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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

مساهمينا الكرام
إنه لمن دواعي س��روري، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أن أضع 
بين أيديكم التقرير الس��نوي لش��ركة توليد الكهرباء المركزية لعام 2017، والذي نس��تعرض 
خالله أهم ما تم تحقيقه من تطورات وإنجازات، إلى جانب البيانات التشغيلية والمالية للشركة، 
كما يعكس التحديات التي تمر بها الش��ركة بس��بب اس��تمرار خروج وحدات إنتاجية من الخدمة 
النته��اء عمره��ا االفتراض��ي، ويوضح كذل��ك إصرارنا على الحف��اظ على الش��ركة وتطويرها 

والسعي إلى إيجاد حل دائم لهذا التحدي.   
 ش��هد ع��ام 2017 تراجعًا ف��ي األرباح قبل فرق العملة بلغت نس��بته حوال��ي 11.8%، وبقيمة

 7.3 مليون دينار أردني بالمقارنة مع األرباح قبل فرق العملة لعام 2016 والبالغة 8.3 مليون دينار 
أردن��ي، وذلك نتيجًة لخروج وحدات إنتاجية من الخدمة النتهاء عمرها االفتراضي. وقد تم التوصل 

إلى تسوية مع شركة “الكهرباء الوطنية” حول الخالف الذي كان قائمًا حول فشل التوافرية. 
وباإلضافة إلى ذلك، ش��هدت الحسابات المدينة للشركة في عام 2017 انخفاضًا بالمقارنة 

مع عام 2016، حيث بلغت الحس��ابات المدينة لش��ركة “الكهرباء الوطنية” في عام 2017، ما قيمته 44 مليون دينار أردني مقارنة مع 67 مليون دينار 
أردني لعام 2016. أما فيما يتعلق بالحس��ابات الدائنة لش��ركة “مصفاة البترول األردنية”، فقد بلغت ما قيمته 24.4 مليون دينار أردني في عام 2017، 

بالمقارنة مع 7.7 مليون دينار أردني في عام 2016.
وعلى الرغم مما نواجهه من تحديات، إال أننا نسعى جاهدين إلى تطوير الشركة، وتزويدها بأحدث المتطلبات التقنية؛ فقد شهد عام 2017 انطالق 
العم��ل بنظ��ام “التخطيط الش��امل Enterprise Recourse Planning”، والذي يهدف إلى تس��خير التكنولوجيا لخدمة العملي��ة اإلنتاجية، ما يوفر الوقت 

ويسرّع الوصول إلى البيانات، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين األداء واإلنتاجية.
استمرت الشركة في خدمة المجتمع المحلي على مدار عام 2017، حيث تم رصد 180.000 دينار أردني لهذه الغاية، وتم توزيعه على عدة مشاريع 

خدمية استهدفت المناطق األقل حظًا، وركزت على المستشفيات والمدارس والمساجد. 
وإيمانًا منا بأن االستثمار الحقيقي للشركة هو رأس المال البشري، فقد استمرت الجهود لتوفير بيئة آمنة للعاملين، حيث حققنا أرقامًا غير مسبوقة 

في التقليل من إصابات العمل، والوصول إلى عدد ساعات عمل خالية من الحوادث.  
أما فيما يتعلق باس��تمرارية الش��ركة، فقد اس��تمر تعاوننا مع ش��ركة “أكوابور” العالمية، حيث تم توقيع عقد صيانة وتش��غيل جديد لمحطة الطاقة 

الشمسية في منطقة الريشة بقدرة 50 ميجاواط ليصل عدد العقود المبرمة مع الشركة إلى 3 عقود، ونأمل أن يستمر هذا التعاون مستقباًل.  
وختامًا، ال يس��عني إال أن أتقدم، باألصالة عن نفس��ي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، بجزيل الش��كر واالمتنان إلى مقام صاحب الجاللة الملك 
عبداهلل الثاني بن الحس��ين المعظم وس��مو ولي العهد األمير الحس��ين بن عبداهلل على القيادة الحكيمة في إدارة دفة البالد وتشجيع االستثمار، بما يعود 

على المملكة األردنية الهاشمية بمزيد من التقدم واالزدهار.  
والشكر موصول لحكومة المملكة األردنية الهاشمية وجميع المؤسسات والدوائر الحكومية وأجهزتها على مختلف المستويات، لما يبذلونه من جهود 

كبيرة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة في هذا البلد الخيّر، الذي أدعو اهلل أن يديم هذه النعمة عليه. 
وخالص الش��كر لجميع األخوة العاملين في الش��ركة على كل ما يبذلونه من جهود للمحافظة على اس��تمرارية العطاء وتحقيق النتائج المس��تهدفة، 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لإلخوة في مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على عطائهم المستمر ودورهم البناء للحفاظ على الشركة والنهوض بها.  

مع خالص األمنيات بمزيد من العطاء والتميز في عام 2018 
ثامر بن سعود الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة

كلم��ة رئي��س مجل��س اإلدارة أ-1
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السيدات والسادة األفاضل،
تس��تمر ش��ركة توليد الكهرب��اء المركزية ف��ي أداء دوره��ا لدعم قطاع تولي��د الطاقة 
الكهربائي��ة ف��ي المملكة عل��ى أكمل وج��ه، رغم تناقص قدرته��ا اإلنتاجية بس��بب تقاعد 
الوح��دات التوليدي��ة وما يرافق ذلك م��ن تحديات، حيث ما زالت الش��ركة قادرة على تحقيق 
اإلنج��ازات ومواكب��ة مؤش��رات األداء العالمية في مجال إنت��اج الطاقة. ويس��رني اليوم، أن 
أقدم لكم هذا التقرير مس��تعرضًا فيه أهم اإلنجازات التي حققناها في المجاالت المختلفة 

ومؤشرات األداء لعام 2017. 
من الناحية التشغيلية، نجحت الشركة في تحقيق توافرية بنسبة بلغت 95.98%، وهي 
نس��بة فاقت الهدف المعلن في الموازنة وتجاوزت ما حققناه العام الماضي. وقد تحقق هذا 
النجاح من خالل إتباع أفضل اإلجراءات في مجالي التش��غيل والصيانة، مما قلل من نس��بة 

التوقفات القسرية وتنفيذ عمليات الصيانة المبرمجة في إطارها الزمني المحدد. 
وفي مجال الصحة والسالمة المهنية والبيئة، فقد حققت الشركة ساعات عمل بلغت 3.6  مليون ساعة عمل بدون إصابات، واستمرت 
الشركة في تأهيل موظفيها ونشر الوعي بينهم للمحافظة على بيئة عمل آمنة وحياة مهنية خالية من اإلصابات، حيث تم عقد العديد من 

محاضرات التوعية والدورات التدريبية المتخصصة بهذا الشأن.
 وقد اس��تمرت الش��ركة ف��ي تقديم التدريب الالزم لموظفيها على المس��تويات الوظيفي��ة كافة وفي مختلف المج��االت، وذلك لتعزيز 
مس��تويات المعرف��ة لديهم وتنمي��ة قدراتهم واطالعهم على آخر المس��تجدات في مجال عملهم، فقد تم عقد أكث��ر من 50 دورة تدريبية 

بواقع 20.000 ساعة تدريبية. 
وإيمانًا منا بدورنا المحوري تجاه المجتمع المحلي، فقد قدمنا الدعم  لعدة مش��اريع تتمثل في صيانة المدارس وتزويد خاليا شمس��ية 
لع��دد من المس��اجد ووحدات إنارة موفرة للطاقة، كما نظمت ككل عام ايامًا طبية مجانية ف��ي المناطق النائية، وقمنا  بتوزيع طرود الخير 

على األسر العفيفة في شهر رمضان المبارك. 
واس��تمرارًا ألفق التعاون مع ش��ركة أكوابور العالمية، وإليجاد فرص عمل لموظفي الشركة كأحد الحلول للحد من أثر العمالة الزائدة، 
فقد وقعت الشركة عقد صيانة وتشغيل لمحطة الريشة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاواط، بحيث يكون عدد العقود مع شركة أكوابور 

ثالث عقود. 
وفي الختام، ال يسعني إال أن أقدم خالص شكري وتقديري لسعادة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس األفاضل لما وفروه من دعم 
وتوجيه مس��تمر للمحافظة على تميز الش��ركة، كما أتوجّه بالش��كر الجزيل لألخوة العاملين في مختلف المواقع، على ما يبذلوا من جهود 

للحفاظ على الشركة والعمل على تحقيق أهدافها.  

