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كلمة رئيس جملس اإلدارة أ-1

ثامر بن سعود الشرهان
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،

 يس��عدني، باألصال��ة عن نفس��ي وعن أعض��اء مجلس إدارة ش��ركة توليد 
الكهرباء المركزية، أن أضع بين أيديكم التقرير الس��نوي للشركة لعام 2018، 
والذي نس��تعرض من خالله البيانات المالية ومؤش��رات األداء للش��ركة، إضافًة 
إلى أهم النش��اطات واإلنجازات التي تحققت خالل الع��ام، بالرغم من التحديات 
الكبي��رة التي ال زالت قائمة، والتي نس��عى بكل جدية إل��ى إيجاد الحلول الدائمة 

لمواجهتها. 
م��ن الناحية التش��غيلية، نجحت الش��ركة في تحقيق توافرية بنس��بة بلغت 
95.84%، وه��ي نس��بة فاقت الهدف المعل��ن في الموازنة. وف��ي مجال الصحة 

والس��المة المهني��ة والبيئة، فقد حققت الش��ركة مؤش��رات أداء متميزة ونظمت أي��ام توعية في هذا المج��ال في مختلف 
مواقعها، وبالمش��اركة مع الجهات الرس��مية والمجتمع المحلي، كما تم عقد ع��دة دورات تدريبية للموظفين لمواكبة أهم 

التطورات العالمية بهذا الشأن. 
أما فيما يتعلق بالتحدي األكبر الذي يواجه الشركة؛ وهو انتهاء بعض عقود بيع الطاقة الذي أدى إلى إغالق العديد من 
وحداتنا اإلنتاجية، وما يرافق ذلك من آثار سلبية على الشركة ، من ناحية اإليرادات المحققة ومستوى النمو والحفاظ على 
فريق العمل - فما زال التحدي قائمًا، وإيمانًا منا بأنه يجب أن يكون هنالك حل دائم، فقد بدأت إدارة الشركة بدراسة كافة 

الخيارات التي من شأنها الخروج من هذا التحدي بشكل نهائي، لضمان استمرارية عمل الشركة.
وكما هو الحال في كل عام، ومن منطلق التزامنا تجاه المجتمع، الذي نحن جزء منه، نفذت الشركة خطة شاملة لخدمة 

المجتمع المحلي موجهين ذلك إلى األماكن األقل حظًا وفي مجاالت مختلفة أهمها الصحة والتعليم.
ويس��عدني هنا أن أتوجه بالش��كر لجميع األخوة العاملين في مختلف مواقعهم في الش��ركة على ما يبذلونه من جهود 
كبي��رة لمواجهة التحديات وتحقيق األهداف التش��غيلية، كما وأتقدم بالش��كر الجزيل لإلخوة ف��ي مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي على عطائهم المستمر ودورهم البناء للحفاظ على الشركة والنهوض بها.
وكل التقدي��ر واالمتن��ان لحكومة المملكة األردنية الهاش��مية بأجهزتها ومؤسس��اتها كافة، لم��ا تبذله من جهود كبيرة 

إلدامة األمن واالستقرار في المملكة، مما يوفر بيئة مثالية وآمنة لالستثمار.
وفي الختام، وبالنيابة عن نفس��ي وعن أعضاء مجلس اإلدارة، ال يس��عني إال أن أتقدم بخالص الش��كر واالمتنان إلى 
مق��ام صاح��ب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين المعظم عل��ى اإلدارة الحكيمة، بما يعود عل��ى المملكة األردنية 

الهاشمية بمزيد من التميز واالزدهار.  

ّ
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السيدات والسادة األفاضل،
يس��رني أن أقدم لكم التقرير الس��نوي لعام 2018، مس��تعرضًا فيه أهم 
اإلنج��ازات ف��ي المج��االت المختلفة ومؤش��رات األداء لش��ركة تولي��د الكهرباء 

المركزية للعام الماضي.
ع��ام آخر ينقضي من مس��يرة ش��ركة تولي��د الكهرباء المركزي��ة، وما زال 
العطاء مس��تمرًا بالرغم مما نواجه��ه من تحديات كبيرة ت��زداد عامًا بعد عام. 
فرغم التناق��ص في قدرتنا اإلنتاجية نتيجة النته��اء بعض عقود بيع الطاقة، 
وم��ا راف��ق ذلك من آثار س��لبية على الش��ركة م��ن ناحية اإلي��رادات المحققة 
ومس��توى النمو والحفاظ على فري��ق العمل، إال أن جهودنا م��ا زالت متواصلة 

إليجاد حلول دائمة لمواجهة هذه التحديات وتخطيها.
  لقد شهد عام 2018 أداًء جيدًا في نتائج الشركة التشغيلية إاّل أن األرباح، وبعد األخذ بعين االعتبار أثر تدني قيمة 
الموج��ودات والبالغ��ة 11.9 مليون دينار أردني على صافي الربح، فإن عام 2018 ش��هد تراجعًا باألرباح بنس��بة %50، 

حيث بلغت 3.2 مليون دينار أردني، بالمقارنة مع عام 2017، والتي بلغت 6.3 مليون دينار أردني.
م��ن الناحية التش��غيلية، نجحت الش��ركة في تس��جيل أداء متمي��ز، حيث حقق��ت توافرية فاقت اله��دف المعلن في 
الموازنة. وفي مجال الصحة والسالمة المهنية والبيئة، حققت الشركة مؤشرات أداء متميزة، كما عقدت  دورات تدريبية 

للموظفين وطلبة المعاهد والجامعات في مختلف أنحاء المملكة، بما يؤكد التزامنا بمجال تطوير الموارد البشرية. 
وفيما يخص مس��ؤولية الش��ركة تجاه المجتمع المحلي، فقد نفذت الش��ركة خطة ش��املة لتقديم خدمات في عدة 
مجاالت أهمها الصحة والتعليم، حيث ومن بين ذلك دعمها لمركز الحسين للسرطان ضمن حملته لتوسعة المركز، كما 
قدمت الش��ركة أجهزة طبية لعدة مراكز صحية. وفي قطاع التعليم نفذت الش��ركة أعمال صيانة ش��املة لعدة مدارس 
بهدف المش��اركة في تأمين بيئة دراسية مناس��بة للطلبة. كذلك، زودت الشركة بلديتي رحاب والرويشد بوحدات إنارة 
موف��رة للطاقة “LED” إلضاءة ش��وارع البلديتي��ن، وذلك بهدف توفير 50% من قيمة فات��ورة الكهرباء، وخفض الكلفة 
المترتبة على االس��تبدال والصيانة على المدى البعيد، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون والغازات المس��ببة لالحتباس 

الحراري. 
وفيما يخص عقود الصيانة والتشغيل التي تم توقيعها مع مساهمنا األكبر، شركة أكوابور، فقد تلقى فريق عملنا 
دورات تدريبية في مجالي التشغيل والصيانة باستخدام آالت متطورة في موقعي أكوابور بالزرقاء والمفرق، وهو تحدٍ 

لنا إلثبات كفاءة كوادرنا في تشغيل مثل هذه المشاريع حسب المعايير العالمية. 
وف��ي الختام، أتقدم بخالص ش��كري وتقديري إلى س��عادة رئي��س مجلس اإلدارة، وأعض��اء المجلس األفاضل، لما 
قدموه من دعم وتوجيه مس��تمر للحفاظ على عطاء الش��ركة، والش��كر موصول لجميع الجهات المعنية بأعمالنا، وعلى 
رأسها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية. كما وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل لإلخوة العاملين في 

مختلف المواقع، على جهودهم المتواصلة للحفاظ على الشركة والعمل على تحقيق أهدافها.  

مع أطيب األمنيات بمزيد من النجاح واإلنجازات في عام 2019،،،

كلمة الرئيس التنـــــفيذي أ-2

نديم رزفي
الرئيس التنفيذي

ّ
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يس���ر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويقدم لحضراتكم تقريره الس���نوي العش���رون متضمناً أهم نش���اطات الشركة 
وإنجازاتها والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31. 

تولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة في مختل���ف مناطق المملكة باس���تخدام أي مصدر من مصادر الطاق���ة األولية والطاقة 
المتجددة وتوريدها إلى شركة الكهرباء الوطنية بنوعية جيدة وتوافريه عالية وبأقل تكلفة ممكنة.

اإلدارة :  عمان – خلدا – حي الخالدين شارع الحكم بن عمرو بناية رقم ) 22 ( 
ص.ب: 2564 الرمز البريدي 11953 / عمان – االردن 

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

تقرير جملس اإلدارةب

نشاط الشركة الرئيسي1.أ.

أماكن الشركة اجلغرافية 
وعدد املوظفني يف كل منها

م��ح��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء 
ال����ع����ق����ب����ة ال�����ح�����راري�����ة

م��ح��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء 
رح��������������اب ال������غ������ازي������ة

م��ح��ط��ت��ي ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء 
اإلب����راه����ي����م����ي����ة وح���وف���ا

ال���م���ش���اغ���ل ال��ه��ن��دس��ي��ة

م��ح��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء 
ال�����ري�����ش�����ة ال�����غ�����ازي�����ة

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.

تق���ع محطة توليد كهرباء رحاب في المنطقة الش���مالية م���ن األردن وتبعد حوالي 70 كم 
ش���مال العاصمة عمان. وعلى ارتفاع حوالي 835 متراً فوق مس���توى س���طح البحر وتقع 

داخل منطقة ريفية واسعة تحيط بها األراضي الزراعية.

وتق���ع محطت���ي توليد كهرباء اإلبراهيمية وحوفا في ش���مال االردن وعل���ى بعد حوالي 92 
كيلومتر شمال العاصمة عمان.

تقع المش���اغل الهندس���ية في المنطقة الشمالية من األردن، وتبعد حوالي 30 كم شمال 
شرق العاصمة عمان، في وسط المنطقة الصناعية في الزرقاء.

تق���ع محط���ة توليد كهرباء الريش���ة في المنطقة الش���رقية من المملك���ة و تبعد نحو 350 
كيلومتراً من عمان.

1.ب.
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110,305,400  دينار أردني.

* اليوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها

المكاتب الرئيسة 

محطة الريشة

اإلبراهيمية
 وحوفا

المشاغل 
الهندسية

محطة العقبة 
محطة توليد الحرارية

رحاب

عقود التشغل 
والصيانة

97

36

2

43

263
140

96

14.328

5.318

0,295

6.352

38.848
20.679

14.180

المجموع

677
100

توزيع املوظفني حسب 
املوقع لغاية 2018/12/31

1.ج

2

حجم االستثمار الرأسمايل للشركة

ال يوجد شركات تابعة للشركة
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أسماء أعضاء جملس اإلدارة ونبذه 
تعريفية عن كل واحد منهم

3.أ.

سعادة المهندس ثامر بن سعود الشرهان

ً سعادة السيد كاشف محبوب رانا / عضوا

ً عطوف���ة الدكتور فيص���ل الحي���اري / عضوا

ً س���عادة الس���يد جاس���ديب أنان���د / عض���وا

ً س���عادة المهن���دس زي���اد جبري���ل / عض���وا

س���عادة المهن���دس ترك���ي س���عيد العمري 

ً س���عادة الس���يد زي���دون أبو حس���ان/ عضوا

خ���وري ادي���ب  مك���رم   الس���يد  س���عادة   

- رئيس مجلس اإلدارة

اعتباراً  من تاريخ  2016/8/28 ولغاية  2018/3/19

 اعتباراً من تاريخ 2013/3/17

اعتباراً من تاريخ 2017/6/20

اعتباراً  من تاريخ  2018/3/20

اعتباراً من تاريخ 2014/7/1

- نائب الرئيس

اعتباراً من تاريخ 2017/8/1
من تاريخ  2017/10/2

شركة إنارة  
الستثمارات 

الطاقة  
ويمثلـها:

شركة إنــارة »2«  
الستـثمارات 

الطاقة 
ويمثلها:

شـركـة إدارة 
المساهمات 

الحكومة 
ويمثلها

الوحدة 
االستثمارية/

المؤسسة العامة 
للضمان االجتماعي 

ويمثلها:
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال���م���ي���������������اد

 السعودية 

1961
ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

رئيس مجلس االدارة

سعادة املهندس

ثامر نب سعود الرشهان

يشغل المهندس ثامر الشرهان منصب العضو  المنتدب 	 
لش���ركة أكوا باور، وش���غل س���ابقا منصب الرئيس والمدير 
التنفيذي لش���ركة مرافق لمدة س���بع سنوات، وهي شركة 
تخدم المدينتين الصناعيتين الكبيرتين في الجبيل وينبع. 
وعمل كذلك كرئيس للشركة السعودية للبتروكيماويات، 
ورئيس لشركة سابك لخدمات المرافق )سابتانك(، ومدير 

أول لدى الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(.
واس���تطاع خ���ال عمله ف���ي )س���ابك( والش���ركات التابعة 	 

له���ا تكوين س���جل حاف���ل باإلنجازات الفري���دة في قطاعي 
الصناعة والمرافق. 

وتش���مل إنجازات���ه الت���ي تمت���د عب���ر 30 عاما ف���ي القطاع 	 
الصناع���ي تحقي���ق نم���و اس���تثنائي ف���ي كل ش���ركة م���ن 
الش���ركات الت���ي عمل بها، كما تم الكش���ف عن���ه علنا في 

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

ف���ي مجال اإلدارة العملية والتنفيذية في قطاعي الصناعة 
والمرافق، كما يش���غل كذل���ك منصب عضو مجلس إدارة 

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

بكالوريوس العلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

اخلربات العملية
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

 السعودية 

 2017/9/11 م

سعادة املهندس

تركي سعيد العمري

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ت�����اري�����خ ال���م���ي���������������اد :

ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

1974/10/17

نائب رئيس مجلس االدارة
 من  2017/10/2 م

مهن���دس ميكانيك���ي تخرّج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في آب 	 
1998 مع درجة بكالوريوس في علوم هندسة الميكانيك التطبيقية. 

19 عام���اً م���ن الخب���رة ف���ي مج���االت البتروكيماوي���ات والمراف���ق، معظمها في الش���ركة 	 
الس���عودية للصناعات األساس���ية )سابك(/الشركة الس���عودية للبتروكيماويات )صدف( 
)مدينة الجبيل الصناعية(، والش���ركة الس���عودية للكهرباء، والمؤسس���ة العامة لتحلية 
المي���اه المالح���ة، إلى جان���ب توليه منصب المدير العام لش���ركة مرافق )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(	 
نائ���ب رئي���س العملي���ات – المملك���ة العربي���ة الس���عودية ، منذ انضمام���ه لفريق عمل 	 

»نوماك«، تولى تركي إدارة عمليات الشركة كافة في المملكة العربية السعودية، بما 
يش���مل جميع وحدات األعمال. وتبلغ القدرة اإلنتاجية التراكمية لمحطات نوماك في 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية 12,045 ميجاواط من الكهرب���اء و2,224,920 متر مكعب 

من المياه يومياً. 
مجالس اإلدارة 

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

رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة محط���ة الش���عيبة لتحلية المي���اه المالحة وتولي���د الطاقة 	 
الكهربائية )التوس���عة(، الش���عيبة، المملكة العربية السعودية، بقدرة إنتاجية 250,000 

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

الجبي���ل الصناعي���ة، المملكة العربية الس���عودية بق���درة إنتاجي���ة 2,750 ميجاواط من 
الكهرباء و800,000 متر مكعب من المياه يومياً 

عضو مجلس إدارة في ش���ركة رابغ للكهرباء، رابغ، المملكة العربية الس���عودية، بقدرة 	 
إنتاجية إجمالية 520 ميجاواط من الكهرباء و188,000 متر مكعب من المياه يومياً 

عض���و مجل���س إدارة في المعهد العال���ي لتقنيات المياه والكهرب���اء، الرياض، المملكة 	 
العربية السعودية 

عض���و مجل���س إدارة ف���ي المحط���ة الكهروضوئي���ة لتولي���د الكهرباء بالطاقة الشمس���ية 	 
التابعة لنوماك، كرازخلوفو، بلغاريا، بقدرة إنتاجية 60 ميجاواط من الكهرباء 

عض���و مجلس إدارة في محطة بنبان للطاقة الشمس���ية التابع���ة لنوماك، 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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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

البريطانية

من 2016/8/28

سعادة السيد

كاشف محبوب رانا

محاس���ب قانون���ي معتم���د ع���ام 2001 )معه���د المحاس���بين القانونيي���ن ف���ي 	 
الباكستان(

 المدير المالي »أكوا باور«  نيسان 2013- حتى تاريخة 
مدير المحاسبة والمراقبة المحاسبية والضرائب كانون الثاني 2009 -  آذار 2013

م���ن خ���ال إدارت���ه لس���وق رأس الم���ال الممل���وك واألنش���طة التمويلي���ة الخاص���ة 	 
بالمجموعة واستثماراتها، قاد رانا طرح األوراق المالية مع المؤسسات ذات السيادة 
في المملكة العربية الس���عودية، ومؤسسة التمويل الدولي، كما أعد إلدراج الشركة 
في البورصة السعودية. ويقود   عملية تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في مجاالت 
التخطي���ط طويل األج���ل والتدقيق والمحاس���بة وإع���داد التقارير والتأمي���ن والخزينة 
وهيكلة الضرائب. وباإلضافة لما س���بق يتولى تمثيل الش���ركة في العديد من لجان 
التدقي���ق، ومجل���س اإلدارة، واللج���ان التنفيذي���ة، واإلدارية في مختلف المش���اريع 

التجارية المشتركة. 
مشروع »أكوالينغ إيه اس Aqualyng AS” تموز 2008 –كانون األول 2008  

كمدي���ر تموي���ل المش���روع، تولى مس���ؤولية تقييم وهيكل���ة االس���تراتيجيات وتنفيذها 	 
لتنظي���م المراف���ق المالي���ة ف���ي المش���روع، وإدارة العاق���ات م���ع المؤسس���ات المالية 
المختلفة. وإلى جانب تقديمه لخبراته الواس���عة في مجال تطوير المش���اريع التجارية، 
قاد رانا، خال مراحل تنفيذ المش���روع، عملية تقييم أنش���طة تطوير المش���اريع ووضع 

أطر لها، كما قدم الدعم االستراتيجي لخطط إدارة األعمال.
شركة »إيه إي اس AES”  كانون الثاني 2001–حزيران 2008

ش���غل خ���ال فت���رة عمله ف���ي ش���ركة “إي���ه إي اس” أدواراً مختلفة في مج���االت تطوير 	 
المش���اريع وتمويلها، وتمويل العمليات التش���غيلية. وكمدير مالي للش���ركة في منطقة 
الش���رق األوس���ط، ق���اد فريق���اً مالياً على مس���توى اإلقليم، حي���ث تولّى عملي���ة تحديد 
الميزانية، ووضع خطط العمل طويلة األجل وصياغة استراتيجيات االستحواذ، وغيرها 
من المهام. وإلى جانب ذلك، أشرف على إتمام صفقة تمويل بقيمة 225 مليون دوالر 
أمريك���ي م���ع أطراف متعددة لتمويل مش���روع بقدرة إنتاجية تع���ادل 370 مليون واط، 
كم���ا تول���ى قي���ادة مهمة خاصة أخرى تمثل���ت في إتمام صفقة لبي���ع حصة األقلية في 
األصول، حيث نفّذ عملية التقصي الازمة إلتمام بيع األصول. وكان قد شغل العديد 

من المناصب اإلدارية في شركات مختلفة حول المنطقة. 

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

عضوًا في مجلس اإلدارة

 لغاية  2018/3/19
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

الهندية

 2018/3/20 م

سعادة السيد

جاسديب اناندا

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

عضوًا في مجلس اإلدارة

محاس���ب قانوني )مؤه���ل في عام 1997( من معهد المحاس���بين 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 	 
القيادي���ة المالي���ة والتش���غيلية لخدم���ات دع���م البنية التحتية في األس���واق 

الناشئة.
 اكوا باور	 
CFO- المنطقة الدولية حزيران 2016 حتى اآلن	 
تطوي���ر اإلس���تراتيجية المالي���ة واإلش���راف عل���ى تنفيذه���ا ف���ي جمي���ع أنحاء 	 

المنطقة الدولية وإدارة العاقات اإلستراتيجية مع الجهات المعنية الداخلية 
والخارجي���ة لحماي���ة مصال���ح الش���ركة والتأكد م���ن أن األنش���طة المالية في 
جميع المناطق الدولية تتم بالتوافق مع األهداف اإلستراتيجية للمجموعة.

 Aggreko PLC شباط 2001 إلى تموز 2016	 
خ���ال الفترة الزمنية في أجريكو ، عمل في العديد من المناصب العليا في 	 

الش���ؤون المالية والمبيعات والتجاري���ة واإلدارة العامة مع االهتمام بالعديد 
من المناطق الجغرافية بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط 
وأفريقي���ا وأمري���كا الجنوبية. المس���ؤول المال���ي عن  أعمال المش���اريع التي 
كان���ت مبيع���ات أكثر م���ن 1B دوالر أمريكي. عمل في توس���يع 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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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

األردنية

 2013/3/17 م

سعادة السيد

زيدون ممدوح عبد الرحمن أبو حسان

بكالوري���وس عل���وم مالي���ة ومصرفية من جامع���ة جنوب كاليفورني���ا )الواليات 	 
المتحدة( خريج عام 1988.

مستشار لرئيس  صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.	 
11 عام���اً م���ن الخب���رة بأم���ور االس���تثمار واألعمال وقط���اع المص���ارف وتمويل 	 

المشاريع والمساهمات الخاصة .
 تقل���د ع���دة مناصب بصندوق اس���تثمار أم���وال الضم���ان االجتماعي )الوحدة 	 

االستثمارية سابقاً( ومنذ التأسيس.
عمل مدير لدائرة تمويل المش���اريع والمس���اهمات الخاص���ة، ومديراً  للدائرة 	 

المالية واإلدارية خال فترة التأسيس وكانت هذه الدائرة  تشمل في حينها 
الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

 عمل مستش���ار للمدير العام  لاس���تثمارات االس���تراتيجية  عندما تم انتدابه  	 
لفترة ثاث سنوات لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. 

عمل على صياغة قانون التقاعد االختياري التكميلي. 	 
لآللي���ات	  المتح���دة  الش���ركة  ل���دى  حوس���بة  عق���ود  مدي���ر   عم���ل 

.IBM حينها كانت منبثقة عن  JD Edwards United Business Machines
عمل مدير لدائرة التمويل في ش���ركة الجيدة للس���يارات والتجارة خال س���نة 	 

2000 وسنة 2001 . حينها كانت شركة الجيدة اكبر شركة خاصة بقطر وبحجم 
مبيعات سنوي يفوق ال 25 مليون دوالر. 80% من تلك المبيعات كانت من 

خال التمويل الداخلي.
عم���ل في القطاع الخ���اص في مجال تصنيع الس���يراميك وتجارة المنتوجات 	 

البحرية لمدة سبعة سنوات.
عم���ل ف���ي القطاع المصرفي في الواليات المتح���دة في كاليفورنيا لمدة ثاث 	 

سنوات في قطاع التمويل العقاري والتمويل التجاري ما بين عام 1989 وعام 
1992 وتخللها اإللتحاق ببرنامج التدريب في البنك ومدته ستة عشر شهراً.

