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كلمة رئيس مجلس االدارة

وزيادة فاعليته.

انطالقًا من ادراكنا العميق ألهمية قطاع الطاقة بشكل
عام ومساهمته في دفع عجلة التنمية االقتصادية
واالجتماعية وزيادة معدالت النمو االقتصادي وأهمية انتاج
وتوليد الكهرباء ضمن هذا القطاع باعتباره احد المصادر
المهمة للطاقة ،فقد عملت شركة السمرا لتوليد الكهرباء
على رفع سوية االداء فيها وكذلك االستمرار بالمحافظة
على الكفاءة العالية في مرافقها وأنشطتها الفنية
واإلدارية بما يضمن استدامة النظام الكهربائي االردني

لقد حرصت الشركة على تحقيق مستوى عالي من االنتاجية والكفاءة من
خالل ادخال اساليب االدارة الحديثة وكذلك اعادة البناء المؤسسي ورفع سوية
الجهاز الفني واإلداري وتطوير انظمة التشغيل والصيانة وكذلك العمل على
مواكبة وتطبيق المعايير الدولية في القطاعات المشابهة واستخدام احدث
انواع التكنولوجيا المعروفة عالميًا في وحداتها العاملة وضمن معايير تتفق
وسالمة البيئة واإلنسان ،باالضافة الى االستمرار في تدريب وتأهيل العاملين
فيها ورفع سوية ادائهم بما يضمن جاهزية عالية لكافة كوادرها وعامليها
كما وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها وخططها للنمو االستمرار في
التوسع وبناء وحدات اضافية بهدف تعزيز القدرات التوليدية للشركة ورفد
النظام الكهربائي بمزيد من الطاقة الكهربائية المولدة لمواجهة النمو
المتزايد بالطلب على الكهرباء.
ان مجلس االدارة اذ يغتنم هذه الفرصة ليتقدم بالشكر لكافة العاملين في
الشركة وبمختلف مواقعهم لما بذلوه من جهد موصول وكفاءة عالية
في المحافظة على مستويات االداء المميز والذي وضع شركتنا في مقدمة
الشركات العاملة في هذا القطاع ،متمنيًا ان يستمر هذا الجهد والعطاء من
الجميع في خدمة هذا الصرح االقتصادي الهام لما فيه خير وطننا العزيز االردن
الغالي ليبقى واحة السالم التي ننعم بظلها بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المفدى.
رئيس مجلس االدارة
الدكتور ماهر مدادحة
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كلمة المدير العام
تواصل الشركة ومنذ تأسيسها بالقيام بدورها الريادي
سواء بالمشاركة في تغذية النظام الكهربائي بالطاقة
الالزمة ومن أفضل المعايير والقياسات العالمية أو من
ً
تلبية لنمو
خالل استمرارها في تنفيذ مشاريع بناء المحطات
األحمال الكهربائية والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية
ً
خدمة لالقتصاد الوطني ووفقًا لسياسات الحكومة
الرشيدة بهذا الشأن.
وقد تم االنتهاء من مشروع المرحلة الثالثة الدورة البسيطة وبقدرة 285
ميجاواط لترتفع االستطاعة التوليدية الكلية لتصبح حوالي  900ميجاواط والتي
تشكل ما نسبته  35%من حمل المملكة اإلجمالي .كذلك باشرت الشركة
في طرح عطاء مشروع الدورة المركبة للمرحلة الثانية ليتم إضافة وحدة
توليد بخارية بقدرة  140ميجاواط تقريبًا ومراعية بذلك رفع الكفاءة عن طريق
االستفادة من الغازات الساخنة الخارجة من عوادم الوحدات والتي من شأنها
أيضا تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لتكون ضمن المعايير الدولية للمحافظة
على البيئة المحيطة .وباستكمال هذا المشروع والذي من المأمول أن يدخل
في التشغيل التجاري في صيف عام  2013لتغطية احتياجات النظام الكهربائي
ترتفع االستطاعة التوليدية الكلية التي تنتجها الشركة لتصبح  1040ميجاواط،
ومن جانب آخر تسعى الشركة وفق رؤية واضحة إلى إيالء موضوع التدريب
والتطوير للعاملين في الشركة العناية الكافية وكذلك تطبيق معايير اإلدارة
الحديثة بما يحقق تعزيز اإلنتاجية والتميز في قطاع يشهد كثيرًا من التطور
والتوسع.
كما تواصل الشركة دعمها وتواصلها مع مؤسسات المجتمع المحلي
وتقديم الدعم الالزم والمشاركة في النشاطات التي من شأنها أن تعزز
التواصل وتقديم ما هو مفيد وينعكس إيجابًا على المجتمع.
وفي الختام يسرني وبمناسبة صدور التقرير السنوي للشركة لعام  2011أن
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس
الكرام على دورهم الكبير والهام فيما حققته الشركة من انجازات .كما
اشكر جميع العاملين في الشركة في جميع مواقعهم على جهودهم
وعطائهم المتميز.
واسأل اهلل أن يوفقنا جميعًا لخدمة هذا الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب
الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم.
المدير العام
م .امجد الرواشدة
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من نحن:
• تأسيس الشركة:
شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة تأسست من قبل حكومة المملكة األردنية
الهاشمية وفقًا ألحكام قانون الشركات رقم  22لسنة  1997تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ  26/08/2003والموثق بكتاب دولة رئيس الوزراء األفخم رقم  58/11/02/13075تاريخ 27/08/2003
القاضي بتأسيس شركة تتولى نشاط التوليد الكهربائي جنبًا إلى جنب مع شركة توليد الكهرباء المركزية
وأي شركات أخرى قد تنشأ الحقًا وتكون مملوكة بالكامل للحكومة وبرأسمال قيمته خمسون مليون
دينار أردني.
سجلت الشركة لدى مراقب عام الشركات بتاريخ  21/04/2004تحت الرقم .40
وتتولى توليد الطاقة الكهربائية بنوعية وتوافرية عالية وبأقل تكلفة ممكنة
• رؤية الشركة:
شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى االردن
• رسالة الشركة:
توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل امن و صديق للبيئة وفقًا
ألفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة و ممكنة
• قيم الشركة الجوهرية:
-

السالمة اوال

-

العمل بروح الفريق

-

تشجيع االبتكار و االبداع و المبادرة

-

نقل المعرفة و استمرارية التعلم

-

االيمان بالتغيير و التحسين المستمر

-

النزاهة و العدالة و الشفافية و تكافؤ الفرص

• سياسات الشركة من حيث الجودة ،البيئة ،السالمة والصحة المهنية :
تلتزم الشركة بـ:
 .1توليد الطاقة الكهربائية بشكل كفوء وفعال بالوقت والمال والتكنولوجيا
 .2التنمية المستدامة من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية وتبني التكنولوجيا الصديقة
للبيئة على مبدأ التجنب ،التقليل ،التخفيف من اآلثار.
 .3توفير بيئة عمل آمنة ،صحية ،خالية من اإلخطار.
 .4رضى الشركاء (أصحاب العالقة) في كل نشاطات الشركة.
 .5التحسين المستمر في األنظمة والممارسات بما يطابق ويتوائم مع القوانين والتشريعات
السارية.
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• التعرفة الكهربائية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء
تم اعتماد مبدأ االستطاعة في احتساب التعرفة الكهربائية للوحدات التوليدية لشركة السمرا لتوليد
الكهرباء بشكل أساسي والمكون من :
 - 1اإلطفاء الجزئي للمشروع .
 - 2مصاريف التشغيل والصيانة الثابتة.
 - 3المصاريف اإلدارية والرواتب.
 - 4مصاريف التشغيل والصيانة المتغيرة.
الوحدات التوليدية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء:
الوحدة
الوحدة الغازية األولى
الوحدة الغازية الثانية
الوحدة البخارية االولى
الوحدة الغازية الثالثة
الوحدة الغازية الرابعة
الوحدة البخارية الثانية
الوحدة الغازية الخامسة
الوحدة الغازية السادسة
المجمــوع

محطة السمرا لتوليد الكهرباء
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االستطاعة االسمية
 100م.و
 100م.و
 100م.و
 100م.و
 100م.و
 100م.و
 142.5م.و
 142.5م.و
 885م.و

تاريخ التشغيل التجاري
2005/11/01
2006/02/11
2006/10/08
2007/12/13
2008/07/05
2010/08/02
2011/01/25
2011/05/04
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نشاطات وانجازات الشركة:
• مشروع الدورة البسيطة المرحلة الثالثة:

اجنز هذا امل�شروع بنجاح وذلك بت�شغيل التوربني الغازي اخلام�س
جتاري ًا بتاريخ  2011/01/25والتوربني الغازي ال�ساد�س بتاريخ
 2011/05/04با�ستطاعة م�ضمونه مقدارها  142.5م.و�.س لكل
منها وبذلك �أ�صبحت اال�ستطاعة اال�سمية امل�ضمونة للوحدات العاملة
هي  885م.و
ويف جمال ال�صيانات الدورية وفق ًا لتعليمات ال�شركات ال�صانعة
للوحدات العاملة يف املحطة فقد مت اجراء هذه االعمال للوحدات
الغازية وح�سب الآتي:
الصيانة
& Hot gas path inspection maintenance
Generator maintenance
maintenance work on generator

مقابل  %2.65خالل عام .2010
بلغت كمية الطاقة الكهربائية املولدة لعام  2011يف النظام الكهربائي
املوحد  15,751.1جيجا واط �ساعة مقابل  15,258.1جيجا واط
�ساعة لعام � ،2010ساهمت ال�شركة بن�سبة  %22.8من �إجمايل الطاقة
الكهربائية املولدة مقابل  %22.7لعام  2010و �ساهمت �شركة توليد
الكهرباء املركزية بن�سبة  %51.1مقابل  %50.17لعام  2010فيما
�ساهمت �شركة املناخر بن�سبة  %14.39مقابل  ، %21.54و�ساهمت
�شركة القطرانه بن�سبة بلغت %0.35
وبلغت كمية الطاقة امل�ستوردة لعام  2011من ال�شبكتني امل�صرية
وال�سورية  1738.1جيجاواط �ساعة مقارنة مع  670.1جيجا واط
�ساعة يف عام . 2010
تاريخ الصيانة

الوحدة التوليدية
الوحدة الغازية االولى

2011/01/01

2011/02/04

الوحدة الغازية الثانية

2011/01/01

2011/02/21

maintenance works on unit 1 main
transformer and unit 2 generator

الوحدة البخارية االولى

2011/01/01

2011/02/04

Hot gas path inspection maintenance
Major overhaul by the contractor
Hot gas path inspection maintenance

الوحدة الغازية الثالثة
الوحدة البخارية الثانية
الوحدة الغازية الرابعة

2011/04/10
2011/04/10
2011/08/29

2011/04/21
2011/05/07
2011/11/18

• الجودة :

ا�ستمرت ال�شركة يف ا�ستكمال و�إعداد �أنظمتها وفق ًا ملتطلبات �أنظمة
ادارة اجلودة والبيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية ،والتي من املتوقع
احل�صول على �شهاداتها خالل عام .2012
• البيئة والسالمة والصحة المهنية :

ح�صلت ال�شركة على ت�سجيل م�شروعها عن املرحلة االولى حتت
الرقم املرجعي ( )4958كواحد من امل�شاريع املعتمدة لدى االمم
املتحدة �ضمن �آلية التنمية النظيفة لربوتوكول كيوتو الذي جاء
تتويج ًا للجهود املبذولة من كافة االطراف املعنية.
مشاركة الشركة في مواجهة الطلب
على الطاقة الكهربائية في عام :2011
بلغ احلمل الأق�صى الإجمايل يف النظام الكهربائي املوحد لعام 2011
)  2660ميجا واط( مقارنة مع  )2650ميجاواط( يف عام 2010
�أي بن�سبة منو  %15.21مقابل  %3.14لعام  2010فيما بلغ احلمل
الأق�صى للنظام الكهربائي يف اململكة لعام  2680( 2011ميجاواط)
مقابل  2670ميجاواط عام � 2010أي بن�سبة منو مقدارها % 15.08

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة توليد الكهرباء المركزية
شركة المناخرة
شركة القطرانة
كمية الطاقة المستوردة من مصر وسوريا

%22.80

%1.03
%0.35
%14.39

%51.10
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مبيعات الطاقة الكهربائية لشركة السمرا
لتوليد الكهرباء لعام : 2011

مبيعات الطاقة لعام 2010 - 2011
المرحلة األولى
المرحلة الثانية

بلغت مبيعات ال�شركة من الطاقـة الكهربائيــة 3.513.582
جيجاواط �ساعة يف عام  2011مقابل  3.501.256جيجاواط �ساعة
لعام  2010بن�سبة زيادة مقدارها  %0.35ب�سبب منوال الت�شغيل
ل�شركة الكهرباء الوطنية  ،حيث كانت مبيعات ال�شركة من املرحلة
الأولى  1,691.730جيجاواط �ساعة وللمرحلة الثانية 1,458.122
جيجاواط �ساعة وللمرحلة الثالثة  363.730جيجاواط �ساعة .

