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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
خطــا األردن خطــوات مهمــة
نحــو معالجــة أزمــة الطاقــة
والتــي شــكلت التحــدي
األكبــر لالقتصــاد األردنــي،
علــى اعتبــاره أحــد أهــم
الركائــز األساســية الداعمــة
لالقتصــاد الوطنــي ونمــوه،
والمحــرك األهــم فــي هــذا
القطــاع والمتمثــل بالطاقــة
الكهربائيــة المولــدة بهــدف
تلبيــة االحتياجــات المتناميــة
ولمختلف القطاعات االقتصادية
واالحتياجــات  المنزليــة.

لقــد تصــدرت  شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء لتلبيــة الجــزء األكبــر
مــن احتياجــات األردن مــن الكهربــاء تجلــت فــي مســاهمتها الفعالــة
فــي اجمالــي الطاقــة المولــدة فــي النظــام الكهربائــي الوطنــي ،والتــي
تشــكل   ٪٢٥مــن اجمالــي الطاقــة الكهربائيــة فــي المملكــة.
والتزامــا منهــا فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الطاقــة الكهربائيــة
فــإن الشــركة مســتمرة فــي تنفيــذ مشــاريعها وتوســعاتها الالزمــة
لتمكينهــا مــن االســتمرار فــي دورهــا الريــادي ،حيــث تقــوم الشــركة
بالعمــل علــى مشــروع إضافــة وحــدة بخاريــة للمرحلــة الرابعــة
وباســتطاعة ( ٧٠م.و)  والــذي ســيدخل فــي التشــغيل التجــاري مــع
بدايــة عــام .2018
كمــا وســعى األردن خــال العاميــن الماضييــن الــى التوجــه الســتغالل
مصــادر الطاقــة البديلــة مــن خــال البــدء بتنفيــذ مشــاريع الطاقــة
المتجــددة واالســتفادة مــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة لتوليــد الطاقــة
الكهربائيــة وتغذيــة الشــبكة ممــا يســاهم فــي مواجهــة الطلــب
المتنامــي علــى الطاقــة الكهربائيــة والتقليــل مــن فاتــورة النفــط
المســتورد مــا امكــن والحفــاظ علــى البيئــة فقــد قامــت شــركة الســمرا
بتشــغيل وصيانــة وإدارة محطــات الطاقــة المتجددة المملوكــة للحكومة

حيــث تقــوم باإلشــراف علــى محطــة األزرق للطاقــة ألشمســية كمــا
بــدأت الشــركة بتشــغيل وصيانــة وإدارة مشــروع ريــاح معــان فــي شــهر
أيلــول عــام .2016
وحرصــا مــن الشــركة علــى االســتمرار فــي بنــاء القــدرات المؤسســية
مــن خــال اســتغالل أفضــل الممارســات االداريــة لتصــل الــى
المســتوى العالــي مــن التفــوق ضمــن المعاييــر الفنيــة واإلداريــة
والماليــة المتعــارف عليهــا فــي قطــاع األعمــال بشــكل عــام وقطــاع
الطاقــة بشــكل خــاص ،حيــث تشــير نتائــج موشــرات االداء لالهــداف
االســتراتيجية الــى العطــاء المتفانــي الممــزوج بالتحــدي والمتــوج
باالنجــاز لموظفــي الشــركة ،حيــث ترجــم ذلــك بحصولهــا علــى ختــم
التميــز لجائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للتميــز للــدورة الثامنــة -2014
 2015عــن فئــة الشــركات الصناعيــة الكبــرى الخاصــة.
وقــد كرســت الشــركة جهودهــا للحفــاظ علــى صحــة وســامة العامليــن
لديهــا فــي كافــة مواقعهــم ،وتبنــت أفضــل الممارســات وإجــراءات
الصحــة والســامة فــي بيئــة العمــل فــي مجــال الصحــة والســامة
المهنيــة لموظفيهــا ،ويأتــي ذلــك مــن خــال تضافــر جهــود كافــة
الموظفيــن واالمتثــال للممارســات اآلمنــة المتعلقــة بالصحــة والســامة
المهنيــة والبيئــة ،عــاوة علــى تأكيــد الشــركة المســتمر علــى أهميــة
االلتــزام بتطبيــق معاييــر الصحــة والســامة .وترجــم ذلــك بحصــول
الشــركة علــى الجائــزة التقديريــة للتميــز فــي الســامة والصحــة
المهنيــة ،والتــي تطلقهــا ســنوياً المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعي.
وفــي الختــام فــإن مجلــس اإلدارة يقــدر ويثمــن عاليــًُا جهــود كافــة
الزمــاء والعامليــن فــي مختلــف مواقعهــم لتحقيــق رؤى وخطــط
الشــركة وأهدافهــا وبمــا يخــدم قطــاع الطاقــة واالقتصــاد الوطنــي
بشــكل عــام ودعــم نمــو وازدهــار أردننــا العزيــز بقيــادة صاحــب الجاللة
الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور ماهر المدادحه
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التقـريـر السنـوي ٢٠١٦
شركـة السمـرا لتوليـد الكهربـاء
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كلمة المدير العام

حرصــت شــركة الســمرا علــى معــان وتقــدر اســتطاعة المشــروع بـــ (  85م.و) وتــم اضافتــه كهــدف
مواصلــة مســيرة االنجــازات اســتراتيجي ســادس يصــب فــي محــور رفــع الطاقــة االنتاجيــة.
المميــزة التــي تحققــت وبالرغــم مــن ان التعرفــه الممنوحــة لشــركة الســمرا أقــل بكثيــر مــن
مــن خــال انجــاز االهـــــداف التعرفــة الممنوحــة لشــركات التوليــد الخاصــة ( )IPP’sكــون شــركة
االستراتيجيـــة المخطـــط لهـــا الســمرا مملوكــه بالكامــل للحكومــة ،إال ان الشــركة اســتطاعت أن
لعـــام  2016وذلــك مــن خالل تحقــق أربــاح تشــغيلية بلغــت  ٣١.٣مليــون دينــار وذلــك نتيجــة
تحملهـــا لمسؤولياتهـــا بكـــل تطبيــق اإلجــراءات والسياســات اإلداريــة والماليــة والفنيــة وفــق أفضــل
كفــاءةٍ واقتـــدار ومهنيــةٍ الممارســات المعمــول بهــا فــي قطــاع توليــد الكهربــاء حيــث تقــوم
عاليــة باالعتمــاد علــى الشــركة بتخطيــط تكاليفهــا ومراقبتهــا وترشــيد نفقاتهــا ممــا أنعكــس
قــدرات الشــركة الـــذاتيــــة علــى قدرتهــا علــى تحقيــق األربــاح .
وكــوادرهــــا
وخبراتهــــا كمــا تبنــت الشــركة مفهــوم التخطيــط االســتراتيجي والتطــور
المــؤهلــــة.
المؤسســي المبنــي علــى افضــل الممارســات االداريــة المعروفــة  
وتحقيقــا لرؤيتهــا فــي
عالميــا حيــث جــاءت نتائــج اعمــال الشــركة لتعكــس الصــورة المشــرقة
الريــادة فــي توليــد الكهربــاء
لهــا وتميزهــا ضمــن قطــاع الطاقــة ولتصــل الــى مســتوى عالــي مــن
علــى مســتوى االردن ولتلبيــة احتياجاتــه المتناميــة فقــد وضعــت
التفــوق ضمــن المعاييــر الفنيــة واإلداريــة والماليــة المتعــارف عليهــا
الشــركة ضمــن خطتهــا االســتراتيجية االســتمرار فــي التوســع وبنــاء
فــي قطــاع االعمــال بشــكل عــام وقطــاع الطاقــة بشــكل خــاص
وحــدات اضافيــة بهــدف تعزيــز القــدرات التوليديــة لهــا لدعــم النظــام
حيــث تواصلــت االنجــازات المتميــزة مــن خــال حصولهــا فــي بدايــة
الكهربائــي االردنــي واســتدامة توافريــة الطاقــة الكهربائيــة .حيــث
عــام  2016علــى ختــم التميــز لجائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للتميــز
تــم احالــة عطــاء اضافــة وحــدة توربيــن بخــاري بقــدرة ( 70م.و )علــى
عــن فئــة الشــركات الصناعيــة الكبــرى الخاصــة ،كمــا ترجــم مؤخــرا
شــركة  SEPCOIIIالصينيــة مــع بدايــة العــام ومباشــرة التنفيــذ لهــذا
التميــز الــذي وصلــت اليــه الشــركة بحصولهــا علــى جائــزة التميــز فــي
المشــروع  والــذي ســيدخل فــي التشــغيل التجــاري مــع بدايــة عــام
الســامة والصحــة المهنيــة والــذي جــاء نتيجــة اهتمــام الشــركة بالبيئــة
.2018
كمــا حققــت الشــركة  نســبة التوافريــة الالزمــة للوحــدات التوليديــة   والســامة العامــة عــن طريــق تبنــي احــدث انظمــة الســامة العامــة
للعــام   2016حســب القيــم المســتهدفة والمخطــط لهــا وأنجــزت برامج والصحــة المهنيــة والبيئيــة واعتمــاد افضــل معاييــر الوقايــة الشــخصية
الصيانــات الســنوية الشــاملة والوقائيــة لكافــة وحداتهــا التوليديــة وفــق للعامليــن حســب المتطلبــات العالميــة.
مــا هــو مخطــط لــه.
وفــي الختــام اتقــدم بالشــكر لمجلــس االدارة الكريــم علــى دعمــه
وانســجام ًا مــع مضمــون الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة المســتمر وتوجيهاتهــم القيمــة ولجميــع موظفــي الشــركة  علــى مــا
لقطــاع الطاقــة والراميــة إلــى تعزيــز مســاهمة مشــاريع الطاقــة بذلــوه ويبذلــوه مــن جهــد فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة وغايــة وأهــداف
المتجــددة فــي خليــط الطاقــة الكلــي للمملكــة ،قامــت الحكومــة بتكليف الشــركة والمحافظــة علــى مســتويات االداء المتميــز والــذي وضــع
شــركة الســمرا بــإدارة وتشــغيل وصيانــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة شــركتنا فــي مقدمــة الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع لخدمــة
المملوكــة بالكامــل للحكومــة وهــي مشــروع محطــة االزرق للطاقــة االقتصــاد الوطنــي فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل
الشمســية والتــي قدرتهــا ( 5م.و)  باإلضافــة الــى مشــروع طاقــة ريــاح الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

المدير العام
المهندس امجد الرواشدة
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ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
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ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ .ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﺍﻗﺐ
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ﺍﻟﺮﻗﻢ .٤٠
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موجز اخبار السمرا لعام 2016
اتفاقية تنفيذ مشروع الدورة المركبة الرابعة
احيل عطاء تنفيذ مشروع الدورة المركبة للمرحلة الرابعة على المقاول  SEPCO III
حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع بداية عام  2016ووصلت نسبة انجاز المشروع
الى  ٪٣٠.٨مع نهاية العام

ختم التميز
حصلت شركة السمرا على ختم التميز لجائزة
الملك عبداهلل الثاني للتميز  القطاع الخاص -للدورة الثامنة.

االشتراك بجائزة التميز بالسالمة والصحة المهنية
قامــت الشــركة بتقديــم تقريــر اشــتراك جائــزة التميــز للســامة والصحــة المهنيــة
تحقيقــا للهــدف االســتراتيجي الخامــس المتعلــق بالتطــور المؤسســي والحصــول
علــى جوائــز التميــز وادامتهــا مــن هيئــات محليــة وخدمــة المجتمــع المحلــي.

اقامة االيام الطبية المجانية
حرصــت الشــركة ومنــذ انشــائها علــى اقامــة ايــام طبيــة مجانيــة بشــكل
ســنوي ألهالــي لــواء الهاشــمية انطالقــا مــن خدمــة المجتمــع المحلــي حيــث
تــم عقــد يــوم طبــي مجانــي فــي مخيــم الســخنة بتاريــخ .٢٠١٦/05/16

اقامة االيام الطبية المجانية
علــى هامــش االيــام الطبيــة المجانيــة تــم االحتفــال بعيــد
االســتقالل ومئويــة الثــورة العربيــة الكبــرى فــي مســرح
المحطــة تزامنــا مــع عقــد يــوم طبــي مجانــي فــي منطقــة
الهاشــمية بتاريــخ .   ٢٠١٦/٦/٤
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موجز اخبار السمرا لعام 2016

حفل االفطار الرمضاني
حرصــت الشــركة فــي كل عــام علــى إقامــة حفــل افطــار
فــي رمضــان وذلــك اهتمامــا مــن الشــركة علــى تعزيــز
العالقــات  االجتماعيــة والتواصــل بيــن موظفيهــا علــى
كافــة المســتويات الوظيفيــة

اجتماع النصف سنوي لعطوفة المدير العام مع
موظفي الشركة
مــن بــاب التواصــل مــع موظفــي الشــركة ولخلــق بيئــة عمــل
تشــاركية اجتمــع المديــر العــام مــع موظفــي إدارة الشــركة
والمحطــة كل علــى حــدى وتــم خــال اإلجتمــاع مناقشــة أمــور
الشــركة ،كمــا وتحــدث عــدد مــن الموظفيــن عــن بعــض
القضايــا التــي تهــم الموظفيــن والعمــل.

