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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ي�شكل النمو املتزايد يف الطلب على الطاقة الكهربائية حتديا لقطاع الطاقة يف الأردن ،وانه على الرغم من رفع
�أ�سعار الكهرباء خالل عام  2013والذي خف�ض معدل منو يف الطلب على الطاقة الكهربائية من  %6عام � 2012إلى
حوايل  %2لعام  ، 2013اال �أن هذا التحدي ما زال قائما ،وتعمل �شركة ال�سمرا على امل�شاركه يف مواجهته بكل ت�صميم
و ثبات.
ويف �سياق النمو امل�ضطرد للطلب على الطاقة الكهربائية و�ضمن خطتها الإ�سرتاتيجية  ،2014-2012فقد �أجنزت
�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء م�شروع التو�سعة الأول ب�إ�ضافة التوربني الغازي ال�سابع ودخوله يف الت�شغيل التجاري
بتاريخ  2013/06/26لرفع اال�ستطاعة اال�سمية مبا يكافئ  %4من �شبكة الكهرباء الأردنية حيث �أجنز امل�شروع بوقت
قيا�سي بكفاءة عالية �أظهرت القدرة والإمكانيات الفنية والب�شرية ل�شركة ال�سمرا� .أما بالن�سبة مل�شروع التو�سعة
الثاين اخلا�ص ب�إ�ضافة التوربني البخاري وملحقاته على املرحلة الثالثة لتعمل كدورة مركبة الحقا مع بداية عام
 2015وبا�ستطاعة  143م.و ،فقد و�صلت ن�سبة االجناز الكلي يف هذا امل�شروع �إلى حوايل  %53مع نهاية عام .2013
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ان حتقيق ال�شركة واجنازها مل�شاريع التو�سعة يف جمال رفع اال�ستطاعة التوليدية لل�شبكة الأردنية ،وا�ستمرار عملها
يف ت�أهيل كادرها الفني والإداري من خالل برامج التدريب التي تقدمها ،وتبني �أنظمة �إدارية عملياتية كف�ؤة من
خالل ا�ستمرارية مواءمتها ومطابقتها ل�شهادات اجلودة وال�سالمة وال�صحة املهنية (ISO9001, ISO 14001
 ،)OHSAS 18001باال�ضافة �إلى توقيع اتفاقيات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يعمل على و�صول �شركة ال�سمرا الى
ريادة ال�شركات العاملة يف قطاع الطاقة.
ويف اخلتام يقدر جمل�س �إدارة ال�شركة عاليا كافة اجلهود املبذولة من كافة الزمالء منت�سبيها لتحقيق ر�ؤية ور�سالة
و�أهداف ال�شركة خلدمة االقت�صاد الوطني الأردين بقيادة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه.
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رئي�س جمل�س الإدارة
الدكتور ماهر يو�سف املدادحة
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كلمة المدير العام

�إن النتائج التي حققتها ال�شركة خالل عام  2013تعزز وت�ؤكد الطريق والنهج الذي ت�سلكه �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء يف
الو�صول �إلى ر�ؤيتها واملتمثلة يف الريادة يف قطاع الكهرباء على م�ستوى االردن.
على �صعيد حمور ال�شركة اال�سرتاتيجي املتعلق برفع الطاقة الإنتاجية لل�شركة ،فقد ا�ستطاعت ال�شركة �إ�ضافة وحدة
توليدية �إ�ضافية با�ستطاعة مقدارها  146م.و ل�شبكة الكهرباء الأردنية من خالل ا�ستكمال بناء وتركيب وت�شغيل التوربني
الغازي ال�سابع يف وقت قيا�سي مل ي�شهده قطاع الكهرباء من قبل مبدة بلغت ثمانية �أ�شهر فقط ،حيث دخلت هذه الوحدة يف
الت�شغيل التجاري بتاريخ  ، 2013/06/26وبهذه الإ�ضافة تكون �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء قد رفعت ا�ستطاعتها التوليدية
من  885م.و الى  1031م.و لت�ساهم بذلك بحوايل ثلث �إنتاجية النظام الكهربائي الأردين ،وقد �ساهمت اخلربات الرتاكمية
لكادر �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء يف ادارة م�شاريعها الكربى ال�سابقة للو�صول لهذا الإجناز املميز وغري امل�سبوق يف اململكة.
تابعت �إدارة ال�شركة تنفيذ باقي خططها واهدافها لعام  2013من حيث التدريب واالر�شفة االلكرتونية واملحافظة على
متطلبات ومعايري ال�شهادات الدولية املمنوحة لها واملتعلقة بنظام اجلودة والبيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية (ISO 9001
 ،)ISO 14001,OHSAS 18001ويف هذا املجال فقد �سجلت �شركة ال�سمرا خف�ضا يف ا�صابات العمل جتاوز ال  %60نتيجة
لتطبيق معايري ال�شهادات الدولية ،وللأثر الكبري لتبني ادارة ال�شركة حافزا مرتبطا بخف�ض معدالت ا�صابات العمل من
منت�صف عام .2013
ويف حمور ال�شركة اال�سرتاتيجي املتعلق مب�س�ؤوليتها املجتمعية ،وا�ستمرارا ملا د�أبت عليه ال�شركة يف االعوام ال�سابقة ،فقد
عقدت ال�شركة يوما طبيا جمانيا يف يوم ا�ستقالل اململكة بتاريخ  2013/05/25لأهايل لواء الها�شمية ،و�ساهمت كذلك االمر
يف ترميم اجلمعيات اخلريية يف اللواء ،بالإ�ضافة �إلى توفري التدريب امليداين لعدد من طالب اجلامعات والدبلوم على
التكنولوجيا احلديثة التي تعمل بها حمطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء.
وختاما� ،أود التعبري عن تقديري الكبري ملجل�س االدارة الكرمي وللجهود املبذولة من قبل موظفينا املخل�صني ،و�إدارتنا
التنفيذية وجدارتهم يف مواجهة التحديات ومقدرتهم على تنمية اعمال ال�شركة.
وا�س�أل اهلل �أن يوفقنا جميعاً خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم.
							
			
									

املدير العام
املهند�س �أجمد الروا�شدة
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مجلس االدارة

نائب رئي�س جمل�س االدارة
عطوفة الدكتور �إ�سماعيل زغلول

رئي�س جمل�س االدارة
معايل الدكتور ماهر مدادحة

اعتبارا من ٢٠١٢/٠٩/٢٧

اعتبارا من ٢٠٠٩/١٢/٢٩

االعضاء
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�سعادة الدكتور وائل عبابنة
اعتبارا من 2012/09/27

�سعادة املحامي �أن�س املدين
اعتبارا من 2012/09/27

المدير العام

عطوفة املهند�س �أجمد الروا�شدة
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عطوفة الدكتور غالب معابرة
اعتبارا من 2012/09/27

٤

الشركة في سطور

ت�أ�س�ست �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء امل�ساهمة اخلا�صة املحدودة من قبل حكومة اململكة الأردنية
الها�شمية وفقاً لأحكام قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة  1997تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء املتخذ يف
جل�سته املنعقدة بتاريخ  2003/08/26واملوثق بكتاب دولة رئي�س الوزراء الأفخم رقم 13075/02/11/58
تاريخ .2003/08/27
ال�شركة مملوكة بالكامل للحكومة وبر�أ�سمال قيمته واحد وخم�سون مليون دينار �أردين� .سجلت ال�شركة
لدى مراقب عام ال�شركات بتاريخ  2004/04/21حتت الرقم .40
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الهيكل التنظيمي
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الرؤية والرسالة والقيم
رؤية الشركة

�شركة رائدة يف توليد الكهرباء على م�ستوى االردن .
رسالة الشركة

توليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام� أي من م�صادر الطاقة املتاحة ب�شكل �آمن و�صديق للبيئة وفقاً
لأف�ضل املمار�سات ال�صناعية وبتكاليف خمطط لها بوا�سطة قوى عاملة م�ؤهلة وممكنة.
القيم الجوهرية

ال�سالمة اوال .العمل بروح الفريق.ت�شجيع االبتكار والإبداع و املبادرة.نقل املعرفة وا�ستمرارية التعلم.الإميان بالتغيري والتح�سني امل�ستمر.-النزاهة والعدالة وال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص.
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االستراتيجية 2014-2012

تت�ألف �إ�سرتاتيجية ال�شركة لأعوام  2014-2012من ثالثة حماور رئي�سية هي رفع الطاقة االنتاجية
لل�شركة واالدارة الكف�ؤة واملجتمع املحلي وال�سالمة وال�صحة املهنية والتي تقود ال�شركة نحو حتقيق
ر�ؤيتها وا�ستنادا الى هذه املحاور فقد مت تطوير عدد من االهداف اال�سرتاتيجية ملختلف عمليات
ال�شركة وح�سب اجلدول رقم.1
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املحور اال�سرتاتيجي
رفع الطاقة االنتاجية لل�شركة

االدارة الكف�ؤة

املجتمع املحلي و ال�سالمة
وال�صحة املهنية

جدول  :1م�صفوفة االهداف اال�سرتاتيجية 2014-2012
الهدف اال�سرتاتيجي
رقم الهدف
زيادة الطاقة االنتاجية للمحطة بقدرة حوايل  140م.و بتحويل املرحلة الثالثة من دورة
1
ب�سيطة الى مركبة با�ضافة وحدة بخارية مع بداية �سنة 2015
زيادة الطاقة االنتاجية للمحطة بقدرة حوايل  140م.و ب�إ�ضافة التوربني الغازي ال�سابع
9
مع متوز 2013
زيادة العمليات امل�ؤمتتة يف ال�شركة لت�شمل جميع العمليات املالية واالدارية واعمال
2
ال�صيانة باال�ضافة الى االر�شفة االلكرتونية
املحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة مبا ال يقل عن  %90ووفقا
3
لالتفاقيات
تطوير االنظمة االدارية مبا ي�ؤهل للمطابقة واملحافظة على متطلبات ISO9001
4
رفع كفاءة و ت�أهيل موظفي االدارة العليا والتخ�ص�صية عن طريق برامج تدريبية
5
متخ�ص�صة وبن�سبة ال تقل عن  %90من جمموع موظفي هذه الفئات
ادارة املوارد املالية بكفاءة وفعالية مبا ال يقل عن  %90من املوازنة
6
تطوير �أنظمة ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة بتطبيق متطلبات
 ISO14001+OHSAS18001بحيث يتم خف�ض معدل ا�صابات العمل بواقع  %10وبدون
7
خمالفات بيئية
زيادة خم�ص�صات م�ساهمة ال�شركة يف تنمية املجتمع املحلي بن�سبة � %10سنويا اعتبارا من
8
عام 2013

