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أ/1 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

مساهمينا الكرام

يف كل عام تثبت رشكة توليد الكهرباء املركزية قدرتها املميزة عىل مواجهة  التحديات 

بعضها.  وتقاعد  التوليدية  وحداتها  بتقادم  املتعلقة  تلك  وخاصة  تواجهها،  التي  الكثرية 

للرشكة،  الكلية  التوليدية  القدرات  من   %  20 حوايل  تقاعدت   2014 العام  بداية  ففي 

وحوايل 50% من قدرة محطة الحسني الحرارية ، ولتجنب اآلثار املرتتبة عىل اغالق بعض 

محطاتها ، بادرت الرشكة بعرض مرشوعها إلعادة تأهيل محطة الحسني الحرارية ورفع 

كفاءتها وتخفيض استهالك الوقود فيها ، كام بادرت الرشكة بطرح عدد من البدائل االخرى 

ملحطات الريشة والعقبة ومنها ما يتعلق بالطاقة املتجددة . وبالرغم من عدم املبارشة 

مبرشوع محطة الحسني الحرارية بعد ، اال أن الرشكة حافظت عىل العاملني بالوحدات 

املتقاعدة وحرصت عىل استمراريتهم. 

وخالل هذ العام استمر كذلك تأثري مشكلة مواصفات الوقود الثقيل املستخدم يف توليد 

الكهرباء والذي يؤثر سلبا عىل الوحدات من خالل زيادة  متطلبات الصيانة املربمجة والوقائية ، وبالرغم من ذلك و بالرغم من تقاعد بعض 

الوحدات  فقد وصلت مبيعات الطاقة الكهربائية لعام 2014 اىل )7527( جيجاواط ساعة بنسبة منو مقدارها )8.38 %( عن العام 2013، اال 

أن نتائج االداء اظهرت انخفاضا يف األرباح قبل فرق العملة بلغت نسبته حوايل) 15.5 %( وبقيمة  )14.7(مليون دينار أردين لعام 2014 وذلك 

باملقارنة مع األرباح قبل فرق العملة لعام 2013 والبالغة )17.4( مليون دينار. كام حدث انخفاض يف كل من الحسابات املدينة  والدائنة 

للرشكة يف عام 2014 مقارنة مع عام 2013 ، حيث بلغت الحسابات املدينة لرشكة » الكهرباء الوطنية « يف عام 2014 ما قيمته )251.6( مليون 

دينار مقارنة مع  )283.2( مليون دينار لعام 2013 ، يف حني بلغت الحسابات الدائنة لرشكة » مصفاة البرتول األردنية « ما قيمته   )208.1( 

مليون دينار يف عام 2014 مقارنة مع )242.9( مليون دينار يف عام 2013.

اما فيام يتعلق بالرؤية املستقبلية للرشكة فإننا نسعى لالرتقاء بالرشكة مشمولة برؤية أكوابور انرتناشونال وذلك من خالل االستثامر فيها 

ويف كوادرها ، حيث تم بذل اقىص الجهود املمكنة إلعادة تأهيل محطة الحسني الحرارية وتم لهذه الغاية  املوافقة عىل الكثري من املتطلبات 

االضافية ، وتقدمنا بأسعار تقل عن أسعار مرشوع التوليد الخاص االول يف االردن يف العام 2005 ، ونحن حاليا يف خضم املراحل النهائية لالتفاق 

مع الحكومة االردنية مام سيكون له االثر االيجايب يف مواصلة مسرية الرشكة وتحسني ظروفها التشغيلية ورفع كفاءتها واستطاعتها التوليدية . 

كام  تأهلت رشكة أكوابور انرتناشونال اىل املرحلة الثانية من املشاريع الخاصة بالخاليا الشمسية والتي تهدف اىل املشاركة الفاعلة يف موضوع 

الطاقة املتجددة يف االردن مام سيحقق املشاركة الفاعلة ايضا لرشكة التوليد بهذه املشاريع.

العاملني يف الرشكة عىل اختالف مواقعهم عىل الجهود املبذولة لالرتقاء برشكتنا وتحقيق  الزمالء  الختام أقدم خالص شكري لجميع  ويف 

االنجازات املتوقعة منها ، وتحقيق الرؤية الطموحة التي تسعى لها، وكل الشكر ألعضاء مجلس االدارة عىل دعمهم املتواصل وللرئيس التنفيذي.

محمد بن عبدالله ابو نيان   

رئيس مجلس اإلدارة
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السيدات والسادة األفاضل،

يسعدنا يف رشكة توليد الكهرباء املركزية التواصل معكم من خالل اطالعكم يف هذا التقرير 

عىل االعامل و االنجازات التي سعت الرشكة اىل تحقيقها خالل العام املايض رغم التحديات 

التي واجهتها و التي ال تزال تواجهها يف عامها الجديد.

واصلت الرشكة يف عام 2014  أداء مسؤوليتها يف توليد الطاقة الكهربائية وقامت بتلبية 

الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية وحسب التوقعات املعتمدة من رشكة الكهرباء الوطنية 

والتي زادت بنسبة 8 % مقارنة مع العام السابق وذلك بالرغم من تقاعد 20% من الوحدات 

التوليدية مع بداية العام 2014.  

الوحدات  بعض  تعطل  يف  سببا  كانت  التي  الحوادث  بعض  مبعالجة  الرشكة  قامت  كام 

الغازية  الوحدة  ، وحادثة  )12( يف محطة رحاب  الغازية رقم  الوحدة  التوليدية مثل حادث 

االوىل يف محطة الريشة حيث عملت الكوادر الفنية واالدارية للرشكة عىل  اعادة تشغيل الوحدات التوليدية اىل العمل بأقىص رسعة 

واستدراك الخسائر الناتجة عن هذه الحوادث.

وخالل العام 2014 قامت الرشكة بتوقيع عدد من االتفاقيات  مع اكرث من جهة ، منها مع نقابة املهندسني لتدريب مهنديس حديثي 

التخرج  يف محطات الرشكة ، وكذلك االتفاقية العاملية مع النقابة العامة للعاملني يف الكهرباء و قدمت الرشكة من خاللها عدة امتيازات 

للموظفني ،  مثل املنح الدراسية ألبناء املوظفني املتفوقني ، ودعم قروض االسكان للموظفني وغري ذلك من االمتيازات االخرى.  

ويف مجال املوارد البرشية طورت الرشكة آليات منح حوافز أداء مجزية وغري مسبوقة للموظفني يف مختلف مستوياتهم ومواقعهم

 وقامت بتوفري الربامج والدورات التدريبية يف مختلف التخصصات  واملواقع  سعياً إىل رفع مستوى أداء العاملني .

ومبا يخص الجودة  فقد حصلت رشكة توليد الكهرباء املركزية خالل العام 2014 و بجميع مواقعها املتضمنة )املكاتب الرئيسية، 

الغازية( عىل  الريشة  كهرباء  الغازية، محطة  كهرباء رحاب  الحرارية، محطة  الحسني  كهرباء  الحرارية، محطة  العقبة  كهرباء  محطة 

شهادات نظام االدارة املتكاملة والذي يشمل نظام إدارة الجودة ISO 9001:2008 ونظام إدارة البيئة ISO 14001:2004 ونظام إدارة 

الصحة املهنية والسالمة العامة BS OHSAS 18001:2007 ، كام حصلت الرشكة عىل جائزة التمييز يف مجال الصحة والسالمة املهنية 

من املؤسسة العامة للضامن االجتامعي.

وختاماً، أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر لجميع العاملني يف الرشكة كلٌّ يف موقعه عىل ما بذلوه ويبذلونه من جهود مضنية وعطاٍء 

مستمر لتعزيز منجزات الرشكة ورفع كفاءتها ، والشكر لرئيس مجلس االدارة واعضاء املجلس عىل توجيهاتهم القيمة ، متمنني أن نتمكن 

من استكامل مسريتنا نحو مزيد من اإلنجازات.

أ/٢ كلمة الرئيس التنفيذي 

املهندس عمر الداعور

 الرئيس التنفيذي
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ب. تقرير مجلس اإلدارة
يرس مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويقدم لحرضاتكم تقريره السنوي السادس عرش متضمناً أهم نشاطات الرشكة وإنجازاتها والبيانات املالية 

للسنة املنتهية يف 2014/12/31.

1.أ. نشاط الشركة الرئيسي
توليد الطاقة الكهربائية يف مختلف مناطق اململكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة األولية والطاقة املتجددة وتوريدها إىل رشكة 

الكهرباء الوطنية بنوعية جيدة وتوافريه عالية وبأقل تكلفة ممكنة.

1.ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
اإلدارة :  عامن – خلدا – حي الخالدين شارع الحكم بن عمرو ـــــــــــ  بناية رقم ) 22 ( 

ص.ب: 2564 الرمز الربيدي 111953 عامن – االردن 

هاتف : 5340008 – 6 – 962+ 

فاكس:  5340800 - 6 – 962+

• محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية تقع محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية يف الجنوب الغريب من الحدود األردنية، وتبُعد عن مدينة 	

العقبة حوايل 22 كيلومرتاً جنوباً، عىل بُعد 1 كم من البحر األحمر وعىل ارتفاع يبلغ 35 مرتاً فوق سطح البحر وتقع يف مركز املنطقة الصناعية.

• محطة الحسني الحرارية تقع محطة توليد كهرباء الحسني الحرارية يف املنطقة الشاملية من األردن، وتبعد حوايل 30 كم شامل رشق 	

العاصمة عامن. تقع املحطة عىل ارتفاع حوايل )560( مرتا فوق سطح البحر و يف وسط املنطقة الصناعية يف الزرقاء.

• محطة توليد كهرباء الريشة الغازية تقع محطة توليد كهرباء الريشة يف املنطقة الرشقية من اململكة و تبعد نحو 350 كيلومرتاً من عامن.	

• محطة توليد كهرباء رحاب الغازية تقع محطة توليد كهرباء رحاب يف املنطقة الشاملية من األردن وتبعد حوايل 70 كم شامل العاصمة 	

عامن. وعىل ارتفاع حوايل 835 مرتاً فوق مستوى سطح البحر وتقع داخل منطقة ريفية واسعة تحيط بها األرايض الزراعية.

• محطة توليد كهرباء ماركا الغازية تقع محطة توليد كهرباء ماركا يف حي ماركا داخل حدود العاصمة عامن.	

• محطة توليد كهرباء جنوب عامن الغازية تقع محطة توليد كهرباء جنوب عامن عىل بعد 15 كيلومرتاً جنوب  العاصمة عامن وتقع ضمن منطقة ريفية.	

• محطة توليد كهرباء الكرك الغازية  تقع محطة توليد كهرباء الكرك داخل حدود مدينة الكرك وعىل بعد 120 كيلومرتاً جنوب العاصمة عامن.	

• محطة توليد كهرباء اإلبراهيمية تقع محطة توليد كهرباء االبراهيمية يف شامل االردن وعىل بعد حوايل 80 كيلومرتاً شامل العاصمة عامن. 	

• محطة توليد كهرباء حوفا تقع محطة توليد كهرباء حوفا يف شامل االردن وعىل بعد حوايل 92 كيلومرت شامل العاصمة عامن.	



www.cegco.com.jo11

والجدول التالي يبين اعداد الموظفين في كل محطة:
عدد املوظفنياملوقع179,269,451

151عامن -خلدااملكاتب الرئيسية – خلدا 

332العقبةالعقبة

264الزرقاءالزرقاء

163 املفرقرحاب - املفرق

38الرويشدالريشة - املفرق

30عامن ماركا - عامن

13عامنجنوب عامن

8جرشسد امللك طالل - جرش

7الكركالكرك

2إربدحوفا واإلبراهيمية - اربد
1008املجموع

* اليوجد أي فروع للرشكة داخل اململكة أو خارجها

1.ج. حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:
451ر269ر179  دينار أردين  

2. ال يوجد شركات تابعة للشركة
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3.أ. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم

رشكة إنارة الستثامرات الطاقة وميثلها:

اعتباراً من تاريخ   2011/7/18سعادة السيد محمد بن  عبد الله أبو نيان / رئيس مجلس اإلدارة

نائب الرئيس اعتباراً من تاريخ   2011/12/15 ولغاية 2014/4/5 سعادة السيد جوزيف فرانسيس جوميز 

نائب الرئيس اعتباراً من تاريخ   2014/4/6سعادة املهندس ثامر بن سعود الرشهان

اعتباراً من تاريخ  2007/10/31سعادة السيد توماس لريوي النغفورد / عضواً

رشكة إنارة »2« الستثامرات الطاقة وميثلها:

اعتباراً  من تاريخ  2013/3/17 ولغاية 2014/10/19سعادة السيد راجيت ناندا / عضواً 

اعتباراً  من تاريخ  2014/10/19سعادة السيد سانجيف ايري 

حكومة اململكة األردنية الهاشمية / وميثلها:

ً اعتباراً من تاريخ 2007/10/31 عطوفة السيدة دينا عبد الله الدباس / عضوا

اعتباراً من تاريخ  2012/10/4 ولغاية 2014/7/1سعادة املهندس محمود العيص /عضواً 

اعتباراً من تاريخ  2014/7/1سعادة املهندس زياد جربيل صربه /عضواً 

الوحدة االستثامرية/املؤسسة العامة للضامن االجتامعي /  وميثلها:

ً  اعتباراً من تاريخ 2013/3/17 سعادة السيد زيدون أبو حسان/ عضوا

الرئيس التنفيذي اعتباراً من 2013/2/1 عطوفة املهندس عمر احمد الداعور 
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سعادة السيد محمد بن عبد اهلل بن راشد أبو نيان 
رئيس مجلس ادارة رشكة توليد الكهرباء املركزية  

الـجـنسـيـــة : سعودي .

تاريخ امليـــالد : 28-11-1962/ 1382هـ .

الوظيفة الحاليـة : رئيس مجلس ادارة مجموعة أبونيان القابضة .

الخربات العملية 

• يتمتع محمد أبونيان بخربة واسعة تزيد عن 30 عاماً يف قطاعي املياه والطاقة. ويشغل 	

منصب رئيس مجلس إدارة رشكة أكوا باور وكذلك رشكة أبونيان القابضة.

• أساسياً لوحدات توليد 	 يف غضون إحدى عرشة سنة، أصبحت رشكة أكوا باور مطوراً 

وشامل  األوسط  الرشق  يف  الخاص  القطاع  من  املمولة  املحالة  املياه  وإنتاج  الطاقة 

أفريقيا، وجنوب أفريقيا، وجنوب رشق آسيا، مع إدارة أصول تقدر بحوايل 25 مليار 

الكهرباء و2.5 مليون مرت مكعب  إنتاجية 16.1 جيجاوات من  دوالر أمرييك، وسعة 

يوميًا من املياه املحالّة.

• الرشكات 	 من  العديد  إدارة  مجلس  وعضو  رئيس  منصب  أبونيان  محمد  شغل  كام 

يف  ساهمت  التي  املرموقة  القيادية  املناصب  من  عدداً  توليه  إىل  إضافة  املعروفة، 

تحقيق التقدم االقتصادي يف اململكة العربية السعودية.
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سعادة المهندس ثامر  بن سعود الشرهان
 نائب رئيس املجلس اعتباراً من تاريخ 2014/4/6

تاريخ امليـالد: 1961

الجنسيـــة: سعودي 

الخربات العملية :

يشغل ثامر الرشهان منصب العضور املنتدب لرشكة أكوا باور، وشغل سابقا منصب 

الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة مرافق ملدة سبع سنوات، وهي رشكة تخدم املدينتني 

السعودية  للرشكة  كرئيس  كذلك  وعمل  وينبع.  الجبيل  يف  الكبريتني  الصناعيتني 

املرافق )سابتانك(، ومدير أول لدى  للبرتوكيامويات، ورئيس لرشكة سابك لخدمات 

الرشكة العربية للبرتوكيامويات )برتوكيميا(.

واستطاع خالل عمله يف )سابك( والرشكات التابعة لها تكوين سجل حافل باإلنجازات 

الفريدة يف قطاعي الصناعة واملرافق. 

وتشمل إنجازاته التي متتد عرب 30 عاما يف القطاع الصناعي تحقيق منو استثنايئ يف كل 

رشكة من الرشكات التي عمل بها، كام تم الكشف عنه علنا يف رشكة )مرافق(.

العملية  اإلدارة  يتمتع بخربة واسعة يف مجال  ثامر الرشهان مهندسا محرتفا  ويعترب 

والتنفيذية يف قطاعي الصناعة واملرافق، كام يشغل كذلك منصب عضو مجلس إدارة 

يف العديد من الرشكات واملؤسسات الخريية.

وتخرج من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  بشهادة بكالوريوس العلوم يف تخصص 

الهندسة الكيميائية.
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سعادة السيد جوزيف فرانسيس جوميز 
نائب رئيس املجلس اعتباراً من تاريخ 2011/12/15 ولغاية 2014/4/5

تاريخ امليـالد: 1954/12/10

الجنسيـــة: سنغفوري 

الخربات العملية :

•   نائب رئيس مجلس االدارة /الرئيس التنفيذي للعمليات

•   رئيس تنفيذي / رشكة انارة الستثامرات الطاقة / االردن 

•   خبري / رشكة Mubadala Development company /  ابو ظبي 

•   نائب الرئيس التنفيذي /  SembCorp Industries  / سنغافورا 

•   SembCorp Utilities - سنغافورة 

•   SembCorp Gas – سنغافورة 

•   SembCorp Air Products – رئيس مجلس ادارة - سنغافورة 

•   SembCorp Cogen – سنغافورة 

•   SembCorp Utilities – اململكة املتحدة  

•   Wilton Energy Limited – اململكة املتحدة  

•   SembCorp Gulf Holding Co. – االمارات العربية املتحدة  

•   Phu My 3 BOT Power Company – فيتنام  
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سعادة السيد توماس ليروي النغفورد
تاريخ العضوية: 2007/10/31

تاريخ امليالد :24 /1941/6

الجنسيــة: أمرييك

التحصيل العلمي : 

- برنامج إدارة األعامل املتقدمة- جامعة هارفرد.

- ماجستري إدارة األعامل من جامعة كاليفورنيا- بريكيل .

- بكالوريوس إدارة األعامل من جامعة كاليفورنيا- بريكيل .

الخربات العملية:

• نائب رئيس مجموعة رشكة اتحاد املقاولني.	

• انضم إىل مجموعة رشكة اتحاد املقاولني / رئيس إدارة االستثامر/ 2001	

• مناصب 	 يف  عمل  املقاولني  اتحاد  رشكة  إىل  النغفورد  السيد  انضامم  قبل 

 )CFO(املاليني املوظفني  كبري  بوصفه  والتعمري/  الهندسة  تنفيذية يف مجال 

 Parsons يف ماساشوستس ومؤسسة Stone & Webster Incorporated يف

Corporation يف كاليفورنيا- الواليات املتحدة األمريكية.

•  عمــل الســيد النغفــورد ملــدة ســت ســنوات كمدقــق حســابات ملكتب	

 Price Water House يف لــوس انجلــوس كاليفورنيا-الواليــات املتحــدة 

األمريكية.
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عطوفة السيدة دينا عبداهلل أحمد الدباس
تاريخ العضوية: 2007/10/31

الجنسيـــة: أردنية

التحصيل العلمي:

• ماجستري اقتصاد / الجامعة األردنية 1984	

• دبلوم تخطيط إقليمي / جامعة لندن 1979	

• بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعامل / الجامعة األردنية 1978	

الخربات العملية:

• رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة خالل الفرتة 3/ 5/ 2011 . ولغاية 2014/4/30	

• أمني عام الهيئة التنفيذية للتخاصية اعتباراً من تاريخ 7/ 4/ 2008 .	

• مدير قطاع )5/ 1998 - 4/ 2008(	

• أعامل استشارية / قطاع خاص )1996 – 1997(	

• البنك املركزي األردين )1982 – 1996(	

• اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عامن ) 1978 – 1979(	
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سعادة المهندس محمود عمر العيص
تاريخ العضوية: 2012/10/4 لغاية 2014/7/1

تاريخ امليالد: 1956/5/1

الجنسيـــة: أردين

التحصيل العلمي: بكالوريوس هندسة ميكانيكية /جامعة حلب / سوريا ،1984

الخربات العملية:

• مدير مديرية التخطيط، وزارة الطاقة والرثوة املعدنية 2003.	

• الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، 2007.	

• سكرتري اللجنة الوطنية االردنية ملجلس الطاقة العاملي 2003.	

• عضو مجلس ادارة رشكة توزيع الكهرباء )26 / 6/ 2006 - 1/ 7/ 2008 (.	

• عضو مجلس ادارة رشكة البرتول الوطنية )1/ 7/ 2008 - 3/ 10 / 2012 (.	

• عضو مجلس ادارة مركز االمري فيصل لبحوث البحر امليت والبيئة والطاقة/	

• جامعة مؤتة 12 / 10 / 2010 - 13 / 10 / 2012 (.	

• عمل خبرياً مع برنامج االمم املتحدة يف عامن ملرشوع التغري املناخي يف االردن.	

• الوكالة 	 لربامج  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  ومحارضاً  خبرياً  عمل 

الحاسوبية الخاصة بالطاقة والكهرباء والبيئة.
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سعادة السيد راجيت ناندا 
تاريخ العضوية: 2012/4/30 ولغاية 2014/10/19

تاريخ امليالد: 1970/9/12

الجنسية: هندي 

التحصيل العلمي: MBA – مالية

الخربات العملية: الرئيس املايل لرشكة أكوابور 
• فيام يخص 	 إىل مسؤولياته  باإلضافة  باور  أكوا  التنفيذي لالستثامر لرشكة  الرئيس  ناندا منصب  راجيت  يشغل 

الجديدة  االعامل  تطوير  تشمل  متعددة  مجاالت  يف  العمل  تتضمن  والتي  العاملي  املستوى  عىل  الرشكة  منو 

واالستحواذ ومتويل املشاريع و الرشكات و األعامل القانونية.

•  وقد استطاع السيد راجيت ناندا خالل مسريته من القيادة واإلرشاف بنجاح عىل هيكلة ومتويل العديد من 	

السعودية،  العربية  اململكة  سلطنة عامن،  منها  دول  عدة  املستقلة يف  املياه  وتحلية  الكهرباء  توليد  مشاريع 

اململكة األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، أبوظبي – اإلمارات العربية املتحدة، قطر، تايلند، سنغافوره، اململكة 

املغربية، تركيا، جنوب افريقيا.

