










6

الفهرس
8كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

9كلمة الرئيس التنفيذي 

10تقرير مجلس اإلدارة  

12أعضاء مجلس اإلدارة 

24اإلدارة العليا التنفيذية 

28أسماء مالكي األسهم 

28الوضع التنافسي للشركة 

28الموردون والعمالء الرئيسيون 

29الحماية الحكومية واالمتيازات 

29الجودة 

30الهيكل التنظيمي للشركة  

32نشاطات دائرة التعلم والتطوير للعام 2021

34المخاطر التي تتعرض لها الشركة 

34اإلنجازات التي حققتها الشركة عام 2021 

36إحصائيات مميِّزة  

37مؤشرات األداء 

38-41مؤشرات أداء محطات الشركة 

42الطاقة الكهربائية المولدة 



7

50أتعـاب مدقق الحسابات  

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء 
51مجلس اإلدارة 

52مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

53مزايا ومكافآت اإلدارة العليا التنفيذية 

53التبرعات 

54-55خدمة المجتمع المحلي 

57-111القوائم المالية 

112-113اإلقـــــــــــــــرارات 

43الطاقة الكهربائية المباعة 

44االستهالك الداخلي للطاقة الكهربائية 

45استهــالك الوقود 

استطاعة محطات توليد الكهرباء الرئيسية 
46-47العاملة يف النظام الكهربايئ 

48أحمال النظام الكهربايئ الموحد يف المملكة 

49السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر 

49-50تحليل المركز المايل للشركة 

50التطورات المستقبلية والخطط المستقبلية للشركة 



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2021
8

الدكتور مؤيد السمان
رئيس مجلس اإلدارة

أ-أ-11 كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
    يسعدني باألصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة توليد 
الكهرباء المركزية، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة للعام 2021، 
انجازات  وأهم  األداء،  ومؤشرات  المالية  البيانات  خالله  من  نستعرض  والذي 
أداء دورها  الشركة مسيرتها في  المنصرم؛ حيث واصلت  العام  الشركة خالل 
التنموي في قطاع الطاقة في المملكة محققةً أهدافها وبما يتفق مع المعايير 
انتهاء  نتيجة  ظروف  من  الشركة  به  تمر  ما  رغم  المجال،  هذا  في  العالمية 

اتفاقيات بيع الطاقة.
   لقد  شهد عام 2021 ارتفاعاً في صافي الربح بلغت نسبته حوالي )19%(، حيث 
بلغ )11.9( مليون دينار مقارنة مع صافي الربح لعام 2020، والبالغ )10( مليون 
مليون   4.8 بقيمة  المتقاعدة  الوحدات  بيع  أرباح  ارتفاع  نتيجة  وذلك  دينار، 

دينار، وارتفاع األرباح من فروق العملة بقيمة 2.4 مليون دينار، وانخفاض تكاليف التمويل بقيمة 1.2 مليون دينار. ولكن في المقابل 
كان ثمة زيادة في مصروف استهالك الموجودات وقطع الغيار الراكدة بقيمة 2.9 مليون دينار نتيجة التغيير في العمر اإلنتاجي للوحدة 
الخامسة في الريشة، وزيادة في مصروف ضريبة الدخل بقيمة 3.2 مليون دينار، وانخفاًضا في اإليرادات من عقود التشغيل والصيانة 

واإليرادات األخرى بقيمة 0.4 مليون دينار.
     وكذلك حدث انخفاض في الحسابات المدينة للشركة في عام 2021 مقارنة مع عام 2020؛ حيث بلغت الحسابات المدينة لشركة 
الكهرباء الوطنية في عام 2021 ما قيمته )75( مليون دينار مقارنة مع )87( مليون دينار لعام 2020، وذلك نتيجة تسديد فواتير الطاقة 
المتأخرة، أما بالنسبة للحسابات الدائنة لشركة مصفاة البترول األردنية، فلم يحدث أي تغيير على الذمة المسجلة على الشركة في 

العام 2020، والتي بلغت)57.5(  مليون دينار.
      لقد شهد عام 2021 تحديات كبيرة ناتجة عن استمرارية جائحة كورونا وتقاعد الوحدات التشغيلية، وقد نجحت إدارة الشركة في 
التعامل مع هذه الظروف الصعبة، واستطاعت الحفاظ على ديمومة العمل من خالل تطبيق خطة شاملة للتعامل مع الجائحة؛ حيث 
إصابات، كما استمرت في دعمها  بدون  تزيد عن خمس ماليين ساعة عمل  عالية، وسجلت ساعات عمل  توافرية  الشركة  حققت 

للمجتمعات المحلية من خالل تنفيذ العديد من المبادرات.
     وال بد من التذكير هنا بأن محطات شركة توليد الكهرباء المركزية تخرج تباعاً من الخدمة النتهاء عقود بيع الطاقة؛ حيث خرجت 
محطة رحاب بالكامل في نهاية عام 2021، وفي شهر تشرين األول 2022 ستخرج محطة الريشة الغازية كذلك من الخدمة، وينتهي 
آخر عقد لبيع الطاقة في نهاية عام 2025 بخروج محطة كهرباء العقبة الحرارية بالكامل من الخدمة، وال يوجد أي مؤشرات للتمديد 
لهذه المحطات، ولذلك أصبح من الضروري وضع الحلول والخطط الالزمة للتعامل مع تقاعد المحطات وما يتبعها من العمالة الزائدة 

في الشركة.
    وفي النهاية أتقدم بجزيل شكري وتقديري لجميع األخوات واألخوة موظفي الشركة على كل ما قدموه من جهود في المحافظة على 
أداء الشركة على مر األعوام، كما أتقدم أيضاً بالشكر واالمتنان لحكومة المملكة األردنية الهاشمية بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة، 

على الجهود المبذولة في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، داعين هللا عز وجل أن يديم هذه النعمة عليه.
      وأخيراً وليس آخراً، ال يسعني إال أن أتقدم - باألصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة - بجزيل الشكر 
واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم، وحضرة صاحب السمو الملكي ولي 

العهد، األمير الحسين بن عبدهللا على القيادة الحكيمة في إدارة دفة البالد ودعم تقدمها وازدهارها. 
رئيس مجلس اإلدارة مع خالص أمنياتي بالخير للجميع في عام 2022، 

الدكتور مؤيد السمان 



9

المهندس موفق العالونة
الرئيس التنفيذي

أ-أ-٢٢  كلمة الرئيس التنـفيذي  كلمة الرئيس التنـفيذي

السيدات والسادة األفاضل،
   يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة توليد الكهرباء المركزية لعام 
التي  والتطورات  اإلنجازات  وكذلك  األداء  مؤشرات  أهم  فيه  مستعرضاً  2021؛ 
شهدتها الشركة في مختلف المجاالت في ظل التحديات التي واجهتها بسبب 

تقاعد الوحدات التشغيلية واستمرار جائحة كورونا. 
ارتفاعاً في صافي األرباح بلغت نسبته حوالي )%19(،      لقد شهد عام 2021 
بالمقارنة مع صافي األرباح لعام 2020 والبالغ  حيث بلغ )11.9( مليون دينار، 
الوحدات  بيع  أرباح  إلى  )10( مليون دينار. ويُعزى هذا االرتفاع بشكٍل رئيسي 
الموازنة  أرقام  من  أفضل  كان   2021 لعام  األرباح  صافي  بأن  علماً  المتقاعدة، 

بنسبة حوالي %36. 
    ومن الناحية التشغيلية فقد حققت الشركة توافرية عالية بلغت %99.80، 

وهي أفضل مما تم اعتماده في الموازنة، واألعلى في تاريخ الشركة رُغم منوال التشغيل الصعب الذي تمثل في التشغيل واإلطفاء 
عالية  توافرية  وتحقيق  المعدات  الحفاظ على جاهزية  إلى  أدت  المنوال  للتعامل مع هذا  قد وضعت  التي  الخطط  أّن  إاّل  المتقطع، 

للمحطات.
     وفي مجال الصحة والسالمة المهنية والبيئة، فقد حققت الشركة ساعات عمل تجاوزت 5 مليون ساعة عمل بدون إصابات، وقد 
التفقدية  البرامج  للموظفين وتنفيذ  والتوعوية  التدريبية  الخطط  العالمية وتنفيذ  السالمة  أعلى معايير  تحقق ذلك من خالل تطبيق 

الدورية. ويُعّد هذا اإلنجاز مؤشراً واضحاً على التقدم الكبير الذي وصلت إليه الشركة في هذا المجال.
تطبيق  طوارئ شملت  تطبيق خطة  من خالل  الجائحة  هذه  مع  التعامل  في  الشركة  نجحت  فقد  كورونا،  جائحة  يخص  وفيما      
بروتوكوالت التعامل مع اإلصابات وتوفير طبيعة عمل آمنة في جميع مواقع الشركة، كما حرصت على االستمرار في تطبيق إجراءات 

التعقيم والوقاية، وكذلك التوعية المستمرة للموظفين ألخذ المطعوم حيث قام جميع الموظفين بأخذ جرعتي المطعوم.
    وفي مواجهة التحدي األكبر الذي تمر به الشركة؛ وهو خروج محطة رحاب بالكامل من الخدمة نهاية عام 2021، وانتهاء عقود بيع 
الطاقة في نهاية عام 2025، وما يرافق ذلك من عمالة زائدة واآلثار االجتماعية التي ترافق ذلك واألعباء المالية اإلضافية على الشركة، 
الخروج  على  الموظفين  لتشجيع  اختيارية  حوافز  بتوفير  الشركة  قامت  فقد  الموظفين،  وعلى  الشركة  على  ذلك  أثر  من  وللتخفيف 

الطوعي من الشركة، وقد تقدم لهذه الحوافز 74 موظفاً استقالوا طوعياً في عام 2021. 
ورُغم التحديات التي تشهدها، فقد حرصت الشركة على االستمرار في دعم المجتمع المحلي؛ فقد نفذت الشركة عدة أنشطة ومبادرات 
في مناطق مختلفة من المملكة، كان من أبرزها دعم األسر المحتاجة في شهر رمضان الفضيل تخفيفاً عنهم من األعباء المعيشية، 
وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، والتبرع بوحدات إنارة موفرة للطاقة وتركيب مظالت شمسية في المناطق األقل 

حظاً.
    وفي الختام، ال يسعني إال أن أقدم خالص شكري وتقديري لسعادة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس األفاضل لما وفروه من 
دعم وتوجيه مستمر للمحافظة على تميز الشركة، كما أتوجّه بالشكر الجزيل لألخوة العاملين في مختلف المواقع، على ما يبذلوه من 

جهود للحفاظ على الشركة والعمل على تحقيق أهدافها. 

حفظ هللا األردن وجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده األمير الحسين بن عبدهللا. 

مع أطيب األمنيات بمزيد من النجاح واإلنجازات في عام 2022،
الرئيس التنفيذي

المهندس موفق العالونة
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يســر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويقدم لحضراتكم تقريره الســنوي الثالث والعشــرون متضمناً أهم نشــاطات 
الشركة وإنجازاتها والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31. 

توليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي مختلــف مناطــق المملكة باســتخدام أي مصدر من مصــادر الطاقة األوليــة والطاقة 
المتجددة وتوريدها إلى شركة الكهرباء الوطنية بنوعية جيدة وتوافريه عالية وبأقل تكلفة ممكنة.

االدارة: مجمع الملك الحسين لألعمال – بناية رقم 0A1 عمان - شارع الملك عبد هللا الثاني بن الحسين 
ص.ب: 2564 الرمز البريدي 11953 

هاتف : 5340008 – 6 – 962+ 
فاكس:  5340800 - 6 – 962+

تقرير جملس اإلدارةب

نشاط الشركة الرئيسي1.أ.

أماكن الشركة اجلغرافية 
وعدد املوظفني يف كل منها

مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء 
ــة ــ ــراريـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــب ــ ــق ــعــ ــ ــةال ــ ــراريـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــب ــ ــق ــعــ ــ ال

مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء 
رحــــــــــــــاب الــــــغــــــازيــــــةرحــــــــــــــاب الــــــغــــــازيــــــة

مــحــطــتــي تــولــيــد كــهــربــاء مــحــطــتــي تــولــيــد كــهــربــاء 
ــة وحـــوفـــا ــ ــي ــمــ ــ ــي ــراهــ ــ ــة وحـــوفـــااإلب ــ ــي ــمــ ــ ــي ــراهــ ــ اإلب

ــهــنــدســيــة ــهــنــدســيــةالـــمـــشـــاغـــل ال الـــمـــشـــاغـــل ال

مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء 
ــة ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ ــةالـــــريـــــشـــــة الـ ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ الـــــريـــــشـــــة الـ

تقع محطة توليد كهرباء العقبة الحرارية في الجنوب الغربي من الحدود األردنية، وتبعُد 
عن مدينة العقبة حوالي 22 كيلومتراً جنوباً، على بُعد 1 كم من البحر األحمر وعلى ارتفاع 

يبلغ 35 متراً فوق سطح البحر وتقع في مركز المنطقة الصناعية.

تقــع محطــة توليــد كهرباء رحاب في المنطقة الشــمالية مــن األردن وتبعد حوالي 70 كم 
شــمال العاصمــة عمــان. وعلــى ارتفاع حوالي 835 متراً فوق مســتوى ســطح البحر وتقع 

داخل منطقة ريفية واسعة تحيط بها األراضي الزراعية.

وتقع محطتي توليد كهرباء اإلبراهيمية وحوفا لطاقة الرياح في شــمال االردن وعلى بعد 
حوالي 92 كيلومتر شمال العاصمة عمان.

تقع المشــاغل الهندســية في المنطقة الشــرقية من األردن، وتبعد حوالي 30 كم شــمال 
شرق العاصمة عمان، في وسط المنطقة الصناعية في الزرقاء.

تقــع محطــة توليــد كهرباء الريشــة في المنطقة الشــرقية مــن المملكة و تبعــد نحو 350 
كيلومتراً من عمان.

1.ب.
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 56,224,993 دينار أردني.

* اليوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها

المكاتب الرئيسة 

محطة الريشة
الغازية

محطة توليد 
الزرقاء )أكوا باور(

سد
 الملك طالل

محطة المفرق
الشمسية

محطة الريشة
 الشمسية

محطة العقبة 
محطة توليد الحرارية

رحاب

الزرقاء
)المشاغل(

66

26

69

13

162
53

28

المجموع

442

توزيع املوظفني حسب 
202 1 املوقع لغاية 12/31/

1.ب.

1.ج

2

حجم االستثمار الرأسمايل للشركة

ال يوجد شركات تابعة للشركة

12 13
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أسماء أعضاء جملس اإلدارة ونبذه 
تعريفية عن كل واحد منهم

3.أ.

سعادة المهندس ثامر بن سعود الشرهان – رئيس مجلس اإلدارةسعادة المهندس ثامر بن سعود الشرهان – رئيس مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور مؤيد السمان – رئيس مجلس اإلدارةسعادة الدكتور مؤيد السمان – رئيس مجلس اإلدارة

سعادة المهندس تركي سعيد العمري – نائب الرئيسسعادة المهندس تركي سعيد العمري – نائب الرئيس
سعادة المهندس جون هاريسون كالرك – نائب الرئيسسعادة المهندس جون هاريسون كالرك – نائب الرئيس

ً ًسعادة الدكتور مكرم اديب خوري – عضوا سعادة الدكتور مكرم اديب خوري – عضوا
سعادة الدكتور ياسر أديب برقان –  عضواً سعادة الدكتور ياسر أديب برقان –  عضواً 

ً ًعطوفة الدكتور فيصل الحياري / عضوا عطوفة الدكتور فيصل الحياري / عضوا

ً / عضــوا أنانــد  الســيد جاســديب  ًســعادة  / عضــوا أنانــد  الســيد جاســديب  ســعادة 

ً ًسعادة المهندسة شروق عبدالغني / عضوا سعادة المهندسة شروق عبدالغني / عضوا

ً عضــوا األعــرج/  رانيــه  الســيدة  ًســعادة  عضــوا األعــرج/  رانيــه  الســيدة  ســعادة 

ً ًسعادة المهندس زياد احمد عبيدات/ عضوا سعادة المهندس زياد احمد عبيدات/ عضوا

لغاية 2021/16/16.
اعتباراً من 2021/06/17.

لغاية 2021/02/16
اعتبارا من 2021/02/17 
لغاية تاريخ 2021/10/04
اعتباراً من 2021/10/05

لغاية 2021/08/31.

اعتباراً من 2021/09/01

شركة إنارة  
الستثمارات 

الطاقة  
ويمثلـها:

شركة إنــارة »2«  
الستـثمارات 

الطاقة 
ويمثلها:

شـركـة إدارة 
اإلستثمارات 
الحكومية 

ويمثلها:

الوحدة 
االستثمارية/

المؤسسة العامة 
للضمان االجتماعي 

ويمثلها:
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــاد ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تــــــاريــــــخ الـ

 السعودية 

1961
الـــــــــمـــــــــنـــــــــصـــــــــب

رئيس مجلس االدارة

سعادة املهندس

ثامر نب سعود الرشهان

يشــغل المهنــدس ثامــر الشــرهان منصــب نائــب رئيــس 	 
مجلــس إدارة شــركة  أكــوا بــاور، وشــغل ســابقا منصــب 
الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشــركة مرافــق لمــدة ســبع 
الصناعيتيــن  المدينتيــن  تخــدم  شــركة  وهــي  ســنوات، 
الكبيرتيــن فــي الجبيــل وينبــع. وعمــل كذلــك كرئيــس 
للشركة السعودية للبتروكيماويات، ورئيس لشركة سابك 
لخدمــات المرافــق )ســابتانك(، ومديــر أول لــدى الشــركة 

العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(.
واســتطاع خــالل عملــه فــي )ســابك( والشــركات التابعــة 	 

لهــا تكويــن ســجل حافــل باإلنجــازات الفريدة فــي قطاعي 
الصناعة والمرافق. 

وتشــمل إنجازاتــه التــي تمتــد عبــر 30 عامــا فــي القطــاع 	 
مــن  شــركة  كل  فــي  اســتثنائي  نمــو  تحقيــق  الصناعــي 
الشــركات التــي عمــل بهــا، كمــا تم الكشــف عنــه علنا في 

شركة )مرافق(.
ويعتبر ثامر الشرهان مهندسا محترفا يتمتع بخبرة واسعة 	 

فــي مجال اإلدارة العملية والتنفيذية في قطاعي الصناعة 
والمرافــق، كما يشــغل كذلك منصب عضــو مجلس إدارة 

في العديد من الشركات والمؤسسات الخيرية.
وتخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  بشهادة 	 

بكالوريوس العلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

اخلربات العملية

حتى تاريخ 2021/6/16
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

األردنية

 2021/6/17 م

عطوفة الدكتور 

مؤيد السمان

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

196٥/11/18

رئيس مجلس االدارة

الدكتــور الســمان حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه والماجســتير فــي 	 
الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة لوفبــارا فــي المملكــة المتحــدة عــام 
2000، وشــهادتي الماجســتير والبكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف فــي 

الهندسة المدنية والهندسة الصناعية من الجامعة األردنية.
 	Ch- )والدكتور الســمان حاصل كذلك على منحه التشــيفننج التعليمية 

Ei-(مــن المعهــد الثقافــي البريطانــي و كذلك منحــه ايزنهاور )evening
senhower Fellowship( االمريكية للقيادين الشباب للعام 2005. 

يعمــل الدكتــور مؤيــد الســمان حاليا رئيســا تنفيذيا لشــركة توليــد الكهربــاء المركزية 	 
المساهمة العامة، كما ويشغل حاليا نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة الضمان لتطوير 
المناطق التنموية وعضوا في مجلس امناء جامعة الحسين بن عبد هللا الثاني التقنية 
وعضــوا فــي شــركة مدفوعاتكــم للدفــع االلكترونــي و عضــوا فــي لجنة صنــدوق تقاعد 

المهندسين االردنيين.
وقد شــغل الدكتور الســمان في الســابق عدد من الوظائف القيادية نذكر منها رئيس 	 

)KASOTC(  مجلــس إدارة مركــز الملــك عبــد هللا الثانــي لتدريب العمليات الخاصــة
ورئيــس مجلــس إدارة مجمــع الملــك حســين لألعمــال والــذي يجســد مدينــة ذكيــة 
ومتكاملــة لألعمــال ويعتبــر مــن أضخــم المشــاريع العقاريــة والحيويــة فــي العاصمــة 
عمــان، رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لمركــز الملــك عبــدهللا الثانــي 
للتصميم التطوير)KADDB( ، نائبا لرئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة استثمار 
الموارد الوطنية وتنميتها )موارد(، نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة العبدلي لالستثمار 
والتطويــر، رئيســا لمجلــس إدارة شــركة بوليفــارد العبدلي، نائبا لرئيــس مجلس ادارة 
والمفوض العام لصندوق المشاريع التنموية واالستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة 
واألجهزة األمنية )DIP(، نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق االئتمان العسكري، ونائبا 
لمدير عام شــركة مصانع االســمنت االردنية، ومحاضرا غير متفرغ في كليه الهندســة 

في الجامعة االلمانية االردنية.
للدكتــور الســمان خبــرات عمليــه  تزيــد عــن الـــ 25 عامــا معظمهــا فــي اإلدارة العامــة 	 

للشــركات الصغيرة والمتوســطة والكبيرة والمشــاريع االستثمارية الضخمة، باإلضافة 
إلى ترأســه ومشــاركته في عضويات عدد كبير من مجالس اإلدارة تزيد عن 50 شــركة 
ومؤسســة وجمعية محلية ودولية والتي شــملت شــركات اســتثمار دوليه في مجاالت 
الصناعــات الثقيلــة و الطاقــة، والتطويــر العقــاري، والفندقــة، والتعليــم، والخدمــات 
المصرفيــة والزراعــة والتجارة اضافه الى مســاهماته العديدة في مجال الرياضة حيث 
تم تعينه عضوا في مجلس ادارة اللجنة المنظمة لكاس العالم للســيدات تحت عمر 
16 و تــم انتخابــه كذلك رئيســا التحــاد المصارعة االردني . وللدكتور الســمان خبرات 
عمليــه فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص وفــي مختلف الرتــب الوظيفيــة أبرزها 
فــي مجــال اإلدارة العامــة، وتطويــر األعمــال، ومأسســة العمل باإلضافــة إلى عدد من 
الدراســات والبحــوث العلميــة في مجــال انظمــة االدارة المتقدمــة، وحوكمة مجالس 

ادارة الشركات والقيادة.



1٥

ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

 السعودية 

 2017/9/11 م

سعادة املهندس

تركي سعيد العمري

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

الـــــــــمـــــــــنـــــــــصـــــــــب

1974/10/17

نائب رئيس مجلس االدارة
 من  2017/10/2 م

 لغاية   2021/2/16 م

مهنــدس ميكانيكــي تخرّج مــن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في آب 	 
1998 مع درجة بكالوريوس في علوم هندسة الميكانيك التطبيقية. 

19 عامــاً مــن الخبــرة فــي مجــاالت البتروكيماويــات والمرافــق، معظمهــا فــي الشــركة 	 
الســعودية للصناعات األساســية )سابك(/الشــركة الســعودية للبتروكيماويات )صدف( 
)مدينــة الجبيــل الصناعية(، والشــركة الســعودية للكهربــاء، والمؤسســة العامة لتحلية 
الميــاه المالحــة، إلــى جانــب توليه منصب المدير العام لشــركة مرافــق )مدينتا الجبيل 
وينبع الصناعيتان(. يعمل تركي مع أكوا باور/الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة 

)نوماك( منذ عام 2014 وحتى اليوم.   
الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة )نوماك(	 
نائــب رئيــس العمليــات – المملكــة العربيــة الســعودية ، منــذ انضمامــه لفريــق عمــل 	 

»نوماك«، تولى تركي إدارة عمليات الشركة كافة في المملكة العربية السعودية، بما 
يشــمل جميع وحدات األعمال. وتبلغ القدرة اإلنتاجية التراكمية لمحطات نوماك في 
المملكــة العربيــة الســعودية 12,045 ميجــاواط مــن الكهربــاء و2,224,920 متر مكعب 

من المياه يومياً. 
مجالس اإلدارة مجالس اإلدارة 

رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للتشغيل والصيانة المحدودة )رومكو(، رابغ، المملكة 	 
العربية السعودية، بقدرة إنتاجية 1,320 ميجاواط من الكهرباء 

رئيــس مجلــس إدارة شــركة محطــة الشــعيبة لتحليــة الميــاه المالحــة وتوليــد الطاقــة 	 
الكهربائية )التوســعة(، الشــعيبة، المملكة العربية الســعودية، بقدرة إنتاجية 250,000 

متر مكعب من المياه يومياً 
عضو مجلس إدارة في شركة الجبيل للمياه والكهرباء، مقاول في شركة مرافق، مدينة 	 

الجبيــل الصناعيــة، المملكــة العربيــة الســعودية بقــدرة إنتاجيــة 2,750 ميجــاواط من 
الكهرباء و800,000 متر مكعب من المياه يومياً 

عضو مجلس إدارة في شــركة رابغ للكهرباء، رابغ، المملكة العربية الســعودية، بقدرة 	 
إنتاجية إجمالية 520 ميجاواط من الكهرباء و188,000 متر مكعب من المياه يومياً 

عضــو مجلــس إدارة فــي المعهد العالــي لتقنيات الميــاه والكهرباء، الريــاض، المملكة 	 
العربية السعودية 

عضــو مجلــس إدارة فــي المحطــة الكهروضوئيــة لتوليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية 	 
التابعة لنوماك، كرازخلوفو، بلغاريا، بقدرة إنتاجية 60 ميجاواط من الكهرباء 

عضــو مجلــس إدارة فــي محطة بنبان للطاقة الشمســية التابعة لنومــاك، مصر، بقدرة 	 
إنتاجية 50 ميجاواط من الكهرباء 

عضو مجلس إدارة في شركة النيل للطاقة التابعة لنوماك، مصر 	 
عضو مجلس إدارة في شركة »نوماك للطاقة«، مصر 	 
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

المملكة المتحدة

 2021/2/17 م

سعادة املهندس 

جون هاريسون كالرك

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

1963/12/30

عضوًا في مجلس اإلدارة

شــهادة فــي الهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة، جامعــة نورثمبريــا، 	 
نيوكاسل، المملكة المتحدة

 برنامج القيادة من أجل الطاقة، هارفارد، الواليات المتحدة األمريكية	 
 برنامج إدارة مخاطر الطاقة، برينستون، الواليات المتحدة األمريكية	 

 نائــب الرئيــس، إدارة المحافظ االســتثمارية، منطقة الشــرق األوســط 	 
العربيــة  واإلمــارات  عمــان  وســلطنة  األردن  عــن  المســؤول  وآســيا، 

المتحدة/ شركة أكوا باو. 
 	ENEL SpA / نائب اول للرئيس ومدير إقليمي ، سلوفاكيا  
 	ENEL SpA / نائب اول للرئيس ومدير العمليات، روسيا 
 	ENEL SpA / رئيس العمليات الدولية، روما 
 	ENEL SpA / المدير اإلقليمي، بلغاريا 
 	Entergy Corporation / مدير إدارة األصول أوروبا 
 مدير الصيانة والهندسة، / Intergen )Bechtel(المملكة المتحدة 	 
 مدير عمليات الطاقة، / )Alcan(المملكة المتحدة	 
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

الهندية

 2018/3/20 م

سعادة السيد

جاسديب اناندا

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

عضوًا في مجلس اإلدارة

محاســب قانونــي )مؤهــل في عــام 1997( من معهد المحاســبين القانونيين 	 
في الهند.