حملة التبرع بالدم
أشــرفت الشــركة علــى حملــة التبــرع بالــدم  والتــي أجراهــا
بنــك الــدم الوطنــي بتاريــخ  2016/07/11فــي المحطــة وفــي
المكاتــب الرئيســية بتاريــخ   2016/07/25وســوف يقــوم البنــك
بفتــح حســاب خــاص بشــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء ليســتفيد
منــه الموظفيــن عنــد الحاجــة.

زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية
قــام معالــي وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنيــة بزيــارة
شــركة الســمرا بتاريــخ  2016/8/4وتــم إطالعــه
علــى الخطــة االســتراتيجية واالنجــازات والتحديــات
التــي تواجههــا الشــركة علــى مســتوى المملكــة.

زيارة مؤسسة الضمان االجتماعي للمحطة
قامــت مؤسســة الضمــان االجتماعــي بزيــارة تقييميــة للمحطــة
بتاريــخ  2016/8/28واإلطــاع علــى الوثائــق التــي تؤكــد علــى
التــزام الشــركة بتطبيــق شــروط ومعاييــر الســامة والصحــة
المهنيــة وتتويجــا اللتــزام الشــركة حصلــت علــى الجائــزة
التقديريــة عــن فئــة قطــاع امــدادات الغــاز والكهرباء-توليــد
وتوزيــع الكهربــاء.
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موجز اخبار السمرا لعام 2016
تركيب وربط نظام الطاقة الشمسية
قامــت الشــركة بتركيــب ( )54خليــة شمســية
علــى ســطح مبنــى االدارة الرئيســي و بقــدرة
توليديــة تصــل ( )14كيلــو واط كحــد أقصــى تمثــل
 %15مــن إســتهالك مبنــى الشــركة مــن الطاقــة
الكهربائيــة وتــم ربــط النظــام علــى الشــبكة
الكهربائيــة يــوم األربعــاء الموافــق .2016/10/5

تجديد شهادة نظام الجودة والبيئة
والسالمة والصحة المهنية
تــم تجديــد شــهادات النظــام المتكامــل للجــودة والبيئــة
والســامة والصحــة المهنيــة مــن قبــل شــركة المبدعــون
لخدمــات منــح الشــهادات (.)TUV

حملة فكر بالوردي
قامــت الشــركة بتبنــي حملــة فكــر بالــوردي
وعقــد ورشــة مــن خــال مؤسســة الحســين
للســرطان فــي كل مــن المكاتــب والمحطــة
وذلــك لتوعيــة الموظفيــن حــول مــا يتعلــق
بســرطان الثــدي وأهميــة الكشــف المبكــر.

اجتماع الهيئة العامة لصندوق االدخار
تــم عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة لصنــدوق ادخــار موظفي
الشــركة وتــم عــرض البيانــات الماليــة للصنــدوق لعــام
 ٢٠١٥والمصادقــة عليــه ،ومناقشــة اقتراحــات لجنــة
الصنــدوق والتصويــت عليهــا.

لقاء المدير العام مع موظفي الشركة
انطالقــا مــن حــرص الشــركة علــى تحفيــز اليــة
االتصــال والتواصــل اقيــم حفــل برعايــة  المديــر
العــام لموظفــي الشــركة بنهايــة عــام  2016حيــث
تــم مشــاركة الموظفيــن مســتوى انجــاز األهــداف
االســتراتيجية وأخــر مســتجدات علــى مســتوى
الشــركة.
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٧

الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية

ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ

ﺷﺮﻛﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺭﺩﻥ

ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ

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

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ /
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 ٧٥ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٧

ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻭ ًﻻ

ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺆﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺗﻤﺘﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ

ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
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ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺍﻓﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺇﺩﺍﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ

٨

اإلستراتيجية 2017-2015

قامــت شــركة الســمرا باســتكمال تنفيــذ االهــداف االســتراتيجية الخمســة لألعــوام  2017-2015حســب مــا هــو مخطــط
له،بانجــاز االهــداف التكتيكيــة لعــام  2016وارتــأت ادارة الشــركة بإضافــة هــدف اســتراتيجي ســادس إلدارة وتشــغيل
وصيانــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة تماشــيا مــع اســتراتيجية قطــاع الطاقــة لتنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة.

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺿﺎﻓﺔ
ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ /
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٧٥
ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﻁ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
٢٠١٧

ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ
٣٠,٨

ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ
ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻭﺭﻳﺎﺡ ﻣﻌﺎﻥ

ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

٪٣٠
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺇﺩﺍﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

 −ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ−ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ QHSE

ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺗﻤﺘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٪٨١
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٩

الوحدات التوليدية في شركة السمرا
جدول ( :)1الوحدات التوليدية  في شركة السمرا
تاريخ التشغيل التجاري

االستطاعة االسمية(م.و)

الوحدة

المرحلة

2005/11/01

100

2006/02/11

100

الوحدة البخارية األولى

2006/01/08

100

الوحدة الغازية الثالثة

2007/12/13

100

2008/07/05

100

الوحدة البخارية الثانية

2010/08/02

100

الوحدة الغازية الخامسة

2011/01/25

143

٢٠١١/٠٥/٤

143

2015/06/15

143

2013/06/26

146

الوحدة الغازية األولى
الوحدة الغازية الثانية

الوحدة الغازية الرابعة

الوحدة الغازية السادسة

المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

الوحدة البخارية الثالثة
الوحدة الغازية السابعة
االستطاعة االسمية لشركة
السمرا
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المرحلة الرابعة

1175

10

اداء شركة السمرا في عام 2016

 10,1االستطاعة االسمية

واجــه قطــاع الطاقــة فــي االردن تحديــا كبيــرا فــي نمــو الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة خــال االعــوام الســابقة ولتلبيــة
هــذا الطلــب فقــد قامــت الحكومــة بتكليــف شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء بزيــادة الطاقــة االنتاجيــة مــن خــال توســعة
المرحلــة الرابعــة بقــدرة ( 70م.و) وقــد وصلــت االســتطاعة االســمية الكليــة للنظــام الكهربائــي علــى مســتوى االردن
( 4712م.و)  وبلغــت االســتطاعة االســمية لشــركة الســمرا ( 1175م.و) خــال عــام  2016أي بنســة مشــاركة وصلــت
 %25مــن االســتطاعة االســمية فــي االردن ويوضــح الشــكل ( )١تطــور االســتطاعة االســمية فــي االردن.

شكل ( :)1تطور االستطاعة االسمية في االردن
كمــا تقــوم شــركة الســمرا بــإدارة وتشــغيل مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي تنفذهــا وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة
باســتطاعة اســمية(  ٢٠٥م.و) لمواجهــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة الكهربائيــة وهــذه المشــاريع هــي:
جدول ( :)2مشاريع الطاقة المتجددة
الطاقة االنتاجية م.و

التشغيل التجاري

المشروع

5.17

2015/05/21

مشروع طاقة الرياح في معان

85

2016/9/22

مشروع القويرة للطاقة الشمسية

115

سيدخل في التشغيل التجاري عام 2017

مشروع الخاليا الشمسية في األزرق
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 10,2مشاركة شركة السمرا في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية
 المشاركة في الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكةبلــغ إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المولــدة والمســتوردة فــي المملكــة ( 19721,7ج.و.س) خــال عــام  2016مقارنــة مــع
( 19515ج.و.س) فــي عــام  ،2015وبنســبة نمــو بلغــت   .%1وكانــت مســاهمة شــركة الســمرا  ( 7194.4ج.و.س) مــا
نســبته .% 37
ويوضح  الشكل ( )٢مشاركة شركة السمرا في الطاقة المولدة والمستوردة  في المملكة.
جدول ( :)3الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة (ج.و.س)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

شركة توليد الكهرباء المركزية

8851

8009

7655

8051

7789

7381

7964.3

6366

4260.4

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

3736

3629

3467

3597

4595

4499

4521

5387

7194.4

شركة شرق عمان المناخرAES

896

2350

3287

2267

1596

2640

1988.4

1826

3163

شركة القطرانه لتوليد الطاقة الكهربائية

-

-

53

454

2353

2437

1519.9

2285

2880.6

عمان آسيا للطاقة

-

-

-

-

-

-

895.3

1401

262.8

AES Levant holding

-

-

-

-

-

-

730.2

1122

509

مشاريع الرياح

-

-

-

-

-

-

-

121

387.5

مشاريع شمسي

-

-

-

-

-

-

-

2

266.3

قطاع الصناعة

309

205

-

191

179

222

312

309

441.6

-

-

225

-

-

-

23

23

22.3

أخرى*
طاقة مستوردة (مصر)
المجموع العام (مولدة+مستوردة)
نسبة النمو العام%
نسبة مشاركة السمرا %

547

383

670

1738

784

381

434.9

604

333.8

14385

14655

15447

16385

17380

17669

18238

19515

19721.7

-

2

5

6

6

1.7

3.2

7

1.05

26

25

22

22

26

25

25

28

37

*سد الملك طالل  +شركة الغاز الحيوي األردنية
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 -المشاركة في الحمل األقصى

بلغ الحمل األقصى اإلجمالي للنظام الكهربائي الموحد خالل عام  3250(2016م.و) مقارنة مع
( 3300م.و) خــال عــام  2015وقــد شــاركت شــركة الســمرا باســتطاعة مقدارهــا ( 1056م.و) خــال فتــرة
الحمــل األقصــى والتــي ســجلت بتاريــخ  2016/12/27وبمــا نســبته  ،%33ويوضــح الشــكل ( )٣تطــور الحمــل
األقصــى فــي األردن ومشــاركة الســمرا.

شكل( :)3تطور الحمل األقصى في األردن و مشاركة شركة السمرا
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 10,3مبيعات الطاقة الكهربائية
ســجل إجمالــي مبيعــات شــركة الســمرا  مــن الطاقــة الكهربائيــة ارتفاعــا بنســبة  % 34.8مــع نهايــة تشــرين
الثانــي مــن العــام  2016مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي حيــث بلغــت مبيعــات الشــركة مــن
الطاقـــة الكهربائيــة ( 7.038ج.و.س) فــي عــام  2016مقابــل ( 5,219ج.و.س) لعــام   2015وفــق منــوال
التشــغيل لشــركة الكهربــاء الوطنيــة.
ويشير الشكل ( )٤الى مبيعات الطاقة الكهربائية خالل السبع اعوام السابقة.

شكل( : )4مبيعات الطاقة الكهربائية (ج.و.س)
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 10,4مؤشرات األداء الفني
 الصيانات الكبرىأنجــزت شــركة الســمرا برامــج الصيانــات الســنوية والوقائيــة الشــاملة لكافــة وحداتهــا التوليديــة وفــق مــا هــو
مخطــط لــه حســب مــا يبيــن شــكل( )5وانعكــس ذلــك علــى مؤشــرات االداء الفنيــة للشــركة حيــث تجــاوزت
التوافريــة المحققــة للعــام  2016عــن القيــم المســتهدفة لجميــع المراحــل التوليديــة كمــا ارتفعــت االنتاجيــة
الســنوية لــكل موظــف بنســبة  %1مقارنــة مــع عــام .2015
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 مؤشرات األداء الفنيجدول  :4مؤشرات األداء الفني1/
مؤشر األداء

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

الكفاءة المولدة دورة مركبة /مرحلة أولى %

44.6

42.9

44.4

44.6

43.9

43.16

42.4

الكفاءة المولدة دورة مركبة/مرحلة ثانية %

31.8

41.9

43

42.8

43.2

42

40.7

الكفاءة المولدة دورة مركبة/مرحلة ثالثة %

-

30.4

33.4

32.8

28.6

44.58

45.8

الكفاءة المولدة دورة بسيطة/مرحلة الرابعة %

-

-

-

29

27.3

27.8

34

التوافرية للوحدة الغازية األولى  (%)GT1

94.1

89

87.6

96.9

91.3

96.45

96,5

التوافرية للوحدة الغازية الثانية (% )GT2

89.9

83.7

85.3

96.1

95.4

93.28

96,6

التوافرية للوحدة الغازية الثالثة (% )GT3

93.5

93.1

96.6

86.3

98.5

98.22

88,7

التوافرية للوحدة الغازية الرابعة(% )GT4

99.5

75.9

96.9

98.1

92.7

98.01

92,1

التوافرية للوحدة الغازية الخامسة (% )GT5

-

97.3

98.3

96.3

82.3

95.93

94,3

التوافرية للوحدة الغازية السادسة  (% )GT6

-

84.5

98

98.3

98.4

80.52

94,8

التوافرية للوحدة الغازية السابعة ()GT7%

-

-

-

81.5

86.9

90.37

()1

98,8

التوافرية للوحدة البخارية األولى  (% )ST1

95.4

89.7

95.3

99.8

89.9

98.71

98,9

التوافرية للوحدة البخارية الثانية  (% )ST2

-

-

95.2

98.7

93.8

99.26

98,6

التوافرية للوحدة البخارية الثالثة  (% )ST3

-

-

-

-

-

89.17

95,8

اإلنتاجية السنوية ( ج.و.س  /موظف )

14

12

15

13

12

13

18

االستطاعة ( م.و  /موظف)

2

3

3

3

2.7

3

3.2

توضيحات:
(  )1التوافرية السنوية للمرحلة الرابعة بدأت حسب التشغيل التجاري بتاريخ 2013/6/26
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شكل ( :)6عدد الموظفين مع تطور االستطاعة االسمية
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 توافرية المراحل التوليديةتبيــن األشــكال التاليــة توافريــة المراحــل األربعــة علــى مــدار الخمــس ســنوات الســابقة والتــي حققــت المطلــوب وفــق
االتفاقيــات مــع شــركة الكهربــاء الوطنيــة التــي تحكمهــا قــرارات الهيئــة.