•  كام يرشف حاليا عىل أعامل التوسع الدويل الرسيع ألعامل رشكة أكوا باور عرب دول مجلس التعاون للخليج 	

العريب وتركيا واألردن باإلضافة لدول شامل أفريقيا والجزء الجنويب من قارة افريقيا. كام كان له دور يف املبادرة 

واإلرشاف عىل العديد من أعامل االستحواذ لرشكة أكوا باور يف كل من اململكة االردنية الهاشمية وسلطنة عامن.

•  وقبل إنضامم السيد راجيت ناندا للعمل يف رشكة أكوا باور يف عام 2009 م مبنصب املدير املايل للرشكة، شغل سابقا 	

منصب املدير املايل اإلقليمي لرشكة جي دي إف سويز, ملنطقة الرشق األوسط وآسيا وأفريقيا حتى ديسمرب 2008 م.

• املناصب اإلدارية	

• منطقة 	 يف  واملرافق  الطاقة  رشكات  من  العديد  يف  إدارة  مجلس  عضو  منصب  ناندا  راجيت  السيد  يشغل 

الرشق األوسط وأفريقيا ومنها: رشكة رابغ العربية للمياه والكهرباء » راويك«، رشكة الجبيل للمياه والكهرباء 

اإلمتياز  رشكة  »نوماك«،  والصيانة  للتشغيل  األوىل  الوطنية  الرشكة  »رابيك«،  للكهرباء  رابغ  رشكة  »جواب«، 

للتشغيل والصيانة » اإلمتياز«، الرشكة السعودية املاليزية للمياه والكهرباء » سامويك«، أكوا باور انرتناشونال 

ملتد(جافزا،  هولدنغز  جوردان  باور  )أكوا  ملتد(جافزا،  هولينغز  غلوبال  باور  أكوا  (جافزا)،  ليمتد   هولدينغز 

هولدينغز( بلوفديف  باور  )أكوا  ملتد(جافزا،  هولدنغز  )كرييكال  (جافزا،  ملتد  هولدنغز  كرييكال  باور  )أكوا 

يس، اف  أي  دي   - (ديب  التأمني  ــادة  إلع بــاور  أكــوا   ( (جافزا،  ملتد  هولدنغز  موتيز  بــاور  ــوا  )أك  جافزا، 

يس،  أف  أي  دي   – ملتد(ديب  موتيز  بــاور  )أكــوا  يس،  أف  أي  دي   – يس(ديب  أل  أل  سريفيسز  بــاور   )أكــوا 

البحرين،  ) ملتد  هولدنغز  كــرييــكــال  بـــاور  ـــوا  )أك (الــبــحــريــن،  هولدنغز  البحرين  بـــاور  ـــوا   )أك

الــبــحــريــن،  ــضــة(  ــاب ــق ال للتشغيل  الــجــبــيــل  )رشكــــة  ــن،  ــري ــح ــب (ال ملــتــد  هــولــدنــغــز  ــال  ــك ــريي ك  ( 

األردن،  »سيجكو«(  املركزية  الكهرباء  توليد  رشكة   ( (البحرين،  القابضة  مرافق  أيه  جيه  أس   )رشكــة 

(األردن،  يس  أس  يب  ــامر  ــث ــت واالس للطاقة  إنــــارة  ـــة  )رشك األردن،   ) للطاقة  الـــرائـــدة  ـــة   )رشك

(عــامن،  كومبني  إليكرتيك  بــاركــا  ــاور  ب )أكـــوا  األردن،  يس(  أس  يب  للطاقة  األحــمــال  البحر  ــة   )رشك

والصيانة(عامن،  للتشغيل  األوىل  الوطنية  )الــرشكــة  ــامن،  (ع كومبني  بروجيكت  باركا  ــاور  ب ــوا   )أك

 )رشكة أكوا باور سوال أفريكا بوكبورت ( جنوب أفريقيا، )رشكة أكوا باور افريكا هولدنغز ملتد(جنوب أفريقيا، 

تركيا،  ســريكــيــتــي(  أنــونــيــم  تــيــكــاريــت  يف  يونيتيم  يف  إسليتمي  إلــكــرتيــك  جـــوك  ـــوا  أك ـــة   )رشك

ــرب،  ــغ (امل ورزازات  ـــاور  ب ـــوا  أك ـــة  )رشك ــا،  ــي ــرك (ت سريكيتي  أنــونــيــم  ــي  ــريج إن ـــاور  ب ـــوا  أك ـــة   )رشك

)رشكة أكوا باور ماروك (املغرب، )رشكة أكوا باور جوردان جرنيشن ملتد ، رشكة أكوا باور باركا بروجيكت يت أس أيه كومبني(

موريشوس  )2 باركا سريفيسيز  باور  أكوا  )رشكة  (موريشوش،   1 باركا سريفيسيز  باور  أكوا  )رشكة   موريشوش، 

)رشكة أيه يس اف رينيوابل إنريجي ملتد (مالطا، )رشكة أكوا باور كاراد يب يف( بلغاريا.
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 سعادة السيد سانجيف إيير 
تاريخ العضوية : 2014/10/19

 تاريخ امليالد : 1962/4/3

الجنسية : هندي

التحصيل العلمي : محاسب قانوين – الهند

الخربات العملية :

• رئيس تنفيذي عمليات اعتبارا من تاريخ  2014/2/28 ولغاية 2014/10/19	

• العمل يف 	 من  أعوام  ،وأكرث من عرشة  الدولية  الخربة  من  عاماً  ثالثة وعرشون 

مجال خصخصة قطاع الطاقة. تم التعامل لتنفيذ مشاريع الطاقة الخرضاء، ولديه 

خربة يف مناقشة اتفاقيات االمتياز خالل فرتة التملك يف مجال الطاقة.
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سعادة السيد زيدون ممدوح عبد الرحمن أبو حسان
تاريخ العضوية:   2013/3/17

تاريخ امليـالد:  1968/5/1

الجنسيـــة:   أردين 

كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  ومرصفية  مالية  علوم  بكالوريوس  العلمي:  التحصيل 

)الواليات املتحدة( خريج عام 1988.

 

الخربات العملية :

• مستشار لرئيس  صندوق استثامر أموال الضامن االجتامعي.	

• املشاريع 	 ومتويل  املصارف  وقطاع  واألعامل  االستثامر  بأمور  الخربة  من  عاماً   11

واملساهامت الخاصة .

• االستثامرية 	 )الوحدة  االجتامعي  الضامن  أموال  استثامر  تقلد عدة مناصب بصندوق   

سابقاً( ومنذ التأسيس.

• عمل مدير لدائرة متويل املشاريع واملساهامت الخاصة، ومديراً  للدائرة املالية واإلدارية 	

خالل فرتة التأسيس وكانت هذه الدائرة  تشمل يف حينها املوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات.

•  عمل مستشار للمدير العام  لالستثامرات االسرتاتيجية  عندما تم انتدابه  لفرتة ثالث 	

سنوات لدى املؤسسة العامة للضامن االجتامعي. 

• عمل عىل صياغة قانون التقاعد االختياري التكمييل. 	

• 	 .United Business Machines. JD Edwards  عمل مدير عقود حوسبة لدى الرشكة املتحدة لآلليات

IBM حينها كانت منبثقة عن

• عمل مدير لدائرة التمويل يف رشكة الجيدة للسيارات والتجارة خالل سنة 2000 وسنة 	

2001 . حينها كانت رشكة الجيدة اكرب رشكة خاصة بقطر وبحجم مبيعات سنوي يفوق 

ال 25 مليون دوالر. 80% من تلك املبيعات كانت من خالل التمويل الداخيل.

• عمل يف القطاع الخاص يف مجال تصنيع السرياميك وتجارة املنتوجات البحرية ملدة سبعة سنوات.	

• عمل يف القطاع املرصيف يف الواليات املتحدة يف كاليفورنيا ملدة ثالث سنوات يف قطاع 	

اإللتحاق  وتخللها   1992 وعام   1989 عام  بني  ما  التجاري  والتمويل  العقاري  التمويل 

بربنامج التدريب يف البنك ومدته ستة عرش شهر.
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سعادة المهندس زياد جبريل صبره
تاريخ العضوية: 2014/7/1

تاريخ امليالد: 1960/10/22

الجنسية: أردين 

منذ  الريموك  جامعة  من  امليكانيكية  الهندسة  يف  البكالوريوس  درجة  العلمي:  التحصيل 

عام 1984.

الخربات العملية:  

• عمل 	 حيث   ،1987 عام  منذ  املعدنية  والــرثوة  الطاقة  وزارة  يف  بالعمل  التحق 

خالل الفرتة 1987 – 1996 يف مديرية الطاقة املتجددة يف هذه الوزارة كمهندس 

التجريبية يف منطقتي حوفا  الرياح  أبرزها مرشوعي طاقة  دراسات ومشاريع من 

واإلبراهيمية/محافظة اربد ، باإلضافة دراسات الجدوى االقتصادية ملرشوع الطاقة 

الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء يف منطقة القويرة/العقبة . ويف عام 1997 أصبح 

رئيساً لقسم تطبيقات الطاقة املتجددة ، ويشغل حالياً  ومنذ عام 2005 منصب 

مدير مديرية الطاقة املتجددة.  

•  شارك يف العديد من الدورات التدريبية واملؤمترات محلياً وعربياً ودولياً يف مجال 	

الطاقة بشكل عام والطاقة البديلة بشكل خاص من أبرزها دورة تدريبية متقدمة 

الطاقة  ومصادر  املناخية  املعلومات  مجال  يف   )1990-1989( ايطاليا  يف  عام  ملدة 

املتجددة، ودورة أخرى متخصصة ملدة عام يف أملانيا )1998-1999( يف مجال طاقة 

الرياح باللغة األملانية.

• للدراسات 	 الخاصة  العطاءات  ولجان  الفنية  اللجان  من  العديد  يف  عضواً  شغل 

واملشاريع يف مجال عمل املديرية من أبرزها مشاريع التوليد الخاص للكهرباء من 

العروض  ولجان  النفايات  وطاقة  الشمسية  والطاقة  الرياح  وطاقة  الزيتي  الصخر 

املبارشة للطاقة املتجددة. 

• كام أنه عضواً يف مجلس أمناء املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف 	

اللجنة  يف  وعضواً   ، األردنية  الجامعة  يف  الطاقة  مركز  إدارة  مجلس  ويف  القاهرة 

التوجيهية العاملية ملؤمتر الطاقة املتجددة التابع للشبكة العاملية للطاقة املتجددة. 

ويعمل كضابط ارتباط لألردن لدى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اإليرينا ولدى 

االتحاد من أجل املتوسط.  
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عطوفة المهندس عمر الداعور
املنصب الحايل : الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 2013/2/1

تاريخ امليالد : 1954/3/22

الكهرباء  توليد  رشكة    يف  التنفيذي  الرئيس  منصب  الداعـور  عـمر  املهندس  يشغل 

املركزيه  و لديه ما يزيد عن  30 عاماً من الخربة يف إدارة املؤسسات الهندسية الخاصة 

مبحطات الطاقة.

كان املهندس الداعـور عضواً يف الفريق اإلداري للرشكة منذ عام 2000 ، وقبل توليه

منصب الرئيس التنفيذي للرشكة شغل عدة مراكز فيها تضمنت منصب نائب املدير 

العام  املدير  ونائب   ، األعامل  لتطوير  التنفيذي  واملدير   ، والتخطيط  للتطوير  العام 

صياغة  يف  ساهم   املواقع  هذه  وضمن   . بالوكالة  التنفيذي  والرئيس  الفنية  للشؤون 

خطط  واسرتاتيجيات الرشكة لتطوير موجوداتها وإدارة مشاريع التوسعة فيها خاصة يف 

محطات العقبة  ورحاب،  باإلضافة  اىل مرشوع تسجيل تحويل محطة العقبة الحرارية 

لحرق الغاز كأول مرشوع بيئي يف االردن لدى  UNFCCC وهو املرشوع الذي حاز 

للبرتول  الدويل  أبوظبي  ومؤمتر  معرض  خالل   2008 لعام  مرشوع  أفضل  جائزة  عىل 

.ADIPEC أديبك

كام عمل خبريا  لدى  الوكالة الدولية األملانية للتعاون  »GIZ«  ووزارة املياه و الكهرباء 

يف الرياض - اململكة العربية السعودية.  

يحمل املهندس عـمر الداعـور شهادة الدبلوم العايل يف الهندسة امليكانيكية من جامعة

”بوخوم“ األملانية يف عام 1979 ، بتخصص ديناميكا وتصميم االنظمة و املعدات.

3.ب. أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم
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سعادة السيد نديم رزفي
املنصب الحايل:  رئيس تنفيذي للعمليات 

اعتباراً من  2014/10/20

تاريخ امليالد :  1967

الخربات العملية:

• تم تعيني السيد نديم رزيف الرئيس التنفيذي للعمليات يف رشكة توليد الكهرباء 	

املركزية /األردن اعتبارا من 19 أكتوبر 2014 .

• ويعترب خبرياً مالياً من الباكستان ، والذي لديه أكرث من 23 عاما من الخربة يف 	

قيادة وبناء األعامل التجارية.  

• وقبل انضاممه إىل رشكة توليد الكهرباء املركزية ، كان يشغل الرئيس التنفيذي 	

منذ  السعودية  العربية  اململكة  يف  الكهرباء  النتاج  هجر  رشكة  يف  للعمليات 

 2007 عام  من  عامن  بركاء/  باور  أكوا  لرشكة  التنفيذي  والرئيس   2013 عام 

إىل عام 2012، وكان له دور فعال يف الفوز بالعديد من األوسمة لرشكة بركاء 

بركاء   املوجودة يف  املياه  توسيع مرفق  املياه مبا يف ذلك  الطاقة وتحلية  النتاج 

وتحت قيادته  حققت رشكة بركاء سجل خايل من االصابات يف مجال السالمة 

واملياه للكهرباء  تأسيس ثالث رشكات  رئيسيا يف  وكان مساهام   لعرش سنوات، 

) اكوا باور  بركاء ، AES Lalpir و AES PakGen ( وخربته الرئيسية هي يف 

مجال املالية وبناء االعامل والتشغيل.
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االســـــم : سامي يحيى حمتو أبــزاخ
املنصب الحايل: مستشار وأمني رس مجلس اإلدارة  

تاريخ التعيني: 1987/8/22 

تاريخ امليالد : 1956/4/2

التحصيل العلمي : ليسانس حقوق 1980

الخربات العمليــة

مستشار اللجنة اإلدارية للشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني وأمني رسمجلس االدارة:2012/1/26-2010/12/1 

 املدير التنفيذي للعالقات املؤسسية والتعاون:2008 – 2010/11/30 

 مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية:2001 - 2008 

 مدير دائرة اإلدارة وشؤون املوظفني:1999 - 2001 

 رئيس قسم اإلدارة / محطة توليد كهرباء الحسني الحرارية:1994 - 1999 

 مرشف إداري / محطة توليد كهرباء الحسني الحرارية:1987 - 1994 

 مصفاة برتومني الرياض / السعودية:1979 - 1987 

 رشكة مصفاة البرتول األردنية:1974 - 1978 

 

االســـــم : زكية عبد الغني سليمان جردانة
املنصب الحايل: مراقب مايل 

تاريخ التعييـن: 1983

تاريخ امليـالد :1962/11/7

التحصيل العلمي: بكالوريوس محاسبة واقتصاد عام 1983 الجامعة األردنية

الخربات العملية: 

 مراقب مايل - رشكة توليد الكهرباء املركزية:من آذار 2014 وحتى تاريخه

مدير تنفيذي / مالية - رشكة توليد الكهرباء املركزية:2007- آذار2014 

مدير مايل - رشكة توليد الكهرباء املركزية:1999 - 2006 

رئيس وحدة تطوير األنظمة - رشكة الكهرباء الوطنية:1997 - 1998

محاسب يف سلطة الكهرباء األردنية:1983 - 1996
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االســـــم   :  المهندس ماهر محمد عطية طبيشات
املنصب الحايل  : مدير تنفيذي ادارة املوجودات 

تاريخ التعيني : 1992/8/23

تاريخ امليالد: 1967/12/12

التحصيل العلمي: بكالوريوس هندسة ميكانيكية-جامعة العلوم والتكنولوجيا-اربد-األردن

الخربات العملية :

• مدير تنفيذي تشغيل وصيانة 2010/12/1–  2012/1/26

• مدير تنفيذي موجودات/ رشكة توليد الكهرباء املركزية2009/6- 2010/11/30   

• مدير تطوير األعامل/ رشكة توليد الكهرباء املركزية5/ 2007- 5/ 2009

• مدير دائرة الهندسة امليكانيكية/ رشكة توليد الكهرباء املركزية5/ 2007/5-2005

• نائب/مدير مرشوع/ رشكة توليد الكهرباء املركزية10/ 2003- 2005/4

• مرشوع رحاب الدورة املركبة/مدقق تصاميم املوردين/ رشكة توليد الكهرباء املركزية2002/6- 2003/9

• مهندس مرشوع ورئيس مهندسني ميكانيكيني/مرشوع محطة 2001/5- 2002/5

العقبة الحرارية )مرشوع حرق الغاز ( 

• مهندس ميكانييك مرشوع توسعة رحاب/رشكة توليد الكهرباء املركزية2001/1- 2001/4

• عدة مناصب رشكة الكهرباء الوطنية1999-1995

• سلطة الكهرباء األردنية1992 - 1995

• مهندس ميكانييك/القوات املسلحة األردنية1991 -1992



www.cegco.com.jo27

اإلســـــم : المهندس علي حسين إبراهيم الرواشده
املنصب الحايل : املدير التنفيذي تشغيل وصيانة

تاريخ التعيني : 1996/2/4

تاريخ امليالد : 1971/2/18

التحصيل العلمي : بكالوريس هندسة ميكانيك / قوى حرارية 

الخربات العملية:

مدير تنفيذي لقطاع الخدمات الهندسية•2009/8/20 –  2012/1/26

مدير دائرة الهندسة امليكانيكية / إدارة  التطوير واملشاريع•2008/9/2 –  2009/8/19

رئيس قسم الهندسة امليكانيكية / إدارة التطوير واملشاريع•2006/5/31 – 2008/9/1

مهندس أول يف دائرة الهندسة امليكانيكية / إدارة املشاريع•2002/8/20 – 2006/5/30

مهندس صيانة ميكانيكية / محطة العقبة الحرارية•2000/1/1 – 2002/8/19

مهندس إرشاف / مرشوع محطة العقبة الحرارية / املرحلة الثانية•1996/2/4 – 2000/1/1

مهندس صيانة يف الرشكة العربية للصناعات الورقية والكرتون•1995/5/2 – 1996/2/3

مهندس مبيعات يف رشكة جرش للطالء الكهروكيميايئ •1994/3/1 – 1995/4/30
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االسم :  المهندس عدنان محمد عبد الرحمن الدهون
املنصب الحايل : املدير التنفيذي ادارة سلسلة التزويد 

تاريخ التعيني : 1985/10/20

تاريخ امليالد :  1957/6/24

التحصيل العلمي : بكالوريوس هندسة كهربائية /1985 – جامعة كوسوفا – يوغوسالفيا

الخربات العملية :

املدير التنفيذي ألداره  سلسة التزويد •2012/1/27 ولغاية االن

املدير التنفيذي لدعم األعامل / رشكة توليد الكهرباء املركزية•2010/12/1 – 2012/1/26

نائب املدير التنفيذي-لشؤون اإلنتاج /رشكة توليد الكهرباء املركزية•2009/9/24–2010/11/30

رئيس إدارة محطة العقبة الحرارية/ رشكة توليد الكهرباء املركزية•2009/9/23-2003/10/25

مدير دائرة أمانة رس لجان العطاءات/رشكة توليد الكهرباء املركزية•2003/10/24-2003/9/1

الكهربائية/ •2003/8/30-1999/12/31 الهندسة  دائرة  الكهربائية  الهندسة  قسم  رئيس 

مساعدية الشؤون  الفنية – رشكة توليد الكهرباء املركزية

رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالوكالة املشاريع /رشكة توليد الكهرباء املركزية•1999/12/30-1999/2/22

الحرارية-املرحلة •1995/2/21–1999/12/21 العقبة  كهرباء  ملحطة  مرشوع  مدير  مساعد 

الثانية املستشارين/رشكة توليد الكهرباء املركزية

العقبة •1995/2/20-1993/4/12 محطة  ملرشوع  املستشارين  فريق  مع  كهرباء  مهندس 

الحرارية/رشكة توليد الكهرباء املركزية

مهندس كهرباء دائرة الهندسة الكهربائية/املشاريع-رشكة توليد الكهرباء املركزية•1988/3/21–1993/4/11

مهندس كهرباء مع املستشارين ملتابعة مرشوع املرحلة الثانية /رشكة توليد الكهرباء املركزية•1988/3/20-1986/11/15

فريق •1986/11/16-1985/10/20 ضمن  وكذلك  الحرارية  العقبة  محطة  يف  متدرب  مهندس 

املستشارين Chas.T.Main / رشكة توليد الكهرباء املركزية

مهندس كهرباء مع املستشارين ملتابعة مرشوع املرحلة الثانية /رشكة توليد الكهرباء املركزية•1988/3/20-1986/11/15

فريق •1986/11/16-1985/10/20 ضمن  وكذلك  الحرارية  العقبة  محطة  يف  متدرب  مهندس 

املستشارين Chas.T.Main / رشكة توليد الكهرباء املركزية
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 االســـــم: إسماعيل أحمد إسماعيل قنيص
املنصب الحايل: مدير دائرة املحاسبة  

تاريخ امليـالد: 1958/9/14

تاريخ التعيني : 1979/12/13

التحصيل العلمي:

• درجة البكالوريوس يف املحاسبة، جامعة اإلسكندرية، مرص 1985/5م.	

• محاسب قانوين عريب، عضو املجمع العريب للمحاسبني القانونيني 1996م.	