محاسب تكاليف وأعمال )مؤهل في عام 1997( من مديري التكلفة وأعمال 	 
المحاسبين في الهند.

محاسب قانوني ومحاسب التكلفة أكثر من 25 عاما من الخبرة في األدوار 	 
القياديــة الماليــة والتشــغيلية لخدمــات دعــم البنيــة التحتيــة فــي األســواق 

الناشئة.
 اكوا باور	 
CFO- المنطقة الدولية حزيران 2016 حتى اآلن	 
تطويــر اإلســتراتيجية الماليــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا فــي جميــع أنحــاء 	 

المنطقة الدولية وإدارة العالقات اإلستراتيجية مع الجهات المعنية الداخلية 
والخارجيــة لحمايــة مصالــح الشــركة والتأكــد مــن أن األنشــطة الماليــة فــي 
جميع المناطق الدولية تتم بالتوافق مع األهداف اإلستراتيجية للمجموعة.

 Aggreko PLC شباط 2001 إلى تموز 2016	 
خــالل الفتــرة الزمنية في أجريكو ، عمل في العديد من المناصب العليا في 	 

الشــؤون الماليــة والمبيعات والتجارية واإلدارة العامــة مع االهتمام بالعديد 
من المناطق الجغرافية بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط 
وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة. المســؤول المالــي عــن  أعمــال المشــاريع التي 
كانت مبيعات أكثر من بليون دوالر أمريكي. عمل في توســيع األعمال في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ في دور قيادي وتنمو بشكل كبير.
Schlumberger- Oil Field Services من آب 1999 إلى شباط 2001	 
Mitsui & Co. Ltd فبراير 1998 إلى آب 1999	 
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

األردنية

سعادة السيدة

CFA - رانيه موىس األعرج

 	CFA Charterholder رخصة المحلل المالي المعتمد
 	 ACI Dealing Certificate شهادة التداول في األسواق المالية
درجــة الماجيســتير فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن األكاديميــة العربية 	 

للعلوم المالية والمصرفية – عمان / األردن 2002
درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك – إربد 	 

/ األردن 1999

خبرة 20 عاماً في إدارة المحافظ االســتثمارية والتحليل المالي. حالياً تشــغل 	 
منصب مدير مديرية الخزينة والقروض في صندوق اســتثمار أموال الضمان 
االجتماعــي – عمــان / األردن الذراع االســتثماري للمؤسســة العامة للضمان 
االجتماعــي. مســؤولة عــن إدارة موجــودات الصنــدوق فــي الســوق النقــدي، 
الممنوحــة  القــروض  إلــى محفظــة  إضافــةً  الماليــة  المشــتقات  الســندات، 
لمؤسسات القطاع العام وقروض التجمع البنكي الممنوحة للقطاع الخاص.

عملــت فــي دائــرة االســتثمارات والعمليــات الخارجيــة فــي البنــك المركــزي 	 
األردني خالل الفترة من 2000 لغاية 2007 كمدير محفظة استثمارية.

محاضــر غيــر متفــرغ فــي عــدد مــن مراكــز التدريــب المحليــة واالقليمية في 	 
العديد من المواضيع منها المســتوى األول المتحان شــهادة المحلل المالية 

CFA وعمليات الخزينة واستراتيجيات التحوط.
مثلــت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي مجلــس إدارة كل مــن 	 

الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض وبنك اإلســكان للتجــارة والتمويل وبنك 
القاهرة عمان وشركة البوتاس العربية.

 	.CFA Society – Jordan و  CFA institute تشغل عضوية

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

1978/11/30

عضوًا في مجلس اإلدارة

2019/11/10 م

 لغاية   2021/8/31 م

الـــــــــمـــــــــنـــــــــصـــــــــب
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

األردنية

 2021/9/1 م

سعادة املهندس

زياد احمد محمود عبيـــدات

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

1961

عضوًا في مجلس اإلدارة

ماجســتير إدارة مشــاريع جامعــة جــورج واشــنطن, الواليــات المتحــدة 	 
األمريكية. 1988 – 1990

بكالوريوس هندســة مدنية - جامعة البصرة, العراق 1980 - 	 
1984

مدير عام مؤسسة التدريب المهني. 2019 - 2021	 
امين عام وزارة العمل. 2019	 
قائــم بأعمــال أمين عــام وزارة التخطيط والتعــاون الدولي – 	 

2017/6/19 ولغاية تاريخ 2019/1/14
خبير اقتصاد كلي من خالل االســكوا لخطة التنمية العاشــرة 	 

للمملكة العربية السعودية. 2014
مدير – مديرية خطط وبرامج التنمية 2013 - 2017	 
مدير- مديرية البرامج والمشاريع 2010 - 2013	 
مدير - مديرية المتابعة والتقييم 2003 - 2010	 
برنامــج تعزيــز اإلنتاجيــة االقتصادية واالجتماعيــة 2002 - 	 

2003
خبيــر البنية التحتية )3 ســنوات( – الوكالــة األلمانية للتعاون 	 

الفني )GIZ( لوزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى 
والبلديات. 1999 - 2002

باحــث /مســاعد مديــر- مديريــة المتابعــة-وزارة التخطيــط 	 
والتعاون الدولي 1993 - 1999

رئيس قسم إدارة المشاريع-  مديرية العطاءات/ سلطة إقليم 	 
العقبة 1990 - 1993

دراســة الماجســتير باإلضافة إلى مشــرف: مكتبــة الجامعة – 	 
جامعة جورج واشــنطن – الواليات المتحدة األمريكية   1989 

1990 -
مهنــدس تصميــم وإشــراف – مديريــة العطاءات واألشــغال/ 	 

سلطة إقليم العقبة 1984 - 1988
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

األردنية

سعادة املهندسة

رشوق محمد خالد عبد الغني

درجــة الماجســتير فــي االدارة الحكوميــة مــن جامعة عمان االهليــة / االردن 	 
.2020

درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيماويــة مــن جامعــة مؤتــة – الكــرك/ 	 
االردن 2003.

تشــغل حاليــا منصــب مديــر مديريــة التخطيــط والتطويــر المؤسســي بــوزارة 	 
الطاقــة والثــروة المعدنيــة وتتولــى مهام اعــداد وتطوير الخطط االســتراتيجية 
لقطاعي الطاقة والثروة المعدنية، وتطوير السياســات والخطة االســتراتيجية 
للــوزارة ومتابعــة تنفيذهــا، اضافــة الــى ادارة المعلومــات االحصائيــة الخاصة 
بالقطــاع ومتابعــة خطــط الطــوارئ، إضافــة الــى مهــام ادارة ومتابعــة عالقات 
التعــاون الثنائيــة مــع الدول والمؤسســات الدولية واإلقليميــة والمحلية فيما 

يخص قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
عضو مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية 	 
خريجــة أكاديميــة ساندهيرســت العســكرية الملكية في بريطانيــا في مجال 	 

المهارات القيادية.
العمليــات 	  وادارة  والحوكمــة  االســتراتيجي  التخطيــط  مجــال  فــي  مــدرب 

والخدمات والمسرعات الحكومية واستشراف المستقبل.
من المؤسسين وعضو لجنة تحكيم لجائزة أفضل منتج في قطاع الصناعات 	 

الكيماوية األردنية / نقابة المهندسين

التحصيل العلمي

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

1980/6/30
ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

عضوًا في مجلس اإلدارة

2020/12/1 م

اخلربات العملية
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

األردنية

 2017/6/20 م

عطوفة الدكتور

فيصـل عبدالرزاق الحيـاري
 مدير عام مؤسسة تنمية أموال األيتام منذ 2016-2007 . 	 
 مستشار مالي واقتصادي وزارة المالية 2007-2002	 
 خبيــر مالــي للعديد من مشــاريع الخصخصة ) االتصــاالت األردنية ،الملكية 	 

األردنيــة والشــركات المنبثقــة عنهــا، شــركة البريــد األردني ، مؤسســة ســكة 
حديد العقبة ،الخطوط البحرية ، هيئة النقل العام( 1998- 2002

 مدير مديرية الدراسات واألبحاث والمعلومات في دائرة الموازنة العامة 1997-1992	 
 رئيس وحدة البحوث االقتصادية – دائرة الموازنة العامة 1991-1990	 
 طالب دراسات عليا متفرغ – جامعة ليستر – انجلترا 1986- 1990	 
 محلل موازنة – دائرة الموازنة العامة – االردن 1979- 1985 	 
 نائب رئيس مجلس ادارة بنك االردن  دبي  االسالمي	 
 رئيس مجلس ادارة شركة عقاري للصناعات واالستثمارات العقارية	 
 نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية .	 
 باحث اقتصادي في الوحدة االقتصادية / مركز الدراســات اإلســتراتيجية في 	 

الجامعة األردنية . 
  ممتحــن خارجــي لرســائل الماجســتير / قســم االقتصــاد/ كليــة االقتصــاد 	 

والعلوم اإلدارية في الجامعة األردنية . 
  عضو مجلس إدارة في  العديد من الشركات المساهمة العامة.	 

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

19٥٥/12/30م
ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

عضوًا في مجلس اإلدارة

 دكتوراه اقتصاد من جامعة )LEICESTER(  / بريطانيا/ 1990.	 
 	 / )LEICESTER( ماجســتير فــي اقتصاديــات السياســة العامــة مــن جامعــة 

بريطانيا/1987.
 بكالوريوس اقتصاد وإحصاء من الجامعة األردنية / 1979.	 
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

لبناني

 2017/8/1 م

سعادة الدكتور

مكرم خوري
يتمتع الســيد خوري بخبرة تزيد عن خمســة وثالثين عاماً في قيادة شــركات 	 

إدارة الهندســة واإلنشاءات، والتي تشمل قطاعات الصناعة والبتروكيماويات 
والنفط والغاز والبنية التحتية والمباني، ويشــغل حالياً منصب نائب الرئيس 

في شركة اتحاد المقاولين )CCC( المكتب الرئيسي. 
تشمل مسؤوليات السيد مكرم قيادة اإلدارات التالية:	 

العقود المؤسسية  	
المخاطر المؤسسية   	
نظم المعلومات اإلدارية 	
المصنع والمعدات والمركبات 	
الرافعات الثقيلة 	

 يعمل الســيد مكرم في العديد من مجالس الشــركات التابعة لشــركة اتحاد 	 
المقاولين

الوظائف السابقة: 	
	  »Flour Corporation فلور كوربوريشن«
“Utility Development Company” )الكويت( 	
	 ”Parsons Engineers, LTD بارسونز إنجنيرز المحدودة“
	 ”Brown & Root Inc برون آند روت إنك“

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

19٥6/7/12

عضوًا في مجلس اإلدارة

دكتــوراه هندســة، جامعــة جنــوب كاليفورنيــا، لــوس أنجلــوس، كاليفورنيــا، 	 
الواليات المتحدة األمريكية 

ماجستير إدارة أعمال، كلية إدارة األعمال، لوزان، سويسرا	 
شهادة مهندس معتمد، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية	 

 لغاية   2021/10/4 م

الـــــــــمـــــــــنـــــــــصـــــــــب
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ــة : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــسـ ــنـ ــــ ــجـ ــــ الـ

ــة : ــ ــوي ــ ــض ــ ــع ــ ــخ ال ــ ــ ــاري ــ ــ ت

األردنية

 2021/10/٥ م

سعادة الدكتور

يارس برقان
1995 - حتى تاريخه.

:)CCC( شركة اتحاد المقاولين

المنصب الحالي: نائب الرئيس - الشــركات الشــقيقة والمدير العام لمكتب 	 
رئيس مجلس اإلدارة بمهام ومسؤوليات متنوعة.

ًــا شــركة اتحــاد المقاولين في مجلــس إدارة العديد من الشــركات 	  يمثــل حالي
التابعــة بمــا في ذلك شــركة أكوا للخدمــات المحدودة )المملكــة المتحدة( ، 

وشركة إنارا الستثمارات الطاقة ، وشركة الفارس الوطنية لالستثمار 
وسابقًا في مجلس إدارة شركة الجيل لالتصاالت إكسبرس.	 

 :1995  - 1987
ثماني ســنوات كمهندس مشــروع / مدير مشروع مع مقاول أمريكي رئيسي 	 

في والية كاليفورنيا )الواليات المتحدة األمريكية( لتنفيذ مشاريع بنية تحتية 
معقــدة مثــل محطــات متــرو وأنفــاق لــوس أنجلــوس ، ومركز مؤتمرات ســان 
دييغــو ، ونفــق Seven Oaks Dam Diversion Tunnel ، مبنــى لــوس 

أنجلوس الفيدرالي.

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ــاد : ــــ ــــ ــــ ــيـ ــمـ تـــــاريـــــخ الـ

1964/8/6م
ــي ــ ــال ــ ــح ــ الــــمــــنــــصــــب ال

عضوًا في مجلس اإلدارة

 دكتوراه اقتصاد من جامعة )LEICESTER(  / بريطانيا/ 1990.	 
 	 / )LEICESTER( ماجســتير فــي اقتصاديــات السياســة العامــة مــن جامعــة 

بريطانيا/1987.
 بكالوريوس اقتصاد وإحصاء من الجامعة األردنية / 1979.	 
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أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية 
ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم

3.ب.

عطوفة املهندس موفق حممود  العالونة 

الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية
تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 1997/5/4

تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 1971/5/14
التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 

بكالوريوس الهندسةالكهربائية - 

جامعة العلوم والتكنولوجيا

الرئيس التنفيذي  أعتباراً من  الرئيس التنفيذي  أعتباراً من  1717 /  / 66 /  / 20212021

الخبرات العملية الخبرات العملية 
يشــغل المهنــدس موفــق العالونــة حاليــاً وحتــى تاريخه منصــب الرئيس التنفيذي لشــركة 	 

توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة. 
شــغل المهنــدس موفــق العالونــة وظيفــة مديــر تنفيــذي تشــغيل وصيانة في شــركة توليد 	 

الكهرباء المركزية من 2019/7/1 - 2021/6/16.
وكان رئيساً إلدارة الخدمات الهندسية والعقود 2016/7-  2019/4.	 
مديراً لمحطة العقبة الحرارية من 2016/01-2011/1.  	 
مديراً للصيانات في شركة مياه العقبة من 2010/4 - 1/ 2011	 
مديراً للدعم الفني في شركة مياه العقبة من 2008/11 - 2010/4.	 
رئيس قسم اآلالت والتحكم في محطة العقبة الحرارية من 2005/1 -2008/11	 
مهندس تحكم )PLC and SCADA( / المملكة العربية السعودية من 2002/1 – 2005/1	 
مهندس آالت وتحكم في محطة العقبة الحرارية من 1997/5- 2002/1.	 
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السيد علي )حممد زهري( علي عبداهلل

الخبرات العملية الخبرات العملية 
2021/5/7 وحتى تاريخه مدير تنفيذي مالي.	 
2020/11/7 وحتى تاريخ 2021/5/6 مدير تنفيذي مالي بالوكالة.	 
2017/10/1 وحتى تاريخ 2020/11/6 مدير مالي.	 
1/ 2016 – 2017/9/30 : مدير مالي بالوكالة.	 
4/ 2004 - 2017/9/30: رئيس قسم مراقبة الموازنة.	 
7/ 1999 – 4/ 2004 : محاسب في قسم مراقبة الموازنة .	 
10/ 1996 – 7/ 1999 : مقدر في دائرة ضريبة الدخل.	 
 12/ 1994 – 9/ 1996 : محاسب في الشركة االردنية لالستثمار في الصناعات الكهربائية.	 

الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية  
تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 27 / 7 / 1999
تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 3 / 1 / 1970

التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 
 1992 بكالوريوس محاسبة – 	 

الجامعة االردنية
 1997 دبلوم عالي دراسات عليا 	 

ادارة أعمال – الجامعة االردنية 

المنصب الحالي :المنصب الحالي : المدير التنفيذي للمالية.

السيد عمر أحمد إبراهيم الشمري

الخبرات العملية الخبرات العملية 
2019/08/1 – حتى تاريخه: المدير التنفيذي إلدارة سلسلة التزويد.	 
2017/10/1 – 2019/07/31: مدير دائرة اللوازم.	 
2016/12/1 – 2019/7/1  : أمين سر لجان العطاءات: .	 
2016/01/1 – 2017/09/30: مدير دائرة التخطيط والعقود.	 
2012/07/9 – 2015/12/31: رئيس قسم التخطيط والعقود.	 
2011/07/9 – 2012/07/8: رئيس قسم الشراء الخارجي والتخليص بالوكالة.	 
2007/07/1 – 2011/07/8: إداري عطاءات ومشتريات.	 
2006/11/20 – 2007/06/30: متدرب	 

الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية  
تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 2020//1111//20062006
تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 11//1212//19841984

التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 
ماجستير إدارة األعمال – 	 

جامعة اليرموك.
بكالوريوس إدارة التسويق – 	 

جامعة اليرموك.

المنصب الحالي :المنصب الحالي : المدير التنفيذي إلدارة سلسلة التزويد
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ا ملهندس أســامـة حممد فـالح الدعـجـة 

الخبرات العملية الخبرات العملية 
2021/7/28 – حتى تاريخه : المدير التنفيذي لإلدارة التجارية 	 
2019/9/30 – حتى تاريخ 2021/7/27 : المدير التنفيذي للموجودات 	 
2010 – 2019 : مدير دائرة التخطيط الفني و التجاري	 
2008 – 2010 : رئيس القسم التجاري	 
2007 – 2008 : مهندس تخطيط / دائرة التخطيط الفني	 
2005 – 2007 : مهندس تشغيل محطة الحسين الحرارية	  الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية  

تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 0101//1111//20052005
تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 66//55//19831983

التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 
بكالوريوس هندسة الميكانيك 2005	 
ماجستير هندسة صناعية 	 

2009 الجامعة األردنية

المنصب الحالي :المنصب الحالي : المدير التنفيذي لإلدارة التجارية

السيد أحمد حممد عبدالرحمن اللوزي

الخبرات العملية الخبرات العملية 
مستشار الرئيس التنفيذي 2021/2/4 وحتى تاريخه.	 
المدير التنفيذي للموارد البشرية 2019/08/1  حتى تاريخ 2021/2/3.	 
المدير التنفيذي لسلســلة التزويد باإلضافة إلى مســؤولياته في الموارد البشــرية ،الشــؤون 	 

القانونية والعطاءات لغاية 2019/08/1.
العمــل فــي ســلطة الكهربــاء االردنيــة، وشــارك في مجــال اختصاصــه في  اجــراءات إعادة 	 

هيكلــة وخصخصــة قطــاع الكهربــاء فــي األردن من خالل تحويل ســلطة الكهربــاء االردنية 
 مــن مؤسســة حكوميــة إلــى قطاع خاص عام 1997 تحت مســمى شــركة الكهرباء الوطنية
 NEPCO، والتــي تــم اعــادة هيكلتهــا إلــى ثــالث شــركات احداهــن شــركة توليــد الكهرباء 

المركزية عام 1999.
المشاركة في تنفيذ مشاريع تطوير الموارد البشرية في 2007، 2009 و 2012 ، وما تضمنته 	 

مــن مســح ســوق الرواتــب ، مســح رضــا الموظفيــن ، الوصــف الوظيفــي ، تحليــل العمل ، 
الهيــاكل التنظيميــة ، إدارة التغييــر وإدارة المــوارد البشــرية ، باإلضافة إلى تنفيذ مشــاريع 
التحديــد األمثــل للقــوى العاملــة  فــي األعــوام  2010 ، 2016 و 2017  والتــي أدت إلى زيادة 

الكفاءة والفعالية ، وانشاء بيئة عمل صحية.
ســاهم فــي بنــاء عالقــات صناعية مع أطــراف اإلنتاج والمســاهمين والموظفيــن وممثليهم 	 

والمحافظــة عليهــا ، كمــا قــاد العديد من المفاوضــات مع ممثلي الموظفيــن لحل أي نزاع 
عمالي وتقليل تأثيره على بيئة العمل .

مجاالت الخبرة:	 
الموارد البشرية 	
سلسلة التزويد  	
العالقات الصناعية 	

الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية  
تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 13 / 7 / 1987

تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 23 / 3 / 1965
التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 

 	 / األعـــمـــال  إدارة  بــكــالــوريــوس 
الجامعة األردنية.

إدارة 	   / ــر  ــي ــمــاجــســت ال درجــــــة 
األعمال.

الدبلوم المهني في ادارة الموارد 	 
البشرية.

المنصب الحالي :المنصب الحالي : مستشار الرئيس التنفيذي
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السيد غيث تركي عبيدات

الخبرات العملية الخبرات العملية 
2021/6/1 وحتى تاريخه مدير مالي.	 
2017/10/1 وحتى 2021/5/31 مدير دائرة المحاسبة	 
2016/10 - 9/30 2017 مدير دائرة المحاسبة بالوكالة.	 
2011  -  9/30 2017 رئيس قسم الذمم الدائنة.	 
2008- 2011 رئيس قسم مراقبة النقد-شركة توليد الكهرباء.	 
2001-2008 محاسب في قسم الحسابات العامة.	  الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية  

تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 2001/9/1
تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 1977/5/31

التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 
 بكالوريوس في المحاسبة   

)JCPA   ACPA(

المنصب الحالي :المنصب الحالي : المدير المالي

السيدة علياء رضوان عبداهلل حياصات 

الخبرات العملية الخبرات العملية 
2016/10/5 : أمين سر مجلس االدارة	 
2011/9/22  : أمين سر لجنة التدقيق	 
2012/6/1 – 2016/10/4: مدير دائرة العطاءات   	 
2009/12/9 – 2012/5/31 :  أمين سر لجان العطاءات    	 
2007/4/10 – 2009/12/8 : اداري في دائرة العطاءات 	 
2000/6/1 – 2007/4/9 : اداري في دائرة االدارة وشؤون الموظفين 	 
2000/2/1 – 2000/5/31 : متدربة في دائرة االدارة وشؤون الموظفين 	 

الـجـنسـيـة: الـجـنسـيـة: األردنية  
تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: 2000/2/1

تاريخ الميـــالد : تاريخ الميـــالد : 1977/3/12
التحصيل العلمي: التحصيل العلمي: 

بكالوريوس أدب انجليزي – الجامعة 
االردنية 1999

المنصب الحالي :المنصب الحالي : أمين سر مجلس االدارة 
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بلغ الحمل األقصى للنظام الكهربائي الموحد )3770( ميجاواط في عام 2021 مقارنة مع )3630( ميجاواط في 
عام 2020 ، ساهمت الشركة من خالل استطاعتها البالغة )752( ميجاواط والتي تشكل )13.07% ( من اجمالي 

استطاعة النظام الكهربائي بإنتاج  )827.8( جيجاواط ساعة.
بلغت مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية )805.3( جيجاواط ساعة في عام 2021 مقابـل  )556.5( جيجاواط 

ساعة في عام 2020  .