المرحلة الثانية

المرحلة األولى

المرحلة الرابعة

المرحلة الثالثة

شكل ( :)7توافرية المراحل االربعة
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جدول  : 5مؤشرات األداء الفني2/
مؤشر األداء

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

االستطاعة التوليدية (م.و)

600

885

885

1031

1031

1175

1175

  الطاقة المولدة (ج.و.س)
التوربين الغازي األول

799.7

610.1

717.6

740.3

668.1

592.607

727

التوربين الغازي الثاني

735.4

514.7

585.1

760.5

644.4

502.635

712

التوربين البخاري األول

812.4

607.9

691.4

795.2

706.1

576.608

781

التوربين الغازي الثالث

397.6

573.1

611.8

547.3

658.7

588.24

497

التوربين الغازي الرابع

499.9

437.7

695.4

604.2

676.7

521.398

475

التوربين البخاري الثاني

210.4

478.5

655.1

569.5

678.6

471.974

475

التوربين الغازي الخامس

-

256.2

396.4

192.9

108.1

594.416

1194

التوربين الغازي السادس

-

125.9

241.7

224.3

137

548.693

1221

التوربين البخاري الثالث

-

-

-

-

-

168.457

1055

التوربين الغازي السابع

-

-

-

64.5

243.3

807.856

60

الطاقة المستهلكة داخليا (ج.و.س)

73

84

97

109

100

116

156.74

الطاقة المستهلكة داخليا ()%

2.1

2.3

2.1

2.4

2.4

2.36

2.17

استهالك الديزل (م)1000× 3

40.6

579.8

844

787.3

989.1

330.09

8.6

استهالك الغاز الطبيعي/الغاز  المصري  
(م.و.ح.ب×)106

27.7

7.8

7.1

8.5

1.4

31.88

56.127

عامل التوقف القسري ()%

2.3

6.2

3.7

4.7

2.3

1.45

0.62

عامل توقف مبرمج ()%

2.6

4.6

4.8

7.3

4.14

2.5

2.11
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١١

سياسة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية ()QHSE

اعتمــدت شــركة الســمرا سياســة الجــودة والبيئــة والســامة والصحــة المهنيــة والتــي تجســد رؤيــة الشــركة والتزامهــا
تجــاه صحــة وســامة موظفيهــا إلــى جانــب حمايــة البيئــة ورفــع جــودة العمــل وااللتــزام بمتطلبــات العميــل والمتطلبــات
القانونيــة وتتمثــل ب:

•   توليد الطاقة الكهربائية بشكل كفوء وفعال بالوقت والمال والتكنولوجيا.
•   التنمية المستدامة من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية وتبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة على مبدأ
     التجنب والتقليل والتخفيف من االثار.
•   توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من االخطار.
•   رضى الشركاء ( أصحاب العالقة ) في كل نشاطات الشركة.
•   التحسين المستمر في االنظمة والممارسات بما يطابق ويتوائم مع القوانين والتشريعات السارية.
نحــن نؤمــن بأنــه يمكــن تحقيــق هــذه السياســة مــن خــال تطبيــق متطلبــات المواصفــات الدوليــة إلدارة الجــودة والبيئــة
والســامة والصحــة المهنيــة  ISO 9001:2008و  ISO14001:2004و  OHSAS18001:2007الجــودة والبيئــة والســامة
والصحــة المهنيــة(.)QHSE

البيئة

السالمة

الصحة المهنية

الجودة
التقـريـر السنـوي ٢٠١٦
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12

الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية()QHSE

يبــدأ التــزام شــركة الســمرا بمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للجــودة والبيئــة والســامة والصحــة المهنيــة امتثــاال مــن اإلدارة
العليــا وتعتبــر مســؤولية كل موظــف فــي الشــركة ،حيــث قامــت الشــركة بتبنــي نظــام متكامــل للجــودة والبيئــة والســامة
والصحــة المهنيــة حرصــا منهــا علــى تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها للريــادة فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة بشــكل آمــن وفعــال
وصديــق للبيئــة ،وكان لهــذا االلتــزام دور هائــل فــي مواصلــة تعزيــز ســمعة الشــركة ومكانتهــا المرموقــة إلــى جانــب
تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها.

 ١٢.١اداء الجودة
 تجديد شهادات نظام الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنيةحرصــت الشــركة علــى ديمومــة الحصــول علــى الشــهادات الخاصــة باألنظمــة الثــاث للجــودة والبيئــة والســامة والصحــة
المهنيــة ( )QHSEو االســتمرار فــي بنــاء القــدرات
المؤسســية مــن خــال تطبيــق كافــة متطلبــات
المعاييــر الدوليــة ،حيــث تــم تجديــد الحصــول علــى
الشــهادات فــي الربــع االخيــر مــن عــام  2016مــن قبــل
شــركة المبدعــون لخدمــات منــح الشــهادات (.)TUV
 ختم التميزحرصــت الشــركة علــى االســتمرار فــي بنــاء القــدرات  المؤسســية
وتحقيــق مفهــوم الجــودة مــن خــال البنــاء المؤسســي المبنــي علــى
أفضــل الممارســات االداريــة  المتعــارف عليهــا عالميــاً وتميزهــا ضمــن
قطــاع الطاقــة لتصــل الــى المســتوى العالــي مــن التفــوق ضمــن
المعاييــر الفنيــة واإلداريــة والماليــة المتعــارف عليهــا فــي قطــاع األعمــال
بشــكل عــام وقطــاع الطاقــة بشــكل خــاص ،حيــث ترجــم ذلــك بحصولهــا
علــى ختــم التميــز لجائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للتميــز للــدورة الثامنــة
 2015-2014عــن فئــة الشــركات الصناعيــة الكبــرى الخاصــة .حيــث
يعتبــر هــذا التفــوق واالنجــاز دليــ ً
ا علــى مؤسســة أعمــال الشــركة
وثقافــة التميــز التــي تتبناهــا لكافــة نشــاطاتها لتكــون مثــا ً
ال لشــركات
القطــاع العــام الناجحــة.
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 اتمتة عمليات الشركةانطالقــا مــن حــرص شــركة الســمرا باالنخــراط بعالــم التكنولوجيــا وتطويــر االداء المؤسســي قامــت بــإدراج هــدف
اســتراتيجي ثالــث ضمــن الخطــة االســتراتيجية  2017-2015والمتعلــق باســتكمال اتمتــة العمليــات فــي الشــركة
وتحديثهــا لتشــمل جميــع العمليــات الماليــة واإلداريــة وأعمــال الصيانــة باإلضافــة إلــى األرشــفة االلكترونيــة والــذي يصــب
فــي محــور االدارة الكفــؤة ،حيــث حرصــت الشــركة خــال العاميــن الســابقين علــى اتمتــة جميــع عملياتهــا ومــع نهايــة عــام
 2017ســيتم اســتكمال العمــل علــى الهــدف االســتراتيجي .حيــث يظهــر شــكل ( )٨بنســبة انجــاز الهــدف المتعلــق باتمتــة
العمليــات.

شكل ( )8نسبة أتمتة عمليات الشركة
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 ١٢.٢اداء السالمة والصحة المهنية
 الحصول على الجائزة التقديرية للتميز في السالمة والصحة المهنيةحققــت الشــركة انجــازا وتميــزا أضيــف الــى ســجل انجازاتهــا مــن خــال
حصولهــا علــى الجائــزة التقديريــة للتميــز فــي الســامة والصحــة المهنيــة
عــن عــام  ،2015نظــرا اللتزامهــا بتطبيــق معاييــر الســامة والصحــة
المهنيــة وفقــا للتشــريعات المعمــول بهــا ،والتــي منحتهــا مؤسســة الضمــان
االجتماعــي.
 انخفاض اصابات العمل في عام 2016تؤمــن شــركة الســمرا بــان وعــي الموظــف بمفهــوم الســامة والصحــة
المهنيــة هــو جــزء مهــم فــي تعزيــز ثقافــة الســامة المســتدامة ،حيــث
حققــت خفضــ ًا فــي إصابــات العمــل وصــل إلــى  %67خــال عــام 2016
مقارنــة مــع عــام  2015نتيجــة تطبيــق عمليــات النظــام المتكامــل إلدارة
الجــودة والبيئــة والســامة والصحــة المهنيــة.

شكل ( :)٩عدد اصابات العمل
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ويشــير شــكل ( )١٠إلــى انخفــاض عــدد إصابــات العمــل المنتهيــة بأيــام عمــل ضائعــة ( )LTIلــكل  200ألــف ســاعة
عمــل خــال الخمــس أعــوام الماضيــة.

	
  

وصلــت عــدد اصابــات العمــل لعــام 	
  2016
الــى  0.56اصابــة لــكل  100موظــف
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 تجارب االخالء الوهميةنظــرا ألهميــة الســامة فــي العمــل المؤسســي والتــي تتبناهــا الشــركة فــي قيمهــا الجوهريــة التــي تســعى الــى تحقيقهــا
ومتابعتهــا ،فقــد حرصــت علــى عقــد عــدد مــن تجــارب االخــاء الوهميــة فــي كل عــام فــي المكاتــب الرئيســية والمحطــة،
وكانــت أعــداد التجــارب الوهميــة علــى مــدار ثــاث الســنوات األخيــرة حســب مــا هــو مشــار اليــه:
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شكل ( :)13التجارب الوهمية

 اجتماعات لجنة السالمة والصحة المهنيةحرصــت الشــركة علــى تعزيــز ثقافــة الســامة والصحــة المهنيــة واالهتمــام بصحــة موظفيهــا حيــث قامــت بتشــكيل لجنــة
الســامة والصحــة المهنيــة مــن مختلــف الفئــات الوظيفيــة لتقــوم بعقــد اجتماعــات شــهرية لرصــد االخطــار وتعريفهــا
وضبطهــا ونشــر ثقافــة الســامة بيــن العامليــن مــن خــال عقــد محاضــرات دوريــة تســتهدف جميــع المســتويات الوظيفية.
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 ١٢.٣االداء البيئي
 شركة بدون أي مخالفات بيئيةلــم تســجل علــى شــركة الســمرا أي مخالفــة بيئيــة خــال االعــوام الســابقة باإلضافــة لعــام  ،2016وذلــك نتيجــة الهتمــام
الشــركة بالبيئــة وزيــادة وعــي الموظــف بالبيئــة وبالمحافظــة على الشــهادة الحاصلــة عليها في نظــام البيئــة .ISO14001
 تركيب خاليا شمسية في مبنى المكاتب الرئيسيةنظــرا لتوجــه االردن مؤخــرا الــى اســتغالل مصــادر
الطاقــة البديلــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،واكبــت
شــركة الســمرا هــذا التوجــه مــن خالل تركيــب ()54
خليــة شمســية علــى ســطح مبنــى االدارة الرئيســي
الســتغالل الطاقــة الشمســية و بقــدرة توليديــة
تصــل ( 14ك.و) كحــد أقصــى تمثــل  %15مــن
اســتهالك مبنــى الشــركة مــن الطاقــة الكهربائيــة
وتــم ربــط النظــام علــى الشــبكة الكهربائيــة يــوم
األربعــاء الموافــق .2016/10/5
 توقيع اتفاقية إلعادة تدوير األوراقجــددت شــركة الســمرا االتفاقيــة المبرمــة مــع
شــركة األجيــال إلعــادة تدويــر المــواد الصلبــة بهــدف نقــل المخلفــات الورقيــة مــن المكاتــب الرئيســية والمحطــة  لجمعهــا
وتدويرهــا خــال تشــرين ثانــي لعــام  2016بعــد أن اســتمرت الشــركة فــي عمليــة تدويــر األوراق لمــدة عاميــن ابتــدا ًء
مــن عــام  2014حيــث تــم تزويــد شــركة االجيــال ب( 20طــن) مــن األوراق مــع نهايــة عــام  ،2016وعليــه ســيتم تســليم
الشــركة عشــر مواعيــن ورق مقابــل كل طــن ورق متلــف.
 خفض االنبعاثات الحراريةاســتمرت الشــركة باالهتمــام باالقتصــاد األخضــر فــي عملياتهــا التشــغيلية منــذ بدايــة إنشــاء المحطــة لمــا لهــا مــن آثــار
اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة مــن حيــث رفــع كفــاءة التوليــد مــن  %35إلــى حوالــي  %50مــن دون اســتخدام وقــود إضافــي
والحــد مــن اإلنبعاثــات الغازيــة إلــى الجــو ،وفــي هــذا االطــار باشــرت الشــركة بدايــة عــام  2016بإضافــة مرجــل بخــاري
وتوربيــن بخــاري وكافــة األجهــزة المســاعدة لتحويــل المرحلــة الرابعــة مــن دورة بســيطة الــى دورة مركبــة دون االحتيــاج
إلــى حــرق أي كميــات اضافيــة مــن الوقــود اإلضافيــة وإنمــا يتــم االعتمــاد علــى غــازات العــوادم الناتجــة عــن االحتــراق و
بقــدرة حوالــي ( ٧٠م.و) وســتدخل فــي التشــغيل التجــاري فــي بدايــة عــام .2018
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 -ادارة وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة

مشروع رياح معان
بــدأت شــركة الســمرا بتشــغيل وصيانــة وإدارة مشــروع ريــاح معــان بتاريــخ  2016/9/22ويعتبــر هــذا المشــروع الثانــي
الــذي تقــوم الشــركة باإلشــراف عليــه حيــث بلغــت اســتطاعة المشــروع ( 85م.و) ويهــدف هــذا المشــروع الــى اســتغالل
طاقــة الريــاح فــي منطقــة معــان لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة وتغذيــة الشــبكة ممــا يســاهم فــي مواجهــة الطلــب المتنامــي
علــى الطاقــة الكهربائيــة والتقليــل مــن فاتــورة النفــط المســتورد مــا امكــن والحفــاظ علــى البيئــة وتشــجيع االســتثمار من
خــال االســتغالل االمثــل للمــوارد الطبيعيــة.
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١٣

الموارد البشرية

يبيــن الشــكل البيانــي ادنــاه النمــو المتزايــد فــي اعــداد الموظفيــن منــذ تاســيس شــركة الســمرا ولغايــة نهايــة عــام 2016
حيــث  بلــغ تعــداد القــوى العاملــة ( ) 393موظفــا مــع نهايــة العــام ،والتــي تتماشــى مــع زيــادة الطاقــة االنتاجيــة ونمــو
الشــركة موزعيــن علــى ادارات الشــركة حيــث بلغــت نســبة الــكادر الفنــي ( مهنــدس وفنــي )  %66ونســبة الــكادر االداري
 ،%44ويقــع مركــز عمــل االدارتــان (الماليــة واإلداريــة) والفنيــة فــي مكاتــب الشــركة الرئيســية-عمان ،بينمــا تقــع ادارة
المحطــة فــي الهاشــمية -الزرقــاء والتــي يعمــل فيهــا حوالــي  %79مــن اجمالــي الموظفيــن ،وذلــك الدامــة عمــل العمليــات
الرئيســية فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن تشــغيل وصيانــة وإدارة.

393
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١٥

المسؤولية المجتمعية ومبادرات الشركة

واصلــت شــركة الســمرا  خــال العــام  2016جهودهــا لتعزيــز دورهــا فــي خدمــة المجتمــع مــن خــال اقامــة عــدد مــن
االنشــطة والخدمــات والمبــادرات االجتماعيــة حرصــًا علــى تحقيــق الهــدف االســتراتجي الخامــس والمتمثــل بخدمــة
المجتمــع المحلــي والمتمثلــة بمــا يلــي:

15 .1تدريب طالب الجامعات والمعاهد

انطالقـ ًا مــن التــزام شــركة الســمرا ومــن بــاب مســؤوليتها المجتمعيــة اســتكملت فــي عــام  2016تدريــب طــاب الجامعــات
والمعاهــد وإطالعهــم علــى تكنولوجيــا توليــد الطاقــة الكهربائيــة ومــا تشــمله مــن معــدات صناعيــة كبــرى ،فقــد بلــغ فــي
عــام  2016عــدد المتدربيــن ( )76متدربـاً مــن جامعــات ومعاهــد المملكــة .ويبيــن الشــكل ( )20اعــداد متدربــي المعاهــد
والجامعــات فــي الشــركة لغايــات التخــرج ألربعــة أعــوام ســابقة.

اعداد المتدربين

شكل ( : )٢٠متدربي المعاهد والجامعات في شركة السمرا لغايات التخرج
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 ١٥.٢اقامة اليوم الطبي المجاني
ايمانـًا مــن شــركة الســمرا بأهميــة المشــاركة الفعالــة فــي
المجتمــع المحلــي أقامــت الشــركة يومــان طبيــان مجانيــان،
األول بتاريــخ  2016/5/16والثانــي بتاريــخ 2016/6/4
فــي لــواء الهاشــمية ومنطقــة الســخنة ،وبمشــاركة طوعيــة
مــن أطبــاء مــن القطــاع الخــاص ومســتودعات األدويــة
ووزارة الصحــة ،ويشــير شــكل ( )21إلــى تنامــي مصاريــف
العالجــات التــي وفرتهــا الشــركة خــال الســت ســنوات
الماضيــة مــع انخفــاض النفقــات االداريــة تحقيقــا للهــدف
االســتراتيجي الثانــي المتعلــق بخفــض النفقــات االداريــة
لزيــادة اربــاح الشــركة ،حيــث بلغــت النفقــات االداريــة
فــي عــام  2015مــا مقــداره ()8000دينــار أردنــي كمــا
قــدرت كميــة االدويــة التــي توفــرت فــي اليومــان الطبيــان
المجانيــان بحوالــي  ()80000دينــار اردنــي.
شكل ( : )٢١نفقات األيام الطبية المجاني

 ١٥.٣مبادرات
 حملة التبرع بالدمأشــرفت دائــرة الرعايــة الصحيــة علــى حملــة التبــرع بالــدم  والتــي أجراهــا بنــك الــدم الوطنــي بتاريــخ 2016/07/11
و 2016/10/10فــي المحطــة و فــي المكاتــب الرئيســية بتاريــخ   2016/07/25وســوف يقــوم البنــك بفتــح حســاب
خــاص بشــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء ليســتفيد منــه الموظفيــن وذويهــم مــن االســتفادة منــه فــي المســتقبل.

 التبــرع لمســجد صــاح الديــن االيوبي-منطقــة الهاشــمية بمكيفــات ومكبــرات صــوت بتاريــخ.2016 /11 /9
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١٦

مشاريع تحت االنجاز

 .١٦.١مشروع الدورة المركبة للمرحلة الرابعة

احيــل عطــاء تنفيــذ مشــروع الــدورة المركبــة المرحلــة الرابعة علــى الشــركة الصينيــة  SEPCO IIIللبدء بإضافــة التوربين
البخــاري الرابــع وذلــك عــن طريــق تحويــل الوحــدة الغازيــة الســابعة مــن دورة بســيطة لتعمــل علــى مبــدأ الــدورة المركبــة
دون االحتيــاج إلــى حــرق أي كميــات إضافيــة مــن الوقــود وإنمــا يتــم االعتمــاد علــى غــازات العــوادم الناتجــة عــن االحتــراق
و بقــدرة حوالــي ( ٧٠م.و) ومــن المتوقــع أن تدخــل فــي التشــغيل التجــاري فــي بدايــة عــام  ٢٠١٨حيــث وصلــت نســبة
انجــاز المشــروع الــى  %٣٠.٥مــع نهايــة عــام .٢٠١٦

 .١٦.٢مشروع الطاقة المتجددة في منطقة القويرة
تعــد محطــة القويــرة للطاقــة الشمســية مــن المحــاور الرئيســية فــي تنفيــذ برنامــج تنويــع مصــادر توليــد الطاقــة فــي
األردن ،حيــث تصــل القــدرة اإلنتاجيــة للمحطــة نحــو ( 115م.و) وخــال عــام  2016انتهــت الشــركة المنفــذة للمشــروع
مــن التصاميــم ومــن المتوقــع ان يدخــل فــي التشــغيل التجــاري مــع نهايــة عــام  ،2017بحيــث ســيكون مملــوكا بالكامــل
للحكومــة وســتقوم شــركة الســمرا بعمليــات صيانــة وتشــغيل المشــروع حيــث يعتبــر المشــروع االكبــر فــي مجــال توليــد
الكهربــاء باســتخدام الطاقــة الشمســية ،وســيتم انجــاز المشــروع خــال  16شــهرا.
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البيانات المالية

مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول ٢٠١٦

المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل

٤٨-٤٧

بيان المركز المالي كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٦

٥٠-٤٩

بيان الربح اوالخسارة والدخل الشامل االخر كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٦

٥١

بيان التغيرات في حقوق الملكية كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٦

٥٢

بيان التدفقات النقدية كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٦

٥٣

إيضاحات حول البيانات المالية
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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ
ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻣﺭﺍ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻟﻣﺣﺗﺭﻣﻳﻥ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﻋ ّﻣﺎﻥ – ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻣﺭﺍ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
"ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ" ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ:





ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2016
ﺑﻳ������ﺎﻥ ﺍﻟ������ﺭﺑﺢ ﺍﻭﺍﻟﺧﺳ������ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟ������ﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷ������ﺎﻣﻝ ﺍﻻﺧ������ﺭ ﻭﺑﻳ������ﺎﻥ
ﺍﻟﺗﻐﻳ����ﺭﺍﺕ ﻓ����ﻲ ﺣﻘ����ﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳ����ﺔ ﻭﺑﻳ����ﺎﻥ ﺍﻟﺗ����ﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳ����ﺔ ﻟﻠﺳ����ﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ.

ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2016ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ.

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻕ .ﺇﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻭﺿﺣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ ﺿﻣﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻕ ﺣﻭﻝ
ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻧﺣﻥ ﻣﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ " ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻻﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﻳﻥ " ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻭﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﺗﺯﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ .ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺍﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺛﺑﻭﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻭﻓﺭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺭﺃﻳﻧﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ.
ﺃﻣﺭ ﺁﺧﺭ
ﺍﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻭﻝ  2015ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺩﻗﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺩﻗﻕ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﺧﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺻﺩﺭ ﺣﻭﻟﻬﺎ ﺭﺃﻳﺎ ً ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﺣﻔﻅ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  25ﺁﺫﺍﺭ .2016
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻋﺭﺿﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺗﺑﺭﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺣﺭﻳﻔﺎﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺧﻁﺄ.
ﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻻﻓﺻﺎﺡ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﺫﻟﻙ ،ﻋﻥ ﺍﻻﻣﻭﺭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻟﻙ ﻧﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ
ﻭﺟﻭﺩ ﺑﺩﻳﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
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ﻣﺣﺎﺳﺑﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﻭﻥ ﻭﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻭﻥ ﻣﺎﻟﻳﻭﻥ
ﺹ.ﺏ922564 .
ﻋﻣﺎﻥ  ،11192ﺍﻻﺭﺩﻥ
 256ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﺠﻨﺪﻭﻳﻞ

ﻫﺎﺗﻑ+962-6-581-6033 :
ﻓﺎﻛﺱ+962-6-581-6657 :
www.bdo.com.jo
info@bdo.com.jo

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻕ ﺣﻭﻝ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻥ ﺍﻫﺩﺍﻓﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻛﻝ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ،ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻫﻭ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻕ ﺳﻳﻛﺗﺷﻑ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺃﻱ ﺧﻁﺄ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺍﻥ ﻭﺟﺩ .ﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻔﺎﺕ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ،
ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻕ ،ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺷﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ:



ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻁﺄ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ً
ﺇﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻭﻓﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺍﻥ ﺧﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﻔﺎﺕ
ﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﻁﺄ ،ﺣﻳﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﻗﺩ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺯﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺫﻑ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻣﺩ ﺃﻭ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.



ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻐﺭﺽ
ﺇﺑﺩﺍء ﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.




ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﻣﻌﻘﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﺣﻭﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﻭﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ  -ﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ –
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﺄﻛﺩ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺛﻳﺭ ﺷﻛﺎ ً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﺣﻭﻝ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻭﺟﻭﺩ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﺄﻛﺩ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﻠﻔﺕ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻑ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻭﻑ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺍﻥ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻏﻳﺭ ﻛﺎ ٍ
ﺍﻟﻣﺩﻗﻕ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.



ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﻧﻳﺔ ﻭﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ
ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ.

ﻟﻘﺩ ﺗﻭﺍﺻﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺃﻣﻭﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻭﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻑ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ.

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ
ﺗﻣﺳﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻭﺳﺟﻼﺕ ﻭﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ.
ﺷﺭﻛﺔ ﺳﻣﺎﻥ ﻭﺷﺭﻛﺎﻩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺭﻣﺣﻲ
ﺇﺟـــــــــــــــﺎﺯﺓ ﺭﻗــــــــﻡ )(868
 23ﺁﺫﺍﺭ 2017
ﻋﻣّﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ
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شركـة السمرا لتوليــد الكهربـــاء
شركـة مساهمـة خاصـة محـدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

بيان المركز المالي  -كما في  31كانون االول 2016

ايضاح

2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات واالت ومعدات

()6

489,867,951

512,184,734

قرض صندوق اسكان موظفي الشركة

()7

980,000

930,000

490,847,951

513,114,734

موجودات متداولة
مخزون

()8

42,387,013

37,611,473

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

()9

6,378,101

118,250

ذمة شركة الكهرباء الوطنية

()10

28,408,294

32,004,803

نقد وما في حكمه

()11

35,002,386

25,893,047

112,175,794

95,627,573

603,023,745

608,742,307

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

()12

رأس المال

51,000,000

51,000,000

إحتياطي اجباري

12,750,000

12,431,504

إحتياطي إختياري

28,679,381

24,863,008

ارباح مدورة

70,415,510

59,667,144

صافي حقوق الملكية

162,844,891

147,961,656
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شركـة السمرا لتوليــد الكهربـــاء
شركـة مساهمـة خاصـة محـدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

بيان المركز المالي  -كما في  31كانون االول 2016

ايضاح

2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قروض

()13

397,459,404

425,829,182

مخصصات

()14

253,505

292,043

397,712,909

426,121,225

مطلوبات متداولة
قروض

()13

27,836,186

19,547,621

ذمم و ارصدة دائنة اخرى

()15

7,830,876

6,228,574

4,031,330

4,263,696

مخصص ضريبة دخل

()16

2,410,276

2,895,999

مخصصات

()14

357,277

1,723,536

42,465,945

34,659,426

مجموع المطلوبات

440,178,854

460,780,651

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

603,023,745

608,742,307

54,584,573

55,118,915

فوائد قروض مستحقة

حسابات متقابلة

()23

تمت الموافقة على البيانات المالية من صفحة ( )1إلى صفحة ( )22والمصادقة على اصدارها من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ  23آذار  2017ووقع عليها من قبلهم:
رئيس مجلس اإلدارة
ماهر المدادحة
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شركـة السمرا لتوليــد الكهربـــاء
شركـة مساهمـة خاصـة محـدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

بيان الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر  -للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016

2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

إيرادات مبيعات الطاقة

()17

79,306,731

72,426,885

تكلفة تشغيل وصيانة المحطة

()18

()12,556,102

()6,584,200

استهالكات

()6

()25,588,013

()23,372,086

رواتب ومنافع الموظفين

()19

()6,325,579

()5,760,552

()1,675,041

()1,659,181

()1,835,299

()1,442,375

31,326,697

33,608,491

423,708

73,331

800,006

443,423

()14,664,309

()14,478,313

1,195,763

17,062,686

19,081,865

36,709,618

()4,198,630

()4,844,115

14,883,235

31,865,503

ايضاح

تامين ممتلكات واالت ومعدات
مصاريف ادارية وتشغيلية

()20

الربح التشغيلي
ايرادات أخرى

()21

إيرادات فوائد بنكية
تكاليف تمويل
فروقات عملة

()22

الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
الدخل الشامل

()16
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شركـة السمرا لتوليــد الكهربـــاء
شركـة مساهمـة خاصـة محـدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية  -للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016

راس المال
دينار اردني

إحتياطي إجباري إحتياطي إختياري
دينار أردني
دينار اردني

ارباح مدورة
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

2016
 1كانون الثاني 2016

51,000,000

12,431,504

24,863,008

59,667,144

147,961,656

الدخل الشامل

-

-

-

14,883,235

14,883,235

المحول الى االحتياطيات

-

318,496

3,816,373

()4,134,869

-

 31كانون األول 2016

51,000,000

12,750,000

28,679,381

70,415,510

162,844,891

2015
 1كانون الثاني 2015

51,000,000

8,760,546

17,521,092

38,814,515

116,096,153

الدخل الشامل

-

-

-

31,865,503

31,865,503

المحول الى االحتياطات

-

3,670,958

7,341,916

()11,012,874

-

 31كانون األول 2015

51,000,000

12,431,504

24,863,008

59,667,144

147,961,656
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شركـة السمرا لتوليــد الكهربـــاء
شركـة مساهمـة خاصـة محـدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

بيان قائمة التدفقات النقدية  -للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
ايضاح

2016

2015

دينار اردني

دينار اردني

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة

19,081,865

36,709,618

تعديالت :
استهالكات

25,588,013

23,372,086

()6

ارباح اعادة تقييم القروض

()1,579,034

()16,543,650

تكاليف التمويل

14,664,309

14,478,313

57,755,153

58,016,367

()6,259,851

395,532

()4,775,540

8,040,455

( )1,404,797

()1,781,255

ذمة شركة الكهرباء الوطنية

3,596,509

()13,022,711

ذمم وأرصدة دائنة اخرى

1,602,302

()2,901,365

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

50,513,776

48,747,023

( )5,554,353

( )2,082,206

870,000

-

45,829,423

46,664,817

ذمم وأرصدة مدينة أخرى
المخزون
مخصصات

ضريبة دخل مدفوعة

()14

()16

رديات ضريبية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات واالت ومعدات
قرض صندوق اسكان موظفي الشركة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()6

( )3,271,230

( )4,555,288

( )50,000

( )100,000

()3,321,230

( )4,655,288

األنشطة التمويلية
قروض

()18,502,178

( )15,905,732

تكاليف تمويل مدفوعة

( )14,896,676

( )14,844,393

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()33,398,854

( )30,750,125

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

9,109,339

11,259,404

النقد وما في حكمه في بداية السنة

25,893,047

14,633,643

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

35,002,386

25,893,047
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ايضاحات حول البيانات المالية وتشكل جزءاً منها
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016
 )1عــــــام
تأسســت شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء بتاريــخ  20نيســان  2004وســجلت فــي ســجل الشــركات المســاهمة الخاصــة المحــدودة تحــت رقــم ( )40بنــا ًء علــى قــرار
مجلــس الــوزراء  ،إن الشــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية .
يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي بتوليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة باســتخدام اي مصــدر مــن مصــادر الطاقــة األوليــة والطاقــة الجديــدة
والمتجــددة .إن عنــوان الشــركة الرئيســي فــي عمّــان – شــارع مكــة.

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة:

			
االسم
		
د .ماهر المدادحة
		
د .محمد الهزايمة
		
د .وائل عبابنة
		
د .طارق الحموري
			
م .ثابت الور

الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

 )2أساس اإلعداد
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية والتي تم تطبيقها وفقا لمبدأ الثبات لجميع السنوات المعروضة إال إذا ذكر خالف ذلك.
تم عرض البيانات المالية بالدينار االردني الذي يمثل ايضا عملة الشركة الوظيفية ،ان المبالغ الظاهرة مقربة الى اقرب دينار.
تم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات (تشكل معا (IFRSووفقا لمتطلبات القانون األردني.
إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب استخــــدام تقديـــرات محاســبية هامــة ومحـــددة ،كمــا يتطلــب أيضـاً مــن اإلدارة اســتخدام
تقديراتهــا الخاصــة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة .تــم االفصــاح عــن التقديــرات واالفتراضــات الهامــة المســتخدمه فــي إعــداد البيانــات الماليــة
ضمــن ايضــاح رقــم (.)3

أساس القياس

تم اعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

التغيرات في السياسات المحاسبية

 -1معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية المفعول من  1كانون الثاني :2016
فيما يلي المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة سارية المفعول الول مرة في هذه القوائم المالية والتي ليس ألي منها اثر مادي على الشركة:

( )iالتعديالت:

 التعديــات المتعلقــة بإعفــاء توحيــد المنشــأت االســتثمارية علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )10القوائــم الماليــة الموحــدة ،المعيــار الدولــي إلعــدادالتقاريــر الماليــة رقــم ( )12األفصاحــات عــن المصالــح فــي المنشــأت األخــرى ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )28األســتثمار فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع.
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )11الترتيبات المشتركة. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )14حسابات التأجيل التنظيمية. معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم المالية. معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات والمصانع والمعدات. معيار المحاسبة الدولي رقم ( )38األصول غير الملموسة. معيار المحاسبة الدولي رقم ( )41الزراعة. -معيار المحاسبة الدولي رقم ( )27القوائم المالية المنفصلة.
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ايضاحات حول البيانات المالية وتشكل جزءاً منها
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016
( )iiالتحسينات السنوية لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية (دورة :)2014 – 2012

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية  :األفصاحات. معيار المحاسبة الدولي ( )19منافع الموظفين. -معيار المحاسبة الدولي ( )34التقارير المالية المرحلية.

ب -معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة غير سارية المفعول بعد:

ليــس مــن المتوقــع ألي مــن المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة التــي لــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد (ســارية المفعــول للفتــرات التــي تبــدأ بعــد  1كانــون
الثانــي  )2016ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا أن يكــون لهــا أثــر مــادي علــى القوائــم الماليــة المســتقبلية للشــركة.

 )3التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات
تقــوم الشــركة بتقديــرات وافتراضــات محــددة مســتقبلية ،تقييــم التقديــرات واإلفتراضــات بشــكل مســتمر بنــا ًء علــى أســاس الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى بمــا
فــي ذلــك التوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي تعتقــد الشــركة بأنهــا معقولــة .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات واالفتراضــات .وفيمــا يلــي بعــض
التقديــرات المحاســبية الهامــه المعتمــده فــي إعــداد البيانــات الماليــة:

ممتلكات واالت ومعدات

تراجــع الشــركة تقديــر االعمــار االنتاجيــة للممتلــكات واالالت والمعــدات وطريقــة االســتهالك للتاكــد مــن انهــا تعكــس المنفعــة المتحصــل عليهــا ،وفــي حــال وجــود فــرق
يتــم التعامــل معــه كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية (فــي ســنة التغييــر والســنوات التاليــة).

مخزون

يتــم تقديــر الحاجــة الجــراء تدنــي علــى المخــزون بشــكل دوري اعتمــادا علــى حالتــه وفتــرة بقــاءه فــي المســتودعات باالضافــة الــى تقديــر قيمتــه القابلــة للتحقــق
مســتقبال.

ضريبة الدخل

ان الشــركة خاضعــة لضريبــة الدخــل ،وان تكويــن مخصــص لضريبــة الدخــل يحتــاج الــى تقديــرات هامــة .خــال النشــاط االعتيــادي يوجــد عــدد مــن الحــركات الماليــة
واالحتســابات التــي يكــون تحديــد الضريبــة بشــكل نهائــي غيــر مؤكــد حولهــا نتيجــة لذلــك تعتــرف الشــركة بااللتــزام الضريبــي اســتنادا الــى تقديــرات فيمــا اذا
سيســتحق ايــة ضرائــب او فوائــد اضافيــة.

قضايا

علــى ادارة الشــركة مراجعــة القضايــا القانونيــة العالقــة بالشــركة ومتابعــة التطــورات فــي اإلجــراءات القانونيــة وفــي تاريــخ كل تقريــر ،مــن أجــل تقييــم الحاجــة
إلــى مخصصــات وإفصاحــات فــي البيانــات الماليــة .مــن بيــن العوامــل التــي يجــب اخذهــا بعيــن االعتبــار بشــأن اتخــاذ المخصصــات هــي طبيعــة الدعــاوى القضائيــة
واالجــراءات المتخــذه وخاصــة فــي الفتــرة بيــن تاريــخ البيانــات الماليــة وتاريــخ أصــدار هــذه البيانــات  ،كذلــك يجــب االطــاع علــى رأي المستشــار القانونــي حــول القضايــا
واالطــاع علــى قــرارات ادارة الشــركة.

