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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
توافرية الطاقة الكهربائية فإن الشركة مستمرة في
تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها الالزمة لتمكينها من
اإلستمرار في دورها الريادي ،وكان آخر هذه المشاريع
هو مشروع المرحلة الثالثة /الدورة المركبة والذي
سيتم استكماله في الربع الثاني من عام  2015وكذلك
البدء بإجراءات طرح عطاء تنفيذ مشروع المرحلة
الرابعة /الدورة المركبة التي ستزيد من حجم القدرة
واإلستطاعة التوليدية للشركة لتصل إلى حوالي % 35
من إجمالي احتياجات النظام الكهربائي.
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يعتبر قطاع الطاقة في األردن أحد أهم الركائز
األساسية الداعمة لالقتصاد الوطني ونموه ،وخصوصاً
المحرك األهم في هذا القطاع والمتمثل بالطاقة
الكهربائية المولدة بهدف تلبية االحتياجات المتنامية
ولمختلف القطاعات االقتصادية وأنشطتها باإلضافة
لالحتياجات المنزلية.
لقد تصدت شركة السمرا لتوليد الكهرباء لمواجهة
الجزء األكبر من احتياجات األردن من الكهرباء ولها
مساهمة فعالة في اجمالي الطاقة المولدة في النظام
الكهربائي الوطني ،وحرصت الشركة على اإلستمرار
باالضطالع بهذا الدور الفعال خالل السنوات الماضية
ولديها اإلصرار على اإلستمرار بهذا اإللتزام تجاه
اإلقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع هذا التوجه والرغبة في المساهمة في
تعزيز قدرات النظام الكهربائي األردني واستدامة

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

إن استمرار قدرة الشركة بتقديم خدماتها التوليدية
للكهرباء لم تكن متاحة لو لم تتوفر فيها الكفاءة
العالية وبمختلف جوانبها البشرية والمادية والفنية،
حيث حرصت الشركة على استدامة هذه الكفاءة
وتطويرها لتكون شركة رائدة ومتميزة من خالل تبني
كافة أشكال الممارسات الفضلى والمعروفة عالمياً فنياً
وإدارياً والعمل على تطوير وسائل اإلنتاج والتشغيل
فيها بشكل مستمر.
وفي الختام ،فإن مجلس اإلدارة يقدر ويثمن عاليُاً
جهود كافة الزمالء والعاملين في مختلف مواقعهم
لتحقيق رؤى وخطط الشركة وأهدافها وبما يخدم
قطاع الطاقة واإلقتصاد الوطني بشكل عام ودعم نمو
وازدهار أردننا العزيز بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني إبن الحسين حفظه اهلل ورعاه.

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور ماهر يوسف المدادحة

كلمة المدير العام
يهدف إلى رفع كفاءة األداء للموظف والشركة على حدٍ سواء.
كما أولت إدارة الشركة العناية الالزمة لتأهيل الموظفين ورفع
قدراتهم وتدريبهم حيث بلغت نسبة التدريب للموظفين % 92
مقارنة مع  % 80لعام .2013
حافظت الشركة على متطلبات شهادة الجودة والسالمة والبيئة
 ISO9001,ISO14001,OHSAS18001الممنوحة لها ،وال
يفوتني هنا اإلشادة باإلنخفاض المستمر في إصابات العمل
والتي انخفضت بنسبة  % 33مقارنة بالعام .2013

حققت الشركة في عام  2014نتائج مميزة وباهرة وذلك
تجسيداً وتحقيقاً لرؤيتها بالريادة في قطاع الكهرباء على
مستوى األردن .وقد حققت أهدافها اإلستراتيجية وفقاً لما
هو مخطط له.
وفي هذا اإلطار وتنفيذا إلستراتيجيتها 2014-2012
الرامية إلى المشاركة في مواجهة النمو المطرد على الطاقة
الكهربائية فمن المتوقع استكمال مشروع المرحلة الثالثة/
الدورة المركبة في الربع الثاني من عام  2015وبهذا يتم
اضافة وحدة بخارية بقدرة 145م.و لتصبح القدرة التوليدية
الكلية للشركة 1200م.و بما يعادل حوالي  % 35من احتياجات
النظام الكهربائي.
وحققت الشركة نسب التوافرية الالزمة للوحدات التوليدية
العاملة وأنجزت برامج الصيانة الكبرى وفق ما هو مخطط
له وبكل نجاح.
وفي إطار اهتمام الشركة بموظفيها وتطوير العمل
المؤسسي فقد قامت ببناء نظام الحوافز للموظفين والذي

وفي نهاية العام  ،2014انتهت إدارة الشركة من إعداد خطتهـا
اإلستراتيجية لـألعوام الثالثة القادمة  ،2017-2015حيث تم
التركيز على تلبية احتياجـات اصحـاب العالقة في المشاركة
لمواجهة متطلبات نمـو اإلقتصـاد الوطني وما يواكبه من
طاقة من خالل تخصيص الهدف األول إلضافة توربيـن
بخـاري للمرحلـة الرابعة بقدرة حوالي 75م.و من المتوقع
استكمال العمل به والوصول إلى التشغيل التجاري مع نهاية
اإلستراتيجية الجديدة.
ولقد راعت اإلستراتيجية الجديدة اإلحتياجات الصريحة
والضمنية ألصحاب العالقة بتوزيع عدد من األهداف
اإلستراتيجية شملت استكمال أتمتة العمليات وتحقيق
التوافرية المطلوبة ضمن مؤشرات ربح تشغيلي مع السعي
للتميز المؤسسي والحصول على التقدير واإلعتراف المناسبين،
فض ً
ال عن التزام الشركة بواجبها ومسؤوليتها المجتمعية.
وفي الختام أتوجه بجزيل الشكر لمجلس اإلدارة الكريم على
دعمه المستمر ولجميع موظفي الشركة على جدارتهم في
مواجهة التحديات وتحقيق اإلنجازات.
وأسأل اهلل أن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن العزيز في ظل
صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم.

المدير العام
المهندس امجد الرواشدة

التقرير السنوي 2014

9

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور ماهر يوسف المدادحة

نائب رئيس مجلس االدارة
الدكتور إسماعيل زغلول

األعضاء

10
المهندس علي الزعبي

الدكتور وائل عبابنة

المدير العام

المهندس أمجد الرواشدة
شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المحامي أنس المدني

الشركة في سطور
تأسست شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية وفقاً ألحكام
قانون الشركات رقم  22لسنة  1997تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  2003/ 08/ 26والموثق
بكتاب دولة رئيس الوزراء األفخم رقم  13075/ 02 /11/ 58تاريخ .2003/ 08/ 27
الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وبرأسمال قيمته واحد وخمسون مليون دينار أردني .سجلت الشركة لدى مراقب عام الشركات
بتاريخ  2004/04/20تحت الرقم .40
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الهيكل التنظيمي
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا الجوهرية
رؤيتنا

شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى االردن .

رسالتنا

توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصديق للبيئة وفقاً ألفضل الممارسات الصناعية
وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة.

قيمنا الجوهرية
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اإلستراتيجية 2014-2012
تتألف إستراتيجية الشركة  2014-2012من ثالثة محاور رئيسية تقود الشركة نحو تحقيق رؤيتها واستنادا الى هذه المحاور
فقد تم تطوير عدد من األهداف اإلستراتيجية لمختلف عمليات الشركة وحسب الجدول رقم.1
جدول  :1مصفوفة األهداف اإلستراتيجية 2014-2012
المحور االستراتيجي
رفع الطاقة اإلنتاجية للشركة

اإلدارة الكفؤة

رقم
الهدف
1

المجتمع المحلي و السالمة
والصحة المهنية

9
2

زيادة العمليات المؤتمتة في الشركة لتشمل جميع العمليات المالية واإلدارية
وأعمال الصيانة باإلضافة إلى األرشفة االلكترونية

3

المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة بما ال يقل عن  % 90ووفقا
لالتفاقيات

4

تطوير األنظمة اإلدارية بما يؤهل للمطابقة والمحافظة على متطلبات
ISO9001
رفع كفاءة و تأهيل موظفي اإلدارة العليا والتخصصية عن طريق برامج تدريبية
متخصصة وبنسبة ال تقل عن  % 90من مجموع موظفي هذه الفئات

6

إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية بما ال يقل عن  % 90من الموازنة

