحدة غازية رابعة
محطة حتويل غاز
وحدة بخارية �أولى
مباين جاهزة
�أثاث
�أجهزة حا�سوب
�أجهزة وبرامج و�شبكات حا�سوب
�أجهزة ات�صال
معدات و�أجهزة مكتبية
و�سائط نقل
�أجهزة كهربائية والكرتونية
عدد و�أدوات
معدات و�أثاث مخترب
معدات ميكانيكة وكهربائية
جمموع الكلفة

2.152.117
1.854.484
30.250.476
30.250.476
40.902.403
37.960.665
2.804.500
59.934.779
10.088
110.223
106.554
640.101
23.544
35.177
303.813
26.276
101.127
19.626
156.873
207.643.302

ا�ضافات
3.300
15.736
7.399
240
345
72.426
680
79.691
29.054
78.479
287.350

حتويالت
-

 31كانون الأول 2009
2.152.117
1.854.484
30.250.476
30.250.476
40.902.403
37.960.665
2.804.500
59.934.779
13.388
125.959
113.953
640.101
23.784
35.522
376.239
26.956
180.818
48.680
235.352
207.930.652
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 1كانون الثاين  2009ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستهالكات:
مباين وان�شاءات
خزانات وقود
وحدة غازية �أولى
وحدة غازية ثانية
وحدة غازية ثالثة
وحدة غازية رابعة
محطة حتويل غاز
وحدة بخارية �أولى
مباين جاهزة
�أثاث
�أجهزة حا�سوب
�أجهزة وبرامج و�شبكات حا�سوب
�أجهزة ات�صال
معدات و�أجهزة مكتبية
و�سائط نقل
�أجهزة كهربائية والكرتونية
عدد و�أدوات
معدات و�أثاث مخترب
معدات ميكانيكة وكهربائية
جمموع اال�ستهالكات
القيمة الدفرتية ال�صافية يف  1كانون الثاين
القيمة الدفرتية ال�صافية يف  31كانون الأول

278.954
278.427
4.541.513
4.541.513
2.050.723
795.614
397.688
6.955.651
3.016
28.918
64.628
172.304
13.091
12.433
132.554
2.806
14.498
3.983
36.077
20.324.391
187.318.911

105.130
92.724
1.512.524
1.512.524
2.045.120
1.898.033
140.225
2.996.739
1.078
11.697
18.665
114.346
3.544
4.933
49.566
4.067
16.196
4.985
25.002
10.557.098

حتويالت
-

 31كانون الأول 2009
384.084
371.151
6.054.037
6.054.037
4.095.843
2.693.647
537.913
9.952.390
4.094
40.615
83.293
286.650
16.635
17.366
182.120
6.873
30.694
8.968
61.079
30.881.489
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177.049.163
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 -5امل�شاريع قيد االجناز
م�شروع التو�سعة م�شروع الوحدة
م�شروع مبنى
املرحلة الثالثـة البخارية الثانية
الإدارة
(دورة ب�سيطة) )(ST2
الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2009