مع أطيب األمنيات بمزيد من النجاح واإلنجازات في عام 2018

نديم رزفي
الرئيس التنفيذي

كلم��ة الرئي��س التن�����في��ذي أ-2
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التقرير السنوي 2017

يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويقدم لحضراتكم تقريره السنوي التاسع عشر متضمنًا أهم نشاطات الشركة 
وإنجازاتها والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31. 

الطاقة األولية والطاقة  المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر  الكهربائية في مختلف مناطق  الطاقة  توليد 
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+

محط��ة توليد كهرب��اء العقبة الحرارية  تقع محط��ة توليد كهرباء العقب��ة الحرارية في الجن��وب الغربي من الحدود 	 
األردنية، وتبعُد عن مدينة العقبة حوالي 22 كيلومترًا جنوبًا، على بُعد 1 كم من البحر األحمر وعلى ارتفاع يبلغ 

35 مترًا فوق سطح البحر وتقع في مركز المنطقة الصناعية.
محطة توليد كهرباء الريشة الغازية تقع محطة توليد كهرباء الريشة في المنطقة الشرقية من المملكة و تبعد 	 

نحو 350 كيلومترًا من عمان.
محطة توليد كهرباء رحاب الغازية تقع محطة توليد كهرباء رحاب في المنطقة الشمالية من األردن وتبعد حوالي 	 

70 كم ش��مال العاصمة عمان. وعلى ارتفاع حوالي 835 مترًا فوق مس��توى سطح البحر وتقع داخل منطقة 
ريفية واسعة تحيط بها األراضي الزراعية.

محط��ة توليد كهرباء اإلبراهيمية تقع محطة توليد كهرباء االبراهيمية في ش��مال االردن وعلى بعد حوالي 80 	 
كيلومترًا شمال العاصمة عمان.

محطة توليد كهرباء حوفا تقع محطة توليد كهرباء حوفا في شمال االردن وعلى بعد حوالي 92 كيلومتر شمال 	 
العاصمة عمان.

ت������ق�����رير مج����لس اإلدارة

نش���اط الش����رك��ة الرئ�ي�سي

أماكن الشركة الجغرافية وعدد املوظفني يف كل منها

ب

1.أ.

1.ب.
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المجموع

683
100

164ر397ر 132  دينار أردني.

الزرقاء
107

15.66

حوفا واالبراهيمية - اربد 

2
0.29

سد الملك 
طالل - جرش

14
2.05

المكاتب الرئيسة 
98

14.64

العقبة الحرارية

269
39.38

رحاب - المفرق 

159
23.28

الريشه - المفرق 
34

4.97

* اليوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها

توزيع املوظفني حسب املوقع لغاية 2017/12/31

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:

ال يوج��د ش��ركات تابع��ة للش��ركة

1.ج.

.2
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

شــــــــركـــــــة إدارة 
المساهمات الحكومة ويمثلها

رشكة إنارة  الستثمارات الطاقة  
ويمثلـها:

عطوفة السيدة دينا عبد اهلل الدباس / عضوًا

عطوف��ة الدكت��ور فيص��ل الحي��اري / عض��وًا

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

عضوًا حسان/  أب��و  زي��دون  السيد  سعادة 

عضوًا  / ران��ا  محبوب  كاشف  السيد  سعادة 

س��عادة المهندس ثامر بن س��عود الش��رهان

س���ع���ادة ال��م��ه��ن��دس ول���ي���ام وك��ي��ل��ه 

س��ع��ادة ال��س��ي��دة ي���ارا ع��ن��ب��ت��اوي / ع��ض��وًا

سعادة المهندس تركي سعيد العمري / عضوًا 

 س��عادة الس��يد مكرم  اديب خوري / عضوًا 

من تاريخ 2007/10/31 حتى 2017/6/19

اعتبارًا من تاريخ 2017/6/20

اعتبارًا من تاريخ 2014/7/1

 اعتبارًا من تاريخ 2013/3/17

اعتبارًا  من تاريخ  2016/8/28

رئيس مجلس اإلدارة

نائب الرئيس  
من تاريخ 2016/7/25 حتى 2017/7/31

من تاريخ 2016/7/13 حتى 2017/9/10

من تاريخ  2017/9/11
نائب الرئيس من تاريخ  2017/10/2

من تاريخ 2017/8/1 اعتبارًا
الوحدة االستثمارية/المؤسسة 

العامة للضمـــان االجتمايع /ويمثلها:
رشكة إنــارة »2«  الستـثمـــارات الطاقة 

ويمثلها:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم 3.أ. 
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

ت������اري������خ ال���م���ي���������������الد

 السعودية 

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

رئيس مجلس االدارة

سعادة املهندس

ثامر نب سعود الرشهان

 
يش��غل المهندس ثامر الش��رهان منصب العضو  المنتدب لش��ركة 	 

أكوا باور، وش��غل س��ابقا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

مرافق لمدة سبع سنوات، وهي شركة تخدم المدينتين الصناعيتين 

الكبيرتي��ن ف��ي الجبي��ل وينب��ع. وعم��ل كذل��ك كرئيس للش��ركة 

السعودية للبتروكيماويات، ورئيس لشركة سابك لخدمات المرافق 

)س��ابتانك(، ومدي��ر أول ل��دى الش��ركة العربي��ة للبتروكيماوي��ات 

)بتروكيميا(.

واس��تطاع خالل عمله في )س��ابك( والش��ركات التابع��ة لها تكوين 	 

سجل حافل باإلنجازات الفريدة في قطاعي الصناعة والمرافق. 

وتش��مل إنجازات��ه الت��ي تمتد عب��ر 30 عاما في القط��اع الصناعي 	 

تحقيق نمو اس��تثنائي في كل شركة من الش��ركات التي عمل بها، 

كما تم الكشف عنه علنا في شركة )مرافق(.

ويعتبر ثامر الشرهان مهندسا محترفا يتمتع بخبرة واسعة في مجال 	 

اإلدارة العملي��ة والتنفيذي��ة في قطاع��ي الصناع��ة والمرافق، كما 

يش��غل كذلك منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الش��ركات 

والمؤسسات الخيرية.

وتخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  بشهادة بكالوريوس 	 

العلوم في تخصص الهندسة الكيميائية.

الخبرات العملية
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

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

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

 األردنية 

 2015/12/20 م لغاية 2017/8/1 م

سعادة املهندس

وليام وكيلة

درج��ة البكالوريوس في الهندس��ة الكهربائية م��ن جامعة االتحاد ) 	 
الواليات المتحدة األمريكية(

درج��ة البكالوريوس في الهندس��ة الميكانيكية من جامعة االتحاد ) 	 
الواليات المتحدة األمريكية(

ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األميركية ) بيروت(	 
ج������ودة 	  ض����ب����ط  ف������ي   SIX SIGMA ش������ه������ادة 

 ال����ت����دق����ي����ق ال�����داخ�����ل�����ي م�����ن ج�����ن�����رال إل���ك���ت���ري���ك

التحق بشركة اتحاد المقاولين في عام 2012 في دائرة التدقيق.	 

خبي��ر ف��ي مج��ال ادارة المخاطر ومش��اريع توليد الطاق��ة والطاقة 	 

المتجددة.