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم 
اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

4

2020
كشف المساهمين كشف المساهمين 

الذين تزيد الذين تزيد 
نسبتهم عن نسبتهم عن %%55

الجنسيةالجنسية%%عدد األسهمعدد األسهماسم المساهماسم المساهم
اردنية50.83%15,250,000شركة انارة الستثمارات الطاقة

اردنية40.00%12,000,000شركة إدارة االستثمارات الحكومية
اردنية9.00%2,700,000المؤسسة العامة  للضمان االجتماعي

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع الكهرباء5

درجة االعتماد على موردين حمددين أو عمالء 6
رئيسيني حمليًا وخارجيًا

النسبةالنسبةالموردون الرئيسيـونالموردون الرئيسيـون
93%شركة مصفـــــــــــــاة البترول االردنـيــــة

7%شركة البترول الوطنيــــــــــــــــــــــة 

النسبةالنسبةالعمالء الرئيسيـونالعمالء الرئيسيـون
100%شركة الكهرباء الوطنية

2021
كشف المساهمين كشف المساهمين 

الذين تزيد الذين تزيد 
نسبتهم عن نسبتهم عن %%55

الجنسيةالجنسية%%عدد األسهمعدد األسهماسم المساهماسم المساهم
اردنية50.83%15,250,000شركة انارة الستثمارات الطاقة

اردنية40.00%12,000,000شركة إدارة االستثمارات الحكومية
اردنية9.00%2,700,000المؤسسة العامة  للضمان االجتماعي
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ال يوجد أي امتياز أو حماية حكومية تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة سارية المفعول 
كما أنه ال يوجد أي براءات إختراع أو إمتياز حصلت عليها الشركة إال أننا في هذا الخصوص نبدي بأن حكومة المملكة 
األردنيــة الهاشــمية قــد كفلــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة في جميع اتفاقيات شــراء الطاقــة التي أبرمت ما بين الشــركة 
وشــركة الكهرباء الوطنية بتاريخ 2007/9/20 كما وأن حكومة المملكة األردنية الهاشــمية قد كفلت للشــركة بموجب 
االتفاقيــة التنفيذيــة المبرمــة بتاريــخ 2007/9/20 مجموعــة مــن األمــور من بينها االســتقرار في الضرائب والتشــريعات 

وعدم التمييز بينها وبين غيرها والتعامل بالعمالت األجنبية  وقابلية التحويل إلى خارج المملكة.

تلتزم شــركة توليد الكهرباء المركزية ســعيها لتحقيق رؤيتها ورســالتها في ضمان مواكبة التطوير والتحســين المســتمرين ألنظمة الجودة 	 
المتكاملة المطبقة بالشركة من خالل المراجعة اإلدارية المستمرة والتقببم والتدقيق الداخلي و الخارجي على أنظمة الجودة المتكامل 
وعمل اإلجراءات التصحيحية مما ينعكس إيجابيا على أنشطة الشركة المختلفة و كذلك للحفاظ على شهادات نظام الجودة المتكامل 

الممنوحة من شركة LMS األردن.
تتم مراجعة دورية لتطوير إجراءات ونماذج نظام الجودة المتكامل إلدامة الحصول على شــهادة أنظمة إدارة الصحة والســالمة المهنية 	 

.  ISO 14001-2015وشهادة أنظمة إدارة البيئة ،ISO 9001-2015 وشهادة أنظمة إدارة الجودة ، ISO 14001: 2015
  تم إجراء تدقيق داخلي وخارجي في مجال نظام الجودة المتكامل في مختلف مواقع الشركة للتأكد من تطبيق إجراءات أنظمة الجودة 	 

المتكامــل وفقــاً للمواصفــات القياســية الدوليــة ISO 9001-2015. وقامــت دائــرة الجــودة و الســالمة العامــة والصحة بعمليــة التدقيق 
الداخلــي فــي حيــن قامــت شــركةTUV ,LMS   األردن بعمليــة التدقيــق الخارجــي ، وبينت عمليــات التدقيق أن الشــركة ملتزمة بتطبيق 

متطلبات المواصفات الدولية لنظام الجودة المتكامل وتم عمل اجراءات تصحيحية لمخرجات التدقيقين .
تــم تجديــد شــهادات نظــام اإلدارة المتكاملــة )IMS(؛ ISO 9001: 2015   لنظام الجــودة و ISO 14001: 2015 ألنظمة اإلدارة البيئية 	 

وISO 45001: 2018 ألنظمة الصحة والســالمة المهنية لجميع  بعد إجراء التدقيق الخارجي من قبل شــركة LMS لمدة ثالث ســنوات 
قادمة.

تقــوم  الشــركة بالتطويــر والتحديــث المســتمر باالجــراءات والتعليمــات التــي تخص الوقاية من انتشــار وبــاء الكورونا حســب التحديثات 	 
الحكومية وعمل العديد من جلســات التوعية االلكترونية المناســبة للوقاية من انتشــاره وتوزيع النشرات التوعوية والملصقات االرشادية 

ومتابعة تطبيق اإلجراءات والتعليمات المعمول بها.
مراجعــة وتقييــم بشــكل ســنوي للمخاطــر الداخلية والخارجية المؤثرة على الشــركة، وعمــل اإلجراء الوقائي والتصحيحــي إلنهاء أو تقليل 	 

أثر هذه المخاطر. وبناءً عليه، يتم مراجعة اســتراتيجية الشــركة بطريقة فعالة ومســتدامة، تضمن تحقيق جميع متطلبات نظام الجودة 
المتكامل، وينعكس إيجاباً على عملية التطوير والتحسين المستمر.

احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها 
الشركة مبوجب القوانني واألنظمة

7

اجلودة والتدقيق الفنــــي 8.ب.

أو  احلكومــة  عــن  صــادرة  قــرارات  أيــة  اليوجــد 
املنظمــات الدوليــة أو غريهــا التــي لها أثــر مادي 

على عمل الشركة أو قدرتها التنافسيـــة

8.أ.
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الهيكل التنظيمي للشركـــة9.أ. 
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عــدد موظـفي الشـركة وفئـــات مؤهالتهم9.ب. 

دبلوم متوسط 

ثانوية عامة 

اقل من
ماجستير  ثانوية عامة 

بكالوريوس

1

9

102

167

145

18

442

عدد الموظفين 
في الشركة حسب 

المؤهل العلمي لغاية 
2021/12/31

المجموع دكتوراة 
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المشاركينالمشاركينعدد الساعاتعدد الساعاتالدورةالدورة

181العالقات العامة واالعالم
181الدورة التدريبية الصحفية

402تكنولوجيا المعلومات
Microsoft SharePoint Online for Administrators402

2352112دورات الصحة والسالمة والبيئة
المنتدى العالمي السنوي السابع لعمليات الهدم للمحطات 

161المتقاعدة عالية الخطورة

دورة أكوا باور السنوية للتدريب على الصحة والسالمة واألمن 
9018والبيئة

6010شهادة تدريب الرافعة الشوكية
1089الصحة والسالمة والبيئة - تقييم المخاطر

NEBOSH IGC802
6010القيادة اآلمنة للرافعة وتشغيلها

363دورة سقالة
13211تأهيل العاملين في مجاالت السالمة في أعمال هدم المنشآت

172043دورة الدفاع المدني الشاملة
505مسعف أولي معتمد

1983دورات الموارد البشرية وشؤون الموظفين
Mena Pay1502

481ضابط ارتباط معتمد للضمان االجتماعي
81039دورات فنية

Apollo RCA1204
Certified Training Course on PLC )S7-300 & 400( 
Trouble Shooting1686

23413الخراطة للمبتدئين
28816دورة عملية في اساسيات اللحام

نشاطات دائرة التعلم والتطوير للعام 92021.ج. 
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181دورات مالية
181دورة تأهيل المحاسب للخبرة الضريبية

246مؤتمرات
الملتقى االقتصادي االجتماعي : االقتصاد االردني ما بعد جائحة 

183كورونا

63ندوة رجاالت وطن
1063اعتماد شهادات

1063تجديد شهادات اللحام
3566167المجموع

موقع التدريبموقع التدريباالسماالسم
محطة APZ الزرقاء5
محطة الريشة 3

الشمسية
محطة المفرق 3

الشمسية
المجموع11

الموقعالموقعالعددالعدد
محطة العقبة2
محطة المفرق 5

الشمسية
المكاتب الرئيسية1

محطة APZ الزرقاء20
محطة رحاب3
سد الملك طالل1

المجموع32

تدريب المهندسين حديثي التخرج وطالب الجامعات 	 

استفاد من برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج خالل العام   
)11( مهنــدس ضمــن اتفاقيــة تدريب المهندســين حديثــي التخرج 

المتفق عليها مع نقابة المهندسين األردنيين : 

اســتفاد من برنامج التدريب العملي لطالب الجامعات لغايات 	 
التخرج خالل العام )32( طالبا في المواقع التالية: 
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اليوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة الالحقة ولها تأثير  مادي عليها.

واصلت الشــركة في عام 2021 اســتخدام المصادر المحلية للطاقة المتوفرة في المملكة واســتغالل المتاح منها 
في توليد الطاقة الكهربائية.

اخملاطر التي تتعرض الشركة لها10

اإلجنازات التي حققتها الشركة عام 21 1120

االستفادة من مصادر الطاقة املتاحة إلنتاج الكهرباء1.11

الغاز الطبيعي في حقل الريشةالغاز الطبيعي في حقل الريشة	 	 
واصلــت الشــركة اســتخدام الغــاز الطبيعــي المتوفر في حقل الريشــة التابع لشــركة البترول الوطنيــة في انتاج 
الكهربــاء مــن التوربينــات الغازيــة العاملــة بقــدرة ) 60 ( ميجــاواط، حيــث انتجــت هــذا العــام باســتخدام الغاز 
الطبيعــي )446.5( جيجــاواط/ ســاعة، وقد بلغت نســبة مســاهمة محطة توليد الريشــة  مــن االنتاج االجمالي 

لمحطات الشركة في عام 2021 ) 56.3% ( مقارنة مع )68.6% ( في عام 2020  .

طاقة الرياح طاقة الرياح 	 	 
واصلت الشــركة االســتفادة من طاقة الرياح في انتاج الطاقة الكهربائية من محطة  توليد كهرباء االبراهيمية 

حيث بلغت كمية الطاقة الكهربائية المباعة )103(  كيلو واط ساعة .

واصلــت شــركة توليــد الكهربــاء المركزية ســعيها لتحقيــق رؤيتها ورســالتها في ضمــان مواكبة التطويــر والتحديث 
المســتمرين ألنظمة العمل وآليات تنفيذها، واالهتمام بصحة وســالمة العاملين والمحافظة على البيئة المحيطة 

والممتلكات، وفي هذا الصدد:
قامت الشركة بمراجعة وتطوير بعض اإلجراءات ونماذج نظام السالمة والصحة المهنية إلدامة الحصول على 	 

ISO 9001- وشهادة أنظمة إدارة الجودة  ISO 45001: 2018 شهادة أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية
2015، وشهادة أنظمة إدارة البيئةISO 14001-2015  من خالل شركة    TUV , LMS   األردن.

تم تجديد شهادات نظام السالمة و الصحة المهنية ISO 45001: 2018  في جميع المواقع من قبل شركة  	 
.LMS

الصحة املهنية والسالمة والبيئة2.11
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  تم إجراء تدقيق داخلي وخارجي في مجال الصحة والســالمة والبيئة في مختلف مواقع الشــركة للتأكد من 	 
تطبيــق إجــراءات الصحة والســالمة والبيئة وفقاً للمواصفات القياســية الدوليــةISO 45001: 2018   وقامت 
دائرة الجودة و السالمة العامة والصحة بعملية التدقيق الداخلي في حين قامت شركة TUV , LMS     األردن 
بعملية التدقيق الخارجي ، وبينت عمليات التدقيق أن الشركة ملتزمة بتطبيق متطلبات المواصفات الدولية 
للصحة والسالمة المهنية والبيئة ISO 45001: 2018  . و تم عمل اجراءات تصحيحية لمخرجات التدقيق.

أجــرت شــركة أكــوا بــاور جولة تدقيق على الســالمة العامة في جميع مواقع الشــركة، بناء علــى نتائج التدقيق 	 
تقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة.

تم القيام بإعادة فحص جميع معدات الرفع في الشــركة واســتصدار شــهادات صالحية االســتخدام من قبل 	 
جهة خارجية معتمدة للتأكد من ســالمتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة خالل اســتخدامها في مختلف أعمال 

ونشاطات الشركة.
  قامــت الشــركة بإجــراء الفحــص الســنوي لكفــاءة الرئتيــن واألذنيــن لجميــع الموظفين في مختلــف المواقع 	 

للتأكد من سالمة صحتهم المهنية في مناطق العمل ذات العالقة بالضجيج والغازات العادمة.
تابعــت الشــركة تنفيــذ سياســة منــع التدخين فــي مختلف مرافق بهــدف توفير بيئة صحية لألشــخاص كافة، 	 

ومنحهم حق التواجد ضمن بيئة صحية ونظيفة.
تقوم  الشركة بالتطوير والتحديث المستمر باالجراءات والتعليمات  وحسب التعليمات الحكومية فيما تخص 	 

الوقاية من انتشــار وباء الكورونا وعمل العديد من جلســات التوعية االلكترونية المناســبة للوقاية من انتشــاره 
وتوزيع النشرات التوعوية والملصقات االرشادية و متابعة تطبيق اإلجراءات و التعليمات المعمول بها.

قامت الشركة بتدريب مجموعات من موظفيها في مختلف مواقع الشركة عبر تنظيم دورات خارجية و داخلية 	 
إنعاشيه في الصحة المهنية والسالمة العامة، 

تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية المعمول بها بالشركة في مشروع هدم محطة الحسين 	 
الحرارية في دراسة و اعتماد MOS والتأكد من تطبيقها عبر الزيارات الدورية و التدقيق من دائرة السالمة و 

الصحة المهنية.
 	 Prosses تم تطبيق نظام السينيرجي اليف بشكل كامل على جميع نشاطات السالمة العامة و تطبيق معيار

.Accident lesson learnt و كذلك  Safety
لــم تســجل أي إصابــة عمــل او تعطــل عام 2021 وحققت الشــركة  ما يزيد عن 5000000 ســاعة عمل بدون 	 

إصابات.
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لم يشهد عام 2021 اي اتفاقيات مع اطراف خارجية.

االستشارات واالتفاقيات واخلدمات اخلارجية3.11

نسبة النمو ) % (نسبة النمو ) % (2020202020212021البيانالبيان
7527520.00االستطاعة التوليدية ) ميجاواط (

556.5827.848.8الطاقة المولدة ) جيجاواط ساعة (
74201172     بخاري

88197124     دورة مركبة
3934309.36     غازي
0.00.000.00     مائي
1.720.100.00     رياح

0.000.000.00     ديزل
23.631.734.2الطاقة المستهلكة داخليا ) جيجاواط ساعة (

-4.243.839.81النسبة المئوية للطاقة المستهلكة داخليا ) % (
544.6805.347.9الطاقة المباعة ) جيجاواط ساعة (

--0.0020استهالك الوقود الثقيل ) الف طن (
-0.014.7146.9استهالك السوالر ) متر مكعب (

15318520.7استهالك الغاز الطبيعي / غاز الريشة ) مليون متر مكعب (
-170684550.5استهالك الغاز الطبيعي / غاز مصري ) مليار و ح ب (

28.1634.7523.43الكفاءة / مولد ) % (   
26.9631.1615.6الكفاءة / مصدر ) %(
99.5299.800.28عامل التوا فرية ) % (

-0.350.1071.6عامل التوقف القسري )%(
-0.130.1022.6عامل التوقف المبرمج )%(

-52144215.16عدد الموظفين

إحصائيات مميـــزة4.11
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)1( رقــــــم  شـــــكـــل 

مؤشرات األداء مؤشرات األداء 
جدول رقم )1( 

20172018201920202021مؤشرات االداءمؤشرات االداء
نسبة 

النمو ) % (
أ - المؤشرات الفنية

36.8233.2327.9828.1634.7523.4الكفاءة / مولد ) % (        
34.8633.7830.4726.9631.1615.6الكفاءة / مصدر ) % (      

95.9895.8497.0599.5299.800.28عامل التوا فرية ) % (
-5.336.158.174.243.839.81نسبة الطاقة المستهلكة داخليا ) % (

 ب - مؤشرات القوى العاملة
5.456.340.911.071.8775.3االنتاجية السنوية ) ج و س /  موظف (

1.491.571.891.441.7017.9االستطاعة التوليدية المركبة ) ميجاواط / موظف (

عامل التوافرية  ) % (  

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠
٩٥,٩٨

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

السنة

٢٠٢٠ ٢٠٢١

٩٥,٨٤ ٩٧,٠٥

٩٩,٥٢ ٩٩,٨٠

(٪)
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)2( رقــــــم  شـــــكـــل 

مؤشرات االداء في محطات الشركة مؤشرات االداء في محطات الشركة 
جدول رقم )2( 

عامل التوافرية )%(
2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

95.0296.6995.6399.4498.00العقبة الحرارية
97.7394.6999.9199.9999.92رحاب

96.2892.7697.3797.8998.69الريشة

95.9895.8497.0599.5299.80االجمالي

توافرية محطات الشركة لعام 2021

*+
,

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠ ٩٨,٠٠

٩٩,٩٢

العقبة الحرارية رحاب

المحطة

الريشة

٩٨,٦٩

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠
٩٥,٩٨

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

السنة

٢٠٢٠ ٢٠٢١

٩٥,٨٤ ٩٧,٠٥

٩٩,٥٢ ٩٩,٨٠

(٪)
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جدول رقم )3(
عامل التوقف القسري )%(

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

1.950.230.160.562.00العقبة الحرارية
0.160.690.090.010.08رحاب

0.710.471.920.600.14الريشة
1.290.390.240.350.10المجموع

جدول رقم )4(
عامل التوقف المبرمج )%(

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

3.033.084.210.160.00العقبة الحرارية
2.114.620.000.000.00رحاب

3.016.770.711.511.17الريشة
2.733.772.710.130.10المجموع
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كفاءة محطات الشركة كفاءة محطات الشركة 
جدول رقم ) 5 (

الكفاءة )مولد(  لمحطات الشركة )%(
2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

35.6835.2133.1832.9533.33العقبة الحرارية
40.1739.2937.4635.8835.42رحاب

25.0427.3927.0825.8726.13الريشة
36.8235.4130.4728.1634.75االجمالي

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

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

32.2231.1125.4724.7227.81العقبة الحرارية
39.4538.4635.8734.4834.31رحاب

24.9127.2626.9625.7826.04الريشة
34.8633.2327.9826.9631.16االجمالي
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المعدل الحراري لمحطات الشركةالمعدل الحراري لمحطات الشركة
جدول رقم ) 7 (

المعدل الحراري )مولد(  لمحطات الشركة )ك جول / ك و س(
2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

1009110224108491092610801العقبة الحرارية
89619162961010033.610164رحاب

14378131461329413915.113779الريشة
977610168118141278512308االجمالي

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

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

1117211571141331456412945العقبة الحرارية
9125936010036.61044010492رحاب

1445213204133521396213823الريشة
1032710834128641335212798االجمالي
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الطاقة الكهربائية المولدةالطاقة الكهربائية المولدة
جدول رقم ) 9 ( 

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة  ) ج  و  س (

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء
نسبة النمونسبة النمو

) % ( ) % ( 
1984,4819,7153,873,814190,4العقبة الحرارية

2105,8764,198,399,0221123رحاب

240,5248,11249,81382,0466,522,1الريشة

-0,220,440,401,720,1094االبراهيمية 

1,331,140,000,000,000,00حوفا

4332.41833.5502.3556.5827.8المجموع
10.848.8-72.6-57.68-33.25نسبة النمو السنوي ) % (

)3( رقــــــم  شـــــكـــل 

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة
 حسب نوعية توليد الكهرباء في عام 2021  »ج و س«

٠,١٠

٢٠٠,٨
٤٣٠

١٩٦,٩

رياح
غازي
دور مركبة
بخاري



43

الطاقة الكهربائية المباعةالطاقة الكهربائية المباعة
جدول رقم ) 10 (

الطاقة الكهربائية المباعة من محطات الشركة  ) ج و س (

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء
نسبة النمونسبة النمو

) % ( ) % ( 
1818.6752.2141.068.013090.8العقبة الحرارية

2067.9749.296.196.2214122.46رحاب
238.3246.2248.5380.1461.421.4الريشة

0.280.280.370.250.100.0االبراهيمية 
1.321.320.000.000.000.00حوفا

4126.41749.3485.9544.6805.3االجمالي
12.147.9-72.2-57.6-33.24نسبة النمو السنوي ) % (

)4( رقــــــم  شـــــكـــل 

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة حسب 
نوع الوقود و الطاقة االولية في عام 2021 »ج و س«

٠,١٠
٨٢,٣

٧٤٥,٤

رياح

وقود ثقيل

غاز طبيعي
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االستهالك الداخلي للطاقة الكهربائية في محطات الشركةاالستهالك الداخلي للطاقة الكهربائية في محطات الشركة
جدول رقم ) 11 (

الطاقة الكهربائية المستهلكة داخليا في محطات الشركة )ميجاواط ساعة(

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء
19199095442357341843423288العقبة الحرارية

3780316180417838566901رحاب 
12351098109912871491الريشة

5.110.612.7040.095.20االبراهيمية 
8.27.21.140.030.14حوفا

231041112737410252361631685االجمالي

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

2017201720182018201920192020202020212021محطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء

9.6711.6423.2324.9716.57العقبة الحرارية
1.802.124.253.903.13رحاب 
0.510.440.440.340.32الريشة

1.822.423.182.325.05االبراهيمية 
0.620.630.000.000.00حوفا

5.336.158.174.243.83االجمالي



4٥

استهالك الوقوداستهالك الوقود
جدول رقم ) 13 (

استهالك محطات الشركة من الوقود

محطة توليد محطة توليد 
الكهرباءالكهرباء

2017201720182018201920192020202020212021الوحدةالوحدةنوع الوقودنوع الوقود

العقبة الحرارية
583029501247764631مليار و ح بغاز طبيعي
3227561225688197019828طنوقود ثقيل

118571913متر مكعبسوالر

رحاب
178856635895941214مليار و ح بغاز طبيعي

162100متر مكعبسوالر

الريشة
الف متر غاز الريشة

1008529437896063153086184810مكعب

10018.372متر مكعبسوالر
1000.000.000.00متر مكعبسوالرجنوب عمان

االجمالي

237152371521421706845مليار و ح بغاز طبيعي

الف متر غاز الريشة
10085210085296063153086184810مكعب

3227563227568197019828طنوقود ثقيل
127572095متر مكعبسوالر
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إستطاعة محطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائيإستطاعة محطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي
جدول رقم ) 14 (

االستطاعة االسمية لمحطات الشركة في عام 2021 ) ميجاواط (

بخاريبخاريمحطة توليد الكهرباءمحطة توليد الكهرباء
بخاريبخاري

دورة مركبةدورة مركبة
غازيغازي

غاز طبيعيغاز طبيعي
المجموعالمجموعرياحرياحمائيمائي

x 33.6394 130 العقبة الحرارية
x 1100 x 2297 97 رحاب / دورة مركبة

x 260 30 الريشة الغازية
x 4 0.32 0.08 االبراهيمية

x 51.125 0.225 حوفا
390972603.61.4752اجمالي الشركة
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جدول رقم ) 15 (
االستطاعة االسمية لمحطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي ) ميجاواط (

2017201720182018201920192020202020212021المصدرالمصدر
1107410441044752752 - شركة توليد الكهرباء المركزية

650650650390390     بخاري
297297297297297     دورة مركبة

12090906060     غازي / غاز طبيعي
00000     غازي / سوالر

-----     ديزل
6663,63,6     مائي
1,41,41,41,41,4     رياح

234724215457146435000 - باقي الشركات والمؤسسات
485485485485-    أكوابور الزرقاء

11751250125012411241     شركة السمرا لتوليد الكهرباء
66666     سد الملك طالل

370370370370370     شركة شرق عمان/ المناخر
373373373373373    القطرانة

IPP3    573573573573573
IPP4    241241241241241

117117117117117    شركة رياح االردن للطاقة المتجددة
8080808080    رياح جامعة الحسين

828686--    الراجف
89.18989--    الفجيج
100100---     ماس

4545---    الشوبك
50----    عابور

50----    دايهان
1010101010    الورد الجوري

1010101010    شركة شمسنا )العقبة(
52.552.552.552.552.5    شمس معان

     Sun Edison 2020202020    شركة
1010101010    زهرة السالم

mertifier  1010101010    الزنبقة
Bright power 1010202020    انوار االرض

Green land 1010101010    ارض االمل
Ennera 1010101010    العربية األولى

Catalyst 21212121210    صقر معان
Jordan Solar one    2020202020

  Scatec Solar 1010101010    شركة
100153153153-    مشاريع المفرق التنموية
595050--    مشاريع األزرق /الصفاوي
9292---    مشروع القويرة/شمسي

5050---    مشروع الريشة
4040---    مشروع شرق عمان

200200---    مصدر
1111---    االزرق

1212---    الزعتري
40----    فيالدلفيا الحسينية

137.6187.5952552.91     شركات صناعية اخرى
44894547525956155752اجمالي النظام الكهربائي
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احمال النظام الكهربائي الموحد في المملكةاحمال النظام الكهربائي الموحد في المملكة
جدول رقم ) 16 (

تطور الحمل االقصى ) ميجاواط (

2017201720182018201920192020202020212021 الحمل االقصى الحمل االقصى
33203205338036303770النظام الكهربائي الموحد

5.467.403.86-3.46-1.52نسبة النمو في الحمل ) % (
91281043161192شركة توليد الكهرباء المركزية

30.825.312.81.75.09نسبة مساهمة شركة توليد الكهرباء ) % (

)6( رقــــــم  شـــــكـــل 

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

٢٦٠٠

٢٨٠٠

٣٠٠٠

٣٢٠٠

٣٤٠٠

٣٦٠٠

٣٨٠٠
٣٧٧٠

٣٦٣٠

٤٠٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤

الحمل األقصى لعام ٢٠٢١ (٣٧٧٠) ميجاواط (بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢١)

الحمل األقصى لعام ٢٠٢٠ (٣٦٣٠) ميجاواط (بتاريخ ١١-٢-٢٠٢٠)

الساعة

الحمل االقصى للنظام الكهربائي الموحد لعامي 2020 و 2021

اط
جاو

مي
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2021202120202020201920192018201820172017
 6,307,401  3,164,614  21,317,749  10,049,107 11,941,565االرباح )الخسائر( - بعد الضريبة

 7,000,000  7,000,000  -  20,000,000 12,000,000االرباح الموزعة   
 8,000,000  8,000,000  -  - 10,000,000المبالغ المدفوعة من االحتياطي االختياري

 -  -  -  - -المبالغ المدفوعة من االحتياطي الخاص 
 60,324,322  48,774,568  70,068,968  60,417,249 51,457,284صافي حقوق المساهمين

اسعار االوراق المالية  *
*  سجلت الشركة لدى هيئة االوراق المالية بتاريخ 2007/9/26 . ولكن اسهمها ما زالت غير مدرجة في بورصة عمان .