-

166.645

-

م�شروع
ISO
-

املجموع
166.645

اال�ضافات

3.148.205 52.329.460 254.265

55.734.330 2.400

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2009

3.148.205 52.496.105 254.265

55.900.975 2.400

مت خالل العام احلايل ر�سملة م�صاريف مالية من القرو�ض والتي تخ�ص م�شاريع قيد االجناز مببلغ مقداره  722.227على م�شروع الوحدة
البخارية الثانية وذلك متا�شيا مع تعديالت املعايري اجلديدة.
م�شروع التو�سعة املرحلة الثالثة (الدورة الب�سيطة):
بتاريخ � 28أيلول  2009مت �إحالة عطاء تو�سعة محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء املرحلة الثالثة ل�صالح �شركة  HANWAHالكورية من خالل
توريد وتركيب وحدتني غازيتني ( 285ميجا واط) بكلفة اجمالية للوحدتني  163.998.486دوالر �أمريكي وذلك عن �أعمال التوريد ()CIF
ومبلغ  22.556.088دينار �أردين وذلك عن �أعمال الرتكيب ( )ERECTIONوقد دفعت ال�شركة  %15كدفعة من �أعمال التوريد ()CIF
وذلك مببلغ  24.599.773دوالر �أمريكي ودفعة  %20من �أعمال الرتكيب وذلك مببلغ  4.511.218دينار �أردين.
م�شروع الوحدة البخارية الثانية:
بتاريخ � 6آب  2008مت �إحالة عطاء تو�سعة محطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء ل�صالح �شركة  SEPCO Шمن خالل توريد وتركيب وت�شغيل
وحدة بخارية ثانية  100( ST2ميجا واط) ،وتقدر الكلفة الإجمالية للوحدة البخارية الثانية مببلغ  103.583.389دوالر �أمريكي وذلك عن
�أعمال التوريد ( )CIFومبلغ  21.653.123دينار �أردين وذلك عن �أعمال الرتكيب ( ،)ERECTIONوقد دفعت ال�شركة  %15كدفعة
مقدمة من �أعمال التوريد وذلك مببلغ  15.537.508دوالر �أمريكي ،ودفعت  %20كدفعة مقدمة من �أعمال الرتكيب وذلك مببلغ 4.330.625
دينار �أردين.
م�شروع مبنى الإدارة:
وقعت ال�شركة خالل �شهر كانون الأول  2009على عقد �شراء مبنى الإدارة املقام على القطعة رقم ( )2018حو�ض رقم ( )9من �أرا�ضي �أم
ال�سماق اجلنوبي بقيمة مقدارها  2.970.000دينار �أردين باال�ضافة الى  %6من قيمة الأر�ض ور�سوم الت�سجيل التي تبلغ  178.205دينار �أردين
لت�صبح تكلفة ال�شراء  3.148.205دينار �أردين وما زال البناء حتت �أعمال االجناز.
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م�شروع :ISO
قامت ال�شركة خالل عام  2009ب�إحالة عطاء �شهادة  )14001.9001( ISOو )18001( OHSASالى �شركة SGS JORDAN
بتكلفة اجمالية مقدارها  9.505دينار �أردين.

(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 -6الدفعات املدفوعة مقدم ًا على ح�ساب امل�شروع
الدفعة املقدمة على ح�ساب امل�شروع  -ا�ست�شارات
الدفعة املقدمة على ح�ساب امل�شروع *

2009
15.380
28.916.224
28.931.604

2008
21.353
15.362.255
15.383.608

* يتمثل هذا البند لعام  2009فيما يلي-:
�أ -دفعة الوحدة البخارية الثانية ل�صالح �شركة  SEPCO Шوالبالغة  6.939.168دينار والتي متثل  %15من قيمة التوريد CIF
و %20من قيمة الرتكيب  ERECTIONللوحدة البخارية الثانية ويخف�ض هذا البند بقيمة اطفاء الدفعة املقدمة على �أ�سا�س
القيمة املنجزة من امل�شروع.
ب -دفعة م�شروع التو�سعة الدورة الب�سيطة املرحلة الثالثة ل�صالح �شركة  HANWAHوالبالغة  21.977.056دينار والتي متثل
 %15من قيمة التوريد  CIFو %20من قيمة الرتكيب .ERECTION
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

 .7قر�ض مدين طويل الأجل
ميثل هذا البند القر�ض املمنوح ل�صندوق ا�سكان موظفي ال�شركة بناء على قرار جمل�س ادارة ال�شركة ،وان هذا القر�ض بدون فرتة محددة
للت�سديد وبدون فوائد ،هذا ومت زيادته مببلغ  150.000دينار �أردين مبوجب قرار جمل�س الإدارة رقم ( )2008/4بتاريخ  24ني�سان .2008
 .8امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واحل�سابات املدينة الأخرى
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
دفعات على ح�ساب �أرا�ضي م�ستملكة
ت�أمينات م�سرتدة
ذمم موظفني

*

2009
160.577
510.913
550
3.628
675.668

2008
101.754
437.494
550
2.265
542.063

* يتمثل هذا البند فيما يلي:
�أ -يف قيمة مبلغ مدفوع لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية على احل�ساب من قيمة قطعة الأر�ض رقم ( )367من احلو�ض ( )7الوادي الغربي /
الها�شمية  /محافظة الزرقاء ،كما و�ستقوم �شركة الكهرباء الوطنية بدفع مبلغ  30.000دينار �أردين لغايات تنفيذ قرار محكمة التمييز رقم
 2004/2113كدفعة على احل�ساب لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية من قيمة تلك الأر�ض امل�ستملكة على �أن يتم ت�سجيل هذه القطعة ب�إ�سم ال�شركة
و�شركة الكهرباء الوطنية.
ب -خالل عام  2007التزمت ال�شركة بدفع مبلغ  124.580دينار �أردين ومبلغ  216.011دينار �أردين وذلك تعوي�ض عن ا�ستمالك قطعتي
�أر�ض رقم ( )51و( )489من احلو�ض ( )7الوادي الغربي  /الها�شمية محافظة الزرقاء على التوايل وقد مت �صدور حكم من املحكمة بهذا
ال�ش�أن ومت ا�ستئنافه من قبل ال�شركة وال زالت الق�ضية لدى محكمةاال�ستئناف.
ج -خالل عام  2008قامت ال�شركة بدفع مبلغ  35.749دينار �أردين بالإ�ضافة الى الر�سوم والأتعاب وذلك تعوي�ض عن ا�ستمالك قطعتي �أر�ض
رقم ( )509و( )590من احلو�ض ( )7الوادي الغربي  /الها�شمية محافظة الزرقاء.
د -خالل العام احلايل قامت ال�شركة بدفع مبلغ  68.355دينار �أردين ومبلغ عن ا�ستهالك جزء من قطعتي ار�ض رقم ( )363و ( )359حو�ض
( )7الوادي الغربي.
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 .9امل�ستودعات
م�ستودع املحطة
م�ستودع الوقود
�إعتمادات م�ستندية وطلبيات – قطع غيار
 .10املدينون
�شركة الكهرباء الوطنية م.ع.م *
ذمم مدينة جتارية
مخ�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