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ت�����اري�����خ ال���م���ي���������������اد :

1968/5/1
ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

عضوًا في مجلس اإلدارة
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

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	 
 خبي���ر مالي للعديد من مش���اريع الخصخص���ة ) االتصاالت األردنية ،الملكية 	 

األردني���ة ، ش���ركة البري���د األردني ، مؤسس���ة س���كة حديد العقب���ة ،الخطوط 
البحرية ، هيئة النقل العام ، هيئة الطيران المدني والشركات المنبثقة عنها( 

2002 -1998
 مدي���ر مديري���ة الدراس���ات واألبحاث والمعلوم���ات في دائ���رة 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  االسامي	 
 رئيس مجلس ادارة شركة عقاري للصناعات واالستثمارات العقارية	 
 نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية األردنية للمالية اإلسامية .	 
 باحث اقتصادي في الوحدة االقتصادية / مركز الدراس���ات اإلستراتيجية في 	 

الجامعة األردنية . 
  ممتح���ن خارج���ي لرس���ائل الماجس���تير / قس���م االقتص���اد/ كلي���ة االقتصاد 	 

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

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ت�����اري�����خ ال���م���ي���������������اد :

1955/12/30م
ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

عضوًا في مجلس اإلدارة

 دكتوراه اقتصاد من جامعة )LEICESTER(  / بريطانيا/ 1990.	 
 	 / )LEICESTER( ماجس���تير ف���ي اقتصاديات السياس���ة العام���ة من جامع���ة 

بريطانيا/1987.
 بكالوريوس اقتصاد وإحصاء من الجامعة األردنية / 1979.	 
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

لبناني

 2017/8/1 م

سعادة السيد

مكرم خوري
يتمتع الس���يد خوري بخبرة تزيد عن خمس���ة وثاثين عاماً في قيادة شركات 	 

إدارة الهندس���ة واإلنشاءات، والتي تشمل قطاعات الصناعة والبتروكيماويات 
والنفط والغاز والبنية التحتية والمباني، ويش���غل 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 السيد مكرم في العديد من مجالس الشركات التابعة لشركة 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

ت�����اري�����خ ال���م���ي���������������اد :

1956/7/12
ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

عضوًا في مجلس اإلدارة

دكت���وراه هندس���ة، جامع���ة جن���وب كاليفورني���ا، ل���وس أنجل���وس، كاليفورنيا، 	 
الواليات المتحدة األمريكية 

ماجستير إدارة أعمال، كلية إدارة األعمال، لوزان، سويسرا	 
شهادة مهندس معتمد، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية	 
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال����ع����ض����وي����ة :

األردنية

 2014/7/1 م

سعادة املهندس

زياد جربيل صربه

درجة البكالوريوس في الهندس���ة الميكانيكية من جامعة اليرموك منذ عام 	 
.1984

التحق بالعمل في وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ عام 1987، حيث عمل 	 
خ���ال الفت���رة 1987 – 1996 ف���ي مديرية الطاقة المتجددة ف���ي هذه الوزارة 
كمهندس دراس���ات ومش���اريع من أبرزها مش���روعي طاقة الري���اح التجريبية 
ف���ي منطقت���ي حوفا واإلبراهيمية/محافظة اربد ، باإلضافة دراس���ات الجدوى 
االقتصادية لمش���روع الطاقة الشمس���ية الحرارية لتوليد الكهرباء في منطقة 
القويرة/العقب���ة . وف���ي ع���ام 1997 أصب���ح رئيس���اً لقس���م تطبيق���ات الطاق���ة 

المتجددة .  
 ش���ارك ف���ي العديد من الدورات التدريبية والمؤتم���رات محلياً وعربياً ودولياً 	 

في مجال الطاقة بش���كل عام والطاقة البديلة بش���كل خاص من أبرزها دورة 
تدريبي���ة متقدم���ة لمدة عام في ايطالي���ا )1989-1990( في مجال المعلومات 
المناخي���ة ومصادر الطاقة المتج���ددة، ودورة أخرى متخصصة لمدة عام في 

ألمانيا )1998-1999( في مجال طاقة الرياح باللغة األلمانية.
ش���غل عض���واً ف���ي العدي���د م���ن اللج���ان الفني���ة ولج���ان العط���اءات الخاصة 	 

للدراس���ات والمش���اريع في مجال عمل المديرية من أبرزها مشاريع التوليد 
الخاص للكهرباء من الصخر الزيتي وطاقة الرياح والطاقة الشمس���ية وطاقة 

النفايات ولجان العروض المباشرة للطاقة المتجددة. 
كم���ا أنه عضواً ف���ي مجلس أمناء المرك���ز اإلقليمي للطاق���ة المتجددة وكفاءة 	 

الطاق���ة ف���ي القاه���رة وفي مجل���س إدارة مركز الطاق���ة في الجامع���ة األردنية، 
وعضواً في اللجنة التوجيهية العالمية لمؤتمر الطاقة المتجددة التابع للشبكة 
العالمية للطاقة المتجددة. ويعمل كضابط ارتباط لألردن لدى الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة اإليرينا ولدى االتحاد من أجل المتوسط.  

التحصيل العلمي

اخلربات العملية

ت�����اري�����خ ال���م���ي���������������اد :

1960/10/22
ال����م����ن����ص����ب ال����ح����ال����ي

عضوًا في مجلس اإلدارة
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سعادة السيد ندمي رزيف
الرئيس التنفيذي  

الخبرات العملية 
يش���غل الس���يد ندي���م رزفي الرئي���س التنفيذي في ش���ركة تولي���د الكهرباء 	 

المركزية  .

ويعتب���ر خبي���راً مالياً من الباكس���تان ، وال���ذي لديه أكثر م���ن 23 عاما من 	 
الخبرة في قيادة وبناء األعمال التجارية.  

وقبل انضمامه إلى ش���ركة توليد الكهرباء المركزية ، كان يش���غل الرئيس 	 
التنفي���ذي للعملي���ات ف���ي ش���ركة هج���ر النت���اج الكهرب���اء ف���ي المملك���ة 
العربي���ة الس���عودية منذ ع���ام 2013 والرئي���س التنفيذي لش���ركة أكوا باور 
ب���ركاء/ عُم���ان من ع���ام 2007 إلى عام 2012، وكان ل���ه دور فعال في الفوز 
بالعديد من األوس���مة لش���ركة ب���ركاء النتاج الطاقة وتحلي���ة المياه بما في 
ذل���ك توس���يع مرفق المي���اه الموجودة في ب���ركاء  وتح���ت قيادته  حققت 
ش���ركة بركاء سجل خالي من االصابات في مجال السامة لعشر سنوات، 
 وكان مس���اهما رئيس���يا ف���ي تأس���يس ث���اث ش���ركات للكهرب���اء والمي���اه

وخبرت���ه   )AES PakGen و   ACWA Power Barka, AES Lalpir  (
الرئيسية هي في مجال المالية وبناء االعمال والتشغيل.

ال�ج�نس�ي�ة: الباكستانية .
تاريخ التعيين:

 2014/10/19 

تاريخ المي���اد :

1967 /5/27 

أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية 
ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم

3.ب.
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املهندس ماهر حممد عطية طبيشات

الخبرات العملية 
2012/1/27   المدير التنفيذي إدارة الموجودات حتى تاريخة. 	 
2010/12/1–  2012/1/26 مدير تنفيذي تشغيل وصيانة. 	 
2009/6- 2010/11/30 مدير تنفيذي موجودات/ شركة توليد الكهرباء المركزية.	 
5/ 2007- 5/ 2009 مدير تطوير األعمال/ شركة توليد الكهرباء المركزية.	 
5/ 2005-2007/5   مدير دائرة الهندسة الميكانيكية/ شركة توليد الكهرباء المركزية.	 
10/ 2003- 2005/4 نائب/مدير مشروع/ شركة توليد الكهرباء المركزية.	 
2002/6- 2003/9 مش���روع رح���اب الدورة المركبة/مدقق تصاميم الموردين/ ش���ركة توليد 	 

الكهرباء المركزية.
2001/5- 2002/5  مهندس مشروع ورئيس مهندسين ميكانيكيين/مشروع محطة العقبة 	 

الحرارية )مشروع حرق الغاز ( .
2001/1- 2001/4 مهندس ميكانيكي مشروع توسعة رحاب/شركة توليد الكهرباء المركزية.	 
1995-1999 عدة مناصب شركة الكهرباء الوطنية.	 
1992 - 1995 سلطة الكهرباء األردنية.	 
1991 -1992 مهندس ميكانيكي/القوات المسلحة األردنية.	 

ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .
تاريخ التعيين: 1992/8/23

تاريخ المي���اد : 1967/12/12
التحصيل العلمي: 

بكالوريوس هندسة ميكانيكية-
جامعة العلوم والتكنولوجيا

المنصب الحالي : المدير التنفيذي إدارة الموجودات

السيدة زكية عبدالغني سليمان جرادنة

الخبرات العملية 
2018/11/7 الرئيس التنفيذي المالي حتى تاريخه	 
2014 - المراقب المالي حتى تاريخ  2018/11/6.	 
2007- آذار2014 : مدير تنفيذي / مالية - شركة توليد الكهرباء المركزية	 
1999 - 2006 : مدير مالي - شركة توليد الكهرباء المركزية	 
1997 - 1998 : رئيس وحدة تطوير األنظمة - شركة الكهرباء الوطنية	 
1983 - 1996 : محاسب في سلطة الكهرباء األردنية	 

ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .
تاريخ التعيين: 1983

تاريخ المي���اد : 1962/11/7
التحصيل العلمي: 

بكالوريوس محاسبة واقتصاد عام 

1983 الجامعة األردنية

المنصب الحالي : الرئيس التنفيذي المالي
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املهندس علي حسني إبراهيم الرواشده

الخبرات العملية 
2012/1/27   المدير التنفيذي تشغيل وصيانة حتى تاريخة. 	 
2009/8/20 –  2012/1/26 مدير تنفيذي لقطاع الخدمات الهندسية.	 
2008/9/2 –  2009/8/19 مدير دائرة الهندسة الميكانيكية / إدارة  التطوير والمشاريع.	 
2006/5/31 – 2008/9/1 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية / إدارة التطوير والمشاريع.	 
2002/8/20 – 2006/5/30 مهندس أول في دائرة الهندسة الميكانيكية / إدارة المشاريع.	 
2000/1/1 – 2002/8/19 مهندس صيانة ميكانيكية / محطة العقبة الحرارية.	 
1996/2/4 – 2000/1/1 مهندس إشراف / مشروع محطة العقبة الحرارية / المرحلة الثانية.	 
1995/5/2 – 1996/2/3 مهندس صيانة في الشركة العربية للصناعات الورقية والكرتون.	 
1994/3/1 – 1995/4/30 مهندس مبيعات في شركة جرش للطاء الكهروكيميائي .	 

ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .
تاريخ التعيين: 1996/2/4

تاريخ المي���اد : 1971/2/18
التحصيل العلمي: 

بكالوريس هندسة ميكانيك / قوى 

حرارية

المنصب الحالي : المدير التنفيذي تشغيل وصيانة

السيدة علياء رضوان عبداهلل حياصات 

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 	 

ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .
تاريخ التعيين: 2000/2/1

تاريخ المي���اد : 1977/3/12
التحصيل العلمي: 

بكالوريوس أدب انجليزي – الجامعة 

االردنية 1999

المنصب الحالي : أمين سر مجلس االدارة 
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أحمد حممد عبدالرحمن اللوزي

الخبرات العملية 
المدير التنفيذي لسلس���لة التزويد باإلضافة إلى مس���ؤولياته في الموارد البشرية ،الشؤون 	 

القانونية والعطاءات.
العم���ل في س���لطة الكهرباء االردنية ، وش���ارك ف���ي مجال اختصاصه في  اج���راءات إعادة 	 

هيكل���ة وخصخص���ة قطاع الكهرباء ف���ي األردن من خال تحويل س���لطة الكهرباء االردنية 
 من مؤسس���ة حكومية إلى قطاع خاص عام 1997 تحت مس���مى ش���ركة الكهرباء الوطنية

 NEPCO ، والت���ي ت���م اع���ادة هيكلتها إلى ثاث ش���ركات احداهن ش���ركة تولي���د الكهرباء 
المركزية عام 1999.

المشاركة في تنفيذ مشاريع تطوير الموارد البشرية في 2007، 2009 و 2012 ، وما تضمنته 	 
م���ن مس���ح س���وق الرواتب ، مس���ح رض���ا الموظفين ، الوص���ف الوظيفي ، تحلي���ل العمل ، 
الهي���اكل التنظيمي���ة ، إدارة التغيير وإدارة الموارد البش���رية ، باإلضافة إلى تنفيذ مش���اريع 
التحدي���د األمث���ل للق���وى العاملة  في األع���وام  2010 ، 2016 و 2017  والتي أدت إلى زيادة 

الكفاءة والفعالية ، وانشاء بيئة عمل صحية.
س���اهم في بناء عاق���ات صناعية مع أط���راف اإلنتاج والمس���اهمين والموظفين وممثليهم 	 

والمحافظ���ة عليه���ا ، كما قاد العدي���د من المفاوضات مع ممثل���ي الموظفين لحل أي نزاع 
عمالي وتقليل تأثيره على بيئة العمل .

و مؤخراً تم إضافة سلسلة التزويد إلى نطاق عمل السيد اللوزي.	 
مجاالت الخبرة:	 
الموارد البشرية	 
سلسلة التزويد 	 
العاقات الصناعية	 

ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .
تاريخ التعيين: 13 / 7 / 1987

تاريخ المي���اد : 23 / 3 / 1965
التحصيل العلمي: 

 	 / األع���م���ال  إدارة  ب��ك��ال��وري��وس 
الجامعة األردنية.

إدارة 	   / ال��م��اج��س��ت��ي��ر  درج������ة 
األعمال.

الدبلوم المهني في ادارة الموارد 	 
البشرية.

المنصب الحالي : المدير التنفيذي / سلسلة التزويد ، رئيس إدارة الموارد البشرية بالوكالة

السيدة سمرية سمري زرافيلي 

الخبرات العملية 
2018/2/1 حتى تاريخه مدير دائرة تدقيق الداخلي بالوكالة	 
2016/1/1 - 2018/1/31       رئيس قسم إدارة التقارير	 
2013/1/1 - 2015/12/31      رئيس قسم إدارة التقارير بالوكالة	 
1999/7/10 - 2012/12/31     محاسب - شركة توليد الكهرباء المركزية    	 
1995/1/14 - 1999/7/8         محاسب - القطاع الخاص	  ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .

تاريخ التعيين: 1999-7-10
تاريخ المي���اد : 1973-12-20

التحصيل العلمي: 
بكالوريوس محاسبة -1995

المنصب الحالي : مدير دائرة التدقيق الداخلي بالوكالة 2018-2-1
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السيد علي )حممد زهري( علي عبداهلل

الخبرات العملية 
2017/10/1 لغاية االن  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.	 
ال�ج�نس�ي�ة: األردنية . 12/ 1994 – 9/ 1996 : محاسب في الشركة االردنية لاستثمار في الصناعات الكهربائية.	 

تاريخ التعيين: 27 / 7 / 1999
تاريخ المي���اد : 3 / 1 / 1970

التحصيل العلمي: 
 1992 بكالوريوس محاسبة – 	 

الجامعة االردنية
 1997 دبلوم عالي دراسات عليا 	 

ادارة أعمال – الجامعة االردنية 

المنصب الحالي : المدير المالي

السيد غيث تركي عبيدات

الخبرات العملية 
2017/10/1 لغاية االن  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.	  ال�ج�نس�ي�ة: األردنية .

تاريخ التعيين: 2001/9/1
تاريخ المي���اد : 1977/5/31

التحصيل العلمي: 
 بكالوريوس في المحاسبة   

)JCPA   ACPA(

المنصب الحالي : مدير دائرة المحاسبة



التقرير السنوي 2018
شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

26

بل���غ الحم���ل األقصى للنظام الكهربائي الموحد )3205( ميجاواط في عام 2018 مقارنة مع )3320( ميجاواط في 
ع���ام 2017 ، كم���ا بل���غ إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة )20286( جيجاواط س���اعة في عام 2018  مقارنة مع 
)20760( جيجاواط ساعة في عام   2017 اي بنسبة نمو مقدارها  )-2.3 %(. ساهمت الشركة من خال استطاعتها 
البالغة )1044( ميجاواط والتي تشكل )20%( من اجمالي استطاعة النظام الكهربائي بإنتاج،  )1833.6( جيجاواط 

ساعة اي ما نسبته )9%( من اجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة في عام 2018.
بلغ���ت مبيع���ات الش���ركة م���ن الطاقة الكهربائي���ة )1749.3( جيجاواط س���اعة في عام 2018 ، مقاب����ل  )4126.4( 

جيجاواط ساعة في عام 2017  .

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

4

2018
كشف المساهمين 

الذين تزيد 
نسبتهم عن %5

الجنسية%عدد األسهماسم المساهم
اردنية50.83%15,250,000شركة انارة الستثمارات الطاقة

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

2017
كشف المساهمين 

الذين تزيد 
نسبتهم عن %5

الجنسية%عدد األسهماسم المساهم
اردنية50.83%15,250,000شركة انارة الستثمارات الطاقة

اردنية40.00%12,000,000شركة إدارة المساهمات 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

النسبةالموردون الرئيسي�ون
95%شركة مصف�������������اة البترول االردن�ي����ة

5%شركة البترول الوطني����������������������ة 

النسبةالعماء الرئيسي�ون
100%شركة الكهرباء الوطنية
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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 
األردني���ة الهاش���مية قد كفلت ش���ركة الكهرب���اء الوطنية في جميع اتفاقيات ش���راء الطاقة التي أبرمت ما بين الش���ركة 
وش���ركة الكهرباء الوطنية بتاريخ 2007/9/20 كما وأن حكومة المملكة األردنية الهاش���مية قد كفلت للش���ركة بموجب 
االتفاقي���ة التنفيذي���ة المبرم���ة بتاري���خ 2007/9/20 مجموعة من األمور من بينها االس���تقرار في الضرائب والتش���ريعات 

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

تلتزم ش���ركة توليد الكهرباء المركزية بتطبيق والمراجعة المستمرة ألنظمة الجودة لغايات التطوير المستمر 	 
 .TUV ألنظمة الجودة المتكاملة المطبقة بالشركة وللحفاظ على الشهادات الممنوحة من قبل شركة

 	 ISO 9001-2015 ت���م تجديد ش���هادات الج���ودة المتكاملة وفق���اً لمتطلبات النظ���ام الجديد إلدارة الج���ودة
ونظ���ام إدارة البيئ���ة ISO 14001-2015 ونظام إدارة الس���امة والصحة المهنية OHSAS من قبل الش���ركة 

المانحة للشهادات TUV لمدة ثاثة سنوات. 
تم متابعة تطبيق أنظمة الجودة المتكاملة  الجديدة وقياس فاعليتها عن طريق التدقيق الداخلي والخارجي 	 

كل س���تة أش���هر ومتابع���ة اغاق جميع الماحظ���ات الواردة في تقاري���ر التدقيق والمراجع���ة اإلدارية  و عمل 
مراجعة و تقييم بش���كل س���نوي للمخاطر الداخلية والخارجية المؤثرة على الش���ركة و عمل االجراء  الضروري 
لكل مخطر من المخاطر و بناء عليه يتم تحديد و بناء و مراجعة االستراتيجية للشركة بشكل فعال و مستمر 
حس���ب المتغي���رات مما  يضمن تحقيق جميع متطلبات نظام الج���ودة المتكامل وينعكس إيجابا في عملية 

التطوير و التحسين المستمر ألنظمة الجودة المتكاملة.

احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها 
الشركة مبوجب القوانني واألنظمة

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

على عمل الشركة أو قدرتها التنافسيـــة

7

8.أ.

اجلودة والتدقيق الفنــــي 8.ب.
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الهيكل التنظيمي للشركـــة9.أ. 
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ال���دورات	 
إيمان���ا  بأهمي���ة عملية التعلم والتطوير في تعزيز قدرات ومهارات الكادر الوظيفي ومواكبة أخر المس���تجدات في 
جمي���ع المج���االت الفنية واإلدارية، حرصت دائرة التعلم والتطوير على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية خال 
العام 2018 في المجاالت الفنية الهندس���ية، المالية واإلدارية للمس���اهمة في زيادة كفاءة الموظفين وتحس���ين 

األداء بما يخدم مصلحة العمل.
 ولاط���اع عل���ى احدث المس���تجدات في مجال التقنيات واألنظمة الحديثة في تطوير العمل ومش���اركة المعرفة 
وتبادل الخبرات، وبهدف تمثيل الشركة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية، شارك عدد من موظفي الشركة في 
العديد من المؤتمرات وورش العمل والملتقيات في المجاالت الفنية، الهندسية، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات 

والمجاالت المالية واإلدارية.

عــدد موظـفي الشـركة وفئـــات مؤهالتهم9.ب. 

نشاطات دائرة التعلم والتطوير للعام 92018.ج. 

دبلوم متوسط 

ثانوية عامة 

اقل من
 ثانوية عامة 

ماجستير 

بكالوريوس

1

7

137

276

161

95

677
0.148

1.034

20.236

40.768

23.781

14.032

100

عدد الموظفين 
في الشركة حسب 

المؤهل العلمي لغاية 
2018/12/31

المجموع دكتوراة 
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عدد الساعات التدريبية اإلدارة  

8200التشغيل والصيانة
426الموجودات

100.5أمين سر المجلس ومكتب الرئيس 
479.5اإلدارة المالية 

393الموارد البشرية 
37.5التأمين الصحي 

193.5إدارة الصحة والسامة المهنية 
286التدقيق 

562تكنولوجيا المعلومات 
957.5إدارة سلسلة التزويد 

72.5العاقات العامة
11708المجموع

التدريب حسب الموقع :	 

توزيع الساعات التدريبية على اإلدارات:	 

عدد الساعات التدريبية عدد المنتفعين من التدريب  الموقع

823469.5المكاتب الرئيسية 
1544266العقبة 
44784.5الزرقاء 
802143رحاب 
11466الريشة

378.5سد الملك طال 
11500.5المفرق

38511708المجموع
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عدد الطاب موقع التدريب

3محطة الزرقاء  )أكوا باور(
3محطة العقبة الحرارية 

46محطة توليد رحاب
52المجموع

عدد المتدربينالجامعة/ المدرسة

5جامعة البلقاء التطبيقية
2الجامعة الهاشمية

1جامعة الحسين بن طال
1مدرسة البكالوريا

2جامعة الطفيلية التقنية
14جامعة العلوم والتكنولوجيا

25جامعة اليرموك
2جامعة األميرة سمية

52المجموع

خدمة المجتمع المحلي :	 
تس���اهم الش���ركة في خدم���ة المجتمع المحلي من خال تحس���ين كف���اءة ومعرفة خريجي الجامع���ات والمعاهد 
األردني���ة، م���ن خال برامج تدريب عملية في مواقع ومحطات الش���ركة المختلفة، كما تس���هل الش���ركة الزيارات 
والرح���ات العلمي���ة لطاب الجامع���ات والمعاهد لاطاع على األنظمة والتقنيات المس���تخدمة في توليد الطاقة 

الكهربائية حيث تم تدريب )52( طالبا خال العام 2018 وتوزيعهم حسب االتي:   
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اليوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خال السنة الاحقة ولها تأثير  مادي عليها.

واصلت الش���ركة في عام 2018 اس���تخدام المصادر المحلية للطاقة المتوفرة في المملكة واستغال المتاح منها 
في توليد الطاقة الكهربائية.