مت اجناز الهدف اال�سرتاتيجي التا�سع بدخول التوربني الغازي ال�سابع بالت�شغيل التجاري بتاريخ 2013/06/26
وبا�ستطاعة توليدية ا�سمية بلغت  146م.و.
8

الوحدات التوليدية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء

جدول  :2الوحدات التوليدية يف �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
الوحدة
الوحدة الغازية الأولى
الوحدة الغازية الثانية
الوحدة البخارية الأولى
الوحدة الغازية الثالثة
الوحدة الغازية الرابعة
الوحدة البخارية الثانية
الوحدة الغازية اخلام�سة
الوحدة الغازية ال�ساد�سة
الوحدة الغازية ال�سابعة
املجموع

اال�ستطاعة اال�سمية (م.و)
100
100
100
100
100
100
142.5
142.5
146
1031

تاريخ الت�شغيل التجاري
2005/11/01
2006/02/11
2006/١٠/08
2007/12/13
2008/07/05
2010/08/02
2011/01/25
2011/05/04
2013/06/26
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�شكل  :1تطور اال�ستطاعة اال�سمية يف االردن
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مشاركة الشركة في سد الطلب على الطاقة الكهربائية
 9.1المشاركة في الحمل األقصى

بلغ احلمل الأق�صى الإجمايل للنظام الكهربائي املوحد لعام  2.975( 2013م.و) مقارنة مع ( 2.770م.و) يف
عام � 2012أي بن�سبة منو  .%7.4وقد �شاركت �شركة ال�سمرا با�ستطاعة مقدارها ( 930م.و) خالل فرتة احلمل
الأق�صى والتي �سجلت بتاريخ  2013/12/17ومبا ن�سبته  .%31ويو�ضح ال�شكل  2تطور احلمل الأق�صى يف الأردن
وم�شاركة ال�سمرا .كما يو�ضح ال�شكل  3م�ساهمة ال�سمرا يف �سد الطلب عند احلمل الأق�صى.
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2000
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2130 2230
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�شكل  :2تطور احلمل الأق�صى يف الأردن و م�شاركة ال�سمرا
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�شكل  :3م�ساهمة ال�سمرا يف �سد الطلب عند احلمل الأق�صى
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 9.2المشاركة في الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة

جدول  :3الطاقة الكهربائية املولدة وامل�ستوردة يف اململكة ( ج.و�.س)
2011
2010
2009
2008
8051
7655
8009
8851
�شركة توليد الكهرباء املركزية
3597
3467
3629
3736
�شركة ال�سمرالتوليد الكهرباء
2267
3287
2350
896
�شركة املناخر ( AESالأردن)
454
53
0
0
�شركة القطرانه لتوليد الطاقة الكهربائية
11
35
0
64
�شركة البوتا�س العربية
66
66
58
59
ال�شركة االردنية الهندية للكيماويات
13
15
14
15
�سد امللك طالل
8
9
7
9
�شركة الغاز احليوي االردنية
1738
670
383
547
طاقة م�ستوردة (م�صر)
180
190
205
208
باقي ال�صناعات الكربى
16385
15447
14655
14385
املجموع العام
6
5
2
ن�سبة النمو العام%
22
22
25
26
ن�سبة م�شاركة ال�سمرا %

* قيمة تقديرية
يو�ضح ال�شكل  4م�شاركة ال�سمرا يف الطاقة املولدة وامل�ستوردة يف اململكة.

2012
7789
4595
1596
2353
3
62
16
6
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17380
6
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2013
7381
4499
2640
2437
79
64
13
6
381
*169
17669
1.7
25

10

مبيعات الطاقة الكهربائية

بلغت مبيعات ال�شركة من الطاقـة الكهربائيــة ( 4.436ج.و�.س) يف عام  2013مقابل (4.499ج.و�.س) لعام  2012وفق
منوال الت�شغيل ل�شركة الكهرباء الوطنية  .وي�شري ال�شكل  5الى مبيعات الطاقة الكهربائية.
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�شكل  :5مبيعات الطاقة الكهربائية (ج.و�.س)
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مؤشرات األداء الفني

جدول  :4م�ؤ�شرات الأداء الفني1/

20

م�ؤ�شر الأداء
الكفاءة املولدة“دورة مركبة /مرحلة �أولى ” %
الكفاءة املولدة “دورة مركبة/مرحلة ثانية ” %
الكفاءة املولدة/مرحلة ثالثة %
الكفاءة املولدة /مرحلة رابعة %
التوافرية للوحدة الغازية الأولى (%)GT1
التوافرية للوحدة الغازية الثانية (% )GT2
التوافرية للوحدة الغازية الثالثة (% )GT3
التوافرية للوحدة الغازية الرابعة(% )GT4
التوافرية للوحدة الغازية اخلام�سة (% )GT4
التوافرية للوحدة الغازية ال�ساد�سة (% )GT6
التوافرية للوحدة الغازية ال�سابعة (% )GT7
التوافرية للوحدة البخارية الأولى (% )ST1
التوافرية للوحدة البخارية الأولى (% )ST2
الإنتاجية ال�سنوية ( ج.و�.س  /موظف )
اال�ستطاعة ( م.و  /موظف)

2010
44,6
31,8
94,1
89,9
93,5
99,5
95,4
14
2

2011
42,9
41,9
30,4
89
83,7
93,1
75,9
97,3
84,5
89,7
12
3

تو�ضيحات:
(�)1صيانة �شاملة للوحدة الغازية الثالثة من تاريخ � 2013-10-01إلى 2013-11-10
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2012
44,4
43
33,4
87,6
85,3
96,6
96,9
98,3
98
95,3
95,2
15
3

2013
44,6
42,8
32,8
29
96,9
96,1
(86,3 )1
95,1
96,3
98,3
81,5
99,8
98,7
13
3

جدول  : 5م�ؤ�شرات الأداء الفني2/
م�ؤ�شر الأداء
اال�ستطاعة التوليدية (م.و)
الطاقة املولدة (ج.و�.س)
التوربني الغازي 1
التوربني الغازي 2
التوربني الغازي 3
التوربني الغازي 4
التوربني الغازي 5
التوربني الغازي 6
التوربني الغازي 7
التوربني البخاري 1
التوربني البخاري 2
الطاقة امل�ستهلكة داخليا (م.و�.س)
الطاقة امل�ستهلكة داخليا ()%

2010
600

2011
885

2012
885

2013
1031

ا�ستهالك الديزل (م)1000× ٣
ا�ستهالك الغاز الطبيعي/الغاز امل�صري

799.7
735.4
397.6
499.9
812.4
210.4
73
2.1
40.6

610.1
514.7
573.1
437.7
256.2
125.9
607.9
478.5
84
2.3
579.8

717.6
585.1
611.8
695.4
396.4
241.7
691.4
655.1
97
2.1
844

740.3
760.5
547.3
604.2
192.9
224.3
64.5
795.2
569.5
109
2.4
787.3

27.7

7.8

7.1

8.5

عامل التوقف الق�سري ()%
عامل توقف مربمج ()%

2.3
2.6

6.2
4.6

3.7
4.8

4.7
7.3

()MBTU×610

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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12

الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية
سياسة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية

·توليد الطاقة الكهربائية ب�شكل كف�ؤ وفعال بالوقت واملال والتكنولوجيا.
·التنمية امل�ستدامة من خالل املحافظة على املوارد الطبيعية وتبني التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة على مبد�أ
التجنب والتقليل والتخفيف من الآثار.
·توفري بيئة عمل �آمنة و�صحية وخالية من الأخطار.
·ر�ضى ال�شركاء (�أ�صحاب العالقة) يف كل ن�شاطات ال�شركة.
·التح�سني امل�ستمر يف الأنظمة واملمار�سات مبا يطابق ويتوائم مع القوانني والت�شريعات ال�سارية.
تتبنى �إدارة ال�شركة نظام العمل بالعمليات وبد�أ ذلك بتحديد الفجوات و�إعداد خطط التنفيذ لبناء نظام عمليات
مدمج يرتكز على تطبيق متطلبات املوا�صفات الدولية امل�ؤطرة لإدارة اجلودة و البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية
.ISO 9001-ISO14001-OHSAS18001

22

حققت ال�شركة خف�ضا يف �إ�صابات العمل و�صل �إلى  %68خالل عام  2013مقارنة مع  2012نتيجة تطبيق عمليات النظام
املدمج لإدارة اجلودة و البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية وقد كان حلافز �إ�صابات العمل املعتمد من قبل جمل�س الإدارة
يف متوز  2013اثر وا�ضح يف ذلك.
ا�ستمر انقطاع الغاز الطبيعي عن حمطة ال�سمرا يف عام  2013ب�شكل كامل �أو جزئي ،نتيجة ا�ستمرار منوال تفجريات
خط الغاز الطبيعي القادم من م�صر ،الأمر الذي دفع ال�شركة �إلى االعتماد ب�شكل عام �أو جزئي على الوقود البديل
(الديزل) مما �أدى �إلى ت�أجيل عمليات مراقبة خف�ض االنبعاثات من م�شروع ال�شركة
“ ”Samra 300 MW combined cycle projectامل�سجل لدى الأمم املتحدة حتت مظلة �آلية التنمية النظيفة
لربوتوكول كيوتو.
كما وقعت �شركة ال�سمرا اتفاقية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية يف �أيلول  ،2013تهدف �إلى
خف�ض وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة الداخلي.%5-3
بالإ�ضافة �إلى ذلك �أبرمت �شركة ال�سمرا اتفاقية مع جمعية الأوراق اخل�ضراء البيئية بهدف جمع وتدوير النفايات
الورقية خالل �آذار .2013
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الموارد البشرية

بلغ جمموع موظفي ال�شركة( )345موظفاً يف  2013/12/31وبن�سبة منو بلغت  %15مقارنة مع . 2012ويظهر ال�شكل 6
تطور تعداد املوظفني من بداية عمل ال�شركة وحتى نهاية .2013
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�شكل  :6تطور اعداد املوظفني

و�صلت ن�سبة املتدربني يف نهاية عام  2013الى  %12من اجمايل كادر ال�شركة ،وهذا ميثل واحدا من االجراءات التي
تنتهجها ال�شركة ملواجهة التحدي الراهن بتوفري الكوادر امل�ؤهلة واملدربة لتخفيف اثر ارتفاع الدوران الوظيفي نتيجة
لدخول م�شاريع التوليد اخلا�صة على ال�شبكة االردنية ،ويظهر ال�شكل  7توزيع الكادر.
12%
موظف
متدرب

88%

�شكل  :7توزيع موظفو �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء يف ٢٠١٣/١٢/٣١
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يو�ضح ال�شكل  8التوزيع الوظيفي لكادر ال�شركة يف نهاية عام ،2013وقد بلغت ن�سبة الكادر الفني ما بني مهند�س وفني
 %59من اجمايل كادر ال�شركة .
الخدمات المساندة
مبرمج
مالي

2%

4%

اداري

10%

12%

18%

13%

فني

41%

مهندس
متدرب

�شكل  :8الفئات الوظيفية يف �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

المكاتب الرئيسية
%30

24

المحطة
%70

�شكل  :9توزيع املوظفني ح�سب التوزيع اجلغرايف.