من 1981 إلى 2007  تقلد الس��يد وكيلة عدة مناصب في ش��ركة 	 

جن��رال الكتريك في مش��اريع تولي��د الطاقة وفي دائرة المش��اريع 

الدولي��ة وفي مج��ال المبيعات ونوعية العم��الء ومدير عام لخدمات 

المبيعات  لمنطقة الشرق األوسط والهند وأفريقيا.

م��ن عام 2003 إل��ى ع��ام 2007 المدير اإلقليمي لش��ركة جنرال 	 

الكتريك في منطقة العراق، والكويت، ودول المشرق العربي.

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

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

1958/5/11

نائب رئيس مجلس االدارة
 لغاية 2017/8/1 م
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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

الخبرات العملية

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

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

1974/10/17

نائب رئيس مجلس االدارة
 من  2017/10/2 م

مهندس ميكانيكي تخ��رّج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 	 
ف��ي آب 1998 مع درجة بكالوريوس في علوم هندس��ة الميكانيك 

التطبيقية. 

19 عام��ًا من الخبرة في مجاالت البتروكيماويات والمرافق، معظمها في الش��ركة 	 
الس��عودية للصناع��ات األساس��ية )سابك(/الش��ركة الس��عودية للبتروكيماوي��ات 
)ص��دف( )مدينة الجبيل الصناعية(، والش��ركة الس��عودية للكهرباء، والمؤسس��ة 
العامة لتحلية المياه المالحة، إلى جانب توليه منصب المدير العام لش��ركة مرافق 
)مدينت��ا الجبيل وينبع الصناعيت��ان(. يعمل تركي مع أكوا باور/الش��ركة الوطنية 

األولى للتشغيل والصيانة )نوماك( منذ عام 2014 وحتى اليوم.   
الشركة الوطنية األولى للتشغيل والصيانة )نوماك(	 
نائب رئي��س العمليات – المملكة العربية الس��عودية ، منذ انضمامه لفريق عمل 	 

»نوماك«، تولى تركي إدارة عمليات الشركة كافة في المملكة العربية السعودية، 
بما يشمل جميع وحدات األعمال. وتبلغ القدرة اإلنتاجية التراكمية لمحطات نوماك 
في المملكة العربية الس��عودية 12.045 ميجاواط م��ن الكهرباء، و2.224.920 

متر مكعب من المياه يوميًا. 
مجالس اإلدارة 	 

رئي��س مجلس إدارة ش��ركة رابغ للتش��غيل والصيانة المح��دودة )رومكو(، رابغ،  …
المملكة العربية السعودية، بقدرة إنتاجية 1.320 ميجاواط من الكهرباء 

رئيس مجلس إدارة ش��ركة محطة الش��عيبة لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة  …
الكهربائي��ة )التوس��عة(، الش��عيبة، المملكة العربية الس��عودية، بق��درة إنتاجية 

250.000 متر مكعب من المياه يوميًا 
عضو مجلس إدارة في ش��ركة الجبيل للمياه والكهرباء، مقاول في شركة مرافق،  …

مدين��ة الجبي��ل الصناعي��ة، المملك��ة العربية الس��عودية بق��درة إنتاجية 2.750 
ميجاواط من الكهرباء و800.000 متر مكعب من المياه يوميًا 

عض��و مجلس إدارة في ش��ركة رابغ للكهرباء، رابغ، المملكة العربية الس��عودية،  …
بق��درة إنتاجية إجمالي��ة 520 ميجاواط من الكهرب��اء و188.000 متر مكعب من 

المياه يوميًا 
عضو مجلس إدارة في المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، الرياض، المملكة  …

العربية السعودية 
عضو مجلس إدارة في المحطة الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمس��ية  …

التابعة لنوماك، كرازخلوفو، بلغاريا، بقدرة إنتاجية 60 ميجاواط من الكهرباء 
عض��و مجل��س 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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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

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

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

السعودية

2016/7/13م لغاية 2017/9/6م

سعادة السيدة

يارا بنت محمدطاهر عنبتاوي

ش��هادة البكالوريوس في نظ��م إدارة المعلومات من جامعة بريغام 	 

يون��غ، ودرج��ة الماجس��تير ف��ي ذات التخصص من معه��د فلوريدا 

للتكنولوجي��ا، كم��ا أنه��ا حاصلة على ش��هادة عليا ف��ي التعليم من 

جامعة س��ندرالند في المملكة المتحدة، باإلضافة إلى حصولها على 

شهادة معتمدة في اإلدارة الدولية من جامعة ثندربيرد.     

منصب المدير التنفيذي – قس��م تطوير االستراتيجيات والتخطيط 	 

التش��غيلي - في  أكوا باور، الش��ركة الرائدة في تطوير واس��تثمار 

وتش��غيل محطات توليد الطاقة وإنت��اج المياه المحالة، والتي تعمل 

بس��عة إنتاجية تبلغ أكثر من 23 جيجاوات من الكهرباء، ونحو 2.5 

ملي��ون متر مكعب من المياه المحالة يوميًا، مع اس��تثمارات تتجاوز 

قيمته��ا 33 ملي��ار دوالر أمريكي. وبدورها الحال��ي، تقوم عنبتاوي 

ب��إدارة العملية التعاونية للتنس��يق والدمج بين المؤسس��ات، حيث 

تسعى بش��كل عملي إلى تحقيق تحسن مستمر في إدارة األصول 

م��ن خالل تطبيق الحوكم��ة الفعالة، وتنفيذ إجراءات محسّ��نة في 

العملية التجارية، وإطالق المبادرات التي من ش��أنها تطوير الهيكل 

التنظيمي. 

وطوال س��نوات خبرتها التي تتجاوز 23 عامًا، تولت عنبتاوي العديد 	 

من المناصب القيادية في القطاعات المختلفة كالطاقة، والمصارف 

االس��تثمارية، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المركبات، والتعليم، 

والرعاي��ة الصحية، متنقلة بين العديد من الدول، بما فيها الواليات 

المتحدة األمريكية وشمال أفريقيا والخليج العربي. 

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

عضوًا في مجلس اإلدارة
لغاية 2017/9/6م
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ال�������ج�������ن���س�������ي���������������ة :

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

البريطانية

2016/8/28

سعادة السيد

كاشف محبوب رانا

محاس��ب قانوني معتمد ع��ام 2001 )معهد المحاس��بين القانونيين في 	 
الباكستان(

 المدير المالي »أكوا باور«  نيسان 2013- الوقت الحاضر 	 
مدير المحاس��بة والمراقبة المحاسبية والضرائب كانون الثاني 2009 	 

-  آذار 2013
من خ��الل إدارته لس��وق رأس المال المملوك واألنش��طة التمويلية 
الخاصة بالمجموعة واس��تثماراتها، ق��اد رانا طرح األوراق المالية مع 
المؤسس��ات ذات الس��يادة في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة 
التموي��ل الدولي، كما أعد إلدراج الش��ركة في البورصة الس��عودية. 
ويقود   عملية تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في مجاالت التخطيط 
طويل األجل والتدقيق والمحاسبة وإعداد التقارير والتأمين والخزينة 
وهيكل��ة الضرائب. وباإلضافة لما س��بق يتولى تمثيل الش��ركة في 
العدي��د من لج��ان التدقي��ق، ومجل��س اإلدارة، واللج��ان التنفيذية، 

واإلدارية في مختلف المشاريع التجارية المشتركة. 