اخملاطر التي تتعرض الشركة لها10

اإلجنازات التي حققتها الشركة عام 112018

االستفادة من مصادر الطاقة املتاحة إلنتاج الكهرباء1.11

الغاز الطبيعي في حقل الريشة	 
واصل���ت الش���ركة اس���تخدام الغ���از الطبيع���ي المتوفر في حقل الريش���ة التابع لش���ركة البترول الوطني���ة في انتاج 
الكهرباء من التوربينات الغازية العاملة بقدرة ) 60 ( ميجاواط، حيث انتجت هذا العام باستخدام الغاز الطبيعي 
)246.2( جيج���اواط  س���اعة، وق���د بلغت نس���بة مس���اهمة محطة توليد الريش���ة من االنت���اج االجمالي لمحطات 

الشركة في عام 2018 )13.5%( مقارنة مع )5.55%( في عام 2017.

طاقة الرياح 	 
واصلت الشركة االستفادة من طاقة الرياح في انتاج الطاقة الكهربائية من محطتي توليد كهرباء حوفا واالبراهيمية 
حي���ث بلغ���ت كمي���ة الطاقة الكهربائية المباعة )1.14(  جيجا واط س���اعة، مما س���اهم في تخفي���ض تكلفة انتاج 

الطاقة الكهربائية في محطات الشركة بقيمة ) 82616(  دينار.

الغاز الحي��وي	 
تواصل شركة الغاز الحيوي األردنية )المملوكة مناصفة بين شركة توليد الكهرباء المركزية وأمانة عمان الكبرى( في 
تنفي���ذ خططه���ا وبرامجها للعام 2018 والهادفة لتحقيق أعلى مس���تويات الخدمات م���ن الطاقة الكهربائية والخدمات 
البيئي���ة م���ن خال اس���تخراج أكبر كمي���ة ممكنه من الغاز الناتج ع���ن معالجة النفايات العضوي���ة في مكب الرصيفة 
واس���تطاعت اس���تخراج م���ا مجموع���ه )3,015,000( م3 من الغاز الحيوي خال ع���ام  2018 وبالتالي الحد من انبعاثه، 
وكان مجموع س���اعات تش���غيل وحدات التوليد في الش���ركة )6,288 س���اعة( عمل لعام 2018، وبلغت كمية الطاقة 
المول���دة لع���ام 2018 )3,350( ميجاواط ، مجموع الغاز الحيوي المس���تخرج من المكب منذ بدأ المش���روع 2000/6 
حتى تاريخ 2018/12/31 هي )83,828,335( م3 وكمية الطاقة المنتجة منذ بدء المشروع حتى تاريخ 2018/12/31 

هي )111,489( ميجاواط.
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واصلت شركة توليد الكهرباء المركزية سعيها لتحقيق رؤيتها ورسالتها في مواكبة التطوير والتحديث المستمرين 
في أنظمه العمل وآليات تنفيذها واالهتمام بصحة وسامة العاملين والمحافظة على البيئة المحيطة والممتلكات 

فقد تم انجاز وتحقيق ما يلي:
 قام���ت الش���ركة بتطوي���ر إجراءات الش���ركة للتوافق مع التحدي���ث الجديد في أنظم���ة اإلدارة المتكاملة حيث 	 

حصلت على ش���هادات الجودة ISO 9001-2015 ونظام إدارة البيئة ISO 14001-2015  من خال ش���ركة 
TUV األردن.

ت���م إج���راء عملي���ات تدقي���ق داخل���ي 	 
وخارجي في مجال الصحة والسامة 
ف���ي  الع���ام  خ���ال  مرت���ان  والبيئ���ة 
مختل���ف مواق���ع الش���ركة للتأكد من 
تطبي���ق إج���راءات الصحة والس���امة 
والبيئ���ة وفق���اً للمواصفات القياس���ية 
و  ISO 14001:2015 الدولي���ة 

حي���ث   OHSAS18001:2007
ق���ام مهندس���و الش���ركة المختص���ون 
خ���ال  الداخل���ي  التدقي���ق  بعملي���ة 
شهري نيسان وتشرين األول وقامت 
ش���ركةTUV االردن بعملي���ة التدقيق 

الخارج���ي خال ش���هري حزي���ران وكانون األول وأكدت عمليات التدقيق ان الش���ركة ملتزمة بتطبيق متطلبات 
المواصفات الدولية للصحة والسامة المهنية والبيئة

تم القيام باعادة فحص جميع معدات الرفع في الش���ركة واس���تصدار ش���هادات صاحية االس���تخدام من قبل 	 
جهة خارجية معتمدة للتأكد من سامتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة خال استخدامها في مختلف االعمال 

والنشاطات في الشركة.
قامت الشركة بإجراء فحص كفاءة الرئتين واالذنين خال الربع األخير من العام لجميع الموظفين في مختلف 	 

المواقع للتأكد من سامة صحتهم المهنية في مناطق العمل ذات العاقة بالضجيج والغازات العادمة.
تابعت ش���ركة توليد الكهرباء المركزية تنفيذ سياس���ة منع التدخين في مختلف مرافق الش���ركة للحفاظ على 	 

مرافقها خالية من التدخين وذلك بهدف توفير بيئة صحية لكافة االش���خاص ومنحهم حقهم في الوجود في 
مكان خاٍل من التدخين

الصحة املهنية والسالمة والبيئة2.11
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 قامت الشركة بعمل احتفال بيوم السامة والصحة المهنية في كافة مواقع الشركة تضمن عدد من النشاطات 	 
والمحاضرات والفعاليات بمشاركة الجهات الرسمية والشركات المحيطة وممثلي المجتمع المحلي باإلضافة 
الى تدريب وتأهيل دفعات من العاملين في مختلف مواقع الشركة وبالتعاون مع دائرة التعليم والتطوير في 
دورات متخصصة في الصحة المهنية والس���امة العامة والبيئة، ومن أهم هذه الدورات )دورات نقل وتخزين 
المواد الكيماوية، تشغيل وفحص معدات الرفع، قيادة الرافعات الشوكية ودورات تركيب وفحص السقاالت 

باإلضافة الى دورة متخصصة في الوقاية من الصعقة الكهربائية( . 
 تم عقد محاضرات ودورات تدريب وتوعية داخلية للعاملين في مختلف مواقع الشركة على مختلف سياسات 	 

واجراءات ومتطلبات الصحة المهنية والس���امة العامة والبيئة، ومن أهم االجراءات التي تم التدريب عليها: 
)السامة الكهربائية، عزل مصادر الطاقة ووضع الفتات، العمل على اماكن مرتفعة، السامة في التعامل مع 

الرافعات الشوكية، السامة في التعامل مع الغازات المضغوطة والجوالت والتفتيش الدوري(.

لم يشهد عام 2018 أي إتفاقيات مع أطراف خارجية.

االستشارات واالتفاقيات واخلدمات اخلارجية3,11
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نسبة النمو ) % (20172018البيان
-107410442.79االستطاعة التوليدية ) ميجاواط (

-4332.41833.657.7الطاقة المولدة ) جيجاواط ساعة (
-196381158.7     بخاري

-208674164.5     دورة مركبة
260.4271.24.13     غازي
-21.08.659.0     مائي
-1.601.581.48     رياح

0.000.000.00     ديزل
-231.0112.751.2الطاقة المستهلكة داخليا ) جيجاواط ساعة (

5.336.1515.3النسبة المئوية للطاقة المستهلكة داخليا ) % (
-4126.41749.357.6الطاقة المباعة ) جيجاواط ساعة (

-32312362.0استهاك الوقود الثقيل ) الف طن (
-0.140.0659.1استهاك السوالر ) الف متر مكعب (

-101946.42استهاك الغاز الطبيعي / غاز الريشة ) مليون متر مكعب (
-23715958559.6استهاك الغاز الطبيعي ) مليار و ح ب (

-36.8235.413.85الكفاءة / مولد ) % (    
-34.8633.234.68الكفاءة / مصدر ) % (   

-95.9895.840.14عامل التوا فرية ) % (
-1.290.3970.2عامل التوقف القسري )%(
2.733.7738.2عامل التوقف المبرمج )%(

-6836770.88عدد الموظفين

إحصائيات مميـــزة4,11
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)1( رق������م  ش�������ك�ل 

مؤشرات األداء 
جدول رقم )1( 

20142015201620172018مؤشرات االداء
نسبة 

النمو ) % (
أ - المؤشرات الفنية

-35.7335.9736.1136.8233.239.76الكفاءة / مولد ) % (        
-33.6533.9234.0834.8633.783.10الكفاءة / مصدر ) % (      

-92.2093.3693.9195.9895.840.14عامل التوا فرية ) % (
5.835.695.615.336.1515.3نسبة الطاقة المستهلكة داخليا ) % (

ب - المؤشرات المالية
453.7292.7187.7219.1277.326.6معدل سعر الوقود الثقيل ) دينار / طن (

636.4435.7378.8467.8556.619.0معدل سعر وقود السوالر ) دينار / متر مكعب (
 معدل سعر وقود الغاز الطبيعي / محطة الريشة 

50505084129.955.0) فلس / متر مكعب (

 ج - مؤشرات القوى العاملة
-7.906.465.456.342.7157.3االنتاجية السنوية ) ج و س /  موظف (

1.381.411.491.571.590.89االستطاعة التوليدية المركبة ) ميجاواط / موظف (

٧٠

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

السنة

٢٠١٧ ٢٠١٨

٩٢٫٢٠
٩٣٫٣٦ ٩٣٫٩١

٩٥٫٩٨ ٩٥٫٨٤

(٪)

عامل التوافرية  ) % (  
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)2( رق������م  ش�������ك�ل 

مؤشرات االداء في محطات الشركة 
جدول رقم )2( 

عامل التوافرية )%(
20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

90.6892.5793.6895.0296.69العقبة الحرارية
93.1695.530.000.000.00الحسين الحرارية

93.2891.1693.3497.7394.69رحاب
93.8897.9595.3496.2892.76الريشة

98.5099.881000.000.00جنوب عمان

92.2093.3693.9195.9895.84االجمالي

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠

العقبة الحرارية رحاب

المحطة

الريشة

(٪)

٩٢.٧٦

٩٤.٦٩
٩٦.٦٩

توافرية محطات الشركة لعام 2018
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جدول رقم )3(
عامل التوقف القسري )%(

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

3.204.532.191.950.23العقبة الحرارية
3.791.450.000.000.00الحسين الحرارية

1.401.251.460.160.69رحاب
4.990.404.280.710.47الريشة

0.350.120.000.000.00جنوب عمان
2.962.732.131.290.39االجمالي

جدول رقم )4(
عامل التوقف المبرمج )%(

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

6.112.904.143.033.08العقبة الحرارية
3.063.030.000.000.00الحسين الحرارية

5.327.595.202.114.62رحاب
1.131.640.383.016.77الريشة

1.150.000.000.000.00جنوب عمان
4.843.913.962.733.77االجمالي
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كفاءة محطات الشركة 
جدول رقم ) 5 (

الكفاءة )مولد(  لمحطات الشركة )%(
20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

37.0837.0935.6735.6835.21العقبة الحرارية
27.9227.440.000.000.00الحسين الحرارية

41.5139.6239.8940.1739.29رحاب
23.8222.8321.3325.0427.39الريشة

24.3924.3928.860.000.00جنوب عمان
29.8318.020.000.000.00القرى النائية

35.7335.9736.1136.8235.41االجمالي

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

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

34.2534.1232.1932.2231.11العقبة الحرارية
25.7325.180.000.000.00الحسين الحرارية

40.7738.9639.1639.4538.46رحاب
23.6322.6121.1724.9127.26الريشة

23.5320.8319.140.000.00جنوب عمان
27.8816.840.000.000.00القرى النائية

33.6533.9234.0834.8633.23االجمالي
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المعدل الحراري لمحطات الشركة
جدول رقم ) 7 (

المعدل الحراري )مولد(  لمحطات الشركة )ك جول / ك و س(
20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

97099706100911009110224العقبة الحرارية
12895131210.000.000.00الحسين الحرارية

86739086902589619161.9رحاب
1511315769168741437813145.8الريشة

1475814760124760.000.00جنوب عمان
12069199740.000.000.00القرى النائية

10075100109971977610168االجمالي

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

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

1050910550111851117211571العقبة الحرارية
13991142960.000.000.00الحسين الحرارية

88309240919391259360.1رحاب
1523415922170031445213204الريشة

1529917282188080.000.00جنوب عمان
12914213740.000.000.00القرى النائية

1069910614105631032710834االجمالي
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الطاقة الكهربائية المولدة
جدول رقم ) 9 ( 

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة  ) ج  و  س (

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء
نسبة النمو

) % ( 
-4466.73605.02056.41984.4819.758.7العقبة الحرارية

1065.5461.50.000.000.000.00الحسين الحرارية
-2108.42041.91963.12105.8764.163.7رحاب

309.8270.7237.60240.55248.13.14الريشة
11.01.50.000.000.000.00جنوب عمان
0.470.300.520.220.4495.4االبراهيمية 

-1.901.762.741.331.1414.4حوفا
0.500.010.000.000.00القرى النائية

7964.46382.64260.44332.41833.6االجمالي
-1.6957.7-33.2-7.9019.9نسبة النمو السنوي ) % (

)3( رق������م  ش�������ك�ل 

٨١١٫١

٧٤١٫١ 

بخاري

دور مركبة

غازي

مائي

رياح

٢٧١٫١

٨٫٦ ١٫٦

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة
 حسب نوعية توليد الكهرباء في عام 2018  »ج و س«
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الطاقة الكهربائية المباعة

جدول رقم ) 10 (
الطاقة الكهربائية المباعة من محطات الشركة  ) ج و س (

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء
نسبة النمو

) % ( 
-4124.73325.81872.91818.6752.258.6العقبة الحرارية

1010.1439.30.000.000.000.00الحسين الحرارية
-2072.12008.01926.92067.9749.263.8رحاب

306.2267.0231.3238.3246.23.33الريشة
10.911.40.00.000.000.00جنوب عمان
0.460.290.510.280.280.00االبراهيمية 

1.881.752.741.321.320.00حوفا
0.470.010.000.000.000.00القرى النائية

6945.27526.96043.64126.41749.3االجمالي
-57.6-31.7-8.3819.7-5.37نسبة النمو السنوي ) % (

)4( رق������م  ش�������ك�ل 

١.٦

١,٣٠٤,٧

٨.٦

٥١٨.٦ غاز طبيعي

وقود ثقيل

مائي

رياح

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة حسب 
نوع الوقود و الطاقة االولية في عام 2018 »ج و س«
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االستهاك الداخلي للطاقة الكهربائية في محطات الشركة
جدول رقم ) 11 (

الطاقة الكهربائية المستهلكة داخليا في محطات الشركة )ميجاواط ساعة(

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء
34028028833920102119199095442العقبة الحرارية

83451379250.000.000.00الحسين الحرارية
3766934125358803780316180رحاب 
24742596180412351098الريشة

3912121380.00.0جنوب عمان
4.45.37.85.110.64االبراهيمية 

9.610.68.78.27.17حوفا
32.61.00.000.000.00القرى النائية

464311363214238859231041112737االجمالي

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

20142015201620172018محطة توليد الكهرباء

7.628.009.789.6711.64العقبة الحرارية
7.838.220.000.000.00الحسين الحرارية

1.791.671.831.802.12رحاب 
0.800.960.760.510.44الريشة

3.5414.594.610.000.00جنوب عمان
0.921.791.491.822.42االبراهيمية 

0.510.600.320.620.63حوفا
6.546.550.000.000.00القرى النائية

5.835.695.615.336.15االجمالي
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استهاك الوقود
جدول رقم ) 13 (

استهاك محطات الشركة من الوقود
محطة توليد 

الكهرباء
20142015201620172018الوحدةنوع الوقود

العقبة الحرارية
0.002652592158302950مليار و ح بغاز طبيعي
1020506753818337568322756122568طنوقود ثقيل

29150625711857متر مكعبسوالر

3234501420850.000.000.00طنوقود ثقيلالحسين الحرارية
0.00870.000.000.00متر مكعبسوالر

181041916793178856635مليار و ح بغاز طبيعيرحاب
4748641951355162متر مكعبسوالر

الف متر غاز الريشةالريشة
13074112292411644210085294378مكعب

398070056100.00متر مكعبسوالر
4237556100.000.00متر مكعبسوالرجنوب عمان
15640.000.000.00متر مكعبسوالرالقرى النائية

االجمالي

181307222713237159585مليار و ح بغاز طبيعي

الف متر غاز الريشة
13074112292411644210085294378مكعب

1343956895903337568322756122568طنوقود ثقيل
47929119698832814359متر مكعبسوالر

)5( رق������م  ش�������ك�ل 

٢١٩٢

١٠١١٢٩٢٠

غاز طبيعي
غاز طبيعي / الريشة
وقود ثقيل
سوالر

٥٢٦٦٣٩٦

٣٢٦١٥٧٨

استهاك الشركة م ن الوقود في عام  2018  »جيجا جول«
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إستطاعة محطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي
جدول رقم ) 14 (

االستطاعة االسمية لمحطات الشركة في عام 2018 ) ميجاواط (

محطة توليد 
الكهرباء

بخاري
بخاري

دورة مركبة
غازي

غاز طبيعي
غازي 
سوالر

المجموعرياحمائي

x 56656 130 العقبة الحرارية
x 130 30  رحاب / دورة بسيطة
x 1100 x 2297 97 رحاب / دورة مركبة

x 260 30 الريشة الغازية
x 4 0.32 0.08 االبراهيمية

x 5 ---------- حوفا
0.2251.125

65097290061.41044اجمالي الشركة
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جدول رقم ) 15 (
االستطاعة االسمية لمحطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي ) ميجاواط (

20142015201620172018المصدر
113921392116410741044 - شركة توليد الكهرباء المركزية

848848650650650     بخاري
297297297297297     دورة مركبة

21021018012090     غازي / غاز طبيعي
30303000     غازي / سوالر

-----     ديزل
66666     مائي
1.41.41.41.41.4     رياح

228463068332534724215 - باقي الشركات والمؤسسات
485----    أكوابور الزرقاء

10311175117511751250     شركة السمرا لتوليد الكهرباء
66666     سد الملك طال

43.5444     شركة الغاز الحيوي االردنية
432432432370370     شركة شرق عمان/ المناخر

420420420373373    القطرانة
IPP3    573573573573573
IPP4    241241241241241

5101010-    شركة شمسنا )العقبة(
117117117117-    شركة رياح االردن للطاقة المتجددة

808080--    رياح جامعة الحسين
1010---    الورد الجوري
52.552.552.5--    شمس معان

     Sun Edison 202020--    شركة
101010--    زهرة السام

mertifier  101010--    الزنبقة
Bright power 101010--    انوار االرض

Green land 101010--    ارض االمل
Ennera 101010--    العربية األولى

Catalyst 212121--    صقر معان
Jordan Solar one    ---2020

  Scatec Solar 101010--    شركة
202235---    طاقة متجددة ) شركات التوزيع (

100----    مشاريع المفرق التنموية - شمسي
139.39593.8137.6187.5     شركات صناعية اخرى
42384460448945475259اجمالي النظام الكهربائي
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احمال النظام الكهربائي الموحد في المملكة
جدول رقم ) 16 (

تطور الحمل االقصى ) ميجاواط (

20142015201620172018 الحمل االقصى
29003300325033203205النظام الكهربائي الموحد

-2.153.46-13.791.52-2.5نسبة النمو في الحمل ) % (
1044743972912810شركة توليد الكهرباء المركزية

30.827.525.3-28.8-29.3نسبة مساهمة شركة توليد الكهرباء ) % (
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)6( رق������م  ش�������ك�ل 

)7( رق������م  ش�������ك�ل 

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

٢٦٠٠

٢٨٠٠

٣٠٠٠

٣٢٠٠

٣٤٠٠

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

٣٣٢٠ 
 ٣٢٠٥ 

 

اط 
جاو

مي

الحمل األقصى لعام ٢٠١٧ (٣٣٢٠) ميجاواط (بتاريخ ٢٧-٧-٢٠١٧)

الساعة

الحمل األقصى لعام ٢٠١٨ (٣٢٠٥) ميجاواط (بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٨)

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

٢٦٠٠

٢٨٠٠

٣٠٠٠

٣٢٠٠

٣٤٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

١٢٩٠

٣٢٠٥

٣١٠٠

اط 
جاو

مي

الشهر

الحمل األقصى المسائيالحمل األقصى الصباحيالحمل األدني

الحمل االقصى للنظام الكهربائي الموحد لعامي 2017  و2018

الحمل االقصى المسائي والصباحي والحمل االدنى للنظام الكهربائي الموحد في أشهر 
عام 2018  
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20182017201620152014
 17,136,921  14,553,741  7,775,002  6,307,401  3,164,614 االرباح )الخسائر( - بعد الضريبة

 24,000,000  17,000,000  15,000,000  7,000,000  7,000,000 االرباح الموزعة   
 -    13,000,000  15,000,000  8,000,000  8,000,000 المبالغ المدفوعة من االحتياطي االختياري
 -    -    -    -    -   المبالغ المدفوعة من االحتياطي الخاص 

 106,818,213  91,758,091  69,402,596  60,324,322  48,774,568 صافي 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 االداء

20182017مؤشرات الربحية 
36.00%34.09%نسبة  الربح التشغيلي )بدون محروقات(

24.25%37.57%نسبة صافي الربح قبل الفوائد وفرق العملة والضريبة )بدون محروقات(
11.52%25.38%نسبة صافي الربح قبل الضريبة )بدون محروقات(
9.19%24.20%نسبة صافي الربح بعد الضريبة )بدون محروقات(

2.79%6.74%معدل العائد  على االصول

 األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل 12
السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

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

قام���ت الش���ركة بقي���اس قيمة التدني على الممتلكات والمعدات وبناءا على ذل���ك تبين وجود تدني على الوحدة 
البخارية رقم 14 في محطة رحاب. بلغت قيمة خس���ائر التدني على الممتلكات واآلالت والمعدات 713ر987ر11 
دينار خال السنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 حيث قامت الشركة باالعتراف بهذه الخسائر كبند منفصل 

في قائمة الدخل الشامل.



التقرير السنوي 2018
شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

50

20182017مؤشرات السيولة  
0.720.72نسبة التداول )مرة(
0.580.48نسبة السيولة )مرة(

)25349()40151(رأس المال العامل ) بآالف الدنانير(

20182017مؤشرات االنتفاع من االصول  
1.843.54معدل دوران الذمة التجارية )مرة( 

199103معدل فترة تحصيل الذمة التجارية )يوم( 

20182017مؤشرات الماءة المالية وهيكلة رأس المال  

72.31%78.97%نسبة اجمالي الديون الى اجمالي الموجودات 
261.14%375.54%نسبة اجمالي الديون الى حقوق الملكية 

ال ت���زال ش���ركة توليد الكهرباء المركزية تواجه تحدي انتهاء اتفاقيات ش���راء الطاق���ة و ما ينتج عن ذلك من تراجع 
في الدخل و زيادة في العمالة نتيجة توقف الوحدات التشغيلية عن العمل، ولمواجهة هذا التحدي تعمل الشركة 
على دراسة إمكانية تطوير محطاتها القديمة لتصبح تنافس المحطات الجديدة من حيث الكفاءة و كلف اإلنتاج 
مما يتيح المجال إلى تمديد اتفاقيات ش���راء الطاقة،  و باالس���تفادة من الخبرات الموجودة تتجه النية إلى توجيه 

نشاط الشركة لتقديم خدمات الصيانة و التشغيل للشركات األخرى في قطاع توليد الكهرباء. 