2009
7.832.702
6.389.448
339.462
14.561.612
2009
5.582.420
64.334
()985.015
4.661.739

2008
5.005.933
6.556.388
2.400.021
13.962.342
2008
5.087.142
114.834
5.201.976

* يتمثل هذا البند يف قيمة املبلغ املطلوب من �شركة الكهرباء الوطنية م.ع.م نتيجة بيعهم كامل الطاقة الكهربائية املنتجة من محطة ال�سمرا
لتوليد الكهرباء خالل العام.
 .11النقد املقيد مقابل الت�أمينات
يتمثل هذا البند يف قيمة النقد املودع لدى بنك القاهرة عمان وذلك مقابل ت�أمينات اعتمادات ،وال يجوز لل�شركة الت�صرف باملبلغ حلني �سداد
كافة االلتزامات املرتتبة على االعتمادات امل�ستندية.
 .12النقد وما يف حكمه
يت�ضمن النقد وما يف حكمه ،النقد والودائع حتت الطلب التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
�سلف
ح�سابات جارية حتت الطلب لدى البنوك

2009
2.565
63.246
65.811

2008
1.900
1.038.754
1.040.654

 .13الهبات وامل�ساعدات احلكومية
مت منح ال�شركة خالل عام  2004هبات وم�ساعدات حكومية قيمتها  1.000.000دينار �أردين (مليون دينار �أردين) بناء على قرار جمل�س
الوزراء ،ومت دفع هذه الهبات وامل�ساعدات بالكامل من قبل كل من �شركة توليد الكهرباء و�شركة الكهرباء الوطنية وكهربة الريف بحواالت
�صادرة الى البنوك التي تتعامل معها ال�شركة.
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 .14الإحتياطيات:

�إحتياطي �إختياري :
مت�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة الأردنية الها�شمية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إن للهيئة العامة �أن تقرر اقتطاع ن�سبة ا�ضافية
معينة من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لل�شركة حل�ساب الإحتياطي الإختياري� ،إن هذا الإحتياطي قابل للتوزيع ك�أرباح على امل�ساهمني مبوجب قرار
من الهيئة العامة لل�شركة .وبناء ًاعليه فقد او�صى جمل�س �إدارة ال�شركة اقتطاع ما ن�سبته  %20من �أرباح عام  2009حل�ساب الإحتياطي الإختياري
ومت التو�صية الى الهيئة العامة لل�شركة باملوافقة على هذا االقتطاع خالل عام .2010
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�إحتياطي �إجباري:
مت�شي ًا مع متطلبات قانون ال�شركات يف اململكة الأردنية الها�شمية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي �إجباري بن�سبة 10
باملئة من الربح ال�صايف حتى يبلغ هذا االحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به � ,إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح على امل�ساهمني.
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 .15تعوي�ض نهاية اخلدمة
�إن حركة تعوي�ض نهاية اخلدمة ،هي كما يلي:
الر�صيد كما يف  1كانون الثاين
امل�سدد خالل ال�سنة
املخ�ص�ص لل�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول

2009
109.173
32.498
141.671

2008
109.554
()22.376
21.995
109.173

 .16القرو�ض طويلة الأجل
قر�ض ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية
قرو�ض ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي
قر�ض التجمع البنكي **
ينزل اجلزء املتداول
اجلزء طويل الأجل *

2009
28.479.100
128.783.708
18.750.000
176.012.808
7.818.000
168.194.808

2008
31.387.805
112.327.115
21.875.000
165.589.920
4.920.887
160.669.033

* اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الآجل
قر�ض ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية
قرو�ض ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي
قر�ض التجمع البنكي