مش��روع »أكوالينغ إي��ه اس Aqualyng AS” تم��وز 2008 –كانون 	 

األول 2008  
وهيكل��ة  تقيي��م  مس��ؤولية  تول��ى  المش��روع،  تموي��ل  كمدي��ر 
االس��تراتيجيات وتنفيذه��ا لتنظي��م المرافق المالية في المش��روع، 
وإدارة العالقات مع المؤسسات المالية المختلفة. وإلى جانب تقديمه 
لخبراته الواسعة في مجال تطوير المشاريع التجارية، قاد رانا، خالل 
مراح��ل 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 خالل فترة عمله في ش��ركة “إي��ه إي اس” أدوارًا مختلفة في 
مج��االت تطوير المش��اريع وتمويلها، وتمويل العمليات التش��غيلية. 
وكمدير مالي للش��ركة في منطقة الشرق األوسط، قاد فريقًا ماليًا 
على مس��توى اإلقليم، حيث توّل��ى عملية تحدي��د الميزانية، ووضع 
خطط العمل طويلة األجل وصياغة استراتيجيات االستحواذ، وغيرها 
من المهام. وإلى جانب ذلك، أشرف على إتمام صفقة تمويل بقيمة 
225 مليون دوالر أمريكي مع أطراف متعددة لتمويل مشروع بقدرة 
إنتاجي��ة تعادل 370 مليون واط، كما تولى قيادة مهمة خاصة أخرى 
تمثل��ت في إتم��ام صفقة لبيع حصة األقلية ف��ي األصول، حيث نّفذ 
عملي��ة التقصي الالزمة إلتمام بيع األصول. وكان قد ش��غل العديد 

من المناصب اإلدارية في شركات مختلفة حول المنطقة. 

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

عضوًا في مجلس اإلدارة



18

 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

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

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

األردنية

 2007/10/31 م لغاية 2017/6/20

سعادة السيدة

دينا عبداهلل أحمد الدباس

ماجستير اقتصاد / الجامعة األردنية 1984	 
دبلوم تخطيط إقليمي / جامعة لندن 1979	 
بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال / الجامعة األردنية 1978	 

رئي��س الهيئ��ة التنفيذي��ة للتخاصي��ة بالوكالة خالل الفت��رة 3/ 5/ 	 
2011 -  ولغاية 2014/4/30

أمين عام الهيئة التنفيذية للتخاصية اعتبارًا من تاريخ 7/ 4/ 2008 	 
.
مدير قطاع )5/ 1998 - 4/ 2008(	 
أعمال استشارية / قطاع خاص )1996 – 1997(	 
البنك المركزي األردني )1982 – 1996(	 
اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان ) 1978 – 1979(	 

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

عضوًا في مجلس اإلدارة
 لغاية 2017/6/20م
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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

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة جنوب كاليفورنيا )الواليات 	 
المتحدة( خريج عام 1988.

مستشار لرئيس  صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.	 
11 عام��ًا م��ن الخبرة بأمور االس��تثمار واألعمال وقط��اع المصارف 	 

وتمويل المشاريع والمساهمات الخاصة .
 تقل��د عدة مناص��ب بصندوق اس��تثمار أموال الضم��ان االجتماعي 	 

)الوحدة االستثمارية سابقًا( ومنذ التأسيس.
عمل مدير لدائرة تمويل المش��اريع والمس��اهمات الخاصة، ومديرًا  	 

للدائرة المالي��ة واإلدارية خالل فترة التأس��يس وكانت هذه الدائرة  
تشمل في حينها الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

 عم��ل مستش��ار للمدير العام  لالس��تثمارات االس��تراتيجية  عندما 	 
ت��م انتداب��ه  لفترة ثالث س��نوات لدى المؤسس��ة العام��ة 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 

JD Edwards United Business Machines  حينه��ا كانت منبثقة 
.IBM عن

عم��ل مدير لدائ��رة التمويل في ش��ركة الجيدة للس��يارات والتجارة 	 
خالل س��نة 2000 وس��نة 2001 . حينها كانت ش��ركة الجيدة اكبر 
ش��ركة خاصة بقط��ر وبحجم مبيعات س��نوي يف��وق ال 25 مليون 

دوالر. 80% من تلك المبيعات كانت من خالل التمويل الداخلي.
عم��ل في القط��اع الخاص ف��ي مجال تصني��ع الس��يراميك وتجارة 	 

المنتوجات البحرية لمدة سبعة سنوات.
عمل ف��ي القطاع المصرفي ف��ي الواليات المتحدة ف��ي كاليفورنيا 	 

لمدة ثالث س��نوات في قطاع التمويل العقاري والتمويل التجاري ما 
بين عام 1989 وعام 1992 وتخللها اإللتحاق ببرنامج التدريب في 

البنك ومدته ستة عشر شهرًا.

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

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

عضوًا في مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي 2017

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 مال��ي للعدي��د من مش��اريع الخصخص��ة ) االتص��االت األردنية 	 

،الملكي��ة األردني��ة ، ش��ركة البري��د األردن��ي ، مؤسس��ة س��كة حديد 
العقب��ة ،الخطوط البحرية ، هيئ��ة النقل العام ، هيئة الطيران المدني 

والشركات المنبثقة عنها( 1998- 2002
 مدي��ر مديري��ة الدراس��ات واألبحاث والمعلوم��ات في دائ��رة الموازنة 	 

العامة 1997-1992
 رئي��س وحدة البح��وث االقتصادية – دائ��رة الموازن��ة العامة 1990-	 

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

في الجامعة األردنية . 
  ممتحن خارجي لرس��ائل الماجستير / قسم االقتصاد/ كلية االقتصاد 	 

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

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

30\12\1955م
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 وثالثين عامًا في قيادة ش��ركات 	 

إدارة الهندسة واإلنش��اءات، والتي تشمل قطاعات الصناعة والبتروكيماويات 
والنفط والغاز والبنية التحتية والمباني، ويش��غل حاليًا 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 الس��يد مكرم ف��ي العديد من مجالس الش��ركات التابعة لش��ركة 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

الخبرات العملية

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

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

عضوًا في مجلس اإلدارة

دكتوراه هندس��ة، جامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنجلوس، 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 الميكانيكي��ة من جامعة اليرموك منذ 	 
عام 1984.

التح��ق بالعمل في وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ عام 1987، 	 
حي��ث عم��ل خ��الل الفت��رة 1987 – 1996 ف��ي مديري��ة الطاق��ة 
المتجددة في هذه الوزارة كمهندس دراس��ات ومشاريع من أبرزها 
مشروعي طاقة الرياح التجريبية في منطقتي حوفا واإلبراهيمية/

محافظ��ة ارب��د ، باإلضافة دراس��ات الجدوى االقتصادية لمش��روع 
الطاقة الشمس��ية الحراري��ة لتوليد الكهرباء ف��ي منطقة القويرة/

العقب��ة . وفي عام 1997 أصبح رئيس��ًا لقس��م تطبيق��ات الطاقة 
المتجددة .  

 ش��ارك في العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات محليًا وعربيًا 	 
ودوليًا في مجال الطاقة بش��كل عام والطاقة البديلة بشكل خاص 
م��ن أبرزه��ا دورة تدريبية متقدمة لمدة عام ف��ي ايطاليا )1989-

1990( ف��ي مجال المعلومات المناخية ومص��ادر الطاقة المتجددة، 
ودورة أخ��رى متخصصة لمدة عام ف��ي ألمانيا )1998-1999( في 

مجال طاقة الرياح باللغة األلمانية.
ش��غل عضوًا في العديد من اللجان الفنية ولجان العطاءات الخاصة 	 

للدراسات والمش��اريع في مجال عمل المديرية من أبرزها مشاريع 
التولي��د الخاص للكهرباء من الصخر الزيتي وطاقة الرياح والطاقة 
الشمس��ية وطاق��ة النفاي��ات ولج��ان الع��روض المباش��رة للطاقة 

المتجددة. 
كما أنه عض��وًا في مجلس أمناء المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة 	 

وكف��اءة الطاقة في القاه��رة وفي مجلس إدارة مرك��ز الطاقة في 
الجامع��ة األردنية ، وعضوًا في اللجن��ة التوجيهية العالمية لمؤتمر 
الطاقة المتجددة التابع للش��بكة العالمية للطاقة المتجددة. ويعمل 
كضاب��ط ارتب��اط لألردن ل��دى الوكال��ة الدولية للطاق��ة المتجددة 

اإليرينا ولدى االتحاد من أجل المتوسط.  