دينار اردنيمعلومات المدقق 2018                              اسم مكتب التدقيق :ارنست ويونغ
25,520اتعاب التدقيق 

29,000اتعاب استشارات ضريبية
54,520 المجموع

التطورات املستقبلية واخلطط املستقبلية للشركة15

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

و/أو مستحقة له
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الجنسيةالمنصباسم العضو  
عدد االسهم عدد االسهم 

20182017
 15,250,000  15,250,000 اردنيةشركة انارة إلستثمارات الطاقة يمثلها:

��������������السعودية رئيس مجلس االدارة سعادة السيد ثامر بن سعود الشرهان  
ًسعادة السيد مكرم اديب الخوري اللبنانيةعضوا

��������������السعودية نائب رئيس مجلس االدارةسعادة السيد تركي بن سعيد بن سالم العمري

50,00050,000أردنية  شركة انارة  )2( إلستثمارات الطاقة  يمثلها:
��������������هنديةعضواً  )اعتبارا من2018/03/20(سعادة السيد جاسديب أناند

12,000,000 12,000,000 أردنية حكومة المملكة األردنية الهاشمية يمثلها:
ً عطوفة الدكتور فيصل عبدالرزاق موسى الحياري ��������������أردنيةعضوا

ًسعادة المهندس زياد جبريل  ��������������أردنية عضوا
 2,700,000  2,700,000 أردنية الموسسة العامة للضمان االجتماعي  يمثلها:

ًسعادة السيد زيدون ابو حسان  ��������������أردنيةعضوا

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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*     اجمالي المزايا الخاصة بس���عادة  الس���يد ثامر بن س���عود الش���رهان ، السيدة يارا بنت محمد عنبتاوي،سعادة 
السيد كاشف رانا وسعادة السيد تركي بن سعيد العمري تم تحويلها لشركة انارة الستثمارات الطاقة 

**     المكافأة السنوية  لعطوفة السيدة دينا عبد هللا الدباس، فيصل الحياري تم تحويلها لوزارة المالية / مديرية 
المساهمات الحكومية. 

***   اجمالي المزايا الخاصة بسعادة السيد زياد جبريل  تم تحويلها لوزارة المالية / مديرية المساهمات الحكومية. 
**** اجمالي المزايا الخاصة بس���عادة الس���يد زيدون ابو حس���ان تم تحويلها للمؤسس���ة العامة للضمان االجتماعي / 

صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي.

المنصبأالسم
بدل 

التنقات 
السنوي

المكافأة 
السنوية

اجمالي 
المزايا 
السنوية

ش�����ركة انارة إلستثمارات الطاقة يمث�له���������������ا:
 11,000  5,000  6,000  رئيس مجلس االدارة* سعادة السيد ثامر بن سعود الشرهان  

 3,333 3,333  - نائب رئيس مجلس )لغاية2017/07/31 (سعادة السيد وليام عبدهللا ميخائيل 
 7,667  1,667  6,000 عضواً السيد مكرم  اديب خوري

 7,667  1,667  6,000 نائب رئيس مجلس* السيد تركي بن سعيد بن سالم العمري
 3,333 3,333  - عضواً )لغاية2017/09/10(سعادة السيدة يارا بنت محمد عنبتاوي

ش�����ركة انارة )2( إلستثمارات الطاقة يمث�لها:
 6,500  5,000  1,500 عضواً  )لغاية  2018/03/19(* سعادة السيد كاشف محبوب رانا

 4,500  -  4,500 عضواً  )اعتبارا من2018/03/20(* سعادة السيد جاسديب أناند
 حكوم�����ة المملكة األردنية الهاشمية يمث�لها:

 2,500  2,500  - عضواً )لغاية2017/06/19(** عطوفة  السيدة دينا عبدهللا احمد الدباس
ً** السيد فيصل عبدالرزاق موسى الحياري  8,500  2,500  6,000 عضوا

ً*** سعادة السيد زياد جبريل   11,000  5,000  6,000 عضوا
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي يمث�لها:

ً**** سعادة السيد زيدون ابو حسان 11,000 5,000  6,000 عضوا
35,00077,000 42,000مجموع

املزايــا واملكافــآت التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيس 18.أ.
وأعضاء جملس اإلدارة
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المسم��ى الوظيف���يأالس���������م  
الرواتب 

االجمالية 
المكافأت

نفقات 
السفر

 مزايا 
اخرى 

االجمالي

 196,812  -  -  -  196,812 الرئيس التنفيذي  السيد نديم رزفي
 89,984  -  5,850  14,620  69,514 المدير التنفيذي  تشغيل وصيانةالسيد علي حسين ابراهيم الرواشدة 
 79,852  -  150  14,842  64,860 الرئيس التنفيذي الماليالسيدة زكية عبد الغني سليمان جردانة 

 83,264  -  4,350  14,949  63,965 المدير التنفيذي  إدارة الموجودات السيد ماهر محمد عطية طبيشات 
 31,580  -  -  4,500  27,080  امين سر المجلسالسيدة علياء رضوان حياصات 

 27,947  -  -  902  27,045 مدير التدقيق الداخلي بالوكالةسمير سمير زرافيلي
 53,180  1,260  1,800  9,795  40,325 المدير التنفيذي  إدارة سلسلة التزويد السيد احمد محمد عبدالرحمن اللوزي

 33,120  1,760  -  4,760  26,600 المدير الماليالسيد علي »محمد زهير«عبدهللا
 25,637  -  -  3,417  22,220 مدير المحاسبه   السيد غيث تركي عبيدات

 621,376  3,020  12,150  67,785  538,421 االجمال����������������������ي

 البي������ان
المبلغ

2018
1,778 أقامة يوم طبي مجاني في مدينة المفرق )رحاب(

50,000 التبرع لمركز الحسين للسرطان
15,000  جمعية قرى االطفال 

9,000  تكية ام علي 
27,370 وحدات اناره لبلديات الرويشد و رحاب

9,976 صيانة مدارس في رحاب والعقبه
2,400 صيانة مساجد

10,306 اجهزه طبيه مقدمه لمراكز صحيه في رحاب والعقبه
1,924 توزيع اغطيه و حرامات

127,754 المجموع

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

التربعات التي دفعتها الشركة خالل عام 192018
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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

مساهمة الشركة يف حماية البيئة21.أ.

واصلت ش���ركة توليد الكهرباء المركزية التعاون مع مختلف الجهات الرس���مية المس���ؤولة عن البيئة المحيطة من 
أجل وضع الخطط والبرامج والحلول العملية للوصول إلى وضع بيئي آمن ومقبول في جميع مواقع الشركة، وكان 

من أهم النشاطات التي قامت بها الشركة خال العام: 
قامت الشركة بكافة مواقعها بتحديث اإلجراءات المتبعة في مجال البيئة للتوافق مع اإلصدار الجديد لنظام 	 

إدارة البيئة ISO 14001:2015 أحد مكونات نظام االدارة المتكاملة والذي يشمل على أنظمة إدارة الجودة 
والسامة والبيئة، حيث قامت الشركة بمتابعة التطبيق بصورة فعالة من خال تطبيق السياسات واالجراءات 
المعمول بها في هذا النظام، ومن أهمها: تعريف المظاهر البيئية وتحديد مستوى الخطر الناشئ عنها ووضع 
الحلول واتخاذ االجراءات الازمة لتقليل هذه المخاطر للمستويات المقبولة وشمول دورة حياة المنتج البيئية 
ضم���ن االجراءات واالس���تمرار ف���ي المراقبة والقياس فضاً عن رفع الجاهزية للح���االت البيئية الطارئة وإدامة 
االتصال والمش���اركة واالستش���ارة وااللتزام بالتش���ريعات والقوانين البيئية المعمول بها في المملكة في كافة 

مواقع ونشاطات الشركة.
االستمرار بالتطبيق الكامل إلدارة 	 

النفايات حس���ب االجراء الداخلي 
لش���ركة التولي���د وبم���ا يتوافق مع 

القوانين والتشريعات المحلية
تم عقد دورات متخصصة في البيئة 	 

ومنها مدق���ق معتمد في نظام إدارة 
 ISO 14001 -2015 Lead البيئ���ة

Auditor لعدد من الموظفين
خدم���ة 	  ف���ي  الش���ركة  س���اهمت 

المجتم���ع المحل���ي بيئي���ا حي���ث 
قامت بتنظيف البيئة البحرية في 

العقبة بمشاركة موظفيها واالستعانة بعدد من الغواصين.
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مجتمعنا 
حكايات جديدة من العطاء والعمل اإلنساني والتنموي

م���ن صمي���م مهمته���ا الداعم���ة للمجتمعات الت���ي تنتمي إليها، وم���ن جوهر رس���التها القائمة على العط���اء والعمل 
اإلنساني، تنبع برامج المسؤولية االجتماعية في شركة توليد الكهرباء المركزية لتكون دعماً وسنداً للفئات األقل 

حظاً، ولتمهد الطريق أمام تحقيق التنمية الشاملة في هذه المجتمعات.
وكم���ا ف���ي كل ع���ام، وضعت الش���ركة خطة عمل فاعل���ة وموازنة خاصة لضمان تطبيق اس���تراتيجيتها للمس���ؤولية 
االجتماعي���ة بأفضل صورة، وتوس���يع نط���اق األثر اإليجابي الذي تحدثه في المجتمع���ات، حيث عملت على تنفيذ 
مجموعة من المبادرات المجتمعية في مناطق مختلفة حول المملكة، مع التركيز على المناطق التي تتواجد بها 

محطاتها. 

مبادرات الرعاية الصحية:دعم المرضى ومنحهم الفرص الحقيقية للشفاء
1-مركز الحسين للسرطان

المركزي���ة الكهرب���اء  تولي���د  ش���ركة   انضم���ت 
 ل���� برنام���ج »التس���مية والتش���ريف« ال���ذي أطلقته 
مؤسس���ة الحس���ين للس���رطان لمنح الفرصة لألفراد 
والش���ركات لتسمية قسم أو غرفة مريض أو منطقة 
باس���م الش���خص نفس���ه أو أح���د العزيزي���ن علي���ه أو 
الش���ركة، حي���ث اخت���ارت تولي���د الكهرب���اء المركزية 
تس���مية جناح مريض باس���مها، وذلك ضمن حملة 
»باألس���ماء تُبن���ى فرص الش���فاء« الت���ي تهدف إلى 
حشد الجهود الداعمة إلتمام مشروع مبنى التوسعة 
الجديد التابع لمركز الحس���ين للسرطان ومنح آالف 

المرضى أماً بالشفاء.

مساهمة الشركة يف اجملتمع احمللي21.ب.
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2- أجهزة طبية جديدة لمراكز صحية في محافظتي العقبة والمفرق )رحاب( 
زوّدت الش���ركة مجموعة من المراكز الصحية في منطقة رحاب/المفرق ومركز صحي الش���امية في محافظة العقبة 
بمجموعة من األجهزة الطبية الجديدة لإلس���هام في تحس���ين الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، والتخفيف من 

معاناة المرضى األقل حظاً الذين يعيشون بالقرب من محطاتها. 

3- اليوم الطبي المجاني في محافظة المفرق )رحاب(
أقام���ت الش���ركة يوم���اً طبيّ���اً مجانيّاً في مركز ش���ابات رحاب في محافظة المفرق، اس���تفاد منه قراب���ة 700 مواطن 
ومواطنة، وشارك في تنظيمه كادر من موظفي وأطباء الشركة، إلى جانب عدد من األطباء المتطوّعين من مختلف 
التخصصات، كالطب العام وطب األطفال والباطنية والجراحة والجلدية والعظام والفحوصات المخبرية، وتم توفير 
األدوية الازمة للعاج من خال الش���راء المباش���ر من جانب الش���ركة، وعبر مجموعة من ش���ركات ومس���تودعات 

األدوية.

المبادرات الخيرية واإلنسانية عطاءٌ للمجتمع ومشاركةٌ ألبنائه
1- جمعية قرى األطفال SOS األردنية

 SOS وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع جمعية قرى األطفال
األردنية، لتغطية جزء من المصاريف لمنزل عائلي في قرية 
أطف���ال SOS العقبة، باإلضافة إلى دعم األطفال من خال 
تأمي���ن جزء م���ن احتياجاتهم الس���نوية من تعلي���م وتدريب 
وغ���ذاء وماب���س ومص���روف ش���خصي، فض���اً ع���ن تغطي���ة 
نفقاته���م اليومية والطبيّة ونفقات النق���ل الخاصة بهم، إلى 

جانب اإلسهام في تغطية المصاريف اإلداريّة للقرية.

2- تكية أم علي
أبرمت الش���ركة اتفاقية ش���راكة مع تكية أم علي لكفالة مجموعة من األس���ر المنتفعة من برنامج الدعم الغذائي 
المس���تدام في تكية أم علي لتصلها طرود غذائية ش���هرية في المناطق التي تعمل بها محطات الش���ركة لمدة عام 
كامل. وإلى جانب ذلك، وزعت الشركة طروداً غذائية على العائات المنتفعة من تكية أم علي في منطقة رحاب/

المفرق خال شهر رمضان المبارك بهدف تخفيف األعباء المالية عليهم.
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3- مواجهة الحاالت الطارئة في المملكة
خصصت الشركة موازنة للمساعدة في الحاالت الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون في مختلف أنحاء المملكة، 
حيث أسهمت في توفير بطانيات للمواطنين الذين داهمتهم السيول والفيضانات الناتجة عن العواصف الماطرة 

التي شهدها األردن العام الماضي.
المبادرات التعليمية:توفير بيئة محفزة للطلبة

صيانة شاملة لمدارس حكومية في محافظتي العقبة والمفرق
نفذت الشركة حملة صيانة شاملة لمدرستي أبو بكر الصديق والفاروق 
األساس���يتين للبنين في محافظة العقبة، ومدرس���ة الصهاة األساس���ية 
المختلط���ة ف���ي منطق���ة رح���اب بمحافظة المف���رق، من خ���ال التعاون 
المشترك والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وتضمّنت الحملة تنفيذ 
أعمال الدهان وبعض أعمال التمديدات الصحية، باإلضافة إلى صيانة 
دورات المياه، وخزانات المياه، وتصليح األبواب الداخلية، والشبابيك، 

واأللواح الصفية، وتركيب المراوح لبعض الغرف الصفية.

مبادرات الطاقة:تعزيزٌ للكفاءة الكهربائية وحفاظٌ على البيئة
1- أنظمة شمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية في ثاثة مساجد بالمملكة

باشرت الشركة في طرح عطاء وتنفيذ أنظمة شمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية لثاثة مساجد في كلّ من منطقة خلدا 
في العاصمة عمّان، والرويشد، ومنطقة رحاب في محافظة المفرق، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلس���امية، وذلك انطاقاً من إيمانها بأهمية مواكبة التطورات والتغيرات اإليجابية التي من ش���أنها تحس���ين الفعالية 

الكهربائية، والتوفير في فاتورة الطاقة الكهربائية الشهرية، والحّث على استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

2- وحدات إنارة موفرة للطاقة »LED« في المفرق
زودت الش���ركة بلديتي رحاب والرويش���د في محافظة المفرق بوحدات إنارة موفرة للطاقة »LED« إلضاءة شوارع 
البلديتين، وذلك بهدف توفير 50% من قيمة فاتورة الكهرباء، وخفض الكلفة المترتبة على االس���تبدال والصيانة 
على المدى البعيد نظراً لكفاءة مصابيح »LED« وعمرها التش���غيلي الطويل، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون 

والغازات المسببة لاحتباس الحراري، بما يوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين.  
حرص ش���ركة توليد الكهرباء المركزية على دعم هذه المبادرات يعكس حس���ها المس���ؤول تجاه المجتمعات التي 

تعمل ضمنها، وإيمانها بأهمية اإلسهام في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة في المملكة.
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شركة توليد الكهرباء املركزية 
املساهمة العامة املحدودة

القوائم المالية

31 كانون األول 2018
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الى مساهمي شركة توليد الكهرباء المركزية – شركة مساهمه عامه محدودة
عمان- المملكة األردنية الهاشمية 

تقرير حول القوائم المالية 

ال���رأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لش���ركة توليد الكهرباء المركزية المس���اهمة العامة المحدودة )الش���ركة( 
والت���ي تتك���ون م���ن قائمة المركز المال���ي كما في 31 كان���ون األول 2018 وقائمة الدخل الش���امل وقائمة التغيرات 
في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للس���نة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية 

وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
ف���ي رأين���ا، إن القوائم المالي���ة المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للش���ركة كما في 
31 كان���ون األول 2018 وأداءه���ا المال���ي وتدفقاتها النقدية للس���نة المنتهية في ذلك التاري���خ وفقاً لمعايير التقارير 

المالية الدولية.

أساس الرأي
لق���د قمن���ا بتدقيقن���ا وفقاً للمعايي���ر الدولية للتدقيق، إن مس���ؤولياتنا وفق���اً لهذه المعايير مفصل���ة أكثر ضمن بند 
مس���ؤولية مدققي الحس���ابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مس���تقلون عن الشركة وفقاً 
لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين 
باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى المائمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات 
الس���لوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير الس���لوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومائمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.

امور التدقيق الهامة
ان أم���ور التدقي���ق الهام���ة هي تلك األمور الت���ي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكث���ر جوهرية خال تدقيق القوائم 
المالية للس���نة الحالية. لقد تمت دراس���ة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول 
ه���ذه القوائ���م وال نب���دي رأياً منفصاً حول هذه األم���ور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلق���ة بكل امر من األمور 

المشار اليها ادناه.

تقرير مدققي احلسابات املستقلني 
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لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة لكافة 
األم���ور المتعلق���ة بذل���ك. بناء عليه فأن تدقيقنا يش���مل تنفيذ اإلج���راءات التي تم تصميمها لاس���تجابة لتقييمنا 
لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات 

المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

أمر التدقيق الهام: خسارة التدني على الممتلكات واآلالت والمعدات
إن اإليضاحات المتعلقة بخسارة التدني في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح 

رقم )3( حول القوائم المالية.

امر التدقيق الهام
قام���ت الش���ركة بقي���اس قيم���ة التدني عل���ى الممتلكات 
والمعدات وبناءا على ذلك تبين وجود تدني على الوحدة 
البخاري���ة رق���م 14 في محطة رحاب. بلغت قيمة خس���ائر 
التدني على الممتلكات واآلالت والمعدات 713ر987ر11 
دين���ار خال الس���نة المنتهية في 31 كان���ون األول 2018 
حي���ث قام���ت الش���ركة باالعت���راف به���ذه الخس���ائر كبند 

منفصل في قائمة الدخل الشامل.
تعتم���د اختب���ارات التدن���ي الت���ي تق���وم به���ا اإلدارة عل���ى 
فرضيات تتعلق باالستخدام المستقبلي لهذه الممتلكات 
واآلالت والمع���دات، كم���ا تعتم���د على مع���دالت الخصم 

وعلى الفرضيات التي تتعلق بالتشغيل المستقبلي. 
إن ه���ذه العملي���ات معق���دة وتتضمن مس���توى عاٍل من 
التقدي���رات والت���ي تش���مل حالة ع���دم التيق���ن المرتبطة 
باألحداث السياس���ية واالقتصادية المستقبلية. هذا وقد 
تختل���ف نتائ���ج اختبار التدني بش���كل جوه���ري إذا ما تم 

استخدام وتطبيق فرضيات أخرى.

كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
تضمن���ت إج���راءات التدقي���ق الت���ي قمن���ا به���ا تقيي���م 
المنهجية التي تم تطبيقها في اختبار التدني كما قمنا 
بتقييم م���دى معقولية الفرضيات الموضوعة من قبل 
اإلدارة باإلضاف���ة إلى تقيم ه���ذه الفرضيات بمقارنتها 
م���ع فرضيات مش���ابهة م���ن نفس القط���اع. باإلضافة 
إل���ى ذلك لق���د حصلنا على تحليل الحساس���ية المعد 
م���ن قبل اإلدارة وقمنا بتقييمه للتأكد من مدى تأثير 

التغيرات المحتملة على االفتراضات األساسية.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2018
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات 
حولها. ان اإلدارة هي المس���ؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير الس���نوي بتاريخ الحق 

لتقريرنا. ان رأينا ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.
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فيم���ا يتعلق بتدقيق القوائم المالية، ان مس���ؤوليتنا هي ق���راءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث 
نُقيّ���م فيم���ا إذا كان���ت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالي���ة او من معرفتنا خال عملية تدقيق 

القوائم المالية.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
إن اإلدارة مس���ؤولة ع���ن إع���داد هذه القوائم المالية وعرضها بص���ورة عادلة وفقا لمعايير التقاري���ر 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 مس���ؤولة عن تقييم قدرة الش���ركة على االس���تمرار كمنشأة مس���تمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة 
بمبدأ االس���تمرارية بما في ذلك اس���تخدام 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 مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة 

عن إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكي���د المعقول هو تأكيد عالي المس���توى ولكنه ليس ضمان���ة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق 
الدولي���ة سيكش���ف دائم���ا خطأ جوهريا عند وج���وده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتي���ال أو غلط ويتم اعتبارها 
جوهري���ة، إذا كان���ت منف���ردةً أو مجتمع���ةً يمكن ان يك���ون لها تأثير على الق���رارات االقتصادي���ة المتخذة من قبل 

مستخدمي هذه القوائم المالية.
إنن���ا نقوم بممارس���ة االجته���اد المهني والمحافظة على الش���ك المهني كج���زء من التدقيق وفق���ا للمعايير الدولية 

للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:
تحدي���د وتقيي���م مخاطر االخط���اء الجوهرية في القوائم المالية، س���واء الناتجة عن احتي���ال أو غلط، وتصميم 	 

وتنفي���ذ اج���راءات تدقيق تس���تجيب له���ذه المخاطر والحص���ول على أدلة تدقي���ق كافية ومائمة توفر أساس���اً 
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.

الحص���ول عل���ى فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مائمة للظروف 	 
وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

تقييم ماءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي 	 
قامت بها االدارة.
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التوصل الى نتيجة حول ماءمة اس���تخدام االدارة لمبدأ االس���تمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق 	 
التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بش���كوك 
كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. وإذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في 
تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. 
إن استنتاجاتنا 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.
تقيي���م العرض العام لهي���كل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم 	 

المالية تمثل المعامات واألحداث التي تحقق العرض العادل.
إننا نتواصل مع المس���ؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته وماحظات التدقيق المهمة 
التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خال عملية التدقيق.

نق���وم كذل���ك بتزوي���د المس���ؤولين المكلفين بالحوكم���ة بما يفي���د التزامنا بمتطلبات الس���لوك المهن���ي المتعلقة 
باالستقالية واالفصاح للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العاقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر 

على استقاليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه االستقالية.
م���ن تل���ك األم���ور التي يتم التواصل بها مع المس���ؤولين المكلفي���ن بالحوكمة، نقوم بتحديد األم���ور االكثر أهمية 
عل���ى تدقي���ق القوائم المالية للفترة الحالية والتي تمثل أم���ور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في 
تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة جدا والتي بناءاً 
عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة 

الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الش���ركة بقيود وس���جات محاس���بية منظمة بصورة أصولي���ة تتفق مع القوائم المالي���ة ونوصي بالمصادقة 

عليها.