وت�شري ن�سبة التوزيع اجلغرايف ملوظفي ال�شركة الى تركز اكرث من ثلثي الكادر يف حمطة ال�سمرا لتوليد الكهرباء وذلك
الدامة عمل العمليات الرئي�سية يف توليد الطاقة الكهربائية من ت�شغيل و�صيانة و�إدارة.
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التدريب

عملت ال�شركة خالل عام  2013على تطوير وتنمية �أداء العاملني فيها من خالل تنفيذ اخلطة التدريبية بنا ًء على
االحتياجات التدريبية للموظفني ،فقامت ب�إيفادهم يف دورات مبختلف املجاالت الإدارية والفنية واملالية بالإ�ضافة �إلى
دورات اجلودة والبيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية.ويو�ضح ال�شكل  10توزيع الدورات التدريبية على دوائر ال�شركة.
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11

عذد الذوراث التذريبيت
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�شكل  :10توزيع الدورات التدريبية على دوائر ال�شركة

كما يو�ضح ال�شكل  11عدد امل�شاركني يف الدورات التدريبية من دوائر ال�شركة.
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الجىدة

20

الهنذسيت

15

13

13

9

9

9
الوىارد البشريت

22

2

10

0

السالهت العاهت
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جدول  :6الربامج والن�شاطات التدريبية
NEBOSH

الربنامج التدريبي

ور�شة عمل ( ال�شراكة العاملية لكفاءة الطاقة)
�إدارة ال�سالمة و ال�صحة املهنية OSHA
تطبيقات الباركود يف ادارة عمليات املن�ش�أه بفاعليه
م�ؤمتر الهند�سة الكهربائية و االلكرتونية االردين الدويل الثامن
مهارات العالقات العامه وو�سائل االعالم
املوارد الب�شريه:م�ؤ�شرات االداء الرئي�سيه
ALSPA HMI OPERATION controgas

تنمية املهارات ال�شخ�صية والإدارية
كتابة التقارير الفنية
حوادث الت�أمني و ت�سوية اخل�سائر
تنمية مهارات �أمناء امل�ستودعات
Controcad

اعتمادات م�ستندية

Auditing: ISO9001 - Lead auditor

م�ؤمتر املدققون الداخليون الرابع
امل�ؤمتر ال�سابع للموارد الب�شريه

GE Gen Excitation EX2100 Ops & Maintenance

دورة االر�شفه و حفظ امللفات

)Introduction to ALSTOM GT Control System (CONTROGAS

26

م�شرف �سالمة اخ�صائي

Certified six SIGMA - Yellow built CSSYB

GT MK VI Maintenance
MS Exchange administration 2010

الطاقة ال�شم�سية و طاقة الرياح
تدقيق طبي متقدم
امل�ؤمتر العاملي للطاقة املتجدده
DCS1

املنتدى العاملي الثاين لتكنولوجيا الطاقة اخل�ضراء
ال�سالمة العامة -مبادئ
ور�شة االطار املنهجي لوحدات الرقابة الداخلية
DCS2
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عدد املتدربني
1
1
6
2
1
1
1
6
6
1
3
2
6
16
1
1
1
9
9
7
1
1
11
2
1
6
2
7
1
34
1
7

عدد �ساعات التدريب
112
5
180
16
12
12
16
126
72
12
36
32
108
240
47
15
12
360
90
686
520
8
726
60
30
96
42
168
18
272
12
168

الربنامج التدريبي
ادارة ال�سالمة وفقا لقانون ال�ضمان االجتماعي
الفحو�صات غري الأتالفية DYE PENETRANT TESTING
معايري حما�سبية
تنمية و �صقل مهارات العاملني يف ادارات املوارد الب�شريه
R11 Oracle HRMS Work Structures Fundamentals

�أف�ضل املمار�سات يف ادارة التدقيق الداخلي
ور�شة �أ�صالح الرقابة و التدقيق الداخلي يف االردن
دورات تامني /ا�سا�سيات ادارة اخلطر  -تقييم اخلطر
مقدمة يف املوارد الب�شرية /تقنيات و �أ�ساليب القيادة احلديثة و ربطها
باملبادئ القيادية اال�صيلة
حتليل االهتزازات امليكانيكية
تخطيط انظمة الطاقة

عدد املتدربني
4
4
10
2
5
2
3
1
1

عدد �ساعات التدريب
16
16
160
28
280
32
90
36
20

6
1

180
24
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15

المسؤولية المجتمعية
 15.1طالب الجامعات والمعاهد

تقدم ال�شركة خدمة ت�أهيل وتدريب طالب اجلامعات واملعاهد لغايات التخرج و�إ�ضافة املعرفة من خالل اطالعهم
على تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية وما ت�شمله من معدات �صناعية كربى ،وقد بلغ عدد املتدربني يف عام
 )24( 2013متدربا من جامعات ومعاهد اململكة .يبني ال�شكل  12اعداد متدربي املعاهد واجلامعات يف ال�شركة
لغايات التخرج لالربع اعوام ال�سابقة.
60

55

50
40

37
طالب حاسوب

28

طالب هندسة

20

18

طالب دبلوم

7

5
2013

20
4

1
2012

30

2
السنة

2011

10

6
2010

0

�شكل  :12متدربي املعاهد واجلامعات يف �شركة ال�سمرا لغايات التخرج
 15.2اليوم الطبي المجاني

28

�أقامت ال�شركة يوما طبيا جمانيا يف يوم ا�ستقالل اململكة ،ومب�شاركة طوعية من �أطباء من القطاع اخلا�ص
وم�ستودعات الأدوية ووزارة ال�صحة ،ي�شري �شكل � 13إلى تنامي كم امل�صاريف االدراية والعالجات التي وفرتها ال�شركة
خالل الأربع �سنوات املا�ضية.

�شكل  :13نفقات الأيام الطبية املجانية
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 15.3مبادرات أخرى

�ضمن م�س�ؤوليتها يف خدمة املجتمع املحلي ،قامت ال�شركة
ب�إعادة ترميم مبنى جمعية �سيدات الها�شمية من خالل
متويل و�إعداد املوا�صفات والإ�شراف على هذا امل�شروع و بكلفة
بلغت حوايل  27.000دينار اردين.

16

إنجازات شركة السمرا خالل عام 2013
 16.1إضافة توربين غازي لمواجهة أحمال صيف 2013

ا�ستجابة لقرار جمل�س الوزراء يف � 10أيلول  2012القا�ضي ب�إ�ضافة ا�ستطاعة توليدية تبلغ ما بني � 100إلى
150م.و ملواجهة �أحمال �صيف عام  2013وتفاديا لأي انقطاعات مربجمة وبكلفة بلغت  73مليون دينار اردين
وح�سب االحالة على �شركة  METKAاليونانية بتاريخ  ،2012/10/18فقد مت توريد وتركيب وت�شغيل التوربني
الغازي ال�سابع بقدرة  146م.و من �صناعة �شركة ( )ALSTOMال�سوي�سرية ،وقد دخل امل�شروع يف الت�شغيل
التجريبي بتاريخ  2013/06/2وبد�أ بت�صدير الطاقة الكهربائية الالزمة لل�شبكة الوطنية �إلى ان مت و�ضعه يف
الت�شغيل التجاري يوم .2013/06/26
وقد حققت �شركة ال�سمرا اجنازا متميزا مل ي�شهده قطاع الكهرباء يف االردن يف بناء الوحدة التوليدية خالل
ثمانية �شهور فقط.

30

 16.2انخفاض إصابات العمل بنسبة تزيد على  %60عن عام 2012

حر�صا من �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء على تعزيز بيئة عمل اّمنة وايجابية وحتقيق �أهداف ال�شركة
الإ�سرتاتيجية بخف�ض �إ�صابات العمل ،و�إثر درا�سة م�ستفي�ضة لواقع ا�صابات العمل خالل الأعوام الثالث
املا�ضية ،فقد �أقرت �إدارة ال�شركة تعليمات حافز خف�ض ا�صابات العمل ابتداء من تاريخ .2013/07/01
مت ر�صد  9ا�صابات عمل خالل عام  2013م�سجلة خف�ضا جتاوز  %60عن ما كانت عليه عام .2012
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17

مشاريع تحت االنجاز
مشروع الدورة المركبة للمرحلة الثالثة

نظرا للنمو املتزايد على الطاقة الكهربائية فقد قامت احلكومة بتكليف �شركة ال�سمرا بتحويل الوحدتني
الغازيتني اخلام�سة وال�ساد�سة وذلك با�ضافة مرجلني بخاريني وتوربني بخاري وكافة االجهزة الالزمة
للعمل كدورة مركبة وذلك با�ستتغالل الطاقة احلرارية املحتواه يف العادم اخلارج من التوربينني الغازيني
وبقدرة حوايل  143م.و .وقد مت توقيع االتفاقية بتاريخ  2012/12/16مع �شركة ميتكا  METKAاليونانية
على ان يكون الت�شغيل التجاري للوحدة البخارية بتاريخ  ،2015/01/23وت�ستكمل الوحدة �شهاداتها FOA
بتاريخ  .2015/05/23و�صلت ن�سبة االجناز الكلي من امل�شروع �إلى  %53مع نهاية عام .2013
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المالية
القوائم
ّ
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2013
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الفهرس

ال�صفحة

املحتويات
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

٣٤
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قائمة الدخل ال�شامل
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية

٣٩

قائمة التدفقات النقدية
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إلى ال�سادة �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء املحرتمني
�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة
ع ّمان  -اململكة الأُردنية الها�شمية

تقرير حول القوائم املالية
لقد دققنا القوائم املالية املرفقة ل�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء (�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة) والتي تتكون من قائمة
املركز املايل كما يف  31كانون الأول  2013وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى.
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 لإعداد التقارير املالية،
وت�شمل هذه امل�س�ؤولية االحتفاظ بنظام الرقابة الداخلية الذي جتده االداره منا�سبا لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء
اجلوهرية� ،سواء ب�سبب االحتيال �أو اخلط�أ.
م�س�ؤولية املدقق
34

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستنادا �إىل تدقيقنا .لقد قمنا بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية
التي تتطلب منا االلتزام بقواعد ال�سلوك املهني وتخطيط وتنفيذ التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية
خالية من الأخطاء اجلوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية� .إن اختيار
تلك الإجراءات يعتمد على اجتهاد املدقق ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية� ،سواء ب�سبب
االحتيال �أو اخلط�أ ،عند تقييم تلك املخاطر ي�أخذ املدقق بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلية ذي ال�صلة ب�إعداد وعدالة
عر�ض القوائم املالية من اجل ت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س بهدف �إبداء ر�أي حول مدى فاعلية نظام
الرقابة الداخلية للمن�شاة .ي�شمل التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات
املحا�سبية التي قامت بها الإدارة ،وكذلك تقييما للعر�ض العام للقوائم املالية.
نعتقد �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر �أ�سا�س ًا لإبداء الر�أي.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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الر�أي
بر�أينا ف�إن القوائم املالية تظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل لل�شركة كما يف  31كانون الأول  2013و�أدائها املايل
وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

حتتفظ ال�شركة بح�سابات و�سجالت وم�ستندات منظمة ,و�أن القوائم املالية املرفقة متفقة معها.