الخربات العملية:
 •  مدير دائرة الحسابات والتقارير/ رشكة توليد الكهرباء املركزية.2008/9/1- لآلن

• مدير مايل / رشكة توليد الكهرباء املركزية.2008/9/1-2007/3/1
• رئيس قسم الحسابات / رشكة توليد الكهرباء املركزية.2007/2/28-1999

• محاسب / رشكة الكهرباء الوطنية.1979 – 1998

اإلســـــم : ابراهيم محمود موسى ناصر 
املنصب الحايل : مدير مايل 

تاريخ التعيني : 1998/9/14

تاريخ امليالد : 1975/6/5

التحصيل العلمي :   - بكالوريوس محاسبة - الجامعة االردنية 1997 

                          - JCPA  شهادة محاسب قانوين اردين 2007

الخربات العملية:

• مدير مايل    2014/1/1-- حتى تاريخه 	

• مدير مايل ) بالتعيني(  2013/1/1 - 2014/12/31	

• رئيس قسم ادارة التقارير )املراجعة الداخلية سابقا( - الدائرة املالية 2005/1/1 - 2012/12/31	

• محاسب يف رشكة توليد الكهرباء املركزية ) رشكة الكهرباء الوطنية(  1998/9/14 - 2004/12/31	

• محاسب يف القطاع الخاص  1997/4/26 - 1998/9/13	
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4. أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

كشف املساهمني الذين تزيد نسبتهم عن %5 
            2014

اردنية50.83%15,250,000رشكة انارة الستثامرات الطاقة1
اردنية40.00%12,000,000حكومة اململكة االردنية الهاشمية2
اردنية9.00%2,700,000املؤسسة العامة  للضامن االجتامعي3

كشف املساهمني الذين تزيد نسبتهم عن %5 
2013
اردنية50.83%15,250,000رشكة انارة الستثامرات الطاقة1
اردنية40.00%12,000,000حكومة اململكة االردنية الهاشمية2
اردنية9.00%2,700,000املؤسسة العامة  للضامن االجتامعي3

5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع الكهرباء
  بلغ الحمل األقىص اإلجاميل يف اململكة )2930( ميجاواط يف عام 2014  مقارنة مع  )2995( ميجاواط يف عام 2013 أي بنسبة منو مقدارها 

)-2.17%( ، وبلغ الحمل األقىص للنظام الكهربايئ املوحد )2900( ميجاواط يف عام 2014 مقارنة مع )2975( ميجاواط يف عام2013  ، أي بنسبة 

منو مقدارها ) -2.52 %(، كام بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية يف اململكة )18269( جيجاواط ساعة يف عام 2014  مقارنة مع )17287( جيجاواط 

ساعة يف عام 2013 اي بنسبة منو مقدارها )5.68%(. ساهمت الرشكة من خالل استطاعتها البالغة )1392( ميجاواط والتي تشكل )%32.9(

من اجاميل استطاعة النظام الكهربايئ بإنتاج  )7964.3( جيجاواط ساعة اي ما نسبته )43.6%( من اجاميل الطاقة الكهربائية يف اململكة يف عام 

2014، يف حني ساهمت الرشكات االخرى مبا نسبته )%56.4(.

بلغت مبيعات الرشكة من الطاقة الكهربائية )7526.9( جيجاواط ساعة يف عام 2014 ، مقابـل  )6945.4( جيجاواط ساعة يف عام 2013  اي 

بنسبة منو مقدارها )8.38 %(.

6. درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا
املوردون الرئيسيون:-

النسبةاملوردون الرئيسيـون

99.3%رشكة مصفـــــــــــــاة البرتول االردنـيـــــــــــة

0.7%رشكة البرتول الوطنيــــــــــــــــــــــة 

العمالء الرئيسيون:-

النسبةالعمالء الرئيسيـــــــــــــــــون

100%رشكة الكهرباء الوطنية
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7. الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة بموجب القوانين واألنظمة
ال يوجد أي امتياز أو حامية حكومية تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة سارية املفعول إال أننا يف هذا الخصوص 

نبدي بأن حكومة اململكة األردنية الهاشمية قد كفلت رشكة توليد الكهرباء املركزية يف جميع اتفاقيات رشاء الطاقة التي أبرمت ما بني الرشكة 

ورشكة الكهرباء الوطنية بتاريخ 2007/9/20 كام وأن حكومة اململكة األردنية الهاشمية قد كفلت للرشكة مبوجب االتفاقية التنفيذية املربمة 

بالعمالت  والتعامل  بينها وبني غريها  التمييز  والترشيعات وعدم  الرضائب  االستقرار يف  بينها  األمور من  بتاريخ 2007/9/20 مجموعة من 

األجنبية  وقابلية التحويل إىل خارج اململكة.

8.أ. اليوجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل 
الشركة أو قدرتها التنافسيـــة

8.ب.الجودة والتدقيق الفنــــي 
• حصلت رشكة توليد الكهرباء املركزية بجميع مواقعها املتضمنة )املكاتب الرئيسية، محطة كهرباء العقبة الحرارية، محطة كهرباء الحسني الحرارية، 	

  ISO  9001:2008 محطة كهرباء رحاب الغازية، محطة كهرباء الريشة الغازية( عىل شهادات نظام االدارة املتكاملة والذي يشمل نظام إدارة الجودة

 OHSAS 18001:2007. ونظام إدارة الصحة املهنية والسالمة العامة ISO 14001:2004 ونظام إدارة البيئة

• تلتزم الرشكةمن خالل دائرة الجودة يف التطبيق والتطوير املستمر لنظام االدارة املتكاملة من خالل معايري الشهادات املمنوحة للرشكة وذلك عرب 	

التدقيق الداخيل من قبل مدققني جوده معتمدين  والتدقيق الخارجي الدوري كل ستة اشهر من قبل الرش كة املانحة للشهادات واملراجعات االدارية 

ومتابعه فرص التحسني والتطوير.

•  تم االنتهاء من إنشاء وتطبيق  نظام ترميز موجودات الرشكة للمكاتب الرئيسية  ومحطة الحسني الحرارية و محطة رحاب الغازية و محطة العقبة الحرارية.	
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9.أ. الهيكل التنظيمي للشركـــة
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9.ب. عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
عدد املوظفني يف الرشكة حسب املؤهل العلمي لغاية 2014/12/31

النسبة )%( عدد املوظفني املؤهل العلمي

%21.72 221 اقل من ثانوية عامه

%23.41 234 ثانوية عامة

%36.31 366 دبلوم متوسط

%17.36 175 بكالوريس

%0.1 1 دبلوم عايل

%1 10 ماجستري

%0.1 1 دكتوراه

%100 1008 املجموع
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توزيع املوظفني حسب املوقع 

النسبة املئويةعدد املوظفنيالدائــرة

15%151املكاتب الرئيسية – خلدا 

33%332العقبة

26%264الزرقاء

16%163رحاب - املفرق

4%38الريشة - املفرق

3%30ماركا - عامن

1.3%13جنوب عامن

0.8%8سد امللك طالل - جرش

0.7%7الكرك

0.2%2حوفا واإلبراهيمية - اربد

100%1008املجموع

توزيع املوظفني حسب الوظيفة:

اداريمايلفنيطبيبمهندس
خدمات 

مساندة
املجموع

10736873588881008

%10.6%0.30%68%3.5%8.8%8.8%100

9.ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة 
• الـــدورات

أبدت الرشكة خالل عام 2014 اهتامما كبريا بعملية التدريب الداخيل كوسيلة من وسائل تبادل املعرفة ملا له من اثر يف تطوير الكوادر الفنية 
و تعزيز مؤهالتهم و مهاراتهم . حيث تم عقد العديد من الدورات الفنية املتخصصة من قبل مهندسني وفنيني وموظفني ذوي كفاءة عالية 
وذلك بعد ان تم الحاقهم بدورة تدريب املدربني )TOT( والتي تم عقدها يف بداية عام 2014 وذلك ليصبحوا قادرين عىل اإلدارة الجيدة 
للعملية التدريبية ولزيادة قدرتهم عىل تصميم الربنامج التدريبي املتكامل وتحسني مهارات العرض والتقديم لديهم وقد تم الحاق )49( 

موظفاً بهذه الدورة من مختلف مواقع الرشكة وبواقع)1225( ساعة تدريبية. 
 كام وقامت دائرة التعلم والتطوير بعقد دورات فنية متخصصة لتحسني املهارات الفنية و العملية ملوظفي التشغيل والصيانة ، ومنها دورة 
عىل نظام التحكم بالتوربني الغازي بعنوان SPEEDTRONIC Control System MKV Operation & Maintenance    والتي تم عقدها 
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يف محطة رحاب بواسطة رشكة  Elconcord Trading ، وذلك بهدف زيادة معرفة الفنيني واملهندسني  بالتوربينات الغازية وانظمة التشغيل 
فيها ودراسة وسائل وأجهزة اإلنذار الستكشاف األخطاء واصالحها وكيفية عمل املعايرة والتعديل عىل الربمجيات يف النظام.

وقد التحق 23 موظف بهذه الدورة من محطة رحاب  والريشة وماركا وبكلفة اجاملية مقدارها  21750 دينار.
 Mitsubishi Hitachi Power بواسطة رشكة DIASYS Control  System كام وتم عقد دورة عىل نظام التحكم بالتوربني البخاري بعنوان
تنفيذ  التوزيع، وتحسني قدرتهم عىل  نظام مراقبة  التعامل مع  بكيفية  التحكم   اليابان وذلك بهدف تطوير مهارات موظفي  System يف 
أنشطة استكشاف األخطاء وإصالحها واالختبار والصيانة وفقا ألفضل املامرسات، وعىل مواصلة تنفيذ عمليات االعدادات و تثبيت الربنامج، 
والتحديث، والنسخ االحتياطي، وتسجيل قاعدة البيانات، و عرض الرسوم البيانية وإشارة الرسم البياين، الخ ..(.وقد تم الحاق 3 موظفني يف 

هذه الدورة وبكلفة اجاملية مقدارها  20000 دينار .
كام تم عقد دورة Apollo RCA والتي متكن املتدربني من تحديد وفهم وحل األسباب الجذرية للمشكالت أو الحوادث بأسلوب علمي ومنع 

تكرار حدوثها  حيث تم الحاق )29( موظف بهذه الدورة و بواقع )580( ساعة تدريبية.
HR و تكنولوجيا املعلومات و التأمني و  HSE  و O&M باإلضافة ايل عقد العديد من الدورات الخارجية املتخصصة لبعض املجموعات الوظيفية مثل

بلغ عدد الدورات الداخلية )CRT+OJT( التي تم عقدها خالل العام )52( دورة وبواقع )9785( ساعة تدريبية وقد تم الحاق عدد )858( 
موظف بهذه الدورات من مختلف الرشائح الوظيفية ومن مختلف مواقع الرشكة.

أما فيام يتعلق بالندوات واملؤمترات العلمية فقد تم مشاركة العديد من املوظفني يف مثل هذه الفعاليات حيث تم الحاق )28( موظف بها 
وبواقع)384( ساعة تدريبية .

هذا وقد بلغ الحصاد التدريبي لعام 2014 )15915( ساعة تدريبية بنسبة مشاركة بلغت )56.76%( من اجاميل عدد موظفي الرشكة و بكلفة 
اجاملية قدرها )76644.5( دينار أردين . والجدول التايل يبني توزيع التدريب حسب مواقع الرشكة املختلفة:

Training Distribution

Location
Total 

Employees No

No of 

employees 

attend Training 

Participation 

percentage

Total Training 

Hours )Hour(

Location 

training hours 

percentage

Training 

Fees )JD(

Location 

training fees 

percentage

ATPS 332 129 38.62% 3905 24% 10564.4 13.78%

HTPS 264 200 75.47% 5451 34% 8267.1 10.79%

REHAB 163 82 49.70% 3102 20% 34432.1 44.92%

RISHA 38 25 65.79% 489 3% 6338.3 8.27%

MARKA 60 42 70.00% 702 4% 3430 4.48%

HQ 151 97 64.24% 2266 15% 13612.6 17.76%

Total 1008 575 56.76% 15915 100% 76644.5  100%
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9.ج.1. الدورات التدربية  
والجدول التايل يوضح الدورات التدريبية التي تم عقدها خالل العام :

Training Type  / Title Training hours No. Of Attendees Training fees

External Vendor 6130 281 76644.5

Conference 182 11 3382

Industrial Engineering Conference 42 3 300

Jordanian economy in a changing world conference 8 1 60

Mechanical Engineering Conference 48 3 300

My Transfo Conference 84 4 2722

Class Room Training 5146 243 72862.5

2nd APEX INSURANCE FORUM 14 1 350

Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 40 1 0

Administering System Center 2012 Configuration Manager 80 2 0

Apollo RCA 580 29 14297

ARC flash training 63 3 0

Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013 80 2 0

Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 80 2 0

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions 80 2 0

DIA System Training 90 3 13425

First aid Training 960 48 350

HSW IGC 46 2 600

IMS 180 45 0

ITIL foundation 220 11 5109.5

Juniper JNCIA-JNCIS 210 5 0

KPI Professional 21 1 1700

Lifting equipment inspection 300 10 5293

NEBOSH IGC 120 2 2100

SharePoint 2013 End User 48 2 0

Shipping Insurance and opening letters of credit 28 1 350

Speedtronic Mark V operation and maintenance 660 21 20988

TETRA Engineering HRSG 21 1 950

TOT 1225 49 7350

OJT 600 10  0

MOH UNIT 3 600 10  0
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Training Type  / Title Training hours No. Of Attendees Training fees

Seminar 77 10 400

CIGRE Scientific Day “A world without electricity and communications” 18 3 0

Energy measurement principals FLUKE seminar 21 3 0

MR On-Load Tap Changer 24 4 0

powering Middle East Summit 14  0 400

Workshop 125 7 0

community responsibility  workshop 21 3 0

ERP Conference 8 2 0

managing your business workshop 48 1  0

Internal Training 9785 858 0
Class Room Training 8547 808 0

 Boiler Combustion Control 180 9 0

 Instrument maintenance 120 6 0

 Interlock Test 120 6 0

 ISO 14001 and OHSAS 18001 Auditing Training Course 645 22 0

Advanced Excel 580 33 0

alignment 575 25 0

Bently Nevada Protection & Monitoring system )Turbine( 200 10 0

BMS 120 6 0

Boiler start up and shutdown 60 3 0

budgeting 200 25 0
Cash Management 69 23 0

CEGCO Antispam Solution Awareness session 100 100 0
Chemistry of Boilers and HRSG 112 7 0
Computer skills 960 32 0

DCS Control systems 140 7 0

Doluge Valves maintenance 130 13 0

electrical protection, Electrical Metering and Protection, Perform 
Electrical Unit Testing, and Interlock Test STG 2 88 11 0

Electronic injection System 180 15 0

electronic maint cards 100 5 0

Field Instruments- Measurements & Transducers 560 28 0

First Aid awareness 126 21 0

HRSG Startup and shutdown 110 11 0

HSE LOTO procedures awareness 52 52 0
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Training Type  / Title Training hours No. Of Attendees Training fees

hydraulic basics 20 1 0 

Income Tax 69 23 0

Instrumentations  Maintenance )ST+GT(. 475 19 0

Interlock Test 105 7 0

inventory management 320 15 0

Maintenance of PLC )Controllers, Tuning Loops, programming and Troubleshooting( 160 8 0

Managing Procurement Related Data Base/reporting 75 5 0

Mechanical refrigeration maintenance and troubleshooting 108 9 0

Oil Analysis 250 10 0

Pumps Types and selection 84 4 0

reviving fire exercise 44 11 0

Risk survey introduction 27 9 0

Sales Tax 69 23 0

Security awareness session 259 143 0

Start Up and Shutdown Steam Turbine 120 12 0

Start Up and Shutdown Turbine 60 3 0

statistical analysis 140 7 0

Thermography 45 3 0

vibration analysis 150 5 0

Waste management 40 5 0

Water Analysis 200 8 0

Water treatment 200 8 0

Class Room Training  + OJT 90 3 0

The use of new heat treatment machine 90 3 0

OJT 1148 47 0

Generator Inspection 180 6 0

High Pressure welding 150 3  0

HVAC Control System 48 4 0

Motor operated valve maintenance - HRSG 12 150 3 0

Motors Maintenance & rewinding 200 10 0

Transformers 420 21 0

Grand Total 15915 1139 76644.5
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10. المخاطر التي تتعرض الشركة لها      
تعرضت الرشكة يف عام 2014 للحوادث التالية:

• خروج الوحدات التوليدية من الخدمة لتقاعدها وانتهاء اتفاقية تزويد الطاقة وبذلك انخفاض االستطاعة التوليدية ومحدودية مساهمة 	

الرشكة يف سوق الكهرباء املحيل وانعكاسات ذلك عىل املوظفني العاملني عىل الوحدات التي سوف تخرج من الخدمة.

• مخاطر التعامل مع الوقود الثقيل يف محطة العقبة الحرارية وأثر ذلك عىل العمر التشغييل للوحدات وكلف الصيانة والتشغيل.	

11. اإلنجازات التي حققتها الشركة عام 2014
1011. الكهرباء في عام 2014

أعامل الصيانة للوحدات العاملة

قامت كوادر الرشكة بتنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة للوحدات العاملة مبواعيدها من خالل كوادرها الفنية الذاتية حيث تم أجراء  

الصيانات التالية:

• صيانة شاملة للوحدة الغازية الثالثة  يف محطة توليد الريشة.	

• صيانة غرف االحرتاق للوحدة الغازية الخامسة يف محطة توليد الريشة	

• صيانة غرف االحرتاق للوحدة الغازية الرابعة يف محطة توليد الريشة	

• صيانة  شامله  للوحدة الغازية الثانية عرش يف محطة توليد رحاب.	

• صيانة  غرف االحرتاق للوحدة الغازية الثالثة عرش يف محطة توليد رحاب	

• صيانة  سنويه للوحدة البخارية  للدورة املركبة   يف محطة توليد رحاب	

• صيانة ممرات الغاز الساخن للوحده الغازية الحاديه عرش يف محطة توليد رحاب	

• صيانة  غرف االحرتاق للوحدة الغازية الثانية عرش يف محطة توليد رحاب	

• صيانة غرف االحرتاق للوحدة الغازية  التاسعة  يف محطة توليد جنوب عامن	

• صيانه سنوية للوحدات الحرارية االوىل والثانية والرابعة والخامسة  يف محطة العقبة الحرارية	

• صيانه شامله للوحدة الحرارية الثالثه يف محطة العقبة الحرارية	

• صيانه سنوية للوحدة الحرارية الرابعة والسابعه يف محطة الحسني الحرارية	

2. االستفادة من مصادر الطاقة المتاحة إلنتاج الكهرباء  11
واصلت الرشكة يف عام 2014 استخدام املصادر املحلية للطاقة املتوفرة يف اململكة واستغالل املتاح منها يف توليد الطاقة الكهربائية.

الغاز الطبيعي يف حقل الريشة

واصلت الرشكة استخدام الغاز الطبيعي املتوفر يف حقل الريشة التابع لرشكة البرتول الوطنية يف انتاج الكهرباء من التوربينات الغازية العاملة 

بقدرة )150( ميجاواط، حيث انتجت هذا العام باستخدام الغاز الطبيعي )299.8( جيجاواط ساعة، وقد بلغت نسبة مساهمة محطة توليد 

الريشة من االنتاج االجاميل ملحطات الرشكة يف عام 2014  )3.89 %( مقارنة مع )4.92 %( يف عام 2013  . 
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طاقة الرياح 

واصلت الرشكة االستفادة من طاقة الرياح يف انتاج الطاقة الكهربائية من محطتي توليد كهرباء حوفا واالبراهيمية حيث بلغت كمية الطاقة 
الكهربائية املباعة ) 2.37(  جيجاواط ساعة، مام ساهم يف تخفيض تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية يف محطات الرشكة بقيمة) 291,532(  دينار.

الخدمات الفنية وتصنيع قطع الغيار

• تويل الرشكة اهتامما كبريا باملشاغل الرئيسية يف الرشكة  والتي تقدم جهدا مميزا من خالل الخربات واالمكانيات املتوفرة يف تصنيع وإصالح 	

قطع الغيار لوحدات التوليد املختلفة، للحاالت الطارئة والعادية ، والذي يقلل التكاليف وزمن التوقفات ويحافظ عىل توافرية وجاهزية 

وحدات التوليد، ومن أهم إنجازات املشاغل ما ييل :-

• تقديم الدعم الفني عن طريق املشاركة امليدانية للفرق الفنية يف اعامل الصيانات العامة  يف جميع مواقع الرشكة وتصنيع وترميم العديد 	

من قطع الغيار الرضورية الستكاملها   .

• تصنيع مبادالت حرارية لتربيد مياه الدورة املغلقة عدد 2  للوحدة 13 يف محطة رحاب تم انتاجها للمرة األوىل من حيث ضخامة الحجم، 	

كام تم تصنيع مبادالت حرارية لهواء التزرية ونطام البريج للوحدات الغازية 30 & 100 ميجاوات . 

• تصنيع مربدات املياه والزيت والهواء بأشكالها وأحجامها املختلفة لوحدات التوليد.	

• عمل صيانة للتشققات واعادة تاهيل ملخرج غازات )exhaust duct ( للوحدة الغازية 12/ رحاب.	

• عمل صيانة واعادة تاهيل للغالف الداخيل ملضخات مياه التغذية الرئيسية ملراجل وحدات التوليد البخارية 130 ميجاوات / محطة 	

العقبة، مام ساهم يف تقليل التكاليف والحفاظ عىل توافرية وحدات التوليد.

• تصنيع صناديق االحرتاق ملراجل محطة العقبة الحرارية ، مام ساهم يف تقليل التكاليف والحفاظ عىل توافرية وحدات التوليد. 	

• تصنيع وترميم كرايس التحميل من مختلف االنواع واألحجام ملحاور وحدات التوليد .	

• تصنيع انواع مختلفة من املحاور واملسننات والقارنات وحوافظ الزيت والهواء بقياسات واشكال متعددة ملحطات التوليد .	

• تصنيع  6 اطقم من مسخنات الهواء ملراجل وحدات التوليد البخارية 130 ميجاوات / محطة العقبة.	

• ترميم وتصنيع قطع الغيار املختلفة ملضخات مياه املراجل الرئيسية والصاممات وضاغطات الهواء وبخاخات وصناديق الرسعة لوحدات 	

التوليد البخارية والغازية.