التقرير السنوي 2018
شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

64

2017 2018 دين����ار إيضاحات دين�����ار
الموجودات

الموجودات غير المتداولة -
164ر397ر132 400ر305ر110 3 ممتلكات وآالت ومعدات 

260ر351ر2 880ر678ر2 4 مشاريع تحت التنفيذ
432ر312 432ر312 5 قرض صندوق إسكان الموظفين
292ر539 124ر497 6 استثمار في شركة حليفة
541ر953 306ر189ر1 7 موجودات ضريبية مؤجلة

089ر643ر14 256ر559ر14 8 مخزون الوقود االستراتيجي
778ر196ر151 398ر542ر129

الموجودات المتداولة -
011ر201ر22 272ر715ر19 9 مخزون

653ر665ر4 135ر047ر3 10 أرصدة مدينة أخرى
080ر766ر39 251ر999ر78 11 ذمم مدينة

388ر25 534ر51 28 نقد وأرصدة لدى البنوك
132ر658ر66 192ر813ر101
910ر854ر217 590ر355ر231 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حق ملكية حملة األسهم -

000ر000ر30 000ر000ر30 12 رأس المال المدفوع
000ر500ر7 000ر500ر7 12 احتياطي إجباري

932ر672ر18 932ر672ر10 12 احتياطي اختياري
)319ر978ر2( )715ر398ر2( احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

709ر129ر7 351ر000ر3 أرباح مدورة 
322ر324ر60 568ر774ر48 مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات -
المطلوبات غير المتداولة -

751ر848ر53 218ر811ر29 13 قروض طويلة األجل
254ر991ر5 196ر600ر6 14 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
500ر310ر2 690ر460ر2 15 مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات

785ر372ر3 705ر744ر1 18 مطلوبات مشتقات مالية
290ر523ر65 809ر616ر40

المطلوبات المتداولة -
080ر805ر28 900ر801ر24 13 أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خال عام
372ر462ر6 207ر099ر7 16 أرصدة دائنة أخرى

099ر338ر27 092ر559ر61 17 ذمم دائنة
496ر950ر1 439ر561ر1 18 مطلوبات مشتقات مالية

590ر901ر26 119ر230ر46 28 و29 بنوك دائنة
661ر549 456ر712 7 مخصص ضريبة الدخل  

298ر007ر92 213ر964ر141
588ر530ر157 022ر581ر182 مجموع المطلوبات
910ر854ر217 590ر355ر231 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون األول 2018
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2017 2018
إيضاحات

دين����ار  دين�����ار

876ر590ر150 254ر101ر109 19 إيرادات توليد الطاقة

)121ر684ر89( )924ر126ر53( 20 التكاليف التشغيلية للمحطات
)667ر356ر12( )609ر348ر12( 3 استهاكات
)812ر695ر10( )787ر631ر9( 21 مصاريف إدارية
)811ر350ر7( )621ر513ر7( 22 مصاريف صيانة 
)484ر855ر1( )139ر107ر2( مخصص مخزون بطىء الحركة
)582ر836( )649ر839( 14 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)092ر092ر3( )000ر230ر2( 16 مخصص إنهاء خدمات موظفين
)569ر871ر125( )729ر797ر87( مجموع تكاليف التشغيل

307ر719ر24 525ر303ر21 الربح التشغيلي

)460ر051ر1( )472ر865( 26 خسائر فروقات العمات األجنبية، بالصافي
)422ر17( )168ر42( 6 حصة الشركة من خسارة شركة حليفة

)883ر143ر10( 502ر949 10 و11 الوفر في )مخصص( خسائر ائتمانية متوقعة
)000ر35( )000ر35( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

934ر126ر2 570ر344ر1 23 إيرادات أخرى، بالصافي
)699ر688ر7( )277ر763ر6( 24 تكاليف تمويل، بالصافي

777ر909ر7 680ر891ر15 ربح السنة قبل ضريبة الدخل وخسائر التدني
- )713ر987ر11( 3 خسائر التدني في قيمة ممتلكات وآالالت ومعدات
777ر909ر7 967ر903ر3 ربح السنة قبل ضريبة الدخل

)376ر602ر1( )353ر739( 7 مصروف ضريبة الدخل 
401ر307ر6 614ر164ر3 ربح السنة

فلس/دينار فلس/دينار
0/210 0/105 25 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية

قائمــة األربــاح أو اخلســائر  للســنة املنتهيــة يف 31 
كانون االول 2018
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2017 2018
إيضاحات

دين����ار  دين�����ار
401ر307ر6 614ر164ر3 ربح السنة

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

)401ر384( 604ر579 18 األرباح )الخسائر( من تحوطات التدفقات النقدية

)401ر384( 604ر579 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى يتم تصنيفها إلى األرباح
   أو الخسائر في الفترات الاحقة

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

)274ر1( )972ر293( خسائر اكتوارية من تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)274ر1( )972ر293( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى ال يتم تصنيفها إلى األرباح
   أو الخسائر في الفترات الاحقة

)675ر385( 632ر285 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى )بعد الضريبة(
726ر921ر5 246ر450ر3 مجموع الدخل الشامل للسنة )بعد الضريبة(

قائمة الدخل الشــامل للســنة املنتهيــة يف يف 31 
كانون االول 2018

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
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قائمة التغريات 
يف 31 كانون االول 2018

ت المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
ضاحا

تعتبر االي
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2017 2018 دين����ار إيضاحات دين�����ار
األنشطة التشغيلية

777ر909ر7 967ر903ر3 ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديات:

667ر356ر12 609ر348ر12 3 استهاكات
- 713ر987ر11 3 خسائر التدني في قيمة ممتلكات واآلت ومعدات

484ر855ر1 139ر107ر2 9 مخصص مخزون بطىء الحركة
582ر836 649ر839 14 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
400ر225 227ر105 16 مخصص إجازات الموظفين

092ر092ر3 000ر230ر2 16 مخصص انهاء خدمات موظفين
)735ر008ر1( - 23 أرباح بيع وقود محطات متقاعدة

)569ر43( )896ر22( 23 أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
883ر143ر10 )502ر949( 10 و11 )الوفر في( مخصص خسائر ائنمانية متوقعة

460ر051ر1 472ر865 26 خسائر فروقات العمات األجنبية، بالصافي
422ر17 168ر42 6 حصة الشركة من خسارة شركة حليفة

)148ر15( )221( ايراد فوائد 
847ر703ر7 498ر763ر6 تكاليف تمويل

تغيرات رأس المال العامل:
)290ر319ر4( )669ر283ر38( ذمم مدينة

279ر271 )200ر543( أرصدة مدينة أخرى 
)019ر562ر1( 433ر462 مخزون
011ر149ر18 993ر220ر34 ذمم دائنة 
805ر978 )829ر295( أرصدة دائنة أخرى
)035ر74( )453ر66( 16 المدفوع من مخصص اجازات الموظفين

)236ر857( )287ر572( 14 المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
)300ر965ر1( )562ر162ر1( 16 المدفوع من مخصص انهاء خدمات موظفين 

)614ر411ر1( )715ر764( 7 ضريبة الدخل المدفوعة
763ر334ر53 534ر215ر33 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)819ر376ر1( )989ر580ر2( إضافات على ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ

741ر87 707ر31 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
951ر803 718ر161ر2 المتحصل من بيع وقود محطات متقاعدة 

148ر15 221 فوائد مقبوضة
)979ر469( )343ر387( صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)234ر983ر25( )470ر662ر30( تسديدات قروض 

000ر260ر4 - مسحوبات قروض
)000ر000ر15( )000ر000ر15( توزيعات أرباح مدفوعة

)833ر243ر7( )773ر468ر6( فوائد مدفوعة
)067ر967ر43( )243ر131ر52( صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

717ر897ر8 )052ر303ر19( صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه 
528ر9 669 تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

)447ر783ر35( )202ر876ر26( النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني 
)202ر876ر26( )585ر178ر46( 28 النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول

قائمــة التدفقات النقدية للســنة املنتهية 
يف 31 كانون االول 2018

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
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)1( عــــام
ت���م تس���جيل ش���ركة توليد الكهرب���اء المركزية المس���اهمة العامة المحدودة )»الش���ركة«( وفق���اً ألحكام قانون 
الش���ركات رقم )22( لس���نة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 تش���رين األول 1997 والخاص بتأس���يس 
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.
قام���ت حكومة المملكة األردنية الهاش���مية خال عام 2007، بموج���ب مبادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع 
الكهربائي، ببيع 51% من حصصها في الشركة إلى شركة إنارة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة، وقد قامت 
أيضاً ببيع ما نسبته 9% إلى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. وبشكل مرتبط مع عمليتي الخصخصة والبيع 

قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية.
تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أذار 2019 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 والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة.	 

)2-2( التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياس���ات المحاس���بية المتبع���ة في اعداد القوائ���م المالية متفقة مع تلك التي اتبع���ت في اعداد القوائم 
المالية للس���نة المنتهية في 31 كانون األول 2017، باس���تثناء أن الش���ركة قامت بتطبيق التعديات التالية ابتداءاً 

من 1 كانون الثاني 2018:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( اإليرادات من العقود مع العماء 
يح���ل معي���ار التقاري���ر المالية الدولي رق���م )15( بدالً من المعيار المحاس���بي الدولي رقم )11( عقود اإلنش���اءات 
ومعي���ار المحاس���بة الدول���ي )18( االيرادات والتفس���يرات ذات الصل���ة وينطبق على جميع إي���رادات عقود العماء، 

ايضاحات حول القوائم املالية 31 كانون االول 2018
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م���ا ل���م تكن هذه العقود ف���ي نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار الجدي���د نموذجًا من خمس خطوات لاعتراف 
باإليرادات الناتجة عن العقود مع العماء. بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( يتم االعتراف باإليرادات 

بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.
يتطل���ب المعيار من الش���ركات اس���تخدام التقديرات، مع األخ���ذ بعين االعتبار جميع الحقائ���ق والظروف ذات 
الصلة عند تطبيق خطوات االعتراف بااليراد. كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية 

للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد.
قام���ت الش���ركة بتطبي���ق معيار التقاري���ر المالية الدولي رق���م )15( بطريقة التطبيق المعدل بأث���ر رجعي. إن أثر 

تطبيق معيار التقارير المالية الدولي )15( هو كما يلي:

)أ( تقديم الخدمات:
بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )15(، ستستمر الشركة باالعتراف باإليرادات من الخدمات مع مرور 
الوقت وحس���ب االنجاز بطريقة مشابهة للسياسة المحاسبية السابقة، حيث أن العميل يقوم باستام واستخدام 

الميزات والخدمات المقدمة من قبل الشركة في نفس الوقت.

)ب( تعديات أخرى: 
إضاف���ة ال���ى التعديات المذكورة أعاه عند تطبيق معيار التقارير المالي���ة الدولي رقم )15(، فان البنود األخرى 
من البيانات الرئيس���ية في القوائم المالية كالموجودات الضريبية المؤجلة والموجودات المتاحة للبيع والتزاماتها 
واألرباح والخس���ائر بعد ضريبة الدخل للس���نة من العمليات المتوقفة واالستثمارات في الشركات الحليفة وكذلك 
حص���ة الش���ركة م���ن أرباح ش���ركات حليفة ومص���روف ضريبة الدخل واألرباح المدورة، س���وف يتم تعديلها حس���ب 

الضرورة. سيتم أيضاً تعديل اثر فروقات العملة الناتجة من العمليات االجنبية.
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للشركة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم 39 )األدوات المالية: االعتراف 
والقياس( اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 لجميع الجوانب المحاسبية الثاثة المتعلقة باألدوات المالية: التصنيف 

والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط.
قام���ت الش���ركة بتطبي���ق المرحل���ة األولى من معي���ار التقاري���ر المالية الدولي رق���م 9 الصادر ع���ام 2009. وكان 
التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في 1 كانون الثاني 2011. قامت الش���ركة بتطبيق المعيار بأثر رجعي 

وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 االدوات المالية، ولم تقم الشركة بتعديل ارقام المقارنة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم 9  يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع 

أدوات الدين بالكلفة المطفأة.
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استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 )األدوات المالية( نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار 
المحاس���بة الدولي رقم 39 )األدوات المالية: االعتراف والقياس(. وتضمن نموذجاً ش���اماً أللية االعتراف وتسجيل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة التحوط، ومتطلبات التصنيف والقياس.

التدني في القيمة
نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( )األدوات المالية( تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة 
الموجودات المالية للشركة من خال استبدال المعالجة المحاسبية من نموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة الى 

نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات 
الدين، وحس���اب الخس���ائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت الش���ركة بأعداد دراسة تستند 
إلى الخبرة التاريخية للخس���ارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المس���تقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة 

االقتصادية.
لم ينتج اثر جوهري عن تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على القوائم المالية للشركة.

تفسير رقم )22( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامات بالعمات األجنبية والدفعات المقدمة
يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل 
أو مصروف أو دخل )أو جزء منه( أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ 
المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك 

الدفعات المقدمة. في حالة وجود عدة دفعات مقدمة، فإن الشركة تحدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة .
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية للشركة .

تعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( -تحويات االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديات متى يجب على الشركة تحويل )إعادة تصنيف( العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ 
أو التطوير إلى او من بند االس���تثمارات العقارية. تنص التعديات ان التغير في اس���تخدام العقار يحدث عند توفر 
متطلب���ات تعريف االس���تثمارات العقارية )او في حال لم تعد متطلب���ات التعريف متوفرة( ويكون هناك دليل على 
التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام. 

لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية للشركة.

تعديات على معيار التقارير المالية رقم )2( –تصنيف وقياس معامات الدفع على أساس األسهم 
قام مجلس معايير المحاس����بة الدولية بإصدار تعديات على معيار التقارير المالية رقم )2(- الدفع على أس����اس 
األسهم- بحيث تشمل هذه التعديات ثاثة أمور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على 
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أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة 
ومحاس����بة التعديات على أحكام وش����روط معاملة الدفع على أس����اس األس����هم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع 
على أس����اس األس����هم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أس����اس األس����هم مقابل أدوات حقوق الملكية. عند تطبيق 
التعديات ال يجب على الش����ركة  تعديل الفترات الس����ابقة ، ولكن يس����مح بتطبيقها باثر رجعي إذا تم تطبيق جميع 

التعديات الثاثة واألمور األخرى. لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية للشركة.

تعديات على معيار التقارير المالية رقم )4( – تطبيق معيار التقارير المالية رقم )9( »االدوات المالية« مع معيار 
التقارير المالية رقم )4( »عقود التأمين«

ت����م إص����دار تعديات عل����ى معيار التقارير المالية رقم )4( لمعالجة األمور التي ق����د تنتج من تطبيق معيار التقارير 
المالية رقم )9( قبل معيار التقارير المالية الجديد لعقود التأمين رقم )17( بدالً من معيار التقارير المالية رقم )4(.

تق����دم التعديات خيارين بديلين للمنش����آت التي تص����در عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية رقم )4(: اس����تثناء 
مؤقت من تطبيق معيار التقارير المالية رقم )9( او السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير المالية رقم )9( بإعادة 
تصنيف الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه الموجودات المالية خال الفترة من األرباح والخسائر الى الدخ�ل الشامل 
كم����ا ل����و أن المنش����أة طبقت معيار المحاس����بة الدولي رقم )39( على ه����ذه الموجودات المالية. ل����م ينتج أي اثر عن 

تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية للشركة.

تعديات على معيار المحاس���بة الدولي رقم )28( االس���تثمار في ش���ركات الحليفة ومش���اريع مش���تركة –  قياس 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خال األرباح والخسائر

توضح هذه التعديات انه اذا كانت المنشأة مشروع او شركة يمكن لها عند االعتراف المبدئي باالستثمار قياس 
االس����تثمار في ش����ركة حليفة او مش����روع مش����ترك بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخس����ائر. اذا كانت المنش����أة 
ليست منشأة استثمارية ولها حصة في شركة حليفة او مشروع مشترك والتي بدورها هي منشأة استثمارية يمكن 
للمنش����أة عن����د تطبيق طريق����ة حقوق الملكية إبق����اء القيمة العادلة المطبقة من قبل الش����ركة الحليفة او المش����روع 
المشترك )التي بدورها هي منشأة استثمارية( على الحصة في االستثمار في الشركة الحليفة او المشروع المشترك 
للشركة التابعة. يتم االختيار لكل استثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك كل على حدى في  اخر تاريخ عند:

االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك.	 
الشركة الحليفة او المشروع المشترك يصبح منشأة استثمارية.	 
الشركة الحليفة او المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية يصبح الشركة األم.	 
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية للشركة.	 
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)2-3( أهم التقديرات المحاسبية والفرضيات
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر 
عل���ى مبال���غ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح ع���ن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقدي���رات واالجتهادات تؤثر أيضا 
عل���ى اإليرادات والمصاريف والمخصصات وبش���كل خاص يتطلب من إدارة الش���ركة القيام بأح���كام واجتهادات هامة 
لتقدي���ر مبال���غ وأوقات التدفقات النقدية المس���تقبلية الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المس���تقبل. إن 
التقدي���رات المذك���ورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن 
النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة الش����ركة بتقدير االعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات لغايات احتس����اب اإلستهاك اعتماداً 
على االس����تخدام المتوقع لهذه الموجودات. يتم تعديل مصروف االس����تهاك المس����تقبلي إذا كان في اعتقاد االدارة 

أن االعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص ضريبة الدخل 
تقوم إدارة الشركة بإحتساب مصروف الضريبة للسنة باإلعتماد على تقديرات معقولة لنتائج التدقيق المحتملة 
من خال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتعتمد قيمة مخصص الضريبة على عوامل متنوعة مثل خبرة الش����ركة 
من تدقيق ضريبة السنوات السابقة. إضافة إلى ذلك، فإن الشركة تقوم بتعيين مستشار ضريبي مستقل لمراجعة 

احتساب مخصص الضريبة.
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات الزمنية المؤقتة القابلة لاقتطاع كمصاريف وخسائر 
غي����ر مقبول����ة ضريبياً والتي من المرجح ان يتضمنها الربح الخاض����ع للضريبة. إن تحديد قيمة الموجودات الضريبية 
المؤجلة والتي يمكن االعتراف بها على أس����اس التوقيت المحتمل ومس����توى األرباح المس����تقبلية الخاضعة للضريبة 

يتطلب رأي وحكم إدارة الشركة. إن تفاصيل مخصص ضريبة الدخل مبينة في إيضاح )7(.

مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
تق����وم إدارة الش����ركة بإحتس����اب مخص����ص تفكيك وإزالة ممتل����كات ومعدات بن����اء على المصاريف المس����تقبلية 
المتوقع����ة مخصومة إلى القيمة الحالية. يتم تس����جيل هذا المخصص كج����زء من تكلفة الممتلكات والمعدات. يتم 
إثبات التغيرات التي تطرأ على المخصص نتيجة إلعادة التقدير أو تغير أسعار الخصم أو التغير في التوقيت المتوقع 
للمصاريف الخاصة بالممتلكات والمعدات كتعديل على القيم الدفترية لهذه الممتلكات ويتم استهاكها على مدى 

العمر اإلنتاجي المتبقي لها، وخافاً 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
يتم قياس مخصص تعويض نهاية الخدمة باس����تخدام طريقة الوحدة اإلضافية التقديرية والمحتس����بة من قبل 

خبير اكتواري. إن جميع اإلفتراضات اإلكتوارية مبيّنة في إيضاح )14(.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتم مراجعة الخس����ائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة وفقاً لألس����لوب المبس����ط وضمن أسس وفرضيات 

معتمدة من قبل إدارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير المالية الدولية.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  )4-2(
ممتلكات وآالت ومعدات

يت����م إثب����ات جميع الممتل����كات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االس����تهاك المتراكم وأي مخصص مقابل 
التدني في القيمة وال يتم استهاك األراضي.

يحتس�����ب االس����تهاك على جميع الممتل����كات واآلالت والمعدات باس����تخدام طريقة القس����ط الثابت، تم تقدير 
نسب االستهاك حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

%
2 – 10مباني

3 – 14وحدات توليد بخارية 
4 – 13وحدات توليد غازية

   2وحدات توليد بطاقة الرياح
  20أجهزة حاسوب

  20مركبات
10– 20معدات
7 – 20أدوات

   10اثاث ومعدات مكتبية

تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري وفي حال وجود أحداث أو تغيرات في 
الظروف الس����ائدة تش����ير إلى أن الموجودات مس����جلة بقيم أعلى من تلك التي يمكن استردادها يتم تخفيض قيمة 
هذه الموجودات إلى القيمة التي يمكن اس����تردادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة الممتلكات والمعدات والذي 

يدرج في قائمة األرباح أو الخسائر للسنة.



www.cegco.com.jo

75

مشاريع تحت التنفيذ
تظه����ر المش����اريع تح����ت التنفي����ذ بالكلفة وتتضم����ن كلفة اإلنش����اءات والمع����دات والمصاريف المباش����رة وال يتم 

استهاكها لحين تصبح جاهزة لاستخدام.

تكاليف تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
يتم إثبات مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات بناء على المصاريف المس����تقبلية المتوقعة مخصومة إلى 

القيمة الحالية. يتم تسجيل هذا المخصص كجزء من تكلفة الممتلكات والمعدات.
يتم إثبات التغيرات التي تطرأ على المخصص نتيجة إلعادة التقدير أو تغير أسعار الخصم أو التغير في التوقيت 
المتوقع للمصاريف الخاصة بالممتلكات والمعدات كتعديل على القيم الدفترية لهذه الممتلكات ويتم اس����تهاكها 

على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لها، وخافاً لذلك يتم االعتراف بهذه التغيرات في قائمة األرباح أو الخسائر.
يتم إطفاء الخصم في قائمة األرباح أو الخسائر كجزء من تكاليف التمويل.

استثمارات في شركات حليفة
الش����ركات الحليفة هي تلك الش����ركات التي تمارس فيها الش����ركة تأثيراً فعاال على القرارات المتعلقة بالسياسات 
المالية والتش����غيلية، وغير محتفظ بها للمتاجرة وتظهر االس����تثمارات في الش����ركات الحليفة بموجب طريقة حقوق 

الملكية.
تظهر االس����تثمارات في الش����ركات الحليفة ضمن قائمة المركز المالي بالكلفة، باإلضافة إلى حصة الش����ركة من 
التغيرات في صافي موجودات الش����ركة الحليفة. يتم تس����جيل حصة الش����ركة من أرباح الش����ركات الحليفة في قائمة 
األرباح أو الخسائر. في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت 
في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للش����ركة. يتم اس����تبعاد األرباح والخس����ائر الناتجة عن المعامات بين الشركة 

والشركات الحليفة بحدود حصة الشركة في الشركات الحليفة.