2009
1.729.000
2.964.000
3.125.000
7.818.000

2008
1.795.887
3.125.000
4.920.887

قر�ض ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية :
وقعت ال�شركة بتاريخ � 9آذار  2005اتفاقية قر�ض مع ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية بقيمة  29مليون دينار �أردين (12.250.000
دينار كويتي) ب�ضمان احلكومة االردنية وي�ساهم هذا القر�ض بتمويل  %28من قيمة عقد جزء الدوالر الأمريكي من م�شروع محطة ال�سمرا لتوليد
الكهرباء والبالغ ( )144مليون دوالر �أمريكي ،علم ًا �أن ن�سبة الفائدة هي � %4سنوي ًا تدفع كل �ستة �أ�شهر ( 5/15و  11/15من كل عام) ،وي�سدد
مبلغ �أ�صل القر�ض على �أربعة وثالثني ق�سط ًا ن�صف �سنوي وذلك بعد فرتة �سماح مدتها �أربعة �سنوات تبد�أ من تاريخ �أول �سداد لأول طلب �سحب.
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وقعت ال�شركة بتاريخ � 6آيار  2007اتفاقية قر�ض مع ال�صندوق العربي لالمناء االقت�صادي واالجتماعي بقيمة  50مليون دينار �أردين
( 20.000.000دينار كويتي) ب�ضمان احلكومة الأردنية ،وي�ساهم القر�ض بتمويل ما ن�سبته  %100من التكاليف الإجمالية لأعمال تو�سعة
املحطة وذلك من خالل رفع قدرتها من حوايل  300ميجا واط الى حوايل  500ميجا واط ،علم ًا �أن ن�سبة الفائدة � %4.5سنوي ًا وي�سدد مبلغ �أ�صل
القر�ض على خم�سة وثالثني ق�سط ًا ن�صف �سنوي ًا وتكون قيمة كل ق�سط من الأق�ساط الأربعة والثالثني الأولى مبلغ  570.000دينار كويتي وتكون
قيمة الق�سط الأخري  620.000دينار كويتي وذلك بعد فرتة �سماح مدتها خم�س �سنوات تبد أ� من تاريخ �أول �سداد لأول طلب �سحب.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

قرو�ض ال�صندوق العربي للإمناء الإقت�صادي والإجتماعي :
وقعت ال�شركة بتاريخ � 8آيار  2005اتفاقية قر�ض مع ال�صندوق العربي لالمناء االقت�صادي واالجتماعي بقيمة  50مليون دينار �أردين
( 21.000.000دينار كويتي) ب�ضمان احلكومة الأردنية ،وي�ساهم بتمويل  %46من قيمة العقد من جزء الدوالر الأمريكي من م�شروع محطة
ال�سمرا لتوليد الكهرباء والبالغ ( )144مليون دوالر �أمريكي ،علم ًا ان ن�سبة الفائدة � %4.5سنوي ًا وتدفع كل �ستة �أ�شهر(  5/1و  11/1من كل
عام) وي�سدد مبلغ �أ�صل القر�ض على خم�سة وثالثني ق�سط ًا ن�صف �سنوي وذلك بعد فرتة �سماح مدتها خم�سة �سنوات تبد�أ من تاريخ �أول �سداد
لأول طلب �سحب.
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