7

تطوير أنظمة السالمة والصحة المهنية والبيئة بتطبيق متطلبات
 ISO14001+OHSAS18001بحيث يتم خفض معدل إصابات العمل بواقع
 % 10وبدون مخالفات بيئية
زيادة مخصصات مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي بنسبة  % 10سنويا
اعتبارا من عام 2013
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زيادة الطاقة اإلنتاجية للمحطة بقدرة حوالي  140م.و بتحويل المرحلة الثالثة من
دورة بسيطة إلى مركبة بإضافة وحدة بخارية مع بداية سنة 2015
زيادة الطاقة اإلنتاجية للمحطة بقدرة حوالي  140م.و بإضافة التوربين الغازي
السابع مع تموز 2013

5
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الهدف االستراتيجي

الوحدات التوليدية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
جدول  :2الوحدات التوليدية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
الوحدة

االستطاعة االسمية (م.و)

تاريخ التشغيل التجاري

الوحدة الغازية األولى

100

2005/11/01

الوحدة الغازية الثانية

100

2006/02/11

الوحدة البخارية األولى

100

2006/01/08

الوحدة الغازية الثالثة

100

2007/12/13

الوحدة الغازية الرابعة

100

2008/07/05

الوحدة البخارية الثانية

100

2010/08/02

الوحدة الغازية الخامسة

142.5

2011/01/25

الوحدة الغازية السادسة

142.5

2011/05/04

الوحدة الغازية السابعة

146

2013/06/26

المجموع

1031

بلغت االستطاعة االسمية لشركة السمرا  1031م.و خالل عام  2014بحيث انها تشكل  % 31من االستطاعة االسمية في
االردن ويوضح الشكل  1تطور االستطاعة االسمية في االردن.
15

شكل  :1تطور االستطاعة االسمية في االردن
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مشاركة الشركة في سد الطلب على الطاقة الكهربائية
 .1المشاركة في الحمل األقصى
بلغ الحمل األقصى اإلجمالي للنظام الكهربائي الموحد لعام  2900(2014م.و) مقارنة مع ( 2975م.و) في عام  2013أي
أنها انخفضت بنسبة  .% 2.5وقد شاركت شركة السمرا باستطاعة مقدارها ( 608م.و) خالل فترة الحمل األقصى والتي سجلت
بتاريخ  2014/12/28وبما نسبته  . % 21ويوضح الشكل  2تطور الحمل األقصى في األردن ومشاركة السمرا .كما يوضح
الشكل  3مساهمة السمرا في سد الطلب عند الحمل األقصى.
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شكل  :2تطور الحمل األقصى في األردن و مشاركة السمرا

شكل  :3مساهمة السمرا في سد الطلب عند الحمل األقصى
شركة السمرا لتوليد الكهرباء

 .2المشاركة في الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة
جدول  :3الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة ( ج.و.س)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

شركة توليد الكهرباء المركزية

8851

8009

7655

8051

7789

7381

7964

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

3736

3629

3467

3597

4595

4499

4521

شركة المناخر ( AESاألردن)

896

2350

3287

2267

1596

2640

1988

شركة القطرانه لتوليد الطاقة الكهربائية

0

0

53

454

2353

2437

1520

عمان آسيا للطاقة

-

-

-

-

-

-

895

AES Levant holding

-

-

-

-

-

-

730

شركة البوتاس العربية

64

0

35

11

3

79

97

الشركة االردنية الهندية للكيماويات

59

58

66

66

62

64

70

سد الملك طالل

15

14

15

13

16

13

17

طاقة مستوردة (مصر)

547

383

670

1738

784

381

435

14385

14655

15447

16385

17380

17669

18238

2

5

6

6

1,7

3,2

25

22

22

26

25

25

المجموع العام
نسبة النمو العام%
نسبة مشاركة السمرا %

26
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شكل  :4مشاركة السمرا في الطاقة المولدة و المستوردة في المملكة
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مبيعات الطاقة الكهربائية
بلغت مبيعات الشركة من الطاقـة الكهربائية ( 4,420ج.و.س) في عام  2014مقابل ( 4,436ج.و.س) لعام  2013وفق منوال
التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية  .ويشير الشكل  5مبيعات الطاقة الكهربائية.

شكل  :5مبيعات الطاقة الكهربائية ج.و.س
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مؤشرات األداء الفني
جدول  :4مؤشرات األداء الفني1/
2010

2011

2012

2013

2014

مؤشر األداء
الكفاءة المولدة (دورة مركبة /مرحلة أولى )%

44,6

42,9

44,4

44,6

43,9

الكفاءة المولدة (دورة مركبة/مرحلة ثانية )%

31,8

41,9

43

42,8

43,2

الكفاءة المولدة /مرحلة ثالثة %

-

30,4

33,4

32,8

28,6

الكفاءة المولدة /مرحلة رابعة %

-

-

-

29

27,3

التوافرية للوحدة الغازية األولى )% (GT1

94,1

89

87,6

96,9

91,3

التوافرية للوحدة الغازية الثانية )% (GT2

89,9

83,7

85,7

96,1

95,4

التوافرية للوحدة الغازية الثالثة )% (GT3

93,5

93,1

96,6

86,3

98,5

التوافرية للوحدة الغازية الرابعة )% (GT4

99,5

75,9

96,9

95,1

92,7

التوافرية للوحدة الغازية الخامسة )% (GT5

-

97,3

98,3

96,3

التوافرية للوحدة الغازية السادسة )% (GT6

-

84,5

98

98,3

التوافرية للوحدة الغازية السابعة (%(GT7

-

-

-

81,5

التوافرية للوحدة البخارية األولى )% (ST1

95,4

89,7

95,3

99,8

89,9

التوافرية للوحدة البخارية الثانية )% (ST2

-

-

95,2

98,7

93,8

اإلنتاجية السنوية ( ج.و.س  /موظف )

14

12

15

13

االستطاعة ( م.و  /موظف)

2

3

3

3

)(1

82,3

98,4
)(2

86,9

)(3

10

2,7

توضيحات:
1 .1صيانة الوحدة الغازية الخامسة لمدة  1572.2ساعة.
2 .2صيانة الوحدة الغازية السابعة لمدة  1023ساعة.
3 .3بسبب زيادة عدد أيام الصيانات وتبلغ  189يوم خالل العام ويوضح الشكل  6عدد ايام الصيانات للعامين  2013و .2014

شكل  :6عدد ايام الصيانات
التقرير السنوي 2014
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جدول  : 5مؤشرات األداء الفني2/
مؤشر األداء

2010

2011

2012

2013

2014

االستطاعة التوليدية (م.و)

600

885

885

1031

1031

الطاقة المولدة (ج.و.س)

20

الوحدة الغازية 1

799,7

610,1

717,6

740,3

668,1

الوحدة الغازية 2

735,4

514,7

585,1

760,5

644,4

الوحدة الغازية 3

397,6

573,1

611,8

547,3

658,7

الوحدة الغازية 4

499,9

437,7

695,4

604,2

676,7

الوحدة الغازية 5

-

256,2

396,4

192,9

108,1

الوحدة الغازية 6

-

125,9

241,7

224,3

137

الوحدة الغازية 7

-

-

-

64,5

243,3

الوحدة البخارية 1

812,4

607,9

691,4

795,2

706,1

الوحدة البخارية 2

210,4

478,5

655,1

569,5

678,6

الطاقة المستهلكة داخليا (ج.و.س)

73

84

97

109

100

الطاقة المستهلكة داخليا ()%

2,1

2,3

2,1

2,4

2,4

استهالك الديزل (م)1000× 3
استهالك الغاز الطبيعي/الغاز المصري
)(106×MBTU
عامل التوقف القسري ()%

40,6

579,8

844

787,3

989,1

27,7

7,8

7,1

8,5

1,4

2,3

6,2

3,7

4,7

2,3

عامل توقف مبرمج ()%

2,6

4,6

4,8

7,3

4,1

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية
سياسية الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية

Q
H
S
E

21
حققت الشركة خفضا في إصابات العمل وصل إلى  % 33خالل عام  2014مقارنة مع  2013نتيجة تطبيق عمليات النظام المدمج
إلدارة الجودة ،البيئة والسالمة والصحة المهنية وقد كان لحافز إصابات العمل الذي تم إعادة اعتماده من قبل مجلس اإلدارة في
تموز 2014اثر واضح في ذلك.
قامت شركة السمرا لتوليد الكهرباء باعتماد خطة لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية في المبنى الرئيسي لإلدارة من خالل اعتماد
إجراءات ضبط وسيطرة في استهالك الطاقة الكهربائية ،بحيث استطاعت تحقيق خفض بمقدار  % 11.7مقارنة مع عام .2013
باإلضافة إلى ذلك قامت شركة السمرا بتجديد االتفاقية المبرمة مع جمعية األوراق الخضراء البيئية بهدف جمع وتدوير النفايات
الورقية خالل تموز. 2014