�أمور �أخرى

�إن القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2012مت تدقيقها من قبل مدقق ح�سابات �آخر والذي �أ�صدر حولها ر�أيا غري متحفظ
بتاريخ  29ني�سان .2013

								
								

								

								

العبا�سي و�سمان و�شركاهم
رامي جمدي ال�سمان  -اجازه رقم 594
� 25أذار 2014
عمان -الأردن
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�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول 2013
املوجودات

اي�ضاحات

2013

2012

موجودات غري متداولة
ممتلكات واالت ومعدات
قر�ض �صندوق ا�سكان موظفي ال�شركة

دينار �أردين

دينار �أردين

()5
()16

موجودات متداولة
خمزون
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمة �شركة الكهرباء الوطنية
نقد وما يف حكمه

492,621,016
710,000
493,331,016

377,311,074
590,000
377,901,074

()6
()7
()16
()8

40,771,614
8,339,756
30,627,744
4,692,487
84,431,601
577,762,617

45,188,964
18,878,996
11,967,355
7,679
76,042,994
453,944,068

جمموع املوجودات
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حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي اجباري
�إحتياطي اختياري
�أرباح مرتاكمة
جمموع حقوق امللكية

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول 2013
٢٠١٣
()9
51,000,000
6,382,464
12,764,928
23,981,908
94,129,300

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض
خم�ص�صات
مطلوبات متداولة
قرو�ض
ت�سهيالت بنكية
ذمم موردين و�أر�صدة دائنة �أخرى
فوائد قرو�ض م�ستحقة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل

51,000,000
4,454,931
8,909,862
14,045,810
78,410,603

()10
()11

448,050,224
348,339
448,398,563

346,993,697
239,664
347,233,361

()10

18,110,240
9,883,452
4,717,398
2,523,664
35,234,754
483,633,317
577,762,617

10,808,205
10,807,217
1,651,546
4,030,404
1,002,732
28,300,104
375,533,465
453,944,068

()12
()13

جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
ح�سابات متقابلة
ذمم �شركة الكهرباء الوطنية  /ذمم �شركة
م�صفاة البرتول االردنية

٢٠١٢

()17

341,013,708

243,216,058

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

37

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة الدخل ال�شامل لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013
اي�ضاحات
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ايرادات الطاقة
�صيانة املحطة
ا�ستهالكات
رواتب ومنافع املوظفني
م�صاريف اخرى
ت�أمني ممتلكات واالت ومعدات
الربح الت�شغيلي
ايرادات اخرى
تكاليف التمويل
الربح قبل فروقات �إعادة تقييم القرو�ض
ارباح اعادة تقييم القرو�ض
الربح قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
الربح

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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()14
()15

()13

2013
دينار اردين
61,410,275
()1,778,996
()19,287,482
()4,295,016
()1,207,743
()1,439,390
33,401,648

2012
دينار اردين
50,945,242
()5,777,694
()17,709,449
()4,073,387
()1,155,269
()1,187,384
21,042,059

223,910
()14,500,915
19,124,642
150,690
19,275,333
()3,556,636
15,718,697

3,254,809
()14,681,030
9,615,838
10,503,925
20,119,763
()1,887,402
18,232,361
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ر�صيد  31كانون الأول 2012
ربح ال�سنة
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري

ر�صيد  31كانون الأول 2013
2012

ر�صيد  31كانون الأول 2011
ربح ال�سنة
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري

ر�صيد  31كانون الأول 2012

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
رشكة مساهمة خاصة محدودة
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية

إحتياطي إجباري
دينار أردين
4,454,931
1,927,533
6,382,464

2,442,955
2,011,976
4,454,931

إحتياطي إختياري
دينار أردين
8,909,862
3,855,066
12,764,928

4,885,909
4,023,953
8,909,862

1,849,378
18,232,361
()2,011,976
()4,023,953
14,045,810

14,045,810
15,718,697
()1,927,533
()3,855,066
23,981,908

أرباح مرتاكمه
دينار أردين

قائمة التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013
رأس املال
دينار أردين
51,000,000
51,000,000

51,000,000
51,000,000
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املجموع
دينار أردين
78,410,603
15,718,697
94,129,300

60,178,242
18,232,361
78,410,603

�شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء
(رشكة مساهمة خاصة محدودة)
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013
2013
دينار أردين
19,275,333

2012
دينار أردين
20,119,763

خمزون
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمة �شركة الكهرباء الوطنية
ذمم موردين و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�صات
النقد الناجت من الت�شغيل
�ضريبة دخل مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

19,287,482
()150,690
()3,946
14,500,915
52,909,094
4,417,350
10,539,240
()18,660,389
8,231,906
108,675
57,545,876
()2,035,704
55,510,172

17,709,449
()10,503,925
14,681,030
42,006,317
()17,849,454
()18,032,256
27,361,889
()6,228,816
24,690
27,282,370
()2,362,464
24,919,906

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات واالت ومعدات
املتح�صل من ا�ستبعاد
قر�ض �صندوق ا�سكان موظفي ال�شركة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمه يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()134,613,478
20,000
()120,000
()134,713,478

الأن�شطة التمويلية
متح�صل من القرو�ض
ت�سديد قرو�ض
ت�سهيالت بنكية
تكاليف متويل
�صايف التدفقات النقدية الناجته من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية
�صايف الزياده (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
نقد وما يف حكمه بداية ال�سنة
نقد وما يف حكمه نهاية ال�سنة

120,430,667
()11,921,415
()10,807,217
()13,813,921
83,888,114
4,684,808
7,679
4,692,487

الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة
تعديالت ل:
ا�ستهالكات
ارباح اعادة التقييم
ارباح بيع ممتلكات واالت ومعدات
تكاليف التمويل
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()1,025,612
()120,000
()1,145,612
()2,847,110
()6,328,378
()14,761,203
()23,936,691
()162,397
170,076
7,679

إيضاحات حول القوائم المالية
 -١عــــــام

ت�أ�س�ست �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء ك�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة و�سجلت لدى مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة الأردنية حتت رقم ( )40بتاريخ  20ني�سان  2004وهي مملوكة من قبل حكومة اململكة االردنية الها�شمية.
تتمثل غايات ال�شركة يف توليد الطاقة الكهربائية.
�إن عنوان ال�شركة الرئي�سي يف عمان ,وفيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الأ�سم
معايل الدكتور ماهر املدادحة
عطوفة الدكتور �إ�سماعيل زغلول
عطوفة الدكتور غالب معابرة
�سعادة الدكتور وائل عباننه
�سعادة اال�ستاذ �أن�س املدين

ال�صفة
رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أساس اإلعداد

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية والتي مت تطبيقها وفقا ملبد�أ الثبات جلميع ال�سنوات
املعرو�ضه �إال �إذا ذكر خالف ذلك.
مت عر�ض القوائم املالية بالدينار االردين الذي ميثل اي�ضا عملة ال�شركة الوظيفية.
ان املبالغ الظاهرة مقربة الى اقرب دينار.
مت �إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ومعايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات (ت�شكل معا
 )IFRSووفقا ملتطلبات القانون الأردين.
�إن �إعداد القوائم املالية وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب ا�ستخــدام تقديـرات حما�سبية هامة وحمـددة ،كما
يتطلب �أي�ضاً من الإدارة ا�ستخدام تقديراتها اخلا�صة يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .مت االف�صاح عن
التقديرات واالفرتا�ضات الهامه امل�ستخدمه يف �إعداد القوائم املالية �ضمن اي�ضاح (.)3
أساس القياس

مت اعداد القوائم املالية وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
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التغييرات في السياسات المحاسبية

�أ -معايري وتف�سريات وتعديالت جديدة �سارية املفعول من  1كانون الثاين :2013

42

فيما يلي املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة �سارية املفعول الول مرة يف هذه القوائم املالية والتي لي�س
لأي منها اثر مادي على ال�شركة:
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )1التطبيق لأول مرة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية-
(تعديالت القرو�ض احلكومية).
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )1التطبيق لأول مرة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
(حت�سينات).
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7الأدوات املالية( :الإف�صاحات) ( -تعديالت التقا�ص لال�صول
املالية و االلتزامات املالية).
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )10البيانات املالية املوحدة.
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )11اتفاقيات ال�شراكة.
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )12الإف�صاح عن امل�صالح يف الكيانات الأخرى.
·البيانات املالية املوحدة ،اتفاقيات ال�شراكة،و االف�صاح عن امل�صالح يف الكيانات االخرى :دليل االنتقال
الإر�شادي (التعديالت على املعايري الدولية العداد التقارير املالية رقم  11 ،10ورقم .)12
·املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )13قيا�س القيمة العادلة.
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )1عر�ض البيانات املالية ( -تعديالت عر�ض بنود الدخل ال�شامل االخر).
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )1عر�ض البيانات املالية ( -حت�سينات تو�ضيح متطلبات البيانات املقارنة).
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )16املمتلكات و امل�صانع و املعدات ( -حت�سينات  -ت�صنيف معدات اخلدمة
وال�صيانة).
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )19منافع املوظفني تعديالت.
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )27البيانات املالية املنف�صلة  -تعديالت.
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )28اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة  -تعديالت.
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )32الأدوات املالية“ :العر�ض” ( -تعديالت �آثار �ضريبة التوزيع حلاملي
�أدوات امللكية).
·املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )34التقارير املالية املرحلية  ( -تعديالت  -املعلومات القطاعية عن اجمايل
اال�صول و االتزامات).
·تف�سري رقم ( )20تكاليف التجريد يف مرحلة الإنتاج من التعدين ال�سطحي.
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ب -معايري وتف�سريات وتعديالت جديدة غري �سارية املفعول بعد:
فيما يلي املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة غري �سارية املفعول بعد ،كما مل يتم اعتماد التطبيق املبكر لها:
املعيار �أوالتف�سري
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )1التطبيق لأول مرة للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )2الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم  -تعريف �شروط حتفيز
املوظف على الأداء
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )3اندماج الأعمال  -حما�سبة املقابل املايل املحتمل يف
اندماج الأعمال