2500

المرحلة الثالثة

2000
1500
1000
500

إحصائيات مميزة في عام 2011

2010

2011

2010

2011

الحمل األقصى للنظام الكهربائي ( م.واط )

2660

2650

الطاقة المولدة اإلجمالية (ج.و.س )

3594.78

3456.63

الطاقة المستهلكة داخليا في المحطة ( م.و.س )

83.88

72.669

النسبة المئوية للطاقة المستهلكة داخليا في المحطة ( ) %

2.33

2.14

الطاقة المصدرة ( 400ك.ف) إلى شركة الكهرباء الوطنية (ج.و.س)

3510.41

3383

الطاقة المستهلكة لمحطة التحويل  6.6ك.ف لشركة الكهرباء الوطنية (م.و.س)

484.29

277.11

استهالك السوالر ( متر مكعب )

579771.049

40566

القيمة اإلجمالية للسوالر ( ألف دينار )

292,299.927

18,833

استهالك الغاز الطبيعي ( م.و.ح.ب )

7841376.3

27703512

الكفاءة الشاملة (  ) %مولد دورة مركبة  /مرحلة أولى *

44.18

44.06

الكفاءة الشاملة (  ) %مولد  /مرحلة ثانية*

41.97

31.79

الكفاءة الشاملة (  ) %مولد  /مرحلة ثالثة*

30.38

--

الكفاءة الشاملة (  ) %مصدر دورة مركبة /مرحلة أولى*

42.99

43.03

الكفاءة الشاملة (  ) %مصدر  /مرحلة ثانية*

41.04

31.49

الكفاءة الشاملة (  ) %مصدر  /مرحلة ثالثة*

29.95

--

معدل التدفق الحراري مولد (و.ح.ب/ك.و.س*)

PHASEI 7722.83
PHASE II 8133.318

PHASE I 7710
PHASE II 10997

معدل التدفق الحراري مصدر (و.ح.ب/ك.و.س*)

PHASE I 7936.315
PHASE II 8316.66

PHASE I 7895
PHASE II 11132

* (HHV) : High Heating Value
 :PHASE Iمرحلة اولى ()GT1,GT2, ST1
 :PHASE IIمرحلة ثانية ()GT3, GT4, ST2
 :PHASE IIIمرحلة ثالثة ( )GT5, GT6دخلت الوحدة الغازية الخامسة تجاريا” بتاريخ  2011/01/25والوحدة الغازية السادسة بتاريخ
 2011/05/25وعملتا لفترات متقطعة ال تعكس كفاءة الوحدات الحقيقية .
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مؤشرات األداء لعام  2011في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
األداء الفني

2011

2010

الكفاءة مولد «دورة مركبة /مرحلة أولى” * %

42.90

44.6

الكفاءة مصدر»دورة مركبة/مرحلة أولى» * %

43.06

43.03

الكفاءة مولد /مرحلة ثانية * %

41.91

31.79

الكفاءة مصدر /مرحلة ثانية * %

41.05

31.49

الكفاءة مولد /مرحلة ثالثة * %

30.38

-

الكفاءة مصدر /مرحلة ثالثة * %

29.95

-

التوافرية للوحدة الغازية األولى (% )GT1

89.0

94.1

التوافرية للوحدة الغازية الثانية(% )GT2

83.7

89.9

التوافرية للوحدة البخارية األولى (% )ST1

89.7

95.4

التوافرية للوحدة الغازية الثالثة (% )GT3

93.1

93.5

التوافرية للوحدة الغازية الرابعة (% )GT4

75.9

99.5

التوافرية للوحدة الغازية الخامسة (% )GT5

97.3

0

التوافرية للوحدة الغازية السادسة (% )GT6

84.5

0

نسبة الطاقة المستهلكة داخليًا %

2.3

2.14

اإلنتاجية السنوية ( ج.و.س  /موظف )

12.07

12.661

* محسوبة على أساس (High Heating Value : )HHV

توافرية وحدات لتوليد لعام  2011مقارنة مع عام 2010
120

87.5

93.2

97.4

99.5

86.8

93.5 93.2
83.8

89.9

89.0

94.1

100
80

76.0

التوافرية٪

60
40
20
2010
2011
CC1

GT6

GT5

GT4

GT3

GT2

GT1

0

الوحدات التوليدية
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األحمال الكهربائية للنظام الكهربائي الموحد والمملكة (ميجاواط )
2011

2010

تطور الحمل األقصى ( ميجاواط )
شركة توليد الكهرباء المركزية

1324

1507

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

780

552

شركة القطرانة

138

0.0

شركة المناخر  /شرق عمان

364

371

شركات أخرى في النظام الكهربائي

5

15

الطاقة الكهربائية المستوردة من الربط المصري والسوري

49

205

النظام الكهربائي الموحد

2660

2650

نسبة النمو %

0.37

15.21

20

20

أحمال المملكة

2680

2670

نسبة النمو %

0.37

15.08

شركات أخرى خارج النظام الكهربائي

منحنى الحمل األقصى للنظام الكهربائي الموحد ()2010-2011

ميجا واط

الساعات
Load 31/07/2011
Load 03/08/2010
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الحمل األقصى لعام  2660( 2011ميجا واط) بتاريخ 2011/7/31
الحمل األقصى لعام  2650( 2010ميجا واط) بتاريخ 2010/08/03
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االحمال القصوى الصباحيه والمسائيه (م.واط) لعام 2010
الوقت

اليوم

الحمل
االقصى
المسائي

الوقت

اليوم

الحمل
االقصى
الصباحي

الوقت

اليوم

الحمل
االدنى

الشهر

17:40

2010/01/27

2250

12:00

2010/01/26

2180

3:30

2010/01/18

1130

كانون الثاني

17:50

2010/02/08

2290

14:00

2010/02/04

2190

7:00

2010/02/19

1060

شباط

18:10

2010/03/01

2200

12:00

2010/03/01

2060

7:00

2010/03/26

1075

آذار

19:50

2010/04/20

1990

14:00

2010/04/27

1900

7:00

2010/04/02

1090

نيسان

19:50

2010/05/17

2150

14:25

2010/05/17

2220

6:00

2010/05/01

1080

أيار

20:40

2010/06/21

2200

13:00

2010/06/22

2400

7:00

2010/06/11

1200

حزيران

20:20

2010/07/31

2350

14:00

2010/07/11

2475

7:00

2010/07/02

1300

تموز

20:20

2010/08/03

2460

13:00

2010/08/03

2650

6:30

2010/08/27

1392

آب

19:20

2010/09/25

2300

13:30

2010/09/26

2350

7:00

2010/09/11

1200

أيلول

19:00

2010/10/03

2230

14:30

2010/10/04

2300

7:00

2010/10/08

1190

تشرين األول

17:20

2010/11/30

2100

13:00

2010/11/11

1880

6:30

2010/11/17

1040

تشرين الثاني

17:00

2010/12/13

2390

12:00

2010/12/13

2310

7:00

2010/12/03

1140

كانون األول

االحمال القصوى الصباحيه والمسائيه (م.واط) لعام 2011
الوقت

اليوم

الحمل
االقصى
المسائي

الوقت

اليوم

الحمل
االقصى
الصباحي

الوقت

اليوم

الحمل
االدنى

الشهر

17:30

2011/01/10

2381

12:00

2011/01/18

2285

4:00

2011/01/01

1171

كانون الثاني

18:00

2011/02/08

2330

13:00

2011/02/07

2210

4:00

2011/02/26

1155

شباط

18:30

2011/03/12

2300

12:30

2011/03/10

2320

6:30

2011/03/18

1110

آذار

19:30

2011/04/05

2160

13:30

2011/04/05

1980

7:00

2011/04/01

1125

نيسان

20:10

2011/05/31

2030

12:30

2011/05/31

2030

6:30

2011/05/13

1120

أيار

20:30

2011/06/21

2140

13:45

2011/06/22

2320

6:30

2011/06/03

1160

حزيران

20:00

2011/07/31

2410

14:30

2011/07/31

2660

6:30

2011/07/01

1280

تموز

21:30

2011/08/24

2260

14:15

2011/08/01

2490

6:30

2011/08/31

1280

آب

19:30

2011/09/05

2240

14:30

2011/09/07

2290

6:30

2011/09/30

1230

أيلول

18:50

2011/10/11

2200

14:30

2011/10/11

2170

6:40

2011/10/21

1170

تشرين األول

17:20

2011/11/27

2500

14:30

2011/11/19

2230

6:30

2011/11/05

1080

تشرين الثاني

17:20

2011/12/26

2530

13:30

2011/12/25

2350

3:30

2012/12/07

1240

كانون األول
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األحمال القصوى الصباحية والمسائية (م .واط) لعام 2010

كانون األول

تشرين الثاني

كانون األول

تشرين األول

أيلول

اب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

تشرين الثاني

تشرين األول

أيلول

اب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

شباط

شباط

كانون الثاني
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كانون الثاني

األحمال القصوى الصباحية والمسائية (م .واط) لعام 2011
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الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة ( ج.و.س)

2011

2010

أ .النظام الكهربائي الموحد
شركة توليد الكهرباء المركزية

8050.7

7655

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

3597

3467

شركة المناخر

2267.5

3287

القطرانه

421

54

سد الملك طالل

13.1

15

شركة البوتاس العربية

11.2

35

شركة مصانع االسمنت االردنية

0

0

الشركة االردنية الهندية للكيماويات

65.8

66

شركة الغاز الحيوي االردنية

8

9

طاقة مستوردة ( الربط المصري والسوري)

1738.1

670.1

الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في النظام الكهربائي الموحد

15751.1

15258.1

نسبة النمو السنوي %

3.23

5.59

ب .باقي الصناعات الكبرى

180

190

إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة

15931.4

15448.1

نسبة النمو السنوي %

3.13

5.41

جانب من النشاط الرياضي (فريق كرة القدم)
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التعرفة الكهربائية المعمول بها في المملكة األردنية
أوال :تعرفة الجملة
أ -شركة الكهرباء األردنية
 - 1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 - 2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 - 3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
ب -شركة توزيع الكهرباء
 - 1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 - 2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 - 3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
ج -شركة كهرباء محافظة اربد
 - 1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 - 2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 - 3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
د -تعرفة المشتركين الكبار
 - 1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 - 2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 - 3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
ثانيا :تعرفة التوزيع بالمفرق
أ -تعرفة المشتركين االعتياديين
الفئة األولى  -:من 160-1كيلو واط ساعة شهريا (فلس/ك.و.س)
الفئة الثانية  -:من 300-161كيلو واط ساعة شهريا (فلس/ك.و.س)
الفئة الثالثة  -:من 500 -301كيلو واط ساعة شهريا (فلس/ك.و.س)
الفئة الرابعة  -:أكثر من  500كيلو واط ساعة شهريا (فلس/ك.و.س)
ب  -اإلذاعة والتلفزيون تعرفة مستوية (فلس/ك.و.س)
ج  -تعرفة المشتركين التجاريين (فلس/ك.و.س)
د  -تعرفة المشتركين الصناعيين الصغار(فلس/ك.و.س)
هـ  -تعرفة المشتركين الصناعيين المتوسطين
 -1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 -2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 -3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
و -الزراعة (فلس /ك.و.س) تعرفة مستوية أو:
 - 1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 - 2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 - 3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
ز -ضخ المياه (فلس /ك.و.س)
ح -الفنادق (فلس/ك.و.س)**
 - 1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 - 2التزويد النهاري (فلس/ك.و.س)
 - 3التزويد الليلي (فلس/ك.و.س)
ط -انارة شوارع *
ي -القوات المسلحة االردنية (فلس/ك.و.س)
ك -مؤسسة الموانئ (فلس/ك.و.س)
مالحظة :
أدنى مقطوعية لالستهالك الشهري
أ -المستهلكون االعتياديون
ب -المستهلكون الباقون