التقرير السنوي 2014

الموارد البشرية
بلغ مجموع موظفي الشركة() موظفاً في  2014/12/31وبنسبة نمو بلغت  10%مقارنة مع . 2013ويظهر الشكل 7
تطور تعداد الموظفين من بداية عمل الشركة وحتى نهاية .2014

شكل  :7تطور أعداد الموظفين
22

وصلت نسبة المتدربين في نهاية عام  2014الى  % 8من اجمالي كادر الشركة ،وهذا يمثل واحدا من االجراءات التي تنتهجها
الشركة لمواجهة التحدي الراهن بتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة لتخفيف اثر ارتفاع الدوران الوظيفي نتيجة لدخول مشاريع
التوليد الخاصة على الشبكة االردنية ،ويظهر الشكل  8نسبة المتدربين الى كادر الموظفين لغاية تاريخ .2014/12/31

شكل  :8نسبة المتدربين في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة السمرا لتوليد الكهرباء

يوضح الشكل  9التوزيع الوظيفي لكادر الشركة في نهاية عام  ،2014وقد بلغت نسبة الكادر الفني (مهندس +فني) حوالي
 % 65من اجمالي كادر الشركة ويشير الشكل  10الى أعداد الموظفين حسب الفئات.

شكل  :9الفئات الوظيفية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
23

شكل : 10أعداد الموظفين حسب الفئات
التقرير السنوي 2014

كما يوضح الشكل  11توزيع الموظفين حسب التوزيع الجغرافي.

شكل  :11توزيع الموظفين حسب التوزيع الجغرافي
وتشير نسبة التوزيع الجغرافي لموظفي الشركة الى تركز اكثر من ثلثي الكادر في محطة السمرا لتوليد الكهرباء وذلك الدامة
عمل العمليات الرئيسية في توليد الطاقة الكهربائية من تشغيل وصيانة وإدارة.
24

التدريب

عملت الشركة خالل عام  2014على تطوير وتنمية أداء العاملين فيها من خالل تنفيذ الخطة التدريبية بنا ًء على االحتياجات
التدريبية للموظفين ،فقامت بإيفادهم في دورات بمختلف المجاالت اإلدارية والفنية والمالية باإلضافة إلى دورات الجودة
والبيئة والسالمة والصحة المهنية.ويوضح الشكل  12توزيع الدورات التدريبية على دوائر الشركة.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

شكل  : 12توزيع الدورات التدريبية على دوائر الشركة
كما يوضح الشكل  13عدد المشاركين في الدورات التدريبية من دوائر الشركة.

25

شكل  : 13عدد المشاركين في الدورات التدريبية من دوائر الشركة
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جدول  :6البرامج والنشاطات التدريبية
البرنامج التدريبي
نظام البدء و التهييج للمرحلة الثالثة/ال البسيطة STATIC
SYSTEM STARTING AND EXCITATION
Consolidated Safety Relief Valves

عدد المتدربين

عدد ساعات التدريب

6

210

8

64

السالمة في المختبرات  /الميترولوجيا الكيميائية

1

25

إعداد و كتابة التقارير الفنية

4

60

اإلسعافات االولية

89

356

اللغة اإلنجليزية

24

436

إدارة الصحة والسالمة المهنية OSHA

3

90

تطبيقات الباركود

2

24

إدارة المخزون الراكد

1

18

مراسالت تجارية

2

24

المناولة اليدوية

2

30

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

4

64

Audit 9001

2

40

تدريب مدربين مع االعتماد الدولي LAPPD

1

36

Lead audit 14001

1

48

Lead audit 18001

1

47

Oracle supply chain

6

198

دورات تامين

1

60

اعداد الموازنة و الرقابة عليها

2

40

االستراتيجيات الحديثة في اعاد خطط وموازنات التدريب

1

16

ادارة الموارد البشريه (تنمية المهارات االبداعية للوظائف االشرافية)

2

36

مؤتمر الموارد البشرية

3

72

التقافل /السقاالت  /سالمة الكهرباء

5

150

ادارة السالمة

14

210

تقييم المنشآت ضمن تعليمات السالمة العامة والصحة المهنية

4

12

أخر المستجدات في قانون ضريبة الدخل

3

4.5

آليات ترشيد استهالك الطاقة

2

7

تقنيات التفكير الفعال و االبداع

1

12

تحديد األخطار و تقييم أثرها

30

30
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج التدريبي
ورشة عمل « موقع الشركة المزودة للمواصفات القياسية الدولية
“ IEC
محاسبة التكاليف

عدد المتدربين

عدد ساعات التدريب

1

7

1

14

ورشة الحوار الوطني للطاقة المتجددة الثالث

1

35

دراسة الجدوى االقتصادية و تقييم المشاريع

1

14

نظام تخطيط موارد المؤسسات وتطبيقاته

6

24

طبيعة األعمال و المهام الجمركية

2

3

مؤتمر التأمين الصحي « فرص و تحديات «

1

10

المحاسبة الضريبية

1

14

ARC flash training presentation

2

36

مهارة استخدام اإلكسل متقدمة

1

14

حلقة بحث  :إدارة المعرفة في المؤسسات

2

3

نظام الحوافز و تقييم االداء

8

48

تدفقات مالية

1

14

ورشة تخطيط استراتيجي

1

18

األساليب الناجحة في التطوير المؤسسي

1

24

مؤتمر الهندسة الميكانيكية الدولي الثامن

1

16

Everest XLG3 Videoboroscope

7

98

مبادئ الرفع والتعامل مع الروافع بشكل امن

20

280

Protection Systems I&C

5

140

)VACON Variable Frequency Drives (VFD

2

36

اليوم العلمي الخاص باللجنة العلمية الكهربائية

2

10

Advent with AIT800 XA – 80531

5

245

دورات التدريب المتخصص لمعايير جائزة الملك عبداهلل الثاني

3

42

تطوير وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية

1

14

مؤتمر االردن الدولي السابع للهندسة الكيميائية

2

42

صمامات األمان وصيانتها

7

147

إعادة التأمين وتطبيقاتها في مختلف فروع التأمين

1

30

الفحوصات الغير اتالفية NDT

3

120

Practical Shaft Alignment

3

105
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المسؤولية المجتمعية
 .1طالب الجامعات والمعاهد
حرصا من شركة السمرا على إضافة المعرفة للمجتمع وذلك من خالل تدريب طالب الجامعات والمعاهد و اطالعهم على
تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية وما تشمله من معدات صناعية كبرى ،وقد بلغ عدد المتدربين في عام )75( 2014
متدربا من جامعات ومعاهد المملكة أي بنسبة زيادة مقدار  % 68عن  .2013يبين الشكل  14اعداد متدربي المعاهد
والجامعات في الشركة لغايات التخرج لثالث أعوام سابقة.

28
شكل  : 14متدربي المعاهد والجامعات في شركة السمرا لغايات التخرج

 .2اليوم الطبي المجاني
أقامت الشركة يوما طبيا مجانيا بتاريخ  2014/5/24في لواء الهاشمية ،وبمشاركة طوعية من أطباء من القطاع الخاص
ومستودعات األدوية ووزارة الصحة ،يشير شكل  15إلى تنامي كم المصاريف االدراية والعالجات التي وفرتها الشركة
خالل الخمس سنوات الماضية.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

شكل  : 15نفقات األيام الطبية المجانية
وبناء على النجاح الكبير الذي حققه اليوم الطبي في لواء الهاشمية ،والتزاما من إدارة الشركة بتحقيق أهدافها
االستراتيجية والتي من ضمنها خدمة المجتمع المحلي ،فقد تم إقامة يوما طبيا مجانيا آخر في منطقة السخنة بتاريخ
 ،2014/6/25وبمشاركة طوعية من اطباء من مختلف االختصاصات.

 .3مبادرات أخرى

29

 .1عمل مظالت لمواقف الباصات في لواء الهاشمية
قامت شركة السمرا بتخصيص مبلغ مقداره  2,600دينار أردني لتركيب أربع مظالت في مناطق مختلفة في
لواء الهاشمية بعد تحديد مواقع تنفيذ المظالت من قبل المعنيين.