�سارية املفعول على الفرتات التي
تبد�أ من �أو بعد

 1متوز 2014
 1متوز 2014
 1متوز 2014

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )3اندماج الأعمال  -ا�ستثناءات نطاق امل�شاريع امل�شرتكة

 1متوز 2014

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7الأدوات املالية :الإف�صاحات  -اف�صاحات االنتقال

الزامية �سريان املفعول �سيتم حتديدها

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )8القطاعات الت�شغيلية  -جتميع القطاعات الت�شغيلية

 1متوز 2014

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية“ :الت�صنيف والقيا�س”

الزامية �سريان املفعول �سيتم حتديدها

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية“ :الت�صنيف والقيا�س”  -تعديالت

الزامية �سريان املفعول �سيتم حتديدها

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (  )9الأدوات املالية“ :الت�صنيف والقيا�س”  -تعديالت
حول الزامية �سريان املفعول
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية“ :الت�صنيف والقيا�س”  -تعديالت
التحوط
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )10ال�شركات امل�ستثمر بها
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )13قيا�س القيمة العادلة (تعديالت  -ذمم دائنة
وق�صرية الأجل)
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )13قيا�س القيمة العادلة (تعديالت  -اعفاءات
املحافظ)
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )16املمتلكات و امل�صانع و املعدات ( -التعديالت -
طريقة �إعادة التقييم � -إعادة التقييم على ا�سا�س منتظم لال�ستهالك املرتاكم)
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )19منافع املوظفني ( -تعديالت  -خطط املنافع املحددة:
م�ساهمات املوظفني)
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( - )24االف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة ( -تعديالت
موظفو االدارة الرئي�سيون)
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )32الأدوات املالية“ :العر�ض” ( -تعديالت التقا�ص لال�صول
املالية و االلتزامات املالية)

الزامية �سريان املفعول �سيتم حتديدها
الزامية �سريان املفعول �سيتم حتديدها
 1كانون الثاين 2014
 1متوز 2014
 1متوز 2014
 1متوز 2014
 1كانون الثاين 2014
 1كانون الثاين 2014
 1كانون الثاين 2014
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املعيار املحا�سبي الدويل رقم (( )36انخفا�ض قيمة الأ�صول  -تعديالت � -إف�صاحات �إ�سرتداد
املبالغ للأ�صول غري املالية)

 1كانون الثاين 2014

املعيار املحا�سبي الدويل رقم ((( )38الأ�صول غري امللمو�سة) ( -التعديالت  -طريقة �إعادة
التقييم � -إعادة التقييم على ا�سا�س منتظم لالطفاء املرتاكم))

 1متوز 2014

معيار املحا�سبة الدويل( )39الأدوات املالية (:االعرتاف والقيا�س (تعديالت  -ا�ستبدال
امل�شتقات وموا�صلة حما�سبة التحوط))

 1كانون الثاين 2014

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )40العقارات اال�ستثمارية( -تعديالت  -تو�ضيح العالقة
املتبادلة بني املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  3واملعيار املحا�سبي الدويل رقم  40عند
ت�صنيف اقتناء عقار ا�ستثماري �أو املمتلكات التي ي�شغلها مالكوها)

 1متوز 2014

تف�سري رقم (� - )21ضرائب الدخل

 1كانون الثاين 2014

لي�س من املتوقع لأي من املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديده �أعاله والتي يبد�أ �سريانها على الفرتات التي تبد�أ
بعد  1كانون الثاين  2013ومل يتم تطبيقها مبكرا �أن يكون لها �أثر مادي على القوائم املالية امل�ستقبلية لل�شركة.
االيرادات
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يتم االعرتاف بااليراد من بيع الطاقة عندما تقوم ال�شركة بتحويل املخاطر الهامة ومنافع امللكية �إلى امل�شرتي وعندما
يكون على االغلب ان ال�شركة �ستقوم بتح�صيل املبلغ املقابل املتفق عليه م�سبقا .وبالتايل يتم االعرتاف بااليراد عند
دخول الوحدة مرحلة توليد الطاقة الكهربائية والتي تكون فيها اال�ستطاعة الكهربائية متوفرة يف حمطات التوليد
وح�سب التعرفة املقره ما بني ال�شركة و�شركة الكهرباء الوطنية.
تدني الموجودات غير المالية

�إن املوجودات غري املالية ت�صبح خا�ضعه الختبار التدين عندما يظهر حدث �أو تغري يف الظروف يكون م�ؤ�شرا �إلى
�أن قيمة املوجودات الدفرتية من املحتمل �أو من غري املمكن ا�سرتدادها .يتم تخفي�ض الأ�صل عندما تتجاوز قيمته
الدفرتية قيمته القابلة لال�سرتداد (القيمة امل�ستبدلة �أو القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع �أيهما �أعلى) .يتم
قيد التدين �ضمن قائمة الدخل ال�شامل.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

العمالت االجنبية

يتم ت�سجيل التعامالت التي تقوم بها ال�شركة بعمالت خمتلفة عن عملة البيئة االقت�صادية الرئي�سية التي متار�س
ال�شركة ن�شاطاتها من خاللها (عملتها الوظيفية  -الدينار الأردين) با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ حدوث
تلك التعامالت .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ �إعداد القوائم
املالية ويتم االعرتاف ب�أرباح وخ�سائر فروقات العملة الناجمه مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل .يتم حتويل املوجودات
واملطلوبات غري النقدية املثبتة بالتكلفة التاريخية با�ستخدام ال�سعر ال�سائد يف تاريخ حدوث تلك التعامالت بينما
يتم حتويل البنود غري النقدية املثبتة بالقيمة العادلة با�ستخدام ال�سعر ال�سائد بتاريخ تقييم تلك املوجودات ويتم
االعرتاف ب�أرباح وخ�سائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.
الموجودات المالية

تقوم ال�شركة بت�صنيف املوجودات املالية كما هو مبني �أدناه بناء على الهدف من احل�صول على هذا الأ�صل ومل يتم
ت�صنيف �أي منها كموجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .ان ال�سيا�سة املحا�سبية للموجودات املالية هي كما
يلي:
القروض والذمم المدينة

هي املـوجـودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعـات الثابتة �أو املحـددة والتي لـم يتـم ت�سـعريهـا فـي �سوق ن�شط وتن�ش�أ �أ�سا�سا
عن طريق تقدمي ال�سلع واخلدمات للعمالء (مثل الذمم التجارية) ،وهي �أي�ضا تت�ضمن �أنواع �أخرى من الأ�صول
النقدية التعاقدية والتي يتم االعرتاف بها �أوليا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها التكاليف املبا�شرة املرتبطه باحل�صول
عليها ،ويتم االعرتاف بها الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ناق�صا خم�ص�ص تدين
القيمة.
يتم تكوين خم�ص�ص تدين القيمة عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي (مثل �صعوبات مالية كبرية من جانب الطرف
املقابل �أو تق�صري �أو ت�أخري كبري يف الدفع) �أي �أن ال�شركة لن تكون قادرة على حت�صيل كل املبالغ امل�ستحقة مبوجب
ما اتفق عليه ،يكون قيمة املخ�ص�ص الفرق بني �صايف القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقع حت�صيلها للذمة التي يجرى لها التدين ،تظهر الذمم التجاريه بال�صايف بعد تنزيل املخ�ص�ص الذي ي�سجل يف
ح�ساب م�ستقل ويقابله خ�ساره يتم قيدها �ضمن امل�صاريف االدارية يف قائمة الدخل ال�شامل ,عند الت�أكد من �أن الذمه
التجارية لن يتم حت�صيلها ،يتم �شطب القيمة الدفرتية الإجمالية لها مقابل املخ�ص�ص املرتبط بها.
النقد وما يف حكمه ي�شمل النقد يف ال�صندوق والودائع حتت الطلب لدى البنوك ،وغريها من اال�ستثمارات ق�صرية
الأجل ذات ال�سيولة العالية التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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المطلوبات المالية

تقوم ال�شركة بت�صنيف املطلوبات املالية بناء على الهدف من احل�صول على هذا االلتزام.ان ال�سيا�سة املحا�سبية
للمطلوبات املالية هي كما يلي:
مطلوبات مالية اخرى

ت�شمل املطلوبات املالية االخرى البنود التالية:
الذمم واألرصدة الدائنة االخرى

يتم االعرتاف االويل بذمم املوردين والأر�صدة الدائنة النقدية االخرى بالقيمة العادلة وتدرج الحقا بالتكلفة املطف�أة
با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
قروض وتسهيالت بنكية

يتم االعرتاف بها مبدئيا بالقيمة العادلة بال�صايف بعد تنزيل التكاليف املرتبطه باحل�صول على القرو�ض والت�سهيالت,
مثل هذه املطلوبات التي حتمل فائدة تدرج الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .تكلفة
التمويل تت�ضمن التكاليف الأولية و العالوه التي تدفع عند ال�سداد باال�ضافة الى الفوائد التي ت�ستحق خالل عمر
االلتزام.
رأس المال
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يتم ت�صنيف الأدوات ال�صادرة من قبل ال�شركة كحقوق ملكية فقط �إلى احلد الذي ال ينطبق عليها تعريف املوجود �أو
املطلوب املايل .يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية لل�شركة ك�أدوات حقوق امللكية.
تكلفة اإلقتراض

ان الفائدة املرتتبة على القر�ض امل�ستخدم يف متويل بناء حمطات توليد الكهرباء يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة املحطة,
ويتم احت�ساب جميع تكاليف االقرتا�ض الأخرى �ضمن قائمة الدخل وللفرتة التي يتم فيها �إنفاق مثل تلك التكاليف.
ممتلكات واالت ومعدات

يتم االعرتاف الأويل باملمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة والتي ت�شمل باال�ضافة الى تكلفة ال�شراء جميع التكاليف
املبا�شرة املرتبطة بو�ضع املوجودات باحلالة التي متكنها من حتقيق الغر�ض الذي مت �شرا�ؤها من اجله باال�ضافه
الى القيمة احلالية للتكاليف املقدرة التي ال ميكن جتنبها يف امل�ستقبل مثل تفكيك و�إزالة اال�صل والتي يتم قيدها
كمخ�ص�صات.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