من 2008/3/14

من 2009/1/1

حتى 2008/12/31

حتى 2010/01/15

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

2.40
66.00
50.00

32.00
71.00
85.00
113.00
86.00
86.00
49.00

32.00
71.00
85.00
113.00
86.00
86.00
49.00

33.00
72.00
86.00
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

من
2010/01/16

** يمكن للفنادق ذات التصنيف خمس وأربع نجوم االختيار بين التعرفة الثالثية أو االستمرار باستخدام التعرفة المستوية.
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القوى العاملـة:
أ) بلغ عدد الموظفين في الشركة في 2011/12/31
( )291موظف موزعين على إدارات الشركة وفقًا
للجدول التالي:
مكان العمل

عدد
الموظفين

النسبة

اإلدارة العليــــــا

7

%2.4

اإلدارة الفنيـــــة

27

%9.3

اإلدارة المالية واإلدارية

53

%18.2

إدارة المحطـــــة

204

%70.1

المجمــــــوع

291

%100

أ) الدورات  /الورشات:
الرقم

ب) توزع الموظفين في الشركة وفقًا للمؤهل
العلمي حسب الجدول التالي:

التدريب:
عملت ال�شركة خالل عام  2011على تطوير وتنمية �أداء العاملني
من خالل تنفيذ اخلطة التدريبية بنا ًء على االحتياجات التدريبية
للموظفني ،حيث مت عقد ( )21برنامج تدريبي �سواء داخلي �أو
خارجي مب�شاركة ( )234موظف بالإ�ضافة �إلى امل�شاركة يف ()6
ندوات وور�شات عمل وحما�ضرات ح�ضرها ( )13موظف ،كما
عملت ال�شركة على تدريب ميداين لـ( )94طالب من طالب كليات
املجتمع من حملة الدبلوم وطالب اجلامعات من حملة بكالوريو�س يف
الهند�سة واحلا�سوب كما مت تدريب املوظفني على نظام الآيزو (�أيزو
� – awearenesأيزو � – 9001أيزو � – 14001أيزو  – 18001تدقيق
�أيزو).

نوع
الدورة /الورشة

عدد
عدد
عدد
الساعات
الدورات المشاركين
التدريبية

عدد
الموظفين

النسبة

الدكتـــوراه

1

%0.30

 .2دورات اإلدارية

الماجستيـــر

8

%2.8

 .3دورات الجودة

5

البكالوريــوس

98

%33.7

 .4ورشات ومحاضرات

6

الدبلـــــوم

92

%31.6

ب) التدريب:

توجيهي فما دون

92

%31.6

المجموع

291

%100

مكان العمل

• عدد امل�ستقيلني خالل عام  )18( 2011موظف
• عدد املوظفني املعينني خالل عام  )34( 2011موظف.

.1

دورات فنية

6

48

208

10

131

270

55

80

13

264

الرقم

التخصص

عدد المتدربين

.1

طالب الهندسة

37

.2

طالب الدبلوم

55

.3

طالب الحاسوب

2

المجمــــــــــوع

94

إحدى الدورات التدريبية التي تمت في الشركة
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توزيع موظفي ال�شركة ح�سب الوظيفة والدائرة كما هو 2011/12/31
ح�سب اجلدول التايل:
مهندس

إداري

مالي

فني

مبرمج

خدمات
مساندة

المجموع

اإلدارة العليـا

1

2

3

-

-

1

7

اإلدارة الفنية

11

6

-

7

-

3

27

اإلدارة المالية واإلدارية

1

15

11

5

4

17

53

مكان العمل

إدارة المحطة

45

8

1

123

1

26

204

المجمــــــوع

58

31

15

135

5

47

291

الفئات الوظيفية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
مهندس
إداري
مالي
فني
مبرمج
خدمات مساندة

%2

%16

%20

%46

%11
%5

التأمين:
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 الى عاتقها يف القطاع الكهربائي والذي متثل ال�شركة
�إحدى لبناته الأ�سا�سية .
تقوم ال�شركة بالتامني على موجوداتها الإنتاجية وم�ستورداتها
اخلارجية و الت�أمني على احلياة ملوظفيها ب�شكل �سنوي وتتم هذه
التغطيات الت�أمينية من خالل وثائق الت�أمني التالية :
 -1وثيقة ت�أمني الأخطار ال�شاملة.
 -2وثيقة ت�أمني عطب الآالت.
 -3وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية.
 -4وثيقة الت�أمني البحري.
 -5وثيقة الت�أمني على احلياة واحلوادث ال�شخ�صية .
 -6بالإ�ضافة �إلى متابعة ت�أمني كافة مركبات ال�شركة
24

حيث يتم �إجراء م�سح ميداين �شامل وب�شكل دوري لكافة موجودات
وم�س�ؤوليات �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء �سوا ًء يف املحطة �أو يف
املكاتب الرئي�سية وذلك بالتن�سيق مع �شركات الت�أمني املعتمدة
حملي ًا وخرباء �شركات �إعادة الت�أمني عاملي ًا ملتابعة �آخر امل�ستجدات
والتطورات الت�أمينية العاملية فيما يتعلق ب�إجراءات ال�سالمة العامة
واالحتياطات املتبعة يف حمطات توليد الكهرباء ومدى تطبيقها يف
حمطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء.
خدمة المجتمع:
 حر�ص ًا من �إدارة ال�شركة على خدمة املجتمع املحلي وبتوجيهاتعطوفة املدير العام قامت ال�شركة متمثلة بدائرة الت�أمني ال�صحي
بعمل يوم طبي جماين لأهايل منطقة الها�شمية ،وقد �شارك
بهذا اليوم عدد كبري من الأطباء اال�ست�شاريني يف االخت�صا�صات
املختلفة والعامني وال�صيادلة كمندوبني عن ال�شركات امل�ساهمة
يف هذا اليوم الذي بلغت م�ساهماتهم يف العالجات ما يقارب 30
�ألف دينار وقد عولج �أكرث من  1050حالة مما ي�ؤ�شر على الإقبال
الكبري لأهايل املنطقة يف اال�ستفادة من هذه الفعالية.
 اميان ًا من ال�شركة مب�س�ؤوليتها االجتماعية فقد بادرت ال�شركةبتوزيع طرود اخلري يف �شهر رم�ضان املبارك بالتعاون مع بلدية
الها�شمية /حمافظة الزرقاء حيث موقع ال�شركة.
ً
 حر�صت ال�شركة على ان يكون لها ن�شاط ًا ريا�ضيا بت�أ�س�س فريقلكرة القدم لال�سهام يف امل�سرية الريا�ضية يف لواء الها�شمية
و�شركات قطاع الكهرباء يف اململكة.
التطلعات المستقبلية:
ت�أكيدا لتوجه ال�شركة لل�سعي نحو التميز يف اعمالها ف�إن تطلعاتها
امل�ستقبلية التالية قد حددت وفق خطة ممثلة خلارطة عملها �آخذة
يف االعتبار العوامل الداخلية واخلارجية ومبا يتوافق مع االهداف
الوطنية لقطاع الكهرباء.
 زيادة العمليات امل�ؤمتتة يف ال�شركة لت�شمل جميع عمليات ال�صيانةواالر�شفة االلكرتونية.
 املحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة تطوير االنظمة االدارية مبا ي�ؤهل للمطابقة واملحافظة علىمتطلبات ISO9001
 رفع كفاءة وت�أهيل موظفي االدارة العليا والتخ�ص�صية عن طريقبرامج تدريبية متخ�ص�صة
ادارة املوارد املالية بكفاءة وفاعلية
 تطوير انظمة ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة بتطبيق متطلباتISO14001+OHSAS18001

 زيادة خم�ص�صات م�ساهمة ال�شركة يف تنمية املجتمع املحلي. التو�سع يف التوليد بتحويل املرحلة الثالثة من دوره ب�سيطة الىدورة مركبة با�ضافة توربني بخاري بقدرة حوايل  140م.واط
وبتمويل من ال�صناديق العربية.
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تقرير المدقق المستقل

السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين
شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء (شركة مساهمة خاصة محدودة)
والمكونة من قائمة المركز المالي كمـا في  31كانون األول  2011وقائمة الـدخل الشامـل وقائمـة التغيرات
في حقـوق الملكيـة وقائمـة التدفقـات النقديـة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصًا للسياسات
المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير
سواء
المالية ،وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية،
ً
كانت بسبب الغش أو الخطأ.
مسؤولية المدقق
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية استنادًا إلى تدقيقنا لها .لقد قمنا بالتدقيق وفقًا
للمعايير الدولية للتدقيق .إن هذه المعايير تتطلب إلتزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط
وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء
الجوهرية.
إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة
في القوائم المالية .تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء
سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ .عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق
جوهرية في القوائم المالية
ً
بعين االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض القوائم المالية للمنشأة وذلك لتصميم
إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة
الداخلية للمنشأة ،كما يشمل التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى
معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة وكذلك تقييمًا عامًا لعرض القوائم المالية.
في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسًا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
الــرأي
برأينا ,إن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة السمرا لتوليد
(شركة مساهمة خاصة محدودة) وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك الكهرباء
التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
طالل أبوغزاله وشركاه
الدولية
ستيف كرادشة
(إجازة رقم )756
عمان في  28أذار2012
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قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2010

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
قرض صندوق اسكان موظفي الشركة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مستودعات
أرصدة مدينة أخرى
ذمة شركة الكهرباء الوطنية المدينة
نقد ونقد معادل
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح به والمدفوع  )51( -مليون سهم
بقيمة إسمية  1دينار أردني لكل سهم
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري
أرباح محتفظ بها
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
قروض دائنة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مخصص ضريبة الدخل
أرصدة دائنة أخرى
محتجزات مقاولين
ذمم دائنة
ذمة شركة مصفاة البترول االردنية
قروض دائنة  -الجزء قصيراألجل
بنوك دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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إيضاحات

2011
دينار أردني
393,994,911
470,000
394,464,911

2010
دينار أردني
402,760,251
350,000
403,110,251

4
5
6
7

22,374,356
4,095,093
92,611,416
158,917
119,239,782
513,704,693

17,714,558
1,842,681
18,565,351
580,861
38,703,451
441,813,702

3

إيضاحات 2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

51,000,000

51,000,000

2,442,955
4,885,909
1,849,378
60,178,242

2,128,161
4,256,322
1,279,617
58,664,100

8
9

214,974
361,581,237
361,796,211

163,491
342,956,132
343,119,623

10
11

1,477,794
4,154,873
7,076,694
748,213
51,565,371
9,571,700
17,135,595
91,730,240
453,526,451
513,704,693

695,009
3,735,698
23,937,224
3,747,971
7,895,911
18,166
40,029,979
383,149,602
441,813,702