التقرير السنوي 2014

 .2المساهمة في تحريج مشروع لواء الهاشمية
قامت شركة السمرا بعمل مبادرة لجمعية المحافظة على البيئة األردنية وحمايتها من خالل مشروع تحريج لواء
الهاشمية وذلك بتخصيص مبلغ مقداره  20,000دينار أردني ،لتركيب خزانات مياه عدد اثنان بسعة خمسين
متر مكعب.

30

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

إنجازاتنا لعام 2014
1 .1بناء نظام تقييم األداء ونظام الحوافز
قامت شركة السمرا لتوليد الكهرباء ببناء نظام تقييم أداء ونظام حوافز متكامل يلبي احتياجات العمل والعاملين
من جهة وتوجهات وإستراتيجية شركة السمرا من جهة أخرى وذلك بالتعاون مع مجموعة الجهود المشتركة ،حيث تم
دراسة مدخالت العمل للخروج باألهداف االستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية وبناء نظام تقييم أداء مبني على األهداف
ومؤشرات األداء.
ويعد المشروع مرحلة مهمة إليمان الشركة بالتغيير االيجابي وبالخبرات األردنية التي أعدت وطبقت المشروع بما
يجعل الموظف شريكا بالتطوير المستمر قوال وفعال.

31

 .2انخفاض إصابات العمل بنسبة تزيد على  %33عن عام2013
حرصا من شركة السمرا لتوليد الكهرباء على تعزيز بيئة عمل أمنة وايجابية وتحقيق أهداف الشركة اإلستراتيجية
بخفض إصابات العمل ،وإثر دراسة مستفيضة لواقع إصابات العمل خالل األعوام الثالث الماضية ،فقد قامت إدارة
الشركة بمراجعة وتعديل تعليمات حافز خفض إصابات العمل ،وإعادة اعتماده في عام .2014
تم رصد ستة إصابات عمل خالل عام  2014مسجلة خفضا تجاز  % 33عن ما كانت عليه عام .2013
يشير شكل  16إلى انخفاض عدد إصابات العمل المنتهية بأيام عمل ضائعة ( )LTIلكل  200ألف ساعة عمل خالل
الثالث أعوام الماضية.

التقرير السنوي 2014

شكل : 16إصابات العمل المنتهية بأيام عمل ضائعة ()LTI

مشاريع تحت االنجاز

مشروع الدورة المركبة للمرحلة الثالثة

32

نظرا للنمو المتزايد على الطاقة الكهربائية فقد قامت الحكومة بتكليف شركة السمرا بتحويل الوحدتين الغازيتين
الخامسة والسادسة وذلك باضافة مرجلين بخاريين وتوربين بخاري وكافة االجهزة الالزمة للعمل كدورة مركبة وذلك
باستغالل الطاقة الحرارية المحتواه في العادم الخارج من التوربينين الغازيين وبقدرة حوالي  143م.و .وقد تم توقيع
االتفاقية بتاريخ  2012/12/16مع شركة ميتكا  METKAاليونانية على ان يكون التشغيل التجاري للوحدة البخارية
بتاريخ  ،2015/01/23وتستكمل الوحدة شهاداتها  FOAبتاريخ .2015/05/23
وصلت نسبة االنجاز الكلي من المشروع إلى  % 97,5مع نهاية عام .2014

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول

2014
33
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جدول المحتويات
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
قائمة
قائمة المركز المالي

أ

قائمة الدخل الشامل

ب

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

ج

قائمة التدفقات النقدية

د
صفحة

إيضاحات حول القوائم المالية

16-1
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تقــرير مدقــقي الحسابــات المسـتـقـلين
السادة المساهمين في شركة السمرا لتوليد الكهرباء المحترمين
شركة مساهمة خاصة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

المقدمة
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء (شركة مساهمة خاصة محدودة) ،والتي تتألف
من قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول  2014وكل من قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في
حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص حول السياسات المحاسبية
الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة حول القوائم المالية
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يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية إعداد هذه القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء
الجوهرية ،سوا ًء كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ.

مسؤوليتنا كمدققي حسابات
إن مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حول هذه القوائم المالية باالستناد إلى عملية التدقيق .لقد قمنا بعملية
التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،وتقتضي هذه المعايير أن نمتثل لمتطلبات السلوك األخالقي وأن
نقوم بتخطيط وأداء عملية التدقيق من أجل الحصول على تأكيد معقول حول خلو القوائم المالية من األخطاء
الجوهرية.
تنطوي عملية تدقيق ما على أداء إجراءات معينة من أجل الحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات
الواردة في القوائم المالية .وتعتمد اإلجراءات المختارة على حكم المدقق ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء
الجوهرية في القوائم المالية ،سواء كانت ناجمة عن احتيال أم خطأ ،ولدى إجراء تقييمات المخاطر تلك ،ينظر

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المدقق في الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد القوائم المالية وعرضها العادل من قبل المنشأة من أجل تصميم
إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس لهدف التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية
للمنشأة ،كما تتضمن عملية تدقيق ما تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية
التقديرات المحاسبية التي أعدتها اإلدارة ،إلى جانب تقييم العرض الكلي للقوائم المالية.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي التدقيق الخاص بنا.

الرأي
برأينا ،تعرض القوائم المالية بشكل عادل ،من كافة النواحي الهامة ،المركز المالي لشركة السمرا لتوليد
الكهرباء (شركة مساهمة خاصة محدودة) ،كما في  31كانون األول  2014واألداء المالي لها وتدفقاتها النقدية
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
تحتفظ الشركة بحسابات وسجالت ومستندات منظمة ،وإن القوائم المالية المرفقة متفقة معها.
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أمر آخر
تم تدقيق القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول  2013من قبل مدقق آخر ،والذي
أصدر تقريره غير المتحفظ على القوائم المالية بتاريخ  25آذار .2014

بي كي إف – األردن
خــــطـــــــــاب وشــــركـــــــاه
مــــحـــمـــــــــد خـــــطــــــــــــاب
(إجــــــــــازة رقــــــــم )730
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 1آذار 2015

التقرير السنوي 2014

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2014
قائمة أ
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الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
قرض صندوق إسكان موظفي الشركة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
نقد ونقد معادل
ذمة شركة الكهرباء الوطنية
المخزون
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
قروض
مخصصات
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
أقساط قروض تستحق خالل عام
فوائد قروض مستحقة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
محتجزات مقاولين
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
حسابات متقابلة
ذمم شركة الكهرباء الوطنية (مدين)  /ذمم شركة مصفاة البترول األردنية (دائن)

إيضاحات

2014
دينــــــــــــــار

2013
دينــــــــــــــار

5
6

531,001,532
830,000
531,831,532

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

7
6
8
9

14,633,643
18,982,092
45,651,928
894,798
80,162,461
611,993,993

4,692,487
30,627,744
40,771,614
8,342,399
84,434,244
577,765,260

10
11

455,750,727
306,949
456,057,676

448,050,224
306,057
448,356,281

10

22,075,458
4,629,776
2,125,689
10,875,151
134,090
39,840,164
495,897,840

18,110,240
4,717,398
2,838,038
7,090,339
2,523,664
35,279,679
483,635,960

14
15
16

51,000,000
8,760,546
17,521,092
38,814,515
116,096,153
611,993,993

51,000,000
6,382,464
12,764,928
23,981,908
94,129,300
577,765,260

17

174,774,931

341,013,708

12
13
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عمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
قائمة ب
إيضاحات

2014

2013

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

إيرادات مبيعات الطاقة

63,726,623

61,410,275

صيانة المحطة

()13,331,445

()1,778,996

استهالكات

5

()20,697,051

()19,287,482

رواتب ومنافع الموظفين

18

()5,334,863

()4,328,678

()1,638,992

()1,439,390

()1,247,401

()1,174,081

الربح التشغيلي

21,476,871

33,401,648

إيرادات أخرى

375,675

111,286

تكاليف تمويل

()14,636,922

()14,500,915

فروقات تقييم متحققة

()111,754

112,624

الربح قبل فروقات إعادة تقييم القروض

7,103,870

19,124,643

أرباح إعادة تقييم القروض

16,676,947

150,690

الربح قبل الضريبة

23,780,817

19,275,333

()1,813,964

()3,556,636

21,966,853

15,718,697

تأمين ممتلكات وآالت ومعدات
مصاريف أخرى

ضريبة الدخل
الدخل الشامل للسنة

19

13
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
رأس المال

احتياطي
إجباري

احتياطي
اختياري

أرباح مدورة

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

قائمة ج
المجموع
دينــــــــــــــار

- 2013
الرصيد كما في  1كانون الثاني 51,000,000 2013
الدخل الشامل للسنة

-

احتياطي إجباري

-

احتياطي اختياري

-

الرصيد كما في  31كانون األول 51,000,000 2013

4,454,931
1,927,533
6,382,464

8,909,862

14,045,810

78,410,603

-

15,718,697

15,718,697

-

() 1,927,533

-

3,855,066

() 3,855,066

-

12,764,928

23,981,908

94,129,300

- 2014
الرصيد كما في  1كانون الثاني 51,000,000 2014
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الدخل الشامل للسنة