وقعت ال�شركة بتاريخ � 10آذار  2008اتفاقية قر�ض مع ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي بقيمة  75مليون دينار �أردين
( 30.000.000دينار كويتي) ب�ضمان احلكومة الأردنية ،وي�ساهم القر�ض بتمويل ما ن�سبته  %100من التكاليف الإجمالية لأعمال تو�سعة
املحطة عن طريق تنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع وذلك يف �سبيل رفع قدرة املحطة �إلى حوايل  600ميجا واط ،وحتويل املرحلة الثانية من
امل�شروع �إلى نظام الدورة املركبة ،علم ًا �أن ن�سبة الفائدة � %4.5سنوي ًا ،وي�سدد مبلغ �أ�صل القر�ض على خم�سة وثالثني ق�سط ًا �سنوي ًا وتكون قيمة
كل ق�سط من الأق�ساط الأربعة والثالثني الأولى مبلغ  860.000دينار كويتي وتكون قيمة الق�سط الأخري مبلغ وقدره  760.000دينار كويتي وذلك
بعد فرتة �سماح مدتها خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ �أول �سداد لأول طلب �سحب.
قر�ض التجمع البنكي
وقعت ال�شركة بتاريخ  22حزيران  2006اتفاقية قر�ض جتمع بنكي مع بنك القاهرة عمان وبنك الإ�ستثمار العربي الأردين بقيمة  25مليون دينار
�أردين بكفالة موجودات ال�شركة وذلك لغايات متويل م�شروع تو�سعة محطة ال�سمرا من خالل ا�ضافة وحدة توليد غازية ،علم ًا ان ن�سبة الفائدة
هي  %6.5ثابتة لأول �سنة تبد�أ من تاريخ توقيع الإتفاقية ،وفيما يخ�ص الفرتات الالحقة وابتداء من ال�سنة الثانية �سيتم اعادة النظر ب�سعر
الفائدة كل �ستة ا�شهر بحيث ي�ضاف هام�ش � %0.4سنوي ًا الى العائد املوحد لآخر �إ�صدار ل�شهادات الإيداع �أو �أذونات اخلزينة وتدفع الفائدة كل
�ستة �أ�شهر ،وي�سدد مبلغ �أ�صل القر�ض مبوجب اق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ومتتالية عددها  16ق�سط ي�ستحق اولها بعد اربعة وع�شرين �شهر ًا
من تاريخ توقيع الإتفاقية حتى ال�سداد الكامل.
** �إن تفا�صيل ح�ص�ص هذا القر�ض من بنوك التجمع ،هي كما يلي :
ح�صة بنك القاهرة عمان من القر�ض
ح�صة بنك الإ�ستثمار العربي من القر�ض
ينزل اجلزء ق�صري الأجل
اجلزء طويل الأجل
 .17القرو�ض ق�صرية الآجل
قر�ض دوار بنك القاهرة عمان
قر�ض دوار بنك االحتاد
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2009
11.250.000
7.500.000
18.750.000
3.125.000
15.625.000
2009
7.208.443
9.934.912
17.143.355

2008
13.125.000
8.750.000
21.875.000
3.125.000
18.750.000
2008
-

قر�ض دوار بنك الإحتاد :
ً
وقعت ال�شركة ب�شهر ت�شرين الثاين 2009على قر�ض دوار ب�سقف مقداره  12.000.000دينار �أردين مبعدل فائدة (� )%5.675سنويا حتت�سب
وتقيد �شهري ًا بدون عمولة وذلك لغايات تغطية الفجوة التمويلية بني ت�سديد دفعات املقاول من امل�شروع املرحلة الثانية والثالثة لتو�سعة محطة
توليد الكهرباء والتح�صيل من �صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي .حيث ت�ستحق الدفعات امل�سحوبة من �سقف القر�ض بتاريخ
� 2010/11/19أو بتاريخ ورود ح�صيلة دفعات ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي �أيهما �أ�سبق.

(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

قر�ض دوار بنك القاهرة :
وقعت ال�شركة ب�شهر ت�شرين الثاين لعام  2009على القر�ض الدوار ب�سقف مقداره  12.000.000دينار �أردين  ,مبعدل فائـدة (� ) %5.5سنويا
حتت�سب وتقيد �شهري ًا بدون عمولة  ,وذلك لغايات تغطية الفجوة التمويلية بني ت�سديد دفعات املقاول يف م�شروع املرحلة الثانية والثالثة لتو�سعة
محطة توليد الكهرباء وبني التح�صيل من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي .حيث ت�ستحق الدفعات امل�سحوبة من �سقف القر�ض
خالل � 12شهر من تاريخ التمويل �أو من قيمة الدفعة من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي �أيهما ا�سبق.
 .18امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
م�صاريف فوائد قرو�ض م�ستحقة الدفع
مخ�ص�ص التزامات محتملة *
مخ�ص�ص �ضريبة الدخل � ( -إي�ضاح )26
�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة **
ذمم موظفني
�أمانات وح�سابات دائنة �أخرى

2009
1.866.418
1.610.602
535.251
63.422
12.000
1.877
13.065
4.102.635
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2008
1.606.882
339.096
924.355
30.955
12.000
3.880
21.332
2.938.500

* قامت ال�شركة ب�أخذ مخ�ص�ص التزامات محتملة وذلك يعود الى اجمايل املبالغ املقدرة من قبل دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات عن ال�سنوات
 2006 ،2005و .2007
مبوجب كتاب دولة رئي�س الوزراء رقم  4517/1/11/33بتاريخ � 31آذار  ،2005فقد قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 29آذار
 2005حتديد املكاف�أة ال�سنوية لع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركات الكهرباء اململوكة من قبل حكومة اململكة الأردنية الها�شمية مبقدار  2.400دينار
�أردين للع�ضو الواحد .وحيث �أن عدد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة يت�ألف من خم�سة �أع�ضاء ،ف�إن مبلغ املكاف�أة امل�ستحق لهم هو  12.000دينار
�أردين.
 .19الدائنون
ذمم دائنة
ذمة �شركة توليد الكهرباء املركزية م.ع.م
ذمم دائنة خارجية  -متعهدين