التحصيل العلمي

الخبرات العملية

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

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

عضوًا في مجلس اإلدارة
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سعادة السيد نديم رزفي
الرئيس التنفيذي  اعتبارًا من 2016/10/20

الخبرات العملية 
يشغل السيد نديم رزفي الرئيس التنفيذي في شركة 	 

توليد الكهرباء المركزية  .
ويعتبر خبيرًا ماليًا من الباكستان ، والذي لديه أكثر من 	 

23 عاما من الخبرة في قيادة وبناء األعمال التجارية.  
وقبل انضمامه إلى شركة توليد الكهرباء المركزية ، كان 	 

يشغل الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة هجر النتاج 
الكهرباء في المملكة العربية السعودية منذ عام 2013 
والرئيس التنفيذي لش��ركة أكوا ب��اور بركاء/ عُمان من 
عام 2007 إلى عام 2012، وكان له دور فعال في الفوز 
بالعديد من األوسمة لشركة بركاء النتاج الطاقة وتحلية 
المي��اه بما في ذلك توس��يع مرفق المي��اه الموجودة في 
بركاء  وتحت قيادته  حققت شركة بركاء سجل خالي من 
االصابات في مجال السالمة لعشر سنوات، وكان مساهما 
 رئيس��يا في تأس��يس ث��الث ش��ركات للكهرب��اء والمياه

 )AES PakGen و   ACWA Power Barka. AES Lalpir  (
وخبرته الرئيس��ية هي في مجال المالي��ة وبناء االعمال 

والتشغيل.

الـجـنسـيـة: الباكستانية .

تاريخ التعيين:
 2014/10/19

 تاريخ الميـــالد :
1967 /5/27

 الوظيفة الحاليـة : 
الرئيس التنفيذي 

أس��ماء ورت��ب أش��خاص اإلدارة العلي��ا التنفيذي��ة ونب��ذه تعريفية ع��ن كل واحد منهم 3.ب. 
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المهندس ماهر محمد 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.	 
شركة 	  الموردين/  تصاميم  المركبة/مدقق  الدورة  رحاب  مشروع   2003/9  -2002/6

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

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.	 

الـجـنسـيـة: األردنية .
تاريخ التعيين:

1992/8/23

 تاريخ الميـــالد :
1967/12/12

التحصيل العلمي: 
بكالوريوس هندس��ة ميكانيكية- …

جامعة العلوم والتكنولوجيا

زكية عبدالغني سليمان جرادنة

الخبرات العملية 
2014 - المراقب المالي حتى تاريخه.	 
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	 

الـجـنسـيـة: األردنية .

تاريخ التعيين:
1983

 تاريخ الميـــالد :
1962/11/7

التحصيل العلمي: 
بكالوري��وس محاس��بة واقتص��اد  …

عام 1983 الجامعة األردنية

المنصب الحالي / المراقب المالي

المنصب الحالي / المدير التنفيذي
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المهندس علي حسين 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 للطالء الكهروكيميائي .	 

الـجـنسـيـة: األردنية .

تاريخ التعيين:
1996/2/4

 تاريخ الميـــالد :
1971/2/18

التحصيل العلمي: 
بكالوريس هندسة ميكانيك / قوى حرارية …

المنصب الحالي / المدير التنفيذي

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 	 

الـجـنسـيـة: األردنية .
تاريخ التعيين:

2000/2/1
 تاريخ الميـــالد :

1977/3/12

التحصيل العلمي: 
…  – انجلي��زي  أدب  بكالوري��وس 

الجامعة االردنية 1999

المنصب الحالي / أمين سر مجلس االدارة
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علي )محمد زهير( علي عبداهلل

أحمد محمد عبدالرحمن اللوزي

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.	 
 12/ 1994 – 9/ 1996 : محاسب في الشركة االردنية لالستثمار في الصناعات 	 

الكهربائية.

الخبرات العملية 
البشرية 	  الموارد  وظائف  في  مسؤوليته  إلى  باإلضافة  التوريد  لسلسلة  التنفيذي  المدير 

والقانونية والمناقصة.
عمل في سلطة الكهرباء األردنية ، وشارك في إعادة هيكلة وخصخصة قطاع الكهرباء 	 

من خالل تحويل المؤسسة األردنية العامة كشركة حكومية إلى كيان خصخصة ، والذي 
تم في عام 1997 تحت اسم شركة الكهرباء الوطنية ، ثم في عام 1999 ، وزعت شركة 

الكهرباء الوطنية على ثالث شركات واحدة. منهم شركة توليد الكهرباء المركزية.
المشاركة في تنفيذ مشاريع تطوير الموارد البشرية في 2007 و 2009 و 2012 ، حيث 	 

جمع بين المهارات متعددة الوظائف في مسح سوق الرواتب ، ومسح رضى الموظفين ، 
ووصف الوظائف ، وتحليل عبء العمل ، وهياكل التنظيم ، وإدارة التغيير ، وإدخال مفهوم 
الموارد البشرية .. الخ. باإلضافة إلى نجاح مشاريع تقليص القوى العاملة في عام 2010 

و 2016 و 2017 التي تؤدي إلى مزيد من الكفاءة ، شركة فعالة وصحية.
اإلنتاج والمساهمين 	  بناء والحفاظ على عالقة صناعية صحية مع أطراف  المشاركة في 

العمل وتقليل  نزاع  أي  الموظفين لحل  والمفاوضات مع ممثلي   ، والموظفين وممثليهم 
التأثير على األعمال التجارية.

المنصب الحالي / المدير المالي

المنصب الحالي / المدير التنفيذي  إدارة سلسلة التزويد )اعتبارا من 2017/10/01(

الـجـنسـيـة: األردنية .
تاريخ التعيين:
1999 / 7 / 27

 تاريخ الميـــالد :
1970 / 1 / 3

 التحصيل العلمي: 
 1992 بكالوريوس محاسبة – الجامعة االردنية …
 1997 دبلوم عالي دراس��ات عليا ادارة أعمال  …

– الجامعة االردنية 

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

 تاريخ الميـــالد :
1965 / 3 / 23

 التحصيل العلمي: 
درجة الماجستير / إدارة األعمال …
بكالوريوس إدارة عامة / الجامعة االردنية …
الدبلوم المهني في الموارد البشرية …
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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.	  الـجـنسـيـة: األردنية .

تاريخ التعيين:
2001/9/1

 تاريخ الميـــالد :
1977/5/31

 التحصيل العلمي: 
… )JCPA   ACPA(    بكالوريوس في المحاسبة

المنصب الحالي / مدير دائرة المحاسبة

عبداهلل أحمد محمود قدادة

الـجـنسـيـة: األردنية .
تاريخ التعيين:

2015/4/9 ولغاية 2017/12/31
 تاريخ الميـــالد :

1980/10/ 5
التحصيل العلمي: 

بكالوريوس محاسبة …

الخبرات العملية 

2015/4/9 مدير  دائرة التدقيق الداخلي ولغاية 2017/12/31.	 

2004 - 2014   مدير تدقيق خارجي لدى شركة ارنست ويونغ .	 