مؤشرات مالية على االداءمؤشرات مالية على االداء

2021202120202020مؤشرات الربحية مؤشرات الربحية 
7.49%-1.14%نسبة  الربح )الخسارة( التشغيلي )بدون محروقات(

28.24%31.13%نسبة صافي الربح قبل الفوائد وفرق العملة والضريبة )بدون محروقات(
18.01%28.63%نسبة صافي الربح قبل الضريبة )بدون محروقات(
21.19%25.09%نسبة صافي الربح بعد الضريبة )بدون محروقات(

4.83%6.62%معدل العائد  على االصول

احملققــة 13 اخلســائر  أو  لألربــاح  الزمنيــة  السلســلة 
واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني وأسعار 

األوراق املالية، وذلك ملدة خمس سنوات

حتليــل املركز املــايل للشــركة ونتائــج أعمالها خالل 14
السنة املالية

األثــر املايل لعمليــات ذات طبيعة غري متكــررة حدثت خالل 12
السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

ال يوجد أي  أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير  متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة 
الرئيسي.
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2021202120202020مؤشرات السيولة  مؤشرات السيولة  
1.080.97نسبة التداول )مرة(
1.000.85نسبة السيولة )مرة(

)3716(6876 رأس المال العامل ) بآالف الدنانير(

2021202120202020مؤشرات االنتفاع من االصول  مؤشرات االنتفاع من االصول  
0.810.77معدل دوران الذمة التجارية )مرة( 

452474معدل فترة تحصيل الذمة التجارية )يوم( 

2021202120202020مؤشرات المالءة المالية وهيكلة رأس المال  مؤشرات المالءة المالية وهيكلة رأس المال  

69.76%68.08%نسبة اجمالي الديون الى اجمالي الموجودات 
230.71%213.24%نسبة اجمالي الديون الى حقوق الملكية 

تقوم الشركة بالتركيز على تقديم خدمات التشغيل والصيانة للشركات األخرى في قطاع توليد الكهرباء وخصوصاً 
مشاريع اكوا باور في االردن.

دينار اردنيدينار اردنيمعلومات المدقق معلومات المدقق 20212021                              اسم مكتب التدقيق :ارنست ويونغ                              اسم مكتب التدقيق :ارنست ويونغ
25,520اتعاب التدقيق 

22,040اتعاب استشارات ضريبية
4,060خدمات استشارية أخرى

51,620

التطورات املستقبلية واخلطط املستقبلية للشركة15

مقــدار اتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات التابعة 16
ومقــدار اي اتعاب عــن خدمات اخــرى تلقاها املدقق 

و/أو مستحقة له



٥1

الجنسيةالجنسيةالمنصبالمنصباسم العضو  اسم العضو  
عدد االسهم عدد االسهم عدد االسهم عدد االسهم 

2021202120202020
 15,250,000 15,250,000أردنيةشركة انارة إلستثمارات الطاقة يمثلها:

رئيس مجلس االدارة  سعادة المهندس ثامر بن سعود الشرهان  
ـــــــــــــــالسعودية )لغاية 2021/6/16(

رئيس مجلس االدارة  سعادة الدكتور مؤيد السمان 
ـــــــــــــــأردنية )اعتبارا من 2021/6/17(

نائب رئيس مجلس االدارة  سعادة المهندس تركي بن سعيد بن سالم العمري
ـــــــــــــــالسعودية )لغاية 2021/2/16(

نائب رئيس مجلس االدارة  سعادة المهندس جون هاريسون كالرك
بريطاني)اعتبارا من 2021/2/17(

اللبنانيةعضو )لغاية 2021/10/4(سعادة الدكتور مكرم اديب الخوري

عضوسعادة الدكتور ياسر اديب برقان
أردنية )اعتبارا من 2021/10/5(

50,00050,000أردنيةشركة انارة  )2( إلستثمارات الطاقة  يمثلها:

ـــــــــــــــهنديةعضوسعادة السيد جاسديب اناند
12,000,00012,000,000أردنيةحكومة المملكة األردنية الهاشمية  يمثلها:

ـــــــــــــــأردنية عضوسعادة الدكتور فيصل عبدالرزاق الحياري
ـــــــــــــــأردنية عضوسعادة المهندسة شروق عبدالغني

 2,700,000 2,700,000أردنيةالموسسة العامة للضمان االجتماعي  يمثلها:
ـــــــــــــــأردنية عضو )لغاية 2021/8/31(سعادة السيدة رانيه األعرج

ـــــــــــــــأردنية عضو )اعتبارا من 2021/9/1(سعادة المهندس زياد احمد عبيدات

اليوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشــخاص اإلدارة 17.ب.
العليا التنفيذية

اليوجــد أوراق ماليــة مملوكــة ألقــارب أعضاء جملس 17.ج.
اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية

اليوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبــل أعضــاء 17.د.
جملــس اإلدارة أو أيــًا من أقاربهم أو أشــخاص اإلدارة 

التنفيذية أو أيًا من أقاربهم

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة17.أ.
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المنصبالمنصبأالسمأالسم
بدل بدل 

التنقالت التنقالت 
السنويالسنوي

المكافأة المكافأة 
السنويةالسنوية

اجمالي اجمالي 
المزايا المزايا 
السنويةالسنوية

شـــــركة انارة إلستثمارات الطاقة يمثـلهـــــــــــــــا:

رئيس مجلس االدارة* سعادة المهندس ثامر بن سعود الشرهان  
 5,073  2,306  2,767 )لغاية 2021/6/16(

رئيس مجلس االدارة  سعادة الدكتور مؤيد السمان 
 5,927  2,694  3,233 )اعتبارا من 2021/6/17(

نائب رئيس مجلس االدارة* سعادة المهندس تركي بن سعيد بن سالم العمري
 1,441  655  786 )لغاية 2021/2/16(

نائب رئيس مجلس االدارة  سعادة المهندس جون هاريسون كالرك
 9,559  4,345  5,214 )اعتبارا من 2021/2/17(

عضو * سعادة الدكتور مكرم  اديب خوري
 8,370  3,805  4,565 )لغاية 2021/10/4(

عضو * سعادة الدكتور ياسر اديب برقان
 2,630  1,195  1,435 )اعتبارا من 2021/10/5(

شـــــركة انارة )2( إلستثمارات الطاقة يمثـلهـــــــــــــــا:
 11,000  5,000  6,000 عضو* سعادة السيد جاسديب اناند

حكومـــــة المملكة األردنية الهاشمية يمثـلهـــــــــــــــا:
 11,000  5,000  6,000 عضو**  عطوفة الدكتور فيصل عبدالرزاق موسى الحياري

 11,000  5,000  6,000 عضو** سعادة المهندسة شروق عبد الغني
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي يمثـلها:

عضو*** سعادة السيدة رانيه موسى االعرج
 7,333  3,333  4,000  )لغاية 2021/8/31(

عضو *** سعادة المهندس زياد احمد عبيدات
 3,667  1,667  2,000 )اعتبارا من 2021/9/1(

 77,000  35,000  42,000 المجموع

املزايــا واملكافــآت التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيس 18.أ.
وأعضاء جملس اإلدارة

*   اجمالي المزايا الخاصة بسعادة المهندس ثامر بن سعود الشرهان وسعادة الدكتور مؤيد السمان  وسعادة الدكتور مكرم 
أديب خوري وسعادة الدكتور ياسر اديب برقان وسعادة المهندس تركي بن سعيد العمري  وسعادة المهندس جون 

هاريسون كالرك تم تحويلها لشركة انارة الستثمارات الطاقة.
**  اجمالي المزايا الخاصة بالدكتور فيصل الحياري وسعادة المهندسة شروق عبد الغني تم تحويلها لوزارة المالية / مديرية 

المساهمات الحكومية. 
*** اجمالي المزايا الخاصة بسعادة السيدة رانيه موسى االعرج  وسعادة المهندس زياد عبيدات تم تحويلها للمؤسسة 

العامة للضمان االجتماعي / صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي.
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المسمى الوظيفيالمسمى الوظيفياسم الموظفاسم الموظف
الرواتب الرواتب 
االجماليةاالجمالية

المكافآتالمكافآت
مزايا مزايا 
أخرىأخرى

نفقات نفقات 
السفرالسفر

اإلجمالياإلجمالي

57547015044072591الرئيس التنفيذي لغاية 16-6-2021د . مؤيد ابراهيم السمان

موفق محمود عالونه
كلف  ثم   وصيانة  تشغيل  التنفيذي  المدير 
للعمليات  تنفيذي  ورئيس  تنفيذي  كرئيس 
منذ  والصيانه  للتشغيل  تنفيذي  ومدير 

 2021/6/17
7264862080078856

4503019170046947مستشار الرئيس التنفيذياحمد محمد اللوزي

31892184680050360المدير التنفيذي ادارة سلسلة التزويدعمر احمد ابراهيم الشمري

2932534140032739المدير التنفيذي للموجوداتاسامه محمد الدعجة
3102057080036728أمين سر المجلسعلياء رضوان حياصات
10235123276803088270مدير التدقيق الداخلي لغاية 2021/4/30سميرة سمير زرافيلي

3198529251110036020المدير  التنفيذي المالي علي محمد زهير علي 
2644521880028633المدير الماليغيث تركي قاسم عبيدات

33612642061929570471144المجموع

 البيــــــان البيــــــان
المبلغالمبلغ

20212021
 12,600 توزيع بطاقات شرائيه لألسر المحتاجه

 400 المشاركه في الحمله الوطنيه للنظافه -الهاشميه
 3,000 تزويد بلدية رحاب بوحدات توفير اناره للشوارع

 2,150 تزويد بلديه الهاشميه بتنك رش مبيدات حشريه محمول 

 889 تزويد نادي سمو  االمير علي للصم والبكم بمستلزمات فريق كرة القدم  

 2,484 تزويد بلدية الرويشد بمظالت  معدنيه للوقايه من الشمس
 21,523 المجموع

املزايــا واملكافــآت التي يتمتــع بها أشــخاص اإلدارة 18.ب.
العليا التنفيذيــة

19202 1 التربعات التي دفعتها الشركة خالل عام 
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مساهمة الشركة يف حماية البيئة21.أ.

واصلت شــركة توليد الكهرباء المركزية التعاون مع مختلف الجهات الرســمية المســؤولة عن البيئة المحيطة من 
أجــل وضــع الخطــط والبرامــج والحلول العملية، وتطبيق ونشــر األنظمــة العالمية، التي تضمــن الوصول إلى وضع 

بيئي آمن ومقبول في جميع مواقع الشركة. وكان من أهم النشاطات التي قامت بها الشركة خالل العام:

 	 ISO   14001: لنظام الجودة و   ISO 9001: 2015 ؛)IMS( وقد تم تجديد شهادات نظام اإلدارة المتكاملة 
2015 ألنظمــة اإلدارة البيئيــة وISO 45001: 2018 ألنظمــة الصحــة والســالمة المهنيــة بعــد إجراء التدقيق 

LMS الخارجي من قبل شركة
تــم اجــراء تدقيــق داخلــي و خارجــي علــى نظــام إدارة البيئــة ISO 14001:2015 فــي مختلف مواقع الشــركة 	 

   TUV , LMS للتاكــد مــن تطبيق االجراءات و االنظمة و القياســات البيئية وفقــا للمواصفات العالمية من قبل
الشركات المانحة للشهادات الدولية حيث تبين التزام الشركة بالمعايير الدولية البيئية .

قامــت الشــركة بمتابعــة التطبيق بصورة فعالة من خالل تطبيق السياســات واإلجــراءات المعمول بها في هذا 	 
النظام، ومن أهمها:

تعريــف المظاهر البيئية وتحديد مســتوى الخطر الناشــئ واتخاذ االجــراءات الالزمة لتقليل هذه المخاطر  	
وبما يحافظ على البيئة.

االلتزام بالتشريعات المتعلقة و متابعه الي اجراءات و قوانين جديدة تخص التعامل مع البيئة والتخلص  	
من النفايات.

لم تسجل أي مخالفة تشريعية بيئية لعام 2021.

ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة 20
املصــدرة مع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو احلليفة 
أو رئيــس جملــس اإلدارة أو أعضــاء اجمللــس أو الرئيــس 

التنفيذي أو أي موظف يف الشركة أو أقاربهم
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تواصل شركة توليد الكهرباء المركزية جهودها نحو دعم المجتمعات المحلية وخدمتها. فعلى مدار العام، وضعت 
الشــركة موازنة خاصة وخطة عمل فعالة لضمان تطبيق اســتراتيجيتها للمســؤولية االجتماعية وتوسيع نطاق األثر 

اإليجابي الذي تحدثه في المجتمعات.  
والتزاماً بهذه الرســالة، عملت الشــركة على تنفيذ مجموعة واســعة من المبادرات والبرامج المجتمعية في مناطق 
مختلفــة حــول المملكــة، مــع التركيــز علــى المناطــق التــي تتواجــد بهــا محطاتهــا. وقد شــملت هــذه البرامج على 

المبادرات اآلتية:
التبرع بوحدات انارة لبلدية رحاب	 
التبرع بتنك رش مبيدات حشرية لبلدية الهاشمية	 
التبرع ببطاقات شراء لألسر المحتاجة	 
التبرع بمستلزمات فريق كرة القدم/ نادي سمو االمير علي للصم والبكم	 
المشاركة في الحملة الوطنية للنظافة في منطقة الهاشمية	 
تركيب مظالت في شوراع الرويشد	 
عاماً بعد عام، تؤكد شــركة توليد الكهرباء المركزية حرصها على تفعيل مســاهمتها المجتمعية ورفد مجاالت 	 

التنمية والتطوير في جميع القطاعات، لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في األردن. 

مساهمة الشركة يف دعم اجملتمع احمللي21.ب.
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شركة توليد الكهرباء املركزية 
املساهمة العامة املحدودة

القوائم المالية

31 كانون األول 2021
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تقرير مدقق الحسابات المستقل تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إلى مساهمي شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودةإلى مساهمي شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة

عمان- المملكة األردنية الهاشمية عمان- المملكة األردنية الهاشمية 

تقرير حول تدقيق القوائم المالية تقرير حول تدقيق القوائم المالية 

الـــرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم المالية لشــركة توليد الكهربــاء المركزية المســاهمة العامة المحدودة )الشــركة( والتي 
تتكــون مــن قائمــة المركــز المالي كما فــي 31 كانون األول 2021 وقائمة األرباح والخســائر وقائمة الدخل الشــامل 
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول 

القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 
كانون األول 2021 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية 

الدولية.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤولياتنا وفقــاً لهــذه المعايير مفصلة أكثــر ضمن بند 
مســؤولية مدقق الحســابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مســتقلون عن الشــركة وفقاً 
لقواعــد الســلوك المهنــي الدوليــة للمحاســبين القانونييــن )بما في ذلك معايير االســتقاللية الدوليــة( الصادر عن 
المجلس الدولي لمعايير الســلوك المهني للمحاســبين باإلضافة إلى متطلبات الســلوك المهني االخرى المالئمة 
لتدقيــق القوائــم الماليــة في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات الســلوك المهني ومتطلبــات المجلس الدولي لمعايير 

السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساساً إلبداء الرأي.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2021

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات 
حولها. ان اإلدارة هي المســؤولة عن المعلومات األخرى. إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير الســنوي بتاريخ الحق 

لتقريرنا. ان رأينا ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.

تقرير مدققي احلسابات املستقلني 
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فيمــا يتعلــق بتدقيق القوائم المالية، إن مســؤوليتنا هــي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث 
نُقيّــم فيمــا إذا كانــت المعلومات األخــرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية أو مــن معرفتنا خالل عملية تدقيق 

القوائم المالية.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم المالية وعرضها بصورة عادلــة وفقاً لمعايير التقاريــر المالية الدولية، 
باإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة 

عن احتيال أو عن غلط.

كما أن اإلدارة مســؤولة عن تقييم قدرة الشــركة على االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة 
بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان 

في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم الماليــة ككل خالية مــن األخطاء الجوهرية ســواء 
الناتجــة عــن إحتيــال أو عــن غلــط وإصدار تقريــر التدقيق الذي يتضمــن رأينا. ان التأكيد المعقــول هو تأكيد عالي 
المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي يجري وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا 
عنــد وجــوده. إن األخطــاء قــد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتــم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً 

يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

إننــا نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والمحافظة على الشــك المهنــي كجزء مــن التدقيق وفقا للمعاييــر الدولية 
للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة في القوائــم المالية، ســواء الناتجة عن احتيــال أو غلط، وتصميم 	 
وتنفيــذ اجــراءات تدقيــق تســتجيب لهــذه المخاطــر والحصــول على أدلــة تدقيق كافيــة ومالئمة توفر أساســاً 
إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد 
يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف 	 
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وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.
تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المطبقــة ومعقولية التقديرات المحاســبية و االيضاحــات المتعلقة بها 	 

التي قامت بها االدارة.
التوصل الى نتيجة حول مالءمة اســتخدام االدارة لمبدأ االســتمرارية في المحاســبة، وبناءاً على أدلة التدقيق 	 

التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشــكوك 
كبيرة حول قدرة الشــركة على االســتمرار. و اذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شــك جوهري، فعلينا اإلشــارة 
فــي تقريــر التدقيــق إلــى ايضاحــات القوائــم المالية ذات الصلــة أو تعديل رأينا اذا كانت هــذه االيضاحات غير 
كافية. إن اســتنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن 

األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
تقييــم العــرض العــام لهيكل القوائم المالية ومحتواهــا بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم 	 

المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.
إننا نتواصل مع المســؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة 
التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقــوم كذلــك بتزويــد المســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة بمــا يفيــد التزامنــا بمتطلبــات الســلوك المهنــي المتعلقة 
باالســتقاللية واالفصــاح للمســؤولين المكلفيــن بالحوكمــة عــن كل العالقات واالمــور االخرى التي تظهــر على انها 
تؤثر على استقالليتنا، وحيثما كان مالئما اإلفصاح عن اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات 

المعززة المطبقة.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشــركة بقيود وســجالت محاســبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي الهيئة العامة 
بالمصادقة عليها.
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2020 2021 دينـــــارإيضاحات دينـــــار
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة-
78,517,679 55,236,926 3 ممتلكات وآالت ومعدات 

1,118,909 988,067 4 موجودات غير ملموسة
457,231 149,531 5 مشاريع تحت التنفيذ
1,300,001 1,170,001 6 حق استخدام موجودات عقود االيجار
162,432 87,432 7 قرض صندوق إسكان الموظفين

1,155,376 736,077 9 موجودات ضريبية مؤجلة
13,274,546 10,146,438 10 مخزون الوقود االستراتيجي
174ر986ر95 472ر514ر68

الموجودات المتداولة -
12,248,789 7,000,200 11 مخزون

5,449,571 6,315,755 12 أرصدة مدينة أخرى
85,967,633 73,683,082 13 ذمم مدينة

175,263 5,669,103 32 نقد وأرصدة لدى البنوك
103,841,256 92,668,140
199,827,430 161,182,612 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حق ملكية حملة األسهم -

30,000,000 30,000,000 14 رأس المال المدفوع
7,500,000 7,500,000 14 احتياطي إجباري

10,672,932 672,932 14 احتياطي اختياري
)1,941,722( )1,049,344( احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
14,186,039 14,333,696 أرباح مدورة 
60,417,249 51,457,284 مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات -
المطلوبات غير المتداولة -

21,224,258 14,287,039 15 قروض طويلة األجل
1,034,091 933,317 6 مطلوبات عقود االيجار

6,086,195 5,405,171 16 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
3,207,645 3,307,962 17 مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات

300,571 - 20 مطلوبات مشتقات مالية
31,852,760 23,933,489

المطلوبات المتداولة -
5,286,999 4,741,423 15 أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام

3,365,666 3,128,500 18 أرصدة دائنة أخرى
174,785 174,785 6 مطلوبات عقود االيجار 

63,420,362 62,159,984 19 ذمم دائنة
323,359 989,764 20 مطلوبات مشتقات مالية

33,173,090 11,580,270 32 و33 بنوك دائنة
1,813,160 3,017,113 9 مخصص ضريبة الدخل  

107,557,421 85,791,839
139,410,181 109,725,328 مجموع المطلوبات

199,827,430 161,182,612 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءا من هذه القوائم المالية

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون األول 2021
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2020 2021
إيضاحات

دينـــــار دينـــــار

61,316,565 64,421,343 21 إيرادات توليد الطاقة
)13,900,251( )16,831,691( 22 تكلفة المحروقات
)676,633( )553,123( 23 مصاريف تشغيلية

)21,262,548( )21,886,356( 3 و 4 استهالكات واطفاءات
)130,000( )130,000( 6 استهالك حق استخدام موجودات عقود االيجار
)87,286( )80,960( 6 مصروف فوائد مطلوبات عقود االيجار

)13,134,601( )12,052,465( 24 الرواتب والمنافع
)1,430,549( )1,219,113( 25 مصاريف صيانة 
)3,212,331( )3,047,547( 26 مصاريف إدارية
)3,341,611( )5,615,738( 11 مصروف استهالك قطع غيار ومواد عامه بطيئة الحركة
)663,456( )668,456( 16 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

)12,000( )2,960,000( 18 مخصص انهاء خدمات موظفين
)57,851,266( )65,045,449( مجموع تكاليف التشغيل
3,465,299 )624,106 ) )الخسارة التشغيلية( الربح التشغيلي
)1,799,382( 636,104 27 أرباح )خسائر( فروقات العمالت األجنبية، بالصافي
10,603,250 15,116,106 28 إيرادات أخرى
)766,771( 240,526 12و13 المردود من )مصروف( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)2,963,687( )1,746,084( 29 تكاليف تمويل، بالصافي 
8,538,709 13,622,546 ربح السنة قبل الضريبة
1,510,398 )1,680,981( 9 )مصروف( وفر ضريبة الدخل للسنة
10,049,107 11,941,565 ربح السنة
فلس / دينار فلس / دينار

0/335 0/398 30 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءا من هذه القوائم المالية

قائمــة األربــاح و اخلســائر  للســنة املنتهيــة يف 31 
كانون األول 2021
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2020 2021
إيضاحات

دينـــــار دينـــــار
10,049,107 11,941,565 ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى التى يتم تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
في الفترات الالحقة )بعد الضريبة(:

546,612 892,378 20 األرباح من تحوطات التدفقات النقدية

546,612 892,378 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى يتم تصنيفها إلى األرباح أو 
الخسائر في الفترات الالحقة

بنود الدخل الشامل األخرى التى ال يتم تصنيفها إلى األرباح أو 
الخسائر في الفترات الالحقة )بعد الضريبة(:

)247,438( 206,092 16 األرباح )الخسائر( االكتوارية من تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)247,438( 206,092 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى ال يتم تصنيفها إلى األرباح 
أو الخسائر في الفترات الالحقة

299,174 1,098,470 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة
10,348,281 13,040,035 مجموع الدخل الشامل للسنة بعد الضريبة

قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف 31 كانون 
األول 2021

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءا من هذه القوائم المالية

10,049,107
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المجمـوع
أرباح مدورة