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

تمث����ل كلف����ة المخزون جميع تكاليف الش����راء والتحويل وأي����ة تكاليف أخرى لتجهيز المخ����زون في موقعه الحالي 
وحالت����ه الحالي����ة وتحدد الكلفة باتباع طريقة متوس����ط الكلفة المرجح، باس����تثناء المخزون التش����غيلي للوقود والذي 

تحدد كلفته باتباع طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.
يت����م احتس����اب مخص����ص مخ����زون بطىء الحرك����ة لقطع الغي����ار الراكدة لمدة خمس س����نوات على أس����اس العمر 
اإلنتاجي المتبقي لوحدات التوليد الخاصة بتلك القطع ويتم احتساب مخصص مخزون بطىء الحركة للمواد العامة 

الراكدة لمدة خمس سنوات بنسبة 50% سنوياً.
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ذمم مدينة
تظه����ر الذم����م المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص الخس����ائر االئتمانية المتوقعة، قامت الش����ركة 
بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( )األدوات المالية( لتسجيل الخسائر االئتمانية 
المتوقع����ة عل����ى جميع أدوات الدين، وحس����اب الخس����ائر االئتمانية المتوقع����ة على كامل عم����ر أدوات الدين. قامت 
الش����ركة بإعداد دراس����ة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية 

الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

النقد وما في حكمه
لغ����رض اع����داد قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يش����تمل عل����ى النقد في الصندوق وأرصدة لدى 

البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثاثة أشهر أو أقل بعد تنزيل ارصدة البنوك الدائنة.

قروض
يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة بعد تنزيل تكاليف االقتراض المباشرة.

بع����د االعت����راف األولي، تقاس الق����روض بالتكلفة المطفأة. ويتم االعتراف باألرباح أوالخس����ائر في قائمة األرباح أو 
الخسائر عند سداد المطلوبات.

تتم رس����ملة تكاليف االقتراض المباش����رة المتعلقة بش����راء أو إنش����اء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة 
طويلة ليصبح جاهزاً لاستخدام المستهدف او للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل. إن تكاليف االقتراض األخرى 
ت����درج كمصروف����ات ف����ي الفترة التي تكب����دت فيها. تتكون تكالي����ف االقتراض م����ن الفوائد والتكالي����ف األخرى التي 

تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض.

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يت����م احتس����اب مخص����ص تعويض نهاي����ة الخدمة بناء على قرار مجلس االدارة رقم )89( لس����نة 2000 ويحتس����ب 
ع����ن م����دة الخدمة المتراكمة على اس����اس اخر راتب وعاوات تقاضاها الموظف مضروب����اً في مدة الخدمة المتراكمة 
مطروحا منها االش����تراكات الدورية التي تدفعها الش����ركة الى المؤسس����ة العامة للضمان االجتماعي عن مدة الخدمة 

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

ذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المس����تحقة الس����داد في المس����تقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت او 

لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

مخصصات
يت����م االعت����راف بالمخصصات اذا كان على الش����ركة التزام )قانوني أو فعلي( ناتج على حدث س����ابق وكانت تكلفة 

تسوية االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس بشكل يمكن االعتماد عليه.
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إثبات اإليراد
إن معظم إيرادات الشركة تندرج ضمن معيار التقارير المالية رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العماء« حيث 

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات كما يلي:
تتحق����ق إي����رادات توليد الطاق����ة الكهربائية من خال اس����تخدام المحطات لتوليد الطاق����ة الكهربائية خال الفترة 
التي تكون فيها االس����تطاعة الكهربائية متوفرة في محطات التوليد وذلك حس����ب اتفاقيات ش����راء الطاقة مع ش����ركة 

الكهرباء الوطنية.

إثبات المصاريف
يتم إثبات المصاريف عند استحقاقها حسب مبدأ االستحقاق.

تحوطات التدفقات النقدية
يت����م االعت����راف بالج����زء الفعّال من الربح أو الخس����ارة من أداة التح����وط في قائمة الدخل الش����امل، ويتم االعتراف 

بالجزء غير الفعّال مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر.
يتم تحويل المبالغ التي تم تس����جيلها في قائمة الدخل الش����امل إلى قائمة األرباح أو الخس����ائر عندما تؤثر عملية 
التح����وط عل����ى األرب����اح أو الخس����ائر، كاإلعتراف بمصروف الفوائ����د في قائمة األرباح أو الخس����ائر. عندم����ا يتعلق البند 
المتح����وط ل����ه بكلف����ة موجودات غير مالي����ة أو مطلوبات غير مالية، فإن����ه يتم تحويل المبالغ المعت����رف بها في قائمة 

الدخل الشامل إلى التكلفة األساسية للموجودات أو المطلوبات غير المالية.
اذاً لم يعد من المحتمل حدوث العملية المتوقعة، يتم تحويل المبالغ المتراكمة التي تم اإلعتراف بها مسبقاً في 
قائمة الدخل الش����امل إلى قائمة األرباح أو الخس����ائر. إذا تم بيع أو إنتهاء فترة عقد أداة التحوط من دون إس����تبدالها 
أو تمديد فترتها أو إذا تم إلغاء تحديدها كأداة تحوط، فإن المبالغ المتراكمة التي تم اإلعتراف بها مسبقاً في قائمة 
الدخل الشامل تبقى في قائمة الدخل الشامل حتى تؤثر العملية المتوقعة أو االلتزام القائم على األرباح أو الخسائر.

ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة 
عن األرباح المعلنة في القوائم المالية الن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة 
للتنزيل في الس����نة المالية وانما في س����نوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او 

مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
تحس����ب الضرائ����ب بموجب النس����ب الضريبية المق����ررة بموجب القواني����ن واالنظمة والتعليمات وحس����ب معيار 

المحاسبة الدولي رقم )12(.
إن الضرائ����ب المؤجل����ة ه����ي الضرائ����ب المتوقع دفعها او اس����تردادها نتيجة الفروقات الزمني����ة المؤقتة بين قيمة 

الموجودات او المطلوبات في تاريخ القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها.
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 يتم احتس����اب الضرائب المؤجلة باس����تخدام طريقة االلتزام بالقوائم المالية وتحتس����ب الضرائب المؤجلة وفقاً 
للنس����ب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تس����وية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة. تتم 
مراجع����ة رصي����د الموجودات الضريبية المؤجلة ف����ي تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية 

االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

تدني 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 س���نوي لانخفاض في القيمة، تقوم الش���ركة بتقييم المبلغ الممكن 
تحصيل���ه لألص���ل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألص���ل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع 
وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة 
إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الشركة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة 
تولي���د النق���د المبل���غ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفض���اً ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممك���ن تحصيله. أثناء تقييم 
القيمة العادلة المس���تخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المس���تقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم 
ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد 
القيم���ة العادل���ة ناقص���اً تكاليف البيع، تؤخذ المعامات الحديثة في الس���وق في االعتبار إذا كان���ت متوفرة. وإذا لم يكن 
ممكناً تحديد مثل تلك المعامات، يتم اس���تخدام نموذج التقييم المناس���ب. يتم تثبيت هذه االحتس���ابات بمضاعفات 

تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.

التدني في الموجودات المالية
تق����وم المجموع����ة بإجراء تقييم بتاريخ إعداد القوائم المالية لتحدي����د فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد 
األصول المالية أو مجموعة أصول مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها. يتم اعتبار قيمة أحد األصول المالية 
أو مجموعة أصول مالية قد انخفضت، فقط في حالة وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر 
والتي حصلت بعد التثبيت األولي للموجودات )حصول »حدث خسارة«( ولهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية 
المس����تقبلية المتوقع����ة ألح����د األصول المالي����ة أو مجموعة أصول مالي����ة التي من الممكن تقديرها بش����كل معقول. 
يمكن أن يتضمن دليل االنخفاض الدائم مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبة 
مالية كبيرة أو إهمال أو تقصير في دفعات الفوائد أو المبلغ األساس����ي ومن المرجح أنهم س����يتعرضون لإلفاس أو 
إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تش����ير البيانات الملحوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياس����ه في التدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في األوضاع االقتصادية المرتبطة بالتقصير.
في تقدير ادارة الشركة فإنه ال يوجد اي مؤشرات على تدني قيمة الموجودات المالية خال عامي 2018 و2017.
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العمات األجنبية
يت����م تس����جيل المعام����ات التي تت����م بالعمات األجنبية خال الس����نة بأس����عار الصرف الس����ائدة ف����ي تاريخ إجراء 
المعامات، كما يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات بالعمات األجنبية باسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة 

المركز المالي.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمات األجنبية في قائمة األرباح أو الخسائر.

القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية كما يتم اإلفصاح عنها في )إيضاح 33(.

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل إلتزام في 
معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تس����وية اإللتزام تتم من خال األس����واق 
الرئيسية للموجودات والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر ماءمة للموجودات 

أو المطلوبات. تحتاج الشركة المتاك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر ماءمة.
تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين 
في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم 

اإلقتصادية.
إن قي����اس القيم����ة العادل����ة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المش����اركين في الس����وق على توليد 
المنافع اإلقتصادية من خال اس����تخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمش����ارك آخر سيس����تخدم الموجودات 

بأفضل طريقة.
تقوم الش����ركة باس����تخدام أساليب تقييم مائمة وتتناس����ب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة 
العادل����ة وتوضي����ح اس����تخدام المدخات الممكن ماحظتها بش����كل مباش����ر وتقليل اس����تخدام المدخ����ات الممكن 

ماحظتها بشكل غير مباشر.
تقوم الشركة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات 

المالية:
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية 
أو تم ش����طبها باس����تخدام المس����تويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مس����توى للمدخات التي لديها تأثير 

مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.	 
المس����توى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخات ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن 	 

ماحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
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المس����توى الثالث: تقنيات تقييم حيث تس����تخدم مدخات لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليس����ت 	 
مبنية على معلومات في السوق يمكن ماحظتها.

تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خال 
إع����ادة تقييم التصنيفات )بناءاً على أدنى مس����توى للمدخ����ات ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( 

في نهاية كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر 

الموجودات أو المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.

معلومات القطاعات
تقوم الش����ركة بعمل تحليل قطاعي ألعراض تس����جيل المراجعة الضريبية حيث أن الشركة خاضعة بنسبة ضريبة 

دخل مختلفة فيما يتعلق بالعقبة.

التق��اص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تس����ويتها على أس����اس التقاص او يكون تحقق الموجودات 

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

المجم�وع

أثاث 
ومعدات 
مكتبي�ة

أدوات
معدات

مركب�ات
أجهزة 
حاس�وب

وحدات 
توليد

بطاقة 
الرياح

وحدات 
توليد دي�زل

وحدات توليد 
غ��ازية

وحدات توليد
بخاري�ة

أراضي
وم�باني

- 2018

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين���ار

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين����ار

دين����ار
الكلفة:

 338ر460ر705
421ر439ر1

723ر317ر2
583ر831ر4

338ر490ر1
687ر626ر1

407ر425
6

759ر208ر166
795ر782ر398

619ر337ر128
الرصيد كما في أول كانون 

الثاني 2018
740ر297

064ر84
779ر42

237ر169
-

660ر1
-

-
-

-
-

إضافات

629ر955ر1
-

-
-

-
-

-
-

-
629ر955ر1

-
ت 

تحويات من مشاريع تح
التنفيذ 

)363ر238(
-

-
-

)421ر222(
)797(

-
-

-
-

)145ر15(
استبعادات

344ر475ر707
485ر523ر1

502ر360ر2
820ر000ر5

917ر267ر1
550ر627ر1

407ر425
6

759ر208ر166
424ر738ر400

474ر322ر128
الرصيد كما في 31 كانون 

األول 2018
ك المتراكم:

االستها

174ر063ر573
115ر250ر1

592ر508ر1
824ر123ر4

232ر407ر1
795ر463ر1

283ر199
-

368ر033ر129
250ر880ر330

715ر196ر103
الرصيد كما في أول كانون 

الثاني 2018
609ر348ر12

868ر39
082ر164

557ر222
608ر37

764ر68
453ر9

-
686ر144ر4

308ر809ر5
283ر852ر1

ك السنة
استها

713ر987ر11
-

-
-

-
-

-
-

713ر987ر11
-

-
التدني في قيمة ممتلكات 

ومعدات*
)552ر229(

-
-

-
417ر222(

)385(
-

-
-

-
)750ر6(

استبعادات

944ر169ر597
983ر289ر1

674ر672ر1
381ر346ر4

423ر222ر1
174ر532ر1

736ر208
-

767ر165ر145
558ر689ر336

248ر042ر105
الرصيد كما في 31 كانون 

األول 2018
صافي القيمة الدفترية:

400ر305ر110
502ر233

828ر687
439ر654

494ر45
376ر95

671ر216
6

992ر042ر21
866ر048ر64

226ر280ر23
كما في 31 كانون األول 2018

ت 
ت ومعدا

ت وآال
ض قيمة ممتلكا

ت لعام 2018 والبالغ 713ر987ر11 دينار تخفي
ت والمعدا

ت واآلال
* يمثل التدني في قيمة الممتلكا

صل. تم تحديد القيمة القابلة 
ف بخسائر التدني في قائمة األرباح أو الخسائر كبند منف

إلى قيمتها القابلة لإلسترداد. هذا وقد تم االعترا
صومة على سعر فائدة 5ر%12.

ت النقدية مخ
س القيمة الحالية للتدفقا

لإلسترداد على أسا
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المجم�وع

أثاث 
ومعدات 
مكتبي�ة

أدوات
معدات

مركب�ات
أجهزة 
حاس�وب

وحدات 
توليد

بطاقة 
الرياح

وحدات 
توليد دي�زل

وحدات توليد 
غ��ازية

وحدات توليد
بخاري�ة

أراضي
وم�باني

2017

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين���ار

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين����ار

دين����ار
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

الكلفة:

132ر464ر728
460ر448ر1

682ر233ر2
592ر777ر4

082ر651ر1
151ر619ر1

407ر425
7

181ر719ر188
097ر690ر398

473ر899ر128
الرصيد كما في أول كانون الثاني 

2017
709ر337

195ر23
105ر145

098ر138
-

311ر31
-

-
-

-
-

إضافات

698ر92
-

-
-

-
-

-
-

-
698ر92

-
ت التنفيذ 

تحويات من مشاريع تح

)201ر434ر23(
)234ر32(

)064ر61(
)107ر84(

)744ر160(
)775ر23(

-
)1(

)422ر510ر22(
-

)854ر561(
استبعادات

338ر460ر705
421ر439ر1

723ر317ر2
583ر831ر4

338ر490ر1
687ر626ر1

407ر425
6

759ر208ر166
795ر782ر398

619ر337ر128
الرصيد كما في 31 كانون األول 

2017
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ك المتراكم:
االستها

536ر096ر584
201ر231ر1

251ر383ر1
754ر981ر3

866ر520ر1
082ر386ر1

830ر189
-

108ر389ر147
965ر113ر325

479ر900ر101
الرصيد كما في أول كانون الثاني 

2017
667ر356ر12

873ر44
602ر169

896ر221
388ر39

248ر97
453ر9

-
676ر154ر4

285ر766ر5
246ر853ر1

استهاك السنة

)029ر390ر23(
)959ر25(

)261ر44(
)826ر79(

)022ر153(
)535ر19(

-
-

)416ر510ر22(
-

)010ر557(
استبعادات

174ر063ر573
115ر250ر1

592ر508ر1
824ر123ر4

232ر407ر1
795ر463ر1

283ر199
-

368ر033ر129
250ر880ر330

715ر196ر103
الرصيد كما في 31 كانون األول 

2017

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
صافي القيمة الدفترية:

164ر397ر132
306ر189

131ر809
759ر707

106ر83
892ر162

124ر226
6

391ر175ر37
545ر902ر67

904ر140ر25
كما في 31 كانون األول 2017 
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)4( مشاريع تحت التنفيذ 
إن الحركة على مشاريع تحت التنفيذ هي كما يلي:

2017 2018
دين�����ار  دين�����ار 

848ر404ر1 260ر351ر2 الرصيد كما في أول كانون الثاني 
110ر039ر1 249ر283ر2 اضافات 
)698ر92( )629ر955ر1( المحول الى ممتلكات وآالت ومعدات 

260ر351ر2 880ر678ر2 الرصيد كما في 31 كانون األول 

إن الكلفة المتوقعة إلنجاز المشاريع تحت التنفيذ تبلغ 440ر669 دينار كما في 31 كانون األول 2018.

)5( قرض صندوق إسكان الموظفين
يمثل هذا البند قروضاً تم منحها لصندوق إسكان موظفي الشركة الستخدامه في الصندوق. ال تحمل هذه القروض 

أية فوائد وال يوجد لها تاريخ استحقاق.

)6( استثمار في شركة حليفة
يمثل هذا المبلغ اس����تثمار الش����ركة في ش����ركة الغاز الحيوي األردنية محدودة المس����ؤولية والتي من أهم نش����اطاتها 
اس����تخراج الغاز الحيوي من النفايات وتوليد الكهرباء من الغاز الحيوي وبيعه. بلغت نس����بة مس����اهمة الش����ركة %50. 
يظه����ر االس����تثمار في القوائ����م المالية بموجب طريق����ة حقوق الملكية. توض����ح الجداول التالية مُلخ����ص المعلومات 

المالية حول استثمار الشركة في شركة الغاز الحيوي األردنية:

20182017
دين�����ار دين�����ار 

583ر050973ر945موجودات متداولة
853ر224180ر105موجودات غير متداولة

)852ر75()027ر56(مطلوبات متداولة
584ر078ر2471ر994حقوق الملكية
50%50%نسبة الملكية

292ر124539ر497صافي قيمة اإلستثمار كما في 31 كانون األول
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20182017
دين�����اردين�����ار

618ر818294ر228اإليرادات
)364ر280()494ر284(كلفة المبيعات
)440ر99()245ر86(مصاريف إدارية

342ر58550ر57إيرادات أخرى، بالصافي
)844ر34()336ر84(خسارة السنة

)422ر17()168ر42(حصة الشركة من نتائج األعمال

)7( ضريبة الدخل 
فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

20182017

باقي العقبة
باقي العقبةالمجموعالمواقع

المجموعالمواقع

دين����اردين����اردين����اردين����اردين����اردين���ار
777ر909ر7)772ر839ر2(549ر749ر96710ر903ر3)420ر509ر13(387ر413ر17الربح )الخسارة( قبل الضريبة
)341ر920ر4()514ر389ر2()827ر530ر2()954ر204ر3()659ر678ر1()295ر526ر1(ايرادات غير خاضعة للضريبة 
ً 521ر883ر77616ر947ر7459ر935ر4666ر121ر36817ر458ر09814ر663ر2مصاريف غير مقبولة ضريبيا

957ر872ر49019ر718ر4674ر154ر47915ر820ر17)711ر729(190ر550ر18الدخل الخاضع للضريبة
24%5%24%5%نسبة ضريبة الدخل حسب القانون

)161ر890ر1()438ر132ر1()723ر757()510ر927(-)510ر927(مصروف ضريبة الدخل 
التغير في قانون الضريبة 

664ر664424ر424----)اتفاقية التنفيذ(*

)879ر136()655ر31()224ر105(157ر193188ر215)036ر27(ضريبة مؤجلة
)376ر602ر1()429ر739()947ر862()353ر739(193ر215)546ر954(صافي مصروف الضريبة 

* نتيج����ة لقان����ون ضريبة الدخل رقم )34( في عام 2014 والذي أصبحت بموجبه نس����بة ضريبة الدخل القانونية على 
الش����ركة تبلغ 24% بعد أن كانت تبلغ 15% قبل اتفاقية التنفيذ، فقد قامت الش����ركة بتس����جيل مبلغ 664ر424 دينار 
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كمبالغ مستحقة من الحكومة األردنية، كما في 31 كانون األول 2017 وذلك وفقاً التفاقية التنفيذ حيث تنص هذه 
االتفاقية على تثبيت نسبة الضريبة على الشركة على نسبة 15% في حال كان األثر الضريبي الناتج عن تغيير نسبة 

الضريبة أكثر من 000ر200 دينار )إيضاح 10(. 

إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة األرباح والخسائر يتكون مما يلي:
20182017
دين�����اردين�����ار

)161ر890ر1()510ر927(مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية
664ر424-التغير في قانون الضريبة )اتفاقية التنفيذ(

--ضريبة مؤجلة
)093ر26(755ر27موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة

)563ر132()876ر71(موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بفروقات مؤقتة ناتجة عن تحوط القيمة النقدية 
-022ر197موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بخسارة المواقع األخرى )بإستثناء العقبة(
777ر25621ر35موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بفروقات تقييم عمات القروض األجنبية

)376ر602ر1()353ر739(مصروف ضريبة الدخل
--فيما يلي البنود الضريبية المؤجلة والمعترف بها بقائمة الدخل الشامل األخرى:

516ر6086ر47ضريبة مؤجلة متعلقة بالخسائر االكتوارية

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 31 كانون األول 2018 و2017 وفقاً لقانون ضريبة الدخل 
رقم )34( لسنة 2014 ووفقاً لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 لمواقع الشركة في منطقة 

العقبة اإلقتصادية الخاصة.
قامت الش����ركة بتقديم كش����ف التقدير الذاتي للمواقع باس����تثناء الس����جات المتعلقة بمنطقة العقبة حتى نهاية عام 
2017. قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة س����جات الش����ركة لغاية 2017 وحصلت الشركة على مخالصة 

نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لكافة الموقع باستثناء العقبة لغاية عام 2017.
قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة حتى نهاية عام 2017. قامت دائرة 
ضريب����ة الدخ����ل والمبيعات/ س����لطة منطقة العقب����ة االقتصادية الخاصة بمراجعة س����جات الش����ركة لغاية عام 2015 
وحصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يتعلق بموقع العقبة لغاية عام 2015.
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إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

20182017
دين�����اردين�����ار

904ر083ر5411ر953الرصيد كما في أول كانون الثاني
516ر6086ر47المتعلق بخسائر اكتوارية 

)563ر132()876ر71(المتعلق بأرباح تحوطات التدفقات النقدية
)093ر26(755ر27موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

-022ر197موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بخسارة المواقع األخرى )بإستثناء العقبة(
777ر25621ر35موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بتقييم القروض

541ر306953ر189ر1الرصيد كما في 31 كانون األول

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

20182017
دين�����اردين�����ار

114ر66171ر549الرصيد كما في أول كانون الثاني
161ر890ر5101ر927المخصص خال السنة

)614ر411ر1()715ر764(المدفوع خال السنة
661ر456549ر712الرصيد كما في 31 كانون األول

)8( مخزون الوقود االستراتيجي
20182017
دين�����اردين�����ار

478ر049ر1198ر990ر7مخزون الوقود الثقيل
611ر593ر1376ر569ر6مخزون السوالر

089ر643ر25614ر559ر14

تنص اتفاقيات ش����راء الطاقة مع ش����ركة الكهرباء الوطنية )إيضاح 1( على أنه يتوجب على الشركة االحتفاظ بكميات 
وقود كافية في محطات توليد الطاقة بحيث تكون هذه المحطات قادرة على االستمرار في توليد الطاقة. تم االتفاق 
مع شركة الكهرباء الوطنية على كميات الوقود الواجب االحتفاظ بها لضمان استمرارية توليد الطاقة في المحطات 

للفترات التي تم النص عليها في اتفاقيات شراء الطاقة.
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)9( مخزون

20182017
دين�����اردين�����ار

370ر912ر81421ر570ر19قطع غيار ومواد عامة بالصافي*
687ر902284ر125مواد بالطريق

954ر5563ر18أخرى
011ر201ر27222ر715ر19

* تظه����ر قط����ع الغيار والم����واد العامة بالصافي بعد تنزيل مخص����ص مخزون بطىء الحركة بقيم����ة 139ر107ر2 دينار 
)2017: 484ر855ر1 دينار(.