المنصب الحالي / مدير  دائرة التدقيق الداخلي
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بلغ الحمل األقصى للنظام الكهربائي الموحد )3320( ميجاواط في عام 2017 مقارنة مع )3250( ميجاواط في عام 2016 ، 
كما بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة )20760( جيجاواط ساعة في عام 2016  مقارنة مع )19390( جيجاواط ساعة 
في عام   2016 اي بنس��بة نمو مقدارها )7.06  %(. س��اهمت الشركة من خالل اس��تطاعتها البالغة )1044( ميجاواط والتي 
تشكل )23.6 % ( من اجمالي استطاعة النظام الكهربائي بإنتاج،  )4332.4( جيجاواط ساعة اي ما نسبته ) 21 % ( من اجمالي 

الطاقة الكهربائية في المملكة في عام 2017، في حين ساهمت الشركات االخرى بما نسبته )79 %(.
بلغت مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية )4126.4 ( جيجاواط ساعة في عام 2017 ، مقاب�ل  )4034.4( جيجاواط ساعة في عام 2016  .

النسبةالموردون الرئيسي�ون
90%شركة مصف�������������اة البترول االردن�ي�����������ة

10%شركة البترول الوطني����������������������ة 

النسبةالعمالء الرئيسي�ون
100%شركة الكهرباء الوطنية

2016

2017

كشف المساهمين 
الذين تزيد 

نسبتهم عن %5

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

الجنسية%عدد األسهماسم المساهم
اردنية50.83%15.250.000شركة انارة الستثمارات الطاقة

اردنية40.00%12.000.000شركة إدارة المساهمات الحكومية )اعتبارا من 2016-7-28(
اردنية40.00%12.000.000حكومة المملكة االردنية الهاشمية)لغاية  من 2016-7-27(

اردنية9.00%2.700.000المؤسسة العامة  للضمان االجتماعي

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

الوض��ع التنافس��ي للش��ركة ضم��ن قط��اع الكهرباء

درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيني محليًا وخارجيًا

4

5

6
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ال يوج��د أي امتي��از أو حماية حكومية تتمتع بها الش��ركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة س��ارية 
المفع��ول إال أنن��ا ف��ي هذا الخص��وص نبدي ب��أن حكومة المملك��ة األردنية الهاش��مية قد كفلت ش��ركة توليد 
الكهرباء المركزية في جميع اتفاقيات شراء الطاقة التي أبرمت ما بين الشركة وشركة الكهرباء الوطنية بتاريخ 
2007/9/20 كما وأن حكومة المملكة األردنية الهاشمية قد كفلت للشركة بموجب االتفاقية التنفيذية المبرمة 
بتاريخ 2007/9/20 مجموعة من األمور من بينها االستقرار في الضرائب والتشريعات وعدم التمييز بينها وبين 

غيرها والتعامل بالعمالت األجنبية  وقابلية التحويل إلى خارج المملكة.

 ISO تلتزم ش��ركة توليد الكهرباء المركزية بتطبيق و المراجعة المس��تمرة ألنظمة الجودة المطبقة بالش��ركة
2008-9001  و نظ��ام ادارة البيئ��ة ISO 14001-2004  و نظ��ام إدارة الس��المة والصحة المهنية OHSAS عن 
طريق التدقيق الداخلي والخارجي كل ستة شهور من الشركة المانحة للشهادات SGS  واغالق جميع حاالت عدم 
المطابقة الواردة بتقارير التدقيق الداخلي والخارجي مما ينعكس ايجابيا  لغايات التطوير و التحس��ين المس��تمر 

ألنظمة  ادارة الجودة والحفاظ على الشهادات الممنوحة.
   ISO 9001-2015 حسب متطلبات نظام   ISO 9001-2008 تم تعديل و تطبيق و قياس فاعلية  نظام الجودة
بالتنس��يق مع المدقق الخارجي الجديد TUV حيث تم مراجعة سياس��ة الجودة و البيئة والس��المة و استراتيجية 
.   ISO 9001-2015 الشركة و اجراءات تحليل المخاطر الخارجية و الداخلية للشركة و التي تدخل ضمن مواصفة
و العمل جاري لتجديد الشهادات  ISO 14001-2004 و ISO 9001-2015 ونظام السالمة والصحة 
المهني��ة OHSAS  بإج��راء تدقيق خارجي حس��ب البرنام��ج الزمني المقترح من الش��ركة المانحة 

. TUV للشهادات

الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة بموجب القوانني واألنظمة

ال�������ج�������ودة وال�����ت�����دق�����ي�����ق ال���ف���ن�������������������ي 

اليوجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غريها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو قدرتها التنافسي���ة

7

8.ب.

8.أ. 
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للش��رك���ة التنظيمي  الهيكل  9.أ. 
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اقل من 
ثانوية عامة 

ثانوية عامة 

دبلوم متوسط 

بكالوريوس

المجموع 

ماجستير 

دكتوراة 

95

161

279

140

683

7

1

13.90

23.57

40.84

20.49

100

1.02

0.14

ع����دد ال��م��وظ��ف��ي��ن 
حسب  ال��ش��رك��ة  ف��ي 
لغاية  العلمي  المؤهل 

2017/12/31

• الـــدورات
 انطالقا من إيمان إدارة الشركة بأهمية عملية التعلم والتطوير في تعزيز قدرات ومهارات الكادر الوظيفي ومواكبة أخر 
المستجدات في جميع المجاالت الفنية واإلدارية ، حرصت دائرة التعلم والتطوير على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية 
خالل العام 2017 بالشراكة مع عدد من المراكز التدريبية  في المجاالت الفنية ،الهندسية ، المالية واإلدارية للمساهمة 

في زيادة كفاءة الموظفين وتحسين األداء بما يخدم مصلحة العمل .

ع��دد موظ�في الش�ركة وفئ���ات مؤهالتهم

برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الش��ركة

9.ب. 

9.ج. 
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 وإيمانا بأهمية االستثمار بالكفاءات الموجودة في الشركة وإلتاحة المجال لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بين موظفي 
الش��ركة ، ت��م عقد العديد من ال��دورات الداخلية من قبل موظفين مؤهلين للتدريب مما كان ل��ه اثر إيجابي و فعال على 

تبادل و نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للموظفين .
 كما تم إش��راك العديد من الموظفين في دورات اللغة اإلنجليزية و دروات ICDL لتزويدهم  بالمهارات الالزمة لتحس��ين 

وتطوير مهارات اللغة و مهارات الحاسوب لديهم.
و لالطالع على الخبرات والتجارب الدولية واإلقليمية ، وبهدف تمثيل الش��ركة بمختلف المجاالت ، ش��ارك عدد من موظفي 
الشركة في العديد من المؤتمرات وورشات العمل والملتقيات في المجاالت الفنية و الهندسية ، الكهرباء ، والمجاالت المالية 

واإلدارية بهدف زيادة المعرفة واالطالع على احدث المستجدات في مجال التقنيات واألنظمة الحديثة في تطوير العمل.
الجدول أدناه يبين توزيع البرامج التدريبية خالل العام 2017 حسب مواقع الشركة المختلفة :

عدد الموقع
الموظفين

ع���دد ال��م��ش��ارك��ي��ن في 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
،المؤتمرات و ورش العمل

نسبة المشاركين / 
الموقع

الساعات  مجموع 
ال��ت��دري��ب��ي��ة / 

الموقع

رس���وم ال����دورات 
التدريبية / الموقع

)دينار(

33.332603075.757%3311الريشه 
31.4399575023.638%10533الزرقاء 
18.53117114758.581%28653العقبه 

150.00401638594.465%120180المكاتب الرئيسيه 
31.315576.514852.547%21467رحاب 

5.0020400.000%201ماركا/توابعها
44.3421000.576704.988%778345المجموع

الدورات الفنية والسالمة والصحة المهنية والتأمين

تكلفة التدريب الساعات الفعلية التدريب

18350إدارة المخاطر المؤسسية
18350اعاده التأمين وتطبيقاتها

21350تأمين الحرب والعنف السياسي
ISO 9001 2000 AUDITOR LEAD AUDITOR47.5550

ISO/JSMO National workshop on ISO 14001:2015 and Life-Cycle Assessment320
100960اعداد مدرب تقني في مجاالت السالمة والصحة المهنية محترف
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الدورات الفنية والسالمة والصحة المهنية والتأمين
تكلفة التدريب الساعات الفعلية التدريب