 )4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
اإليرادات
إيرادات الطاقة المباعة

يتــم االعتــراف بمبلــغ اإليــراد عندمــا يمكــن قياســه بشــكل موثــوق وانــه غالبــا مــا ســتقوم الشــركة بتحصيــل المبلــغ المتفــق عليــه مســبقا ،وعندمــا يتــم بيــع الطاقــة اي عندمــا
تقــوم الشــركة بتحويــل المخاطــر الهامــة و منافــع الملكيــة الــى المشــتري .و بالتالــي يتــم االعتــراف بااليــراد عنــد دخــول الوحــدة مرحلة توليــد الطاقــة الكهربائية والتــي تكون
فيهــا االســتطاعة الكهربائيــة متوفــرة فــي محطــات التوليــد و حســب التعرفــة المقــرة ما بيــن الشــركة وشــركة الكهربــاء الوطنية.

ايراد فوائد بنكية

تم إحتساب إيرادات الفوائد البنكية وفقاً ألساس اإلستحقاق على أساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ األصلية ومعدل الفائدة المكتسب.
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تدني الموجودات غير المالية

إن الموجــودات غيــر الماليــة تصبــح خاضعــة الختبــار التدنــي عندمــا يظهــر حــدث أو تغيــر فــي الظــروف يكــون مؤشــرا إلــى أن قيمــة الموجــودات الدفتريــة مــن المحتمــل أو من
غيــر الممكــن اســتردادها .يتــم تخفيــض األصــل عندمــا تتجــاوز قيمتــه الدفتريــة قيمتــه القابلــة لالســترداد (القيمــة المســتبدلة أو القيمــة العادلــة مطروحــا منهــا تكلفــة البيــع
أيهمــا أعلــى) .يتــم قيــد التدنــي ضمــن بيــان الربــح أوالخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.

العمالت األجنبية

يتــم تســجيل التعامــات التــي تقــوم بهــا الشــركة بعمــات مختلفــة عــن عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تمــارس الشــركة نشــاطاتها مــن خاللهــا (عملتهــا
الوظيفيــة  -الدينــار األردنــي) باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ حــدوث تلــك التعامــات .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة باســتخدام أســعار
الصــرف الســائدة بتاريــخ إعــداد البيانــات الماليــة ويتــم االعتــراف بأربــاح وخســائر فروقــات العملــة الناجمــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل .يتــم تحويــل الموجــودات
والمطلوبــات غيــر النقديــة المثبتــة بالتكلفــة التاريخيــة باســتخدام الســعر الســائد فــي تاريــخ حــدوث تلــك التعامــات بينمــا يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المثبتــة
بالقيمــة العادلــة باســتخدام الســعر الســائد بتاريــخ تقييــم تلــك الموجــودات ويتــم االعتــراف بأربــاح وخســائر التقييــم كجــزء مــن تلــك القيمــة العادلــة.

الموجودات المالية

تقــوم الشــركة بتصنيــف الموجــودات الماليــة كمــا هــو مبيــن أدنــاه بنــاء علــى الهــدف مــن الحصــول علــى هــذا األصــل ولــم يتــم تصنيــف أي منهــا كموجــودات ماليــة
محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق.
تشمل القروض والذمم المدينة والنقد وما في حكمه وذمة شركة الكهرباء الوطنية واألرصدة المدينة األخرى كما هو ظاهر في بيان المركز المالي.

ان السياسة المحاسبية للموجودات المالية هي كما يلي:
القروض والذمم المدينة

هــي المـوجـــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات الدفعـــات الثابتــة أو المحـــددة والتــي لـــم يتـــم تسـعيرهـــا فـــي ســوق نشــط وتنشــأ أساســا عــن طريــق تقديــم الســلع
والخدمــات للعمــاء (مثــل الذمــم التجاريــة) ،وهــي أيضــا تتضمــن أنــواع أخــرى مــن األصــول النقديــة التعاقديــة والتــي يتــم االعتــراف بهــا أوليــا بالقيمــة العادلــة مضافــا
إليهــا التكاليــف المباشــرة المرتبطــة بالحصــول عليهــا ،ويتــم االعتــراف بهــا الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال ناقصــا مخصــص تدنــي
القيمــة.
يتــم تكويــن مخصــص تدنــي القيمــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي (مثــل صعوبــات ماليــة كبيــرة مــن جانــب الطــرف المقابــل أو تقصيــر أو تأخيــر كبيــر فــي
الدفــع) أي أن الشــركة لــن تكــون قــادرة علــى تحصيــل كل المبالــغ المســتحقة بموجــب مــا اتفــق عليــه ،يكــون قيمــة المخصــص الفــرق بيــن صافــي القيمــة الدفتريــة
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع تحصيلهــا للذمــة التــي يجــرى لهــا التدنــي ،تظهــر الذمــم التجاريــة بالصافــي بعــد تنزيــل المخصــص الــذي
يســجل فــي حســاب مســتقل ويقابلــه خســارة يتــم قيدهــا ضمــن المصاريــف االداريــة فــي بيــان الدخــل الشــامل ،عنــد التأكــد مــن أن الذمــه التجاريــة لــن يتــم تحصيلهــا،
يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لهــا مقابــل المخصــص المرتبــط بهــا.
النقــد ومــا فــي حكمــه يشــمل النقــد فــي الصنــدوق والودائــع تحــت الطلــب لــدى البنــوك وغيرهــا مــن االســتثمارات قصيــرة األجــل ذات الســيولة العاليــة التــي تكــون
تواريــخ اســتحقاقها خــال ثالثــة أشــهر أو أقــل.

المطلوبات المالية
تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية بناء على الهدف من نشوء االلتزام ،وأن السياسة المحاسبية للمطلوبات المالية هي كما يلي:
قروض

يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا بالقيمــة العادلــة بالصافــي بعــد تنزيــل التكاليــف المرتبطــة بالحصــول علــى التســهيالت ,مثــل هــذه المطلوبــات التــي تحمــل فائــدة تــدرج
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال .تكلفــة التمويــل تتضمــن التكاليــف األوليــة والعــاوة التــي تدفــع عنــد الســداد باالضافــة الــى
الفوائــد التــي تســتحق خــال عمــر االلتــزام.
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مطلوبات مالية اخرى
الذمم التجارية واألرصدة الدائنة االخرى
يتم االعتراف االولي بذمم الموردين واألرصدة الدائنة النقدية االخرى بالقيمة العادلة وتدرج الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
يتــم االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة ضمــن هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة ،ويتــم االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر الناتجــة عــم التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن بيــان
الدخل.

رأس المال

يتــم تصنيــف األدوات الصــادرة مــن قبــل الشــركة كحقــوق ملكيــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال ينطبــق عليهــا تعريــف الموجــود أو المطلــوب المالــي ,يتــم تصنيــف األســهم
العاديــة للشــركة كأدوات حقــوق الملكيــة.

األصول المستأجرة

يعتبــر االيجــار تشــغيلي عندمــا ال يتــم نقــل المخاطــر والمنافــع الهامــة المرتبطــة بالملكيــة الــى الشــركة ،يتــم قيــد االيجــارات المســتحقة بموجــب عقــد االيجــار فــي بيــان
الربــح أوالخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

الممتلكات واالالت والمعدات

يتــم االعتــراف األولــي بالممتلــكات واالالت والمعــدات بالتكلفــة والتــي تشــمل باالضافــة الــى تكلفــة الشــراء جميــع التكاليــف المباشــرة المرتبطــة بوضــع الموجــودات
بالحالــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق الغــرض الــذي تــم شــراؤها مــن اجلــه.
ال يتــم اســتهالك المشــاريع تحــت التنفيــذ حتــى تصبــح كاملــة وجاهــزة لألســتخدام ,يتــم احتســاب االســتهالك علــى جميــع البنــود االخــرى للممتلــكات واالالت والمعــدات
وذلــك لتخفيــض قيمتهــا الدفتريــة حســب العمــر االنتاجــي المقــدر وفقــا لطريقــة القســط الثابــت كمــا يلــي:
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مباني
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عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات واالالت والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن استردادها
وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل.
تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات واالالت والمعدات ،والتي تمثل الفرق بين المبلغ المتحصل من البيع والقيمة الدفترية لألصل
في بيان الدخل.

المخزون
يتم االعتراف االولي بالمخزون بالتكلفة والحقا بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل .تشمل التكلفة مجموع تكلفة الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف االخرى
المرتبطة بوضع المخزون في حالته وموقعه الحالي.
يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
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تكاليف اإلقتراض

ان الفائــدة المترتبــة علــى القــروض المســتخدمة فــي تمويــل إنشــاء وتوســيع محطــات توليــد الكهربــاء يتــم رســملتها كجــزء مــن التكلفــة ,ويتــم احتســاب جميــع تكاليــف
االقتــراض األخــرى ضمــن بيــان الربــح او الخســارة والدخــل الشــامل االخــر وللفتــرة التــي يتــم فيهــا إنفــاق مثــل تلــك التكاليــف.

المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التزامــات حاليــة (قانونيــة او تعاقديــة) ناشــئة عــن احــداث ســابقة ،وغالبــا مــا ســيطلب مــن الشــركة تســوية
هــذا االلتــزام كمــا يمكــن تقديــر قيمتــه بشــكل موثــوق.
يمثــل المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص التقديــر االمثــل للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي اخــذا بعيــن االعتبــار المخاطــر وعــدم
التاكــد المحيطيــن بهــذا االلتــزام.
يتــم مراجعــة المخصصــات ويتــم تعديلهــا فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي .اذا انعدمــت امكانيــة حصــول تدفقــات خارجــة لتســوية المخصصــات ،يتــم عكــس
المخصصــات وتســجيلها كدخــل.

منافع الموظفين

يتم قيد مساهمة الشركة في خطة منافع الموظفين المحددة في بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر في السنة التي تخصها.

 )5األدوات المالية – إدارة المخاطر
تتعرض الشركة من خالل نشاطاتها للمخاطر المالية التالية:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر أسعار السوق
• مخاطر السيولة
كباقــي الشــركات تتعــرض الشــركة للمخاطــر نتيجــة اســتخدام األدوات الماليــة ويبيــن هــذا االيضــاح اهــداف وسياســات واجــراءات الشــركة الدارة هــذه المخاطــر والطــرق
المســتخدمة لقياســها .باالضافــة إلــى ذلــك تــم عــرض معلومــات كافيــة عنهــا خــال هــذه البيانــات الماليــة.
ال يوجد تغير جوهري في المخاطر التي تتعرض لها الشركة أو في األهداف والسياسات واالجراءات الدارة هذه المخاطر أو الطرق المستخدمة لقياسها ما لم يذكر خالف
ذلك.

إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل الشركة والتي قد تنشأ عنها مخاطر هي كما يلي:
• ذمم وارصدة مدينة أخرى.
• ذمة شركة الكهرباء الوطنية.
• النقد والنقد المعادل.
• ذمم وارصدة دائنة أخرى.
• القروض.
• فوائد قروض مستحقة.
• قرض صندوق إسكان موظفي الشركة.
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( )iفئات األدوات المالية
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

موجودات مالية
القروض و الذمم المدينة
نقد ومافي حكمه
ذمم وارصدة مدينة اخرى
ذمة شركة الكهرباء الوطنية
قرض صندوق اسكان موظفي الشركة

35,002,386

25,893,047

460,446

31,662

28,408,294

32,004,803

980,000

930,000

64,851,126

58,859,512

مطلوبات مالية
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
قروض

425,295,590

445,376,803

ذمم وارصدة دائنة اخرى

6,828,045

6,220,243

فوائد قروض مستحقة

4,031,330

4,263,696

436,154,965

455,860,742

( )iiالموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة

ان الموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة تتضمن النقد وما في حكمه ،والذمم واالرصدة المدينة االخرى والذمم واالرصدة الدائنة االخرى.
نظراً لطبيعة هذه الموجودات كموجودات قصيرة اآلجل فإن قيمتها الدفترية تساوي تقريبا قيمتها العادلة.

األهداف العامة والسياسات واإلجراءات

يتــم تحديــد أهــداف وسياســات ادارة مخاطــر الشــركة مــن قبــل ادارة الشــركة ،حيــث تتحمل ادارة الشــركة المســؤولية الكاملــة لتحديد وتنفيذ هــذه االهداف والسياســات.
الهــدف العــام إلدارة الشــركة هــو وضــع سياســات الدارة المخاطــر تــؤدي إلــى تخفيــض المخاطــر إلــى أقصــى حــد ممكــن بــدون التأثيــر علــى مرونــة الشــركة وقدرتهــا
التنافســية وفيمــا يلــي تفاصيــل أكثــر عــن تلــك السياســات:

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر حــدوث خســارة ماليــة للمنشــأة نتيجــة عــدم مقــدرة العميــل أو الطــرف االخــر علــى الوفــاء بااللتزمــات التعاقديــة لــاداة الماليــة ،ال تتعــرض
الشــركة لهــذا النــوع مــن المخاطــر وذلــك الن العميــل الوحيــد للشــركة هــي شــركة الكهربــاء الوطنيــة حيــث انهــا مملوكــة بالكامــل لحكومــة المملكــة االردنيــة
الهاشــمية.