• تقديم الخدمات الفنية لرشكات توليد الكهرباء األخرى يف األردن	

الغاز الحيــوي
الكربى( يف تنفيذ خططها وبرامجها للعام 2014  الكهرباء املركزية وأمانة عامن  الحيوي االردنية )اململوكة مناصفة لرشكة توليد  الغاز  واصلت رشكة 
والهادفة لتحقيق  أعىل مستويات الخدمات  اإلنتاجية من الطاقة الكهربائية  والخدمات البيئية من خالل استخراج أكرب كمية ممكنه من الغاز الناتج 
عن معالجة  النفايات العضوية / الرصيفة،  واستطاعت استخراج  ما مجموعه )4504094( م3 من غاز امليثان خالل عام 2014  وبالتايل الحد من انبعاثه 

وكان مجموع ساعات تشغيل وحدات التوليد يف الرشكة )7423( ساعة عمل، وبلغت كمية الطاقة املولدة لعام 2014 هي )5190( ميجاواط ساعة.  
كام استطاعت الرشكة ومن خالل  مرشوع آلية التنمية النظيفة التخلص من ما مجموعه  )100( ألف طن من ثاين أكسيد الكربون يف املرحلة األوىل التي 
امتدت من تاريخ 2009/12/9 إىل تاريخ 2012/12/31 ومن ما مجموعه )115( ألف طن من ثاين أكسيد الكربون يف املرحلة الثانية التي متتد من تاريخ 

2013/1/1 اىل تاريخ 2017/12/31 واالستفادة من عوائد هذه االنبعاثات الكربونية ضمن اتفاقية التغري املناخي .
علامً بأن مجموع  كمية الغاز الحيوي املستخرج من املكب منذ بدء املرشوع خالل شهر حزيران عام 2000 حتى تاريخ 2014/12/31 هي 69892794 م3 

وبلغت كمية الطاقة املنتجة خالل نفس الفرتة 96171 ميجاواط ساعة.  
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3011. الصحة المهنية والسالمة والبيئة
تحقيقاً لرؤية ورسالة رشكة توليد الكهرباء املركزية وسعياً منها ملواكبة التطوير والتحديث املستمرين عىل نطاق انظمه العمل وآليات تنفيذها 

واالهتامم بصحة وسالمة العاملني واملحافظة عىل البيئة املحلية املحيطة والحفاظ عىل املمتلكات فقد تم إنجاز وتحقيق ما ييل:
1.  تم إعداد واعتامد وتطبيق 21 إجراء عمل يخص الصحة املهنية والسالمة والبيئة باإلضافة اىل مجموعة االجراءات التي تم اعتامدها 

سابقاً، ومن أهم االجراءات التي تم اعتامدها خالل هذا العام:
االلتزام بالقوانني واملتطلبات االخرى  •

تعريف وتحديد املظاهر واملخاطر  •
االتصال واملشاركة واالستشارة  •
االستعداد واالستجابة للطوارئ  •

املراقبة والقياس  •
التحقيق يف الحوادث  •

ادارة عملية إطفاء الحريق  •
املكافئة والتقدير يف الصحة والسالمة والبيئة  •

الجوالت والتفتيش الدوري  •
السالمة يف املختربات الكياموية  •

احتواء انسكاب الزيوت  •
إدارة املقاولني  •

األمن والحامية  •
الدخول اىل املناطق الخطرة  •

العالمات والرتقيم  •
حصلت الرشكة بكافة مواقعها عىل شهادات املواصفة الدولية لنظام اإلدارة املتكاملة Integrated Management System  حيث قامت   .2
   BS OHSAS 18001:2007 ونظام إدارة الصحة املهنية والسالمة العامة  ISO 9001:2008 الرشكة ببناء وتطبيق نظام إدارة الجودة

.ISO 14001:2004   ونظام إدارة البيئة
حصلت محطة كهرباء العقبة الحرارية عىل جائزة التميز التشجيعية املقدمة من مؤسسة الضامن االجتامعي يف مجال الصحة املهنية   .3

والسالمة العامة وذلك عن أدائها املتميز يف هذا املجال خالل العام 2013.
حصلت رشكة توليد الكهرباء املركزية عىل شهادة »منطقة خالية من التدخني« من مؤسسة ومركز الحسني للرسطان وتعهدت الرشكة بالحفاظ   .4

عىل مرافقها خالية من التدخني وذلك بهدف توفري بيئة صحية لكافة االشخاص ومنحهم حقهم يف الوجود يف مكان خال من التدخني.
تم تدريب وتأهيل دفعات من املوظفني يف مجاالت: التوعية العامة بإجراءات الصحة والسالمة والبيئة، فحص معدات الرفع، االسعافات   .5
الصحة  كادر  جميع  ملشاركة  باإلضافة  والبيئة  العامة  والسالمة  املهنية  الصحة  يف  الداخيل  التدقيق  الشوكية،  الرافعات  قيادة  األولية، 
والسالمة والبيئة يف الرشكة يف ورشة العمل التي نظمتها رشكة أكوابور يف جدة - اململكة العربية السعودية لتبادل الخربات واملعرفة يف 

مجاالت الصحة والسالمة والبيئة.
تم إجراء تدقيق خارجي يف مجال الصحة والسالمة والبيئة مرتان خالل السنة يف مختلف مواقع الرشكة احدهام بواسطة خرباء رشكة   .6
اكوابور  للتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسالمة والبيئة والثاين بواسطة SGS  االردن للتأكد من تحقيق املتطلبات الخاصة مبنح 

 BS OHSAS 18001:2007 و ISO 14001:2004 الشهادات الدولية
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شهادات  واستصدار  الرشكة  يف  الرفع  معدات  لجميع  فحص  إجراء  تم   .7
سالمتها  من  للتأكد  معتمدة  خارجية  جهة  قبل  من  االستخدام  صالحية 
االعامل  مختلف  يف  استخدامها  خالل  املطلوبة  للمعايري  ومطابقتها 

والنشاطات يف الرشكة.
قامت الرشكة بإجراء فحص كفاءة الرئتني واالذنني  لعينات من املوظفني   .8
العمل  مناطق  يف  املهنية  من سالمة صحتهم  للتأكد  املواقع  مختلف  يف 

ذات العالقة بالضجيج والغازات العادمة.
ملمثيل  العليا  اللجنة  اجتامع  املركزية  الكهرباء  توليد  رشكة  . استضافت  9
آخر  لبحث  حزيران  شهر  خالل  االردن  يف  الكهرباء  قطاع  يف  السالمة 
يف  للعاملني  العامة  السالمة  يف  واملعارف  الخربات  ولتبادل  املستجدات 

القطاع.
بلغ عدد اصابات العمل خالل العام 10 إصابات نجم عنها 21 يوم تعطل   .10
بكثري  أقل  لكنها   2013 السابق  العام  عن  قليال  تزيد  وهي  إصابة  لكل 
تعود  أن  املنتظر  التي سبقت، حيث من  األعوام  عليه خالل  كانت  عام 
للتدابري واإلجراءات التي تم  وتنخفض خالل األعوام القادمة وذلك تبعاً 

اتخاذها لتقليل اصابات العمل يف مختلف مواقع الرشكة.

11 . 4 االستشارات واالتفاقيات والخدمات الخارجية
استمرت الرشكة بتقديم االستشارات والخدمات الفنية لجهات داخليه 

وخارجيه

• 	 IPP1 /AES تقديم خدمات الفحوصات االئتالفية   لرشكة

• تقديم خدمات الفحوصات االئتالفية   لرشكة  السمرا لتوليد الكهرباء .	

• تقديم  الخدمات والعاملة الفنية واجهزة الفحص املتخصصة خالل 	

اعامل الصيانات الدورية لوحدات التوليد يف رشكة القطرانة لتوليد 

الكهرباء. 

• 	IDECO   تقديم خدمات الفحوصات املحوالت الكهربائية لرشكة
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5011 إحصائيات مميـــزة
نسبة النمو ) % (20132014البيان

-1687139217.5االستطاعة التوليدية ) ميجاواط (

7380.97964.37.90الطاقة املولدة ) جيجاواط ساعة (

5321.25490.63.18     بخاري

1532.22079.035.7     دورة مركبة

-482.3350.227.4     غازي

41.241.61.11     مايئ

-2.562.377.3     رياح

-1.480.5066.2     ديزل

460.5484.35.16الطاقة املستهلكة داخليا ) جيجاواط ساعة (

-6.245.836.57النسبة املئوية للطاقة املستهلكة داخليا ) % (

694575278.38الطاقة املباعة ) جيجاواط ساعة (

133113440.97استهالك الوقود الثقيل ) الف طن (

38347925.2استهالك السوالر ) الف مرت مكعب (

-15113113.4استهالك الغاز الطبيعي / غاز الريشة ) مليون مرت مكعب (

-3111894.3استهالك الغاز الطبيعي / غاز مرصي ) مليار و ح ب (

34.6735.733.06الكفاءة / مولد ) % (    )*(

32.5033.653.54الكفاءة / مصدر ) %    )*( 

90.2692.202.15عامل التوا فرية ) % (

-6.322.9653.2عامل التوقف القرسي )%(

3.424.8441.6عامل التوقف املربمج )%(

-103510082.61عدد املوظفني

* عىل اساس القيمة الحرارية الدنيا للوقود الثقيل والسوالر
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مؤشرات األداء 
جدول رقم )1( 

نسبة النمو ) % (20102011201220132014مؤرشات االداء

ا - املؤرشات الفنية
36.4135.7135.4734.6735.733.06الكفاءة / مولد ) % (        )*(
34.2733.5933.2932.5033.653.54الكفاءة / مصدر ) % (      )*(

95.6993.9793.5290.2692.202.15عامل التوا فرية ) % (
-5.885.966.166.245.836.57نسبة الطاقة املستهلكة داخليا ) % (

ب - املؤرشات املالية
-363.1482.5500.2478.5453.75.18معدل سعر الوقود الثقيل ) دينار / طن (

-456.7504.2550.3653.5636.42.62معدل سعر وقود السوالر ) دينار / مرت مكعب (
50505050500.00معدل سعر وقود الغاز الطبيعي / محطة الريشة ) فلس / مرت مكعب (

 ج - مؤرشات القوى العاملة
7.017.517.367.137.9010.79االنتاجية السنوية ) ج و س /  موظف (

-1.561.571.591.631.3815.27االستطاعة التوليدية املركبة ) ميجاواط / موظف (

)*(  2010 عىل اساس القيمة الحرارية الدنيا للوقود الثقيل والسوالر

شكل رقم )1(

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥%

٩٠

٩٥

١٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

٩٥,٦٩
٩٣,٩٧ ٩٣,٥٢

٩٠,٢٦
٩٢,٢٠ 

عامل التوافرية (٪)

السنة



www.cegco.com.jo45

مؤشرات االداء في محطات الشركة 
جدول رقم )2( 

عامل التوافرية )%(
20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

96.7290.8395.0092.1790.68العقبة الحرارية

98.2395.0987.3288.8793.16الحسني الحرارية

89.6294.9292.9882.2693.28رحاب

96.8498.7297.6795.1993.88الريشة

99.1898.7197.4399.820.00ماركا

98.6296.7199.2798.0998.50جنوب عامن

99.7699.32100.0099.990.00الكرك

95.6993.9793.5290.2692.20املجموع

شكل رقم )2(

٧٥
العقبة الحرارية الحسين الحرارية رحاب الريشة جنوب عمان

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠

٩٠,٦٨

٩٣,١٦

المحطة

٩٣,٢٨

توافرية محطات الشركة لعام ٢٠١٤

٩٣,٨٨

٩٨,٥٠

%
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جدول رقم )3(
عامل التوقف القسري )%(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

2.434.741.362.383.20العقبة الحرارية

1.502.569.609.013.79الحسني الحرارية

6.262.344.9114.471.40رحاب

1.051.080.333.974.99الريشة

0.120.130.310.180.00ماركا

0.790.500.281.430.35جنوب عامن

0.240.000.000.010.00الكرك

2.773.023.646.322.96املجموع

جدول رقم )4(
عامل التوقف المبرمج )%(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

0.854.433.635.446.11العقبة الحرارية

0.272.353.082.123.06الحسني الحرارية

4.122.742.113.275.32رحاب

2.100.202.000.831.13الريشة

0.711.162.260.000.00ماركا

0.602.790.450.481.15جنوب عامن

0.000.670.000.000.00الكرك

1.543.012.853.424.84املجموع
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كفاءة محطات الشركة 
جدول رقم ) 5 (

الكفاءة )مولد(  لمحطات الشركة )%(
20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

38.6037.5737.6136.8637.08العقبة الحرارية

28.4129.0728.3927.9827.92الحسني الحرارية

40.2641.2341.5040.4541.51رحاب

26.5325.9925.3924.3223.82الريشة

22.0220.4620.5619.500.00ماركا

27.6425.7625.2524.2224.39جنوب عامن

23.0622.3020.9420.280.00الكرك

30.8827.4925.0828.4229.83القرى النائية

36.4135.7135.4734.6735.73االجاميل

جدول رقم ) 6 (
الكفاءة )مصدر(  لمحطات الشركة )%(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

35.4034.5634.4533.8834.25العقبة الحرارية

25.9126.7826.1025.7925.73الحسني الحرارية

39.5540.4840.7739.7840.77رحاب

26.3925.8525.2424.1423.63الريشة

21.6919.8819.8918.040.00ماركا

27.2025.1824.8323.6023.53جنوب عامن

22.4821.6320.0419.240.00الكرك

32.9925.8123.4426.5627.88القرى النائية

34.2733.5933.2932.5033.65االجاميل

)*( 2010  عىل اساس القيمة الحرارية الدنيا للوقود الثقيل والسوالر
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المعدل الحراري لمحطات الشركة
جدول رقم ) 7 (

المعدل الحراري )مولد(  لمحطات الشركة )ك جول / ك و س(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

93249583957197689709العقبة الحرارية

1266812383126821286612895الحسني الحرارية

89418731867489008673رحاب

1356913853141781480115113الريشة

163481759217435184650.00ماركا

1302413975142581486514758جنوب عامن

156061614617194177510.00الكرك

1091113096143561266512069القرى النائية

988410080101491038410075االجاميل

جدول رقم ) 8 (
المعدل الحراري )مصدر(  لمحطات الشركة )ك جول / ك و س(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

1016810417104491062510509العقبة الحرارية

13A88913441137901396113991الحسني الحرارية

91018893883090518830رحاب

1363913927142641491015234الريشة

165931810618103199550.00ماركا

1323214295145011525215299جنوب عامن

160121664617967187090.00الكرك

1165513950153601355212914القرى النائية

1050210719108161107610699االجاميل

)*( 2010 عىل اساس القيمة الحرارية الدنيا للوقود الثقيل والسوالر
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الطاقة الكهربائية المولدة
جدول رقم ) 9 ( 

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة  ) ج  و  س (

نسبة النمو ) % (20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

4090.64303.94013.24081.34466.79.44العقبة الحرارية
-781.81212.21287.61281.11065.516.8الحسني الحرارية

2197.82013.61994.41620.02108.430.2رحاب
-504.7476.7434.4363.85309.7714.9الريشة

29.49.910.053.950000ماركا
-41.628.142.724.611.055.2جنوب عامن

5.62.73.02.10000الكرك
-0.630.480.890.550.4714.3االبراهيمية 

-2.001.871.382.011.905.32حوفا
-1.121.311.421.480.5066.2القرى النائية

7655.28050.77789.17380.97964.4املجموع
7.90-5.24-5.173.25-4.42نسبة النمو السنوي ) % (

شكل رقم ) 3 (

٥٤٩١

٢٠٧٩

٣٥٠,٢
٤١,٦

٢,٣٧

٠,٤٩٩

الطاقة الكهربائية اِّـولدة َّـ محطات الشركة حسب نوعية توليد الكهرباء 
َّـ عام  ٢٠١٤ (ج و س)

دورة مركبة
مائي

ديزل

بخاري 

غازي 

رياح
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الطاقة الكهربائية المباعة
جدول رقم ) 10 (

الطاقة الكهربائية المباعة من محطات الشركة  ) ج و س (
نسبة النمو ) % (20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

3757.93961.53673.53750.94124.72.11العقبة الحرارية

-735.51147.11217.31207.61010.10.79الحسني الحرارية

-2160.31975.61960.51592.42072.118.8رحاب

-501.6472.3429.7359.9306.216.2الريشة

29.039.459.953.900000ماركا

-41.3027.941.924.510.941.7جنوب عامن

5.5472.7623.0412.1610000الكرك

0.600.460.500.530.466.63االبراهيمية 

2.001.851.741.991.8814.3حوفا

1.051.231.321.380.474.30القرى النائية

7234.87600.57339.56945.27526.9االجاميل

8.38-5.37-5.053.43-4.68نسبة النمو السنوي ) % (

شكل رقم ) 4 (        

٣٠١,٢

٥٤٩١ 

٢١٢٩

٤١,٦ 
٢,٤

الطاقة الكهربائية اِّـولدة َّـ محطات الشركة حسب نوع الوقود والطاقة 
االولية َّـ عام ٢٠١٤ (ج و س)

غاز طبيعي
وقود ثقيل
سوالر
مائي
رياح
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االستهالك الداخلي للطاقة الكهربائية في محطات الشركة

جدول رقم ) 11 (
الطاقة الكهربائية المستهلكة داخليا في محطات الشركة )ميجاواط ساعة(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

339172344395337212329322340280العقبة الحرارية

686749544210347210050783451الحسني الحرارية

3845936595351542691137669رحاب 

26222537264026642474الريشة

4332803712950.0ماركا

655628713625391جنوب عامن

142811281080.0الكرك

13.080.16.65.84.4االبراهيمية 

10.08.49.89.39.6حوفا

71.510.192.697.032.6القرى النائية

450252480056479798460544464311االجاميل

جدول رقم ) 12 (
 الطاقة الكهربائية المستهلكة داخليا في محطات الشركة )%(

20102011201220132014محطة توليد الكهرباء

8.298.008.508.077.62العقبة الحرارية

8.787.878.047.857.83الحسني الحرارية

1.751.821.761.661.79رحاب 

0.520.530.610.730.80الريشة

1.483.843.697.460.00ماركا

1.572.231.672.543.54جنوب عامن

1.402.994.305.120.00الكرك

2.051.751.291.060.92االبراهيمية 

0.500.530.560.460.51حوفا

6.386.126.546.546.54القرى النائية

5.885.966.166.245.83االجاميل
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١٨٦١٢
٤٥٢٨٧٩٢

٥٧٠٩٥١٧٤

١٨٥٩٩٥٦١

استهالك الشركة من الوقود َّـ عام ٢٠١٤ (جيجا جول)

غاز طبيعي / مصري

غاز طبيعي / الريشة

وقود ثقيل

سوالر

استهالك الوقود
جدول رقم ) 13 (

استهالك محطات الشركة من الوقود
20102011201220132014الوحدةنوع الوقودمحطة توليد الكهرباء

العقبة الحرارية

13952821000مليار و ح بغاز مرصي

5941479607449217819412761020506طنوقود ثقيل

32609312458291مرت مكعبسوالر

الحسني الحرارية
243455367244392079389782323450طنوقود ثقيل

1307201600مرت مكعبسوالر

رحاب
17858420964831118مليار و ح بغاز مرصي

23403341115431914365326474864مرت مكعبسوالر

الريشة
184621181258163640150997130741الف مرت مكعبغاز الريشة

1276683591285641593980مرت مكعبسوالر

133664576455418850مرت مكعبسوالرماركا

15095103631579494824237مرت مكعبسوالرجنوب عامن

2435119213309680مرت مكعبسوالرالكرك

340446529484156مرت مكعبسوالرالقرى النائية

مجموع

31810502964831118مليار و ح بغاز مرصي

184621181258163640150997130741الف مرت مكعبغاز الريشة

8376021327988131386013310581343956طنوقود ثقيل

68744366680467305382761479291مرت مكعبسوالر

شكل رقم ) 5 (
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إستطاعة محطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي
جدول رقم ) 14 (

االستطاعة االسمية لمحطات الشركة في عام 2014 ) ميجاواط (

بخاريمحطة توليد الكهرباء
بخاري

دورة مركبة

غازي

غاز طبيعي

غازي 

سوالر
املجموعرياحمايئ

x 5---6-656 130 العقبة الحرارية
x 3-----198 66الحسني الحرارية

x 2---60 30 -- رحاب / دورة بسيطة
x 1100 x 2---297 97- رحاب / دورة مركبة

x 5---150 30-- الريشة الغازية
x 1--30 30 --- جنوب عامن
x 4 0.32 0.08----- االبراهيمية

x 51.125 0.225----- حوفا

848974103061.41392اجاميل الرشكة

جدول رقم ) 15 (
االستطاعة االسمية لمحطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي ) ميجاواط (

20102011201220132014املصدر
116871687168716871392- رشكة توليد الكهرباء املركزية

1013101310131013848     بخاري
297297297297297     دورة مركبة

210210210210210     غازي / غاز طبيعي
16016016016030     غازي / سوالر

-----     ديزل
66666     مايئ
1.41.41.41.41.4     رياح

213631733173320322846- باقي الرشكات واملؤسسات
88588588510311031     رشكة السمرا لتوليد الكهرباء

66666     سد امللك طالل
443.544     رشكة الغاز الحيوي االردنية

370370370432432     رشكة رشق عامن/ املناخر
373373420420-    القطرانة

IPP3    ----573
IPP4    ----241

139 989595139.3     رشكات صناعية اخرى
30503420342037194238   اجاميل النظام الكهربايئ



التقرير السنوي 2014

شركة توليد الكهرباء املركزية م.ع 54

احمال النظام الكهربائي الموحد  في المملكة

جدول رقم ) 16 (
تطور الحمل االقصى ) ميجاواط (

20102011201220132014 الحمل االقىص

26502660277029752900النظام الكهربايئ املوحد

-15.220.44.147.402.52نسبة النمو يف الحمل ) % (

15121324117214771044رشكة توليد الكهرباء املركزية

-57.149.842.349.629.3نسبة مساهمة رشكة توليد الكهرباء ) % (
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شكل رقم ) 6 (

شكل رقم ) 7 (

 

 

 

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

الحمل االقصى لعام (٢٠١٣)  ٢٩٧٥ميجا واط ( بـتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٣)

الحمل االقصى لعام (٢٠١٤)  ٢٩٠٠ميجا واط ( بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٤)

٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 

٢٩٠٠ ٢٩٧٥ 

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

الساعة

٢٦٠٠

٢٨٠٠

٣٠٠٠

الحمل االقصى للنظام الكهربائي اِّـوحد لعامي ٢٠١٣و ٢٠١٤

ط)
ا وا

ميج
)

١٢٥٠

٢٩٠٠٢٨٤٥

الشهر

الحمل األقصى اِّـسائي والصباحي والحمل األدنى للنظام الكهربائي اِّـوحد َّـ أشهر عام 2014

٤٠٠ 

الحمل االقصى الصباحي الحمل االقصى المسائيالحمل االدنى

٦٠٠ 
٨٠٠ 

١٠٠٠ 
١٢٠٠ 
١٤٠٠ 
١٦٠٠ 
١٨٠٠ 
٢٠٠٠ 
٢٢٠٠ 
٢٤٠٠ 
٢٦٠٠ 
٢٨٠٠ 
٣٠٠٠ 
٣٢٠٠ 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 

ط)
 وا

جا
مي

)
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12. اليوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن 
نشاط الشركة الرئيسي

13.   السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار 
األوراق المالية، وذلك لمدة خمس سنوات

 20142013201220112010

21,303,7878,056,4334,926,151 24,757,124  17,136,921 االرباح بعد الرضيبة
9,102,9094,187,2119,782,555 20,865,832  24,000,000 االرباح املوزعة   

14,897,09119,812,78912,011,441 8,634,168  - املبالغ املدفوعة من االحتياطي االختياري
115,404,167121,040,370124,807,100139,152,488 106,818,213 صايف حقوق املساهمني
--- -  -اسعار االوراق املالية  *

*  سجلت الرشكة لدى هيئة االوراق املالية بتاريخ 2007/9/26 . ولكن اسهمها ما زالت غري مدرجة يف بورصة عامن  .