-

احتياطي إجباري

-

احتياطي اختياري

-

الرصيد كما في  31كانون األول 51,000,000 2014

6,382,464
2,378,082
8,760,546

23,981,908

94,129,300

12,764,928
-

21,966,853

21,966,853

-

()2,378,082

-

4,756,164

() 4,756,164

-

17,521,092

38,814,515

116,096,153
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تعديالت
استهالكات
أرباح إعادة تقييم القروض
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
تكاليف تمويل
التغيرات في رأس المال العامل
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
ذمة شركة الكهرباء الوطنية
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
محتجزات مقاولين
مخصصات
فوائد قروض مستحقة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
قرض صندوق إسكان موظفي الشركة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
متحصل من القروض
تسديد قروض
تسهيالت بنكية
تكاليف تمويل
صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
التغير في النقد والنقد المعادل خالل السنة
النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة
النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة

5

13

5

2014
دينــــــــــــــار

قائمة د
2013
دينــــــــــــــار

23,780,817

19,275,333

20,697,051
()16,676,947
14,636,922

19,287,482
() 150,690
)
(3,946
14,500,915

7,447,601
() 4,880,314
11,645,652
() 712,349
3,784,812
892
87,622
() 4,203,538
55,608,221

() 18,660,389
4,417,350
10,539,240
1,203,224
7,028,682
108,675
686,994
() 2,035,704
56,197,166

()59,077,567
() 120,000
()59,197,567

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

44,579,053
()16,411,629
)(14,636,922
13,530,502
9,941,156
4,692,487
14,633,643

120,430,667
() 11,921,415
() 10,807,217
)(14,500,915
83,201,120
4,684,808
7,679
4,692,487
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية
 -1عـــام
تأسست شركة السمرا لتوليد الكهرباء في المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ  20نيسان  2004وسجلت في وزارة
الصناعة والتجارة لدى مراقب عام الشركات كشركة مساهمة خاصة محدودة تحت رقم ( )40وهي مملوكة من قبل
حكومة المملكة األردنية الهاشمية ،وبرأس مال يبلغ  51,000,000دينار أردني.
إن غايات ونشاطات الشركة تتمثل فيما يلي:
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•مشاركه األفراد والشركات باألعمال التي تخدم مصلحه الشركة
•توليد الطاقة
•تنفيذ األعمال والمشاريع المتعلقة بالتعهدات في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية
•تملك العالمات التجارية وتحويلها والتنازل عنها
•بيع األسهم والسندات واألوراق المالية وتسجيلها باسم الشركة
•الحصول على الحقوق والرخص واالمتيازات لتنفيذ غايات الشركة
•التعاقد مع أي حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو مؤسسه أو فرد تهمه أهداف الشركة وغاياتها أو أي منها
•تملك براءات االختراع
•تقديم الخدمات واالستشارات في مجال النفط والطاقة
•حق الشركة في كفالة الغير وفتح االعتمادات البنكية
•تشغيل وإدارة وتوسيع شبكات االتصاالت
•اقتراض األموال الالزمة لها من البنوك
فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة:
االسم
معالي الدكتور ماهر المدادحة
عطوفة الدكتور إسماعيل زغلول

الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور وائل عبابنة

عضو

سعادة المحامي أنس المدني

عضو

سعادة المهندس علي الزعبي

عضو

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

 - 2أسس إعداد القوائم المالية
•تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
•تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية.
•إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

 - 3التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في السنة السابقة باستثناء
أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت الصادرة عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية والتعديالت على معايير
المحاسبة الدولية التالية ابتدا ًء من أول كانون الثاني :2014
موضوع التعديل

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

معنى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نافذة المفعول

المعيار « 1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية للمرة األولى»
المعيار « 2الدفع على أساس األسهم»

تعريف شريط االستحقاق

المعيار « 3اندماج األعمال»

استثناءات النطاق بخصوص المشاريع المشتركة

المعيار « 3اندماج األعمال»

محاسبة العوض النقدي المحتمل في اندماج األعمال

المعيار « 8القطاعات التشغيلية»

تجميع القطاعات التشغيلية
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مطابقة إجمالي أصول القطاعات المشمولة في التقارير مع أصول المنشأة
المعيار « 13قياس القيمة العادلة»

الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل

المعيار « 13قياس القيمة العادلة»

نطاق الفقرة ( 52استثناء من المحفظة)

معيار المحاسبة الدولي « 16الممتلكات والمصانع والمعدات»

طريقة إعادة التقييم – إعادة بيان االستهالك المتراكم بشكل تناسبي

معيار المحاسبة الدولي « 24إفصاحات األطراف ذات العالقة»

كبار موظفي اإلدارة

معيار المحاسبة الدولي « 38األصول غير الملموسة»

طريقة إعادة التقييم – إعادة بيان اإلطفاء المتراكم بشكل تناسبي

معيار المحاسبة الدولي « 40العقارات االستثمارية»

توضيح العالقة بين معيار التقرير  3ومعيار المحاسبة الدولي  40عند
تصنيف العقارات على أنها عقارات استثمارية أو عقارات مشغولة من المالك.

وفيما يلي تفاصيل المعايير المنقحة أو المعدلة والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم تطبيقها من
قبل الشركة والتي باعتقاد إدارة الشركة أنه ال يمكن أن يكون لتبني هذه التعديالت في الفترات الحالية والمستقبلية أثر
مالي ملموس على القوائم المالية:
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية “ 9األدوات المالية” (محاسبة التحوط والتعديالت على المعيارين الدوليين إلعداد التقارير
المالية  9و 7ومعيار المحاسبة الدولي .)39
نشر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية « 9األدوات المالية» (محاسبة التحوط والتعديالت على المعيارين الدوليين إلعداد
التقارير المالية  9و 7ومعيار المحاسبة الدولي  )39في تشرين الثاني  2013وتضمن فصال حول محاسبة التحوط .وتم
إجراء تغييرات الحقة على المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية  9و 7ومعيار المحاسبة الدولي  .39وأحد التعديالت
الالحقة هو إزالة تاريخ النفاذ اإللزامي المنصوص عليه في المعيار الدولي  .9ويتوقع أن يحدد تاريخ نفاذ إلزامي عند
استكمال مقترحات التصنيف والقياس المنقحة والمقترحات المتوقعة للخسائر االئتمانية بشكلها النهائي .تم تمديد تاريخ
النفاذ من  1كانون ثاني  2013إلى  1كانون ثاني ( 2015مع السماح بالتطبيق المبكر).

اإلفصاح عن المبلغ القابل لالسترداد لألصول غير المالية
تم إصدار تعديالت اإلفصاح عن المبلغ القابل لالسترداد لألصول غير المالية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
 )36في أيار  .2013وتقتضي التعديالت اإلفصاح عن المعلومات حول المبلغ القابل لالسترداد لألصول منخفضة القيمة،
إن كان ذلك المبلغ يستند إلى القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف .كما تقتضي أيضا اإلفصاح عن المعلومات
اإلضافية حول قياس تلك القيمة العادلة .باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم قياس المبلغ القابل لالسترداد لألصول المنخفضة
القيمة على أساس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف التصرف باستخدام أسلوب القيمة الحالية ،فإن التعديالت تقتضي
أيضا اإلفصاح عن معدالت الخصم التي استخدمت في عمليات القياس الحالية والسابقة .ويطلب تطبيق التعديالت للفترات
السنوية التي تبدأ في  1كانون ثاني  2014أو بعد ذلك .ويسمح بالتطبيق قبل ذلك التاريخ.
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إحالل المشتقات واستمرار محاسبة التحوط
تم إصدار تعديالت إحالل المشتقات واستمرار محاسبة التحوط (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  )39في حزيران
 .2013وهي تتضمن استثنا ًء محدود النطاق من متطلب إيقاف محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي « 39األدوات
المالية :االعتراف والقياس» .وعلى وجه التحديد ،تنص التعديالت على إعفاء معين من إيقاف محاسبة التحوط عندما يحقق
إحالل مشتقة ما بصفتها أداة تحوط معايير محددة .ويطلب تطبيق التعديالت بأثر رجعي للفترات التي تبدأ في  1كانون
ثاني  2014أو بعد ذلك .ويُسمح بالتطبيق قبل ذلك التاريخ.

خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين
تم إصدار تعديالت خطط المنافع المحددة :مساهمات الموظفين (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  )19في شهر
تشرين الثاني  .2013وهي تتضمن تعديال محدود النطاق لتبسيط متطلبات المساهمات المقدمة من الموظفين أو
األطراف الثالثة في خطة للمنافع المحددة ،عندما تطبق تلك المساهمات على خطة تساهمية بسيطة مرتبطة بالخدمة.
ويطلب تطبيق التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1تموز  2014أو بعد ذلك .ويسمح بالتطبيق قبل ذلك التاريخ.
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 - 4أهم السياسات المحاسبية
ممتلكات وآالت ومعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة ،ويحتسب االستهالك
(باستثناء األراضي) على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة باستخدام طريقة القسط الثابت وبالنسب السنوية التالية:

وحدات التوليد
مباني
محطة تحويل الغاز
خزانات وقود
أخرى

نسبة االستهالك
٪
4
10-2
4
15
25-5

في حالة إستبعاد أي من الممتلكات واآلالت والمعدات ،يتم حذف القيمة المسجلة لألصل المستبعد بتاريخ االستبعاد من
الحسابات وترحل النتيجة سواء ربح أو خسارة إلى قائمة الدخل الشامل.
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات واآلالت والمعدات على صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم
تخفيض قيمتها الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع
االقتصادية المتوقعة من الممتلكات واآلالت والمعدات.

القروض
تظهر القروض بالقيمة العادلة للقروض الممنوحة ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية.

قروض وتسهيالت بنكية
يتم االعتراف بها مبدئيا بالقيمة العادلة بالصافي بعد تنزيل التكاليف المرتبطة بالحصول على القروض والتسهيالت،
مثل هذه المطلوبات التي تحمل فائدة تدرج الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .تكلفة
التمويل تتضمن التكاليف األولية والعالوة التي تدفع عند السداد باإلضافة إلى الفوائد التي تستحق خالل عمر االلتزام.
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تكلفة االقتراض
إن الفائدة المترتبة على القرض المستخدم في تمويل بناء محطات توليد الكهرباء يتم رسملتها كجزء من تكلفة
المحطة ،ويتم احتساب جميع تكاليف االقتراض األخرى ضمن قائمة الدخل الشامل وللفترة التي يتم فيها إنفاق مثل
تلك التكاليف.

نقد ونقد معادل
إن بند النقد والنقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك.

المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل ،ويتم تعريف صافي القيمة القابلة للتحقق بالسعر
المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحاً منه التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة إلتمام
عملية البيع ،وتشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل إحضار
المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين ،وتحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
46

تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل المبالغ المقدر عدم تحصيلها ،يتم تكوين مخصص للذمم
المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم المدينة.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
يتم االعتراف باألرصدة الدائنة األخرى بقيمة االلتزام مقابل الخدمات المستلمة سوا ًء صدرت بها فواتير من المورد أم
لم تصدر.

ضريبة الدخل
تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )28لسنة  ،2009ووفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( ،)12حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة
المحاسبية والضريبية للموجودات والمطلوبات.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وإن تسديد

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الفرق بين قيمة المكافأة وفقا للقانون والتشريعات المعمول بها في
األردن وبين االشتراكات الدورية التي تدفعها الشركة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

األحداث الالحقة
يتم تأثير القوائم المالية باألحداث الالحقة التي تتطلب تعديل القوائم المالية في حين أنه يتم اإلفصاح عن األحداث
الالحقة التي ال تتطلب تعديل القوائم المالية.

تحقق اإليرادات
يتم االعتراف باإليراد من بيع الطاقة عندما تقوم الشركة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع الملكية إلى المشتري وعندما
يكون على األغلب أن الشركة ستقوم بتحصيل المبلغ المقابل المتفق عليه مسبقا .وبالتالي يتم االعتراف باإليراد عند
دخول الوحدة مرحلة توليد الطاقة الكهربائية والتي تكون فيها االستطاعة الكهربائية متوفرة في محطات التوليد
وحسب التعرفة المقررة ما بين الشركة وشركة الكهرباء الوطنية.

تدني الموجودات غير المالية
إن الموجودات غير المالية تصبح خاضعة الختبار التدني عندما يظهر حدث أو تغير في الظروف يكون مؤشرا إلى
أن قيمة الموجودات الدفترية من المحتمل أو من غير الممكن استردادها .يتم تخفيض األصل عندما تتجاوز قيمته
الدفترية قيمته القابلة لالسترداد (القيمة المستبدلة أو القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع أيهما أعلى) .يتم قيد
التدني ضمن قائمة الدخل الشامل.

العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت،
كما يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز
المالي.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.
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استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر
على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضاً على
اإليرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ
وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل ،إن التقديرات
المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن ،وإن النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك التقديرات.
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880,533

741,994

1,099,898

954,600

4,593,776

10,264,246

10,965,178

10,501,996

12,413,595

12,100,236

12,103,344

17,496,197

22,042,921

-

-

-

دينار

مجمع االستهالك المتراكم
الرصيد في
نهاية السنة
استهالكات استبعادات

إعادة
تصنيف

صافي القيمة
الدفترية

على الشركة خالل العام  2014بقيمة  2,457,522دينار أردني ،تتعلق بالقروض الممنوحة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي رقم  567و.848

* يتمثل مشروع قيد التنفيذ ببناء وحدة بخارية ثالثة حيث أن التكاليف المقدرة إلنهاء المشروع  3,000,000دينار أردني ،إن إضافات مشروع قيد التنفيذ تشمل تكاليف تمويلية مترتبة

59,077,567 589,225,137

أخرى

خزانات وقود

محطة تحويل غاز

2,804,500
1,854,484

مباني

3,828,011

75,664,626

73,230,046

69,677,761

وحدة توليد غازية رابعة
وحدة توليد غازية
خامسة
وحدة توليد غازية
سادسة
وحدة توليد غازية سابعة

وحدة توليد غازية ثالثة

وحدة توليد غازية ثانية

30,250,476

وحدة توليد غازية أولى

30,250,476

59,934,779

954,522

2,453,866

وحدة توليد بخارية ثانية

المجموع

دينار

إضافات

استبعادات

التكلفة

58,797,739 59,348,994

دينار

97,456,069

أراضي
دفعات على حساب
أراضي مستملكة
وحدة توليد بخارية أولى

مشروع قيد التنفيذ *

البيان

2014

الرصيد في
بداية السنة

 - 5ممتلكات وآالت ومعدات
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2013

البيان

الرصيد في
بداية السنة
دينار

التكلفة
إضافات
دينار

الرصيد في
نهاية السنة
دينار

الرصيد في
بداية السنة
دينار

مجمع االستهالك المتراكم
استهالكات
دينار

استبعادات
دينار

الرصيد في
نهاية السنة
دينار
59,348,994

صافي القيمة
الدفترية
دينار
-

مشروع قيد التنفيذ

-

685,872

-

58,663,122

-

-

59,348,994

2,453,866

2,453,866

-

-

-

-

59,934,779
97,456,069
30,250,476
30,250,476
40,902,403
37,960,665
69,677,761

-

842,602

9,770,567
9,834,952
9,831,844
9,277,279
7,546,838
5,390,958

73,230,046
75,664,626
3,828,011
2,804,500
1,854,484

-

111,920

2,273,448 17,496,025
3,862,815
1,134,196
1,134,196
1,568,158
1,477,579
2,787,110

4,405,842
728,288
889,018
602,935
1,546,639

2,453,866

-

-

2,929,202
1,567,191
113,122
105,440
69,530
265,495

954,522

19,769,473
13,633,382
10,969,148
10,966,040
10,845,437
9,024,417
8,178,068
()4,546

-

40,165,306
83,822,687
19,281,328
19,284,436
30,056,966
28,936,248
61,499,693
7,335,044
1,567,191
841,410
994,458
672,465
1,807,588

77,321,185

-

أراضي
دفعات على حساب أراضي
مستملكة
وحدة توليد بخارية أولى

وحدة توليد بخارية ثانية

وحدة توليد غازية أولى

وحدة توليد غازية ثانية

وحدة توليد غازية ثالثة

وحدة توليد غازية رابعة

وحدة توليد غازية خامسة

وحدة توليد غازية سادسة

65,895,002
74,097,435
2,986,601
1,810,042
1,182,019
845,871

19,287,482

-

59,934,779
97,456,069
30,250,476
30,250,476
40,902,403
37,960,665
69,677,761
73,230,046