ت 
احتياطي تحوطا

ت النقدية
التدفقا

احتياطي
اختيـاري

احتياطي
إجباري

س المـال 
رأ

المدفوع

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينـــــار
دينــــار

- 2021

60,417,249
14,186,039

)1,941,722(
10,672,932

7,500,000
30,000,000

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2021
11,941,565

11,941,565
-

-
-

-
سنة

ربح ال
1,098,470

206,092
892,378

-
-

-
سنة

شامل االخرى لل
بنود الدخل ال

13,040,035
12,147,657

892,378
-

-
-

سنة
شامل لل

مجموع الدخل ال
)22,000,000(

)12,000,000(
-

)10,000,000(
-

-
ضاح 14(

ت أرباح نقدية )أي
توزيعا

51,457,284
14,333,696

)1,049,344(
672,932

7,500,000
30,000,000

الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينـــــار
دينــــار

- 2020

70,068,968
24,384,370

)2,488,334(
10,672,932

7,500,000
30,000,000

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
10,049,107

10,049,107
-

-
-

-
سنة

ربح ال
299,174

)247,438(
546,612

-
-

-
سنة

شامل االخرى لل
بنود الدخل ال

10,348,281
9,801,669

546,612
-

-
-

سنة
شامل لل

مجموع الدخل ال
)20,000,000(

)20,000,000(
-

-
-

-
ضاح 14(

ت ارباح نقدية )أي
توزيعا

60,417,249
14,186,039

)1,941,722(
10,672,932

7,500,000
30,000,000

الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

ملنتهية 
ســنة ا

مللكية  لل
يف حقوق ا

قائمة التغريات 
يف 31 كانون األول 2021

ت المرفقة من 1 الى 41 جزءا من هذه القوائم المالية
ضاحا

تعتبر االي
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2020 2021 دينـــــارإيضاحات دينـــــار
األنشطة التشغيلية

8,538,709 13,622,546 ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:

21,262,548 21,886,356 3 و 4 استهالكات واطفاءات
130,000 130,000 6 استهالك حق استخدام موجودات عقود االيجار
87,286 80,960 6 فوائد مطلوبات عقود ايجار

3,341,611 5,615,738 11 مصروف استهالك قطع غيار ومواد عامة بطيئة الحركة
170,300 100,317   17 مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات

663,456 668,456 16 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
187,860 )66,712( 18 )المردود من( مصروف مخصص إجازات الموظفين

12,000 2,960,000 18 مخصص انهاء خدمات موظفين
439,427 408,062 مخصص حوافز موظفين

)3,267,707( - صافي أرباح بيع محطات متقاعدة
)30,089( )1,346,279( صافي أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات وسكراب

- )5,606,025( 28 أرباح بيع مخزون الوقود االستراتيجي
766,771 )240,526( 12 و13 )المردود من( مصروف مخصص خسائر ائنمانية متوقعة, بالصافي

1,799,382 )636,104( 27 )أرباح( خسائر فروقات العمالت األجنبية
61,106 - خسارة بيع حصة الشركه في شركه حليفه  
)1,039( )7,570( 29 ايراد فوائد 

2,794,426 1,653,337 29 تكاليف تمويل
تغيرات رأس المال العامل:

)13,308,641( 12,525,734 ذمم مدينة
316,836 1,672,177 أرصدة مدينة أخرى 
)14,982( 3,068,773 مخزون

2,659,961 )1,260,378( ذمم دائنة 
)684,700( 66,826 أرصدة دائنة أخرى
)54,372( )140,307( 18 المدفوع من مخصص اجازات الموظفين

)559,871( )1,092,810( 16 المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
)1,002,000( )2,960,000( 18 المدفوع من مخصص أنهاء خدمات موظفين
)42,676( )9,681( 18 المدفوع من مخصص قضايا

)449,427( )448,062( المدفوع من حوافز موظفين
)1,296,500( )985,208( 9 ضريبة الدخل المدفوعة

22,519,675 49,659,620 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)393,496( )276,768( 3 و 5 إضافات على ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
2,167,707 - المتحصل من بيع محطات متقاعدة

34,065 1,478,473 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات وسكراب
- 5,613,608 المتحصل من بيع مخزون الوقود االستراتيجي

75,000 75,000 تسديد قرض صندوق إسكان الموظفين
1,039 7,570 فوائد مقبوضة

426,290 - 8 المتحصل من بيع حصة الشركة في شركة حليفة
2,310,605 6,897,883 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)6,709,013( )5,594,843( تسديدات قروض 
)20,000,000( )22,000,000( 14 توزيعات أرباح مدفوعة
)2,821,709( )1,700,630( فوائد مدفوعة

)181,734( )181,734( 6 دفعات مطلوبات عقود إيجار
)29,712,456( )29,477,207( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
)4,882,176( 27,080,296 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه 

2,331 6,364 تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
)28,117,982( )32,997,827( النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

)32,997,827( )5,911,167( 32 النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول

قائمــة التدفقات النقدية للســنة املنتهية 
يف 31 كانون األول 2021

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 41 جزءا من هذه القوائم المالية
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)1( عــــام
تــم تســجيل شــركة توليــد الكهربــاء المركزيــة المســاهمة العامة المحــدودة )»الشــركة«( وفقاً ألحــكام قانون 
الشــركات رقــم )22( لســنة 1997 وتنفيــذاً لقــرار مجلــس الــوزراء بتاريخ 4 تشــرين األول 1997 والخاص بتأســيس 
شركة منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية لتتولى نشاط التوليد الكهربائي، وهو النشاط األساسي الذي تمارسه 

الشركة.
سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم )334( بتاريخ 12 

شباط 1998 وبدأت نشاطها الصناعي والتجاري بتاريخ 1 كانون الثاني 1999.
قامــت حكومــة المملكة األردنية الهاشــمية خالل عام 2007، بموجب مبــادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع 
الكهربائي، ببيع 51% من حصصها في الشــركة إلى شــركة إنارة الســتثمارات الطاقة المســاهمة الخاصة، هذا وقد 
قامت ببيع ما نسبته 9% أخرى إلى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، وبشكل مرتبط مع عملية الخصخصة 
قامــت الشــركة بتاريــخ 20 أيلــول 2007 بتوقيــع اتفاقيات جديدة لشــراء الطاقة مع عميلها الوحيد شــركة الكهرباء 

الوطنية ،منها عامل خالل عام 2021 ثالث اتفاقيات تخص مواقع العقبة ورحاب والريشة.
وفقا التفاقية شــراء الطاقة الموقعة بتاريخ 20 أيلول 2007 مع شــركة الكهرباء الوطنية، تم تقاعد الوحدات 12 

و13 و14 من محطة رحاب. وبذلك توقفت محطة رحاب كليا عن توليد الكهرباء نهاية عام 2021.
تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 اذار 2022 وتتطلب هذه 

القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

أسس إعداد القوائم المالية  )1-2(
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية. 	 
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.	 
تم إظهار القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.	 

التغريات يف السياسات المحاسبية  )2-2(
ان السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائــم المالية متفقة مــع تلك التي اتبعت في اعــداد القوائم 
المالية للســنة المنتهية في 31 كانون األول 2020، باســتثناء أن الشــركة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً 

من 1 كانون الثاني 2021:

المرحلــة الثانيــة مــن إصالح المرحلــة الثانيــة مــن إصالح IBORIBOR )ســعر الفوائد المعروضة بين البنــوك( -: )ســعر الفوائد المعروضة بين البنــوك( -: تعديالت على المعيار الدولي إلعداد 
التقاريــر الماليــة رقــم )9(، ومعيار المحاســبة الدولي رقــم )39(، والمعيار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم )7(، 

ايضاحات حول القوائم املالية 31 كانون االول 2021
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والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( 
توفــر هــذه التعديــالت إعفاءات مؤقتة والمتعلقة باألثر على التقارير المالية عند اســتبدال المرجع المســتخدم 
لتحديد ســعر الفائدة IBOR بمرجع يعتمد على العائد شــبه الخالي من المخاطر. تشــمل التعديالت التطبيقات 

العملية التالية:
التطبيق العملي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر 	 

الفائدة المرجعي كتغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق، 
تتطلب اإلعفاءات من الشركة تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط 	 

مع استمرارية عالقات التحوط للشركة عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع 
يعتمد على العائد الخالي من المخاطر، 

يجوز للشركة استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار 	 
الفائدة في حال تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل.
لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

تخفيضــات أو تأجيــالت اإليجــار المتعلقــة بوبــاء تخفيضــات أو تأجيــالت اإليجــار المتعلقــة بوبــاء COVIDCOVID--1919 بعد  بعد 3030 حزيران  حزيران 20212021 - تعديــالت على المعيار الدولي  - تعديــالت على المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم )إلعداد التقارير المالية رقم )1616((

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 28 أيــار 2020 تخفيضــات أو تأجيــالت اإليجــار المتعلقــة بوبــاء 
COVID-19 - تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(. منــح هــذه التعديــالت إعفاءات 
للمســتأجرين مــن تطبيــق متطلبات المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم )16( حول التعديالت المحاســبية 
لعقــود اإليجــار علــى تخفيضــات أو تأجيــالت اإليجار الناتجة بشــكل مباشــر عن وبــاء COVID-19. نظــرًا لكونه حالً 
 COVID-19 ًــا، قــد يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان تخفيضــات أو تأجيــالت اإليجــار المتعلق بوبــاء عملي
والممنوحــة مــن المؤجــر يمثــل تعديــاًل لعقد اإليجار أم ال. يحتســب المســتأجر الذي يقوم بهــذا االختيار أي تغيير 
فــي دفعــات اإليجــار الناتجــة عــن تخفيضات أو تأجيــالت اإليجار المتعلقة بوبــاء COVID-19 بنفــس الطريقة التي 
يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفقًا للمعيــار الدولي إلعداد التقارير المالية رقــم )16(، إذا لم يمثل التغيير تعديالً 

لعقد اإليجار.
 ،COVID-19 كان مــن المفتــرض تطبيــق التعديــل حتــى 30 حزيــران 2021، ولكــن نظــرًا الســتمرار تأثير وبــاء
وبتاريخ 31 آذار 2021 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة التطبيق العملي إلى 30 حزيران 2022.

تنطبق هذه التعديالت على الفترات السنوية اعتباراً من 1 نيسان 2021. 
لم تحصل الشــركة على تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء COVID-19، ولكن ســوف تقوم الشــركة 

باستخدام هذا التطبيق العملي إذا أصبح قابل للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة. 
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أهم التقديرات المحاسبية والفرضيات  )3-2(
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات 
تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبات واإلفصاح عــن االلتزامات المحتملــة. إن هذه التقديــرات واالجتهادات 
تؤثــر أيضــا علــى اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وبشــكل خــاص يتطلب مــن إدارة الشــركة القيــام بأحكام 
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات 
فــي المســتقبل. إن التقديــرات المذكــورة مبنية بالضرورة علــى فرضيات وعوامل متعددة لهــا درجات متفاوتة من 
التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلف عــن التقديرات وذلــك نتيجة التغيرات في المســتقبل في 

أوضاع وظروف تلك المخصصات.

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعداتالعمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة الشركة بتقدير االعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات لغايات احتساب اإلستهالك اعتماداً 
على االستخدام المتوقع لهذه الموجودات. يتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي إذا كان في اعتقاد االدارة 
أن االعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديرات الســابقة. قامــت اإلدارة بتعديل العمر اإلنتاجي لوحــدات الطاقة بما 

يتناسب مع انتهاء مدة اإلنتاج لكل منها ابتداءً من 1 كانون الثاني 2020. 

مخصص ضريبة الدخل مخصص ضريبة الدخل 
تقوم إدارة الشركة بإحتساب مصروف الضريبة للسنة باإلعتماد على تقديرات معقولة لنتائج التدقيق المحتملة 
من خالل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتعتمد قيمة مخصص الضريبة على عوامل متنوعة مثل خبرة الشركة 
مــن تدقيــق ضريبــة الســنوات الســابقة. إضافــة إلــى ذلــك، فإن الشــركة تقــوم بتعيين مستشــار ضريبي مســتقل 

لمراجعة احتساب مخصص الضريبة.
يتــم االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة لكافة الفروقــات الزمنيــة المؤقتة القابلة لالقتطــاع كمصاريف 
وخســائر غير مقبولة ضريبياً والتي من المرجح ان يتضمنها الربح الخاضع للضريبة. إن تحديد قيمة الموجودات 
الضريبية المؤجلة والتي يمكن  االعتراف بها على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة 

للضريبة يتطلب رأي وحكم إدارة الشركة. إن تفاصيل مخصص ضريبة الدخل مبينة في إيضاح )9(.

مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعداتمخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
تقــوم إدارة الشــركة بإحتســاب مخصــص تفكيــك وإزالــة ممتلكات ومعدات بنــاء على المصاريف المســتقبلية 
المتوقعــة مخصومــة إلــى القيمــة الحاليــة. يتم تســجيل هذا المخصص كجزء مــن تكلفة الممتلــكات والمعدات. 
يتم إثبات التغيرات التي تطرأ على المخصص نتيجة إلعادة التقدير أو تغير أســعار الخصم أو التغير في التوقيت 
المتوقع للمصاريف الخاصة بالممتلكات والمعدات كتعديل على القيم الدفترية لهذه الممتلكات ويتم استهالكها 

على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لها، وخالفاً لذلك يتم االعتراف بهذه التغيرات في قائمة األرباح أو الخسائر.
يتم إطفاء الخصم في قائمة األرباح أو الخسائر كجزء من تكاليف التمويل.
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مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم قياس مخصص تعويض نهاية الخدمة باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية والمحتسبة من قبل 

خبير اكتواري. إن جميع اإلفتراضات اإلكتوارية مبيّنة في إيضاح )16(.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتم مراجعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة و األرصدة المدينة االخرى وفقاً لألسلوب المبسط 
وضمــن أســس وفرضيــات معتمــدة من قبــل إدارة الشــركة لتقدير المخصــص الواجب تكوينه بموجــب متطلبات 

معايير التقارير المالية الدولية.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية   )4-2(

ممتلكات وآالت ومعداتممتلكات وآالت ومعدات
يتــم إثبــات جميــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وأي مخصــص مقابــل 

التدنــي فــي القيمــة وال يتــم اســتهالك األراضــي.
يحتســـب االســتهالك علــى جميــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، تــم تقديــر نســب 

االســتهالك حســب األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة كمــا يلــي:

%
10 – 2 مباني
14 – 3 وحدات توليد بخارية 
13 – 4 وحدات توليد غازية
13 – 4 وحدات توليد ديزل

وحدات توليد بطاقة الرياح   2
أجهزة حاسوب  20
مركبات  20

معدات        20-10
20 – 7 أدوات
اثاث ومعدات مكتبية   10

  
تتــم مراجعــة القيمــة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بشــكل دوري وفي حــال وجود أحداث أو تغيرات 
في الظروف الســائدة تشــير إلى أن الموجودات مســجلة بقيم أعلى من تلك التي يمكن اســتردادها يتم تخفيض 
قيمة هذه الموجودات إلى القيمة التي يمكن استردادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة الممتلكات والمعدات 

والذي يدرج في قائمة األرباح أو الخسائر للسنة.
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تقوم إدارة الشركة بتقدير االعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات لغايات احتساب االستهالك اعتماداً 
على االستخدام المتوقع لهذه الموجودات. يتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي إذا كان في اعتقاد االدارة 

أن االعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

موجودات غير ملموسةموجودات غير ملموسة
يتم تســجيل الموجودات غير الملموســة التي يتم االســتحواذ عليها بشــكل منفصل بالكلفة. الحقاً لالستحواذ 

األولي يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة بالكلفة بعد تنزيل أي خسارة تدني متراكمة، إن وجدت.
يتم تحديد العمر االنتاجي للموجودات غير الملموسة ليكون محدداً او غير محدد. 

ويتــم اطفــاء الموجــودات غير الملموســة ذات العمر المحدد علــى فترة العمر االقتصــادي المتوقع ويتم تقييم 
التدنــي فــي قيمــة الموجودات غير الملموســة عند وجود مؤشــر على تدني قيمتها. يتم مراجعــة األعمار األنتاجية 
للموجودات غير الملموسة محددة العمر االقتصادي نهاية كل سنة. يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االطفاء 
بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االطفاء تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة. يتم االعتراف بمصروف 
االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد في قائمة الدخل الشامل ضمن المصاريف. يتم 

إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي 5 سنوات.

مشاريع تحت التنفيذمشاريع تحت التنفيذ
تظهــر المشــاريع تحــت التنفيــذ بالكلفــة وتتضمــن كلفة اإلنشــاءات والمعــدات والمصاريف المباشــرة وال يتم 

استهالكها لحين تصبح جاهزة لالستخدام.

مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعداتمخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
يتم إثبات مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات بناء على المصاريف المستقبلية المتوقعة مخصومة إلى 

القيمة الحالية. يتم تسجيل هذا المخصص كجزء من تكلفة الممتلكات والمعدات.
يتــم إثبــات التغيــرات التــي تطــرأ علــى المخصــص نتيجــة إلعــادة التقديــر أو تغير أســعار الخصــم أو التغير في 
التوقيــت المتوقــع للمصاريف الخاصة بالممتلكات والمعدات كتعديل على القيم الدفترية لهذه الممتلكات ويتم 
اســتهالكها على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لها، وخالفاً لذلك يتم االعتراف بهذه التغيرات في قائمة األرباح أو 

الخسائر.
يتم إطفاء الخصم في قائمة األرباح أو الخسائر كجزء من تكاليف التمويل.
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استثمارات في شركات حليفةاستثمارات في شركات حليفة
الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس فيها الشركة تأثيراً فعاال على القرارات المتعلقة بالسياسات 
المالية والتشــغيلية، وغير محتفظ بها للمتاجرة وتظهر االســتثمارات في الشــركات الحليفة بموجب طريقة حقوق 

الملكية.
تظهــر االســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة ضمــن قائمة المركــز المالي بالكلفــة، باإلضافة إلى حصة الشــركة 
من التغيرات في صافي موجودات الشــركة الحليفة. يتم تســجيل حصة الشــركة من أرباح الشــركات الحليفة في 
قائمــة األربــاح أو الخســائر. فــي حال وجود تغير على حقوق ملكية الشــركة الحليفة فإنه يتــم إظهار هذه التغيرات 
إن وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للشــركة. يتم اســتبعاد األرباح والخســائر الناتجة عن المعامالت 

بين الشركة والشركات الحليفة بحدود حصة الشركة في الشركات الحليفة.

مخزونمخزون
يظهر المخزون بسعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

تمثــل كلفــة المخزون جميع تكاليف الشــراء والتحويل وأية تكاليف أخــرى لتجهيز المخزون في موقعه الحالي 
وحالته الحالية وتحدد الكلفة باتباع طريقة متوســط الكلفة المرجح، باســتثناء المخزون التشــغيلي للوقود والذي 

تحدد كلفته باتباع طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.

يتــم احتســاب مصروف اســتهالك لقطع الغيار على أســاس العمــر اإلنتاجي المتبقي لوحــدات التوليد الخاصة 
بتلك القطع.

ذمم مدينةذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص الخســائر االئتمانية المتوقعة، قامت الشــركة 
بتطبيق الطريقة المبســطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( لتســجيل الخســائر االئتمانية المتوقعة على 
جميع أدوات الدين، وحســاب الخســائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت الشــركة بإعداد 
دراســة تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة للخســارة االئتمانية مع األخــذ بعين االعتبــار العوامل المســتقبلية الخاصة 

بالمدينين والبيئة االقتصادية.

النقد وما في حكمهالنقد وما في حكمه
لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى 

البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل ارصدة البنوك الدائنة.
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قروضقروض
تم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة ويتم قيد الفوائد على القروض باستخدام معدل الفائدة الفعال. 
يتم قيد الفوائد على القروض طويلة األجل خالل السنة التي استحقت بها، اما الفوائد على القروض طويلة األجل 

لتمويل المشاريع تحت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء من مصاريف هذه المشاريع.

مخصص تعويض نهاية الخدمةمخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم احتســاب مخصص تعويض نهاية الخدمة بناء على قرار مجلس االدارة رقم )89( لســنة 2000 ويحتســب 
عن مدة الخدمة المتراكمة على اساس اخر راتب وعالوات تقاضاها الموظف مضروباً في مدة الخدمة المتراكمة 
مطروحا منها االشتراكات الدورية التي تدفعها الشركة الى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن مدة الخدمة 

ولغاية تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد االلتزام المترتب على الشركة من قبل خبير اكتواري.

ذمم دائنة ومستحقاتذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت او 

لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

مخصصاتمخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات اذا كان على الشــركة التزام )قانوني أو فعلي( ناتج على حدث ســابق وكانت تكلفة 

تسوية االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس بشكل يمكن االعتماد عليه.

إثبات اإليرادإثبات اإليراد
يتم تســجيل االيراد وفقاً لمعيار المحاســبة الدولي رقم )15( والذي يتضمن نموذج من خمس خطوات حيث 
يتــم إثبــات إيــرادات المبيعــات عندمــا تنتقــل المخاطــر والمنافع جوهريــاً إلى المشــتري وعند التمكــن من قياس 

اإليرادات بشكل يمكن االعتماد عليه.
تتحقــق إيــرادات توليد الطاقة الكهربائية من خالل اســتخدام المحطات لتوليــد الطاقة الكهربائية خالل الفترة 
التي تكون فيها االستطاعة الكهربائية متوفرة في محطات التوليد وذلك حسب اتفاقيات شراء الطاقة مع شركة 

الكهرباء الوطنية.

يتم اثبات اإليرادات األخرى عند تحققها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
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إثبات المصاريفإثبات المصاريف
يتم إثبات المصاريف عند استحقاقها حسب مبدأ االستحقاق.

مشتقات األدوات الماليةمشتقات األدوات المالية
يتــم إثبــات مشــتقات األدوات الماليــة بالقيمــة العادلة بتاريخ العقد ويتــم تقييمها الحقا بالقيمــة العادلة. يتم 
تسجيل المشتقات المالية ضمن الموجودات إذا كانت قيمتها العادلة موجبة وضمن المطلوبات إذا كانت قيمتها 

العادلة سالبة.
يتــم تســجيل أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلة خــالل الســنة للمشــتقات المالية غير 

المحددة كأدوات تحوط والجزء غير الفعال من عقد التحوط في قائمة الدخل الشامل.
ألغــراض محاســبة التحــوط، قامــت الشــركة بتصنيف عقــود مقايضة أســعار الفوائد كتحوطــات تدفقات نقدية 
حيــث تقــوم الشــركة بالتحــوط للحــد من التغيّر فــي التدفقات النقديــة المتعلقة بمخاطر التغير في أســعار الفوائد 

والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.
في بداية عملية التحوط، تقوم الشــركة بتحديد وتوثيق عملية التحوط والتي ترغب الشــركة بتطبيق محاســبة 
التحوط عليها وأهداف إدارة المخاطر واإلســتراتيجية التي ســتقوم الشــركة من خاللها بالتحوط, إن عملية التوثيق 
تتضمــن تحديــد أداة التحــوط، والبنــد المتحــوط لــه وطبيعــة المخاطــر التي تــم التحوط لهــا وآلية تقييم المنشــأة 
لفعاليــة أداة التحــوط فــي الحــد من مخاطر التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بالبند المتحوط له, من المتوقع 
أن هــذه التحوطــات تقــوم وبصــورة فعّالة بالحــد من التغيرات في التدفقات النقدية ويتم تقييمها بصورة مســتمرة 

لتحديد مدى فعاليتها، على مدى الفترات المالية.
يتم المحاسبة عن التحوطات والتي تنطبق عليها شروط استخدام محاسبة التحوط كما يلي:

تحوطات التدفقات النقدية:
يتــم االعتــراف بالجــزء الفعّــال مــن الربــح أو الخســارة مــن أداة التحــوط فــي بنــود الدخل الشــامل اآلخــر، ويتم 

االعتراف بالجزء غير الفعّال مباشرة في األرباح أو الخسائر ضمن المصاريف التشغيلية األخرى.
يتــم تحويــل المبالــغ التي تم تســجيلها في بنود الدخل الشــامل اآلخر إلى األرباح والخســائر عندما تؤثر عملية 
التحــوط علــى األربــاح أو الخســائر، كاإلعتراف بمصروف الفوائد في األرباح والخســائر. حيــث ان البند المتحوط له 
يمثل كلفة الموجودات او المطلوبات غير المالية، يتم تحويل المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل الى القيمة 

الدفترية للموجودات او المطلوبات غير المالية.
اذا لم يعد من المحتمل حدوث العملية المتوقعة، يتم تحويل المبالغ التي تم االعتراف بها مسبقاً ضمن بنود 
الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح أو الخســائر. إذا تم بيع أو انتهاء فتــرة عقد أداة التحوط من دون اســتبدالها أو 
تمديــد فترتهــا أو إذا تــم إلغــاء تحديدهــا كأداة تحوط، فإن المبالغ التي تم االعتراف بها مســبقاً ضمن بنود الدخل 
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الشامل اآلخر تبقى في بنود الدخل الشامل اآلخر حتى حدوث العملية المتوقعة.

مشتقات مالية للمتاجرة
يتــم إثبــات القيمــة العادلــة لمشــتقات األدوات الماليــة المحتفــظ بها ألغــراض المتاجرة )مثل عقــود العمالت 
األجنبية اآلجلة، عقود الفائدة المســتقبلية، عقود المقايضة، حقوق خيارات أســعار العمالت األجنبية( في قائمة 
المركز المالي، وتحدد القيمة العادلة وفقاً ألســعار الســوق الســائدة، وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، 

ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

ضريبة الدخلضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحســب الضرائــب بموجــب النســب الضريبية المقــررة بموجب القوانيــن واالنظمة والتعليمات وحســب معيار 
المحاسبة الدولي رقم )12(.

تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلف األربــاح الخاضعة 
للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الن األربــاح المعلنــة تشــمل ايرادات غيــر خاضعــة للضريبة او 
مصاريف غير قابلة للتنزيل في الســنة المالية وانما في ســنوات الحقة او الخســائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو 

بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائب المتوقع دفعها او اســتردادها نتيجة الفروقــات الزمنية المؤقتة بين قيمة 
الموجــودات او المطلوبــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والقيمــة التــي يتم احتســاب الربح الضريبي على اساســها. 
يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقة االلتــزام بالقوائــم المالية وتحتســب الضرائــب المؤجلة وفقاً 
للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة. تتم 
مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية 

االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

تدني الموجودات غير الماليةتدني الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا 
وجد أي دليل على ذلك، أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ 
الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ 
تكاليــف البيــع وقيمتــه المســتخدمة أيهما أعلى ويتــم تحديده لألصل الفــردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات 
نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الشركة. عندما يتجاوز 
المبلــغ المــدرج لألصــل أو وحــدة توليد النقد المبلــغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضــاً ويتم تخفيضه إلى 

المبلغ الممكن تحصيله. 
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أثناء تقييم القيمة العادلة المســتخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المســتقبلية للقيمة العادلة الحالية لها 
باســتخدام ســعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات الســوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 
المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار 
إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم 
تثبيت هذه االحتســابات بمضاعفات تقييم أســعار أســهم الشــركات التابعة المتداولة أو مؤشــرات القيمة العادلة 

المتوفرة األخرى.

التدني في الموجودات الماليةالتدني في الموجودات المالية
تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم بتاريخ إعداد القوائــم المالية لتحديد فيما إذا كان يوجــد دليل موضوعي بأن أحد 
األصول المالية أو مجموعة أصول مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها. يتم اعتبار قيمة أحد الموجودات 
المالية أو مجموعة موجودات مالية قد انخفضت، فقط في حالة وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة 
لحدث أو أكثر والتي حصلت بعد التثبيت األولي للموجودات )حصول »حدث خســارة«( ولهذا الحدث تأثير على 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ألحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات مالية 
التــي مــن الممكــن تقديرهــا بشــكل معقــول. يمكــن أن يتضمــن دليــل االنخفــاض الدائــم مؤشــرات علــى أن 
المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن يواجهــون صعوبــة ماليــة كبيرة أو إهمــال أو تقصير في دفعــات الفوائد أو 
المبلــغ األساســي ومــن المرجــح أنهــم ســيتعرضون لإلفــالس أو إعادة هيكلــة مالية أخــرى وعندما تشــير البيانات 
الملحوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في األوضاع 

االقتصادية المرتبطة بالتقصير.
فــي تقديــر ادارة الشــركة فإن المخصصات التي تم تســجيلها على تدني قيمــة الموجودات المالية خالل عامي 

2021 و2020 كافية.

العمالت األجنبيةالعمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــالت التــي تتــم بالعمالت األجنبية خالل الســنة بأســعار الصرف الســائدة فــي تاريخ إجراء 
المعامــالت، كمــا يتــم تحويل أرصدة الموجــودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية باســعار الصرف الســائدة بتاريخ 

قائمة المركز المالي.

يتم تسجيل األرباح أوالخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة األرباح أو الخسائر.

القيمة العادلةالقيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة الســعر الذي ســيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي ســيتم دفعه لنقل إلتزام 

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
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يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاءاً علــى فرضيــة أن عمليــة بيــع الموجــودات أو تســوية اإللتــزام تتــم مــن خالل 
األسواق الرئيسية للموجودات والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالءمة 

للموجودات أو المطلوبات. تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
تقــوم الشــركة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام اإلفتراضــات المســتخدمة مــن 
المشــاركين في الســوق عند تســعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشــاركين في الســوق يتصرفون 

وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشــاركين في الســوق على توليد 
المنافع اإلقتصادية من خالل استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات 

بأفضل طريقة.
تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة 
العادلــة وتوضيــح اســتخدام المدخــالت الممكن مالحظتها بشــكل مباشــر وتقليل اســتخدام المدخــالت الممكن 

مالحظتها بشكل غير مباشر.
تقــوم الشــركة باســتخدام الترتيــب التالــي ألســاليب وبدائــل التقييم وذلك فــي تحديد وعرض القيمــة العادلة 

لألدوات المالية:
جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتم اســتخدام القيمــة العادلة لقياســها أو تم اإلفصاح عنهــا في القوائم 
المالية أو تم شطبها باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها 

تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن   

مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست   

مبنية على معلومات في السوق يمكن مالحظتها.

تقــوم الشــركة بتحديــد إذا مــا تم تحويل أي مــن الموجودات والمطلوبات ما بين مســتويات القيمة العادلة من 
خالل إعادة تقييم التصنيفات )بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة 

ككل( في نهاية كل فترة مالية.
لغايــات إيضــاح القيمــة العادلــة، تقــوم الشــركة بتحديــد تصنيفــات الموجــودات والمطلوبــات حســب طبيعتها 

ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
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التصنيف المتداول مقابل غير المتداولالتصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول. 

يعتبر األصل متداوالً عندما:
يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية.	 
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة.	 
يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير.	 
النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر 	 

شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. يعتبر المطلوب متداوالً عندما:

يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العتيادية.	 
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة.	 
عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير.	 
ليس هناك حق غير مشــروط لتأجيل تســوية المطلوب لمدة أثنى عشــر شــهراً على األقل بعد فترة إعداد 	 

التقارير.
تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

معلومات القطاعاتمعلومات القطاعات
تقــوم الشــركة بعمــل تحليــل قطاعــي ألعــراض تســجيل المراجعــة الضريبية حيث أن الشــركة خاضعة بنســبة 

ضريبة دخل مختلفة فيما يتعلق بالعقبة. 
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليات التي تشــترك معا في تقديم منتجــات او خدمات 
خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم 

استعمالها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجات أو خدمــات في بيئــة اقتصادية محددة خاضعــة لمخاطر وعوائد 

تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقــاصالتقــاص
يتــم اجــراء تقــاص بين الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 
فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندما يتم تســويتها على أســاس التقــاص او يكون تحقق 

الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 
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)3( ممتلكات وآالت ومعدات 

المجمـوع

أثاث 
ومعدات 
مكتبيـة

أدوات
معدات

مركبـات
أجهزة 
حاسـوب

وحدات 
توليد

بطاقة الرياح

وحدات 
توليد ديـزل

وحدات توليد 
غــازية

وحدات توليد
بخاريـة

أراضي
ومـباني

2021

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينـــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
الكلفة:

555,637,220
1,352,970

1,958,351
4,272,075

1,155,332
1,874,422

425,407
5

166,208,759
276,479,646

101,910,253
الرصيد كما في أول كانون 

الثاني 2021
77,897

-
4,466

-
69,950

3,481
-

-
-

-
-

ت
إضافا

62,730
-

-
-

-
62,730

-
-

-
-

-
ت 

ت من مشاريع تح
تحويال

التنفيذ )إيضاح 5(
)44,111,557(

)496,905(
-

)155,568(
)241,693(

)365,353(
-

-
)39,034,010(

-
)3,818,028(

ت
استبعادا

511,666,290
856,065

1,962,817
4,116,507

983,589
1,575,280

425,407
5

127,174,749
276,479,646

98,092,225
الرصيد كما في 31 كانون 

األول 2021
ك المتراكم:

االستهال

477,119,541
1,201,929

1,601,059
3,949,387

1,026,775
1,538,042

227,642
-

156,634,400
227,332,520

83,607,787
الرصيد كما في أول كانون 

الثاني 2021
21,643,986

28,815
118,572

107,498
30,863

104,677
9,453

-
7,883,253

10,282,658
3,078,197

ك السنة
استهال

)42,334,163(
)482,859(

-
)155,566(

)241,679(
)364,997(

-
-

)39,034,003(
-

)2,055,059(
ت

استبعادا

456,429,364
747,885

1,719,631
3,901,319

815,959
1,277,722

237,095
-

125,483,650
237,615,178

84,630,925
الرصيد كما في 31 كانون 

األول 2021

55,236,926
108,180

243,186
215,188

167,630
297,558

188,312
5

1,691,099
38,864,468

13,461,300
صافي القيمة الدفترية كما 

في 31 كانون األول 2021
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المجمـوع

ث 
أثا

ت 
ومعدا

مكتبيـة
ت

أدوا
ت

معدا
ت

مركبـا
أجهزة 
ب

حاسـو
ت توليد

وحدا
بطاقة الرياح

ت 
وحدا

توليد ديـزل
ت توليد 

وحدا
غــازية

ت توليد
وحدا

بخاريـة
ضي

أرا
ومـباني

2020

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينـــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

الكلفة:

554,913,435
1,352,970

1,955,851
4,272,075

1,227,317
1,488,885

425,407
5

166,208,759
276,062,936

101,919,230
الرصيد كما في أول كانون 

الثاني 2020

171,434
-

 2,500
131,000

37,934
-

-
-

-
-

إضافات

349,277
-

-
-

-
349,277

-
-

-
-

-
ت 

تحويالت من مشاريع تح
التنفيذ )إيضاح 5(

416,710
-

-
-

-
-

-
-

-
416,710

-
الفرق الناتج عن إعادة تقييم 

ص )إيضاح 17(
ص التخل

مخص

)213,636(
-

-
-

)202,985(
)1,674(

-
-

-
)8,977(

استبعادات

555,637,220
1,352,970

1,958,351
4,272,075

1,155,332
1,874,422

425,407
5

166,208,759
276,479,646

101,910,253
الرصيد كما في 31 كانون 

األول 2020

-
-

-
-

ك المتراكم:
االستهال

456,290,435
1,167,870

1,460,956
3,811,826

1,214,087
1,446,589

218,189
-

149,310,453
217,169,341

80,491,124
الرصيد كما في أول كانون 

الثاني 2020

21,038,766
34,059

140,103
137,561

15,667
92,485

9,453
-

7,323,947
10,163,179

3,122,312
ك السنة

استهال

)209,660(
-

-
-

)202,979(
)1,032(

-
-

-
-

)5,649(
استبعادات

477,119,541
1,201,929

1,601,059
3,949,387

1,026,775
1,538,042

227,642
-

156,634,400
227,332,520

83,607,787
الرصيد كما في 31 كانون 

األول 2020

صافي القيمة الدفترية:

78,517,679
151,041

357,292
322,688

128,557
336,380

197,765
5

9,574,359
49,147,126

18,302,466
كما في 31 كانون األول 2020

ث 
ب مــع انتهاء مدة اإلنتاج لكل منها ابتداءً مــن 1 كانون الثاني 2020، حي

ت الطاقة بما يتناســ
ت اإلدارة بتعديــل العمــر اإلنتاجــي لوحــدا

* قامــ
ت الشــركة خالل 

ك للســنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 بمبلغ 9,412,046 دينار. قام
ف االســتهال

صرو
نتج عن هذا التعديل زيادة في م

ك نتيجة التغيير في االعمار اإلنتاجية 
ك واإلزالة وذل

ص التفكي
ص

ت معتمدة في األعوام السابقة على مخ
ت التي كان

عام 2020 بتغيير التقديرا
ت بمبلغ 416,710 دينار.

ب مع عمرها اإلنتاجي. نتج عن هذا التغيير زيادة في تقييم الموجودا
ت و تسريع استهالكها بما يتناس

للوحدا
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)4( موجودات غري ملموسة
2020 2021

أنظمة وبرامج حاسوب
دينـــــار  دينـــــار 

الكلفــة :
- 1,342,691 الرصيد في 1 كانون الثاني

1,342,691 111,528 تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ )أيضاح 5(
1,342,691 1,454,219 الرصيد في 31 كانون األول

اإلطفاء المتراكم:
- 223,782 الرصيد في 1 كانون الثاني
223,782 242,370 اطفاء السنة 
223,782 466,152 الرصيد في 1 كانون الثاني

القيمة الدفترية -
1,118,909 988,067 الرصيد كما في 31 كانون األول 

)5( مشاريع تحت التنفيذ
إن الحركة على مشاريع تحت التنفيذ هي كما يلي:

20212020
دينـــــار دينـــــار 

457,2312,104,892الرصيد كما في أول كانون الثاني 
222,062 198,871اضافات 

)177,755(-المحول لمصاريف اخرى
)349,277()62,730(المحول الى ممتلكات وآالت و معدات )إيضاح 3(

)1,342,691()111,528(المحول الى موجودات غير ملموسة )إيضاح 4(
-)332,313(المحول الى المخزون )إيضاح 11(
149,531457,231الرصيد كما في 31 كانون األول 

إن الكلفة المتوقعة إلنجاز المشاريع تحت التنفيذ تبلغ 100,469 دينار كما في 31 كانون األول 2021 )كما في 31 كانون 

األول 2020: 17,353 دينار( و من المتوقع االنتهاء منها خالل عام 2022.
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)6( عقود اإليجار 
أ- حق أستخدام الموجودات

إن الحركة الحاصلة على رصيد حق استخدام الموجودات خالل السنة هي كما يلي:

20212020
دينـــــاردينـــــار

1,300,0011,430,001الرصيد في 1 كانون الثاني
)130,000()130,000(اإلستهالك للسنة

1,170,0011,300,001الرصيد في 31 كانون األول

إن المبالغ التي تم قيدها في قائمة األرباح او الخسائر هي كما يلي::

20212020
دينـــــاردينـــــار

130,000130,000اإلستهالك للسنة
80,96087,286الفائدة خالل السنة

210,960217,286مصروف االيجار خالل السنة

ب- مطلوبات عقود اإليجار
ان الحركة الحاصلة على أرصدة مطلوبات عقود االيجار المخصومة خالل السنة هي كما يلي:

20212020
دينـــــاردينـــــار

1,208,8761,303,324الرصيد في 1 كانون الثاني
80,96087,276الفائدة خالل السنة

)181,734()181,734(المدفوع خالل السنة
1,108,1021,208,876الرصيد في 31 كانون األول

20212020تحليل إستحقاق مطلوبات عقود اإليجار:
دينـــــاردينـــــار

174,785174,785قصيرة االجل
933,3171,034,091طويلة االجل

1,108,1021,208,876
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)7( قرض صندوق إسكان الموظفني 
يمثــل هــذا البنــد قروضــاً تــم منحهــا لصنــدوق إســكان موظفــي الشــركة الســتخدامه فــي الصنــدوق. ال تحمــل هــذه 
القــروض أيــة فوائــد وال يوجــد لهــا تاريــخ اســتحقاق، وقــد تــم اخــذ قــرار مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة 

ــار للشــركة ســنويا.  بتاريــخ 4 كانــون األول 2019 ان يقــوم الصنــدوق بتســديد مبلــغ 75,000 الــف دين

)8( استثمار يف رشكة حليفة 
يمثــل هــذا البنــد فــي عــام 2020 اســتثمار الشــركة فــي شــركة الغــاز الحيــوي األردنيــة محــدودة المســؤولية والتــي مــن 
أهــم نشــاطاتها اســتخراج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات وتوليــد الكهربــاء منــه وبيعــه. بلغــت نســبة مســاهمة الشــركة %50 
خــالل 2020. يظهــر االســتثمار فــي القوائــم الماليــة بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة. تــم بتاريــخ 2 تشــرين الثاني 2020 

بنــاءً علــى قــرار مجلــس اإلدارة بيــع كامــل حصــص الشــركة الــى أمانــة عمــان الكبــرى.

يوضح الجدول التالي مُلخص المعلومات المالية حول استثمار الشركة في شركة الغاز الحيوي األردنية:

20212020
دينـــــاردينـــــار

487,396-رصيد كما في أول كانون الثاني
)426,290(-المتحصل من بيع كامل حصص الشركة

)61,106(-خسائر بيع استثمار في شركة حليفة
--صافي قيمة االستثمار كما في 31 كانون األول
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)9( رضيبة الدخل 
فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

نتيجة لقانون ضريبة الدخل رقم)34( لسنة 2014 وتعديالته تم زيادة ضريبة المساهمة الوطنية والبالغة 3% باإلضافة   *
الى نسبة ضريبة الدخل القانونية على الشركة والتي تبلغ 24%  بعد أن كانت تبلغ 15% قبل اتفاقية التنفيذ لذلك قامت 
الشركة بتسجيل ذمه على الحكومة األردنية بقيمة 876,901 عن العام 2021 والتي تمثل قيمة الضريبة اإلضافية التي 
تحملتها الشركة في هذا العام نتيجة تغير النسب سابقة الذكر وذلك وفقاً التفاقية التنفيذ حيث تنص هذه االتفاقية 
على تثبيت نسبة الضريبة على الشركة بنسبة 5% في منطقة العقبة و15%  في باقي مواقع الشركة وفي حال كان األثر 

الضريبي الناتج عن تغيير نسبة الضريبة أكثر من 200,000 دينار تتحمل الحكومة األردنية الفرق  )إيضاح 12(. 

20212020

باقي المفرقالعقبة
باقي المفرقالعقبةالمجموعالمواقع

المجموعالمواقع

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
13,030,491156,959435,09613,622,5465,066,421196,0793,276,2098,538,709الربح  قبل الضريبة

)2,338,725()780,193()25,612()1,532,920()5,861,070()3,306,673()22,816()2,531,581(ايرادات غير خاضعة للضريبة 
ً 2,936,03044,3636,820,3569,800,7492,473,23625,6123,550,9706,049,818مصاريف غير مقبولة ضريبيا

13,434,940178,5063,948,77917,562,2256,006,737196,0796,046,98612,249,802الدخل الخاضع للضريبة
24%24%5%24%24%5%نسبة ضريبة الدخل حسب القانون
3%3%3%3%3%3%نسبة ضريبة المساهمة الوطنية*

)1,798,673()1,451,277()47,059()300,337()1,662,295()947,707()42,841()671,747(مصروف ضريبة الدخل 
)367,494(  )181,410()5,882()180,202()526,866()118,463()5,355()403,048(مصروف ضريبة المساهمة الوطنية 

التغير في قانون الضريبة )اتفاقية 
473,853876,901776,05223,529725,6391,525,220-403,048التنفيذ(*

1,570,2801,570,280------المدفوع مقدما للضريبة
499,278581,065-81,787)368,721()310,469(-)58,252(ضريبة مؤجلة

1,162,5101,510,398)29,412(377,300)1,680,981()902,786()48,196()729,999()مصروف( الوفر في الضريبة 
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إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة األرباح والخسائر يتكون مما يلي:

20212020
دينـــــار

)1,798,673()1,662,295(مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية
)367,494()526,866(مصروف ضريبة المساهمة الوطنية

876,9011,525,220تأثيرالتغير في قانون الضريبة )اتفاقية التنفيذ(
1,570,280-المدفوع مقدما للضريبة

ضريبة مؤجلة
129,67837,818موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة

)101,070(100,656موجودات )مطلوبات( ضريبية مؤجلة متعلقة بفروقات مؤقتة ناتجة عن تحوط القيمة النقدية 
646,514)354,960()مطلوبات( موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بخسارة المواقع األخرى )بإستثناء العقبة(

)2,197()244,095(مطلوبات ضريبية مؤجلة متعلقة بفروقات تقييم عمالت القروض األجنبية
1,510,398)1,680,981()مصروف( وفر ضريبة الدخل

فيما يلي البنود الضريبية المؤجلة والمعترف بها بقائمة الدخل الشامل األخرى:
55,389)50,578(ضريبة مؤجلة متعلقة )باألرباح( الخسائر االكتوارية

تــم احتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 و2020 وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل 
رقــم )34( لســنة 2014 وتعديالتــه، ووفقــاً لقانــون منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة رقــم 32 لســنة 2000 لمواقــع 

الشــركة فــي منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة.

قامــت الشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي الخــاص بالمناطــق التنمويــة حتــى نهايــة عــام 2020. وقامــت دائــرة 
ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمراجعــة الســجالت وحصلــت الشــركة علــى مخالصــة نهائيــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل 

والمبيعــات حتــى نهايــة عــام 2018.

قامــت الشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي الخــاص بملــف الشــركة فــي عمــان حتــى نهايــة عــام 2020. وقامــت دائــرة 
ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمراجعــة الســجالت وحصلــت الشــركة علــى مخالصــة نهائيــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل 

والمبيعــات حتــى نهايــة عــام 2020.

ــة عــام 2020. قامــت  ــة الخاصــة حتــى نهاي ــة االقتصادي ــي لمنطقــة العقب ــر الذات ــم كشــف التقدي قامــت الشــركة بتقدي
ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة بمراجعــة ســجالت الشــركة وحصلــت الشــركة علــى مخالصــة نهائيــة مــن 

ــة عــام 2017. ــة الخاصــة فيمــا يتعلــق بموقــع العقبــة حتــى نهاي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادي
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إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

20212020
دينـــــاردينـــــار

1,155,3761,455,381الرصيد كما في أول كانون الثاني
55,389)50,578(المتعلق )أرباح( بخسائر اكتوارية 

)101,070(100,656المتعلق بخسائر )بأرباح( تحوطات التدفقات النقدية
129,67837,818موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)289,945()354,960(موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر المواقع األخرى )بإستثناء العقبة(
)2,197()244,095(موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بتقييم القروض

736,0771,155,376الرصيد كما في 31 كانون األول

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

20212020
دينـــــاردينـــــار

1,813,1601,879,974الرصيد كما في أول كانون الثاني
2,189,1612,166,167ضريبة الدخل للسنة

)936,481(-تعديالت
)1,296,500()985,208(المدفوع خالل السنة

3,017,1131,813,160الرصيد كما في 31 كانون األول

)10( مخزون الوقود االسرتاتيجي 
20212020
دينـــــاردينـــــار

4,348,9076,712,520مخزون الوقود الثقيل
5,797,5316,562,026مخزون السوالر

10,146,43813,274,546
تنــص اتفاقيــات شــراء الطاقــة مــع شــركة الكهربــاء الوطنيــة )إيضــاح 1( علــى أنــه يتوجــب علــى الشــركة االحتفــاظ بكميات 
وقــود كافيــة فــي محطــات توليــد الطاقــة بحيــث تكــون هــذه المحطــات قــادرة علــى االســتمرار فــي توليــد الطاقــة. تــم 
االتفــاق مــع شــركة الكهربــاء الوطنيــة علــى كميــات الوقــود الواجــب االحتفــاظ بهــا لضمــان اســتمرارية توليــد الطاقــة فــي 

المحطــات للفتــرات التــي تــم النــص عليهــا فــي اتفاقيــات شــراء الطاقــة.



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2021
86

)11( مخزون
20212020
دينـــــاردينـــــار

6,907,82112,151,391قطع غيار ومواد عامة بالصافي*
92,37997,398مواد بالطريق

7,000,20012,248,789
تظهر قطع الغيار والمواد العامة بعد تنزيل مصروف استهالك قطع الغيار والمواد عامة بطيئة الحركة والبالغ 5,615,738   *

دينار كما في 31 كانون األول 2021 )31 كانون األول 2020: 3,341,611 دينار(.

)12( أرصدة مدينة أخرى
20212020
دينـــــاردينـــــار

159,24869,033سلطة وادي األردن
302,478302,478شركة مصفاة البترول األردنية

2,402,1212,041,145حكومة المملكة األردنية الهاشمية )أيضاح 9(
107,175729,951شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية

140,736122,000وزارة الطاقة والثروة المعدنية
20543,055الشركة المحلية للمياه والطاقة الشمسية 

-1,645,400شركة إدارة االستثمارات الحكومية
219,120719,637أخرى

4,976,4834,027,299
)507,179()490,921(ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة*

4,485,5623,520,120
ً 1,632,9001,640,629مصاريف مدفوعة مقدما

6,65523,939تأمينات مستردة
68,638142,883ذمم موظفين

122,000122,000مطالبات تأمين
6,315,7555,449,571
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فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

20212020
دينـــــاردينـــــار

507,179385,179الرصيد كما في أول كانون الثاني
657122,000المخصص خالل السنة

-)16,915(ديون معدومة
490,921507,179الرصيد كما في 31 كانون األول

)13( ذمم مدينة
20212020
دينـــــاردينـــــار

75,119,73187,629,613شركة الكهرباء الوطنية – إيرادات توليد الطاقة
13,42029,272شركة الكهرباء الوطنية – أخرى

75,133,15187,658,885
)1,691,252()1,450,069(ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة *

73,683,08285,967,633

* فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

20212020
دينـــــاردينـــــار

1,691,2521,046,481الرصيد كما في أول كانون الثاني
644,771)241,183()المردود من( المصروف خالل السنة

1,450,0691,691,252الرصيد كما في 31 كانون األول

حقوق الملكية  )14(
رأس المال المدفوعرأس المال المدفوع

يتكون رأس المال المدفوع من 000ر000ر30 سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.
احتياطي إجبارياحتياطي إجباري

تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح خــالل الســنوات قبــل ضريبة الدخل وبنســبة %10 
حســب متطلبــات قانــون الشــركات األردنــي، ويمكــن للشــركة إيقــاف هــذا التحويــل الســنوي إذا بلــغ رصيــد االحتياطــي 
اإلجبــاري ربــع رأس مــال الشــركة. إال أنــه يجــوز بموافقــة الهيئــة العامــة للشــركة االســتمرار فــي التحويــل الــى أن يبلــغ 
رصيــد االحتياطــي االجبــاري 100% مــن رأس مــال الشــركة المصــرح بــه. هــذا و قــررت الشــركة عــدم تجــاوز 25% مــن رأس 

المــال. ان هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
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احتياطي اختيارياحتياطي اختياري
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن صافــي األربــاح الســنوية قبــل ضريبــة الدخــل بنســبة ال 

تزيــد عــن 20% وهــو قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.