2009
741.725
5.839
11.892.288
12.639.852

2008
399.311
4.557
35.068
438.936

67

شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

� .20إيرادات مبيعات الطاقة واملعامالت مع �أطراف ذات عالقة
بلغت مبيعات ال�شركة من الطاقة مبلغ  27.637.798دينار �أردين ومبعدل  3564ميجا واط (  26.737.605 :2008دينار �أردين ومبعدل
 3629ميجا واط ) �إلى �شركة الكهرباء الوطنية والتي ت�شكل ما ن�سبته  %100من �إيرادات بيع الطاقة.
مت تغيري التعرفة بناء على كتاب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم  1436/2/3بتاريخ  2008/11/30من التعرفة املحت�سبة على �أ�سا�س الطاقة
املباعة الى التعرفة املحت�سبة على �أ�سا�س اال�ستطاعة ومت تطبيق هذه التعرفة ابتداء ًا من تاريخ  1كانون الثاين  2009و�سوف يتم تعديل هذه
التعرفة ابتداء ًا من  1كانون الثاين  2010مبقدار  %50من معدل الت�ضخم مح�سوب ًا وفق ًا لـ  CPIال�سنوية املن�شورة من قبل دائرة االح�صاءات
العامة على �أن ال تقل عن  %4كحد �أدنى من امل�صاريف الإدارية والرواتب ال�سـنوية،ويعاد النظر يف التعرفة يف حال دخول وحدات جديدة.
قامت ال�شركة خالل ال�سنة بقيد املكاف�آت والبدالت واملزايا التالية ل�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام:

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�صرف بدل رواتب و تنقالت لأع�ضاء جمل�س الإدارة
الرواتب والعالوات واملكاف�آت التي تقا�ضاها مدير عام ال�شركة
 .21كلفة ت�شغيل املحطة
م�صاريف �سالمة عامة
م�صاريف مختربات
م�صاريف طاقة م�ستجرة *
م�صاريف مياه ت�شغيلية
اجور نقل مياه عادمة
م�صاريف مواد كيماوية

2009
12.000
30.000
36.800
2009
10.660
4.162
69
14.617
173.120
70.547
273.175

2008
12.000
30.000
33.600
2008
1.788
5.256
3.914
30.840
298.644
51.998
392.440

* �إن التغري يف م�صاريف الطاقة امل�ستجرة ناجت عن التحول �إلى تعرفة الإ�ستطاعة بد ًال من التعرفة املبنية على الطاقة املباعة.
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 .22امل�صاريف الإدارية والعمومية والت�شغيلية
رواتب و�أجور وملحقاتها
بدل رواتب و تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
م�صاريف تدريب
م�صاريف وفود وم�ؤمترات
اتعاب مهنية
دعاية واعالن
ايجارات
ر�سوم حكومية وا�شرتاكات
�صيانة عامة ولوازم
هاتف وبريد
قرطا�سية ومطبوعات
ت�أمني
كهرباء ومياه
كمبيوتر وانرتنت
�ضيافة
نظافة
محروقات وتدفئة
حرا�سة
فحو�صات طبية
مياومات واقامة و�سفر
ن�شاط �إجتماعي و ريا�ضي
متنوعة

2009
2.503.160
30.000
18.878
3.430
13.890
6.838
82.000
272.748
29.487
33.853
18.269
476.645
33.911
44.772
14.165
35.160
15.439
73.321
3.462
2.970
12.896
14.199
3.739.493

2008
1.948.167
30.000
3.573
11.098
12.825
3.741
82.000
282.307
38.674
33.077
12.681
191.034
30.895
37.480
16.923
31.740
22.044
62.681
5.720
4.548
7.136
13.623
2.881.967
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(�شركة م�ساهمة خا�صة محدودة)

اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 .23االيرادات االخرى
ايراد بيع خردة
ايرادات بيع ن�سخ عطاءات
ايرادات اخرى

2009
92.525
822
93.347

2008
156.557
26.790
6.679
190.026

� .24أرباح فروقات تقييم عملة
نتيجة الرتفاع الدوالر االمريكي مقابل العمالت الأجنبية وخا�صة اليورو� ،أدى ذلك الى انعكا�س �سعر �صرف الدينار الأردين املربوط بالدوالر
الأمريكي مقابل الدينار الكويتي املربوط ب�سلة العمالت مما نتج عن ذلك وجود �أرباح فروقات �إعادة تقييم القرو�ض املمنوحة لل�شركة.
 .25مخ�ص�ص الر�سوم واملكاف�آت
�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