14.  تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
مؤشرات مالية على االداء

20142013مؤرشات الربحية  

33.13%26.43%نسبة  الربح )الخسارة( التشغييل )بدون محروقات(

31.24%27.74%نسبة صايف الربح  )الخسارة( قبل الفوائد وفرق العملة والرضيبة )بدون محروقات(

31.56%21.96%نسبة صايف الربح )الخسارة(  قبل الرضيبة )بدون محروقات(

27.65%20.39%نسبة صايف الربح )الخسارة( بعد الرضيبة )بدون محروقات(

4.30%3.41%معدل العائد  عىل االصول

20142013مؤرشات السيولة  

1.200.95نسبة التداول )مرة(

1.080.87نسبة السيولة )مرة(

)15042(47488 رأس املال العامل ) بأالف الدنانري(

20142013مؤرشات االنتفاع من االصول  

3.953.23معدل دوران الذمة التجارية )مرة( 

92113معدل فرتة تحصيل الذمة التجارية )يوم( 
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20142013مؤرشات املالءة املالية وهيكلة رأس املال  

77.96%77.75%نسبة اجاميل الديون اىل اجاميل املوجودات 

353.73%349.44%نسبة اجاميل الديون اىل حقوق امللكية 

15. التطورات المستقبلية والخطط المستقبلية للشركة

• تعمل رشكة توليد الكهرباء املركزية عىل إعادة تأهيل املحطات التي تخرج من الخدمة ، وقد تقدمت بعرض تفصييل إىل رشكة الكهرباء 	

الوطنية إلعادة تأهيل محطة الحسني الحرارية.

• كام أن الرشكة قد طلبت إعادة تأهيل محطات الرياح لديها من خالل استبدال املراوح القامئة بوحدات أكرب، ويذكر بان املستثمر الرئييس يف 	

رشكة توليد الكهرباء املركزية وهي رشكة Acwa Power  سوف تقوم بتمويل هذه املشاريع باالضافة إىل مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة الشمسية.

 16. مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار اي اتعاب او  عن خدمات اخرى تلقاها 

المدقق و/أو مستحقة له
معلومات املدقق 2014

اسم مكتب التدقيق :ارنست ويونغ

23,200اتعاب التدقيق 

29,000اتعاب استشارات رضيبية

52,200   دينار اردين املجموع
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17. أ.عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

الجنسيةاملنصباسم العضو  
عدد االسهم عدد االسهم 

20142013

15,250,00015,250,000أردنية رشكة انارة إلستثامرات الطاقة ميثلها:

ـــــــــــــــالسعودية رئيس مجلس االدارة سعادة السيد محمد بن عبد الله ابو نيان 

ـــــــــــــــالسعودية  نائب رئيس مجلس االدارة  )اعتبارا من 2014/4/6(سعادة السيد ثامر بن سعود الرشهان  

ـــــــــــــــالسنغافورية  نائب رئيس مجلس االدارة  )لغاية 2014/4/5(سعادة السيد جوزيف فرنسيس جوميز 

ـــــــــــــــأمريكيةعضو سعادة السيد توماس لوري  النغفورد

50,00050,000أردنيةرشكة انارة  )2( إلستثامرات الطاقة  ميثلها:

ـــــــــــــــالهندية عضو  )اعتبارا من 2014/10/19(سعادة السيد سانجيف ايري 

ـــــــــــــــالهندية عضو  ) 2013/03/17--2014/10/19(سعادة السيد راجيت ناندا

12,000,00012,000,000أردنية حكومة اململكة األردنية الهاشمية ميثلها:

ـــــــــــــــأردنية عضو عطوفة  السيدة دينا عبدالله احمد الدباس

ـــــــــــــــأردنية عضو )اعتبارا من 2014/7/1(سعادة املهندس زياد جربيل صربه

ـــــــــــــــأردنية عضو )لغاية 2014/7/1(سعادة املهندس محمود عمر العيص  

 2,700,000  2,700,000 أردنية املوسسة العامة للضامن االجتامعي  ميثلها:

ــــــــــــــأردنيةعضو سعادة السيد زيدون ابو حسان 

ب. اليوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية.
ج. اليوجد أوراق مالية مملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية.

د. اليوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أيًا من أقاربهم أو أشخاص اإلدارة 
التنفيذية أو أيًا من أقاربهم.                  
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18.أ. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

املنصبأالسم
بدل 

التنقالت 
السنوي

املكافأة 
السنوية

اجاميل 
املزايا 
السنوية

شـــــركة انارة إلستثامرات الطاقة ميثـلهـــــــــــــــا:

11,000  5,000  6,000 رئيس مجلس االدارة سعادة السيد محمد عبد الله راشد ابو نيان 

 4,422  -  4,422  نائب رئيس مجلس االدارة )اعتبارا من 2014/4/6(سعادة السيد ثامر بن سعود الرشهان  

 6,578  5,000  1,578  نائب رئيس مجلس االدارة )لغاية 2014/4/5(سعادة السيد جوزيف فرنسيس جوميز 

11,000  5,000  6,000 عضو سعادة السيد توماس لوري  النغفورد

 1,667  1,667  - عضو)لغاية 2013/03/17(سعادة السيد راجيت ناندا

شـــــركة انارة )2( إلستثامرات الطاقة ميثـلها:

 1,193  -  1,193 عضو  )اعتبارا من 2014/10/19(سعادة السيد سانجيف ايري 

 8,140  3,333  4,807 عضو  ) 2013/03/17--2014/10/19  (سعادة السيد راجيت ناندا

 حكومـــــة اململكة األردنية الهاشمية ميثـلها:

11,000  5,000  6,000 عضو*عطوفة  السيدة دينا عبدالله احمد الدباس

 3,000  -  3,000 عضو )اعتبارا من 2014/7/1(سعادة املهندس زياد جربيل  صربه

 8,000  5,000  3,000 عضو )لغاية  2014/7/1  (*سعادة املهندس محمود عمر العيص  

املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ميثـلها:

11,000  5,000  6,000 عضو** سعادة السيد زيدون ابو حسان

77,000 35,000 42,000 مجموع

* املكافأة السنوية  لعطوفة السيدة دينا عبد الله الدباس وسعادة املهندس  محمود عمر العيص تم تحويلها لوزارة املالية / مديرية املساهامت الحكومية  . 

** اجاميل املزايا الخاصة بسعادة السيد زيدون ابو حسان تم تحويلها للمؤسسة العامة للضامن االجتامعي / صندوق استثامر اموال الضامن االجتامعي
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18.ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذيــة

املسمــى الوظيفـــيأالســــــــــــــــــــــــم  
الرواتب 

االجاملية 
املكافأت

نفقات 

السفر
االجاميل

 97,150  700  -  96,450 الرئيس التنفيذي  عطوفة املهندس عمر احمد الداعور 

 32,802  -  -  32,802 الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات)لغاية 1-3-2014(السيد جوزيف فرانسيس جوميز

 153,432  1,400  - 152,032 الرئيس التنفيذي للعمليات )لغاية 20-10-2014( السيد سانجيف اير

 - - - -الرئيس التنفيذي للعمليات )اعتباراً 20-10-2014(السيد نديم رزيف

 41,283  -  6,513  34,770 مستشار وامني رس املجلس السيد سامي يحيى حمتو ابزاخ

 44,388  450  7,428  36,510 املراقب املايلالسيدة زكية عبد الغني سليامن جردانة 

 26,397  -  1,842  24,555 مدير  املحاسبةالسيد اسامعيل احمد اسامعيل قنيص

 45,366  450  8,916  36,000 املدير التنفيذي / إدارة املوجودات السيد ماهر محمد عطية طبيشات 

 39,824  850  7,503  31,471 املدير التنفيذي  تشغيل وصيانةالسيد عيل حسني ابراهيم الرواشدة 

 39,231  450  4,236  34,545 املدير التنفيذي / إدارة سلسلة التزويد السيد عدنان محمد عبد الرحمن الدهون 

 20,940  -  3,515  17,425 املدير املايل السيد ابراهيم محمود نارص

496,56039,9534,300540,813االجاملــــــــــــــــــــــي

19. التبرعات التي دفعتها الشركة خالل عام 2014

املبلغالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

5,000 نادي الشعلة الريايض
5,000 بلدية رحاب الجديدة

10,000 بلدية الهاشمية
3,920 مدارس رحاب -معاطف شتوية

2,500 بلدية رحاب -طرود خري
95 املركز االمني يف رحاب

26,515 املجموع
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20. ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو 
الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو الرئيس أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

21.أ. مساهمة الشركة في حماية البيئة
واصلت رشكة توليد الكهرباء املركزية التعاون مع مختلف الجهات الرسمية املسؤولة عن البيئة املحلية املحيطة من أجل وضع الحلول العملية 

للوصول إىل وضع بيئي آمن ومقبول يف جميع مواقع الرشكة ومنها: 

• قامت الرشكة بالتخلص من محوالتها التي احتوت عىل مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الكلور )PCB’s( ضمن برنامج التعاون بني وزارة البيئة االردنية 	
وبرنامــج االمــم املتحدة حيث أكملت الكوادر الفنية يف رشكــة توليد الكهرباء املركزية تفكيك جميع املحوالت بعــد تفريغ محتواها من الزيوت 
العادمة املحتوية عىل مركبات )PCB’s( وتحت ارشاف خبري من االمم املتحدة وخبري الرشكة الفرنسية املتخصصة يف هذا املجال حيث تم تغليفها 
ووضعها يف حاويات اعدت خصيصا لهذا الغرض وتم شحنها اىل خارج اململكة للتخلص منها يف فرنسا وحسب برنامج االمم املتحدة الخاص مبرشوع 

النظام املتكامل إلدارة مركبات )PCB’s( وبإرشاف الكوادر الفنية لوزارة البيئة.

• البدء بتطبيق نظام االدارة املتكاملة للجودة والبيئة والســالمة وذلك بعد الحصول عىل الشــهادات الخاصة من الرشكة العاملية  SGS ، حيث تم 	
تصميــم وبنــاء النظام بكفاءة وادخاله يف الخدمة منذ نهاية العام 2014، حيث أن من أهم اساســيات نظــام ادارة البيئة تعريف املظاهر البيئية 
وتحديد مســتوى الخطر الناشــئ عنها ووضع الحلول واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليل هذه املخاطر للمســتويات املقبولة واالســتمرار يف املراقبة 
والقياس فضالً عن رفع الجاهزية للحاالت البيئية الطارئة وإدامة االتصال واملشاركة واالستشارة وااللتزام بالترشيعات والقوانني البيئية املعمول بها 

يف اململكة يف كافة مواقع ونشاطات الرشكة.

21.ب.  مساهمة الشركة في المجتمع المحلي
• تؤمن الرشكة بأهمية ورضورة االندماج والتواصل مع املجتمع املحيل األردين ولهذا الغرض خصصت الرشكة من موازنتها مبلغاً يرصف سنوياً يف هذا 	

املجال من خالل املشاركة بدعم الجهات التالية :
• دعم البلديات التي تتواجد بها محطات توليد الكهرباء مثل بلدية الهاشمية ، بلدية رحاب الجديدة.	
• دعم الجمعيات الخريية األردنية التي تعنى بالطفولة واأليتام واألرس الفقرية وذوي االحتياجات الخاصة .	
• دعم الجمعيات التي تعنى بالبيئة.	
• دعم البحث العلمي واملؤمترات العلمية املتخصصة والتي تقيمها الجامعات االردنية والنقابات املهنية.	
• دعم املؤسسات التعليمية .	
• قامت الرشكة بتوقيع اتفاقية تدريب نقابة املهندسني األردنيني لتدريب املهندسني حديثي التخرج يف محطات الرشكة.	
• قامت الرشكــة بتدريب عدد من طلبــة الجامعات االردنية 	

من مختلف التخصصات الهندسية يف مواقع الرشكة املختلفة 
حيث بلغ عدد املتدربني ما يقارب 39 متدرب.

• تنظيم الزيارات امليدانية لطلبة الجامعات األردنية للمحطات 	
العاملة يف الرشكة.

• دعم املهرجانات الوطنية والثقافية والنوادي الرياضية .	
• حملة العودة اىل املدارس من خالل توزيع حقائب مدرســية 	

ومعاطف شــتوية عــىل طالب مــدارس منطقة الهاشــمية 
بالزرقاء ورحاب الجديدة .

• القيام بحمالت التربع بالــدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني 	
ملساعدة موظفي الرشكة يف الحاالت الطارئة.

• أقامة ايام طبية مجانية.	





شركة توليد الكهرباء اِّـركزية 
اِّـساهمة العامة اِّـحدودة

القوائم المالية

31 كانون األول 2014
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قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2014
2013 2014 إيضاح

املوجودات دينـــــار دينـــــار
املوجودات غري املتداولة -

164ر703ر201 451ر269ر179 3 ممتلكات وآالت ومعدات 
310ر56 204ر519 مشاريع تحت التنفيذ

432ر312 432ر312 4 قرض صندوق إسكان املوظفني
468ر568 516ر739 5 استثامر يف رشكة حليفة

149ر246ر3 073ر412ر2 6 موجودات رضيبية مؤجلة
231ر034ر17 134ر214ر11 7 مخزون الوقود االسرتاتيجي

754ر920ر222 810ر466ر194
املوجودات املتداولة -

291ر328ر27 300ر193ر28 8 مخزون
599ر260ر5 812ر073ر6 9 أرصدة مدينة أخرى

028ر540ر267 967ر881ر232 10 ذمم مدينة
680ر568 428ر470ر18 27 نقد يف الصندوق ولدى البنوك

598ر697ر300 507ر619ر285
352ر618ر523 317ر086ر480 مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
11 حق ملكية حملة األسهم -

000ر000ر30 000ر000ر30 رأس املال
000ر500ر7 000ر500ر7 احتياطي إجباري

932ر672ر54 932ر672ر54 احتياطي اختياري
) 493ر492ر1( )234ر547ر2( 17 تحوطات التدفقات النقدية
728ر723ر24 515ر192ر17 أرباح مدورة 

167ر404ر115 213ر818ر106 مجموع حقوق امللكية 
املطلوبات -

املطلوبات غري املتداولة -
239ر818ر77 115ر767ر115 12 قروض طويلة األجل
887ر826ر6 968ر150ر8 13 مخصص تعويض نهاية الخدمة
000ر796ر1 000ر913ر1 14 مخصص تخلص من ممتلكات ومعدات
961ر033ر6 727ر305ر9 17 مطلوبات مشتقات مالية

087ر475ر92 810ر136ر135
املطلوبات املتداولة -

721ر767ر14 918ر497ر19 12 أقساط قروض تستحق الدفع خالل عام
451ر197ر5 190ر360ر5 15 أرصدة دائنة أخرى

017ر806ر244 343ر579ر209 16 ذمم دائنة
664ر065ر2 416ر935ر2 17 مطلوبات مشتقات مالية

221ر204ر48 - 18 بنوك دائنة 
024ر698 427ر758 6 مخصص رضيبة الدخل

098ر739ر315 294ر131ر238
185ر214ر408 104ر268ر373 مجموع املطلوبات
352ر618ر523 317ر086ر480 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

تعترب االيضاحات املرفقة من 1 اىل 34 جزءا من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2014
2013 2014

إيضاحات دينـــــار دينـــــار
159ر521ر992 357ر410ر987 19 إيرادات توليد الطاقة

)856ر394ر912 ( )198ر500ر913( 20 التكاليف التشغيلية للمحطات
)607ر109ر24 ( )469ر106ر23( 3 استهالك املمتلكات واالالت واملعدات
)019ر340ر13 ( )890ر109ر13( 21 مصاريف إدارية
)411ر319ر10 ( )195ر994ر12( 22 مصاريف صيانة 
)542ر819ر1 ( )032ر578ر1( مخصص مخزون بطيء الحركة

)758ر869 ( )309ر912( 13 مخصص تعويض نهاية الخدمة
)193ر853ر962 ( )093ر201ر965( مجموع تكاليف التشغيل

966ر667ر29 264ر209ر22 الربح التشغييل
830ر351ر7 087ر434ر2 25 ارباح فروقات العمالت األجنبية

211ر150 048ر171 5 حصة الرشكة من ربح رشكة حليفة
)873ر855ر4 ( )507ر979ر2( 10 مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

)000ر35 ( )000ر35( مكافأت اعضاء مجلس االدارة
299ر048ر3 347ر943ر3 23 إيرادات أخرى، بالصايف

)842ر066ر7 ( )325ر288ر7( تكاليف متويل
591ر260ر28 914ر454ر18 الربح  قبل رضيبة الدخل 

)467ر503ر3 ( )993ر317ر1( 6 مرصوف رضيبة الدخل
124ر757ر24 921ر136ر17 ربح السنة

فلس/دينار فلس/دينار

0/825 0/571 24 الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

تعترب االيضاحات املرفقة من 1 اىل 34 جزءا من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في في 31 كانون االول 2014

2013 2014 إيضاحات

دينـــــار دينـــــار

124ر757ر24 921ر136ر17 ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى التى يتم تصنيفها إىل األرباح والخسائر يف الفرتات الالحقة

)931ر859 ( )741ر054ر1( 17 الخسارة من تحوطات التدفقات النقدية

)931ر859 ( )741ر054ر1( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى يتم تصنيفها إىل األرباح والخسائر يف الفرتات الالحقة

بنود الدخل الشامل األخرى التى ال يتم تصنيفها إىل األرباح والخسائر يف الفرتات الالحقة:

)310ر34 ( )073ر788( 13 خسائر اكتوارية - تعويض نهاية الخدمة

914 939ر119 6 رضيبة دخل عىل الخسائر االكتوارية

)396ر33 ( )134ر668( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى ال يتم تصنيفها إىل األرباح والخسائر يف الفرتات الالحقة

)327ر893 ( )875ر722ر1( مجموع بنود الدخل الشامل االخرى بعد الرضيبة

797ر863ر23 046ر414ر15 مجموع الدخل الشامل للسنة بعد الرضيبة

تعترب االيضاحات املرفقة من 1 اىل 34 جزءا من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2014

2013 2014 إيضاحات

دينـــــار دينـــــار األنشطة التشغيلية
591ر260ر28 914ر454ر18 الربح قبل الرضيبة

:تعديالت
607ر109ر24 469ر106ر23 3 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
542ر819ر1 032ر578ر1 مخصص مخزون بطيء الحركة

758ر869 309ر912 13 مخصص تعويض نهاية الخدمة
335ر93 023ر53 15 مخصص إجازات موظفني

- )194ر978( 23 أرباح بيع وقود اسرتاتيجي
)899ر369( )393ر196( 23 أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
873ر855ر4 507ر979ر2 10 مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

000ر35 000ر35 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
)830ر351ر7( )087ر434ر2( 25 ارباح فروقات العمالت األجنبية

)211ر150( )048ر171( حصة الرشكة من ارباح رشكة حليفة
842ر066ر7 325ر288ر7 تكاليف متويل

:تغريات رأس املال العامل
370ر539ر74 554ر678ر31 ذمم مدينة

)591ر241( 982ر164  أرصدة مدينة أخرى
)969ر161ر2( 056ر377ر3 مخزون

)902ر251ر79( )674ر226ر35(  ذمم دائنة
595ر701 018ر939 أرصدة دائنة أخرى
)192ر31( )853ر25( 15 املدفوع من مخصص االجازات

)594ر139ر1( )107ر992( املدفوع من مخصص حوافز املوظفني
)333ر33( )000ر35( املدفوع من مكافأة أعضاء مجلس االدارة

)230( )039ر19( 15 املدفوع من مخصص قضايا موظفني
)128ر468( )301ر376( 13 املدفوع من تعويض نهاية الخدمة
)182ر372( )575ر303( 6 رضيبة دخل مدفوعة

452ر779ر50 918ر808ر49 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثامرية

)935ر053ر1( )814ر169ر1( إضافات إىل ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
954ر661 557ر230  املتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)981ر391( )257ر939( صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثامرية
األنشطة التمويلية

)605ر152ر34( )706ر926ر48(  أقساط قروض مدفوعة
000ر300ر4 000ر400ر99 قروض مقبوضة

)000ر500ر29( )000ر000ر24( 11 توزيعات أرباح
)407ر239ر7( )599ر315ر9( فوائد مدفوعة

)012ر592ر66( 695ر157ر17 صايف التدفق النقدي من )املستخدم يف( األنشطة التمويلية
)541ر204ر16( 356ر027ر66  صايف الزيادة )النقص( يف النقد وما يف حكمه

609ر7 613ر78 تأثري تغري أسعار الرصف عىل النقد وما يف حكمه
)609ر438ر31( )541ر635ر47(  النقد وما يف حكمه كام يف أول كانون الثاين
)541ر635ر47( 428ر470ر18 27 النقد وما يف حكمه كام يف 31 كانون األول

    تعترب االيضاحات املرفقة من 1 اىل 34 جزءا من هذه القوائم املالية
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ايضاحات حول القوائم المالية 31 كانون االول 2014
(1( عــــام

تم تسجيل رشكة توليد الكهرباء املركزية املساهمة العامة املحدودة وفقاً ألحكام قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس 

الوزراء بتاريخ 4 ترشين األول 1997 والخاص بتأسيس رشكة منفصلة عن رشكة الكهرباء الوطنية لتتوىل نشاط التوليد الكهربايئ، وهو النشاط 

الوحيد الذي متارسه الرشكة.