توزيعات أرباحتوزيعات أرباح
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ 27 نيســان 2021 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بدفــع مبلــغ 
22,000,000 دينــار إلــى المســاهمين عــن عــام 2020 علــى أن يتــم اقتطــاع مبلــغ 12,000,000 دينــار مــن األربــاح المــدورة 
و مبلــغ 10,000,000 دينــار مــن  االحتياطــي االختيــاري. وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ 21 
نيســان 2020 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بدفــع مبلــغ 20,000,000 دينــار إلــى المســاهمين عــن عــام  2019علــى أن يتــم 

اقتطاعــه مــن األربــاح المــدورة. 

)15( القروض
2020 2021

عملة القرض
أقساط قروض أقساط قروض

طويلة األجل تستحق الدفع
خالل عام طويلة األجل تستحق الدفع

خالل عام
دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
4,578,251 1,526,084 2,735,064 1,367,532 ين ياباني القرض الياباني 1

16,298,370 3,621,860 11,359,491 3,245,569 ين ياباني القرض الياباني 2
347,637 139,055 192,484 128,322 يورو القرض االيطالي السهل

21,224,258 5,286,999 14,287,039 4,741,423
القرض الياباني القرض الياباني 11

ــوزارة التخطيــط  ــة ب ــة الهاشــمية الممثل ــة المبرمــة بيــن حكومــة المملكــة األردني ــى االتفاقي إن هــذا القــرض مبنــي عل
والتعــاون الدولــي و Overseas Economic Cooperation Fund )اليابــان( والمؤرخــة فــي 30 آب 1994. قامــت 
الحكومــة بإعــادة إقــراض الشــركة بتاريــخ 22 آب 2000 مبلــغ 4,745,000,000 يــن يابانــي بفائــدة ســنوية تبلــغ 3%. يتــم 
تســديد القــرض علــى 41 قســطاً نصــف ســنوي بقيمــة 110,674,000 يــن يابانــي للقســط الواحــد. اســتحق القســط األول 

بتاريــخ 20 آب 2004 ويســتحق القســط األخيــر فــي 20 آب 2024.

القرض الياباني القرض الياباني 22
ــوزارة التخطيــط  ــة ب ــة الهاشــمية الممثل ــة المبرمــة بيــن حكومــة المملكــة األردني ــى االتفاقي إن هــذا القــرض مبنــي عل
والتعــاون الدولــي و Overseas Economic Cooperation Fund )اليابــان( والمؤرخــة فــي 17 نيســان 1996.تمــت 
إعــادة إقــراض الشــركة بتاريــخ 22 آب 2000 مبلــغ 10,813,000,000 يــن يابانــي مــن قبــل الحكومــة ممثلة بــوزارة التخطيط 
والتعــاون الدولــي بفائــدة ســنوية 2,7%. يتــم تســديد القــرض علــى 41 قســطاً نصــف ســنوي بقيمــة 262,663,000 يــن 
ياباني للقســط الواحد. اســتحق القســط األول بتاريخ 20 نيســان 2006 ويســتحق القســط األخير في 20 نيســان 2026.
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القرض االيطالي السهلالقرض االيطالي السهل
ــوزارة التخطيــط  ــة ب ــة الهاشــمية الممثل ــة المبرمــة بيــن حكومــة المملكــة األردني ــى االتفاقي إن هــذا القــرض مبنــي عل
  Istituto Centrale Per Il Credito A Medio Termine – Mediocredito Centraleو الدولــي  والتعــاون 
والمؤرخــة فــي12 كانــون األول 1993. قامــت الحكومــة بإعــادة إقــراض الشــركة بتاريــخ 13 أيلــول 2005 مبلــغ 2,864,020 
يــورو مــن قبــل الحكومــة بفائــدة ســنوية 1%. يتــم تســديد القــرض علــى 36 قســطاً نصــف ســنوي بقيمــة 79,556 يــورو 
للقســط الواحــد باســتثناء القســط األخيــر والــذي يبلــغ 79,555 يــورو. اســتحق القســط األول بتاريــخ 8 أيلــول 2006 

ــخ 8 آذار 2024. ــر بتاري ويســتحق القســط األخي

إن جميع القروض هي بضمان حكومة المملكة األردنية الهاشمية.

إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض طويلة األجل هي كما يلي:

دينـــــارالسنة
20224,741,423
20234,741,423
20244,677,255

20254,868,361 وما بعد
19,028,462

)16( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفني
20212020
دينـــــاردينـــــار

6,086,1955,679,783الرصيد كما في أول كانون الثاني 
668,456663,456المخصص خالل السنة*

)559,871()1,092,810(المدفوع خالل السنة
302,827)256,670()أرباح( خسائر اكتوارية

5,405,1716,086,195الرصيد كما في 31 كانون األول

* ان تفاصيل مصروف تعويض نهاية الخدمة للموظفين الظاهرة في قائمة األرباح أو الخسائر هي كما يلي:
20212020
دينـــــاردينـــــار

339,128355,377الفائدة على االلتزام 
366,110308,079كلفة القيمة الحالية 
-)36,782(كلفة سنوات سابقة

668,456663,456
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ان االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة والتي تم على أساسها احتساب القيمة الحالية لمخصص تعويض 
نهاية الخدمة هي كما يلي:

20212020
5,944%6,099%معدل الخصم*

5,5%5,5%المعدل المتوقع للزيادة في تعويض الموظفين
معدل االستقالة:

4%4%حتى عمر 29 سنة
3%3%من عمر 30 - 34 سنة
2%2%من عمر 35 - 39 سنة
1%1%من عمر 40 - 54 سنة

0%0%من عمر 55 فأكبر

إن هذا المخصص غير ممول بأي موجودات.

 * تم تغيير معدل الخصم خالل العام ليصبح 6,099% كما في 31 كانون األول 2021
 )31 كانون األول 2020: %5,944(.

يوضــح الجــدول التالــي حساســية التغيــر فــي االفتراضــات االكتواريــة األساســية المســتخدمة لتحديــد قيمــة مخصــص 
تعويــض نهايــة الخدمــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 و2020:

معدل الخصم   معدل االستقاالت معدل الوفيات
الزيادة )النقص( النسبة الزيادة )النقص( النسبة الزيادة )النقص( النسبة

دينار % دينار % دينار %
)11,546( 20+ )54,057( 1+ )566,207( 1+

2021
7,067 20- 40,312 1- 636,947 1-

)30,795( 20+ )79,727( 1+ )682,780( 1+
2020

25,663 20- 29,259 1- 732,896 1-

)17( مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
 2021 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  دينــار  والبالــغ 3,307,962  ومعــدات  وإزالــة ممتلــكات  تفكيــك   يمثــل مخصــص 
)31 كانــون األول 2020: 3,207,645 دينــار( صافــي القيمــة الحاليــة للمصاريــف المتوقــع تكبدهــا باســتخدام ســعر 
خصــم 6.099% )2020: 5,944%( فيمــا يتعلــق بالتخلــص مــن وحــدات التوليــد 1 إلــى 5 فــي محطــة العقبــة الحراريــة. 

هــذا ومــن المتوقــع تكبــد هــذه المصاريــف خــالل الســنوات مــا بيــن 2021 و 2026.
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فيما يلي الحركة على مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات:
20212020
دينـــــاردينـــــار

3,207,6452,620,635الرصيد كما في أول كانون الثاني 
100,317170,300الجزء المتحقق بالخصم خالل السنة )إيضاح 92(

416,710-الجزء المتحقق نتيجة لتغيير التقديرات )إيضاح 3(
3,307,9623,207,645الرصيد كما في 13 كانون األول

ــرات التــي كانــت معتمــدة فــي األعــوام الســابقة الحتســاب المخصــص وذلــك  ــر التقدي ــم خــالل ســنة  2020 تغيي * ت
ــة للوحــدات و تســريع اســتهالكها بمــا يتناســب مــع عمرهــا اإلنتاجــي.  ــر فــي االعمــار اإلنتاجي نتيجــة التغيي

)18( أرصدة دائنة أخرى
20212020
دينـــــاردينـــــار

125,253172,546فوائد مستحقة
124,401216,598مصاريف مستحقة

552,283759,302مخصص إجازات الموظفين*
1,087,3461,096,114امانات مستحقة للغير

--   مخصص إنهاء خدمات موظفين**
4,054-ذمم موظفين 
3,19218,128ذمم متعهدين

35,00035,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
515,597525,278مخصص قضايا***

685,428538,646أخرى
3,128,5003,365,666
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فيما يلي الحركة على المخصصات خالل عامي 2021 و2020:

مخصص 
قضايا***

مخصص
إنهاء خدمات 

موظفين**

مخصص
إجازات 

الموظفين* -2021
دينــــار دينــــار دينــــار

525,278 - 759,302 الرصيد كما في أول كانون الثاني
- 2,960,000 )66,712( )المردود من( مصروف المخصص خالل السنة

)9,681( )2,960,000( )140,307( المدفوع خالل السنة
515,597 - 552,283 الرصيد كما في 31 كانون األول

مخصص 
قضايا***

مخصص
إنهاء خدمات 

موظفين**

مخصص
إجازات 

الموظفين* -2020
دينــــار دينــــار دينــــار

567,954 990,000 625,814 الرصيد كما في أول كانون الثاني
- 12,000 187,760 المخصص خالل السنة
)42,676( )1,002,000( )54,372( المدفوع خالل السنة
525,278 - 759,302 الرصيد كما في 31 كانون األول

)19( ذمـم دائنـة
20212020
دينـــــاردينـــــار

57,568,92357,568,923شركة مصفاة البترول األردنية
4,591,0615,851,439شركة البترول الوطنية

62,159,98463,420,362
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)20( المشتقات المالية
إن تفاصيل المشتقات المالية كما في 31 كانون األول 2021 و2020 هي كما يلي:

31 كانون األول 2021
المجموع غير متداولة متداولة
دينـــــار دينـــــار دينـــــار

989,764 - 989,764 عقود آجلة ألسعار العملة*
989,764 - 989,764

31 كانون األول 2020
المجموع غير متداولة متداولة
دينـــــار دينـــــار دينـــــار

623,930 300,571 323,359 عقود آجلة ألسعار العملة*
623,930 300,571 323,359

أبرمــت  اليابانــي.  باليــن  )اليابــان(   Overseas Economic Cooperation Fund مــع الشــركة  قــروض  إن   *
الشــركة خــالل األعــوام 2011 ولغايــة 2015 اثنــي عشــر عقــداً آجــل مــع بنــك ســتاندرد تشــارترد وذلــك للحــد مــن 

مخاطــر التغيــر فــي أســعار العملــة ولتثبيــت ســعر العملــة علــى اقســاط القرضيــن الممنوحيــن.

ألغــراض محاســبة التحــوط، قامــت الشــركة بتصنيــف العقــود اآلجلــة كتحوطــات تدفقــات نقديــة حيــث تقــوم 
الشــركة بالتحــوط للحــد مــن التغيـّـر فــي التدفقــات النقديــة المتعلقــة بمخاطــر التغيــر في اســعار العملــة والمصاحبة 

لعمليــات متوقــع حدوثهــا.

بلغــت القيمــة العادلــة الســالبة للعقــود اآلجلــة مبلــغ 989,764 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون 
األول 2020: 623,930( تــم تســجيلها كمطلوبــات متداولــة ومطلوبــات غيــر متداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي.

ــة وبالتالــي تــم تســجيل مــا يخصهــا  ــة المرتبطــة بالقرضيــن علــى أنهــا فعال تــم تقييــم تحوطــات التدفقــات النقدي
كاربــاح غيــر متحققــة متراكمــة بمبلــغ 892,378 دينــار ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى 31 كانــون األول 2021 

)31 كانــون األول 2020: 546,612 دينــار(.

)21( إيرادات توليد الطاقة
ــاً  ــة. وفق ــات شــراء الطاق ــاً التفاقي ــة وفق ــد الطاق ــر تولي ــة مــن فواتي ــرادات المتأتي ــد بشــكل رئيســي اإلي ــل هــذا البن يمث
لهــذه االتفاقيــات تقــوم شــركة الكهربــاء الوطنيــة بتســديد قيمــة االســتطاعة الكهربائيــة الكاملــة والمتوفــرة مــن محطــات 
الطاقــة الكهربائيــة وذلــك بمعادلــة تســعير محــددة مســبقاً فــي اتفاقيــات شــراء الطاقــة. كمــا تتحمــل شــركة الكهربــاء 

الوطنيــة تكاليــف الوقــود المســتهلك إلنتــاج الطاقــة وفقــاً آلليــة التســعير المعتمــدة فــي تلــك االتفاقيــات.
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تتكون إيرادات توليد الطاقة مما يلي:
20212020
دينـــــاردينـــــار

50,007,26050,303,767إيراد استطاعة المحطات
987,803631,044إيراد الطاقة

16,831,69113,900,251تكلفة وقود ضمن معادلة التسعير
57,85915,668تكاليف التشغيل

)3,494,423()3,329,578(تكاليف إضافية )الطاقة المستوردة(
)39,742()133,692(أخرى

64,421,34361,316,565

)22( تكلفة المحروقات
20212020
دينـــــاردينـــــار

16,831,69113,900,251استهالك غاز
16,831,69113,900,251

)23( المصاريف التشغيلية
20212020
دينـــــاردينـــــار

294,489396,725المياه التشغيليه 
63,153109,855مواد كيميائيه
90,73141,316زيوت وشحوم

104,750128,737تكاليف تشغيليه اخرى
553,123676,633
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)24( الرواتب والمنافع
20212020
دينـــــاردينـــــار

5,994,3506,562,078الرواتب واالجور
2,548,7462,729,907منافع الموظفين  

103,42883,611عمال مؤقتين
3,405,9413,759,005عالوات ومصاريف اخرى

12,052,46513,134,601

)25( مصاريف الصيانه
20212020
دينـــــاردينـــــار

904,1561,105,382قطع غيار
212,528203,803مواد صيانة وأجور خبراء
102,429121,364مصاريف صيانه مختلفه

1,219,1131,430,549

)26( مصاريف إدارية
20212020
دينـــــاردينـــــار

848,954767,763مصاريف تأمين
513,335714,422مصاريف رخص ورسوم

402,811291,207مصاريف استشارات
33,237219,223مصاريف أشتراكات و تبرعات

309,652244,391مصاريف حراسات
136,197123,129مصاريف استراحات

803,361852,196أخرى
3,047,5473,212,331



شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2021
96

)27( خسائر فروقات العمالت األجنبية
20212020
دينـــــاردينـــــار

)102,904(943,947 )خسائر( أرباح غير متحققة
)1,696,478()307,843(خسائر متحققة 

636,104)1,799,382(

)28( إيرادات أخرى 
20212020
دينـــــاردينـــــار

5,567,3156,056,776إيرادات التشغيل والصيانة
-5,606,025أرباح بيع مخزون الوقود االستراتيجي

298,591179,402إيرادات سد الملك طالل
2,526,79322,816إيرادات بيع ممتلكات وآالت ومعدات*

3,267,707-إيرادات بيع السكراب – محطات متقاعدة
750,0001,000,000إيرادات غير تشغيليه مناوله وتشغيل وقود 

)61,106(-خسائر بيع استثمار في شركة حليفة**
367,382137,655أخرى، بالصافي

15,116,10610,603,250

*  تــم بتاريــخ 28 حزيــران 2021 بيــع مبنــى اإلدارة الــى شــركة إدارة األســتثمارات الحكوميــة بمبلــغ 4,113,000 ونتــج 
عــن هــذه العمليــة ربــح بقيمــة 2,437,057 دينار)إيضــاح 3(.

** تــم بتاريــخ 2 تشــرين الثاني 2020 بنــاءً علــى قــرار مجلــس اإلدارة بيــع كامــل حصــص شــركة الغــاز الحيــوي الــى 
أمانــة عمــان الكبــرى. ونتــج عــن هــذه العمليــة خســارة بقيمــة 61,106 دينــار وتــم تســجيلها بقائمــة األربــاح والخســائر 

)إيضــاح 8(.
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)29( تكاليف تمويل ، بالصايف
20212020
دينـــــاردينـــــار

598,838777,774مصروف فوائد قروض ألجل 
1,054,4992,016,652مصروف فوائد بنوك دائنة 

الجزء المتحقق من خصم مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات 
100,317170,300)إيضاح 17(

)1,039()7,570(ايراد فوائد
1,746,0842,963,687

)30( حصة السهم من ربح السنة
20212020

11,941,56510,049,107ربح السنة )دينار(
30,000,00030,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة )سهم(

0/3980/335حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة )دينار(*
* إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.
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)31( معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العالقة الشــركات الحليفة والمســاهمين الرئيســيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشــركة 
والشــركات التــي يكونــوا فيهــا مالكيــن رئيســيين. يتــم اعتمــاد سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بهــذه المعامــالت 

مــن قبــل إدارة الشــركة.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة:
20212020
دينـــــاردينـــــار

مبيعات الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية )حكومة المملكة األردنية 
64,421,34361,316,565الهاشمية(

-5,606,025أرباح بيع مخزون الوقود االستراتيجي لشركه الكهرباء الوطنيه
مشتريات الغاز من شركة البترول الوطنية )حكومة المملكة األردنية 

16,831,69113,900,251الهاشمية(

4,481,5724,602,589خدمات مقدمة لـشركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية*
8,4004,200خدمات مقدمة لشركة إنارة الستثمارات الطاقة

714,707685,106خدمات مقدمة للشركة المحلية ألعمال المياه والطاقة الشمسية**
567-خدمات مقدمة لـشركة البحر األحمر للطاقة )االردن(

23,78323,500خدمات مقدمة لـشركة أكواباور االردن القابضة
1,100-خدمات مقدمة لشركة الرائدة للطاقة 

475,132442,147خدمات مقدمة لشركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية***
-2,687خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية- دبي

-29,099خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - أكوا العالمية
6,52239,760خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية- الرياض

77,00077,000مكافأة وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

وقعــت الشــركة بتاريــخ 21 كانــون األول 2015 عقــد إيجــار تشــغيلي ألرض مــع شــركة الزرقــاء لتوليــد الطاقــة   *
الكهربائيــة بمبلــغ 50,000 دينــار ســنوياً، إضافــة إلــى ذلــك تــم ايضــا توقيــع عقــد لتقديــم خدمــات تشــغيل 

أيــار 2016.  20 بتاريــخ  وصيانــة 

وقعــت الشــركة بتاريــخ 13 تشــرين الثانــي 2016 عقــد لتقديــم خدمــات تشــغيل وصيانــة مــع الشــركة المحليــة   **
ألعمــال الميــاه والطاقــة الشمســية.

وقعــت الشــركة بتاريــخ 21 تشــرين الثانــي 2017 عقــد لتقديــم خدمــات تشــغيل وصيانــة مــع شــركة الريشــة   ***
الشمســية. الطاقــه  لمشــاريع 
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تتمثل األرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي:

20212020المطلوب من جهات ذات عالقة :
دينـــــاردينـــــار

-1,645,400شركة إدارة األستثمارات الحكومية )إيضاح 12(
شركة الكهرباء الوطنية - حكومة المملكة األردنية الهاشمية، بالصافي 

73,683,08285,967,633)إيضاح 13(*

20543,055الشركة المحلية ألعمال المياه والطاقة الشمسية )إيضاح 12(
1,700-شركة البحر األحمر للطاقة )االردن(

14615,251شركة أكواباور االردن القابضة
107,175729,951شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية  )إيضاح 12(

2,402,1212,041,145حكومة المملكة األردنية الهاشمية )إيضاح 12(
302,478302,478شركة مصفاة البترول األردنية )إيضاح 12(
128,503-شركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية
140,736122,000وزارة الطاقة والثروة المعدنية )إيضاح 12(

3,300-شركة الرائدة للطاقة
133-شركة إنارة الستثمارات الطاقة

78,281,34389,355,149
يظهــر هــذا الرصيــد بالصافــي بعــد تنزيــل مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة والبالــغ 1,450,069 دينــار كمــا فــي 31   *

كانــون األول 2021 )31 كانــون األول 2020: 1,691,252 دينــار(.

المطلوب إلى جهات ذات عالقة :
20212020
دينـــــاردينـــــار

57,568,92357,568,923شركة مصفاة البترول األردنية )إيضاح 19(
4,591,0615,851,439شركة البترول الوطنية - حكومة المملكة األردنية الهاشمية )إيضاح 19(

5,6805,680شركة أعمال المياه والطاقة الدولية – الرياض
62,165,66463,426,042

منافع اإلدارة التنفيذية العليا :
20212020
دينـــــاردينـــــار

471,144529,982رواتب 
490-منافع )تنقالت سفر(

471,144530,472
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)32( نقد وأرصدة لدى البنوك
20212020
دينـــــاردينـــــار

5,656,454158,371نقد لدى البنوك*
12,64916,892نقد في الصندوق

5,669,103175,263

بلغــت نســبة الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك 1% للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون األول   *
.)%1  :2020

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من المبالغ التالية الظاهرة في قائمة المركز 
المالي:

20212020
دينـــــاردينـــــار

5,656,454158,371نقد لدى البنوك
12,64916,892نقد في الصندوق

5,669,103175,263
)33,173,090()11,580,270(يطرح: البنوك الدائنة )إيضاح 33(

)5,911,167()32,997,827(

)33( البنوك الدائنة
يمثل هذا البند الرصيد المستغل من التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من بنوك مختلفة وتفاصيلها كما يلي:

- تســهيالت مــن بنــك االســتثمار العربــي األردنــي بســقف 17,000,000 دينــار بفائــدة  5% كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 	
)31 كانون األول 2020: %5(.

- تســهيالت مــن بنــك القاهــرة عمــان بســقف 10,000,000 دينــار بفائــدة 5 % كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون 	
األول 2020: %5,25(.

- تســهيالت مــن بنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة بســقف 7,000,000 دينــار بفائــدة 5% كمــا فــي 31 كانــون األول 	
2021 )31 كانــون األول 2020: %5,1(.

- تســهيالت مــن بنــك اإلســكان بســقف 16,000,000 دينــار بفائــدة 5% كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون األول 	
.)%5.5 :2020

- تســهيالت مــن بنــك االتحــاد بســقف 5,000,000 دينــار بفائــدة 5% كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون األول 	
.)%5,125 :2020
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)34( التحليل القطايع
تبيــن الجــداول التاليــة قائمــة األرباح أو الخســائر للعقبة والمواقع األخرى للســنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2021 
و 2020. تم اإلفصاح عن هذه المعلومات ألغراض تســهيل المراجعة الضريبية حيث أن الشــركة خاضعة لنســبة ضريبة 

دخل مختلفة فيما يتعلق بالعقبة.