مخاطر السوق

تنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة اســتخدام أدوات ماليــة تحمــل فوائــد أو قابلــة للمتاجــرة أو بعملــة اجنبيــة وتتمثــل المخاطــر فــي أن القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة
المســتقبلية ســتتذبذب نتيجــة التغيــر فــي معــدالت الفائــدة (مخاطــر معــدالت الفائــدة) وأســعار صــرف العمــات (مخاطــر العمــات) وعوامــل ســوق أخــرى (مخاطــر األســعار
األخرى).

مخاطر معدالت الفائدة أو القيمة العادلة

إن االدوات الماليــة و القــروض التــي تحمــل معــدالت فائــدة متغيــرة هــي التــي تعــرض المنشــأة لمخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية .ال تتعــرض
الشــركة لمثــل هــذه المخاطــر الن االدوات الماليــة التــي لديهــا تحمــل معــدالت فائــدة ثابتــة.
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مخاطر العمالت
تنشــأ مخاطــر العمــات عندمــا تدخــل المنشــأة فــي تعامــات ماليــة بعمــات غيرعملتهــا الوظيفيــة .تتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــات بشــكل رئيســي علــى القــروض
الخارجيــة وعلــى مشــترياتها مــن مقاوليــن فــي الخــارج .
فيما يلي صافي تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية كما في  31كانون األول:

ريال سعودي

دينار كويتي
2016

2015

2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

صافي العمالت االجنبية
االلتزامات المالية (قروض)

391,850,032

410,968,887

33,445,558

34,407,916

391,850,032

410,968,887

33,445,558

34,407,916

ان الشــركة معرضــة لمخاطــر العمــات الناتجــة عــن القــروض ،وال يوجــد لــدى الشــركة سياســة لتخفيــض هــذا الخطــر وتــم عكــس اثــر هــذه المخاطــر ضمــن بيــان الربــح
أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.
ال تتعرض الشركة لمخاطر تغيير اسعار العمالت للمطلوبات التي بالريال السعودي حيث ان سعر صرف الدينار االردني ثابت مقابل الريال السعودي.
ان أثــر ارتفــاع اســعار عملــة الدينــار الكويتــي اعــاه بمعــدل  %5مقابــل الدينــار االردنــي لــادوات الماليــة كمــا فــي تاريــخ المركــز المالــي بافتــراض ثبــات جميــع
المتغيــرات االخــرى ســينجم عنــه خســارة وانخفــاض فــي صافــي االصــول بقيمــة  19.592.502دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول  2016مقابــل 20.548.444
دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول .2015

مخاطر السوق االخرى

تتعــرض المنشــأة لمخاطــر االســعار االخــرى نتيجــة اســتثمارها فــي ادوات ملكيــة لشــركات أخــرى ،ال تتعــرض الشــركة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر وذلــك نتيجــة لعــدم
وجــود اســتثمارات فــي ادوات حقــوق ملكيــة لشــركات اخــرى.

مخاطر السيولة

تنشــأ مخاطــر الســيولة نتيجــة ادارة رأس المــال العامــل للشــركة وســداد دفعــات القــروض والتســهيالت البنكيــة وفوائدهــا ،حيــث تتمثــل المخاطــر فــي أن تواجــه الشــركة
صعوبــات فــي الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عند اســتحقاقها.
تحــرص سياســة الشــركة علــى أن توفــر دائمــا الســيولة المناســبة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها .ويبيــن الجــدول التالــي االســتحقاقات التعاقديــة (تمثــل تدفقــات
نقديــة تعاقديــة غيــر مخصومــة) للمطلوبــات الماليــة:
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أقل من  3شهور

من  3شهور
الى  12شهر

من  1الى  2سنة

من  2الى 5
سنوات

أكثر من  5سنوات

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

دينار اردني

في  31كانون االول 2016
قروض

8,143,310

21,820,454

28,706,805

86,120,415

284,535,936

ذمم استمالك أراضي

178,638

178,639

-

-

-

مصاريف مستحقة

318,088

-

-

-

-

شيكات غير مقدمة للصرف

583,299

-

-

-

-

-

263,989

-

-

-

5,960

-

-

-

-

9,229,295

22,263,082

28,706,805

86,120,415

284,535,936

ذمم موردين
موظفين

في  31كانون االول 2015
قروض

6,289,983

17,436,915

27,940,637

83,821,911

314,151,053

ذمم استمالك أراضي

430,884

1,292,652

-

-

-

مصاريف مستحقة

292,946

-

-

-

-

شيكات غير مقدمة للصرف

37,776

-

-

-

-

ذمم موردين

97,636

172,909

-

-

-

موظفين

2,267

-

-

-

-

7,151,492

18,902,476

27,940,637

83,821,911

314,151,053
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إدارة رأس المال
تراقب ادارة الشركة رأس المال المعدل والذي يشمل جميع بنود حقوق الملكية (رأس المال واالحتياطيات واالرباح المتراكمة).
تهدف ادارة الشركة بادارة رأس المال لحماية قدرة الشركة على االستمرارية لتتمكن من تحقيق منافع للمتعاملين مع الشركة.
تراقــب االدارة هيــكل رأس المــال وتجــري التعديــات الالزمــة علــى مكوناتــه فــي ظــل متغيــرات الظــروف االقتصاديــة وطبيعــة المخاطــر المرتبطــة بموجــودات الشــركة،
وللحفــاظ علــى هيــكل رأس مــال متــوازن قــد تقــوم الشــركة بتخفيــض أو زيــادة رأس المــال او اســتبعاد بعــض الموجــودات لتخفيــض الديــن.
إن نسب الدين إلى راس المال المعدل بتاريخ  31كانون األول هي كما يلي:

2016

2015

دينار اردني

دينار اردني

قروض

425,295,590

445,376,803

يطرح :نقد وما في حكمه

()35,002,386

()25,893,047

صافي الدين

390,293,204

419,483,756

صافي حقوق الملكية

162,844,891

147,961,656

%240

%284

نسبة الدين الى حقوق الملكية
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652,857,992

3,217,041

1,854,484

2,804,500

3,847,556

75,664,626

73,230,046

69,677,761

37,960,665

40,902,403

30,250,476

30,250,476

120,369,676

97,456,069

59,934,779

2,660,847

2,453,866

322,721

دينار أردني

3,271,230

374,615

-

-

4,199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

449,745

-

2,442,671

دينار أردني

-

دينار أردني

تحويالت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( )2,753,315

2,753,315

الكلفة

656,129,222

3,591,656

1,854,484

2,804,500

3,851,755

75,664,626

73,230,046

69,677,761

37,960,665

40,902,403

30,250,476

30,250,476

120,369,676

97,456,069

59,934,779

357,277

5,207,181

2,765,392

دينار أردني

 31كانون أول
2016

140,673,258

2,281,522

811,537

1,205,396

1,067,790

7,620,361

13,193,450

13,752,288

11,980,983

13,981,738

13,234,629

13,237,737

2,638,239

21,355,843

24,311,745

-

-

-

دينار أردني

 1كانون الثاني
2016

25,588,013

166,261,271

2,552,606

881,080

489,867,951

69,543
271,084

139,818

3,026,585

2,929,202

2,787,110

1,478,987

1,568,143

1,134,393

1,134,393

4,814,787

3,859,646

2,268,824

-

-

973,404

1,493,606

2,644,147

65,017,680

57,107,394

53,138,363

24,500,695

25,352,522

15,881,454

15,878,346

112,916,650

72,240,580

33,354,210

357,277

5,207,181

-

1,039,050

105,498

1,310,894

1,207,608

10,646,946

16,122,652

16,539,398

13,459,970

15,549,881

14,369,022

14,372,130

7,453,026

25,215,489

26,580,569

-

-

-

2,765,392

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

إستهالكات

 31كانون أول
2016

صافي القيمة
الدفترية

اإلستهالك المتراكم

إن مشــاريع قيــد التنفيــذ ســوف يتــم البــدء بإســتهالكها عندمــا تصبــح جاهــزة لإلســتخدام وتتمثــل فــي مشــروع بنــاء وحــدة بخاريــة رابعــة ،وبلغــت التكلفــة المقــدرة الكمــال
المشــروع تحــت التنفيــذ  50.585.244دينــار اردنــي كمــا فــي  31كانــون االول  .2016بلغــت تكاليــف التمويــل المرســملة علــى المشــاريع تحــت التنفيــذ  18.649دينــار
أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016

اخرى

خزانات وقود

محطة تحويل غاز

مباني

وحدة توليد غازية سابعة

وحدة توليد غازية
سادسة

وحدة توليد غازية خامسة

وحدة توليد غازية رابعة

وحدة توليد غازية ثالثة

وحدة توليد غازية ثانية

وحدة توليد غازية اولى

وحدة توليد بخارية ثالثة

وحدة توليد بخارية ثانية

وحدة توليد بخارية اولى

دفعات على حساب اراضي
مستملكة

أراضي

مشاريع تحت التنفيذ

الكلفــة

 1كانون الثاني
2016

االضافات

 -٦ممتلكات واالت ومعدات بالصافي٢٠١٦-
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اخرى

خزانات وقود

محطة تحويل غاز

مباني

وحدة توليد غازية سابعة

وحدة توليد غازية
سادسة

وحدة توليد غازية خامسة

وحدة توليد غازية رابعة

وحدة توليد غازية ثالثة

وحدة توليد غازية ثانية

وحدة توليد غازية اولى

وحدة توليد بخارية ثالثة

وحدة توليد بخارية ثانية

وحدة توليد بخارية اولى

دفعات على حساب اراضي
مستملكة

أراضي

مشاريع تحت التنفيذ

الكلفــة

648,302,704

2,905,259

1,854,484

2,804,500

3,847,556

75,664,626

73,230,046

69,677,761

37,960,665

40,902,403

30,250,476

30,250,476

-

97,456,069

59,934,779

963,005

2,453,866

118,146,733

دينار أردني

 1كانون الثاني
2015

4,555,288

311,782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,697,842

-

2,545,664

دينار أردني

االضافات

 -٦ممتلكات واالت ومعدات بالصافي2015-

دينار أردني

تحويالت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,369,676

-

-

-

-

( )120,369,676

الكلفة

652,857,992

3,217,041

1,854,484

2,804,500

3,847,556

75,664,626

73,230,046

69,677,761

37,960,665

40,902,403

30,250,476

30,250,476

120,369,676

97,456,069

59,934,779

2,660,847

2,453,866

322,721

دينار أردني

 31كانون أول
2015

117,301,172

2,023,191

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 أردني

 1كانون الثاني
2015

23,372,086

258,331

69,543

105,498

113,190

3,026,585

2,929,204

2,787,110

1,478,987

1,568,143

1,134,393

1,134,393

2,638,239

3,859,646

2,268,824

-

-

-

دينار أردني

استهالكات

اإلستهالك المتراكم

140,673,258

935,519

1,042,947

1,599,104

2,779,766

68,044,265

60,036,596

55,925,473

25,979,682

26,920,665

17,015,847

17,012,739

117,731,437

76,100,226

35,623,034

2,660,847

2,453,866

322,721

دينار أردني

512,184,734

2,281,522

811,537

1,205,396

1,067,790

7,620,361

13,193,450

13,752,288

11,980,983

13,981,738

13,234,629

13,237,737

2,638,239

21,355,843

24,311,745

-

-

-

دينار أردني

 31كانون أول
2015

صافي القيمة
الدفترية
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 )7قرض اسكان موظفي الشركة
يمثــل هــذا البنــد قيمــة القــرض الممنــوح لصنــدوق اســكان موظفــي الشــركة بنــاء علــى قــرار مجلــس ادارة الشــركة لفتــرة غيــر محــدودة وبــدون فائدة ،قــرر مجلــس ادارة
الشــركة منــح صنــدوق اســكان موظفــي الشــركة مبلــغ  50.000دينــار اردني للعــام .2016

 -٨مخزون
2016

2015

دينار اردني

دينار اردني

قطع غيار ومستهلكات

25,610,707

22,057,627

الوقود

15,436,834

10,908,103

اعتمادات مستندية وطلبيات

1,339,472

4,645,743

42,387,013

37,611,473

 -٩ذمم وآرصدة مدينة أخرى
2016

2015

دينار اردني

دينار اردني

ذمم تجارية

421,647

9,901

ذمم موظفين

38,249

9,168

550

550

-

12,043

460,446

31,662

5,723,877

-

193,441

83,858

337

2,730

6,378,101

118,250

تأمينات مستردة
ايراد فائدة مستحق
مجموع الموجودات المالية عدا النقد وما في حكمه
دفعة مقدمة إلى مورد
مصاريف مدفوعة مقدما
أخرى

تتمثل الدفعة المقدمة إلى المورد وذلك عن مشروع إضافة الوحدة البخارية الرابعة.
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 -١٠ذمة شركة الكهرباء الوطنية
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

ذمة ايرادات الطاقة (*)

14,414,454

13,338,632

ذمة الوقود (**)

13,993,840

18,666,171

28,408,294

32,004,803

* 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 لالنتاج ،وتعتبر شركة الكهرباء الوطنية العميل الوحيد لشركة السمرا لتوليد الكهرباء.
** يمثل هذا البند الوقود المستهلك من قبل شركة الكهرباء الوطنية والذي توفره شركة السمرا من خالل شركة مصفاة البترول االردنية.