مباني

محطة تحويل غاز

خزانات وقود

أخرى

المجموع

()4,546

-

-

3,828,011
2,804,500
1,854,484
2,500,249
454,632,259

96,604,121

589,225,137

492,621,016

954,522

-

75,664,626
173,810
134,613,478

وحدة توليد غازية سابعة

(2,653,459 )20,600
()20,600

استبعادات
دينار
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 - 6معامالت مع جهات ذات عالقة
االسم

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

شركة الكهرباء الوطنية

صندوق إسكان موظفي الشركة

طبيعة
الطرف ذي
العالقة

شركة شقيقة
 /العميل
الوحيد للشركة
ومشغل للنظام
الكهربائي في
المملكة
صندوق إسكان
موظفي الشركة

طبيعة
التعامالت

حجم التعامالت خالل العام

2014
دينار

مبيعات 63,726,623

قرض

120,000

رصيد الذمة كما في  31كانون
األول

2013
دينار

2013
دينار

2014
دينار

61,410,275

18,982,092

30,627,744

120,000

830,000

710,000

تمثل ذمة شركة الكهرباء الوطنية عمليات بيع الطاقة حيث يتم تحديد تعرفة بيع الطاقة من خالل قرارات مجلس
مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للوحدات الداخلة في اإلنتاج.
يمثل بند صندوق إسكان موظفي الشركة قرض ممنوح للصندوق من قبل الشركة لمدة غير محدودة وبدون فائدة.
إن موظفي اإلدارة العليا هم أولئك األشخاص الذين لديهم الصالحيات والسلطة للتخطيط والتوجيه والسيطرة على
أنشطة الشركة.
وفيما يلي رواتب ومنافع اإلدارة العليا بما فيها أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين بإيضاح رقم (:)1
2014

2013

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

رواتب

186,465

116,191

مساهمة الضمان االجتماعي

14,223

11,561

مساهمة صندوق االدخار

20,872

15,203

مساهمة التأمين الصحي

8,340

5,645

بدل تنقالت

12,000

12,000

مكافأة أعضاء مجلس إدارة

12,000

12,000

المجمــوع

253,900

172,600
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 - 7نقد ونقد معادل
2014
دينــــــــــــــار
نقد في الصندوق
حسابات لدى البنوك
المجمــوع

3,900
14,629,743
14,633,643

2013
دينــــــــــــــار
3,960
4,688,527
4,692,487

 - 8المخزون
2014
دينــــــــــــــار
وقود
قطع غيار ومستهلكات
اعتمادات مستندية وطلبيات
المجمــوع

21,411,223
18,056,962
6,183,743
45,651,928

2013
دينــــــــــــــار
19,637,681
16,876,591
4,257,342
40,771,614

 - 9ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
52

2014
دينــــــــــــــار
دفعات مقدماً لمقاولين
مصاريف مدفوعة مقدما
ذمم وقروض موظفين
ذمم فروقات طلبيات
تأمينات مستردة
المجموع

410,811
450,823
14,472
18,142
550
894,798

إن القيمة العادلة للذمم واألرصدة المدينة األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

2013
دينــــــــــــــار
6,739,567
1,482,474
23,294
96,514
550
8,342,399

الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية 696
 1شباط  2013دينار كويتي 30,000,000

 1تموز 2012

دينار كويتي 15,000,000

 22حزيران  2006دينار أردني 25,000,000

 9آذار 2005

دينار كويتي 12,250,000

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي 567

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي 587

يسدد على  40قسط نصف سنوي بأقساط متساوية
قيمة كل قسط 462,500دينار كويتي تبدأ بتاريخ
 15تشرين األول 2014

يسدد على  35قسط نصف سنوي ( 34قسط
متساوي بقيمة  86,000دينار كويتي والقسط
األخير بقيمة  760,000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ
 1شباط 2014
يسدد على  35قسط نصف سنوي ( 34قسط
متساوي بقيمة  86,000دينار كويتي والقسط
األخير بقيمة  760,000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ
 1أيلول 2014
يسدد على  35قسط نصف سنوي ( 34قسط
متساوي بقيمة  570,000دينار كويتي والقسط
األخير بقيمة  620,000دينار كويتي) تبدأ بتاريخ
 1آب 2012

مدة القرض

يسدد على  36قسط نصف سنوي وتكون قيمة كل
قسط  820,000دينار كويتي والقسط األخير بقيمة
 480,000دينار كويتي تبدأ بتاريخ  1كانون الثاني
2017
يسدد على  40قسط نصف سنوي وتكون قيمة كل
قسط  375,000دينار كويتي تبدا بتاريخ  15تموز
2017
يسدد على  36قسط نصف سنوي وتكون قيمة كل
قسط  810,000دينار كويتي والقسط األخير بقيمة
 840,000دينار كويتي تبدأ بتاريخ  1آذار 2017

يسدد على  16قسط سنوي متساوية القيمة يستحق
اولها بعد سنتين من تاريخ االتفاقية حتى السداد
الكامل

يسدد على  34قسط نصف سنوي بدأت بتاريخ  15ايار
2009

يسدد على  35قسط نصف سنوي بدأت بتاريخ  1ايار
 8ايار  2005دينار كويتي 21,000,000
2010
يسدد على  30قسط نصف سنوي بأقساط متساوية
 14ابريل  2010ريال سعودي  193,000,000قيمة كل قسط  6,433,000ريال سعودي تبدأ من 1
تشرين األول 2015

 18آذار  2010دينار كويتي 18,500,000

دينار كويتي 20,000,000

 12حزيران  2012دينار كويتي 30,000,000

بنك القاهرة عمان وبنك
االستثمار العربي -قرض
التجمع البنكي

الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية 696

الصندوق السعودي للتنمية

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي 462

الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية 802

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي 515
 6ايار 2007

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي 542

دينار كويتي 30,000,000

 16كانون األول
2009

للقرض

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي 524

القرض

تاريخ منح

العملة

القيمة األصلية

 10آذار  2008دينار كويتي 30,000,000

الجهة المقرضة

 - 10قروض
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1,698,982

1,220,369

2,912,540

2,245,083

2,766,913

3,931,930

4,174,641

دينار أردني

-

-

المجموع 22,075,458

3

2,5

3

-

3,125,000 3,5-7,5

4

2

4,5

3

4,5

3

4,5

الفائدة
%

معدل

الجزء الجاري

477,826,185 455,750,727

67,068,151

31,456,360 31,456,360

62,191,735 62,191,735

466,160,464

66,171,695

18,901,987

35,356,986

6,250,000

21,972,537

35,648,820

40,773,780

44,036,558

46,034,101

67,068,151

-

3,125,000

19,490,138 17,791,156

35,628,131 34,407,762

36,407,486 33,494,946

41,343,996 39,098,913

41,625,905 38,858,992

70,849,007 66,917,077

75,507,000

دينار أردني

68,640,276 64,465,635

دينار أردني

المجموع

المحموع

75,507,000

األجل
دينار أردني

2014
الجزء طويل

2013
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 - 11مخصصات

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014
المدفوع خالل العام
المكون خالل العام
الرصيد كما في  31كانون األول 2014

مخصص قضايا
دينار

مخصص مكافأة
نهاية الخدمة
دينار

50,112
( ) 17,213
32,899

255,945
( ) 9,465
27,570
274,050

المجموع
دينار
306,057
( ) 26,678
27,570
306,949

 - 12ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
2014
دينــــــــــــــار
ذمم موردين
ذمم موظفين
المجمــوع

2,124,046
1,643
2,125,689

2013
دينــــــــــــــار
2,836,502
1,536
2,838,038

 - 13مخصص ضريبة الدخل
2014
دينــــــــــــــار

54
الرصيد بداية العام
المكون خالل العام
المدفوع خالل العام
المجمــوع

2,523,664
1,813,964
()4,203,538
134,090

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

 - 14رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة  51,000,000دينار أردني مقسم إلى  51,000,000سهم مكتتب بها بالكامل.

 - 15احتياطي إجباري
يتم تكوين االحتياطي اإلجباري وفقا ألحكام المادة ( )85من قانون الشركات األردني وذلك باقتطاع ما نسبته  %10من
صافي أرباح السنة ويستمر االقتطاع سنويا على أن ال يتجاوز هذا االحتياطي ربع رأس المال المكتتب به في الشركات
المساهمة الخاصة.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

 - 16احتياطي اختياري
يتم تكوين االحتياطي االختياري باقتطاع  %20من األرباح السنوية الصافية لحساب االحتياطي االختياري.