ال يتم ا�ستهالك االرا�ضي كما اليتم ا�ستهالك امل�شاريع قيد االن�شاء حتى ت�صبح كاملة وجاهزة للأ�ستخدام ,يتم
احت�ساب اال�ستهالك على جميع البنود االخرى للممتلكات واالالت واملعدات وذلك لتخفي�ض قيمتها الدفرتية ح�سب
العمر االنتاجي املقدر وفقا لطريقة الق�سط الثابت كما يلي:
الأ�صل
وحدات التوليد
مباين
حمطة حتويل بالغاز
خزانات
اخرى

ن�سبة اال�ستهالك%
4
10 - 2
4
15
25 - 5

�إن الأرباح واخل�سائر الناجمة عن ا�ستبعاد املمتلكات واالالت واملعدات يتم حتديدها عن طريق مقابلة قيمة املبيعات مع
القيمة الدفرتية للموجودات املباعة ،وعليه يتم احت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر للو�صول �إلى �صايف الربح.
المخزون

يتم االعرتاف االويل باملخزون بالتكلفة والحقا بالتكلفة �أو �صايف القيمة التح�صيلية �أيهما �أقل .ت�شمل التكلفة جمموع
تكلفة ال�شراء وتكاليف التحويل والتكاليف االخرى املرتبطه بو�ضع املخزون يف حالته وموقعه احلايل.
يتم احت�ساب التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
المخصصات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على ال�شركة التزامات يف تاريخ القوائم املالية نا�شئة عن احداث �سابقة وان
ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
يتم احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة على ا�سا�س الفرق بني قيمة املكاف�أة وفقا للقانون والت�شريعات املعمول بها يف االردن
وبني اال�شرتاكات الدورية التي تدفعها ال�شركة للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.
 -3التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات

تقوم ال�شركة بتقديرات وافرتا�ضات حمددة م�ستقبلية ،تقيم التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر بنا ًء على �أ�سا�س
اخلربة ال�سابقة وعوامل �أخرى مبا يف ذلك التوقعات للأحداث امل�ستقبلية التي تعتقد ال�شركة ب�أنها معقولة .وقد
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتا�ضات.وفيما يلي بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامه املعتمده يف
�إعداد القوائم املالية:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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47

·يتم حتميل ال�سنه املاليه مبا يخ�صها من �ضريبة الدخل وفقا للأنظمه والقوانني واملعايري املحا�سبيه ويتم احت�ساب
واثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجله وخم�ص�ص ال�ضريبه الالزم ,تخ�ضع ال�شركة ل�ضريبة الدخل و يتم
تطبيق االحكام و التقديرات يف احت�ساب خم�ص�ص �ضريبة الدخل .بع�ض احلركات و احل�سابات تكون غري م�ؤكدة
لذلك تقوم ال�شركة بت�سجيل التزامات �ضريبية وفقا لتقييمها لعدة عوامل ومنها اخلربات ال�سابقة وتطبيقات
قانون ال�ضريبة .التقييمات مبنية على تقديرات .قد تختلف التقديرات عن النتائج احلقيقية وهذا الفرق ي�ؤثر
مب�صروف �ضريبة الدخل للفرتة.
·يتم اعادة تقدير الأعمار االنتاجيه للممتلكات واالالت واملعدات ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالك ال�سنوي
اعتمادا على احلاله العامه لها وتقديرات االعمار االنتاجيه املتوقعه م�ستقبال.
·يتم تقدير احلاجة الجراء تدين على املخزون ب�شكل دوري اعتمادا على حالتة وفرتة بقاءه يف امل�ستودعات باال�ضافة
الى تقدير قيمته القابلة للتحقق م�ستقبال.
·تواجه ال�شركة عددا من الق�ضاية القانونية اجلارية عند تاريخ القوائم املالية ,تقوم ال�شركة مبراجعتها لتتمكن
من تقيم احلاجة الخذ احتياطيات ولالف�صاح عنها يف تقاريرها املالية .و من العوامل التي ت�ؤخذ باالعتبار هي
طبيعة الدعوى واملطالبات واالجراءات املتخذه من قبل القانون باال�ضافة الى مدى اال�ضرار املحتملة و ن�سبة اجناز
(يت�ضمن االجناز الذي يكون بعد تاريخ التقرير و قبل تاريخ ا�صدار القوائم املالية) و ر�أي امل�ست�شار القانوين و اخريا
اخلربات ال�سابقة لق�ضايا م�شابها و قرارات االدارة يف الرد عليها.
 -4األدوات المالية – إدارة المخاطر
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تتعر�ض ال�شركة من خالل ن�شاطاتها للمخاطر التالية:
· خماطر االئتمان
·خماطر العمالت
·خماطر ال�سيولة
كباقي ال�شركات تتعر�ض ال�شركة للمخاطر نتيجة ا�ستخدام الأدوات املالية ,يبني هذا االي�ضاح اهداف و�سيا�سات
واجراءات ال�شركه الدارة هذه املخاطر والطرق امل�ستخدمة لقيا�سها .باال�ضافة �إلى ذلك مت عر�ض معلومات كمية عنها
�ضمن هذه القوائم املالية.
ال يوجد تغري جوهري يف املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركه �أو يف الأهداف وال�سيا�سات واالجراءات الدارة هذه املخاطر
�أو الطرق امل�ستخدمه لقيا�سها ما مل يذكر خالف ذلك.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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( )1األدوات المالية الرئيسية

�إن الأدوات املالية الرئي�سية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة والتي قد تن�ش�أ عنها خماطر هي ما يلي:
·ذمم و�أر�صدة مدينة اخرى
·ذمة �شركة الكهرباء الوطنية
·نقد وما يف حكمه
·قرو�ض
·ت�سهيالت بنكية
·ذمم موردين و�أر�صدة دائنة �أخرى
·ذمة �شركة م�صفاة البرتول االردنية
( )2فئات االدوات المالية

2013

موجودات مالية
القرو�ض والذمم املدينة
نقد وما يف حكمه
ذمم وار�صدة مدينة اخرى
ذمة �شركة الكهرباء الوطنية
قر�ض �صندوق ا�سكان موظفي ال�شركة
مطلوبات مالية
مطلوبات مالية بالتكلفة املطف�أة
قرو�ض
ت�سهيالت بنكية
ذمم موردين وار�صدة دائنة اخرى
فوائد قرو�ض م�ستحقة

2012

دينار اردين

دينار اردين

4,692,487
710,550
30,627,744
710,000
36,740,781

7,679
590,550
11,967,355
590,000
13,155,584

466,160,464
9,723,512
4,717,398
480,601,374
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357,801,902
10,807,217
1,574,847
4,030,404
374,214,370
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( )3الموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة

ان املوجودات املالية التي ال تقا�س بالقيمة العادلة تت�ضمن النقد وما يف حكمه ،الذمم واالر�صدة املدينة االخرى ،ذمم
املوردين والأر�صدة الدائنة االخرى والقرو�ض والت�سهيالت البنكية.
نظراً لطبيعة هذه املوجودات كموجودات ق�صرية الآجل ف�إن القيمة الدفرتية لهذه املوجودات ت�ساوي تقريبا قيمتها
العادله.
األهداف العامة والسياسات واالجراءات

يتم حتديد �أهداف و�سيا�سات ادارة خماطر ال�شركة من قبل ادارة ال�شركة ،حيث تتحمل ادارة ال�شركة امل�س�ؤولية
النهائية لتحديد وتنفيذ هذه االهداف وال�سيا�سات ،فقد مت تفوي�ضهم و�أعطاءهم ال�سلطة ل�ضمان تنفيذها.
تتحمل الإدارة م�س�ؤولية حتديد �أهداف و�سيا�سات ادارة املخاطر ويتمثل الهدف العام بو�ضع �سيا�سات ت�ؤدي �إلى تخفي�ض
املخاطر �إلى �أق�صى حد ممكن بدون الت�أثري على مرونة ال�شركة وقدرتها التناف�سية وفيما يلي تفا�صيل �أكرث عن تلك
ال�سيا�سات:
مخاطر االئتمان
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خماطر االئتمان هي خماطر حدوث خ�سارة مالية لل�شركة نتيجة عدم مقدرة العميل �أو الطرف االخر على الوفاء
بااللتزامات التعاقدية لالداة املالية ,ال تتعر�ض ال�شركة لهذا النوع من املخاطر ب�شكل رئي�سي من املبيعات االجلة ل�شركة
الكهرباء الوطنية وهي امل�شرتي الوحيد للطاقة املتولدة والتتعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان حيث ان �شركة الكهرباء
الوطنية مملوكة من قبل حكومة اململكة االردنية الها�شمية.
تن�ش�أ خماطر االئتمان من النقد وما يف حكمه والودائع لدى البنوك .يتم مواجهة ذلك من خالل التعامل مع بنوك ذات
ت�صنيف ائتماين منا�سب.
مخاطر السوق

تن�ش�أ خماطر ال�سوق نتيجة ا�ستخدام �أدوات مالية حتمل فوائد �أو قابلة للمتاجرة �أو بعملة اجنبية وتتمثل املخاطر يف �أن
القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية �ستتذبذب نتيجة التغري يف معدالت الفائدة (خماطر معدالت الفائدة)
و�أ�سعار �صرف العمالت (خماطر العمالت) و عوامل �سوق �أخرى (خماطر الأ�سعار الأخرى).

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

مخاطر معدالت الفائده أوالقيمة العادلة

ان القرو�ض والت�سهيالت البنكية املمنوحة على �سعر فائدة متغري تعر�ض ال�شركة ملخاطر ا�سعار الفائدة للتدفقات
النقدية .اما القرو�ض والت�سهيالت البنكية ذات الفائدة الثابتة ال تعر�ض ال�شركة ملخاطر ا�سعار الفائدة للقيمة العادلة.
�إن جميع قرو�ض ال�شركه هي مبعدالت فائده ثابته با�ستثناء قر�ض التجمع البنكي بالدينار الأردين الذي يحمل معدل
فائده متغري.
�إن ارتفاع/انخفا�ض معدل الفائده لهذا القر�ض 100نقطه كما يف  31كانون الأول  2013مع بقاء املتغريات الأخرى ثابته
ي�ؤدي �إلى انخفا�ض/ارتفاع الربح مببلغ  62,500دينار اردين ( 93,750 :2012دينار �أردين) .تعترب االداره �أن  100نقطه
هي احلد الأق�صى املحتمل لتغري معدالت الفائده خالل العام القادم.
مخاطر العمالت

تن�ش�أ خماطر العمالت عندما تدخل ال�شركة يف تعامالت مالية بعمالت غري عملتها الوظيفية ،تتعر�ض ال�شركة ملخاطر
العمالت ب�شكل رئي�سي على القرو�ض اخلارجية وعلى م�شرتياتها من مقاولني يف اخلارج .
�صايف تعر�ض ال�شركة ملخاطر العمالت كما يف  31كانون االول:
�صايف العمالت االجنبية
االلتزامات املالية
دينار كويتي
ريال �سعودي