2009
63.417
12.000
75.417

2008
30.955
12.000
42.955

� .26ضريبة الدخل
�أنهت ال�شركة و�ضعها ال�ضريبي حتى نهاية عام  ،2004حيث مت خالل عام � 2007صدور قرار من جمل�س الوزراء املوقر رقم ( )3984واملت�ضمن
املوافقة على �إعفاء ال�شركة من ر�صيد �ضريبة الدخل امل�ستحقة عليها والبالغ  228.394دينار �أردين وذلك بالإ�ستناد لأحكام املادة ( /3ب)
من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم ( )28ل�سنة  ،2006كما قامت دائرة �ضريبة الدخل مبراجعة ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة لعامي
 2005و  2006وقد مت �صدور قرار من دائرة �ضريبة الدخل بفر�ض مبلغ  220.302دينار �أردين ك�ضريبة م�ستحقة على ال�شركة لعامي 2005و
 ،2006وقدرت دائرة �ضريبة الدخل عن عام  2007مبلغ وقدره � 1.390.928إال �أن ال�شركة قد قدمت اعرتا�ض لدى محكمة �ضريبة الدخل ومت
ا�ستئناف القرار �إال �أنه مل ي�صدر قرار نهائي من املحكمة حتى تاريخ هذه القوائم املالية ،هذا وقد قدمت ال�شركة ك�شف التقدير الذاتي عن عام
� 2008إال �أنه مل يتم مراجعة ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة من قبل دائرة �ضريبة الدخل حتى تاريخ هذه القوائم املالية.
�إن حركة مخ�ص�ص �ضريبة الدخل ،هي كما يلي:
الر�صيد يف  1كانون الثاين
امل�سدد خالل ال�سنة
املخ�ص�ص لل�سنة
الر�صيد كما يف  31كانون الأول
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924.355
()993.192
604.088
535.251

2008
()35.645
960.000
924.355
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

 .27االلتزامات املحتملة
يوجد على ال�شركة كما يف  31كانون الأول االلتزمات املحتملة التالية-:
التزمات محتملة عن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ مل�شروع تو�سعة محطة ال�سمرا
اعتمادات بنكية
 .28املعامالت غري النقدية
اطفاء دفعات مدفوعة مقدم ًا على ح�ساب امل�شروع يف ح�ساب م�شاريع قيد االجناز
حتويالت من ح�ساب م�شاريع قيد االجناز الى ح�ساب املمتلكات واملعدات

2009
154.145.743
542.364
154.688.107
2009
5.921.983
-

2008
79.747.028
4.046.324
83.793.352
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2008
2.139.566
79.294.518

 .29الأدوات املالية
�إدارة مخاطر ر�أ�س املال
تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�سمالها لتت�أكد من �أن ال�شركة تبقى م�ستمرة بينما تقوم باحل�صول على العائد الأعلى من خالل احلد الأمثل لأر�صدة
الديون وحقوق امللكية .مل تتغري ا�سرتاتيجية ال�شركة الإجمالية عن �سنة .2008
هيكلة ر�أ�س املال
�إن هيكلة ر�أ�س مال ال�شركة ي�ضم حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�شركة والتي تتكون من ر�أ�س املال وهبات وم�ساعدات حكومية ،و�إحتياطيات
و�أرباح مدورة كما هي مدرجة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية� ،إن هيكلة ر�أ�س املال لل�شركة تتمثل بالقرو�ض املمنوحة لها �سواء من م�ؤ�س�سات
مالية محلية �أو خارجية مكفولة من قبل حكومة اململكة الأردنية الها�شمية بالإ�ضافة الى ر�أ�س املال املمنوح من قبل احلكومة�،إن هيكلة ر�أ�س املال
يف نهاية ال�سنة هي كما يلي-:
املديونية
حقوق امللكية
هيكل ر�أ�س املال