12
6
9
13
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010

ايضاحات 2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

47,691,740

31,669,573

()3,000,843

()1,201,640

()16,092,297

()12,637,950

مصاريف إدارية وتشغيلية

15

()2,294,011

()1,676,404

رواتب وأجور وملحقاتها

16

()3,573,815

()2,706,120

22,730,774

13,447,459

إيرادات أخرى

17

508,413

1,341,120

تكاليف تمويل

18

()12,020,179

()8,610,005

الربح قبل فروقات إعادة تقييم القروض والضريبة

11,219,008

6,178,574

خسائر فروقات إعادة تقييم القروض

()8,071,072

()9,666,416

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

3,147,936

()3,487,842

()1,633,794

()740,316

1,514,142

()4,228,158

ايرادات الطاقة
تكلفة تشغيل وصيانة المحطة

14

استهالكات

الربح التشغيلي

ضريبة الدخل
الربح (الخسارة)

10

29

30
المجموع

دينار أردني
62,892,258
()4,228,158

أرباح
محتفظ بها
دينار أردني
5,507,775
()4,228,158
1,279,617
1,514,142
()314,794
()629,587
1,849,378

احتياطي
إختياري
دينار أردني
4,256,322
4,256,322
629,587
4,885,909

إحتياطي
إجباري
دينار أردني
2,128,161
2,128,161

314,794
2,442,955

هبات ومساعدات
حكومية
دينار أردني
1,000,000
()1,000,000
-

رأس المال

دينار أردني

50,000,000

1,000,000

-

-

-

-

رصيد  1كانون الثاني 2010

زيادة رأس المال

الخسارة

الربح

احتياطي اجباري

احتياطي اختياري

رصيد  31كانون األول 51,000,000 2011

رصيد  31كانون األول 51,000,000 2010

58,664,100
1,514,142
60,178,242
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون االول 2010
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010

2011

2010

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

دينار أردني

دينار أردني

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

3,147,936

()3,487,842

تعديالت لـ :
إستهالكات

16,092,297

12,637,950

رد مخصص انتفت الحاجه له

-

()1,146,282

خسائر فروقات إعادة تقييم القروض

8,071,072

9,666,416

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مستودعات

()4,659,798

()3,492,408

أرصدة مدينة أخرى

()2,252,412

27,659,874

ذمة شركة الكهرباء الوطنية المدينة

()74,046,065

()13,791,583

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

51,483

21,820

أرصدة دائنة أخرى

419,175

1,762,221

محتجزات مقاولين

()16,860,530

14,765,042

ذمم دائنة

()2,999,758

()8,875,186

ذمة شركة مصفاة البترول االردنية

51,565,371

-

()21,471,229

35,720,022

ضريبة دخل مدفوعة

()851,009

()1,221,241

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

()22,322,238

34,498,781

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()7,326,957

()181,939,550

قرض صندوق إسكان موظفي الشركة

()120,000

()100,000

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

()7,446,957

()182,039,550

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
بنوك دائنة

17,117,429

18,166

قروض دائنة

12,229,822

148,029,464

صافي النقد من األنشطة التمويلية

29,347,251

148,047,630

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

()421,944

506,861

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

580,861

74,000

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

158,917

580,861
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إبضاحات حول القوائم المالية

 - 1الوضع القانوني والنشاط
 ت�أ�س�ست ال�شركة و�سجلـت يف �سجل ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صةحتت رقـم ( (40بتاريخ  20ني�سان  2004تنفيذا لقرار دولة رئي�س
الوزراء رقم  13075/2/11/58بتاريخ � 27آب .2003
 من غايات ال�شركة الرئي�سية-: توليد الطاقة الكهربائية يف خمتلف مناطق اململكة ب�إ�ستخدام �أيم�صدر من م�صادر الطاقة الأولية والطاقة اجلديدة واملتجددة.
	�إن�شاء حمطات توليد الطاقة الكهربائية الالزمة لعملها وزيادةالطاقة التوليدية تبع ًا لالحتياجات العامة.
 امل�ساهمة �أو امل�شاركة ب�أي م�شروع له عالقة بتوليد الطاقةالكهربائية داخل اململكة وخارجها.
	�إن ال�شركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة اململكة الأردنيةالها�شمية.
 مت �إقرار القوائم املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة يف جل�ستهاملنعقدة بتاريخ � 82آذار  ،2012وتتطلب موافقة الهيئة العامة
للم�ساهمني عليها.
 - 2أهم السياسات المحاسبية
اإلطار العام إلعداد القوائم المالية

مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية.
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 يتم الإعرتاف بالإ�ستهـالك يف كل �سنة كم�صروف .ويتـم احت�سابالإ�ستهـالك على �أ�سـا�س الق�سط الثابت والذي يتوقـع �إ�ستهالك
املنافـع االقت�صـادية امل�ستقبلية املتوقعـة للموجودات خـالل العمر
الإنتاجي لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
الفئة
وحدات بخارية وغازية
مباني
محطة تحويل الغاز
خزانات الوقود
أخرى

2011
%
4
10 - 2
4
4
25 – 5

2010
%
5
10 - 2
5
5
25 – 5

 تتـم مراجعة الأعمار الإنتاجية يف نهاية كل �سنة ،و�أي تغري يفالتقديرات يتم ت�أثريه يف الفرتات الالحقة.
 يتم �إجـراء اختبار لتدين القيمة التي تظهر بهــا املمتلكات والآالتواملعـدات يف قائمة املركز املايل عند ظهـور �أي �أحـداث �أو تغريات
يف الظروف تظهر �أن هذه القيمة غري قابلة لال�سرتداد .يف حال
ظهور �أي م�ؤ�شر لتدين القيمة ,يتم احت�ساب خ�سائر تدين تبع ًا
ل�سيا�سة تدين قيمة املوجودات.
 عند �أي ا�ستبعاد الحـق للممتلكات �أو الآالت �أو املعدات ف�إنه يتـمالإعرتاف بقيمة املكا�سب �أو اخل�سـارة الناجتة ،التي متثل الفرق
مـا بني �صـايف عـوائد اال�ستبعاد والقيمة التي تظهر بهـا هـذه
املمتلكـات �أو الآالت �أو املعـدات يف قائمـة املـركز املالـي� ،ضمن
الربح �أو اخل�سارة.

أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم
المالية

مشاريع تحت التنفيذ

مت �إعداد القوائم املالية ا�ستنادا �إلى طريقة التكلفة التاريخية
با�ستثناء بع�ض البنود التي مت قيا�سها با�ستخدام طرق �أخرى غري
طريقة التكلفة التاريخية.

يتم حتميل املبالغ التي تدفع لإن�شاء ممتلكات بداية �إلى ح�ساب
م�شروع حتت التنفيذ .وعندما ي�صبح امل�شروع جاهزا للإ�ستخدام يتم
حتويله �إلى البند اخلا�ص به �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات.

الممتلكات وآالت والمعدات

تدني قيمة الموجودات

 يتم الإعرتاف مبدئي ًا باملمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة التيمتثل �سعر ال�شراء م�ضاف ًا �إليه �أي تكاليف �أخرى مت حتميلها
على نقـل املمتلكات والآالت واملعدات �إلى املوقع وحتقيق ال�شروط
الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها الإدارة.
 بعد الإعـرتاف املبدئي ,يتـم ت�سجيل املمتلكـات والآالت واملعـداتيف قائمة املركز املايل بالتكلفة مطروحـ ًا منهـا الإ�سـتهـالك
املرتاكم و�أي خ�سائر تدين مرتاكمة يف القيمة� ،أما الأرا�ضي فال
ت�ستهلك.

 يف تاريخ كل قائمة مركز مايل ,تقوم الإدارة مبراجعة القيمة التيتظهر بها املوجودات يف قائمة املركز املايل ,لتحديد فيمـا �إذا كان
هناك �أي م�ؤ�شرات تدل على تدين قيمة هذه املوجودات.
 يف حالة ظهور �أي مـ�ؤ�شرات تدين ,يتـم تقدير القيمة القابلةلال�سرتداد للمـوجـودات لتحديد مدى خ�سارة التدين ,وهي
القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي يظهر بهـا املـوجـود يف قائمة
املركز املايل قيمته القابلة لال�سرتداد .ومتثل القيمة القابلة
لال�سرتداد قيمة املـوجـود العادلة مطروح ًا منها تكاليف البيـع
�أوقيمة املنفعة يف املـوجـود �أيهما �أكرب .القيمة العادلة للموجود
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هي القيمة التي من املمكن تبادل املـوجـود عندهـا ما بني �أطـراف
على علم وراغبة بالتفاو�ض على �أ�سـا�س جتاري .وقيمة املنفعة يف
املـوجـود هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقع
تولدها من املوجود.
 يتم الإعرتاف بخ�سـارة التـدين مبا�شرة من �ضمن اخل�سائر. عند عك�س خ�سـارة تدين القيمة يف فرتة الحقة ,يتـم زيادةالقيمة التي يظهر بهـا املـوجـود يف قائمة املركز املايل بالقيمة
املعدّلة التقديرية للقيمـة القابلة لال�سـرتداد بحيث ال تزيد قيمـة
الزيادة نتيجـة عكـ�س خ�سـارة التدين عن قيمـة التكلفـة التاريخيـة
امل�ستهلكة يف حالة عدم الإعرتاف بالتدين يف ال�سنوات ال�سابقة.
ويتم الإعرتاف بعك�س خ�سارة التدين مبا�شرة من �ضمن الربح.
األدوات المالية

الأداة املالية هي �أي عقد ينتج عنه موجودا ماليا ملن�ش�أة والتزام مايل
�أو �أداة ملكية ملن�ش�أة �أخرى.
الموجودات المالية

 املوجود املايل هو �أي موجود يكون عبارة عن:�أ .نقد� ،أو
ب�	.أدوات حقوق ملكية يف من�ش�أة �أخرى� ،أو
ت .حق تعاقدي لإ�ستالم نقد �أو موجود مايل �أخر من من�ش�أة
�أخرى� ،أو لتبادل املوجودات �أواملطلوبات املالية مع من�ش�أة
�أخرى مبوجب �شروط من املتوقع �أن تكون �إيجابية للمن�ش�أة،
�أو
ث .عقد من املمكن �أو �ستتم ت�سويته يف �أدوات حقوق امللكية
اخلا�صة باملن�ش�أة.
 يتـم قيا�س املوجـودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضافـ ًا�إليهـا ,يف حالة املوجودات املالية غري املقا�سة بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة ,تكاليف املعامـالت التي تن�سب مبا�شرة
�إلى امتـالك املوجود املايل.
 بعد الإعرتاف املبدئي ,يتم قيا�س جميع املوجودات املالية بالتكلفةاملطف�أة �أو القيمة العادلة على �أ�سا�س كل مما يلي:
�أ .منوذج �أعمال املن�ش�أة لإدارة املوجودات املالية؛ و
ب .خ�صائ�ص التدفق النقدي التعاقدي للموجود املايل.
 يتم قيا�س املوجود املايل بالتكلفة املطف�أة �إذ حتقق ال�شرطانالتاليان:
�أ .مت الإحتفاظ باملوجود �ضمن منوذج �أعمال والذي يكون
الهدف منه الإحتفاظ باملوجودات من �أجل حت�صيل
التدفقات النقدية التعاقدية.