2013
دينار اردين

2012
دينار اردين

424,261,644
35,648,821
459,910,465

312,778,081
35,648,821
348,426,902
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ان اثر ارتفاع القوة ال�شرائية للدينار الكويتي مقابل الدينار االردين بن�سبة  %5كما يف تاريخ املركز املايل بالن�سبة للقرو�ض
املمنوحة بالدينار الكويتي بذلك التاريخ مع بقاء جميع املتغريات ثابتة �سي�ؤدي الى تخفي�ض ربح ال�سنة و�صايف حقوق
امللكية مبقدار  21,213,088دينار اردين وبالعك�س ف�إن انخفا�ض القوة ال�شرائية بن�سبة  %5على نف�س اال�سا�س �سي�ؤدي
الى زيادة ربح ال�سنة و�صايف حقوق امللكية بنف�س املبلغ ,اليوجد �سيا�سة ملواجهة خماطر العمالت الناجتة عن القرو�ض
بالدينار الكويتي.
ال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر تغيري ا�سعار العمالت للمطلوبات التي بالريال ال�سعودي وذلك ب�سبب ربط الريال ال�سعودي
والدينار االردين بالدوالر االمريكي.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

مخاطر أسعار السوق األخرى

ال تتعر�ض ال�شركة ملثل هذا النوع من املخاطر نتيجة لعدم وجود ا�ستثمارات يف ادوات ملكية ل�شركات �أخرى.
مخاطر السيولة

تن�ش�أ خماطر ال�سيولة نتيجة ادارة ر�أ�س املال العامل و�سداد دفعات القرو�ض والت�سهيالت البنكية وفوائدها .حيث تتمثل
املخاطر يف �أن تواجه ال�شركة �صعوبات يف الوفاء بالتزاماتها املالية عندما ت�ستحق.
حتر�ص الإدارة على �أن توفر دائما ال�سيوله املنا�سبه للوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها ويبني اجلدول التايل اال�ستحقاقات
التعاقديه (متثل تدفقات نقدية تعاقدية غري خم�صومه) للمطلوبات املالية:
كما يف  31كانون الأول 2013

دينار اردين

قرو�ض دائنة
فوائد قرو�ض م�ستحقة
ذمم دائنة وار�صدة دائنة اخرى
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كما يف  31كانون الأول 2012
قرو�ض دائنة
فوائد قرو�ض م�ستحقة
ذمم دائنة وار�صدة دائنة اخرى
ت�سهيالت بنكيه

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اقل من �سنة

من �سنة الى من �سنتني
�سنوات اكرث � 5سنوات
الى 5
�سنتني
دينار اردين

18,110,240
4,717,398
9,883,452
32,711,090

36,220,480
36,220,480

10,808,205
4,030,404
1,651,546
10,807,217
10,807,217

36,220,480
36,220,480

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

دينار اردين

دينار اردين

املجموع
دينار اردين

54,330,720
-

357,499,024
357,499,024

466,160,464
4,717,398
9,883,452
480,761,314

54,330,720
-

256,442,497
256,442,497

357,801,902
4,030,404
1,651,546
10,807,217
374,291,069

ادارة رأس المال

تراقب االدارة ر�أ�س املال املعدل والذي ي�شمل جميع بنود حقوق امللكية (ر�أ�س املال واالحتياطيات واالرباح املدورة).
تهدف االداره بادارة ر�أ�س املال ملا يلي:
·حماية قدرة ال�شركه على اال�ستمراريه وحتقيق عوائد ومنافع للمتعاملني مع ال�شركه.
·حتقيق عائد منا�سب من خالل ت�سعري اخلدمات ب�شكل يتنا�سب مع م�ستويات املخاطر.

تراقب االداره هيكل ر�أ�س املال وجتري التعديالت الالزمه على مكوناته يف ظل متغريات الظروف االقت�صاديه وطبيعة
املخاطر املرتبطه مبوجودات ال�شركه .وللحفاظ على هيكل ر�أ�س مال متوازن قد تعدل ال�شركة املبالغ املدفوعة كتوزيعات
ارباح على امل�ساهمني وتخفي�ض �أوزيادة ر�أ�س املال او ا�ستبعاد بع�ض املوجودات لتخفي�ض الدين.
بلغت ن�سبة الدين الى را�س املال املعدل كما يف  31كانون االول كما يلي:

جمموع القرو�ض
نقد وما يف حكمه
�صايف الدين
�صايف حقوق امللكية
جمموع را�س املال
ن�سبة الدين اىل را�س املال

2013
دينار اردين

466,160,464
()4,692,487
461,467,977
94,129,300
555,597,277
%83

2012
دينار اردين

368,609,119
()7,679
368,601,440
78,410,603
447,012,043
%82
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

 -5ممتلكات وآالت ومعدات

الرصيد يف
بداية السنة
دينار أردين
9,770,567
4,405,842
5,390,958
17,496,025
9,277,279
7,546,838
9,834,952
9,831,844
728,288
889,018
602,935
1,546,639

الرصيد يف نهاية
السنة
دينار أردين
59,348,994
2,453,866
954,522
97,456,069
75,664,626
73,230,046
69,677,761
59,934,779
40,902,403
37,960,665
30,250,476
30,250,476
3,828,011
2,804,500
1,854,484
2,653,459
589,225,137

إستبعادات
دينار أردين
()20,600
()20,600

إضافات
دينار أردين
58,663,122
111,920
75,664,626
173,810
134,613,478

دينار أردين
685,872
2,453,866
842,602
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
2,804,500
1,854,484
2,500,249
454,632,259

مرشوع قيد التنفيذ

أرايض

دفعات عىل حساب
أرايض مستملكة
وحدة بخارية ثانية

وحدة غازية سابعة

وحدة غازية سادسة

وحدة غازية خامسة

وحدة بخارية أوىل

وحدة غازية ثالثة

وحدة غازية رابعة

وحدة غازية أوىل

وحدة غازية ثانية

مباين

محطة تحويل غاز

خزانات وقود

أخرى

املجموع

2013

استهالكات
دينار أردين
3,862,815
1,567,191
2,929,202
2,787,110
2,273,448
1,568,158
1,477,579
1,134,196
1,134,196
113,122
105,440
69,530
265,495

19,287,482 77,321,185

التكلفــــــــــة

إستبعادات
دينار أردين
()4,546
()4,546

مجمع اإلستهالك املرتاكم
الرصيد يف نهاية
السنة
دينار أردين
13,633,382
1,567,191
7,335,044
8,178,068
19,769,473
10,845,437
9,024,417
10,969,148
10,966,040
841,410
994,458
672,465
1,807,588
96,604,121

ان مرشوع قيد التنفيذ يتمثل ببناء وحدة بخارية ثالثة حيث ان القيمة التعاقدية تبلغ  ١١٢,٥٨٥,٠٩٢دينار أردين وقيمة التكاليف املقدره النهاء املرشوع  ٤٩, ٣١٩, ٠٠٠دينار اردين

البيـــــــان

الصايف
دينار أردين
59,348,994
2,453,866
954,522
83,822,687
74,097,435
65,895,002
61,499,693
40,165,306
30,056,966
28,936,248
19,281,328
19,284,436
2,986,601
1,810,042
1,182,019
845,871
492,621,016

الرصيد يف بداية
السنة
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

يتبع ايضاح ( )٥ممتلكات وآالت ومعدات

مشاريع قيد التنفيذ

أرايض

دفعات عىل حساب
أرايض مستملكة

وحدة بخارية ثانية

وحدة غازية سادسة

وحدة غازية خامسة

وحدة بخارية أوىل

وحدة غازية ثالثة

وحدة غازية رابعة

وحدة غازية أوىل

وحدة غازية ثانية

مباين

محطة تحويل غاز

خزانات وقود

2013

التكلفــــــــــة

مجمع اإلستهالك املرتاكم

دينار أردين
205,016
2,453,866
482,727
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
2,804,500
1,854,484

أخرى

الصايف

دينار أردين
480,856
359,875
-

2,315,368

الرصيد يف بداية
السنة

دينار أردين
685,872
2,453,866
842,602
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
2,804,500
1,854,484

184,881

الرصيد يف نهاية الرصيد يف بداية
السنة
السنة
دينار أردين
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

2,500,249

الرصيد يف
نهاية السنة
دينار أردين
3,862,815
2,929,202
2,787,110
2,273,448
1,568,158
1,477,579
1,134,196
1,131,088
113,122
105,440
69,530

1,288,878

البيـــــــان

دينار أردين
9,770,567
4,405,842
5,390,958
17,496,025
9,277,279
7,546,838
9,834,952
9,831,844
728,288
889,018
602,935

257,761

املجموع

إضافات

2012
دينار أردين
685,872
2,453,866
842,602
87,685,502
68,824,204
64,286,803
42,438,754
31,625,124
30,413,827
20,415,524
20,418,632
3,099,723
1,915,482
1,251,549

1,546,639

453,606,647

استهالكات

2011
دينار أردين
205,016
2,453,866
482,727
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
2,020,922
1,321,079

953,610

1,025,612

1,026,490

454,632,259

377,311,074

59,611,736

393,994,911

77,321,185 17,709,449
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 -6المخزون

وقود
قطع غيار وم�ستهلكات
اعتمادات م�ستندية وطلبيات
 -7ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ت�أمينات م�سرتدة
قر�ض �صندوق اال�سكان  -اي�ضاح ()16

جمموع املوجودات املالية عدا النقد وما يف حكمه وذمة �شركة الكهرباء الوطنية

دفعة مقدما ملقاول
م�صاريف مدفوعة مقدما
ذمم وقرو�ض موظفني
ذمم فروقات طلبيات

يطرح :اجلزء غري املتداول لقر�ض �صندوق اال�سكان

2013
دينار أردين
19,637,681
16,876,591
4,257,342
40,771,614
2013
دينار أردين
550
710,000
710,550
6,739,567
1,482,474
20,650
96,515
9,049,756
()710,000
8,339,756

2012
دينار أردين
28,318,559
14,108,141
2,762,264
45,188,964
2012
دينار أردين
550
590,000
590,550
17,899,988
919,786
24,445
34,227
19,468,996
()590,000
18,878,996
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 -8نقد وما في حكمه
ح�سابات جارية  -عملة حملية
ح�سابات جارية  -عملة اجنبية
�سلف نرثية
املجموع

2013
دينار أردين
4,678,228
10,299
3,960
4,692,487

2012
دينار أردين
3,256
823
3,600
7,679

�إن ر�صيد احل�سابات اجلارية بالعملة املحلية هو عبارة عن حواالت واردة من ال�صندوق العربي ل�سداد دفعات على
اعتماد م�شروع الدورة املركبة حيث مت �سداده فعليا بداية عام .٢٠١٤
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ٢٠١٣