48180السالمة والصحة المهنية
4708310دبلوم الناسب االمريكي في الصحة والسالمة المهنية

3061144.826دورة اإلسعافات االولية
5862007.48دوره اطفاء الحريق

68800منتدى السالمة والصحة المهنية
advent controller 160. configuration & operation )DCS(1100

Alignment52500
Certified Training Course on PLC )S7-300 & 400( Trouble Shooting1602720

Increasing shares of renewable energy200
Siemens Certified Training Course on PLC )S7-300-400(3304080

Welding Inspector1002840
967023الوثوقية في اداره الصيانات

240عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة
301400نظام الكاميرات ) صيانة (

2636.533565.306المجموع 

www.cegco.com.jo

الملتقى السنوي الثامن إلدارة الموارد البشرية والتدريب
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الدورات االدارية والمالية واللغة والحاسوب 

تكلفة التدريب الساعات الفعلية التدريب

CICS 641400شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية
80943325المحادثة باللغة اإلنجليزية

3151820.833المرسالت التجارية والعملية
40822االسس الحديثة لتقييم اداء الموظفين

9782575البرنامج المتكامل في المهارات الشخصية
50500الدبلوم التدريبي في اداره تطوير الموارد البشرية

48225المسؤولية االجتماعية - الشراكة المستدامة وتحقيق التكامل االجتماعي
1402800المهارات اإلدارية المتقدمة

24396قانون الضمان االجتماعي وقانون العمل
Certified Ethical Hacking )CEH(992700

Certified information security system professional )CISSP(1403800
Computer maintenance A+36536

Oracle Solaris administration1534200
66081800الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

8410أمن وحماية المعلومات
32900دوره اكسل مع فيجوال بيسك لغير المبرمجين

180150مبادئ استخدام الحاسوب
CSCP512367.8

40718المالية لغير الماليين
1202280المعايير الدولية العداد التقارير المالية

7201200ضريبة الدخل والمبيعات
48600مهارات وتطبيقات الكشف عن تزوير التواقيع والشيكات والمستندات

1806435125.633المجموع 
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المؤتمرات ، الندوات ، ورش العمل 
تكلفة التدريب الساعات الفعلية التدريب

630مدقق تكنولوجيا المعلومات
what to do when there`s too much to do16600

200الحوار االجتماعي 
POWER PURCHASE AGREEMENT MASTERCLASS142195

company valuation modelling masterclass162083.77
Scaffold Competent Person14300

240الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المباني
962634.999القمة العاشره لطاقة المستقبل

10170.28المهندسات العربيات
340اليوم العلمي للهندسة الكهربائية

180مؤتمر الوقود االحفوري
160دوره المحاسب االداري المعتمد

160العمالت الرقمية وتأثيرها على االقتصاد
3008014.049المجموع 

البرنامج المتكامل في المهارات الشخصية
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املخاط��ر التي تتعرض الش��ركة لها

اإلنجازات التي حققتها الشركة عام 2017

االستفادة من مصادر الطاقة املتاحة إلنتاج الكهرباء

10

11

1011

اليوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة الالحقة ولها تأثير  مادي عليها.

واصلت الش��ركة في عام 2017 استخدام المصادر المحلية للطاقة المتوفرة في المملكة واستغالل المتاح منها في توليد 
الطاقة الكهربائية.

الغاز الطبيعي في حقل الريشة
واصلت الش��ركة اس��تخدام الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة التابع لش��ركة البترول الوطنية في انتاج الكهرباء من 
التوربين��ات الغازية العامل��ة بقدرة ) 60 ( ميجاواط، حيث انتجت هذا العام باس��تخدام الغاز الطبيعي )240.5( جيجاواط/ 
س��اعة، وقد بلغت نس��بة مساهمة محطة توليد الريشة   من االنتاج االجمالي لمحطات الشركة في عام 2017 )5.55  % ( 

مقارنة مع )5.58% ( في عام 2016  .

طاقة الرياح 
واصلت الشركة االستفادة من طاقة الرياح في انتاج الطاقة الكهربائية من محطتي توليد كهرباء حوفا واالبراهيمية حيث 
بلغت كمية الطاقة الكهربائية المباعة )  1.59(  جيجاواط /ساعة، مما ساهم في تخفيض تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية 

في محطات الشركة بقيمة ) 90.554(  دينار.

الغاز الحيــوي
تواصل ش��ركة الغاز الحيوي األردنية ) المملوكة مناصفة بين ش��ركة توليد الكهرباء المركزية وأمانة عمان الكبرى ( في 
تنفيذ خططها وبرامجها للعام 2017 والهادفة لتحقيق أعلى مس��تويات الخدمات من الطاقة الكهربائية والخدمات البيئية 
من خالل استخراج أكبر كمية ممكنه من الغاز الناتج عن معالجة النفايات العضوية في مكب الرصيفة واستطاعت استخراج 
م��ا مجموع��ه )  3.001.890  ( م3 من الغاز الحي��وي خالل عام  2017 وبالتالي الحد من انبعاثه ، وكان مجموع س��اعات 

تشغيل وحدات التوليد في الشركة )  5.750  ( ساعة عمل لعام 2017 .
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الش��ركة  اس��تطاعت  كم��ا   ، /س��اعة  ميج��اواط   )  3.355  (  2017 لع��ام  المول��دة  الطاق��ة  كمي��ة  وبلغ��ت 
أل��ف ط��ن م��ن ثان��ي أكس��يد  التنمي��ة النظيف��ة التخل��ص م��ن م��ا مجموع��ه  )100(  آلي��ة  وم��ن خ��الل مش��روع 
2012/12/31م  تاري��خ  إل��ى  2009/12/9م  تاري��خ  م��ن  تمت��د  الت��ي  األول��ى  المرحل��ة  ف��ي   الكرب��ون 
و) 115 ( ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في المرحلة الثانية التي تمتد من تاريخ 2013/1/1 إلى تاريخ 2017/12/31 

واالستفادة من عوائد هذه االنبعاثات الكربونية ضمن اتفاقية التغير المناخي.
مجموع الغاز الحيوي المستخرج من المكب منذ بدأ المشروع 2000/6 حتى تاريخ 2017/12/31 هي )80.813.335( م3 

وكمية الطاقة المنتجة منذ بدء المشروع حتى تاريخ 2017/12/31 هي  )108.139( ميجاواط /ساعة.

محطة توليد كهرباء الريشة الغازية
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سعيًا من شركة توليد الكهرباء المركزية على تحقيق رؤيتها ورسالتها في مواكبة التطوير والتحديث المستمرين 
في أنظمه العمل وآليات تنفيذها واالهتمام بصحة وسالمة العاملين والمحافظة على البيئة المحيطة والممتلكات 

فقد تم انجاز وتحقيق ما يلي:
• حققت الشركة تقدما في إصابات العمل حيث لم تسجل أي إصابة في هذا العام . 	
• 	 Integrated قامت الشركة بكافة مواقعها العمل على تحديث اإلجراءات المعتمدة في نظام اإلدارة المتكاملة

إدارة  ونظام   ISO 9001:2015 الجودة   إدارة  لنظام  الجديد  اإلصدار  مع  للتوافق   Management System
ISO 14001:2015. و نظام إدارة البيئةBS OHSAS 18001:2007 الصحة المهنية والسالمة العامة الدولي

• داخلي 	 تدقيق  عمليات  إج��راء  تم    
وخارجي في مجال الصحة والسالمة 
في  ال��ع��ام  خ��الل  م��رت��ان  والبيئة 
من  للتأكد  الشركة  مواقع  مختلف 
والسالمة  الصحة  إج��راءات  تطبيق 
القياسية  للمواصفات  وفقًا  والبيئة 
OH- و   ISO 14001:2004  للدولية

ق��ام  ح��ي��ث   SAS18001:2007
مهندسو الشركة المختصون بعملية 
التدقيق الداخلي خالل شهري نيسان 
 SGS شركة  وقامت  األول  وتشرين 
الخارجي  التدقيق  بعملية  االردن 
خ���الل ش��ه��ري ح���زي���ران وك��ان��ون 
ان  التدقيق  عمليات  وبينت  األول 
متطلبات  بتطبيق  ملتزمة  الشركة 

المواصفات الدولية للصحة والسالمة المهنية والبيئة
• قبل 	 االستخدام من  واستصدار شهادات صالحية  الشركة  في  الرفع  معدات  باعادة فحص جميع  القيام  تم 

جهة خارجية معتمدة للتأكد من سالمتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة خالل استخدامها في مختلف االعمال 
والنشاطات في الشركة.