ب .ينتج عن ال�شروط التعاقدية للموجود املايل يف تواريخ
حمددة تدفقات نقدية تكون جمرد دفعات للمبلغ الأ�صلي
والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم.
 يتم قيا�س جميع املوجودات املالية الأخرى الحق ًا بالقيمة العادلة. يتم الإعرتاف بالربح �أو اخل�سارة من املوجود املايل املقا�سبالقيمة العادلة والذي ال يكون جزء ًا من عالقة حتوط من �ضمن
الربح �أو اخل�سارة ما مل يعترب الأ�صل املايل �إ�ستثمار يف �أداة حق
ملكية واختارت املن�ش�أة عر�ض �أرباح وخ�سائر الإ�ستثمار �ضمن
الدخل ال�شامل االخر.
النقد والنقد المعادل

 ت�شمل النقدية النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية والودائـعحتت الطلـب لدى البنوك.
 النقد املعادل هـو �إ�ستثمارات ق�صرية الأجـل عالية ال�سيولةاجلاهـزة للتحويل �إلى مبالغ معلومة من النقد ,والتي ال تكون
معر�ضة ملخاطر هامة من تغري القيمة.
القروض والذمم المدينة

 القرو�ض والذمـم املدينــة هـي املــوجــودات املاليــة غري امل�شتقةذات الدفعــات الثابتة �أو املحـددة والتي لـم يتـم ت�سـعــريه ــا فــي
�سوق ن�شط.
ً
 تظهر الذمـم التجـارية املدينـة بقيمـة الفـواتري مطروحـا منهـا �أيخم�ص�ص للذمم املدينة امل�شكـوك يف حت�صيلها والذي ميثل تدين
القيمة القابلة للتح�صيل للذمم.
تدني قيمة الموجودات المالية

 يتم تقييم املـوجـودات املالية ,خارج �إطار املـوجـودات املاليةبالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،بالبحث عن
م�ؤ�شرات تدين القيمة يف كل تاريخ نهاية �سنة.
 بالن�سبة للمـوجـودات املالية التي يتـم ت�سجيلها بتكلفة الإطفاء,متثل قيمة التدين الفرق ما بني القيمة التي يظهر بهـا املـوجود
يف قائمة املركـز املالـي والقيمة احلاليـة للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية ,خم�صـومه با�ستخـدام �سـعر الفائـدة الفعلي الأ�صلي.
وتخفـ�ض القيمة التي يظهر بها املوجود يف قائمة املركز املايل
بقيمة خ�سائر التدين مبا�شرة جلميع املوجودات املالية .يتم
الإعرتاف بخ�سارة التدين من �ضمن اخل�سائر.
المطلوبات المالية

 -املطلوب املايل هو �أي مطلوب يكون عبارة عن:
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�أ�	.إلتزام تعاقدي لت�سليـم نقد �أو موجود مايل �أخر �إلى من�ش�أة
�أخرى� ،أو لتبادل املوجـودات �أواملطلوبات املالية مع من�ش�أة
�أخـرى مبوجب �شروط من املتوقع �أن تكون غري �إيجابية
للمن�ش�أة� ،أو
ب .عقد من املمكن �أو �ستتم ت�سويته يف �أدوات حقوق امللكية
اخلا�صة باملن�ش�أة.
 يتم الإعرتاف مبدئيـ ًا باملطلـوبات املاليـة بالقيمـة العادلة م�ضافـ ًا�إليهــا تكاليـف املعامـالت التي حتمـل مبا�شـرة على �إمتـالك �أو
�إ�صـدار هـذه املطلـوبات ,با�سـتثناء املطلـوبات املالية امل�صنفة
بالقيمة العادلة من خـالل الربـح �أو اخل�سـارة و التي تقا�س مبدئي ًا
بالقيمة العادلة.
 بعد الإعرتاف املبدئي ،تقوم املن�ش�أة بقيا�س جميع املطلوباتاملالية ح�سب التكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة,
با�ستثناء املطلوبات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربـح �أو اخل�سارة والتي تقا�س بالقيمة العادلة وبع�ض املطلوبات
املالية الأخرى املحددة والتي ال تقا�س ح�سب التكلفة املطف�أة.
 يتم الإعرتاف باملطلوبات املالية �ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة،ويتم الإعرتاف باملكا�سب �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف
القيمة العادلة �ضمن الربح �أو اخل�سارة.
الذمم التجارية الدائنة والمستحقات

الذمم التجارية الدائنة وامل�ستحقات هي �إلتزامات للدفع مقابل
الب�ضائع �أو اخلدمات التي مت �إ�ستالمها �أو التزود بها �سـواء مت تقدمي
فواتري �أو مت الإتفاق ر�سمي ًا ب�ش�أنها مع املورد �أم ال.
المخزون

-

يتم قيا�س املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما
اقل.
ت�شمل تكلفة املخـزون كافة تكاليـف ال�شراء ،تكاليـف التحـويل
والتكاليـف الأخـرى املتكبـدة يف �سبيل جلب املخـزون �إلى مكانه
وو�ضعه احلايل.
يتم حتديد تكلفة املخزون با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
متثل �صايف القيمة القابلة للتحقـق ال�سعر املقـدر للبيـع/
للإ�ستخدام يف �سياق الن�شاط العادي مطروحـ ًا منه التكاليف
املقدرة للإكمال والتكاليف ال�ضرورية املقدرة المتام عملية
البيع/الإ�ستخدام.

المخصصات

 املخ�ص�صات هي �إلتزامات حالية (قانـونية �أو �إ�ستنتاجية) ناجتةعن �أحـداث �سـابقة ,ومن املحتمل ت�سوية هذه الإلتزامات وتقدير
مبالغها بطريقة موثوقة .ومتثل القيمة املعرتف بها كمخ�ص�ص
�أف�ضل قيمة حمتملة والزمة من النفقات لت�سوية االلتزام احلايل
يف تاريخ قائمة املركز املايل.
 تراجع املخ�ص�صات وتعدل يف تاريخ كل قائمة مركز مــايل� .إذاانعدمت �إمكانية ح�صول تدفقات خارجية لت�سـوية املخ�ص�صات،
يتم عك�س املخ�ص�صات وت�سجيلها كدخل.
مكافأة نهاية الخدمة

يتم احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة على �أ�سا�س الفرق بني قيمة املكاف�أة
وفق ـ ًا للقوانني والت�شريعات املعمول بها يف االردن وبني اال�شرتاكات
الدورية التي تدفعها ال�شركة للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.
ضريبة الدخل

حتت�سب �ضريبة الدخل وفق ـ ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة
الأردنية الها�شمية.
اإللتزامات الطارئة

 الإلتزامات الطارئة هي �إلتزامات حمتملة تعتمد على �إحتماليةظهـور �أحـداث م�ستقبلية غري م�ؤكدة� ,أو هي �إلتزامات حالية
بدون �إحتمال حدوث دفعات �أو عدم �إمكانية قيا�سها بطريقة
موثوقة.
 ال يتم الإعرتاف بالإلتزامات الطارئة يف القوائم املالية.اإلحتياطي اإلجباري

يتم تكـوين الإحتياطي الإجباري وفق ـ ًا لأحكام قانـون ال�شركات
الأردين با�ستقطاع ن�سبة  %10من �صايف ربح ال�سنة ،ويتوقف هـذا
الإقتطاع متى بلغ الإحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به� .إن هذا
الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
اإلحتياطي اإلختياري

يتم تكوين الإحتياطي الإختياري وفق ـ ًا لأحكام قانـون ال�شركات
الأردين با�ستقطاع ن�سبة ال تزيد عن  %20من �صايف �أرباح ال�سنة.
اإلعتراف باإليرادات

تقا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل املايل امل�ستلـم �أو امل�ستحــق
القب�ض.
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إيرادات الطاقة

يتم الإعرتاف ب�إيرادات الطاقة عند دخول الوحدة مرحلة االنتاج
وكما يلي:
 الإيراد الثابت الناجت عن تعرفة الإ�ستطاعة وحت�سب على �أ�سا�سقدرة الوحدات الداخلة يف الإنتاج.
 الإيراد املتغري الناجت عن تعرفة الإنتاج وحت�سب على �أ�سا�سالكمية املنتجة من الطاقه للوحدات الداخلة يف الإنتاج م�ضروب
بقيمة الإيراد املتغري.
إيرادات الفوائد

ي�ستحق �إيراد الفائدة على �أ�سا�س الزمن و بالرجوع �إلى املبلغ الأ�صلي
القائم و�سعر الفائدة الفعال امل�ستخدم.
تكاليف اإلقتراض

-

تكاليف الإقرتا�ض هي الفائدة والتكاليف الأخرى التي تكبدتها
ال�شركة عند �إقرتا�ض الأموال .ويتم اعتبارها كم�صروفات يف
الفرتة التي مت تكبدها.
تعامـل تكاليـف الإقرتا�ض املتعلقة بامتـالك و�إن�شـاء و�إنتـاج
املـوجـودات املـ�ؤهلة كجزء من تكاليـف تلك املـوجـودات.
املوجودات امل�ؤهلة هي تلك املوجودات التي حتتاج �إلى فرتة معينة
من الزمن لت�صبح جاهزة للإ�ستخدام �أو البيع.
تكاليف الإقرتا�ض امل�ؤهلة للر�سملة هي تكاليف الإقرتا�ض الفعلية
املتكبدة خالل الإقرتا�ض مطروحا منها �أي دخل من اال�ستثمار
امل�ؤقت لهـذا الإقرتا�ض.
يتـم حتـديد تكاليـف الإقرتا�ض املـ�ؤهلة للر�سملة بتطبيـق ن�سبة
الر�سملة على النفقـات املرتتبة على املـوجـودات املـ�ؤهلة.
ن�سبة الر�سملة هي املتو�سط املرجـح للإقرتا�ض القابل للتطبيق
على قرو�ض ال�شركة القائمة خالل ال�سنة ,عالوة على الإقرتا�ض
الذي يتم حتديدا بهدف احل�صول على موجودات م�ؤهلة.

 يتم البدء بر�سملة تكاليف الإقرتا�ض عند: تكبد نفقات للموجودات امل�ؤهلة. تكبد تكاليف الإقرتا�ض. القيام بالن�شاطات الالزمة لإعداد املوجودات امل�ؤهلةلإ�ستخداماتها املتوقعة �أو للبيع.
العمالت األجنبية

	�إن عملة عر�ض القوائم املالية هي الدينار الأردين (العملةالوظيفية).
 عند �إعـداد القـوائـم املالية ,حتـول التعامالت التي تتـم بعمالت�أخـرى غري العملة الوظيفية (العمالت الأجنبية) بح�سب �أ�سـعار
ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ حدوث التعامالت .ويف تاريخ كل
قائمة مركز مايل يتم حتويل البنود النقدية امل�سجلة بعمالت
�أجنبية �إلى العملة الوظيفية ح�سب �أ�سعار ال�صرف بتاريخ القائمة
(�سعر الإغالق)� .أما البنود غري النقدية املقا�سة ح�سب التكلفة
التاريخية بعمالت �أجنبية فيتـم حتويلهـا با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف ال�سائده يف تاريخ حدوث التعامالت .يتم حتويل البنود
غري النقدية املقا�سـة بالقيمة العادلة بعمالت �أجنبية با�ستخـدام
�أ�سـعار ال�صرف ال�سائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة
العادلة.
 يتم الإعرتاف بفروقات �أ�سـعار ال�صرف الناجتة من ت�سوية البنودالنقدية �أو حتويل بنود نقدية كانت قد ا�ستخدمت �أ�سعار �صرف
تختلف عن تلك التي ا�ستخدمت عند الإعرتاف املبدئي بها خالل
ال�سنة �أو يف قوائم مالية �سابقة من �ضمن الربح �أو اخل�سارة يف
ال�سنة التي ظهرت خاللها.
التقديرات المحاسبية

تراجع التقديرات املحا�سبية والإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بهـا
ب�شكل م�ستمر .ويتـم الإعرتاف بتعـديالت التقـديرات املحا�سبية يف
الفرتة التي تتم خاللها مراجعة التقديرات ،وال يتم عك�س التقديرات
املحا�سبية ب�أثر رجعي.
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 - 3موجودات البنية التحتية

إضافات
دينار أردني
7,033,368
6,002
287,587
7,326,957

دينار أردني

135,966,624

97,568,900

-

-

59,934,779

40,902,403

37,960,665

30,250,476

30,250,476

3,828,011

2,453,866

476,725

2,804,500

1,854,484

2,027,781

446,279,690

مشاريع قيد التنفيذ

وحدة بخارية ثانية

وحدة غازية سادسة

وحدة غازية خامسة

وحدة بخارية أولى

وحدة غازية ثالثة

وحدة غازية رابعة

وحدة غازية أولى

وحدة غازية ثانية

مباني

أراضي

دفعات على حساب
أراضي مستملكة

محطة تحويل غاز

خزانات وقود

أخرى

المجموع

التكلفــــــــــة

مجمع اإلستهالك المتراكم

صافي القيمة
الدفترية
تحويالت
دينار أردني
()142,794,976
()112,831
73,230,046
69,677,761
-