 - 17حسابات متقابلة
يمثل هذا البند ذمم متقابلة في سجالت شركة السمرا لتوليد الكهرباء ،وقد نشأت هذه الذمم نتيجة لعمليات شراء
الوقود بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة مصفاة البترول األردنية ،بحيث تتولى شركة الكهرباء الوطنية طلب الوقود
وتسديد ذمة المصفاة مباشرة كما تتحمل ما ينشأ من غرامات تأخير السداد ،هذا وقد بلغ رصيد شركة مصفاة البترول
األردنية نتيجة لعمليات شراء الوقود خالل العام وغرامات تأخير السداد  174,774,931دينار أردني كما في  31كانون
األول  .2014وبناء على ما تقدم ،تم إخراج رصيد شركة مصفاة البترول األردنية مع ما يقابله من ذمم شركة الكهرباء
الوطنية بتاريخ القوائم المالية وذلك بسبب وجود تحكم وسيطرة من قبل شركة الكهرباء الوطنية في عمليات شراء
الوقود وسداد ثمنه مباشرة لشركة المصفاة دون توسيط شركة السمرا في تلك العملية ،مع وجود حقيقة أن شركة
السمرا تقوم بإستالم ذلك الوقود مباشرة للقيام بنشاط التوليد باإلضافة إلى احتفاظ شركة السمرا بمخزون للوقود
كمخزون استراتيجي ،علما بأن شركة الكهرباء الوطنية هي العميل الوحيد لشركة السمرا لتوليد الكهرباء0
حيث لم يتضمن التأييد الوارد من قبل شركة الكهرباء الوطنية مبلغ غرامات تأخير السداد بواقع  45,219,619دينار
والذي تم االعتراف به ضمن رصيد ذمة الشركة الوطنية في دفاتر شركة السمرا ضمن بند الحسابات المتقابلة.

 - 18رواتب ومنافع الموظفين

55
2014

2013

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

رواتب

4,355,733

3,522,087

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

410,092

338,063

مساهمة الشركة في صندوق االدخار

315,995

261,522

مساهمة الشركة في التأمين الصحي

208,652

174,749

مكافأة نهاية الخدمة

27,571

16,282

تأمين حياة وحوادث على الموظفين

16,820

15,975

المجمــوع

5,334,863

4,328,678
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 19مصاريف أخرى

56

2014

2013

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

رسوم حكومية واشتراكات

349,805

399,265

حراسة

157,257

123,433

صيانة عامة ولوازم

121,659

79,734

نظافة

109,411

100,504

حاسوب وانترنت

86,095

103,218

كهرباء ومياه

80,466

84,783

تبرعات

40,000

-

مياومات وإقامة وسفر

38,700

4,990

أتعاب مهنية

37,979

43,443

محروقات

37,059

34,675

تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

30,000

12,000

ضيافة

24,111

21,730

فحوصات وعالجات طبية

18,789

9,807

اتصاالت

18,645

14,299

دعاية وإعالن

18,353

12,036

قرطاسية ومطبوعات

18,329

21,311

نشاط اجتماعي ورياضي

15,759

53,863

تأمين سيارات

15,471

15,144

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,000

12,000

طعام

-

15,077

أخرى

17,513

12,769

المجمــوع

1,247,401

1,174,081

 - 20قضايا
يوجد قضايا مرفوعة على الشركة بتاريخ  31كانون األول  2014بقيمة  74,370دينار اردني وال يوجد أي قضايا
مرفوعة من قبل الشركة على الغير.

 - 21القيمة العادلة لألدوات المالية
•تتمثل االدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

•تتكون الموجودات المالية من الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك وذمة شركة الكهرباء الوطنية والذمم
المدينة واألرصدة المدينة األخرى.
•تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى والقروض وفوائد القروض المستحقة.
•إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

 - 22إدارة المخاطر
أ .مخاطر سعر الصرف
•هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في
سعر الصرف األجنبي.
•تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة
لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة.
•تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي.
•إن معظم التعامالت بالعمالت األجنبية تتمثل في المعامالت بالدوالر األمريكي ،حيث أن سعر صرف الدينار
األردني ثابت بالنسبة للدوالر األمريكي كما أن الشركة تستخدم خالل تعامالتها الدينار الكويتي واليورو والذي
تتغير اسعار صرفها خالل العام.

ب .مخاطر سعر الفائدة
•هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في
سعر فائدة السوق.
•تنشأ مخاطر سعر الفائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات االقتراض
أو اإليداع في البنوك.
•تتم إدارة المخاطر عن طريق المحافظة على الجمع ما بين أرصدة أسعار الفائدة المتقلبة والثابتة خالل السنة
المالية بطريقة مالئمة ،حيث أن قروض الشركة معدالت فائدتها ثابتة باستثناء قرض التجمع البنكي والذي
يحمل معدل فائدة قصير األجل.

مخاطر األسعار األخرى
•هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في
أسعار السوق (بإستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف) سواء تسبب هذه التغيرات
عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها ،أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة
المتداولة في السوق.
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•تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة اإلستثمارات في أدوات حقوق المساهمين.
•إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر السعر األخرى.

مخاطر االئتمان
•هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية الخاصة بعدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته.
•إن المنشأة غير معرضة لمخاطر االئتمان ألن العميل الوحيد للشركة هو شركة الكهرباء الوطنية وهي مملوكة
من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
•تقوم الشركة بتجنب مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل من خالل التعامل مع بنوك ذات تصنيف ائتماني مناسب.

مخاطر السيولة
•هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو موجود مالي آخر.
•تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق الموجودات
والمطلوبات المالية.
•يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما  31كانون األول:
البــــيــــــان
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الموجودات المالية
نقد ونقد معادل
قروض ممنوحة
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
ذمة شركة الكهرباء الوطنية
المجموع

سنة واحدة فأكثر

أقل من سنة
2014

2013

2014

2013

دينار

دينار

دينار

دينار

14,633,643
894,798
18,982,092
34,510,533

4,692,487
8,342,399
30,627,744
43,662,630

830,000
830,000

710,000
710,000

المطلوبات المالية
قروض قصيرة األجل

22,075,458

18,110,240

-

-

فوائد قروض مستحقة

4,629,776

4,717,398

-

-

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2,125,689

2,838,038

-

-

محتجزات مقاولين

10,875,151

7,090,339

-

-

مخصص ضريبة الدخل
قروض طويلة األجل

134,090
-

2,523,664
-

455,750,727

448,050,224

المجموع

39,840,164

35,279,679

455,750,727

448,050,224

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

 - 23إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس مال مالئمة بشكل
يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية ،وتقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها
في ضوء تغيرات ظروف العمل ،هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة
بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة ،وإن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس
المال واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها  116,096,153دينار أردني كما
في  31كانون األول  94,129,300 :2013( 2014دينار أردني).

 - 24أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام  ،2013لتتناسب مع عرض القوائم المالية لعام  ،2014هذا ولم ينتج
عن إعادة التبويب أي أثر على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة لعام .2013

 - 25معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة
فيما يلي تفاصيل المعايير الجديدة والمنقحة والمعدلة والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية المشمولة في هذا اإلصدار.
التفسير « 21الرسوم»
تم إصدار التفسير  21في شهر أيار  .2013والتفسير  21هو عبارة عن تفسير لمعيار المحاسبة الدولي “ 37المخصصات،
االلتزامات واألصول المحتملة” بشأن محاسبة الرسوم التي تفرضها الحكومات .وينص معيار المحاسبة الدولي  37على
معايير االعتراف بالتزام معين ،وأحد هذه المعايير هو الشرط الذي يقتضي من المنشأة أن يكون لديها التزام حالي
نتيجة حدث سابق (يعرف بـــ “الحدث الملزم”) .يوضح التفسير  21بأن الحدث الملزم الذي يؤدي إلى نشوء التزام بدفع
رسوم معينة هو النشاط الموضح في التشريع ذي الصلة والذي يستوجب دفع الرسوم .ويتضمن التفسير  21إرشادات
توضح كيفية تطبيقه .ويكون التفسير  21نافذ المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2014أو بعد ذلك.
ويسمح بالتطبيق قبل ذلك التاريخ.
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