 -١١نقد وما في حكمه
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

34,997,986

-

ودائع لدى البنك

-

19,522,505

حسابات جارية لدى البنوك

-

6,366,542

4,400

4,000

35,002,386

25,893,047

حساب الخزينة الموحد

سلف نثرية

اشــارة الــى قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2نيســان  ، 2011والمتضمــن تحويــل كافــة ارصــدة حســابات الــوزارات والدوائــر الحكوميــة والمؤسســات المســتقلة لــدى البنــك
المركــزي والبنــوك التجاريــة المفتوحــة بالدينــار االردنــي والعمــات االجنبيــة الــى حســاب الخزينــة الموحــد لزيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد الماليــة المتاحــة وتعزيــز
الســيولة النقديــة للخزينــة وتخفيــض اللجــوء لالقتــراض.

 -١٢حقوق الملكية

رأس المال
يبلغ رأس مال شركة السمرا المصرح به  51مليون سهم بقيمة دينار لكل سهم مكتتب بها بالكامل.
احتياطي اجباري
تماشــيا مــع متطلبــات قانــون الشــركات االردنــي ،علــى الشــركة ان تقتطــع  %10مــن ارباحهــا الســنوية الصافيــة لحســاب االحتياطــي االجبــاري ويســتوجب االقتطــاع لــكل
ســنة ،علــى ان ال يتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع لهــذا االحتياطــي ربــع رأس المــال المكتتــب بــه.
إحتياطي إختياري
يتم تكوين االحتياطي االختياري باقتطاع  %20من االرباح السنوية الصافية لحساب احتياطي اختياري.
أرباح مدورة
فقط يتضمن هذا البند األرباح والخسائر وتوزيعات االرباح.
نســب مجلــس اإلدارة للهيئــة العامــة الموافقــة علــى تحويــل مبلــغ  15مليــون دينــار أردنــي مــن األربــاح المــدورة لخزينــة الدولــة – وزارة الماليــة فــي جلســته المنعقــدة
بتاريــخ  23آذار .2017
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 30تشرين الثاني 2015

 17أيار 2015

 09آذار 2005

 01تموز 2012

 08أيار 2005

 14نيسان 2010

 06أيار 2007

 18آذار 2010

 10آذار 2008

 12حزيران 2012

 16كانون األول 2009

 1شباط 2013

تاريخ منح القرض

ريال سعودي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

ريال سعودي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

العملة

إن جميع القروض الخارجية مضمونه من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية.

الصندوق السعودي للتنمية 21- 643

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي 620

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 696

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 848

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 462

الصندوق السعودي للتنمية 20-518

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 515

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 802

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 524

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 567

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 542

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 587

الجهة المقرضة

 -١٣قروض دائنة

 200مليون

 16مليون

12.250
مليون

 15مليون

 21مليون

 15حزيران
2040

 1حزيران
2038

 15تشرين
الثاني 2025

 15تموز
2035

 1نيسان
2030
 1آيار 2027

 193مليون

 20مليون

 15نيسان
2034

 1شباط
2031

 1تموز
2033

 1آب 2029

 18.5مليون

 30مليون

 30مليون

 30مليون

 1آذار 2034
ا أيلول 2032

 30مليون

دينار أردني

القيمة
االصلية
للقرض

تاريخ السداد
التام للقرض

2

3

4

2.5

4.5

2

4.5

3

4.5

3

3

3

%

معدل
الفائدة

27,836,186

-

-

1,625,155

870,619

2,785,980

2,437,335

2,646,681

2,147,526

3,993,238

3,807,506

3,761,073

3,761,073

دينار أردني

الجزء المتداول

425,295,590

1,469,682

1,454,088

15,392,539

31,922,411

29,252,790

31,975,876

34,522,936

35,251,581

57,669,786

61,984,686

60,246,818

64,152,397

دينار أردني

الرصيد

445,376,803

-

-

17,165,687

30,350,475

32,317,392

34,407,917

37,492,858

37,724,344

62,199,271

64,444,038

64,564,529

64,710,292

دينار أردني

الرصيد

397,459,404

1,469,682

1,454,088

13,767,384

31,051,792

26,466,810

29,538,541

31,876,255

33,104,055

53,676,548

58,177,180

56,485,745

60,391,324

دينار أردني

الجزء غير المتداول

2016

2015
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 -١٤مخصصات
مخصص مكافأة
نهاية الخدمة

مخصص قضايا

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2016
في  1كانون الثاني 2016

292,043

1,723,536

2,015,579

المحمل خالل السنة

33,885

357,277

391,162

المدفوع خالل السنة

()72,423

()1,723,536

()1,795,959

في  31كانون األول 2016

253,505

357,277

610,782

في  1كانون الثاني 2015

274,050

75,180

349,230

المحمل خالل السنة

17,993

1,681,255

1,699,248

المدفوع خالل السنة

-

()5,342

()5,342

رد مخصص انتفت الحاجة له

-

()27,557

()27,557

في  31كانون األول 2015

292,043

1,723,536

2,015,579

2015

-15ذمم و أرصدة دائنة اخرى
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

مصاريف مستحقة

318,088

292,946

شيكات غير مقدمة للصرف

583,299

37,776

ذمم موردين

263,989

230,545

ذمم موظفين

5,960

2,267

محتجزات مقاولين

5,656,709

5,656,709

مجموع المطلوبات المالية باستثناء التسهيالت البنكية

6,828,045

6,220,243

امانات وزارة الطاقة

372,188

-

امانات وزارة المياه

620,669

-

9,974

8,331

7,830,876

6,228,574

أمانات متفرقة
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ايضاحات حول البيانات المالية وتشكل جزءاً منها
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016
 -16مخصص ضريبة الدخل
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد بداية السنة

2,895,999

134,090

المكون خالل السنة

4,198,630

4,844,115

870,000

-

( )5,554,353

( )2,082,206

2,410,276

2,895,999

رديات ضريبية
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
فيما يلي تسوية ضريبة الدخل مع الربح المحاسبي:

2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

الربح المحاسبي

19,081,865

36,709,618

يطرح :ايرادات غير خاضعة للضريبة

( )1,651,457

( )16,593,762

يضاف  :مصاريف غير مقبولة ضريبيا

63,884

67,957

17,494,292

20,183,813

%24

%24

4,198,630

4,844,115

معدل الضريبة وفقا للقانون االردني
ضريبة دخل السنة
إن الشركة ملتزمة بتقديم كشف التقدير الذاتي سنوياً وفقا لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.
تم تسوية ضريبة دخل الشركة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام 2014

 -١٧ايردات مبيعات الطاقة
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

إيراد اإلستطاعة

77,752,524

70,504,088

إيراد اإلنتاج

1,293,443

1,922,797

260,764

-

79,306,731

72,426,885

إيرادات مبيعات الطاقة المتجددة *

* يمثــل هــذا البنــد اإليــرادات الناتجــة عــن مشــروع ريــاح معــان ومشــاريع الخاليــا الشمســية ،حيــث قــرر مجلــس الــوزراء تكليــف شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء
بــإدارة وتشــغيل وصيانــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة الممولــة مــن المنحــة الخليجيــة.
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ايضاحات حول البيانات المالية وتشكل جزءاً منها
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016
 -١٨تكلفة تشغيل و صيانة المحطة
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

11,942,073

6,104,769

مياه وكهرباء

292,507

241,315

وقود مستهلك

142,622

-

مواد كيماوية

62,237

87,940

مختبرات

35,833

56,406

سالمة عامة

33,845

41,726

أخرى

46,985

52,044

12,556,102

6,584,200

صيانة *

* قامت الشركة بإجراء الصيانات الشاملة والجزئية على الوحدات وبواقع ستة صيانات خالل عام  2016وأربعة صيانات في عام .2015

 -١٩رواتب ومنافع الموظفين
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

5,058,531

4,649,521

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

570,809

484,665

مساهمة الشركة في صندوق االدخار

382,345

352,184

مساهمة الشركة في التامين الصحي

249,521

231,233

مكافأة نهاية الخدمة

33,884

23,012

تأمين حياة

30,489

19,937

6,325,579

5,760,552

رواتب
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ايضاحات حول البيانات المالية وتشكل جزءاً منها
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016
 -٢٠مصاريف ادارية و تشغيلية
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

رسوم حكومية ورخص

728,359

556,987

حراسة

246,885

194,891

نظافة

116,600

102,284

كهرباء ومياه

101,929

92,856

كمبيوتر وانترنت

107,882

84,655

صيانة عامة ولوازم

163,443

78,694

تدريب

55,107

52,073

محروقات

30,325

32,461

ضيافة

23,761

32,185

رواتب وتنقالت أعضاء مجلس االدراة

24,500

29,505

دعاية واعالن

18,219

23,868

قرطاسية ومطبوعات واشتراكات

51,543

22,713

مياومات واقامة وسفر

40,648

22,332

اتصاالت

18,765

20,216

نشاط اجتماعي ورياضي

18,744

18,880

تأمين سيارات

14,795

16,327

فحوصات طبية

18,944

14,254

أخرى

10,749

12,857

أتعاب مهنية

30,782

12,337

مكافات أعضاء مجلس االدارة

12,000

12,000

تبرعات

1,319

10,000

1,835,299

1,442,375

 -21ايرادات أخرى
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

تشغيل تجريبي

368,758

-

خرداوات

27,202

7,371

نسخ عطاءات

15,570

36,948

-

27,557

12,178

1,455

423,708

73,331

رد مخصصات انتفت الحاجة اليها
ايرادات متنوعة
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ايضاحات حول البيانات المالية وتشكل جزءاً منها
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2016
 -22فروقات عملة
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

فروقات عملة متحققة

()383.271

519.036

فروقات اعادة تقييم القروض

1.579.034

16.543.650

1.195.763

17.062.686

 -23حسابات متقابلة
يمثــل هــذا البنــد ذمــم متقابلــة فــي ســجالت شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء ،وقــد نشــأت هــذد الذمــم نتيجــة لعمليــات شــراء الوقــود بيــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة
و شــركة مصفــاة البتــرول االردنيــة ،بحيــث تتولــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة طلــب الوقــود وتســديد ذمــة المصفــاة مباشــرة كمــا تتحمــل مــا ينشــأ مــن غرامــات تاخيــر
الســداد وهــذا علــى مبــدأ ( ،)Pass Thruوقــد بلــغ رصيــد شــركة مصفــاة البتــرول االردنيــة نتيجــة لعمليــات شــراء الوقــود خــال الســنة وغرامــات تأخيــر الســداد حيــث
بلغــت قيمــة غرامــات التأخيــر  51.249.074دينــار أردنــي وقيمــة الوقــود غيــر المســتهلك  3.335.499دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون االول  2016بنــاء علــى ذلــك
تــم اخــراج رصيــد شــركة مصفــاة البتــرول االردنيــة مــع مــا يقابلــه مــن ذمــم شــركة الكهربــاء الوطنيــة بتاريــخ البيانــات الماليــة وذلــك بســبب وجــود تحكــم وســيطرة
مــن قبــل شــركة الكهربــاء الوطنيــة فــي عمليــات شــراء الوقــود وســداد ثمنــه مباشــرة لشــركة المصفــاة دون وجــود وســاطة لشــركة الســمرا فــي العمليــة.

 -24االلتزامات الطارئة
قضايا
كمــا هــو وارد فــي كتــاب المستشــار القانونــي للشــركة قضايــا مقامــة مــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة علــى شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء والمتعلقــة بعــدم جاهزيــة
وحــدات التوليــد ،وحســب رأي المستشــار القانونــي فإنــه مــن الصعــب التكهــن بمبالــغ هــذه القضايــا.
اعتمادات مستندية
كما بتاريخ بيان المركز المالي كان لدى الشركة التزامات محتملة مقابل اعتمادات مستندية بمبلغ  1.607.654دينار أردني.
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