2011

كما في
 31كانون
األول 2011
دينار أردني
205,016
97,456,069
73,230,046
69,677,761
59,934,779
40,902,403
37,960,665
30,250,476
30,250,476
3,828,011
2,453,866
482,727
2,804,500
1,854,484
2,315,368
453,606,647

البيـــــــان

كما في
 1كانون الثاني 2011
دينار أردني
2,044,937
12,949,129
6,140,963
4,591,680
7,566,561
7,566,561
500,509
678,138
463,875
1,017,086
43,519,439

كما في
 1كانون الثاني
2011

استهالكات
دينار أردني
3,862,815
1,476,640
2,603,848
2,273,448
1,568,158
1,477,579
1,134,195
1,134,195
114,657
105,440
69,530
271,792
16,092,297

كما في 31
كانون األول
2011
دينار أردني
5,907,752
1,476,640
2,603,848
15,222,577
7,709,121
6,069,259
8,700,756
8,700,756
615,166
783,578
533,405
1,288,878
59,611,736

كما في
 31كانون األول
2011
دينار أردني
205,016
91,548,317
71,753,406
67,073,913
44,712,202
33,193,282
31,891,406
21,549,720
21,549,720
3,212,845
2,453,866
482,727
2,020,922
1,321,079
1,026,490
393,994,911
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 - 3موجودات البنية التحتية
التكلفــــــــــة

مشاريع قيد التنفيذ

وحدة بخارية ثانية

وحدة بخارية أولى

وحدة غازية ثالثة

وحدة غازية رابعة

وحدة غازية أولى

وحدة غازية ثانية

مباني

أراضي

مجمع اإلستهالك المتراكم

دينار أردني

55,898,575

-

59,934,779

40,902,403

37,960,665

30,250,476

30,250,476

2,152,117

-

510,913

صافي القيمة
الدفترية

إضافات
دينار أردني
181,376,650
364,678

2010

تحويالت
دينار أردني
()101,308,601
97,568,900
1,675,894
2,453,866
()398,866
8,807
-

198,222
181,939,550

2,804,500

1,854,484

1,820,752

264,340,140

محطة تحويل غاز

خزانات وقود

أخرى

المجموع

استهالكات

كما في
 31كانون
األول 2010
دينار أردني
135,966,624
97,568,900
59,934,779
40,902,403
37,960,665
30,250,476
30,250,476
3,828,011
2,453,866
476,725
2,804,500
1,854,484
2,027,781
446,279,690

البيـــــــان

كما في
 1كانون
الثاني 2010
دينار أردني
9,952,390
4,095,843
2,693,647
6,054,037
6,054,037
384,084
537,913
371,151
738,387
30,881,489

كما في
 1كانون الثاني
2010

دينار أردني
2,044,937
2,996,739
2,045,120
1,898,033
1,512,524
1,512,524
116,425
140,225
92,724
278,699
12,637,950

كما في 31
كانون األول
2010
دينار أردني
2,044,937
12,949,129
6,140,963
4,591,680
7,566,561
7,566,561
500,509
678,138
463,875
1,017,086
43,519,439

كما في 31
كانون األول
2010
دينار أردني
135,966,624
95,523,963
46,985,650
34,761,440
33,368,985
22,683,915
22,683,915
3,327,502
2,453,866
476,725

دفعات على حساب
أراضي مستملكة

2,126,362
1,390,609
1,010,695
402,760,251

التقرير السنوي 2011
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(*)

من �ضمن تكاليف ممتلكات و�آالت ومعدات مبلغ  4,083,949دينار �أردين ميثل تكاليف اقرتا�ض حمملة عليها وهي كما يلي:
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

2,689,271

-

الفوائد المرسملة خالل السنة  -ايضاح ()18

1,691,678

2,689,271

الرصيد في نهاية السنة

4,380,949

2,689,271

 - 4مستودعات
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

مستودع المحطة

12,906,980

9,600,288

مستودع الوقود

9,467,376

8,114,270

المجموع

22,374,356

17,714,558

 - 5أرصدة مدينة أخرى
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

اعتمادات مستندية وطلبيات

3,248,353

269,346

مصاريف مدفوعة مقدمًا

767,857

441,229

ذمم فروق طلبيات

66,732

42,912

ذمم موظفين مدينة

11,601

15,022

تأمينات مستردة

550

550

سلف مقاولين

-

1,073,622

المجموع

4,095,093

1,842,681

 - 6ذمة شركة الكهرباء الوطنية المدينة
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2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

ذمة ايرادات الطاقة (*)

13,970,377

13,592,568

ذمة الوقود (**)

78,641,039

4,972,783

المجموع

92,611,416

18,565,351

التقرير السنوي 2011

(*) �إن العميل الوحيد لل�شركة هي �شركة الكهرباء الوطنية (الوطنية) ويتم اعتماد تعرفة �شراء الطاقة بني ال�شركتني من خالل قرارات جمل�س
مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للوحدات الداخلة لالنتاج وفيما يلي �أهم بنود هذه القرارات:
-

حتدد قيم تعرفة االنتاج وتعرفة اال�ستطاعة ب�شكل مف�صل بحيث ي�ؤخذ بعني االعتبار تكلفة التمويل ,الت�شغيل
وال�صيانة وامل�صاريف االدارية والت�شغيلية للوحدات الداخلة يف االنتاج.
تكون املحا�سبة �شهريا وي�ضاف ن�سبة ت�ضخم ابتداء من �سنة يتم حتديدها م�سبقا.
تتحمل الوطنية كلفة الوقود مبختلف �أنواعها.

 يتم احت�ساب ( )Supplementary chargesوفق ما هو معمول به يف اتفاقية ال�شراء من حمطة �شرق عمان. تطبق �شروط تعرفة اال�ستطاعة على �سبيل املثال خروج الوحدات لل�صيانة وعدم توافرها وغرامات الت�أخر يف ال�سداد وفق ما هو معمول به يفاتفاقية ال�شراء اخلا�صة مبحطة �شرق عمان.
هذا ومل تت�ضمن القوائم املالية االثار الناجمة عن بع�ض البنود �أعاله واملقدرة ب  2.440.000دينار حيث مازالت قيد املناق�شة مع الوطنية.

(**) ميثل هذا البند الوقود امل�ستهلك من قبل الوطنية والذي توفره ال�شركة من خالل �شركة م�صفاة البرتول الأردنية حيث بلغت الذمة الدائنة
للم�صفاة  51.565.371دينار �أردين كما يف  31كانون الأول  2011حيث مت ت�سديد هذا الر�صيد يف �سنة  2012من قبل الوطنية مبا�شرة وا�شعار
ال�شركة بذلك.
 - 7نقد ونقد معادل
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

حسابات جارية لدى البنوك

147,967

578,461

سلف نثرية

10,950

2,400

المجموع

158,917

580,861

 - 8مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

163,491

141,671

المكون خالل السنة

51,483

28,500

المدفوع خالل السنة

-

()6,680

الرصيد في نهاية السنة

214,974

163,491
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 - 9قروض دائنة
الجهة المقرضة

تاريخ منح القرض

العملة

القيمة
األصلية للقرض

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية 696

 9آذار 2005

دينار كويتي

12,250,000

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 462

 8آيار 2005

دينار كويتي

21,000,000

بنك القاهرة عمان وبنك اإلستثمار العربي -قرض التجمع
البنكي

 22حزيران 2006

دينار أردني

25,000,000

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 515

 6آيار 2007

دينار كويتي

20,000,000

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 524

 10آذار 2008

دينار كويتي

30,000,000

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 542

 16كانون األول 2009

دينار كويتي

30,000,000

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية 802

 18آذار 2010

دينار كويتي

15,000,000

الصندوق السعودي للتنمية

 14أبريل 2010

ريال سعودي

193,000,000

(*) إن جميع القروض الخارجية مضمونة من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية ,أما القروض المحلية مضمونة
بموجودات الشركة.
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2011
مدة القرض

يسدد على  34قسط نصف سنوي بدأت
بتاريخ  15أيار 2009
يسدد على  35قسط نصف سنوي بدأت
بتاريخ  1أيار 2010
يسدد على  16قسط سنوي متساوية القيمة
يستحق أولها بعد سنتين من تاريخ اإلتفاقية
حتى السداد الكامل
يسدد على  35قسط نصف سنوي (34
قسط متساوي بقيمة  570,000دينار كويتي
والقسط األخير بقيمة  620,000دينار كويتي)
تبدأ بتاريخ  1أب 2012
يسدد على  35قسط نصف سنوي (34
قسط متساوي بقيمة  860,000دينار كويتي
والقسط األخير بقيمة  760,000دينار كويتي)
تبدأ بتاريخ  1شباط 2014
يسدد على  35قسط نصف سنوي (34
قسط متساوي بقيمة  860,000دينار كويتي
والقسط األخير بقيمة  760,000دينار كويتي)
تبدأ بتاريخ  1ايلول 2014

2010

معدل
الفائدة

الجزء
الجاري

الجزء طويل
األجل

الرصيد

الرصيد

%

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

4

1,827,000

24,612,300

26,439,300

27,542,411

4,5

3,132,000

45,414,000

48,546,000

50,490,000

3,5

3,125,000

9,375,000

12,500,000

15,625,000

4,5

1,487,700

50,712,300

52,200,000

51,000,000

4,5

-

78,300,000

78,300,000

76,500,000

3

-

75,273,254

75,273,254

60,536,930

يسدد على  40قسط نصف سنوي بأقساط
متساوية قيمة كل قسط  375,000دينار
كويتي تبدأ بتاريخ  15تشرين األول 2014

3

يسدد على  30قسط نصف سنوي بأقساط
متساوية قيمة كل قسط  6,433,000ريال
سعودي تبدأ من  1تشرين األول 2015

2

-

43,717,173

43,717,173

38,232,406

-

34,177,210

34,177,210

30,925,296

9,571,700

361,581,237

371,152,937

350,852,043
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 - 10مخصص ضريبة الدخل
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد أول السنة

695,009

2,145,853

المكون خالل السنة

1,633,794

740,316

رد مخصص انتفت الحاجه له

-

()969,919

المدفوع خالل السنة

()851,009

()1,221,241

الرصيد في نهاية السنة

1,477,794

695,009

(*) فيما يلي ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

الربح (الخسارة) المحاسبي

3,147,936

()3,487,842

ايرادات أخرى خاضعة لنسبة ضريبة %25

()508,413

()194,838

ايرادات غير خاضعة للضريبة

-

()1,146,282

مصروفات غير مقبولة ضريبيا

8,122,555

9,769,005

الربح الضريبي

10,762,078

4,940,043

نسبة ضريبة الدخل

%14

%14

ضريبة دخل االيرادات األخرى

1,506,691
127,103

691,606
48,710

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

1,633,794

740,316

مت ت�سوية الو�ضع ال�ضريبي لل�شركة مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام الأمر الذي قد ين�ش�أ عنه �إلتزامات مالية حمتملة على
اغل�شركة.2009
 - 11أرصدة دائنة أخرى
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2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

فوائد قروض مستحقة

4,110,577

3,648,234

ذمم فروق طلبيات

29,491

65,396

مخصص مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

12,000

12,000

ذمم موظفين دائنة

2,738

2,637

أخرى

67

7,431

المجموع

4,154,873

3,735,698

التقرير السنوي 2011

 - 12ذمم دائنة
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

ذمم موردين

748,213

740,895

ذمم مقاولين

-

3,007,076

المجموع

748,213

3,747,971

 - 13بنوك دائنة
البنــــــــــــــــك

السقف

الفائدة

2011

2010

دينار أردني

%

دينار أردني

دينار أردني

بنك األردن

10,000,000

5,85

بنك القاهرة عمان

15,000,000

بنك االستثمار العربي األردني

4,250,000

-

10,050,433

5,75

7,085,162

-

5,5

-

18,166

17,135,595

18,166

المجموع

 - 14تكلفة تشغيل وصيانة المحطة
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