)10( أرصدة مدينة أخرى
2017 2018

دين�����ار  دين�����ار 
705ر147 168ر165 سلطة وادي األردن

749ر465ر2 478ر52 شركة مصفاة البترول
664ر424 664ر424 حكومة المملكة األردنية الهاشمية 
573ر185 003ر729 شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية

000ر122 000ر122 وزارة الطاقة والثروة المعدنية
230 191ر252 الشركة المحلية للمياه والطاقة الشمسية 

815ر322 609ر592 أخرى
736ر668ر3 113ر338ر2

)444ر393( )444ر393( ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
292ر275ر3 669ر944ر1

487ر776 991ر660 ً مصاريف مدفوعة مقدما
990ر23 990ر23 تأمينات مستردة

886ر587 859ر413 ذمم موظفين
998ر1 626ر3 مطالبات تأمين

653ر665ر4 135ر047ر3

بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 444ر393 دينار كما في 31 كانون األول 2018 )2017: 444ر393 دينار( .
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فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها بعد تنزيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
31 كانون األول :

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
المجموع ً ًأقل من30 يوما 30ً – 90 يوما 91ً – 120  يوما أكثر من 120  يوما

دين���اردين���اردين���اردين���اردين���ار
669ر944ر9481ر430ر3931ر179324ر14954ر2018135
292ر275ر1483ر815ر0652ر645334ر43424ر2017101

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية الممتوقعة:

20182017
دين�����اردين�����ار

395ر44494ر393الرصيد كما في أول كانون الثاني
049ر299-المخصص خال السنة

444ر444393ر393الرصيد كما في 31 كانون األول

)11( ذمم مدينة
20182017
دين�����اردين�����ار

817ر578ر31444ر937ر79شركة الكهرباء الوطنية – إيرادات توليد الطاقة
623ر418121ر108شركة الكهرباء الوطنية – أخرى

440ر700ر73244ر045ر80
)360ر934ر4()481ر046ر1(ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

080ر766ر25139ر999ر78
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فيما يلي جدول أعمار الذمم المدينة كما في 31 كانون األول: 

 الذمم غير
 المستحقة وغير
 المشكوك في

تحصيلها

الذمم المستحقة 
وغير المشكوك في 

تحصيلها
ً أقل من 30 يوما

الذمم المستحقة 
وغير المشكوك في 

تحصيلها
ً أكثر من 30 يوما

المجموع

دين���اردين���اردين���اردين���ار
251ر999ر54878ر938ر66860ر358ر0356ر702ر201811
080ر766ر47639ر274ر65020ر992ر9542ر498ر201716

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
20182017
دين�����اردين�����ار

064ر256ر36022ر934ر4الرصيد كما في أول كانون الثاني
834ر844ر9)502ر949()الوفر( المخصص خال السنة

)538ر166ر27()377ر938ر2(ديون معدومة
360ر934ر4814ر046ر1الرصيد كما في 31 كانون األول

أبرمت الش����ركة اتفاقيات ش����راء الطاقة مع ش����ركة الكهرباء الوطنية بتاريخ 20 ايلول 2007. خال ش����هر نيسان 2012 
ح����دث ن����زاع بين الش����ركة وش����ركة الكهرب����اء الوطنية فيما يتعلق بتفس����ير بند فش����ل التوافرية المنص����وص عليه في 
اتفاقيات ش����راء الطاقة وتفس����ير بعض البنود األخرى. خال األعوام 2018 و2017 قامت الشركة بالتوصل الى تسوية 

نهائية مع شركة الكهرباء الوطنية بهذا الموضوع.

)12( حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

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

احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح خال السنوات قبل ضريبة الدخل وبنسبة %10 
حس����ب متطلبات قانون الش����ركات األردني، ويمكن للش����ركة إيقاف هذا التحويل الس����نوي إذا بلغ رصيد االحتياطي 
اإلجباري ربع رأس مال الش����ركة. إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للمجموعة االس����تمرار في التحويل الى أن يبلغ 
رصيد االحتياطي االجباري 100% من رأس مال الش����ركة المصرح به. ذلك وقد قررت الش����ركة عدم تجاوز 25% من 

رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
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احتياطي اختياري
إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع على المساهمين.

توزيعات أرباح
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 25 نيس����ان 2018 على توصية مجلس اإلدارة بدفع مبلغ 
000ر000ر15 دين����ار إلى المس����اهمين على أن يتم اقتطاعه من االحتياطي اإلختي����اري بمبلغ 000ر000ر8 دينار ومبلغ 

000ر000ر7 دينار من األرباح المدورة. 

)13( القروض
2017 2018

عملة القرض
أقساط قروض أقساط قروض

طويلة األجل تستحق الدفع 
خال عام طويلة األجل تستحق الدفع

خال عام
دين�����ار دين�����ار دين�����ار دين�����ار

953ر383ر8 326ر397ر1 521ر154ر7 904ر430ر1 ين ياباني القرض الياباني 1
085ر872ر24 278ر316ر3 805ر073ر22 970ر395ر3 ين ياباني القرض الياباني 2

- 800ر672 - - دينار كويتي قرض الصندوق العربي 1
- 900ر720ر3 - - دينار كويتي قرض الصندوق العربي2

219ر747 858ر135 892ر582 531ر129 يورو القرض االيطالي السهل
000ر200ر14 000ر200ر14 - 000ر200ر14 دوالر امريكي قرض ستاندرد تشارترد 1
000ر680ر5 000ر680ر5 - 000ر680ر5 دوالر امريكي قرض ستاندرد تشارترد 2

257ر883ر53 162ر123ر29 218ر811ر29 405ر836ر24
)506ر34( )082ر318( - )505ر34( ينزل: مصاريف مباشرة متعلقة بالقروض*

751ر848ر53 080ر805ر28 218ر811ر29 900ر801ر24

القرض الياباني 1
تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 22 آب 2000 مبلغ 000ر000ر745ر4 ين ياباني من قبل حكومة المملكة األردنية 
الهاش����مية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة س����نوية تبلغ 3%. إن القرض مبني على االتفاقية المبرمة 
بين الحكومة وOverseas Economic Cooperation Fund  )اليابان( والمؤرخة في 30 آب 1994. يتم تسديد 
القرض على 41 قسطاً نصف سنوي بقيمة 000ر674ر110 ين ياباني للقسط الواحد. استحق القسط األول بتاريخ 20 

آب 2004 ويستحق القسط األخير في 20 آب 2024.
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القرض الياباني 2
تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 22 آب 2000 مبلغ 000ر000ر813ر10 ين ياباني من قبل حكومة المملكة األردنية 
الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة سنوية 7ر2%. إن القرض مبني على االتفاقية المبرمة بين 
الحكومة وOverseas Economic Cooperation Fund  )اليابان( والمؤرخة في 17 نيس����ان 1996. يتم تس����ديد 
القرض على 41 قس����طاً نصف س����نوي بقيمة 000ر663ر262 ين ياباني للقس����ط الواحد. استحق القسط األول بتاريخ 

20 نيسان 2006 ويستحق القسط األخير في 20 نيسان 2026.

قرض الصندوق العربي 1
تمت إعادة إقراض الش����ركة بتاريخ 23 تش����رين األول 2000 مبلغ 000ر000ر10 دينار كويتي من قبل حكومة المملكة 
األردني����ة الهاش����مية ممثلة ب����وزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة س����نوية 5ر4%. إن القرض مبن����ي على االتفاقية 
المبرم����ة بي����ن الحكومة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع����ي  والمؤرخة في 10 كانون األول 1994. يتم 
تس����ديد القرض على 35 قس����طاً نصف سنوي بقيمة 715ر285 دينار باستثناء القسط األخير والذي يبلغ 690ر285 

دينار كويتي. استحق القسط األول بتاريخ 1 نيسان 2001 و استحق القسط األخير بتاريخ 1 نيسان 2018.

قرض الصندوق العربي 2
تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 23 تشرين األول 2000 مبلغ 000ر000ر26 دينار كويتي من قبل حكومة المملكة 
األردني����ة الهاش����مية ممثلة ب����وزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة س����نوية 5ر4%. إن القرض مبن����ي على االتفاقية 
المبرمة بين الحكومة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  والمؤرخة في 3 حزيران 1996. يتم تسديد 
القرض على 35 قسطاً نصف سنوي بقيمة 000ر740 دينار كويتي للقسط الواحد باستثناء القسط األخير والذي يبلغ 
000ر840 دينار كويتي. استحق القسط األول بتاريخ 1 تشرين الثاني 2001 و استحق القسط األخير بتاريخ 1 تشرين 

الثاني 2018.

القرض االيطالي السهل
تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 13 أيلول 2005 مبلغ 020ر864ر2 يورو من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية 
ممثل����ة ب����وزارة التخطي����ط والتعاون الدولي بفائدة س����نوية 1%. إن القرض مبني على االتفاقي����ة المبرمة بين الحكومة 
وIstituto Centrale Per Il Credito A Medio Termine – Mediocredito Centrale  والمؤرخ����ة ف����ي12 
كانون األول 1993. يتم تس����ديد القرض على 36 قس����طاً نصف سنوي بقيمة 556ر79 يورو للقسط الواحد باستثناء 
القسط األخير والذي يبلغ 555ر79 يورو. استحق القسط األول بتاريخ 8 أيلول 2006 ويستحق القسط األخير بتاريخ 

8 آذار 2024.
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قرض ستاندرد تشارترد 1 )قرض ألجل(
قام����ت الش����ركة بتاري����خ 19 ش����باط 2014 بتوقي����ع عقد قرض ألجل مع بنك س����تاندرد تش����ارترد بمبل����غ 000ر000ر100 
دوالر أمريكي )ما يعادل 000ر000ر71 دينار أردني( لتمويل الغايات العامة للش����ركة بفائدة س����نوية تبلغ )65ر%4 + 3 
Month LIBOR(. يسدد أصل القرض بموجب 10 أقساط نصف سنوية. استحق القسط األول بتاريخ 19 آب 2014 

ويستحق القسط األخير بتاريخ 19 شباط 2019.

قرض ستاندرد تشارترد 2 )قرض متجدد(
قام����ت الش����ركة بتاري����خ 19 ش����باط 2014 بتوقي����ع عقد قرض دوّار مع بنك س����تاندرد تش����ارترد  لمدة خمس س����نوات 
 لتغطي����ة متطلب����ات رأس الم����ال العام����ل واس����تبدال الق����روض والتس����هيات االئتماني����ة المس����تحقة بفائ����دة س����نوية

تبلغ )5رMonth LIBOR 3+ %4(. إن سقوف القرض الدوار موزعة على عمر القرض كما يلي:

السقف بالدوالر األمريكي
000ر000ر40 19 شباط 2014 – 19 شباط 2015
000ر000ر32 20 شباط 2015 – 19 شباط 2016
000ر000ر24 20 شباط 2016 – 19 شباط 2017
000ر000ر16 20 شباط 2017 – 19 شباط 2018
000ر000ر8 20 شباط 2018 – 19 شباط 2019

باستثناء قروض بنك ستاندرد تشارترد والمكفول من قبل الشركة فإن جميع القروض هي بضمان حكومة المملكة 
األردنية الهاشمية.

* يمثل هذا البند التكاليف اإلضافية )القانونية والمالية( المرتبطة بالمفاوضات مع بنك ستاندرد تشارترد للحصول 
على تمويل. يتم إطفاء هذه التكاليف على مدة االقتراض.

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

دين���ار السنة
404ر956ر4 2020
404ر956ر4 2021
404ر956ر4 2022
404ر956ر4 2023
641ر891ر4 2024

970ر395ر3 2025
991ر697ر1 2026

218ر811ر29
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)14( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
20182017
دين�����اردين�����ار

118ر004ر2546ر991ر5الرصيد كما في أول كانون الثاني 
582ر649836ر839المخصص خال السنة

)236ر857()287ر572(المدفوع خال السنة
790ر5807ر341خسائر اكتوارية

254ر991ر1965ر600ر6الرصيد كما في 31 كانون األول

ان تفاصيل مصروف تعويض نهاية الخدمة للموظفين الظاهرة في قائمة األرباح أو الخسائر هي كما يلي:
20182017
دين�����اردين�����ار

234ر913396ر373الفائدة على االلتزام 
029ر587386ر350كلفة القيمة الحالية 
319ر14954ر115كلفة سنوات سابقة

582ر649836ر839

ان االفتراضات االكتوارية األساس����ية المس����تخدمة التي تم على أساسها احتساب القيمة الحالية لمخصص تعويض 
نهاية الخدمة هي كما يلي:

50ر%6 50ر%6 معدل الخصم
50ر%5 50ر%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.
يوض����ح الجدول التالي حساس����ية التغير في االفتراضات االكتوارية األساس����ية المس����تخدمة لتحديد قيمة مخصص 
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تعويض نهاية الخدمة كما في 31 كانون األول 2018 و2017:

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

دينار % دينار % دينار %
)220( 20+ )309ر12( 1+ )076ر658( 1+

2018
224 20- 553ر15 1- 517ر770 1-

)224( 20+ )854ر13( 1+ )197ر644( 1+
2017

230 20- 567ر17 1- 266ر758 1-

)15( مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
يمث����ل مخص����ص تفكيك وإزالة ممتل����كات ومعدات البالغ 690ر460ر2 دينار كما ف����ي 31 كانون األول 2018 )2017: 
500ر310ر2 دينار( صافي القيمة الحالية للمصاريف المتوقع تكبدها باس����تخدام س����عر خصم 5ر6% )2017: 5ر%6( 
فيم����ا يتعل����ق بالتخل����ص م����ن وح����دات التولي����د 1 إلى 5 في محط����ة العقب����ة الحرارية. ه����ذا ومن المتوق����ع تكبد هذه 

المصاريف في السنوات ما بين 2020 و 2031.

فيما يلي الحركة على مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات:
20182017
دين�����اردين�����ار

400ر169ر5002ر310ر2الرصيد كما في أول كانون الثاني 
100ر190141ر150الجزء المتحقق بالخصم خال السنة )إيضاح 24(

500ر310ر6902ر460ر2الرصيد كما في 31 كانون األول
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)16( أرصدة دائنة أخرى
20182017
دين�����اردين�����ار

064ر516569ر395فوائد مستحقة
873ر156487ر576مصاريف مستحقة

705ر479645ر684مخصص إجازات الموظفين*
120ر002ر1552ر341ر1امانات

792ر172ر2301ر240ر2مخصص إنهاء خدمات موظفين*
737ر91560ر25ذمم موظفين 
593ر043135ر472ذمم متعهدين

000ر00035ر35مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
488ر353ر7131ر328ر1أخرى

372ر462ر2076ر099ر7
* فيما يلي الحركة على المخصصات خال عامي 2018 و2017:

مخصص
إنهاء خدمات موظفين**

مخصص
إجازات الموظفين -2018

دين����ار دين����ار
792ر172ر1 705ر645 الرصيد كما في أول كانون الثاني
000ر230ر2 227ر105 المخصص خال السنة

)562ر162ر1( )453ر66( المدفوع خال السنة
230ر240ر2 479ر684 الرصيد كما في 31 كانون األول

مخصص
إنهاء خدمات موظفين

مخصص
إجازات الموظفين -2017

دين����ار دين����ار
000ر46 340ر494 الرصيد كما في أول كانون الثاني

092ر092ر3 400ر225 المخصص خال السنة
)300ر965ر1( )035ر74( المدفوع خال السنة

792ر172ر1 705ر645 الرصيد كما في 31 كانون األول

 ** بناءً على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 3 كانون األول 2018، قدمت الشركة عرضاً لموظفيها مقابل إنهاء خدماتهم 
اختياريا. بناءً على ذلك، تم أخذ مخصص إنهاء خدمات الموظفين بمبلغ 000ر230ر2 دينار. 
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)17( ذمـم دائنـة
20182017
دين�����اردين�����ار

159ر469ر01924ر558ر58شركة مصفاة البترول األردنية
940ر868ر0732ر001ر3شركة البترول الوطنية

099ر338ر09227ر559ر61

)18( المشتقات المالية
إن تفاصيل المشتقات المالية كما في 31 كانون األول 2018 و2017 هي كما يلي:

31 كانون األول 2018
المجموع غير متداولة متداولة
دين�����ار دين�����ار دين�����ار
305ر261ر3 705ر744ر1 600ر516ر1 عقود آجلة ألسعار العملة*

839ر44 - 839ر44 عقود مقايضة أسعار الفوائد**
144ر306ر3 705ر744ر1 439ر561ر1

31 كانون األول 2017
المجموع غير متداولة متداولة
دين�����ار دين�����ار دين�����ار
841ر879ر4 313ر306ر3 528ر573ر1 عقود آجلة ألسعار العملة*

440ر443 472ر66 968ر376 عقود مقايضة أسعار الفوائد**
281ر323ر5 785ر372ر3 496ر950ر1

* إن قروض الش����ركة مع Overseas Economic Cooperation Fund )اليابان( بالين الياباني. أبرمت الش����ركة 
خال األعوام 2011 ولغاية 2015 اثني عش����ر عقداً آجل مع بنك س����تاندرد تش����ارترد وذلك للحد من مخاطر التغير في 

أسعار العملة ولتثبيت سعر العملة على اقساط القرضين الممنوحين.
ألغ����راض محاس����بة التحوط، قامت الش����ركة بتصنيف العقود اآلجل����ة كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم الش����ركة 
بالتح����وط للح����د من التغيّر في التدفق����ات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في اس����عار العمل����ة والمصاحبة لعمليات 

متوقع حدوثها.
بلغ����ت القيم����ة العادلة الس����البة للعقود اآلجلة كما ف����ي 31 كانون األول 2018 مبلغ 305ر261ر3 دينار تم تس����جيلها 



www.cegco.com.jo

97

كمطلوبات متداولة ومطلوبات غير متداولة في قائمة المركز المالي.
تم تقييم تحوطات التدفقات النقدية المرتبطة بالقرضين على أنها فعالة وبالتالي تم تسجيل ما يخصها كارباح غير 

متحققة متراكمة بمبلغ 003ر181 دينار في قائمة الدخل الشامل.
** تحمل قروض الشركة مع بنك ستاندرد تشارترد سعر فائدة متغير. وللحد من مخاطر التغير في أسعار الفائدة 
السوقية، ابرمت الشركة ثمانية عشر عقداً لمقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار الفائدة المستقبلية على%90 

من القرض ألجل الممنوح من بنك ستاندرد تشارترد.
ألغ����راض محاس����بة التحوط، قامت الش����ركة بتصنيف عقود مقايضة أس����عار الفوائد كتحوط����ات تدفقات نقدية حيث 
تقوم الشركة بالتحوط للحد من التغيّر في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في اسعار الفائدة والمصاحبة 

لعمليات متوقع حدوثها.
بلغت القيمة العادلة الس����البة لعقود مقايضة أس����عار الفوائد كما في 31 كانون األول 2018 مبلغ 839ر44 دينار تم 

تسجيلها كمطلوبات متداولة في قائمة المركز المالي.
تم تقييم تحوطات التدفقات النقدية المرتبطة بالقرضين على أنها فعالة وبالتالي تم تسجيل ما يخصها كأرباح غير 

متحققة بمبلغ 601ر398  دينار في قائمة الدخل الشامل.

)19( إيرادات توليد الطاقة
يمثل هذا البند بش����كل رئيس����ي اإليرادات المتأتية من فواتير توليد الطاقة وفقاً التفاقيات ش����راء الطاقة. وفقاً لهذه 
االتفاقيات تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتسديد قيمة االستطاعة الكهربائية الكاملة والمتوفرة من محطات الطاقة 
الكهربائية وذلك بمعادلة تس����عير محددة مس����بقاً في اتفاقيات ش����راء الطاقة. كما تتحمل ش����ركة الكهرباء الوطنية 

تكاليف الوقود المستهلك إلنتاج الطاقة وفقاً آللية التسعير المعتمدة في تلك االتفاقيات.

تتكون إيرادات توليد الطاقة مما يلي:
20182017
دين�����اردين�����ار

241ر127ر14266ر853ر66إيراد استطاعة المحطات
752ر355ر7776ر550ر2إيراد الطاقة

197ر930ر91081ر497ر46تكلفة وقود ضمن معادلة التسعير
)426ر32()443ر38(يطرح: تكاليف التشغيل

)188ر973ر3()446ر834ر6(تكاليف إضافية )الطاقة المستوردة(
300ر314183ر72يضاف: أخرى

876ر590ر254150ر101ر109
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)20( التكاليف التشغيلية  للمحطات
20182017
دين�����اردين�����ار

197ر930ر91081ر497ر46كلفة الوقود
924ر753ر0147ر629ر6تكاليف أخرى

121ر684ر92489ر126ر53

)21( مصاريف إدارية
20182017
دين�����اردين�����ار

116ر756ر2872ر122ر2رواتب وأجور
134ر673ر5943ر832ر3منافع موظفين

400ر227225ر105إجازات موظفين مستحقة 
562ر591ر1891ر433ر1تأمين

160ر238ر8291ر269ر1لوازم مكتبية ومصاريف
541ر754177ر127تبرعات

071ر167251ر188مصاريف إسكان الموظفين، بالصافي
129ر044429ر238خدمات استشارية

699ر696353ر314أخرى
812ر695ر78710ر631ر9

)22( مصاريف صيانة
20182017
دين�����اردين�����ار

658ر147ر2003ر890ر2رواتب وأجور
153ر203ر4214ر623ر4مواد صيانة وأجور خبراء

811ر350ر6217ر513ر7
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)23( إيرادات أخرى، بالصافي
20182017
دين�����اردين�����ار

735ر008ر1-أرباح بيع وقود محطات متقاعدة
569ر89643ر22أرباح إستبعاد ممتلكات واالت ومعدات

587ر269159ر167ايرادات سد الملك طال
760ر189-إيرادات بيع السكراب

262ر361508ر981إيرادات التشغيل والصيانة، بالصافي
021ر044217ر173أخرى

934ر126ر5702ر344ر1

)24( تكاليف تمويل ، بالصافي 
20182017
دين�����اردين�����ار

990ر500ر8175ر922ر3مصروف فوائد قروض ألجل 
757ر061ر4912ر690ر2مصروف فوائد بنوك دائنة 

100ر190141ر150الجزء المتحقق من خصم مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات )إيضاح 15(
)148ر15()221(ايراد فوائد

699ر688ر2777ر763ر6

)25( حصة السهم من ربح السنة
20182017
دين�����اردين�����ار

401ر307ر6146ر164ر3ربح السنة )دينار(
000ر000ر00030ر000ر30المتوسط المرجح لعدد األسهم خال السنة )سهم(

0/1050/210حصة 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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)26( خسائر فروقات العمالت األجنبية، بالصافي
20182017
دين�����اردين�����ار

417ر272ر8351ر673أرباح غير متحققة
)877ر323ر2()307ر539ر1(خسائر متحققة 

)460ر051ر1()472ر865(

)27( معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العاقة الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة والشركات 

التي يكونوا فيها مالكين رئيسيين. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامات من قبل إدارة الشركة.