سجلت الرشكة لدى وزارة الصناعة والتجارة يف سجل الرشكات املساهمة العامة تحت رقم )334( بتاريخ 12 شباط 1998 وبدأت نشاطها 

الصناعي والتجاري بتاريخ 1 كانون الثاين 1999.

قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية خالل عام 2007، مبوجب مبادرات الخصخصة املتعلقة بالقطاع الكهربايئ، ببيع 51% من حصصها 

يف الرشكة إىل رشكة إنارة الستثامرات الطاقة املساهمة الخاصة، وقد قامت أيضاً ببيع ما نسبته 9% إىل املؤسسة العامة للضامن االجتامعي. 

وبشكل مرتبط مع عمليتي الخصخصة والبيع قامت الرشكة بتوقيع اتفاقيات جديدة لرشاء الطاقة مع رشكة الكهرباء الوطنية.

تم إقرار القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الرشكة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 28 آذار 2015 وتتطلب هذه القوائم املالية موافقة الهيئة 

العامة للمساهمني.

أسس إعداد القوائم المالية  )1-2)
تم إعداد القوائم املالية وفقاً ملبدأ الكلفة التاريخية. 

تم إعداد  القوائم املالية وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.

تم إظهار القوائم املالية بالدينار األردين والتي متثل العملة الرئيسية للرشكة.

التغيرات في السياسات المحاسبية  )2-2)
ان السياسات املحاسبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 كانون 

األول 2013، باستثناء أن الرشكة قامت بتطبيق التعديالت والتفسريات التالية:

املنشآت االستثامرية- تعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )12( ومعيار املحاسبة الدويل رقم )27( 

تبني هذه التعديالت اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف رشكة استثامر حسب معيار التقارير املالية الدويل 

رقم )10(. يتطلب هذا اإلستثناء من الرشكة األم تسجيل الرشكات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

معيار املحاسبة الدويل رقم )32( تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(

توضح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم بإجراء التقاص، توضح التعديالت أيضاً تطبيق آلية التقاص ألنظمة 

التسوية والتي تطبق آليات التسوية اإلجاملية التي ال تحدث جميعاً بنفس الوقت. 

التفسري رقم 21 الصادر عن لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية – الرسوم )التفسري رقم 21 الصادر عن لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية(

يوضح التفسري رقم 21 الصادر عن لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية أن املنشأة تقوم بتثبيت التزام عن رسوم ما عند إجراء نشاط 

سيتوجب السداد، كام حددتها الترشيعات ذات العالقة. يوضح التفسري كذلك أنه يتم تسجيل االلتزام عىل فرتات فقط إذا كان النشاط الذي 

يستدعي السداد قد حصل خالل فرتة محدده بالترشيعات ذات العالقة. بالنسبة للرسوم التي تنشأ عند بلوغ الحد األدىن ملستوى السداد، 

يوضح التفسري أنه ال يتم االعرتاف بأي التزام قبل الوصول إىل الحد األدىن من مستوى السداد املحدد.
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إفصاحات املبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غري املالية – التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 36 تدين قيمة املوجودات املالية

تزيل هذه التعديالت التبعات غري املقصودة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 13 )قياس القيمة العادلة( حول اإلفصاحات املطلوبة مبوجب 

املعيار املحاسبي الدويل رقم 36 )تدين قيمة املوجودات(. باإلضافة إىل ذلك، تتطلب هذه التعديالت إفصاح حول املبالغ القابلة للتحصيل 

للموجودات أو وحدات توليد النقد التي تم تسجيل خسائر التدين يف القيمة املتعلقة بها أو عكسها خالل الفرتة.

مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتفسريات أي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للرشكة.

(2-3( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
استخدام التقديرات

املوجودات  مبالغ  تؤثر عىل  بتقديرات واجتهادات  القيام  الرشكة  إدارة  يتطلب من  املحاسبية  السياسات  املالية وتطبيق  القوائم  إعداد  إن 

واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل 

اوضاع  الناجمة عن  املستقبلية  النقدية  التدفقات  وأوقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  بأحكام  القيام  الرشكة  إدارة  من  يتطلب  خاص 

وظروف تلك التقديرات يف املستقبل. إن التقديرات املذكورة مبنية بالرضورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير 

وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف املستقبل يف أوضاع وظروف تلك املخصصات.

ممتلكات واآلالت والمعدات
يتم إثبات جميع املمتلكات واآلالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي مخصص مقابل التدين يف القيمة وال يتم استهالك األرايض.

الثابت، تم تقدير نسب االستهالك حسب األعامر  يحتسـب االستهالك عىل جميع املمتلكات واآلالت واملعدات باستخدام طريقة القسط 

اإلنتاجية املقدرة كام ييل:
%

2– 7مباين

3– 11وحدات توليد بخارية 

4– 20وحدات توليد غازية

2وحدات توليد ديزل

2وحدات توليد بطاقة الرياح

10– 20أجهزة حاسوب

20مركبات

7– 20معدات

7– 20أدوات
10اثاث ومعدات مكتبية

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واآلالت واملعدات بشكل دوري ويف حال وجود أحداث أو تغريات يف الظروف السائدة تشري إىل أن 

املوجودات مسجلة بقيم أعىل من تلك التي ميكن اسرتدادها يتم تخفيض قيمة هذه املوجودات إىل القيمة التي ميكن اسرتدادها ويتم قيد 

التدين بتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات والذي يدرج يف قامئة الدخل الشامل للسنة.



www.cegco.com.jo73

تكاليف التخلص من ممتلكات ومعدات
يتم  الحالية.  القيمة  املتوقعة مخصومة إىل  املستقبلية  بناء عىل املصاريف  املمتلكات واملعدات  التخلص من  لتكاليف  إثبات مخصص  يتم 

تسجيل هذا املخصص كجزء من تكلفة املمتلكات واملعدات.

يتم إثبات التغريات التي تطرأ عىل املخصص نتيجة إلعادة التقدير أو تغري أسعار الخصم أو التغري يف التوقيت املتوقع للمصاريف الخاصة 

باملمتلكات واملعدات كتعديل عىل القيم الدفرتية لهذه املمتلكات ويتم استهالكها عىل مدى العمر اإلنتاجي املتبقي لها، وخالفاً لذلك يتم 

االعرتاف بهذه التغريات يف قامئة الدخل الشامل.

يتم إطفاء الخصم يف قامئة الدخل كجزء من تكاليف التمويل.

استثمارات في شركات حليفة
الرشكات الحليفة هي تلك الرشكات التي متارس فيها الرشكة تأثرياً فعاال عىل القرارات املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية، وغري محتفظ 

بها للمتاجرة وتظهر االستثامرات يف الرشكات الحليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.

تظهر االستثامرات يف الرشكات الحليفة ضمن قامئة املركز املايل بالكلفة، باإلضافة إىل حصة الرشكة من التغريات يف صايف موجودات الرشكة 

الحليفة.  يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن االستثامر يف رشكات حليفة كجزء من حساب االستثامر يف الرشكة الحليفة وال يتم اطفاؤها. يتم 

تسجيل حصة الرشكة من أرباح الرشكات الحليفة يف قامئة الدخل.  يف حال وجود تغري عىل حقوق ملكية الرشكة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه 

التغريات إن وجدت يف قامئة التغريات يف حقوق امللكية للرشكة. يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت بني الرشكة والرشكات 

الحليفة بحدود حصة الرشكة يف الرشكات الحليفة.

مخزون
يظهر املخزون بسعر الكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق، أيهام أقل.

متثل كلفة املخزون جميع تكاليف الرشاء والتحويل وأية تكاليف أخرى لتجهيز املخزون يف موقعه الحايل وحالته الحالية وتحدد الكلفة باتباع 

طريقة متوسط الكلفة املرجح، باستثناء املخزون التشغييل للوقود والذي تحدد كلفته باتباع طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.

يتم احتساب مخصص مخزون بطيء الحركة لقطع الغيار الراكدة ملدة خمس سنوات عىل اساس العمر االنتاجي املتبقي لوحدات التوليد 

الخاصة بتلك القطع ويتم احتساب مخصص مخزون بطيء الحركة للمواد العامة الراكدة ملدة خمس سنوات بنسبة 50 % سنوياً

ذمم مدينة
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصيل بعد تنزيل مخصص لقاء املبالغ املقدر عدم تحصيلها، يتم تقدير الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها 

عندما يكون تحصيل هذه الذمم غري محتمل، ويتم شطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك اي احتاملية لتحصيلها.

النقد وما في حكمه
لغرض قامئة التدفقات النقدية فإن النقد وما يف حكمه يشتمل عىل النقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل والتي لديها 

تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل.

قروض
يتم تسجيل القروض طويلة األجل بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة.

يتم تسجيل القروض بعد االعرتاف األويل بالتكلفة املطفأة.
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مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة بناء عىل قرار مجلس االدارة رقم )89( لسنة 2000 ويحتسب عن مدة الخدمة املرتاكمة عىل 

اىل  الرشكة  تدفعها  التي  الدورية  االشرتاكات  منها  املرتاكمة مطروحا  الخدمة  يف مدة  املوظف مرضوباً  تقاضاها  راتب وعالوات  اخر  اساس 

املؤسسة العامة للضامن االجتامعي عن مدة الخدمة ولغاية تاريخ قامئة املركز املايل، يتم تحديد االلتزام املرتتب عىل الرشكة من قبل خبري 

اكتواري.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات املطلوبات للمبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع او الخدمات املستلمة سواء متت او مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.

مخصصات
يتم االعرتاف باملخصصات اذا كان عىل الرشكة التزام )قانوين أو فعيل( ناتج عىل حدث سابق وكانت تكلفة تسوية االلتزام محتملة وقابلة 

للتقدير والقياس بشكل ميكن االعتامد عليه.

إثبات اإليراد
يتم إثبات اإليرادات عندما يكون من املحتمل تدفق منافع اقتصادية للرشكة مع إمكانية قياسها بشكل ميكن االعتامد عليه.

االستطاعة  فيها  تكون  التي  الفرتة  الكهربائية خالل  الطاقة  لتوليد  املحطات  استخدام  من خالل  الكهربائية  الطاقة  توليد  إيرادات  تتحقق 

الكهربائية متوفرة يف محطات التوليد وذلك حسب اتفاقيات رشاء الطاقة مع رشكة الكهرباء الوطنية.

إثبات المصروف
يتم إثبات املصاريف عند استحقاقها حسب مبدأ االستحقاق.

تحوطات التدفقات النقدية:
يتم االعرتاف بالجزء الفّعال من الربح أو الخسارة من أداة التحوط يف قامئة الدخل الشامل، ويتم االعرتاف بالجزء غري الفّعال مبارشة يف قامئة 

الدخل ضمن املصاريف التشغيلية.

يتم تحويل املبالغ التي تم تسجيلها يف قامئة الدخل الشامل إىل قامئة الدخل عندما تؤثر عملية التحوط عىل األرباح أو الخسائر، كاإلعرتاف 

مبرصوف الفوائد يف قامئة الدخل.

عندما يتعلق البند املتحوط له بكلفة موجودات غري مالية أو مطلوبات غري مالية، فإنه يتم تحويل املبالغ املعرتف بها يف قامئة الدخل الشامل 

إىل التكلفة األساسية للموجودات أو املطلوبات غري املالية.

اذاً مل يعد من املحتمل حدوث العملية املتوقعة، يتم تحويل املبالغ املرتاكمة التي تم اإلعرتاف بها مسبقاً يف قامئة الدخل الشامل إىل قامئة 

الدخل. إذا تم بيع أو إنتهاء فرتة عقد أداة التحوط من دون إستبدالها أو متديد فرتتها أو إذا تم إلغاء تحديدها كأداة تحوط، فإن املبالغ 

املرتاكمة التي تم اإلعرتاف بها مسبقاً يف قامئة الدخل الشامل تبقى يف قامئة الدخل الشامل حتى تؤثر العملية املتوقعة أو االلتزام القائم عىل 

األرباح والخسائر.
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الضرائب
رضيبة الدخل الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل للفرتة الحالية والفرتات السابقة بالقيمة املتوقع اسرتدادها أو دفعها لدائرة رضيبة الدخل. إن 

قوانني ونسب الرضيبة املستخدمة هي تلك املعمول بها أو النافذة بتاريخ قامئة املركز املايل.

رضيبة الدخل املؤجلة

يتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة وفقا لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ قامئة املركز املايل وذلك بني األساس الرضيبي 

للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفرتية لغايات العرض املايل.

غري  الرضيبية  والخسائر  املوجودات  تدوير  ويتم  رضيبيا،  واملقبولة  املؤقتة  الفروقات  لجميع  املؤجلة  الرضيبية  املوجودات  احتساب  يتم 

املستغلة لفرتات قادمة إىل الحد املتوقع الذي يكون فيه هنالك أرباح رضيبية ميكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات 

والخسائر الرضيبية غري املستغلة.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ قامئة املركز املايل، ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات يف حال تبني انه 

من غري املحتمل وجود دخل رضيبي كايف مستقبالً يسمح باالستفادة الكاملة او الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.

لتحقق  املطلوبة  الفرتة  وعىل  مستقبال  تطبيقها  املتوقع  الرضيبة  لنسب  وفقا  املؤجلة  الدخل  ومطلوبات رضيبة  موجودات  احتساب  يتم 

املوجودات أو سداد املطلوبات وبناءاً عىل القوانني النافذة املفعول يف تاريخ قامئة املركز املايل. 

رضيبة املبيعات

يتم إثبات اإليرادات واملصاريف واملوجودات بالصايف بعد تنزيل رضيبة املبيعات فيام عدا:

رضيبة املبيعات الناتجة عن رشاء موجودات أو خدمات غري قابلة لالسرتداد.

الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم الرشكة مبراجعة القيم املثبتة للموجودات املالية يف تاريخ قامئة املركز املايل لتحديد فيام اذا كانت هنالك مؤرشات تدل عىل تدين يف 

قيمتها إفرادياً أو عىل شكل مجموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املؤرشات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من اجل تحديد خسارة 

التدين التى يتوجب االعرتاف بها يف قامئة الدخل الشامل.

يتم تحديد مبلغ تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفأة بناًء عىل الفرق بني صايف القيمة الدفرتية وتقدير التدفقات النقدية 

املخصومة بسعر الفائدة الفعيل االصيل.

العمالت األجنبية
يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت، كام يتم تحويل أرصدة 

املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية باسعار الرصف السائدة بتاريخ قامئة املركز املايل.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية يف قامئة الدخل الشامل.
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(3( ممتلكات وآالت ومعدات 

املجمـوع

أثاث 

ومعدات 

مكتبيـة

أدوات معدات مركبـات
أجهزة 

حاسـوب

وحدات 
توليد بطاقة 

الرياح

وحدات 

توليد ديـزل

وحدات توليد 

غــازية

وحدات 

توليد

بخاريـة

أرايض

ومـباين
2014

دينــــار دينــــار دينــــار دينـــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
الكلفة:

807ر204ر733 993ر324ر1 896ر921ر1 174ر020ر4 233ر969ر1 121ر365ر1 407ر425 000ر274 799ر074ر196 527ر697ر397 657ر131ر128 الرصيد كام يف أول كانون الثاين 2014

920ر706 948ر58 236ر97 290ر312 847ر106 599ر131 - - - - - إضافات

)064ر68( - - - - - - - - - )064ر68( استبعادات

663ر843ر733 941ر383ر1 132ر019ر2 464ر332ر4 080ر076ر2 720ر496ر1 407ر425 000ر274 799ر074ر196 527ر697ر397 593ر063ر128 الرصيد كام يف 31 كانون األول 2014

االستهالك املرتاكم:

643ر501ر531 804ر078ر1 027ر862 391ر304ر3 774ر935ر1 316ر013ر1 471ر161 979ر273 701ر796ر140 532ر304ر292 648ر770ر89 الرصيد كام يف أول كانون الثاين 2014

469ر106ر23 707ر53 422ر150 343ر201 438ر32 673ر114 453ر9 - 619ر241ر5 908ر388ر12 906ر913ر4 استهالك السنة

)900ر33( - - - - - - - - - )900ر33( استبعادات

212ر574ر554 511ر132ر1 449ر012ر1 734ر505ر3 212ر968ر1 989ر127ر1 924ر170 979ر273 320ر038ر146 440ر693ر304 654ر650ر94 الرصيد كام يف 31 كانون األول 2014

451ر269ر179 430ر251 683ر006ر1 730ر826 868ر107 731ر368 483ر254 21 479ر036ر50 087ر004ر93 939ر412ر33
صايف القيمة الدفرتية كام 

يف 31 كانون األول 2014 

املجمـوع

أثاث 

ومعدات 

مكتبيـة

أدوات معدات مركبـات
أجهزة 

حاسـوب

وحدات 
توليد بطاقة 

الرياح

وحدات 

توليد ديـزل

وحدات 

توليد 

غــازية

وحدات 

توليد

بخاريـة

أرايض

ومـباين
2013

دينــــار دينــــار دينــــار دينـــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار

الكلفة:

974ر862ر734 206ر295ر1 406ر885ر1 902ر810ر3 235ر969ر1 481ر198ر1 407ر425 836ر819ر1 294ر035ر196 563ر908ر397 644ر514ر128 الرصيد كام يف أول كانون الثاين 2013

846ر009ر1 284ر38 554ر37 658ر233 - 888ر166 - - 259ر333 964ر111 239ر88 إضافات

)000ر323 ( - - - - - - - - )000ر323 ( - التغري يف مخصص التخلص )إيضاح 14(

)013ر345ر2 ( )497ر8 ( )064ر1 ( )386ر24 ( ) 2( ) 248( - )836ر545ر1( )754ر293 ( - )226ر471 ( استبعادات

807ر204ر733 993ر324ر1 896ر921ر1 174ر020ر4 233ر969ر1 121ر365ر1 407ر425 000ر274 799ر074ر196 527ر697ر397 657ر131ر128 الرصيد كام يف 31 كانون األول 2013

االستهالك املرتاكم:

994ر444ر509 749ر034ر1 089ر717 465ر142ر3 632ر896ر1 843ر902 017ر152 811ر819ر1 174ر729ر135 092ر310ر279 122ر740ر84 الرصيد كام يف أول كانون الثاين 2013

607ر109ر24 423ر52 996ر145 283ر186 142ر39 719ر110 454ر9 - 404ر214ر5 440ر994ر12 746ر356ر5 استهالك السنة

)958ر052ر2 ( )368ر8 ( )058ر1 ( )357ر24 ( - ) 246( - )832ر545ر1( )877ر146 ( - )220ر326 ( استبعادات

643ر501ر531 804ر078ر1 027ر862 391ر304ر3 774ر935ر1 316ر013ر1 471ر161 979ر273 701ر796ر140 532ر304ر292 648ر770ر89 الرصيد كام يف 13 كانون األول 2013

164ر703ر201 189ر246 869ر059ر1 783ر715 459ر33 805ر351 936ر263 21 098ر278ر55 995ر392ر105 009ر361ر38
صايف القيمة الدفرتية كام يف

31 كانون األول 2013 
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(4( قرض صندوق إسكان الموظفين
ميثل هذا البند قروضاً تم منحها لصندوق إسكان موظفي الرشكة الستخدامه يف الصندوق. ال تحمل هذه القروض أية فوائد وال يوجد لها 

تاريخ استحقاق.

(5( استثمار في شركة حليفة
ميثل هذا املبلغ استثامر الرشكة يف رشكة الغاز الحيوي األردنية ”محدودة املسؤولية“ والتي من أهم نشاطاتها استخراج الغاز الحيوي من 

النفايات وتوليد الكهرباء من الغاز الحيوي وبيعه. بلغت نسبة مساهمة الرشكة 50% كام يف 31 كانون األول 2014 )2013: 50%(. يظهر 

االستثامر يف القوائم املالية مبوجب طريقة حقوق امللكية. توضح الجداول التالية ُملخص املعلومات املالية حول استثامر الرشكة يف رشكة الغاز 

الحيوي األردنية:
20142013

دينـــــار دينـــــار 

148ر054ر7731ر156ر1موجودات متداولة

873ر400642ر561موجودات غري متداولة

)086ر560()141ر239(مطلوبات متداولة

935ر136ر0321ر479ر1حقوق امللكية

50%50%نسبة امللكية

468ر516568ر739قيمة اإلستثامر

20142013
دينـــــار دينـــــار 

929ر017624ر868اإليرادات

)310ر241()540ر265(كلفة املبيعات

)260ر112()049ر226(مصاريف إدارية

063ر29)332ر34()مصاريف(إيرادات أخرى، بالصايف

422ر096300ر342ربح السنة

211ر048150ر171حصة الرشكة من نتائج األعامل
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(6( ضريبة الدخل
فيام ييل ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي:

20142013
املجموعباقي املواقعالعقبةاملجموعباقي املواقعالعقبة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

591ر260ر01328ر512ر57815ر748ر91412ر454ر78818ر704ر1269ر750ر8 الربح قبل الرضيبة

)055ر792ر13()952ر338ر1()103ر453ر12()164ر423ر7()802ر514ر1()362ر908ر5(املخفض من الربح قبل الرضيبة

558ر650ر08511ر101ر4734ر549ر7527ر759ر9507ر321ر8023ر437ر4املردود إىل الربح قبل الرضيبة

094ر119ر14626ر274ر94818ر844ر5027ر791ر93618ر511ر56611ر279ر7الدخل الخاضع للرضيبة

14%5%14%5%نسبة رضيبة الدخل حسب القانون

)627ر950ر2 ()380ر558ر2()247ر392 ()649ر975ر1()671ر611ر1()978ر363(مرصوف رضيبة الدخل

)840ر552(483ر20)323ر573 (656ر976657ر716)320ر59(موجودات رضيبية مؤجلة*

)467ر503ر3 ()897ر537ر2()570ر965 ()993ر317ر1()695ر894()298ر423(صايف مرصوف الرضيبة املستحقة

* يتكون هذا البند مام ييل:

20142013

دينـــــار دينـــــار 

-739ر339موجودات رضيبية مؤجلة متعلقة بخسائر سنوات سابقة

417ر49740ر488موجودات رضيبية مؤجلة متعلقة مبخصص تعويض نهاية الخدمة

)257ر593 ()580ر170(التزامات رضيبية مؤجلة متعلقة بفروقات تقييم عمالت القروض األجنبية

)840ر552 (656ر657

تم احتساب مخصص رضيبة الدخل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2014 وفقاً لقانون رضيبة الدخل املؤقت رقم )28( لسنة 2009 ووفقاً لقانون 

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 ملواقع الرشكة يف منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة.