صيانة

2,804,954

1,009,504

مواد كيماوية

126,041

54,976

مختبرات

41,196

47,888

مياه وكهرباء

26,934

78,288

سالمة عامة

1,718

10,984

المجموع

3,000,843

1,201,640
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 - 15مصاريف إدارية وتشغيلية

44

2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

تأمين

948,630

658,509

رسوم حكومية واشتراكات

352,973

285,483

فروقات عملة

180,752

74,089

أتعاب مهنية

113,966

70,906

حراسة

99,066

82,619

كمبيوتر وانترنت

86,368

96,921

كهرباء ومياه

66,375

49,025

صيانة عامة ولوازم

65,028

43,327

نظافة

60,595

46,184

مكافأة نهاية الخدمة

51,483

28,500

بدل رواتب وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

32,670

26,575

محروقات وتدفئة

25,095

21,690

نشاط اجتماعي ورياضي

25,093

8,304

اتصاالت

23,060

37,684

طعام

22,800

-

تدريب

22,314

16,086

صرف صحي

18,370

3,195

مياومات واقامة وسفر

16,759

6,669

قرطاسية ومطبوعات

16,046

14,422

ضيافة

15,948

16,767

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,000

12,000

متنوعة

10,029

4,904

تأمين سيارات

9,017

6,259

دعاية واعالن

7,388

7,622

طلبيات

6,595

5,609

فحوصات طبية

4,845

5,021

وفود ومؤتمرات

746

1,951

ايجارات

-

46,083

المجموع

2,294,011

1,676,404
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 - 16رواتب وأجور وملحقاتها
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

رواتب ومنافع الموظفين

2,928,480

2,213,595

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

256,460

193,609

مساهمة الشركة في صندوق اإلدخار

238,213

186,778

مساهمة الشركة في التأمين الصحي

150,662

112,138

المجموع

3,573,815

2,706,120

(*) بلغت رواتب االدارة التنفيذية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2011مبلغ  598,148دينار�أردين 172,115( .دينار
اردين لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .)2010
 - 17إيرادات أخرى
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

تعويض شركة التأمين

351,696

311

بيع نسخ عطاءات

115,696

12,870

بيع خردة

40,537

177,954

فوائد دائنة

484

3,703

رد مخصصات انتفت الحاجة لها

-

1,146,282

المجموع

508,413

1,341,120

 - 18تكاليف تمويل
2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

اجمالي تكاليف تمويل

13,711,857

11,299,276

يطرح :الفوائد المحملة على ممتلكات وآالت ومعدات  -ايضاح ()3

()1,691,678

()2,689,271

الصافي

12,020,179

8,610,005
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 - 19التزامات طارئة
كما جاء يف كتاب حمامي ال�شركة ،هنالك ق�ضايا مرفوعة من الغري على ال�شـركة مببلغ  689,697دينار �أردين وهي تخ�ص مطالبات تعوي�ض عن
ا�ستمالك �أرا�ضي ،كما يوجد ق�ضايا غري حمددة القيمة ،وما زالت تلك الق�ضايا منظورة �أمام املحاكم املخت�صة.
يوجد على ال�شركة بتاريخ القوائم املالية �إعتمادات وبوال�ص بدون ت�أمينات كما يلي:
2011
دينار أردني
اعتمادات

3,404,532

بوالص

36,235

المجموع

3,440,767

 - 20إدارة المخاطر
أ  -مخاطرة رأس المال

 يتم مراجعة مكونات ر�أ�س املال ب�شكل منتظم ويتم الأخذ بعـني االعتبار تكلفة ر�أ�س املـال واملخاطـر املرتبطـة فيه ,كما يتم التحكم بر�أ�س املالل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال وزيادة العــوائد من خــالل حتقيــق التوازن الأمثـل بني حقوق امللكية والديون.
 يتكون هيكل ر�أ�سمال ال�شركة من حقوق امللكية والقرو�ض الدائنة. بلغت ن�سبة القرو�ض �إلى هيكل ر�أ�س املال  % 86وبلغت ن�سبة الديون �إلى حقوق امللكية .%754ب  -مخاطرة سعر الصرف

 هي املخاطرة الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغري يف �سعر ال�صرف الأجنبي. تن�ش�أ خماطرة �سعر ال�صرف نتيجة لتنفيذ تعامالت جتارية بالعمالت الأجنبية مما يفر�ض نوع ًا من املخاطر نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف هذهالعمالت خالل ال�سنة.
	�إن املن�ش�أة معر�ضة ملخاطرة �سعر ال�صرف الناجتة عن القرو�ض ,ومت عك�س �أثر هذه املخاطر �ضمن الربح �أو اخل�سارة.ج  -مخاطرة سعر الفائدة

 هي املخاطرة الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �سعر الفائدة يف ال�سوق. تن�ش�أ خماطـرة �سعر الفائدة للأدوات املالية نتيجة للتغريات ب�أ�سعار الفائدة ال�سوقية الناجتة عن عمليات الإقرتا�ض يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية الربح �أو اخل�سارة وحقوق امللكية للتغري يف �أ�سعار الفوائد التي تدفعها املن�ش�أة على اقرتا�ضها من البنوك:التغير في الفائدة

األثر على الخسارة

%

دينار أردني

قروض دائنة

5,0 ±

± 62.500

بنوك دائنة

5,0 ±

85 678,±

المجموع

46

148,178

التقرير السنوي 2011

هـ -مخاطرة السعر األخرى

هي املخاطرة الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق (با�ستثناء تلك الناجتة
عن خماطرة �سعر الفائدة �أو خماطرة �سعر ال�صرف) �سواء ت�سبب يف هذه التغريات عوامل خا�صة بالأداة املالية الفردية �أو اجلهة التي �أ�صدرتها،
�أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأدوات املالية امل�شابهة املتداولة يف ال�سوق.
تن�ش�أ خماطر ال�سعر الأخرى للأدوات املالية نتيجة اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية.
�إن املن�ش�أة غري خا�ضعة ملخاطرة ال�سعر الأخرى.
و  -مخاطرة االئتمان

هي املخاطرة الناجتة عن اخل�سارة املالية من عدم قدرة طرف �أداة املالية من القيام بتنفيذ �إلتزاماته.
حتتفظ املن�ش�أة بالنقد لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات ائتمان منا�سب.
ترتكز الذمم التجارية املدينة للمن�ش�أة يف ذمة �شركة الكهرباء الوطنية.
متثل القيم التي تظهر بها املوجودات املالية يف القوائـم املالية احلد الأق�صى من ن�سب التعر�ض ملخاطر االئتمان ,بدون الأخذ بعني االعتبار قيمة
�أي �ضمانات مت احل�صول عليها.
ز  -مخاطرة السيولة

هي خماطرة عدم القدرة على �سداد الإلتزامات املالية التي متت ت�سويتها من خالل ت�سليم نقد �أو موجود مايل �آخر.
تتم �إدارة خماطرة ال�سيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
يو�ضح اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية كما يف  31كانون �أول:
الوصف

سنة واحدة فاكثر

أقل من سنة
2011

2010

2011

2010

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات المالية:
قرض صندوق اسكان موظفي
الشركة

-

-

470,000

350,000

58,484

-

-

-

-

-

-

470,000

350,000

أرصدة مدينة أخرى

78,883

ذمة شركة الكهرباء الوطنية
المدينة

92,611,416

نقد ونقد معادل

158,917

580,861

المجموع

92,849,216

19,204,696

18,565,351

المطلوبات المالية:
قروض دائنة

9,571,700

7,895,911

342,956,132

361,581,237

أرصدة دائنة أخرى

4,154,873

3,735,698

-

-

محتجزات مقاولين

7,076,694

23,937,224

-

-

ذمم دائنة

748,213

3,747,971

-

-

بنوك دائنة

17,135,595

18,166

-

-

المجموع

38,687,075

361,581,237

342,956,132

39,334,970
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 - 21تطبيق معايير جديدة ومعدلة
خالل ال�سنة احلالية ,مت تطبيق املعايري الدولية اجلديدة واملعدلة
لإعداد التقارير املالية واملت�ضمنة معايري املحا�سبة الدولية
وتف�سرياتها املتعلقة بالعمليات واملطبقة على التقارير ال�سنوية .ونتج
عن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة تغيريات على
ال�سيا�سات املحا�سبية �ضمن املجاالت التالية:
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (�“ )3إندماج الأعمال”.تو�ضح التعديالت �أن خيار القيا�س فيما يتعلق بحقوق غري
امل�سيطرين بتاريخ التملك متاح فقط فيما يتعلق بحقوق غري
امل�سيطرين التي ت�شكل حقوق ملكية وتخ ّول مالكيها ح�ص�ص
متوازنة يف �صايف موجودات املن�ش�أة يف حالة الت�صفية .يتم قيا�س
جميع الأنواع الأخرى من حقوق غري امل�سيطرين بالقيمة العادلة
يف تاريخ التملك ،مامل تتطلب معايري �أخرى �أ�سا�س قيا�س �آخر.
باال�ضافة الى ذلك ،تقدم التعديالت ار�شاد �أكرث حول طريقة
املحا�سبة ملكاف�آت الدفع على �أ�سا�س ال�سهم اململوكة من قبل
موظفي املن�ش�أة التي مت متلكها .ب�شكل خا�ص ،حتدد التعديالت
بوجوب قيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س ال�سهم للطرف الذي
مت متلكه والتي مل ت�ستبدل وفق ًا للمعيار الدويل لـلإعداد التقارير
املالية (( )2الدفع على �أ�سا�س ال�سهم) بتاريخ التملك (القيا�س
على �أ�سا�س ال�سوق).
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1متوز � 2010أو بعدها.
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (“ )7الأدوات املالية :الإف�صاحات  -حتويل موجودات مالية” .تقدم التعديالت �شفافية
�أكرب حول تعر�ض العمليات للمخاطرة عند حتويل موجود مايل
بحيث حتتفظ اجلهة الناقلة مب�ستوى معني من التعر�ض امل�ستمر
للمخاطرة على املوجود .تتطلب التعديالت �أي�ض ًا �إف�صاحات
عندما اليتم حتويل املوجودات املالية ب�شكل منتظم خالل الفرتة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1متوز � 2011أو بعدها.
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (“ )9الأدوات املالية”.تقدم التعديالت متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات
واملطلوبات املالية و التخل�ص منها.يتطلب هذا املعيار ب�أن يتم
الحق ًا قيا�س جميع املوجودات املالية واملغطاة من خالل نطاق
املعيار املحا�سبي الدويل ( )39بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة
العادلة.