2021

المجمـوع باقي المواقع المفرق العقبــة

دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 
64,421,343 34,279,290 - 30,142,053 إيرادات توليد الطاقة

)16,831,691( )16,831,691( - - تكلفة المحروقات
)553,123( )349,541( )7,537( )196,045( مصاريف تشغيلية

)21,886,356( )8,512,708( )12,464( )13,361,184( استهالكات واطفاءات

)130,000( - - )130,000( استهالك حق استخدام موجودات عقود 
االيجار

)80,960( )80,960( - - مصروف فوائد مطلوبات عقود االجار
)12,052,465( )6,254,837( )378,978( )5,418,650( الرواتب والمنافع

)1,219,113( )714,245( )89,456( )415,412( مصاريف صيانة 
)3,047,547( )1,635,657( )53,778( )1,358,112( مصاريف ادارية

)5,615,738( )4,089,157( - )1,526,581( مصروف استهالك قطع غيار ومواد عامه 
بطيئة الحركة

)668,456( )347,192( )22,636( )298,628( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
)2,960,000( )2,166,237( )725( )793,038( مخصص انهاء خدمات موظفين

)65,045,449( )40,982,225( )565,574( )23,497,650( مجموع تكاليف التشغيل
)624,106( )6,702,935( )565,574( 6,644,403 الربح التشغيلي / )الخسارة( التشغيلية
636,104 3,678 58 632,368 أرباح فروقات العمالت األجنبية، بالصافي

15,116,106 7,658,860 731,969 6,725,277 إيرادات أخرى، بالصافي

240,526 )380( )6( 240,912 المردود من )مصروف( مخصص خسائر 
ائتمانيه متوقعة

)1,746,084( )524,127( )9,488( )1,212,469( تكاليف تمويل، بالصافي

13,622,546 435,096 156,959 13,030,491 ربح السنة قبل ضريبة الدخل

)1,680,981( )902,786( )48,196( )729,999( مصروف ضريبة الدخل 

11,941,565 )467,690( 108,763 12,300,492 الربح )الخسارة( للسنة
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2020

المجمـوع باقي المواقع المفرق العقبــة

دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 
61,316,565 31,180,799 - 30,135,766 إيرادات توليد الطاقة
)13,900,251( )13,900,251( - - تكلفة المحروقات
)676,633( )473,433( )8,250( )194,950( مصاريف تشغيلية

)21,262,548( )7,972,755( )11,740( )13,278,053( استهالكات واطفاءات
)130,000( - - )130,000( استهالك حق استخدام موجودات 

عقود االيجار
)87,286( - - )87,286( مصروف فوائد مطلوبات عقود االجار

)13,134,601( )7,231,503( )362,439( )5,540,659( الرواتب والمنافع
)1,430,549( )1,080,290( )71,509( )278,750( مصاريف صيانة 
)3,212,331( )1,710,417( )78,133( )1,423,781( مصاريف إدارية
)3,341,611( )2,505,330( - )836,281( مصروف استهالك قطع غيار ومواد 

عامه بطيئة الحركه
)663,456( )330,607( )25,424( )307,425( مخصص تعويض نهاية الخدمة 

للموظفين
)12,000( )12,000( - - مخصص إنهاء خدمات موظفين

)57,851,266( )35,216,586( )557,495( )22,077,185( مجموع تكاليف التشغيل
3,465,299 )4,035,787( )557,495( 8,058,581 الربح التشغيلي )الخسارة( التشغيلية

)1,799,382( 1,189 78 )1,800,649( )خسائر( أرباح فروقات العمالت 
األجنبية

10,603,250 8,748,646 762,482 1,092,122 إيرادات أخرى 

)766,771( )350,516( - )416,255( مصروف مخصص خسائر ائتمانيه 
متوقعة

)2,963,687( )1,087,323( )8,986( )1,867,378( تكاليف تمويل، بالصافي

 8,538,709 3,276,209 196,079 5,066,421 ربح )خسارة( السنة قبل ضريبة 
الدخل

1,510,398 1,162,510 )29,412( 377,300 وفر ) مصروف( ضريبة الدخل 

 10,049,107 4,438,719 166,667 5,443,721 الربح للسنة
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)35( مطلوبات محتملة

اعتمادات مستندية وبوالص تحصيلاعتمادات مستندية وبوالص تحصيل
بلغــت قيمــة االعتمــادات المســتندية وبوالــص التحصيــل علــى الشــركة مبلــغ 2,514,654 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 

2021 )فــي 31 كانــون األول 2020: 1,767,160 دينــار(.

كفاالت بنكيةكفاالت بنكية
بلغــت قيمــة الكفــاالت البنكيــة علــى الشــركة كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 مبلــغ 50,549 دينــار )31 كانــون األول 

دينــار(.  3,333,749 :2020

التزامات رأسماليةالتزامات رأسمالية
تدخــل الشــركة خــالل ممارســتها لنشــاطاتها االعتياديــة فــي ارتباطــات متعلقــة بمصاريــف راســمالية. هــذا وقــد بلغــت 
ارتباطــات المشــاريع الراســمالية القائمــة 100,469 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون األول 2020: 

دينــار(.  17,353

القضايا المقامة على الشركةالقضايا المقامة على الشركة
هنــاك قضايــا مقامــة ضــد الشــركة بمبلــغ 560,440 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )31 كانــون األول 2020: 
1,139,060 دينــار( وفــي تقديــر إدارة الشــركة ومستشــارها القانونــي فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات علــى 

ــا خالفــاً لمــا تــم تســجيله فــي القوائــم الماليــة.  هــذه القضاي

الخالف مع شركة مصفاة البترولالخالف مع شركة مصفاة البترول
شــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة هــي المــورد للوقــود )»المــورد«(. طالــب المــورد مــن الشــركة فــي عــام 2021 مبلــغ 
114,586,301 دينــار كفوائــد علــى التأخيــر فــي ســداد فواتيــر الوقــود الشــهرية )2020: 109,251,386 دينــار(. تنــص 
اتفاقيــة تزويــد الوقــود )FSA( فــي المطالبــة بفوائــد تأخيــر ســداد الفواتيــر غيــر المحصلــة بعــد مــرور 45 يومــا مــن تاريــخ 
إصــدار الفاتــورة. هــذا وتنــص المــادة 13.3 باتفاقيــة FSA علــى أن الشــركة غيــر مســؤولة عــن عــدم األداء بموجــب 
اتفاقيــة )FSA( فــي حــال كانــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة هــي التــي أخلــت فــي شــروط االتفاقيــة. ان التأخيــر فــي ســداد 
مدفوعــات الوقــود للمــورد كان بســبب التأخيــر فــي اســتالم إيــرادات الوقــود مــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة )المــزَوًد 
بالطاقــة(، وبنــاءً عليــه فإنــه ال يحــق لشــركة مصفــاة البتــرول األردنيــة المطالبــة بهــذا المبلــغ وفقــاً التفاقيــة توريــد الوقــود 
المبرمــة. ومــن هنــا تــرى اإلدارة ومستشــارها القانونــي المســتقل أنــه وفقـًـا لشــروط اتفاقيــة )FSA( الموقعــة بيــن المــورد 
والشــركة، فــإن المــورد ليــس لــه أي أســاس تعاقــدي للمطالبــة بهــذه المبالــغ. وفقـًـا لذلــك، لــم يتــم تكويــن مخصــص 

فــي هــذه القوائــم الماليــة.
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)36( إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدةمخاطر أسعار الفائدة

ان الشــركة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا التــي تحمــل فائــدة مثــل الودائــع لــدى البنــوك 
والبنــوك الدائنــة والقــروض. 

تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق الحصول على قروض ذات فوائد ثابتة ومتغيرة.

يوضــح الجــدول التالــي حساســية قائمــة األربــاح أو الخســائر للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي 
31 كانــون األول 2021 و2020، مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة.

تتمثــل حساســية قائمــة األربــاح أو الخســائر بأثــر التغيــرات المفترضــة الممكنــة بأســعار الفوائــد علــى ربــح الشــركة لســنة 
واحــدة، ويتــم احتســابها علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة )بنــوك دائنــة( التــي تحمــل ســعر فائــدة متغيــراً كمــا فــي 

31 كانــون األول 2021 و 2020.

- 2021

العملـــة
الزيادة )النقص( 

بسعر الفائدة 

األثر على ربح 
السنة قبل 

الضريبة
دينـــار)نقطة مئوية(

)115,803(100دينار أردني
57,901)50(دينار أردني

- 2020

العملـــة
الزيادة )النقص( 

بسعر الفائدة 

األثر على ربح 
السنة قبل 

الضريبة
دينـــار)نقطة مئوية(

)331,731(100دينار أردني
165,865)50(دينار أردني

مخاطر االئتمانمخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز المدينيــن واألطــراف األخــرى عــن الوفــاء بالتزاماتهــم 

تجــاه الشــركة.

ــاء  ــة بشــركة الكهرب قامــت الشــركة بالدخــول فــي عقــد لشــراء الطاقــة مــع حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ممثل
ــة. الوطني
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تشكل ذمة شركة الكهرباء الوطنية ما نسبته 100% من رصيد الذمم المدينة كما في 31 كانون األول 2021 و2020.

تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى بنوك محلية رائدة.

مخاطر السيولةمخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخــص الجــدول أدنــاه توزيــع المطلوبــات الماليــة )غيــر مخصومــة( كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 و2020 علــى أســاس 
الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق التعاقــدي وأســعار الفائــدة الســوقية الحاليــة:

أقل من
3 شهور

 من 3 شهور
إلى 12 شهر

 من سنة حتى
5 سنوات

 أكثر من
المجموع5 سنوات

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
31 كانون األول 2021

11,663,488---11,663,488بنوك دائنة
62,159,984---62,159,984ذمم دائنة 

20,469,482-858,9334,502,78215,107,767قروض 
181,734908,670379,8241,470,228-مطلوبات عقود إيجار

989,764--989,764-مطلوبات مشتقات مالية
74,682,4055,674,28016,016,437379,82496,752,946المجموع

31 كانون األول 2020
33,678,457--7,321,30526,357,152بنوك دائنة
63,420,362---63,420,362ذمم دائنة 

28,715,400-928,6155,057,58622,729,199قروض 
181,734908,670561,5581,651,962-مطلوبات عقود إيجار

623,930-323,359300,571-مطلوبات مشتقات مالية
71,670,28231,919,83123,938,440561,558128,090,111المجموع

مخاطر العمالتمخاطر العمالت
إن تعامــالت الشــركة بالــدوالر األمريكــي منخفضــة المخاطــر ألن ســعر صــرف الدينــار مربــوط بســعر ثابــت مــع الــدوالر 

األمريكــي )1,41 دوالر لــكل دينــار(.

للحــد مــن مخاطــر التغيــر فــي أســعار العملــة، أبرمــت الشــركة عقــوداً آجلــة لتثبيــت ســعر العملــة علــى معظــم اقســاط كل 
قــرض مــن القرضيــن الممنوحيــن مــن Overseas Economic Cooperation Fund )اليابان(.

فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي ســعر صــرف الدينــار األردنــي مقابــل العمــالت األجنبيــة علــى 
قائمــة األربــاح أو الخســائر، مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة.
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-2021

العملـــة

الزيادة / النقص في 
سعر صرف العملة مقابل 

الدينار 

األثر على الربح 
قبل الضريبة

دينـــار)%(
)32,081(10يورو

)1,409,456(10ين ياباني
32,081-10يورو

1,409,456-10ين ياباني

-2020

العملـــة

الزيادة / النقص في 
سعر صرف العملة مقابل 

الدينار 

األثر على الربح 
قبل الضريبة

دينـــار)%(
)48,669(10يورو

)1,572,868(10ين ياباني
48,669-10يورو

1,572,868-10ين ياباني

)37( القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكــون الموجــودات الماليــة مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والذمــم المدينــة وقــرض صندوق إســكان الموظفين 
وبعــض األرصــدة المدينــة األخــرى. تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن القــروض والبنــوك الدائنة والذمم الدائنــة ومطلوبات 

المشــتقات الماليــة وبعــض األرصــدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

تســتخدم الشــركة الترتيــب التالــي ألســاليب وبدائــل التقييــم وذلــك فــي تحديــد وعــرض القيمــة العادلــة لــالدوات 
الماليــة:

المستوى األول:المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.
المســتوى الثانــي:المســتوى الثانــي: تقنيــات أخــرى حيــث تكــون كل المدخــالت التي لهــا تأثير مهم علــى القيمة العادلة يمكــن مالحظتها 

بشكل مباشر أو غير مباشر من معلومات السوق.
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المســتوى الثالــث:المســتوى الثالــث: تقنيــات أخــرى حيــث تســتخدم مدخــالت لها تأثير مهــم على القيمــة العادلة لكنها ليســت مبنية من 
السوق يمكن مالحظتها.

الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المذكور أعاله:

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 
دينــاردينــاردينــاردينــار

- 2021
مطلوبات مالية 

989,764989,764--مطلوبات مشتقات مالية 
- 2020

مطلوبات مالية 
623,930623,930-مطلوبات مشتقات مالية 

)38( إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف الرئيســي فيمــا يتعلــق بــإدارة رأســمال الشــركة بالتأكــد مــن المحافظــة علــى نســب رأســمال مالئمــة 

بشــكل يدعــم نشــاط الشــركة ويعظــم حقــوق  الملكيــة.

تقــوم الشــركة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات  ظــروف العمــل. هــذا ولــم 
تقــم الشــركة بأيــة تعديــالت علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــالل الســنة الحاليــة 

والســنة الســابقة.

إن البنــود المتضمنــة فــي هيكلــة رأس المــال تتمثــل فــي رأس المــال المدفــوع واالحتياطيــات واألربــاح المــدورة والبالــغ 
مجموعهــا 51,457,284 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 مقابــل 60,417,249 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. 

أرقام المقارنة   )39(
تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام القوائــم الماليــة لعــام 2020 لتتناســب مــع تبويــب أرقــام القوائــم الماليــة لعــام 2021 ولــم 

ينتــج عــن إعــادة التبويــب أي أثــر علــى الربــح أو حقــوق الملكيــة لعــام 2020. 

معايري التقارير المالية الدولية والتفسريات الجديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد  )40(
إن المعاييــر الماليــة الدوليــة والتفســيرات الجديــدة والتعديــالت الصــادرة وغيــر النافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة 

مدرجــة أدنــاه، وســتقوم الشــركة بتطبيــق هــذه التعديــالت ابتــداءً مــن تاريــخ التطبيــق االلزامــي:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1717( عقود التأمين ( عقود التأمين 
ــر الماليــة رقــم  ــار الدولــي إلعــداد التقاري ــار مــن عــام 2017 المعي ــر المحاســبية فــي أي ــي للمعايي أصــدر المجلــس الدول
)17( عقــود التأميــن نموذجــاً شــامالً لالعتــراف والقيــاس والعــرض وااليضاحــات المتعلقــة بعقــود التأميــن. ومــا أن ســري، 
يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( محــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )4( عقــود 
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ــواع عقــود  ــر الماليــة رقــم )17( علــى جميــع أن التأميــن الصــادر فــي عــام 2005. ينطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
التأميــن )مثــل عقــود الحيــاة وغيرهــا مــن عقــود التأميــن المباشــرة وعقــود إعــادة التأميــن( دون النظــر للمنشــأة المصــدرة 
لعقــد التأميــن، كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات الماليــة التــي تحمــل خاصيــة المشــاركة. تســري اســتثناءات 
محــدودة لنطــاق التطبيــق. يوفــر اإلطــار العــام للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( نمــوذج محاســبي لعقــود 
ــار الدولــي إلعــداد  ــواردة فــي المعي ــات ال ــر فائــدة واتســاقًا لشــركات التأميــن. علــى عكــس المتطلب التأميــن يكــون أكث
ــار  ــر المعي ــة الســابقة ، يوف ــى سياســات المحاســبة المحلي ــر عل ــى حــد كبي ــي تعتمــد إل ــة رقــم )4(، والت ــر المالي التقاري
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( نموذجـًـا شــامالً لعقــود التأميــن حيــث يغطــي جميــع الجوانــب المحاســبية ذات 

الصلــة. جوهــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( هــو النمــوذج العــام، ويكملــه:
• تطبيق محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(،
• نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل.

ســيتم تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر شــريطة ان المنشــأة 
طبقــت المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( والمعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم )15( قبــل أو مــع 

تطبيــق المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17(. ال ينطبــق هــذا المعيــار علــى الشــركة .

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )11(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل كانــون الثانــي 2020 بإصــدار تعديــالت علــى فقــرات )69( الــى )76( 
مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( لتحديــد متطلبــات تصنيــف المطلوبــات المتداولــة مقابــل غيــر المتداولــة. توضــح 

هــذه التعديــالت:
 تعريف ”الحق لتأجيل التسوية“، 	 
الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود في نهاية الفترة المالية،	 
ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، 	 
وفــي حــال كانــت المشــتقات المتضمنــة فــي المطلوبــات القابلــة للتحويــل فــي حــد ذاتهــا أداة حقــوق 	 

ملكيــة عنــد اذ ال تؤثــر شــروط المطلوبــات علــى تصنيفهــا.     
ســيتم تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2024. تقــوم الشــركة حاليـًـا بتقييــم تأثيــر التعديــالت 

علــى الممارســات الحاليــة ومــا إذا كانــت اتفاقيــات القــروض الحاليــة قــد تتطلــب إعــادة تفــاوض.
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. 

إشارة الى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )إشارة الى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )33((
قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم )3( اندمــاج األعمــال - إشــارة الــى اإلطــار المفاهيمــي. تحــل هــذه التعديــالت محــل اإلشــارة الــى اإلطــار 
المفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائــم الماليــة والــذي صــدر فــي عــام 1989 ومــع اإلشــارة الــى اإلطــار المفاهيمــي للتقاريــر 

الماليــة والــذي صــدر فــي اذار 2018 دون تغييــر جوهــري علــى متطلبــات اإلطــار المفاهيمــي.
كمــا أضــاف المجلــس اســتثناء لمبــدأ االعتــراف بالمعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم )3( لتجنــب إمكانيــة 
ــار  ــة المشــمولة ضمــن نطــاق معي ــات وااللتزامــات المحتمل ــي« )Day 2( للمطلوب ــوم الثان ــاح أو خســائر »الي ظهــور أرب
المحاســبة الدولــي رقــم )37( أو تفســير لجنــة تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )21( فــي حــال تــم تكبدهــا 

بشــكل منفصــل. 
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ــة رقــم )3(  ــر المالي ــي العــداد التقاري ــار الدول ــى المعي ــة عل ــح التوجيهــات الحالي ــرر المجلــس توضي ــه ق فــي الوقــت ذات
لألصــول المحتملــة التــي لــن تتأثــر باســتبدال اإلطــار المفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائــم الماليــة.  

سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022. 

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
رقم )16(

قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( 
الممتلــكات واآلالت والمعــدات: المتحصــل مــن البيــع قبــل االســتخدام المعنــي والــذي يمنــع المنشــئات مــن تخفيــض 
كلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات بقيمــة المبالــغ المتحصلــة مــن بيــع منتــج تــم انتاجــه فــي الفتــرة خــالل إحضــار 
األصــل إلــى الموقــع وتجهيــزه للحالــة الالزمــة للعمــل بالطريقــة المقصــودة التــي تحددهــا اإلدارة. وفقــا لذلــك يجــب علــى 

المنشــأة االعتــراف بالمبالــغ المتحصلــة مــن بيــع هــذه المنتجــات وتكلفــة انتاجهــا فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر.

ســيتم تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2022 علــى بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي 
تــم البــدء باســتخدامها فــي بدايــة أول فتــرة ماليــة تــم عرضهــا فــي الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــالت للمــرة 

األولــى. 

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37(

ــار 2020، بإصــدار تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل أي
)37( والتــي تحــدد التكاليــف التــي يجــب علــى المنشــأة ان تأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا اذ كان العقــد الخاســر 

او ســينتج عنــه خســارة. 

تطبــق التعديــالت طريقــة »التكلفــة المباشــرة«. ان التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بعقــود بيــع البضائــع أو الخدمــات 
تتضمــن كال مــن التكاليــف اإلضافيــة والتكاليــف الموزعــة المتعلقــة بأنشــطة العقــد بشــكل مباشــر. ال تتعلــق المصاريــف 
ــى الطــرف االخــر بموجــب  ــا ال ــم تحميله ــم اســتبعادها إال إذا ت ــك يت ــة بالعقــود بشــكل مباشــر ولذل ــة والعمومي االداري

شــروط العقــد. 

ســيتم تطبيــق التعديــالت اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2022. تطبــق هــذه التعديــالت علــى العقــود التــي لــم يتــم الوفــاء 
بجميــع شــروطها كمــا فــي بدايــة الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــالت للمــرة األولــى. 

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1( – تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى - شركة 
تابعة كمتبني للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  
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كجــزء مــن التحســينات علــى معالجــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لألعــوام مــن 2018-2020، أصــدر مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــاًل علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )1( - تبنــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة للمــرة األولــى. يســمح التعديــل للشــركة التابعــة التــي تختــار تطبيــق الفقــرة د 16 )أ( مــن المعيــار الدولــي 
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )1( لقيــاس فروقــات تحويــل العمــالت األجنبيــة المتراكــم باســتخدام المبالــغ المعلــن عنهــا 
مــن قبــل الشــركة األم، بنــاءً علــى تاريــخ تطبيــق الشــركة األم للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للمــرو األولــى 
يتــم تطبيــق هــذا التعديــل أيًضــا علــى الشــركة الحليفــة أو االســتثمار المشــترك الــذي يختــار تطبيــق الفقــرة د 16 )أ( مــن 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )1(.

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر. 

ال ينطبق هذا التعديل على الشركة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( األدوات المالية – اختبار 10’%’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجــزء مــن التحســينات علــى معالجــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لألعــوام مــن 2018-2020، أصــدر مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــاًل علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9(. يوضــح التعديــل الرســوم 
التــي تأخذهــا الشــركة بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كانــت شــروط المطلوبــات الماليــة الجديــدة أو المعدلــة تختلــف 

ًــا عــن شــروط المطلوبــات الماليــة األصليــة. تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك  اختالفـًـا جوهري
المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل المقتــرض والمقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل 
المقتــرض أو المقــرض نيابــة عــن اآلخــر. تقــوم الشــركة بتطبيــق التعديــل علــى المطلوبــات الماليــة التــي يتــم تعديلهــا أو 

تبادلهــا فــي أو بعــد بدايــة الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا الشــركة التعديــل.
ــق المبكــر. ســتقوم الشــركة  ــي 2022، مــع الســماح بالتطبي ــون الثان ــاراً مــن 1 كان ســيتم تطبيــق هــذه التعديــالت اعتب
بتطبيــق التعديــل علــى المطلوبــات الماليــة التــي يتــم تعديلهــا أو تبادلهــا فــي أو بعــد بدايــة الســنة الماليــة التــي تطبــق 

فيهــا الشــركة التعديــل.
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الشركة 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )41( الزراعة: الضرائب في قياس القيمة العادلة
 كجــزء مــن التحســينات علــى معالجــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لألعــوام مــن 2018-2020، أصدر مجلس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــاًل علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )41( الزراعــة. قــام التعديــل بإلغــاء متطلــب المعيــار 
الــوارد فــي الفقــرة 22 مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )41( الــذي يقضــي بــأن تســتبعد المنشــآت التدفقــات النقديــة 

الضرائــب عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــول ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي )41(.
ــي 2022، مــع  ــون الثان ــاراً مــن 1 كان ــة اعتب ــاس القيمــة العادل ــى قي ــر مســتقبلي عل ــالت بأث ــق هــذه التعدي ســيتم تطبي

الســماح بالتطبيــق المبكــر.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة 

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )8(
فــي شــباط مــن عــام 2021، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )8( 
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، حيــث قــدم تعريفـًـا لـــ »التقديــرات المحاســبية«. توضــح التعديــالت الفــرق بيــن التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 
والتغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتصحيــح األخطــاء. كمــا أنهــا توضــح كيفية اســتخدام المنشــآت لتقنيــات القياس 

والمدخــالت لتطويــر التقديــرات المحاســبية.

ســيتم تطبيــق هــذه التعديــالت اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2023 وتنطبــق علــى التغييــرات فــي السياســات المحاســبية 
والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية التــي تحــدث فــي أو بعــد بدايــة تلــك الفتــرة. يُســمح بالتطبيــق المبكــر طالمــا تــم 

اإلفصــاح عــن ذلــك.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة 

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( وبيان الممارسة رقم )2(
ــي رقــم  ــار المحاســبة الدول ــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معي فــي شــباط مــن عــام 2021، أصــدر مجلــس معايي
)1( وبيــان ممارســة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم )2( اتخــاذ أحــكام األهميــة النســبية، حيــث تقــدم إرشــادات 
وأمثلــة لمســاعدة المنشــآت علــى تطبيــق أحــكام األهميــة النســبية علــى اإلفصاحــات عــن السياســة المحاســبية. تهــدف 
التعديــالت إلــى مســاعدة المنشــآت علــى تقديــم إفصاحــات السياســة المحاســبية التــي تكــون ذات منفعــة أكبــر مــن 
خــالل اســتبدال متطلبــات المنشــآت باإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية »الهامــة« بمتطلبــات اإلفصــاح عن سياســاتها 
المحاســبية »الماديــة« وإضافــة إرشــادات حــول كيفيــة تطبيــق المنشــآت لمفهــوم األهميــة النســبية فــي اتخــاذ القــرارات 

بشــأن اإلفصــاح عــن السياســة المحاســبية.

ســيتم تطبيــق التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2023 
مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. نظــرًا ألن التعديــالت علــى بيــان الممارســة رقــم )2( تقــدم إرشــادات غيــر إلزاميــة حــول 
ــخ ســريان هــذه التعديــالت ليــس  ــإن تاري ــى معلومــات السياســة المحاســبية، ف ــح جوهــري عل تطبيــق تعريــف مصطل

ضروريـًـا.

تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للشركة .

)41(  انتشار فايروس كورونا )كوفيد-19( وأثره عىل الرشكة
تأثــر االقتصــاد العالمــي بتفشــي فيــروس كورونــا والــذي أدى الــى اضطــراب جوهــري فــي االقتصــاد العالمــي ومختلــف 
قطاعــات األعمــال. وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى معظــم قطاعــات المملكــة ســلبا بعــد تعليــق أنشــطة األعمــال فيهــا 
والحجــر الصحــي الموســع الــذي تــم فرضــه باإلضافــة الــى تأثيــر إجــراءات حكوميــة أخــرى اتخــذت لمكافحــة الفيــروس 
خــالل عامــي 2020و 2021. لــم تتأثــر أنشــطة الشــركة التشــغيلية بالظــروف الراهنــة وذلــك بســبب طبيعــة ونوعيــة أعمــال 

الشــركة حيــث لــم تتوقــف الشــركة عــن توليــد الكهربــاء خــالل فتــرات الحظــر.

إن اإلدارة مستمرة بمتابعة أثر انتشار فايروس كورونا )كوفيد - 19( على البيئة التشغيلية وأخذ اإلجراءات الالزمة للحد 
من أي أثار محتملة على الشركة في المستقبل.
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