حصلت الرشكة عىل مخالصة نهائية من دائرة رضيبة الدخل واملبيعات للمواقع باستثناء السجالت املتعلقة مبنطقة العقبة حتى نهاية عام 2011. 

نتج عن ذلك اعتامد خسائر رضيبية مقبولة مببلغ 800ر395ر80 دينار لألعوام حتى نهاية 2007 ليتم تقاصها مع األرباح املستقبلية الخاضعة 

للرضيبة بذلك التاريخ. بلغ رصيد الخسائر الرضيبية 657ر910ر2 دينار كام يف 31 كانون األول 2014. هذا وقد تم تسجيل موجودات رضيبية 

مؤجلة فيام يخص هذه الخسائر حيث تتوقع الرشكة، بناء عىل خطتها املستقبلية، أن تحقق أرباحاً رضيبية تكفي الستخدام هذه املوجودات.

لقد تم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة للرشكة كام يف 31 كانون األول 2014 باستخدام نسبة رضيبة 24% والتي كان لها أثر زيادة عىل 

الصادر يف 31 كانون األول 2014 والساري  بناءاً عىل قانون رضيبة الدخل الجديد  املوجودات الرضيبية املؤجلة بقيمة 552ر771 دينار، وذلك 

املفعول إبتداءاً من أول كانون الثاين 2015.

حصلت الرشكة عىل مخالصة نهائية من دائرة رضيبة الدخل واملبيعات فيام يتعلق مبوقع العقبة حتى عام 2006.
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إن تفاصيل الحركة عىل املوجودات الرضيبية املؤجلة هي كام ييل:

20142013

دينـــــار دينـــــار 

455ر356ر1496ر246ر3الرصيد كام يف أول كانون الثاين

)840ر552(656ر657املتعلق بفروقات العملة وأخرى

939914ر119األثر الرضيبي للخسائر االكتوارية

)380ر558ر2()671ر611ر1(مرصوف رضيبة دخل السنة )املواقع األخرى(

149ر246ر0733ر412ر2الرصيد كام يف 31 كانون األول

فيام ييل الحركة عىل مخصص رضيبة الدخل:

2013 2014
دينـــــار دينـــــار

959ر677 024ر698 الرصيد كام يف أول كانون الثاين
247ر392 978ر363 املخصص خالل السنة

)182ر372( )575ر303( املدفوع خالل السنة
024ر698 427ر758 الرصيد كام يف 31 كانون األول

(7(مخزون الوقود االستراتيجي
2013 2014

دينـــــار دينـــــار
904ر809ر10 199ر387ر6 مخزون الوقود الثقيل
327ر224ر6 935ر826ر4 مخزون السوالر

231ر034ر17 134ر214ر11

تنص اتفاقيات رشاء الطاقة مع رشكة الكهرباء الوطنية )إيضاح 1( عىل أنه يتوجب عىل الرشكة االحتفاظ بكميات وقود كافية يف محطات توليد 
الطاقة بحيث تكون هذه املحطات قادرة عىل االستمرار يف توليد الطاقة. تم االتفاق مع رشكة الكهرباء الوطنية عىل كميات الوقود الواجب 
االحتفاظ بها لضامن استمرارية توليد الطاقة يف املحطات للفرتات التي تم النص عليها يف اتفاقيات رشاء الطاقة. وترتب عىل ذلك تصنيف 

مخزون الوقود إىل مخزون تشغييل )إيضاح 8( ومخزون اسرتاتيجي.

(8( مخزون
2013 2014

 دينـــــار دينـــــار
140ر048ر28 735ر802ر28 قطع غيار

)447ر791ر1 ( )356ر567ر1( مخصص مخزون بطيء الحركة
693ر256ر26 379ر235ر27

262ر18 255ر3 مخزون وقود )إيضاح 7(
695ر381 153ر261 مواد عامة، بالصايف *
374ر670 059ر693 مواد بالطريق 

267ر1 454 أخرى
291ر328ر27 300ر193ر28

* تظهر املواد العامة بالصايف بعد تنزيل مخصص مخزون بطيء الحركة.
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(9( أرصدة مدينة أخرى
2013 2014

 دينـــــار دينـــــار
473ر47 816ر21 سلطة وادي األردن

207ر546 207ر546 رشكة برتول العقبة
231ر307 437ر505ر2 رشكة مصفاة البرتول
341ر290 138ر73 رشكة توزيع الكهرباء

570ر030ر1 384ر273  مطالبات رشكات التأمني / حوادث
108ر310 114ر403 أخرى

930ر531ر2 096ر823ر3
)395ر94( )395ر94( مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

535ر437ر2 701ر728ر3 ذمم مدينة أخرى، بالصايف
725ر139ر1 564ر027ر1 مصاريف مدفوعة مقدماً

990ر23 990ر23 تأمينات مسرتدة
270ر550ر1 879ر245ر1 ذمم موظفني

079ر109 678ر47 مطالبات تأمني
599ر260ر5 812ر073ر6

بلغ إجاميل قيمة الذمم املشكوك يف تحصيلها 395ر94 دينار كام يف 31 كانون األول 2014 و 2013 وتم أخذ مخصص لها بالكامل.

فيام ييل جدول أعامر الذمم غري املشكوك يف تحصيلها كام يف 31 كانون األول 2014 و 2013:

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها
املجموع

أكرث من 120 يوما91ً – 120  يوما30ً – 90 يوماًأقل من30 يوماً

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

701ر728ر4323ر252ر4921ر315ر3662ر411118ر201442

535ر437ر5942ر880ر0981ر241142ر602392ر201322

يف تقدير إدارة الرشكة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.
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ذمم مدينة  )10)
2013 2014

 دينـــــار دينـــــار
130ر202ر283 758ر565ر251 رشكة الكهرباء الوطنية – إيرادات توليد الطاقة

841ر253 659ر211 رشكة الكهرباء الوطنية – أخرى
)943ر915ر15 ( )450ر895ر18( مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها
028ر540ر267 967ر881ر232

فيام ييل جدول أعامر الذمم املدينة كام يف 31 كانون األول: 

الذمم غري املستحقة 
وغري املشكوك يف 

تحصيلها

الذمم املستحقة وغري 
املشكوك يف تحصيلها

أقل من 30 يوماً

الذمم املستحقة وغري 
املشكوك يف تحصيلها

أكرث من 30 يوماً
املجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

967ر881ر608232ر750ر9258ر658ر43485ر472ر2014138

028ر540ر499267ر375ر08122ر348ر44884ر816ر2013160

فيام ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

2013 2014

 دينـــــار دينـــــار

070ر060ر11 943ر915ر15 الرصيد كام يف أول كانون الثاين

873ر855ر4 507ر979ر2 املخصص للسنة

943ر915ر15 450ر895ر18

(11(حقوق الملكية
رأس املال

يتكون رأس املال من 000ر000ر30 سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.

احتياطي إجباري

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح خالل السنوات قبل رضيبة الدخل وبنسبة 10% حسب متطلبات قانون 

الرشكات األردين، وميكن للرشكة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأس مال الرشكة. استناداً اىل ذلك فقد 

قررت الرشكة وقف التحويل لهذا االحتياطي. ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمني.
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توزيعات أرباح

بتاريخ 16 متوز 2014 عىل توصية مجلس اإلدارة بدفع مبلغ 000ر000ر24 دينار عىل  املنعقد  العادي  العامة يف اجتامعها  الهيئة  وافقت 

املساهمني من األرباح املدورة. 

 (12( القروض
2013 2014

أقساط قروض أقساط قروض

طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام عملة القرض
دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
924ر985ر14 592ر498ر1 959ر859ر11 773ر317ر1 ين ياباين القرض الياباين 1

068ر901ر40 615ر556ر3 496ر838ر32 476ر127ر3 ين ياباين القرض الياباين 2

950ر029ر5 146ر437ر1 233ر484ر3 718ر393ر1 دينار كويتي قرض الصندوق العريب 1

300ر140ر15 200ر722ر3 060ر073ر11 720ر609ر3 دينار كويتي قرض الصندوق العريب2

- 000ر225ر3 - - دينار أردين قرض ستاندرد تشارترد

317ر482ر1 033ر156 615ر168ر1 484ر137 يورو القرض االيطايل السهل

680ر278 135ر172ر1 538ر81 013ر164 يورو قرض الربوتوكول الفرنيس

- - 000ر800ر56 000ر650ر10 دوالر امرييك قرض ستاندرد تشارترد ألجل

239ر818ر77 721ر767ر14 901ر305ر117 184ر400ر20

- - )786ر538ر1( )266ر902( ينزل: مصاريف مؤجلة متعلقة بالقروض *

239ر818ر77 721ر767ر14 115ر767ر115 918ر497ر19

القرض الياباين 1

متت إعادة إقراض الرشكة بتاريخ 22 آب 2000 مبلغ 000ر000ر745ر4 ين ياباين من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة 

Overseas Economic Coopera-التخطيط والتعاون الدويل بفائدة سنوية تبلغ 3%. إن القرض مبني عىل االتفاقية املربمة بني الحكومة و

tion Fund  )اليابان( واملؤرخة يف 30 آب 1994. يتم تسديد القرض عىل 41 قسطاً نصف سنوي بقيمة 000ر674ر110 ين ياباين للقسط 

الواحد. استحق القسط األول بتاريخ 20 آب 2004 ويستحق القسط األخري يف 20 آب 2024.

القرض الياباين 2

متت إعادة إقراض الرشكة بتاريخ 22 آب 2000 مبلغ 000ر000ر813ر10 ين ياباين من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة 

 Overseas Economic Cooperationالتخطيط والتعاون الدويل بفائدة سنوية 7ر2%. إن القرض مبني عىل االتفاقية املربمة بني الحكومة و

Fund  )اليابان( واملؤرخة يف 17 نيسان 1996. يتم تسديد القرض عىل 41 قسطاً نصف سنوي بقيمة 000ر663ر262 ين ياباين للقسط الواحد. 

استحق القسط األول بتاريخ 20 نيسان 2006 ويستحق القسط األخري يف 20 نيسان 2026.
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قرض الصندوق العريب 1

متت إعادة إقراض الرشكة بتاريخ 23 ترشين األول 2000 مبلغ 000ر000ر10 دينار كويتي من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة 

بوزارة التخطيط والتعاون الدويل بفائدة سنوية 5ر4%. إن القرض مبني عىل االتفاقية املربمة بني الحكومة والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 

واالجتامعي  واملؤرخة يف 10 كانون األول 1994. يتم تسديد القرض عىل 35 قسطاً نصف سنوي بقيمة 715ر285 دينار باستثناء القسط األخري 

والذي يبلغ 690ر285 دينار كويتي. استحق القسط األول بتاريخ أول نيسان 2001 ويستحق القسط األخري يف أول نيسان 2018.

قرض الصندوق العريب 2

متت إعادة إقراض الرشكة بتاريخ 23 ترشين األول 2000 مبلغ 000ر000ر26 دينار كويتي من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة 

بوزارة التخطيط والتعاون الدويل بفائدة سنوية 5ر4%. إن القرض مبني عىل االتفاقية املربمة بني الحكومة والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 

واالجتامعي  واملؤرخة يف 3 حزيران 1996. يتم تسديد القرض عىل 35 قسطاً نصف سنوي بقيمة 000ر740 دينار كويتي للقسط الواحد 

باستثناء القسط األخري والذي يبلغ 000ر840 دينار كويتي. استحق القسط األول بتاريخ أول ترشين الثاين 2001 ويستحق القسط األخري يف 

أول ترشين الثاين 2018.

قرض بنك ستاندرد تشارترد

حصلت الرشكة بتاريخ 19 كانون الثاين 2009 عىل قرض دوار من بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 000ر500ر6 دينار أردين مبعدل فائدة حسب 

آخر إصدار لودائع الطلب ألجل 6 أشهر باالضافة اىل هامش 200 نقطة أساس. يستحق القرض بعد 180 يوم من تاريخ كل سحب مع إمكانية 

إعادة سحب املبلغ بعد سداده.

تم تعديل األتفاقية بحيث اصبح معدل الفائدة عىل القرض 5ر7% عىل ان يسدد القرض عىل 12 قسط شهري.

القرض االيطايل السهل

متت إعادة إقراض الرشكة بتاريخ 13 أيلول 2005 مبلغ 020ر864ر2 يورو من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط 

 Istituto Centrale Per Il Credito A Medioوالتعاون الدويل بفائدة سنوية 1%. إن القرض مبني عىل االتفاقية املربمة بني الحكومة و

Termine – Mediocredito Centrale  واملؤرخة يف12 كانون األول 1993. يتم تسديد القرض عىل 36 قسطاً نصف سنوي بقيمة 556ر79 

يورو للقسط الواحد باستثناء القسط األخري والذي يبلغ 555ر79 يورو. استحق القسط األول بتاريخ 8 أيلول 2006 ويستحق القسط األخري 

بتاريخ 8 آذار 2024.
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قرض الربوتوكول الفرنيس

متت إعادة إقراض الرشكة بتاريخ 28 ترشين الثاين 2006 مبلغ 618ر581ر12 يورو من قبل حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة 

وحكومة  الحكومة  بني  املايل  واالتفاق  الحكومة  بني  املربمة  االتفاقية  عىل  مبني  القرض  إن   .%1 سنوية  بفائدة  الدويل  والتعاون  التخطيط 

الجمهورية الفرنسية واملؤرخة يف 13 كانون الثاين 1994. يتم تسديد القرض عىل 20 قسطاً نصف سنوي كام ييل:

يورو يورو
تاريخ استحقاق أول قسط تاريخ استحقاق آخر قسط

قيمة السحب القسط

162ر258ر1 908ر62 31 كانون األول 2004 30 حزيران 2014

248ر715ر4 762ر235 31 آذار 2005 30 أيلول 2014

241ر699ر4 962ر234 30 حزيران 2005 31 كانون األول 2014

724ر21 086ر1 30 أيلول 2005 31 آذار 2015

243ر887ر1 362ر94 30 أيلول 2006 31 آذار 2016

قرض ستاندرد تشارترد ألجل

يعادل  )ما  أمرييك  تشارترد مببلغ 000ر000ر100 دوالر  بنك ستاندرد  بتوقيع عقد قرض ألجل مع  بتاريخ 19 شباط 2014  الرشكة  قامت 

000ر000ر71 دينار أردين( لتمويل الغايات العامة للرشكة. تبلغ سعر الفائدة )3Month LIBOR + %4.65(. يسدد أصل القرض مبوجب

10 أقساط نصف سنوية. استحق القسط األول بتاريخ 19 آب 2014 ويستحق القسط األخري بتاريخ 19 شباط 2019.

باستثناء قروض بنك ستاندرد تشارترد واملكفول من قبل الرشكة فإن جميع القروض هي بضامن حكومة اململكة األردنية الهاشمية.

*ميثل هذا البند التكاليف اإلضافية )القانونية واملالية( املرتبطة باملفاوضات مع بنك ستاندرد تشارترد للحصول عىل متويل. يتم إطفاء هذه 

التكاليف عىل مدة االقرتاض.

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض طويلة األجل هي كام ييل:

دينـــار السنة
724ر867ر23 2016
172ر786ر23 2017
146ر333ر23 2018
734ر782ر18 2019
734ر582ر4 2020
734ر582ر4 2021
734ر582ر4 2022
734ر582ر4 2023
978ر513ر4 2024
476ر127ر3 2025
735ر563ر1 2026

901ر305ر117
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(13( مخصص تعويض نهاية الخدمة
2013 2014

 دينـــــار دينـــــار

947ر390ر6 887ر826ر6  الرصيد كام يف أول كانون الثاين

758ر869 309ر912 املخصص خالل السنة

)128ر468( )301ر376( املدفوع خالل السنة

310ر34 073ر788 خسائر اكتوارية

887ر826ر6 968ر150ر8 الرصيد كام يف 31 كانون األول

ان االفرتاضات االكتوارية األساسية املستخدمة التي تم عىل أساسها احتساب القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة هي كام ييل:

2013 2014

50ر%6 50ر%6 معدل الخصم يف 31 كانون األول

50ر%4 50ر%5 املعدل املتوقع للزيادة يف تعويض املوظفني

إن هذا املخصص غري ممول بأي موجودات.

(14( مخصص التخلص من ممتلكات ومعدات
ميثل مخصص التخلص من املمتلكات واملعدات والبالغ 000ر913ر1 دينار كام يف 31 كانون األول 2014 صايف القيمة الحالية للمصاريف 

املتوقع تكبدها باستخدام سعر خصم 5ر6% )2013: 5ر6%( فيام يتعلق بالتخلص من وحدات التوليد 1 إىل 5 يف محطة العقبة الحرارية. هذا 

ومن املتوقع تكبد هذه املصاريف يف السنوات ما بني 2020 و2031.

فيام ييل الحركة عىل مخصص التخلص من ممتلكات ومعدات:

2013 2014

 دينـــــار دينـــــار

000ر018ر2 000ر796ر1  الرصيد كام يف أول كانون الثاين

)000ر323( - أثر تغري سعر الخصم والتقدير، بالصايف

000ر101 000ر117 الجزء املتحقق من الخصم خالل السنة

000ر796ر1 000ر913ر1 الرصيد كام يف 31 كانون األول
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أرصدة دائنة أخرى  )15)
2013 2014

 دينـــــار دينـــــار

210ر667 525ر901 فوائد مستحقة

398ر53 359ر34 مخصص قضايا املوظفني

114ر453 979ر854 مصاريف مستحقة

704ر604 874ر631 مخصص إجازات املوظفني

453ر147 186ر87 ذمم موظفني 

230ر38 498ر22 ذمم متعهدين

106ر292 024ر203 أقساط قروض مستحقة

000ر35 000ر35 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

236ر906ر2 745ر589ر2 أخرى

451ر197ر5 190ر360ر5

فيام ييل الحركة التي متت عىل املخصصات خالل عامي 2014 و 2013:

 2014 -

 مخصص إجازات
املوظفني

 مخصص قضايا
املوظفني

دينــــار دينــــار
704ر604 398ر53  الرصيد كام يف أول كانون الثاين

023ر53 - املخصص خالل السنة

)853ر25( )039ر19( املدفوع خالل السنة

874ر631 359ر34 الرصيد كام يف 31 كانون األول

2013 - 

 مخصص إجازات
املوظفني

 مخصص قضايا
املوظفني

دينــــار دينــــار

561ر542 628ر53  الرصيد كام يف أول كانون الثاين

335ر93 - املخصص خالل السنة

)192ر31( )230( املدفوع خالل السنة

704ر604 398ر53 الرصيد كام يف 31 كانون األول
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(16( ذمـم دائنـة
2013 2014

دينـــــار دينـــــار

021ر945ر242 815ر114ر208 رشكة مصفاة البرتول األردنية

996ر860ر1 528ر464ر1 رشكة البرتول الوطنية

017ر806ر244 343ر579ر209

(17( المشتقات المالية
إن تفاصيل املشتقات املالية كام يف 31 كانون األول 2014 هي كام ييل:

املجموع غري متداولة متداولة

دينـــــار دينـــــار دينـــــار

225ر005ر11 809ر069ر8 416ر935ر2 عقود آجلة ألسعار العملة*
918ر235ر1 918ر235ر1 - عقود مقايضة أسعار الفوائد**

143ر241ر12 727ر305ر9 416ر935ر2

*إن قروض الرشكة مع Overseas Economic Cooperation Fund )اليابان( بالني الياباين. أبرمت الرشكة خالل عام 2011، عقدين اجلني 

مع بنك ستاندرد تشارترد وذلك للحد من مخاطر التغري يف أسعار العملة ولتثبيت سعر العملة عىل اربعة اقساط لكل قرض من القرضني 

املمنوحني، كام أبرمت الرشكة عقدين اجلني خالل عام 2012 للحد من مخاطر التغري يف أسعار العملة ولتثبيت سعر العملة عىل اربعة اقساط 

لكل قرض من القرضني املمنوحني. خالل النصف األول من عام 2013، أبرمت الرشكة ستة عقود اجلة للحد من مخاطر التغري يف أسعار العملة 

ولتثبيت سعر العملة عىل عرشة اقساط لكل قرض من القرضني املمنوحني.

ألغراض محاسبة التحوط، قامت الرشكة بتصنيف العقود االجلة كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم الرشكة بالتحوط للحد من التغرّي يف 

التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف اسعار العملة واملصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.

متداولة  كمطلوبات  تسجيلها  تم  دينار  225ر005ر11  مبلغ   2014 األول  كانون   31 يف  كام  االجلة  للعقود  السالبة  العادلة  القيمة  بلغت 

ومطلوبات غري متداولة يف قامئة املركز املايل.

تم تقييم تحوطات التدفقات النقدية املرتبطة بالقرضني عىل أنها فعالة وبالتايل تم تسجيل ما يخصها كأرباح غري متحققة مرتاكمة مببلغ 

177ر181 دينار يف قامئة الدخل الشامل.

**تحمل قروض الرشكة مع بنك ستاندرد تشارترد سعر فائدة متغري. وللحد من مخاطر التغري يف أسعار الفائدة السوقية، ابرمت الرشكة ستة 

عرش عقداً ملقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار الفائدة املستقبلية عىل90% من القرض ألجل املمنوح من بنك ستاندرد تشارترد.

ألغراض محاسبة التحوط، قامت الرشكة بتصنيف عقود مقايضة أسعار الفوائد كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم الرشكة بالتحوط للحد 

من التغرّي يف التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف اسعار الفائدة واملصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.

بلغت القيمة العادلة السالبة لعقود مقايضة أسعار الفوائد كام يف 31 كانون األول 2014 مبلغ 918ر235ر1 دينار تم تسجيلها كمطلوبات 

غري متداولة يف قامئة املركز املايل.