ب�شكل عام ,يتم قيا�س الإ�ستثمار يف �أدوات الدين املحتفظ بها �ضمن
منوذج �أعمال والذي يكون الهدف منه حت�صيل التدفقات النقدية
التعاقدية ،والتي تكون فيها التدفقات النقدية التعاقدية جمرد دفعات
للمبلغ الأ�صلي والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم ،بالتكلفة املطف�أة يف
نهاية الفرتات املحا�سبية الالحقة� .أما جميع الإ�ستثمارات يف �أدوات
الدين الأخرى والإ�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية فيتم قيا�سها
بقيمتها العادلة يف نهاية الفرتات املحا�سبية الالحقة.
تو�ضح التعديالت طريقة املحا�سبة عن التغريات يف القيمة العادلة
للمطلوب املايل (املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة) واملن�سوب للتغريات يف خماطرة االئتمان لهذا املطلوب.
وب�شكل �أكرث حتديد ًا ،يتم الإعرتاف مببلغ التغري يف القيمة العادلة
للمطلوب املايل ،املحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة،
واملن�سوب للتغريات يف خماطرة االئتمان لهذا املطلوب كدخل �شامل
�آخر ،مامل يحدث �أو ي�ضخم الإعرتاف ب�أثر التغريات يف خماطر
الإئتمان لهذا املطلوب املايل يف الدخل ال�شامل الأخر خط�أ يف املقابلة
يف الربح �أو اخل�سارة .ال يتم الحق ًا �إعادة ت�صنيف التغري يف القيمة
العادلة املن�سوب �إلى خماطرة ائتمان املطلوب املايل �إلى الربح �أو
اخل�سارة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين 2015
�أو بعدها وي�سمح بالتطبيق املبكر ,حيث مت تطبيقها على
القوائم املالية للفرتة احلالية .وال يوجد لها �أثر على
القوائم املالية احلالية.
 معيار املحا�سبة الدويل (“ )1عر�ض القوائم املالية” .تو�ضحالتعديالت ب�أن املن�ش�أة ميكن �أن تختار �أن تف�صح عن حتليل
للدخل ال�شامل الآخر لكل بند يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية
�أو يف اي�ضاحات القوائم املالية.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين � 2011أو
بعدها.
 معيار املحا�سبة الدويل (“ )24الإف�صاح عن الأطراف ذاتالعالقة” .تخفف التعديالت الإف�صاحات عن التعامالت بني
الوحدات احلكومية وتو�ضح تعريف الأطراف ذات العالقة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين � 2011أو
بعدها.
 -معيار املحا�سبة الدويل (“ )32الأدوات املالية – ت�صنيف
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احلقوق والإ�صدارات” .تقدم التعديالت ت�صنيف �إ�صدارات
احلقوق امل�سماة بعملة �أجنبية على �أنها �إما �أدوات ملكية �أو
مطلوبات مالية� .ضمن هذه التعديالت ،يتم ت�صنيف احلقوق
�أو اخليارات �أو �أوامر �شراء الأ�سهم امل�صدرة من قبل املن�ش�أة
حلامليها لإمتالك عدد ثابت من �أدوات حقوق ملكية املن�ش�أة
مببلغ ثابت من �أي عملة ,ك�أدوات حقوق ملكية يف القوائم املالية
للمن�ش�أة ب�شرط �أن يكون عر�ض البيع قد قدم ب�شكل تنا�سبي
جلميع املالكني حتت نف�س الت�صنيف لأدوات حقوق امللكية غري
امل�شتقة للمن�ش�أة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف � 1شباط � 2010أو بعدها،
ويجب تطبيقها ب�أثر رجعي.
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
(“ )14متطلبات املدفوع مقدم ًا للحد الأدنى من التمويل” .ت�سمح
التعديالت الآن باالعرتاف مبوجود يف �شكل م�ساهمات حد �أدنى من
التمويل مدفوعة مقدم ًا.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين � 2011أو
بعدها.
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()19
“ت�سديد االلتزامات املالية ب�أدوات حقوق امللكية” .وفق ًا لهذا التف�سري
ف�إنه يتم قيا�س �أدوات حقوق امللكية امل�صدرة وفق ًا لهذه الرتتيبات
بالقيمة العادلة لها ،كما يتم الإعرتاف ب�أي فرق بني القيمة الدفرتية
للمطلوب املايل امل�سدد والقيمة العادلة للأدوات املالية امل�صدرة
�ضمن الربح �أو اخل�سارة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1متوز � 2010أو بعدها.
يف تاريخ �إقرار هذه القوائم املالية� ,صدرت املعايري التالية وتف�سرياتها
ولكن مل ت�صبح �سارية املفعول بعد:
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (“ )10القوائم املاليةاملوحدة” .ا�ستبدل هذا املعيار �أجزاء من معيار املحا�سبة
الدويل “ 27القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة” التي تعالج
القوائم املالية املوحدة .مت �سحب التف�سري “ 12توحيد القوائم
املالية  -املن�ش�آت ذات الغر�ض اخلا�ص” عندما ا�صدر املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية (� .)10ضمن املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية ( )10هنالك �أ�سا�س واحد فقط للتوحيد
هو ال�سيطرة .باال�ضافة الى ذلك ،يت�ضمن هذا املعيار تعريف

جديد لل�سيطرة والتي تتكون من ثالثة عنا�صر هي (�أ) وجود
عامل �ضغط على امل�ستثمر به (ب) التعر�ض �أو حقوق يف عوائد
متغرية من عالقته بامل�ستثمر به (ج) القدرة على ا�ستخدام عامل
ال�ضغط على امل�ستثمر به للت�أثري على مبلغ عوائد امل�ستثمر.
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (“ )11الرتتيباتامل�شرتكة” .حل هذا املعيار مكان معيار املحا�سبة الدويل ()31
“احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة” .يعالج املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية ( )11كيفية ت�صنيف الرتتيبات امل�شرتكة يف حال
وجود طرفني �أو �أكرث لديهم �سيطرة م�شرتكة .مت �سحب التف�سري
(“ )13الوحدات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة – امل�ساهمات غري
النقدية للم�شاركني يف م�شروع م�شرتك” عند ا�صدار املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية (� .)11ضمن هذا املعيار ،يتم
ت�صنيف الرتتيبات امل�شرتكة �إما عمليات م�شرتكة �أو م�صالح
م�شرتكة اعتماد ًا على حقوق والتزامات �أطراف تلك الرتتيبات.
باملقابل ،و�ضمن معيار املحا�سبة الدويل ( ،)31كان هنالك
ثالثة �أنواع من الرتتيبات :املن�ش�آت حتت ال�سيطرة امل�شرتكة،
املوجودات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة ،والعمليات حتت ال�سيطرة
امل�شرتكة .باال�ضافة الى ذلك ،يجب �أن يتم املحا�سبة على
امل�صالح امل�شرتكة �ضمن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
( )11با�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،بينما يتم املحا�سبة على
املن�ش�آت حتت ال�سيطرة امل�شرتكة �ضمن معيار املحا�سبة الدويل
( )31با�ستخدام طريقة حقوق امللكية �أو طريقة املحا�سبة
التنا�سبية.
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (“ )12الإف�صاح عنامل�صالح يف املن�ش�آت الأخرى”� .إن هذا املعيار هو �إف�صاحي
وينطبق على املن�ش�آت التي لديها م�صالح يف املن�ش�آت التابعة,
الرتتيبات امل�شرتكة ,املن�ش�آت الزميلة و� /أو املن�ش�آت التي مت
هيكلتها بعدم التوحيد .ب�شكل عام� ،إن متطلبات الإف�صاح يف هذا
املعيار هي �أو�سع من الإف�صاحات املوجودة يف املعايري احلالية.
تنطبق املعايري الثالثة �أعاله واملتداخلة مع معيار املحا�سبة
الدويل ( 27كما عدل يف عام  )2011ومعيار املحا�سبة
الدويل ( 28كما عدل يف عام  )2011على الفرتة التي تبد�أ
يف  1كانون الثاين � 2013أو بعدها وي�سمح بالتطبيق املبكر
ب�شرط �أن يتم تطبيق هذه املعايري يف نف�س الوقت.
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية (“ )13قيا�س القيمةالعادلة” .ي�ؤ�س�س هذا املعيار امل�صدر الوحيد للإر�شاد يف
قيا�س القيمة العادلة والإف�صاحات حول قيا�س القيمة العادلة.
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يع ّرف املعيار القيمة العادلة وي�ؤ�س�س اطار لقيا�سها كما يتطلب
اف�صاحات حولها� .إن نطاق هذا املعيار وا�سع وينطبق على كل من
بنود الأدوات املالية وغري املالية عندما تتطلب �أو ت�سمح املعايري
الأخرى بقيا�س القيمة العادلة والإف�صاح حول قيا�س القيمة
العادلة ,با�ستثناء ظروف حمددة .ب�شكل عام ،ف�إن متطلبات
الإف�صاح يف هذا املعيار هي �أو�سع من تلك املطلوبة �ضمن املعايري
الأخرى .على �سبيل املثال ،الإف�صاحات الكمية والو�صفية املبنية
على هرم م�ستويات القيمة العادلة الثالثة واملطلوبة حالي ًا فقط
للأدوات املالية �ضمن املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية ()7
“ الأدوات املالية:الإف�صاحات” �سوف متتد من خالل املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية ( )13لتغطي جميع املوجودات
واملطلوبات �ضمن نطاق هذا املعيار.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين � 2013أو
بعدها وي�سمح بالتطبيق املبكر.
 معيار املحا�سبة الدويل (“ )1عر�ض بنود الدخل ال�شاملالآخر” .تتطلب التعديالت تقدمي اف�صاحات ا�ضافية لق�سم
الدخل ال�شامل الآخر مثل بنود دخل �شامل �آخر مت جتميعها يف
فئتني�( :أ) البنود التي لن يتم اعادة ت�صنيفها الحق ًا الى الربح
�أو اخل�سارة ،و(ب) البنود التي �سيتم اعادة ت�صنيفها الحق ًا الى
الربح �أو اخل�سارة يف ظل حتقق ظروف حمددة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1متوز � 2012أو بعدها.
ان عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر �سوف يتم تعديلها
وفق ًا لذلك عند تطبيق التعديالت يف الفرتات املحا�سبية
امل�ستقبلية.
 معيار املحا�سبة الدويل ( “ )12ال�ضرائب امل�ؤجلة” – ا�سرتداداملوجودات اخلا�ضعة .تقدم التعديالت ا�ستثناء للمبد�أ العام
يف هذا املعيار وهي �أن قيا�س املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية
امل�ؤجلة يجب �أن يعك�س النتائج ال�ضريبية التي �سوف تتبع من
الطريقة التي تتوقع بها املن�ش�أة ا�سرتداد القيمة الدفرتية
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للموجود .ب�شكل حمدد و�ضمن هذه التعديالت“ ،املمتلكات
الإ�ستثمارية” التي يتم قيا�سها با�ستخدام منوذج القيمة العادلة
وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل (“ )40املمتلكات الإ�ستثمارية” من
املفرت�ض �أن يتم ا�سرتدادها من خالل عملية البيع لغر�ض قيا�س
ال�ضرائب امل�ؤجلة ،ما مل يتم دح�ض االفرتا�ض يف ظروف معينة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين � 2012أو
بعدها.
 معيار املحا�سبة الدويل ( 19كما عدّل يف عام “ )2011منافعاملوظفني” .قدمت التعديالت للمعيار تغيري يف طريقة املحا�سبة
حول خطط املنافع املحددة واملنافع عند نهاية اخلدمة� .أكرث
التغريات املهمة تتعلق بطريقة املحا�سبة لإلتزامات املنافع
املحددة وموجودات اخلطة .تتطلب التعديالت الإعرتاف
بالتغريات يف التزامات املنافع املحددة والقيمة العادلة ملوجودات
اخلطة عند حدوثها ،وبالتايل تلغي طريقة املمر (corridor
 )approachامل�سموحة بها �ضمن الن�سخة ال�سابقة ملعيار
املحا�سبة الدويل ( )19وت�س ّرع عملية الإعرتاف بتكاليف اخلدمة
ال�سابقة .تتطلب التعديالت ب�أن يتم الإعرتاف بالأرباح واخل�سائر
الإكتوارية فور ًا من خالل الدخل ال�شامل الآخر ليتم الإعرتاف
ب�صايف موجودات �أو التزامات التقاعد بقائمة املركز املايل
املوحدة لتعك�س القيمة االجمالية لفائ�ض �أو عجز اخلطة.
تنطبق على الفرتة التي تبد�أ يف  1كانون الثاين � 2013أو
بعدها ،ويجب تطبيقها ب�أثر رجعي مع بع�ض اال�ستثناءات.
وباعتقاد الإدارة ال ميكن �أن يكون لتبني هذه املعايري وتف�سرياتها يف
الفرتات احلالية �أو امل�ستقبلية �أثر مايل ملمو�س على القوائم املالية.
 - 22إعادة التصنيف
مت �إعادة ت�صنيف �أر�صدة  2010جلعلها تتطابق مع الت�صنيف
امل�ستخدم يف .2011