فيما يلي المعامات التي تمت مع الجهات ذات العاقة:
20182017
دين�����اردين�����ار

576ر407ر940150ر028ر109مبيعات الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية )حكومة المملكة األردنية الهاشمية(
616ر450ر6768ر342ر12مشتريات الغاز من شركة البترول الوطنية )حكومة المملكة األردنية الهاشمية(

509ر406911ر947ر1خدمات مقدمة ل�شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية*
304ر02328ر23خدمات مقدمة لشركة إنارة الستثمارات الطاقة

210ر18388ر9خدمات مقدمة ل�شركة أعمال المياه والطاقة الدولية**
251ر961180ر251خدمات مقدمة للشركة المحلية ألعمال المياه والطاقة الشمسية***

867ر1759ر14خدمات مقدمة ل�شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - دبي أكواباور
000ر0001ر2خدمات مقدمة ل�شركة البحر األحمر للطاقة )االردن(

141ر44258ر205خدمات مقدمة ل�شركة أكواباور االردن القابضة
000ر0001ر2خدمات مقدمة لشركة الرائدة للطاقة 

600ر6001ر1خدمات مقدمة لشركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية****
700ر70029ر29خدمات مقدمة من شركة إنارة الستثمارات الطاقة

575ر14-خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية- دبي
259ر3928ر2خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - أكوا العالمية

346ر07248ر4خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية- الرياض
000ر00077ر77مكافأة وتنقات أعضاء مجلس اإلدارة
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* وقعت الش����ركة بتاريخ 21 كانون األول 2015 عقد إيجار تش����غيلي ألرض مع شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية 
بمبل����غ 000ر50 دين����ار س����نوياً، إضاف����ة إلى ذلك تم ايضا توقيع عقد لتقديم خدمات تش����غيل وصيان����ة بتاريخ 20 أيار 

.2016
** وقع����ت الش����ركة بتاري����خ 28 تش����رين األول 2014 عقد خدمات مع ش����ركة اعم����ال المياه والطاق����ة الدولية لتقديم 

خدمات استشارية ومالية وقانونية.
*** وقعت الشركة بتاريخ 13 تشرين الثاني 2016 عقد لتقديم خدمات تشغيل وصيانة مع الشركة المحلية ألعمال 

المياه والطاقة الشمسية.
**** وقعت الشركة بتاريخ 21 تشرين الثاني 2017 عقد لتقديم خدمات تشغيل وصيانة مع شركة الريشة لمشاريع 

الطاقه الشمسية.

تتمثل األرصدة مع جهات ذات عاقة كما يلي:

المطلوب من جهات ذات عاقة :
20182017
دين�����اردين�����ار

080ر766ر25139ر999ر78شركة الكهرباء الوطنية - حكومة المملكة األردنية الهاشمية، بالصافي*
191230ر252الشركة المحلية ألعمال المياه والطاقة الشمسية

231-شركة اعمال المياه والطاقة الدولية – المغرب
387ر6-شركة البحر األحمر للطاقة )االردن(

-415ر135شركة أكواباور االردن القابضة
573ر003185ر729شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية

664ر664424ر424حكومة المملكة األردنية الهاشمية
600ر2011ر3شركة الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية

000ر1-شركة الرائدة للطاقة
765ر385ر72540ر543ر80

* يظه����ر ه����ذا الرصيد بالصاف����ي بعد تنزيل مخصص خس����ائر ائتمانية متوقعة والبال����غ 481ر046ر1 دينار كما في 31 
كانون األول 2018 )2017: 360ر934ر4 دينار(. تم شطب ماقيمته 377ر938ر2 دينار من مخصص خسائر ائتمانية 

متوقعة خال العام 2018 )2017: 538ر166ر27 دينار(.
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المطلوب إلى جهات ذات عاقة :
20182017
دين�����اردين�����ار

940ر868ر0732ر001ر3شركة البترول الوطنية - حكومة المملكة األردنية الهاشمية
420ر0977ر14شركة إنارة الستثمارات الطاقة

313ر13814شركة أعمال المياه والطاقة الدولية – دبي
402ر4921شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - أكوا العالمية

488ر3765شركة أعمال المياه والطاقة الدولية – الرياض
027ر70-شركة أكواباور االردن القابضة

590ر967ر1762ر016ر3

منافع اإلدارة التنفيذية العليا :
20182017
دين�����اردين�����ار

061ر226548ر609رواتب 
750ر15011ر12منافع )تنقات سفر(

811ر376559ر621

)28( النقد وما في حكمه
20182017
دين�����اردين�����ار

156ر26019ر45نقد لدى البنوك 
232ر2746ر6نقد في الصندوق

388ر53425ر51

* بلغت نسبة الفائدة على الودائع لدى البنوك 1% للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 )2017: %1(.
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ألغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من المبالغ التالية الظاهرة في قائمة المركز المالي:
20182017
دين�����اردين�����ار

156ر26019ر45نقد لدى البنوك
232ر2746ر6نقد في الصندوق

388ر53425ر51-
)590ر901ر26()119ر230ر46(يطرح: البنوك الدائنة )إيضاح 29(

)202ر876ر26()585ر178ر46(

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

تسهيا من البنك االستثماري العربي األردني بسقف 000ر000ر14 دينار بفائدة 25ر%7.	 
تسهيات من بنك القاهرة عمان بسقف 000ر000ر16 دينار بفائدة 5ر%7.	 
تسهيات من بنك األردن بسقف 000ر000ر20 دينار بفائدة 125ر%8.	 
تسهيات من بنك المؤسسة العربية المصرفية بسقف 000ر000ر7 دينار بفائدة  %7.	 
تسهيات من بنك اإلسكان بسقف 000ر000ر13 دينار بفائدة 5ر%7.	 
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)30( التحليل القطاعي
تبين الجداول التالية قائمة األرباح أو الخس���ائر للعقبة والمواقع األخرى للس���نتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2018 
و 2017. تم اإلفصاح عن هذه المعلومات ألغراض تس���هيل المراجعة الضريبية حيث أن الش���ركة خاضعة لنس���بة ضريبة 

دخل مختلفة فيما يتعلق بالعقبة.

2018

المجم�وع باقي المواقع العقب��ة

دين�����ار  دين�����ار  دين�����ار 
254ر101ر109 378ر777ر30 876ر323ر78 إيرادات توليد الطاقة

)924ر126ر53( )173ر422ر15( )751ر704ر37( التكاليف التشغيلية للمحطات
)609ر348ر12( )548ر595ر4( )061ر753ر7( استهاكات
)787ر631ر9( )202ر901ر4( )585ر730ر4( مصاريف إدارية
)621ر513ر7( )285ر243ر4( )336ر270ر3( مصاريف صيانة 
)139ر107ر2( )607ر931( )532ر175ر1( مخصص مخزون بطىء الحركة
)649ر839( )983ر444( )666ر394( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)000ر230ر2( )485ر117ر1( )515ر112ر1( مخصص إنهاء خدمات موظفين
)729ر797ر87( )283ر656ر31( )446ر141ر56( مجموع تكاليف التشغيل

525ر303ر21 )905ر878( 430ر182ر22 الربح التشغيلي )الخسارة التشغيلية(
)472ر865( 216 )688ر865( )خسائر( أرباح فروقات العمات األجنبية، بالصافي

)168ر42( )168ر42( - حصة الشركة من خسارة شركة حليفة
502ر949 502ر449 000ر500 الوفر في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
)000ر35( )561ر8( )439ر26( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

570ر344ر1 501ر243ر1 069ر101 إيرادات أخرى، بالصافي
)277ر763ر6( )292ر285ر2( )985ر477ر4( تكاليف تمويل، بالصافي

680ر891ر15 )707ر521ر1( 387ر413ر17 الربح )الخسارة( قبل ضريبة الدخل وخسائر التدني

)713ر987ر11( )713ر987ر11( - خسائر التدني في قيمة ممتلكات ومعدات

967ر903ر3 )420ر509ر13( 387ر413ر17 الربح )الخسارة( قبل ضريبة الدخل
)353ر739( 193ر215 )546ر954( )مصروف( الوفر في ضريبة الدخل 
614ر164ر3 )227ر294ر13( 841ر458ر16 الربح )الخسارة( للسنة
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2017

المجم�وع باقي المواقع العقب��ة

دين�����ار  دين�����ار  دين�����ار 
876ر590ر150 011ر985ر34 865ر605ر115 إيرادات توليد الطاقة
)121ر684ر89( )479ر660ر14( )642ر023ر75( التكاليف التشغيلية للمحطات

)667ر356ر12( )400ر612ر4( )267ر744ر7( استهاكات
)812ر695ر10( )018ر380ر5( )794ر315ر5( مصاريف إدارية
)811ر350ر7( )574ر985ر2( )237ر365ر4( مصاريف صيانة 
)484ر855ر1( )940ر890( )544ر964( مخصص مخزون بطىء الحركة
)582ر836( )542ر417( )040ر419( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)092ر092ر3( )588ر111ر2( )504ر980( مخصص إنهاء خدمات موظفين
)569ر871ر125( )541ر058ر31( )028ر813ر94( مجموع تكاليف التشغيل

307ر719ر24 470ر926ر3 837ر792ر20 الربح التشغيلي
)460ر051ر1( )451ر3( )009ر048ر1( خسائر فروقات العمات األجنبية، بالصافي

)422ر17( )422ر17( - حصة الشركة من خسارة شركة حليفة
)883ر143ر10( )850ر250ر6( )033ر893ر3( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)000ر35( )561ر8( )439ر26( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
934ر126ر2 818ر038ر2 116ر88 إيرادات أخرى، بالصافي

)699ر688ر7( )776ر524ر2( )923ر163ر5( تكاليف تمويل، بالصافي

777ر909ر7 )772ر839ر2( 549ر749ر10 الربح )الخسارة( قبل ضريبة الدخل 

)376ر602ر1( )429ر739( )947ر862( مصروف ضريبة الدخل 
401ر307ر6 )201ر579ر3( 602ر886ر9 الربح )الخسارة( للسنة
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)31( أصول والتزامات محتملة
إصدار مطالبات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية

باإلش���ارة الى البند 10/1/3 من اتفاقية التنفيذ والتي تنص على انه في حال حدوث أي تغير في القانون يؤدي الى زيادة 
التكالي���ف عل���ى ش���ركة توليد الكهرب���اء المركزية لتش���غيل وحداتها أو يؤدي إلى نق���ص في اجمالي اإلي���رادات المتحققة 
لش���ركة تولي���د الكهرباء المركزي���ة أكثر من مبلغ حد العتبة الس���نوي والبالغ 000ر200 دينار، فإنه يحق للش���ركة الحصول 
على تعويض من حكومة المملكة األردنية الهاشمية. أصدرت شركة توليد الكهرباء المركزية مطالبتين بتاريخ 30 كانون 

الثاني 2019 لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تغطي ما يلي: 
مطالبة فرق سعر المحروقات بقيمة حوالي 616ر761 دينار.

مطالبة تعديل تعرفة الطاقة المستوردة بقيمة حوالي 589ر378ر25 دينار.
اعتمادات مستندية وبوالص تحصيل

بلغت قيمة االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل على الشركة مبلغ 567ر216ر1 دينار كما في 31 كانون األول 2018 
)2017: 983ر672ر1 دينار(.

كفاالت بنكية
بلغت قيمة الكفاالت البنكية على الشركة كما في 31 كانون األول 2018 مبلغ 039ر26 دينار )2017: 339ر26 دينار(.

التزامات رأسمالية
تدخل الشركة خال ممارستها لنشاطاتها االعتيادية في ارتباطات متعلقة بمصاريف راسمالية. هذا وقد بلغت ارتباطات 

المشاريع الراسمالية القائمة 440ر669 دينار كما في 31 كانون األول 2018 )2017: 254ر299ر2 دينار(.

القضايا المقامة على الشركة
هن���اك قضاي���ا مقامة ضد الش���ركة بمبل���غ 356ر764ر2 دينار كما في 31 كان���ون األول 2018 )2017: 332ر146ر3 دينار( 
وفي تقدير إدارة الش���ركة ومستش���ارها القانوني فإنه لن يترتب على الش���ركة أية التزامات على هذه القضايا خافاً لما تم 

تسجيله في القوائم المالية. 

الخاف مع شركة مصفاة البترول
شركة مصفاة البترول األردنية هي المورد للوقود )»المورد«(. في عام 2018، طالب المورد من الشركة مبلغ 945ر846ر98 
 )FSA( تنص اتفاقية تزويد الوقود .)دينار كفوائد على التأخير في سداد فواتير الوقود الشهرية )2017: 194ر711ر94 دينار
ف���ي المطالب���ة بفوائد تأخير س���داد الفواتير غير المحصلة بعد مرور 45 يوما م���ن تاريخ إصدار الفاتورة. هذا وتنص المادة 
13.3 باتفاقية FSA على أن الش���ركة غير مس���ؤولة عن عدم األداء بموجب اتفاقية )FSA( في حال كانت ش���ركة الكهرباء 
الوطني���ة ه���ي الت���ي أخلت في ش���روط االتفاقية. ان التأخير في س���داد مدفوع���ات الوقود للمورد كان بس���بب التأخير في 
اس���تام إي���رادات الوق���ود من ش���ركة الكهرباء الوطنية )الم���زَوًد بالطاقة(، وبن���اء عليه فإنه ال يحق لش���ركة مصفاة البترول 
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األردنية المطالبة بهذا المبلغ وفقاً التفاقية توريد الوقود المبرمة. ومن هنا ترى اإلدارة ومستشارها القانوني المستقل أنه 
وفقًا لشروط اتفاقية )FSA( الموقعة بين المورد والشركة، فإن المورد ليس له أي أساس تعاقدي للمطالبة بهذه المبالغ. 

وفقًا لذلك، لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية.

)32( إدارة اخملاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك، البنوك 
الدائنة والقروض. 

تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق الحصول على قروض ذات فوائد ثابتة ومتغيرة.
للحد من مخاطر التغير في أس���عار الفائدة الس���وقية، ابرمت الش���ركة عقوداً لمقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار 

الفائدة المستقبلية على90% من القرض ألجل الممنوح من بنك ستاندرد تشارترد.
يوض���ح الج���دول التالي حساس���ية قائمة األرباح أو الخس���ائر للتغي���رات الممكنة المعقولة على أس���عار الفائدة كما في 31 

كانون األول 2018 و2017، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
تتمثل حساسية قائمة األرباح أو الخسائر بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة، 
ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيراً كما في 31 كانون األول 2018 و 2017. 

- 2018

العمل���ة
الزيادة )النقص( 

بسعر الفائدة 

األثر على ربح 
السنة قبل 

الضريبة
دين���ار)نقطة مئوية(

)102ر519(100دينار أردني
551ر259)50(دينار أردني

- 2017

العمل���ة
الزيادة )النقص( 

بسعر الفائدة 

األثر على ربح 
السنة قبل 

الضريبة
دين���ار)نقطة مئوية(

)616ر382(100دينار أردني
308ر191)50(دينار أردني
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مخاطر االئتمان
مخاط���ر االئتم���ان ه���ي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألط���راف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه 

الشركة.
قامت الشركة بالدخول في عقد لشراء الطاقة مع حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية.

تشكل ذمة شركة الكهرباء الوطنية ما نسبته 100% من رصيد الذمم المدينة كما في 31 كانون األول 2018 و 2017.
تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى بنوك محلية رائدة.

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

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 31 كانون األول 2018 و 2017 على أساس الفترة 
المتبقية لاستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

أقل من
3 شهور

 من 3 شهور
إلى 12 شهر

 من سنة حتى
5 سنوات

 أكثر من
المجموع5 سنوات

دين��اردين��اردين��اردين��اردين��ار
31 كانون األول 2018

595ر681ر54--661ر264ر9347ر416ر47بنوك دائنة
092ر559ر61---092ر559ر61ذمم دائنة 

791ر883ر27558ر233ر7545ر514ر13327ر972ر6294ر163ر21قروض 
478ر124ر275175ر233ر7545ر514ر79427ر236ر65512ر139ر130المجموع

31 كانون األول 2017
772ر547ر27--721ر395ر0518ر152ر19بنوك دائنة
099ر338ر27---099ر338ر27ذمم دائنة 

546ر989ر18589ر129ر39010ر808ر02447ر737ر94717ر314ر14قروض 
417ر875ر185144ر129ر39010ر808ر74547ر132ر09726ر805ر60المجموع



www.cegco.com.jo

109

مخاطر العمات
إن تعامات الشركة بالدوالر األمريكي منخفضة المخاطر ألن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي 

)41ر1 دوالر لكل دينار(.
للحد من مخاطر التغير في أسعار العملة، أبرمت الشركة عقوداً آجلة لتثبيت سعر العملة على معظم اقساط كل قرض 

من القرضين الممنوحين من Overseas Economic Cooperation Fund )اليابان(.
فيم���ا يل���ي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في س���عر صرف الدين���ار األردني مقابل العمات األجنبية على قائمة 

األرباح أو الخسائر، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

-2018

العمل���ة

الزيادة / النقص في 
سعر صرف العملة مقابل 

الدينار 

األثر على الربح 
قبل الضريبة

دين���ار)%(
)242ر71(+10يورو

)678ر190ر1(+10ين ياباني
-+10دينار كويتي

242ر71-10يورو
678ر190ر1-10ين ياباني

--10دينار كويتي

-2017

العمل���ة

الزيادة / النقص في 
سعر صرف العملة مقابل 

الدينار 

األثر على الربح 
قبل الضريبة

دين���ار)%(
)308ر88(+10يورو

)568ر060ر1(+10ين ياباني
)370ر439(+10دينار كويتي

308ر88-10يورو
568ر060ر1-10ين ياباني

370ر439-10دينار كويتي
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)33( القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتك���ون الموج���ودات المالي���ة من النقد في الصن���دوق ولدى البنوك والذم���م المدينة وقرض صندوق إس���كان الموظفين 
وبع���ض األرص���دة المدين���ة األخرى. تتكون المطلوب���ات المالية من الق���روض والبنوك الدائنة والذم���م الدائنة ومطلوبات 

المشتقات المالية وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لادوات المالية:
المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.	 
المستوى الثاني: تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخات التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن ماحظتها 	 

بشكل مباشر أو غير مباشر من معلومات السوق.
المستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخات لها تأثير مهم على القيمة العادلة لكنها ليست مبنية من 	 

السوق يمكن ماحظتها.

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

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 
دين��اردين��اردين��اردين��ار

- 2018
مطلوبات مالية 

144ر306ر3-144ر306ر3-مطلوبات مشتقات مالية 
- 2017

مطلوبات مالية 
281ر323ر5-281ر323ر5-مطلوبات مشتقات مالية 
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)34( إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مائمة بشكل يدعم 

نشاط الشركة ويعظم حقوق  الملكية.
تق���وم الش���ركة بإدارة هيكل���ة رأس المال وإجراء التعدي���ات الازمة عليها في ضوء تغيرات  ظ���روف العمل. هذا ولم تقم 
الش���ركة بأية تعديات على األهداف والسياس���ات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خال الس���نة الحالية والس���نة 

السابقة.
إن البن���ود المتضمن���ة ف���ي هيكلة رأس الم���ال تتمثل في رأس الم���ال المدف���وع واالحتياطيات واألرباح الم���دورة والبالغ 
مجموعها 568ر774ر48  دينار كما في 31 كانون األول 2018 مقابل 322ر324ر60 دينار كما في 31 كانون األول 2017. 

)35( معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديات الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، 

وستقوم الشركة بتطبيق هذه التعديات ابتداءً من تاريخ التطبيق االلزامي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار 
ق���ام مجلس معايير المحاس���بة الدولي بإصدار معيار التقارير المالي���ة الدولي رقم )16( “عقود االيجار” خال كانون الثاني 

2016 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )16( مشابه الى حد كبير للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة 
الدول���ي رق���م )17(. وفق���ا لذلك، المؤجر يس���تمر ف���ي تصنيف عقود االيجار عل���ى انها عقود ايجار تش���غيلية او عقود ايجار 

تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطل���ب معيار أعداد التقارير المالية الدولية رقم )16( من المس���تأجر ان يق���وم باالعتراف بأصول والتزامات لجميع عقود 
االيجار التي تزيد مدتها عن 12 ش���هر، اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة. ويتطلب من المس���تأجر االعتراف بحقه في 

استخدام االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية)16(
يمك���ن للش���ركة تطبي���ق المعيار الدول���ي للتقارير المالية رقم)16( بأث���ر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات الس���ابقة في 
القوائ���م المالي���ة او بطريق���ة التطبي���ق المعدل بأث���ر رجعي حيث يت���م تعديل اثر المعي���ار على الرصي���د االفتتاحي لحقوق 
الملكية. س���وف تطبق الش���ركة المعيار على العقود التي تم تحديدها س���ابقاً كعقود إيجار وفقاً لمعيار المحاس���بة الدولي 

رقم 17 وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم 4.



التقرير السنوي 2018
شركة توليد الكهرباء المركزية م.ع

112

سوف تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي. خال عام 2018، 
قام���ت الش���ركة تقييم���اً مفصاً لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(.  م���ن المتوقع أن يكون أثر تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم )16(  403ر090ر1 دينار على مجموع الموجودات 403ر090ر1 دينار على مجموع المطلوبات.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( عقود التأمين 
 يقدم المعيار نموذجاً ش���اماً لاعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل 
معي���ار التقاري���ر المالي���ة الدولية )4( – عق���ود التأمين. ينطبق المعيار عل���ى جميع أنواع عقود التأمي���ن )مثل عقود الحياة 
وغيرها من عقود التأمين المباش���رة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنش���أة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على 
بع���ض الضمان���ات واألدوات المالي���ة الت���ي تحمل خاصية المش���اركة. ان االطار الع���ام للمعيار يتضمن اس���تخدام طريقة 

الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تفسير رقم )23( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفس����ير المعالجة المحاس����بية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر 
على تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة 
الدولي )12( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة. يجب على المنشأة 

تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى. 

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2019 مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.  

تعدي���ات عل���ى معي���ار التقاري���ر المالية رقم )10( ومعيار المحاس���بة الدول���ي )28(: بيع أو تحوي���ل الموجودات بين 
المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة

تركز التعديات على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( فيما يتعلق بفقدان 
الس���يطرة على الش���ركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االس���تثمار في الش���ركة التابعة الى اس���تثمار في ش���ركة 
حليف���ة أو مش���اريع مش���تركة. توض���ح التعديات أنه يتم االعت���راف بكامل األرباح أو الخس���ائر الناتجة ع���ن بيع أو تحويل 
األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة - وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي )3( - بين المستثمر والشركة الحليفة أو 
المش���اريع المش���تركة. في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخس���ائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها 
تعريف المنش���أة بين المس���تثمر والش���ركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة 

أو المشاريع مشتركة.



www.cegco.com.jo

113

قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديات إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على الشركة التي 
تطبق التعديات في وقت مبكر أن تطبقها بأثر مستقبلي. ستطبق الشركة هذه التعديات عندما تصبح فعالة.

تعديات على المعيار المحاسبة الدولي رقم 28: االستثمارات طويلة األجل في في الشركات الحليفة والمشاريع 
المشتركة

توضح التعديات أن الش���ركة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على االس���تثمارات طويلة األجل في الش���ركات 
الحليف���ة والمش���اريع المش���تركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يش���كل، من حي���ث الجوهر، جزءًا من 
صافي االس���تثمار في الش���ركات الحليفة والمش���اريع المش���تركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا التعديل مناسب حيث 
ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.

توض���ح التعدي���ات أيًض���ا أن���ه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، ال تس���جل الش���ركة أي خس���ائر للش���ركات 
الحليفة والمشاريع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار، كتعديات على صافي االستثمار 
في الش���ركة الحليفة أو المش���روع المش���ترك التي قد تنش���أ نتيجة تطبيق معيار المحاس���بة الدولي 28 االستثمارات في 

الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.

يجب تطبيق التعديات بأثر رجعي ويسري اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.
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