تم تقييم تحوطات التدفقات النقدية املرتبطة بالقرضني عىل أنها فعالة وبالتايل تم تسجيل ما يخصها كخسائر غري متحققة مرتاكمة مببلغ 

918ر235ر1 دينار يف قامئة الدخل الشامل.
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(18( بنـوك دائنـة
ميثل هذا البند الرصيد املستغل من التسهيالت اإلئتامنية املمنوحة من بنوك مختلفة وتفاصيلها كام ييل:

الفائدة السقف
البنك

% دينـــــار
9ر7 000ر000ر4 بنك االستثامر العريب االردين
9ر7 000ر000ر16 بنك القاهرة عامن
8 000ر500ر10 البنك اإلستثامري

75ر7 - 8 000ر000ر20 بنك األردن
8 000ر000ر12 بنك االتحاد

5ر7 – 8 000ر000ر7 بنك املؤسسة العربية املرصفية

(19(إيرادات توليد الطاقة
ميثل هذا البند بشكل رئييس اإليرادات املتأتية من فواتري توليد الطاقة وفقاً التفاقيات رشاء الطاقة. وفقاً لهذه االتفاقيات تقوم رشكة الكهرباء 

الوطنية بتسديد قيمة االستطاعة الكهربائية الكاملة واملتوفرة من محطات الطاقة الكهربائية وذلك مبعادلة تسعري محددة مسبقاً يف اتفاقيات 

رشاء الطاقة. كام تتحمل رشكة الكهرباء الوطنية تكاليف الوقود املستهلك إلنتاج الطاقة وفقاً آللية التسعري املعتمدة يف تلك االتفاقيات.

تتكون ايرادات توليد الطاقة كام ييل:
2013 2014

دينــــــار دينــــــار
333ر351ر87 965ر683ر79 إيراد استطاعة املحطات
176ر689ر7 261ر621ر9 إيراد الطاقة

869ر978ر902 596ر370ر903 تكلفة وقود ضمن معادلة التسعري
)784ر781( )184ر670( أخرى

)435ر716ر4( )281ر595ر4( يطرح: تكاليف إضافية )الطاقة املستوردة(
159ر521ر992 357ر410ر987

(20( تكاليف تشغيل المحطات
2013 2014

دينــــــار دينــــــار
869ر978ر902 596ر370ر903 كلفة الوقود

987ر415ر9 602ر129ر10 تكاليف أخرى
856ر394ر912 198ر500ر913
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(21( مصاريف إدارية
2013 2014

دينــــــار دينــــــار
925ر490ر3 225ر497ر3 رواتب وأجور
065ر362ر4 488ر519ر4 منافع موظفني

335ر93 023ر53 إجازات موظفني
806ر832ر2 189ر653ر2 تأمني
744ر748ر1 374ر461ر1 لوازم مكتبية ومصاريف

354ر65 515ر26 تربعات
050ر246 197ر257 مصاريف إسكان املوظفني، بالصايف
360ر330 811ر417 خدمات استشارية
380ر170 068ر224 أخرى

019ر340ر13 890ر109ر13

مصاريف صيانة  )22)
2013 2014

دينــــــار دينــــــار
329ر222ر4 803ر465ر4 رواتب وأجور
082ر097ر6 392ر528ر8 مواد صيانة وأجور خرباء

411ر319ر10 195ر994ر12

(23( إيرادات أخرى، بالصافي
2013 2014

دينــــــار دينــــــار
557ر502ر1 550ر322ر2 تعويض أرضار

- 194ر978 أرباح بيع وقود اسرتاتيجي
668ر867 - ايرادات القرى النائية
899ر369 393ر196 أرباح إستبعاد ممتلكات واالت ومعدات
392ر136 343ر143 ايرادات سد امللك طالل
727ر12 587ر55 بدل مناولة وتشغيل

- 927ر29 إيراد تسخني وقود
724ر15 389ر7  غرامات عطاءات وأوامر رشاء
656ر25 190ر24 مبيعات مياه مقطرة
198ر29 - مبيعات خردة

273 630ر113 إيراد فوائد بنكية
205ر88 144ر72 أخرى، بالصايف

299ر048ر3 347ر943ر3



التقرير السنوي 2014

شركة توليد الكهرباء املركزية م.ع 90

(24( حصة السهم من ربح السنة
2013 2014

124ر757ر24 921ر136ر17 ربح السنة )دينار(
000ر000ر30 000ر000ر30 املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة )سهم(

فلس/دينار فلس/دينار
0/825 0/571 حصة السهم األساسية واملخفضة من ربح السنة

(25( ارباح فروقات العمالت األجنبية 
2013 2014

دينــــــار دينــــــار

496ر736ر8 990ر553ر4 ارباح غري متحققة

)666ر384ر1( )903ر119ر2( خسائر متحققة 

830ر351ر7 087ر434ر2

(26( معامالت مع جهات ذات عالقة
متثل الجهات ذات العالقة الرشكات الحليفة واملساهمني الرئيسني وإعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للرشكة والرشكات التي يكونون فيها 

مالكني رئيسني يتم اعتامد سياسات االسعار املتعلقة بهذه كمعامالت من قبل إدارة الرشكة.

فيام ييل املعامالت التي متت مع الجهات ذات العالقة:

2013 2014

دينــــــار دينــــــار

615ر056ر992 407ر229ر987 مبيعات الطاقة لرشكة الكهرباء الوطنية )حكومة اململكة األردنية الهاشمية(

837ر549ر7 060ر537ر6 مشرتيات الغاز من رشكة البرتول الوطنية )حكومة اململكة األردنية الهاشمية(

776ر40 222ر40 خدمات مقدمة اىل رشكة أعامل املياه والطاقة الدولية )أكوا باور(

816ر22 246ر15 خدمات مقدمة من رشكة أعامل املياه والطاقة الدولية )أكوا باور(
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وردت األرصدة املستحقة من/إىل الجهات ذات العالقة يف اإليضاحني )10( و )16( حول القوائم املالية والتي تتمثل فيام ييل:

2013 2014
املطلوب من جهات ذات عالقة

 دينـــــار دينـــــار

028ر540ر267 967ر881ر232 رشكة الكهرباء الوطنية - حكومة اململكة األردنية الهاشمية )مملوكة من قبل مساهم(

151ر13 128ر38 رشكة أعامل املياه والطاقة الدولية ”أكوا باور“ )مساهم(

2013 2014
املطلوب إىل جهات ذات عالقة

 دينـــــار دينـــــار

996ر860ر1 528ر464ر1 رشكة البرتول الوطنية - حكومة اململكة األردنية الهاشمية )مملوكة من قبل مساهم(

2013 2014
منافع اإلدارة التنفيذية العليا

دينــــــار دينــــــار

933ر975 513ر536 رواتب 

457ر24 300ر4 منافع )تنقالت سفر(

390ر000ر1 813ر540

(27( النقد وما في حكمه
2013 2014

دينــــــار دينــــــار

555ر551 015ر461ر18 نقد لدى البنوك

125ر17 413ر9 نقد يف الصندوق

680ر568 428ر470ر18

)221ر204ر48( - البنوك الدائنة )إيضاح 18(

)541ر635ر47( 428ر470ر18
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(28( التحليل القطاعي
تبني الجداول التالية قامئة الدخل للعقبة واملواقع األخرى للسنتني املنتهيتني يف 31 كانون األول 2014 و2013. تم اإلفصاح عن هذه املعلومات 

ألغراض تسهيل املراجعة الرضيبية حيث أن الرشكة خاضعة لنسبة رضيبة دخل مختلفة فيام يتعلق بالعقبة.

2014
املجمـوع باقي املواقع العقبــة
دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 
357ر410ر987 012ر360ر493 345ر050ر494 إيرادات توليد الطاقة

)198ر500ر913( )386ر141ر459( )812ر358ر454( تكاليف تشغيل املحطات
)469ر106ر23( )268ر082ر8( )201ر024ر15( استهالك املمتلكات واالالت واملعدات
)890ر109ر13( )439ر057ر7( )451ر052ر6( مصاريف إدارية
)195ر994ر12( )214ر031ر8( )981ر962ر4( مصاريف صيانة 
)032ر578ر1( )098ر530( )934ر047ر1( مخصص مخزون بطيء الحركة

)309ر912( )213ر540( )096ر372( مخصص تعويض نهاية الخدمة
)093ر201ر965( )618ر382ر483( )475ر818ر481( مجموع تكاليف التشغيل

264ر209ر22 394ر977ر9 870ر231ر12 الربح التشغييل
087ر434ر2 787ر35 300ر398ر2 أرباح  فروقات عملة

048ر171 048ر171 - حصة الرشكة من ربح رشكة حليفة
)507ر979ر2( )861ر642ر1( )646ر336ر1( مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

)000ر35( )496ر17( )504ر17( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
347ر943ر3 307ر577ر3 040ر366 إيرادات أخرى، بالصايف

)325ر288ر7( )391ر396ر2( )934ر891ر4( تكاليف متويل
914ر454ر18 788ر704ر9 126ر750ر8 الربح قبل رضيبة الدخل 
)993ر317ر1( )695ر894( )298ر423( مرصوف رضيبة الدخل
921ر136ر17 093ر810ر8 828ر326ر8 الربح للسنة

2013
املجمـوع باقي املواقع العقبــة
دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 
159ر521ر992 364ر985ر485 795ر535ر506 إيرادات توليد الطاقة

)856ر394ر912( )698ر699ر445( )158ر695ر466( تكاليف تشغيل املحطات
)607ر109ر24 ( )235ر079ر9( )372ر030ر15 ( استهالك املمتلكات واالالت واملعدات
)019ر340ر13 ( )164ر948ر6( )855ر391ر6( مصاريف إدارية
)411ر319ر10 ( )205ر060ر6( )206ر259ر4( مصاريف صيانة 

)542ر819ر1( )880ر974( )662ر844( مخصص مخزون بطيء الحركة
)758ر869( )975ر513( )783ر355( مخصص تعويض نهاية الخدمة

)193ر853ر962( )157ر276ر469( )036ر577ر493( مجموع تكاليف التشغيل
966ر667ر29 207ر709ر16 759ر958ر12 الربح التشغييل
830ر351ر7 )873ر63( 703ر415ر7 أرباح )خسائر( فروقات عملة

211ر150 211ر150 - حصة الرشكة من ربح رشكة حليفة
)873ر855ر4( )673ر102ر2( )200ر753ر2( مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

)000ر35( )647ر15( )353ر19( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
299ر048ر3 697ر582ر2 602ر465 إيرادات أخرى، بالصايف

)842ر066ر7( )909ر747ر1( )933ر318ر5( تكاليف متويل
591ر260ر28 013ر512ر15 578ر748ر12 الربح قبل رضيبة الدخل 
)467ر503ر3( )897ر537ر2( )570ر965( مرصوف رضيبة الدخل
124ر757ر24 116ر974ر12 008ر783ر11 الربح للسنة
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(29( التزامات محتملة
اعتامدات مستندية وبوالص تحصيل

بلغت قيمة االعتامدات املستندية وبوالص التحصيل عىل الرشكة 525ر290ر4 دينار كام يف 31 كانون األول 2014 )2013: 402ر443ر4 دينار(.

كفاالت 

بلغت قيمة الكفاالت البنكية عىل الرشكة كام يف 31 كانون األول 2014 مبلغ 339ر21 دينار )2013: 339ر21 دينار(.

التزامات رأساملية

تدخل الرشكة خالل مامرستها نشاطاتها االعتيادية يف ارتباطات متعلقة مبصاريف راساملية. هذا وقد بلغت ارتباطات املشاريع الراساملية 

القامئة 391ر085ر1 دينار كام يف 31 كانون األول 2014 )2013: 461ر76 دينار(.

القضايا املقامة عىل الرشكة

بلغت قيمة القضايا املقامة عىل الرشكة كام يف 31 كانون األول 2014 مبلغ 448ر125 دينار )2013: 163ر141 دينار( ويف تقدير الرشكة 

ومستشارها القانوين فإنه لن يرتتب عىل الرشكة أية التزامات عىل هذه القضايا خالفاً ملا تم االستدراك له ضمن القوائم املالية.

الخالف مع رشكة مصفاة البرتول

تطالب رشكة مصفاة البرتول األردنية، مزود الرشكة بالوقود، مببلغ 000ر568 دينار ميثل غرامة بدل إلغاء شحنة وقود ثقيل خالل عام 2008. 

إن نتيجة هذا الخالف غري مؤكدة. وتعتقد الرشكة ومستشارها القانوين بأن رشكة مصفاة البرتول ليس لها الحق يف املطالبة بهذا املبلغ.

(30( إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان الرشكة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك، البنوك الدائنة والقروض. 

تقوم الرشكة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق الحصول عىل قروض ذات فوائد ثابتة ومتغرية.

يوضح الجدول التايل حساسية قامئة الدخل للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة كام يف 31 كانون األول 2014 و 2013، مع بقاء 

جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

تتمثل حساسية قامئة الدخل بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح الرشكة لسنة واحدة، ويتم احتسابها عىل املوجودات 

واملطلوبات املالية التي تحمل سعر فائدة متغرياً كام يف 31 كانون األول 2014 و 2013. 
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2014 - 

العملـــة
الزيادة )النقص(
 بسعر الفائدة 

األثر عىل ربح السنة
 قبل الرضيبة

دينـــار)نقطة مئوية(
-100دينار أردين
-)50(دينار أردين

2013 -

العملـــة
الزيادة )النقص(
 بسعر الفائدة 

األثر عىل ربح السنة
 قبل الرضيبة

دينـــار)نقطة مئوية(
)250ر32 (100دينار أردين
125ر16)50(دينار أردين

مخاطر االئتامن

مخاطر االئتامن هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينني واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الرشكة.

قامت الرشكة بالدخول يف عقد لرشاء الطاقة مع حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة برشكة الكهرباء الوطنية.

تشكل ذمة رشكة الكهرباء الوطنية ما نسبته 100% من رصيد الذمم املدينة كام يف 31 كانون األول 2014 و 2013.

تحتفظ الرشكة باألرصدة والودائع لدى بنوك محلية رائدة.

مخاطر السيولة

تعمل الرشكة عىل إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية )غري مخصومة( كام يف 31 كانون األول 2014 و 2013 عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق 

التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

31 كانون األول 

2014

املجموعأكرث من 5 سنواتمن سنة حتى 5 سنواتمن 3 شهور إىل 12 شهرأقل من 3 شهور

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

343ر579ر209---343ر579ر209ذمم دائنة 

373ر947ر146158ر737ر35124ر430ر659108ر704ر21720ر075ر5قروض 

716ر526ر146368ر737ر35124ر430ر659108ر704ر56020ر654ر214املجموع
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31 كانون األول 

2013

املجموعأكرث من 5 سنواتمن سنة حتى 5 سنواتمن 3 شهور إىل 12 شهرأقل من 3 شهور

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

017ر806ر244---017ر806ر244ذمم دائنة 

229ر113ر51--925ر989ر30450ر123بنوك دائنة

690ر742ر617106ر910ر63234ر136ر22054ر129ر22115ر566ر2قروض 

936ر661ر617402ر910ر63234ر136ر14554ر119ر54266ر495ر247املجموع

مخاطر العمالت

إن تعامالت الرشكة بالدوالر األمرييك منخفضة املخاطر ألن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمرييك )41ر1 دوالر لكل 

دينار(.

فيام ييل جدول يوضح أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردين مقابل العمالت األجنبية عىل قامئة الدخل، مع بقاء جميع 

املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

2014 -

العملـــة
الزيادة / النقص يف سعر رصف 

العملة مقابل الدينار األردين
األثر عىل الربح  قبل الرضيبة

دينـــار)%(
)165ر155(+10يورو

)384ر631ر1(+10ين ياباين
)073ر956ر1(+10دينار كويتي

165ر155-10يورو
384ر631ر1-10ين ياباين

073ر956ر1-10دينار كويتي

2013 -

العملـــة

الزيادة / النقص يف سعر رصف 

العملة مقابل الدينار األردين
األثر عىل الربح  قبل الرضيبة

دينـــار)%(
)917ر308(+10يورو

)656ر562ر1(+10ين ياباين
)960ر532ر2(+10دينار كويتي

917ر308-10يورو
656ر562ر1-10ين ياباين

960ر532ر2-10دينار كويتي
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(31( القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد يف الصندوق ولدى البنوك والذمم املدينة وقرض صندوق إسكان املوظفني وبعض األرصدة املدينة األخرى. 

تتكون املطلوبات املالية من البنوك الدائنة والقروض والذمم الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه األدوات.

(32( إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئييس فيام يتعلق بإدارة رأسامل الرشكة بالتأكد من املحافظة عىل نسب رأسامل مالمئة بشكل يدعم نشاط الرشكة ويعظم حقوق  امللكية.

تقوم الرشكة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات  ظروف العمل. هذا ومل تقم الرشكة بأية تعديالت عىل 

األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود املتضمنة يف هيكلة رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واالحتياطيات واألرباح املدورة والبالغ مجموعها 447ر365ر109 دينار 

كام يف 31 كانون األول 2014 مقابل 660ر896ر116 دينار كام يف 31 كانون األول 2013. 

(33(معايير التقارير المالية الدولية و التفسيرات الجديدة
تم إصدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى 31 كانون األول 2014 إال أنها غري ملزمة حتى اآلن ومل تطبق من قبل الرشكة:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء

يبني معيار رقم )15( املعالجة املحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا املعيار عىل جميع املنشآت التي 

تدخل يف عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة ملعايري اخرى مثل معيار املحاسبة الدويل رقم )17( االيجارات. 

يحل هذا املعيار بدالً من املعايري والتفسريات التالية:

معيار املحاسبة الدويل رقم )11( عقود االنشاء  -

معيار املحاسبة الدويل رقم )18( االيراد  -

تفسري لجنة معايري التقارير )13( برامج والء العمالء  -

تفسري لجنة معايري التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات  -

تفسري لجنة معايري التقارير )18( عمليات نقل االصول من العمالء  -

التفسري )31( االيراد – عمليات املقايضة التي تنطوي عىل خدمات اعالنية  -

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2017 مع السامح بالتطبيق املبكر

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( االدوات املالية

قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 ”االدوات املالية“ بكامل مراحله خالل متوز 2014، ويبني هذا املعيار 

املعالجة املحاسبية لتصنيف وقياس املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو رشاء االدوات غري املالية. وقد تم إصدار هذا املعيار 

الستبدال معيار املحاسبة الدويل رقم 39 ”تصنيف وقياس االدوات املالية“. قامت الرشكة بتطبيق املرحلة األوىل من معيار التقارير املالية الدويل 

رقم 9 كام صدرت خالل العام 2009، وكان التطبيق األويل للمرحلة األوىل يف 1 كانون الثاين 2011 وستقوم الرشكة بتطبيق معيار التقارير املالية 

الدويل رقم 9 الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي يف 1 كانون الثاين 2018 والذي سيكون له أثر عىل تصنيف وقياس املوجودات املالية.
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طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة )تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 27 و معيار التقارير املالية الدويل رقم 1

أتاح  والذي  املنفصلة(  املالية  )القوائم  الدويل رقم 27  املحاسبة  بتعديل معيار  الدولية خالل شهر آب 2014  املحاسبة  قام مجلس معايري 

للمنشآت  خيار اتباع طريقة حقوق امللكية يف محاسبة االستثامرات يف الرشكات التابعة والحليفة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة كام هو 

موضح يف  معيار املحاسبة الدويل رقم 28. كام تم اجراء تعديل آخر عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 والذي يسمح للمنشآت التي 

تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق االستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم 1 والخاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا من 1 كانون الثاين 2016، كام يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السامح بالتطبيق املبكر.

معيار املحاسبة الدويل رقم )1( عرض القوائم املالية  - )تعديالت(

تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة ترتكز عىل األمور التالية:

الجوهرية  •

التصنيفات والتجميع   •

هيكل االيضاحات  •

االفصاح عن السياسات املحاسبية   •

عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن االستثامرات التي تتبع طريقة حقوق امللكية  •

ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت عىل املركز املايل أو األداء املايل للرشكة. ال تتوقع الرشكة أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري عىل ايضاحات البيانات املالية.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا من 1 كانون الثاين 2016، مع السامح بالتطبيق املبكر.

تعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار املحاسبة الدويل رقم )28( - املنشآت االستثامرية

املنشأة  تعريف  ينطبق عليها  التي  للمنشآت  التوحيد  اإلستثناء من متطلبات  أثر تطبيق  تنتج من  التي قد  األمور  التعديالت  تعرض هذه 

االستثامرية وتوضح االمور التالية:

• ينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد عىل الرشكة االم التابعة ملنشأة استثامرية، عندما تقوم املنشأة االستثامرية بقياس وتقييم جميع 	

استثامراتها يف الرشكات التابعة عىل أساس القيمة العادلة.

• يتم توحيد القوائم املالية للرشكة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثامرية وتقوم بتقديم خدمات للمنشأة االستثامرية. 	

ويتم قياس وتقييم جميع االستثامرات يف الرشكات التابعة األخرى عىل أساس القيمة العادلة. 

• تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثامرية والتي متلك حصة يف رشكة حليفة أو 	

مشاريع مشرتكة والتي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثامرية: تسمح التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )28( االستثامرات 

يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة - للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكية باإلبقاء عىل الطريقة املتبعة من قبل املنشآت 

االستثامرية الحليفة أو املشاريع املشرتكة عند قيامها بقياس وتقييم استثامراتها يف الرشكات التابعة عىل أساس القيمة العادلة.

يتم تطبيق هذه التعديالت عىل املعايري اعتبارا من 1 كانون الثاين 2016 مع السامح بالتطبيق املبكر.

(34( أحداث الحقة
أستلمت الرشكة بتاريخ 8 آذار 2015 مطالبة من رشكة الكهرباء الوطنية بقيمة  580ر964ر31  دينار واملتعلقة بغرامة فشل التوافرية املرتتبة 

عىل رشكة توليد الكهرباء للفرتة من أول كانون الثاين 2008 ولغاية 31 كانون األول 2014 . إن نتيجة هدا الخالف غري مؤكدة.

وتعتقد الرشكة ومستشارها القانوين بأن موقف الرشكة جيد استناداً إىل اتفاقية رشاء الطاقة.
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