 - ٩حقوق الملكية

ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س املال  51,000,000دينار �أردين مق�سم �إلى  51,000,000ح�صه مدفوعه بالكامل.
احتياطي اجباري
متا�شيا مع متطلبات قانون ال�شركات الأردين على ال�شركة �أن تقتطع  %10من �أرباحها ال�سنوية ال�صافيه حل�ساب
االحتياطي االجباري وي�ستمر هذا االقتطاع لكل �سنه على �أن ال يتجاوز جمموع ما اقتطع لهذا االحتياطي ربع ر�أ�س
مال ال�شركة املكتتب به.
احتياطي اختياري
يتم تكوين االحتياطي االختياري باقتطاع  %20من الأرباح ال�سنويه ال�صافيه حل�ساب االحتياطي االختياري.
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دينار أردين
4,329,068
2,038,689
2,869,266
966,107
3,020,280
1,761,830

%
4.5
3
4.5
3
4.5
2
4
3.5- 7.5
3
2.5
3
املجموع

مدة القرض
يسدد عىل  35قسط نصف سنوي ( 34قسط متساوي
بقيمة  860.000دينار كويتي والقسط األخري بقيمة
 760.000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ  1شباط 2014
يسدد عىل  35قسط نصف سنوي ( 34قسط متساوي
بقيمة  860.000دينار كويتي والقسط األخري بقيمة
 760.000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ  1ايلول 2014
يسدد عىل  35قسط نصف سنوي ( 34قسط متساوي
بقيمة  570.000دينار كويتي والقسط األخري بقيمة
 620.000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ  1أب 2012
يسدد عىل  40قسط نصف سنوي بأقساط متساوية قيمة
كل قسط  462.500دينار كويتي تبدأ بتاريخ  15ترشين
األول 2014
يسدد عىل  35قسط نصف سنوي بدأت بتاريخ  1أيار
2010
يسدد عىل  30قسط نصف سنوي بأقساط متساوية قيمة
كل قسط  6.433.000ريال سعودي تبدأ من  1ترشين
األول 2015
يسدد عىل  34قسط نصف سنوي بدأت بتاريخ 15
أيار 2009
يسدد عىل  16قسط سنوي متساوية القيمة يستحق أولها
بعد سنتني من تاريخ اإلتفاقية حتى السداد الكامل
يسدد عىل  37قسط نصف سنوي ( 36قسط متساوي
بقيمة  820.000دينار كويتي والقسط األخري بقيمة
 480.000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ  17كانون ثاين 2017
يسدد عىل  40قسط نصف سنوي بقيمة  375.000دينار
كويتي تبدأ بتاريخ  15متوز 2017
يسدد عىل  37قسط نصف سنوي ( 36قسط متساوي
بقيمة  810.000دينار كويتي والقسط األخري بقيمة
 840.000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ  1اذار 2017

القيمة
األصلية للقرض
30,000,000
30,000,000
20,000,000
18,500,000
21,000,000
193,000,000
12,250,000
25,000,000
30,000,000
15,000,000
30,000,000

العملة

دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
ريال سعودي
دينار كويتي
دينار أردين
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

تاريخ منح
القرض
 10آذار
2008
 16كانون
األول 2009
 6آيار 2007
 18آذار
2010
 8آيار 2005
 14أبريل
2010
 9آذار 2005
 22حزيران
2006
 12حزيران
2012
 1متوز 2012
 1شباط
2013

الجهة املقرضة

الصندوق العريب لإلمناء
اإلقتصادي واإلجتامعي 524

الصندوق العريب لإلمناء
اإلقتصادي واإلجتامعي 542

الصندوق العريب لإلمناء
اإلقتصادي واإلجتامعي 515

الصندوق الكويتي للتنمية
اإلقتصادية العربية 802

الصندوق العريب لإلمناء
اإلقتصادي واإلجتامعي 462

الصندوق السعودي للتنمية

الصندوق العريب لإلمناء
اإلقتصادي واإلجتامعي 567

الصندوق الكويتي للتنمية
اإلقتصادية العربية 848

الصندوق العريب لإلمناء
اإلقتصادي واإلجتامعي 587

 - 10القروض
2013
الجزء طويل
األجل
دينار أردين
71,177,932
73,468,311
43,164,835
43,070,451
37,753,500
35,648,820
20,210,707

3,125,000
18,110,240

معدل
الفائدة

املجموع
دينار أردين
75,507,000
75,507,000
46,034,101
44,036,558
40,773,780
35,648,820
21,972,537
3,125,000
35,356,986
18,901,987
66,171,695
448,050,224

الجزء الجاري

2012
املجموع
دينار أردين
75,821,100
75,821,100
49,106,799
44,219,745
43,976,238
35,648,821
23,833,099
6,250,000
35,356,986
18,901,987
66,171,695
466,160,464

�إن القيمة العادلة للقرو�ض ت�ساوي قيمتها الدفرتية

الصندوق الكويتي للتنمية
696
اإلقتصادية العربية
بنك القاهرة عامن وبنك
اإلستثامر العريب -قرض التجمع
البنيك

9,375,000
357,801,902
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 -11مخصصات

يف  1كانون الثاين 2013
املكون خالل ال�سنة
يف  31كانون الأول 2013

مخصص
قضايا
دينار أردين

مخصص مكافأة
نهاية الخدمة
دينار أردين

دينار أردين

92,393
92,393

239,664
16,282
255,946

239,664
108,675
348,339

املجموع

 -12ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

ذمم موردين
حمتجزات مقاولني
جمموع املطلوبات املالية با�ستثناء القرو�ض ,الت�سهيالت
البنكية وذمة �شركة م�صفاة البرتول االردنية
ار�صدة دائنة اخرى

2013
دينار أردين
2,633,174
7,090,338
9,723,512

2012
دينار أردين
1,513,191
61,656
1,574,847

159,940
9,883,452

76,699
1,651,546

�إن القيمة الدفرتية للذمم التجارية والأر�صده الدائنة الأخرى ت�ساوي تقريبا قيمتها العادله كما يف  31كانون الأول  2013و .2012
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 -13مخصص ضريبة الدخل

الر�صيد بداية ال�سنة
املكون خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة

فيما يلي ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:

الربح املحا�سبي
ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة
م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
الربح ال�ضريبي
ن�سبة �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة

2013
دينار أردين
1,002,732
3,556,636
()2,035,704
2,523,664

2012
دينار أردين
1,477,794
1,887,402
()2,362,464
1,002,732

2013
دينار أردين

2012
دينار أردين

19,275,333
()150,690
6,279,903
25,404,546
%14
3,556,636
3,556,636

20,119,763
()10,503,925
3,865,602
13,481,440
%14
1,887,402
1,887,402

60
ان ال�شركة ملتزمة بتقدمي ك�شف التقدير الذاتي �سنوياً وفق قانون �ضريبة الدخل .
مت ت�سوية �ضريبة دخل ال�شركة مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام . 2011
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 -14رواتب ومنافع الموظفين
رواتب
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
م�ساهمة ال�شركة يف �صندوق الإدخار
مكاف�أة نهاية اخلدمة
م�ساهمة ال�شركة يف الت�أمني ال�صحي
ت�أمني حياة و حوادث على املوظفني
 -15مصاريف أخرى
ر�سوم حكومية وا�شرتاكات
حرا�سة
�صيانة عامة ولوازم
نظافة
كهرباء ومياه
حا�سوب وانرتنت
ن�شاط اجتماعي وريا�ضي
�أتعاب مهنية
حمروقات وتدفئة
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مياومات واقامة و�سفر
تدريب
قرطا�سية ومطبوعات
طعام
ات�صاالت
�ضيافة
ت�أمني �سيارات
دعاية واعالن
اخرى

2013
دينار أردين
3,488,425
338,063
261,522
16,282
174,749
15,975
4,295,016

2012
دينار أردين
3,280,134
317,541
266,078
24,690
171,491
13,453
4,073,387

2013
دينار اردين
399,265
123,433
79,734
100,504
84,783
103,218
53,863
43,443
34,675
12,000
12,000
4,990
33,662
21,311
15,077
14,299
21,730
15,144
12,036
22,576
1,207,743

2012
دينار اردين
386,062
129,258
94,333
91,051
83,918
58,921
37,342
32,275
31,761
12,000
30,000
28,899
24,805
19,366
18,230
17,640
17,404
12,276
10,310
19,418
1,155,269
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻤﺮا ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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 -16اطراف ذات عالقة
طبيعة
الطرف ذي العالقة

اال�سم

مطلوب من �أطراف ذات عالقة
�شركة الكهرباء الوطنية
العميل الوحيد
�صندوق ا�سكان موظفي ال�شركة صندوق ملوظفي الرشكة

طبيعة
التعامالت
مبيعات
قرض

التعامالت
2012
2013
دينار �أردين دينار �أردين

الر�صيد كما يف  31كانون االول
2012
2013
دينار �أردين دينار �أردين

50,945,242
-

11,967,355
590,000

61,410,275
-

30,627,744
710,000

• متثل ذمة �شركة الكهرباء الوطنية عمليات بيع الطاقة حيث يتم حتديد تعرفة بيع الطاقة من خالل قرارات
جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للوحدات الداخلة يف االنتاج.
• ميثل بند �صندوق ا�سكان موظفي ال�شركة قر�ض ممنوح لل�صندوق من قبل ال�شركة ملدة غري حمدودة وبدون فائدة .
• ان موظفي الإدارة العليا هم �أولئك الأ�شخا�ص الذين لديهم ال�صالحيات وال�سلطة للتخطيط والتوجيه وال�سيطرة
على �أن�شطة ال�شركة.
وفيما يلي رواتب ومنافع الإدارة العليا مبا فيها اع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة املذكورين ب�إي�ضاح رقم ( )1يف ال�صفحة (.)5
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رواتب
م�ساهمة ال�ضمان االجتماعي
م�ساهمة �صندوق االدخار
م�ساهمة الت�أمني ال�صحي
بدل تنقالت
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س ادارة

2013
دينار أردين
125,364
13,314
16,134
5,934
12,000
12,000
184,746

2012
دينار أردين
116,191
11,561
15,203
5,645
12,000
12,000
172,600

 -17حسابات متقابلة

ميثل هذا البند ذمم متقابلة يف �سجالت �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء وقد ن�ش�أت هذه الذمم نتيجة لعمليات �شراء الوقود
بني �شركة الكهرباء الوطنية و�شركة م�صفاة البرتول االردنية حيث تتولى �شركة الكهرباء الوطنية طلب الوقود وت�سديد
ذمة امل�صفاة مبا�شرة كما تتحمل ما ين�ش�أ من غرامات ت�أخري ال�سداد والبالغ ر�صيدها  30,453,313دينار اردين حتى يف 31
كانون االول .2013
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2013 - Fire Drill