2009
176.012.808
62.892.258
%26 : %74

2008
165.589.920
55.840.920
%25 : %75
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية والأ�ساليب امل�ستخدمة مبا فيها قواعد الإعرتاف� ،أ�سا�س القيا�س و�أ�سا�س الإعرتاف بالإيرادات وامل�صاريف
املتعلقة بكل بند من بنود املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�أدوات امللكية قد مت بيانها يف الإي�ضاح  3من البيانات املالية.
�إدارة املخاطر املالية
مخاطر ال�سوق
�إن ن�شاطات ال�شركة ميكن �أن تتعر�ض ب�شكل رئي�سي ملخاطر مالية ناجتة عن ما يلي-:
�إدارة مخاطر العمالت الأجنبية
�أن معظم قرو�ض ال�شركة هي بالدينار الكويتي املرتبط ب�سلة للعمالت الأجنبية ،بينما الدينار الأردين مرتبط بالدوالر حيث يتم الت�سديد من
خالله مما قد ينتج عن ذلك مخاطر يف تغريات �أ�سعار ال�صرف.
�إدارة مخاطر �سعر الفائدة
تنتج املخاطر املتعلقة مبعدالت الفائدة ب�شكل رئي�سي عن �إقرتا�ضات الأموال مبعدالت فائدة متغرية (عائمة) وعن ودائع ق�صرية الأجل مبعدالت
فائدة ثابتة .وقد تتعر�ض ال�شركة الى مخاطر معدالت الفائدة نظرا لوجود �أموال مقرت�ضة من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية لل�شركة حتى تاريخ
القوائم املالية.
�إدارة مخاطر الإئتمان
تتمثل مخاطر الإئتمان يف عدم التزام �أحد الأطراف لعقود الأدوات املالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة خل�سائر
مالية ،ونظر ًا لعدم وجود �أي تعاقدات مع �أي �أطراف �أخرى ف�إنه ال يوجد �أي تعر�ض لل�شركة ملخاطر الإئتمان مبختلف �أنواعها� .إن التعر�ض
الإئتماين الهام بالن�سبة لأي جهة �أو جمموعة جهات لديها خ�صائ�ص مت�شابهة مت الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح  .20وت�صنف ال�شركة اجلهات التي
لديها خ�صائ�ص مت�شابهة �إذا كانت ذات عالقة .وفيما عدا املبالغ املتعلقة بالأموال النقـدية� .إن مخاطر الإئتمان الناجتة عن الأموال النقدية
هي محددة حيث �أن اجلهات التي يتم التعامل معها هي بنوك محلية لديها �سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من اجلهات الرقابية.
�إن املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية متثل تعر�ضات ال�شركة الأعلى ملخاطر الإئتمان للذمم املدينة التجارية والأخرى والنقد ومرادفات
النقد.
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اي�ضاحات حول القوائم املالية (يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2009
(بالدينار الأردين)

�إدارة مخاطر ال�سيولة
�إن م�س�ؤولية �إدارة مخاطر ال�سيولة تقع على جمل�س الإدارة وذلك لإدارة متطلبات ال�شركة النقدية وال�سيولة ق�صرية الإجل ومتو�سطة الأجل
وطويلة الأجل .وتقوم ال�شركة ب�إدارة مخاطر ال�سيولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية واملقيمة ب�صورة دائمة وتقابل تواريخ
ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية.
يبني اجلدول الآتي اال�ستحقاقات املتعاقد عليها ملطلوبات ال�شركة املالية غري امل�شتقة .مت �إعداد اجلداول بناء ًا على التدفقات النقدية غري
املخ�صومة للمطلوبات املالية وذلك مبوجب تواريخ الإ�ستحقاق املبكرة التي قد يطلب مبوجبها من ال�شركة �أن تقوم بالت�سديد �أو القب�ض .ي�ضم
اجلدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئي�سية والفوائد.
معدل الفائدة
: 2009
�أدوات ال حتمل فائدة
�أدوات حتمل فائدة
املجموع
:2008
�أدوات ال حتمل فائدة
�أدوات حتمل فائدة
املجموع

�سنة و�أقل

�أكرث من �سنة
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املجموع

%6.5-%4

25.914.669
24.961.355
50.876.024

141.671
168.194.808
168.336.479

26.056.340
193.156.163
219.212.503

%6.5-%4

7.425.085
4.920.887
12.345.972

109.173
160.669.033
160.778.206

7.534.258
165.589.920
173.124.178

 .30معلومات قطاعية
تعمل ال�شركة يف قطاع العمل الرئي�سي الذي يتكون من توليد الطاقة الكهربائية يف مختلف مناطق اململكة ب�إ�ستخدام �أي م�صدر من م�صادر
الطاقة الأولية والطاقة اجلديدة واملتجددة وذلك �ضمن ال�سيا�سة العامة للحكومة ومع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يف اململكة ،وتعمل
ال�شركة يف قطاع جغرايف واحد هو اململكة الأردنية الها�شمية.
 .31امل�صادقة على القوائم املالية
مت امل�صادقة على القوائم املالية من قبل جمل�س ادارة ال�شركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 2آذار  2010وتتطلب هذه القوائم املالية موافقة
الهيئة العامة.
� .32أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب وت�صنيف بع�ض �أرقام �سنة  2008لتتفق مع العر�ض ل�سنة .2009
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