الصح��ة املهني��ة والس��المة والبيئ��ة 2011
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• قامت الشركة بإجراء فحص كفاءة الرئتين واالذنين خالل الربع األخير من العام لجميع الموظفين في مختلف 	
المواقع للتأكد من سالمة صحتهم المهنية في مناطق العمل ذات العالقة بالضجيج والغازات العادمة.

• تابعت شركة توليد الكهرباء المركزية تنفيذ سياسة منع التدخين في مختلف مرافق الشركة للحفاظ على 	
مرافقها خالية من التدخين وذلك بهدف توفير بيئة صحية لكافة االشخاص ومنحهم حقهم في الوجود في 

مكان خاٍل من التدخين
• قامت الشركة بتدريب وتأهيل دفعات من العاملين في مختلف مواقع الشركة وبالتعاون مع دائرة التعليم 	

الدورات: منع  العامة والبيئة، ومن أهم هذه  المهنية والسالمة  والتطوير في دورات متخصصة في الصحة 
الصحة والسالمة  االمريكي في  الناسب  الشخصية، دبلوم  الوقاية  األولي، معدات  الحريق، االسعاف  واطفاء 

المهنية واعداد مدرب تقني في مجاالت السالمة والصحة المهنية 
• تم عقد محاضرات ودورات تدريب وتوعية داخلية للعاملين في مختلف مواقع الشركة على مختلف سياسات 	

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

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

االستشارات واالتفاقيات والخدمات الخارجية 3011

وقعت شركة توليد الكهرباء المركزية في عام 2017  عقد صيانة و تشغيل مع شركة الريشة لمشاريع الطاقة 
الشمسية-إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال المياه و الطاقة الدولية ) أكوا بور(،  لصيانة و تشغيل محطة طاقة 
شمسية بقدرة 50 ميجاواط في منطقة الريشة، و يعتبر هذا العقد الثالث من نوعه حيث تم في عام 2016 توقيع 
عقدي خدمات لصيانة و تشغيل محطة دورة مركبة بقدرة 485 ميجاواط، و صيانة و تشغيل محطة شمسية بقدرة 

50 ميجاواط. 
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

نسبة النمو ) % (20162017البيان

-1164107407.73االستطاعة التوليدية ) ميجاواط (
4260.44332.41.69الطاقة المولدة ) جيجاواط ساعة (

-203419633.45     بخاري
193820867.66     دورة مركبة

-263.1260.41.04     غازي
-22.921.08.13     مائي
-3.261.6050.9     رياح

0.120.000.00     ديزل
-238.9231.03.27الطاقة المستهلكة داخليا ) جيجاواط ساعة (

-5.615.334.88النسبة المئوية للطاقة المستهلكة داخليا ) % (
4034.44126.42.28الطاقة المباعة ) جيجاواط ساعة (

-3383234.39استهالك الوقود الثقيل ) الف طن (
-0.270.1456.3استهالك السوالر ) الف متر مكعب (

-11610113.4استهالك الغاز الطبيعي / غاز الريشة ) مليون متر مكعب (
22713237154.41استهالك الغاز الطبيعي ) مليار و ح ب (

36.1136.821.98الكفاءة / مولد ) % (    
34.0834.862.29الكفاءة / مصدر ) % (   

93.9195.982.21عامل التوا فرية ) % (
-2.131.2939.2عامل التوقف القسري )%(
-3.962.7331.10عامل التوقف المبرمج )%(

-78268312.7عدد الموظفين

إح���ص���ائ���ي���ات م��م��ي�����������زة 4011
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)1( رقــــــم  شـــــــكـل 

مؤشرات األداء 
جدول رقم )1( 

نسبة النمو 20132014201520162017مؤشرات االداء
) % (

أ - المؤشرات الفنية
34.6735.7335.9736.1136.821.98الكفاءة / مولد ) % (        
32.5033.6533.9234.0834.862.29الكفاءة / مصدر ) % (      

90.2692.2093.3693.9195.982.21عامل التوا فرية ) % (
-6.245.835.695.615.334.88نسبة الطاقة المستهلكة داخليا ) % (

ب - المؤشرات المالية
478.5453.7292.7174.9219.116.7معدل سعر الوقود الثقيل ) دينار / طن (

653.5636.4435.7362.0467.823.5معدل سعر وقود السوالر ) دينار / متر مكعب (
 معدل سعر وقود الغاز الطبيعي / محطة الريشة 

5050505083.7967.6) فلس / متر مكعب (

 ج - مؤشرات القوى العاملة
7.137.906.475.456.3416.4االنتاجية السنوية ) ج و س /  موظف (

1.631.381.411.491.532.7االستطاعة التوليدية المركبة ) ميجاواط / موظف (

۷۰ 

۷٥ 

۸۰ 

۸٥ 

۹۰ 

۹٥ 

٢٠١٣ ٢٠١٤

السنة

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٩٠,٢٦

 
٩٢,٢٠

 

٩٣,٣٦

 

٩٣,٩١

 
٩٥,٩٨
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

)2( رقــــــم  شـــــــكـل 

مؤشرات االداء في محطات الشركة 
جدول رقم )2( 

عامل التوافرية )%(
20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

92.1790.6892.5793.6895.02العقبة الحرارية
88.8793.1695.530.000.00الحسين الحرارية

82.2693.2891.1693.3497.73رحاب
95.1993.8897.9595.3496.28الريشة

99.820.000.000.000.00ماركا
98.0998.5099.88100.000.00جنوب عمان

99.990.000.000.000.00الكرك
90.2692.2093.3693.9195.98االجمالي

٩٥,٠٢
٩٧,٧٣

٩٦,٢٨

٢٠١٧

٧٥

٨٠

٨٥

٩٠

٩٥

١٠٠

%
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جدول رقم )3(
عامل التوقف القسري )%(

20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

2.383.204.532.191.95العقبة الحرارية
9.013.791.450.000.00الحسين الحرارية

14.471.401.251.460.16رحاب
3.974.990.404.280.71الريشة

0.180.000.000.000.00ماركا
1.430.350.120.000.00جنوب عمان

0.010.000.000.000.00الكرك
6.322.962.732.131.29االجمالي

جدول رقم )4(
عامل التوقف المبرمج )%(

20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

5.446.112.904.143.03العقبة الحرارية
2.123.063.030.000.00الحسين الحرارية

3.275.327.595.202.11رحاب
0.831.131.640.383.01الريشة

0.000.000.000.000.00ماركا
0.481.150.000.000.00جنوب عمان

0.000.000.000.000.00الكرك
3.424.843.913.962.73االجمالي
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

كفاءة محطات الشركة 
جدول رقم ) 5 (

الكفاءة )مولد(  لمحطات الشركة )%(
20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

36.8637.0837.0935.6735.68العقبة الحرارية
27.9827.9227.440.000.00الحسين الحرارية

40.4541.5139.6239.8940.17رحاب
24.3223.8222.8321.3325.04الريشة

19.500.000.000.000.00ماركا
24.2224.3924.3928.860.00جنوب عمان

20.280.000.000.000.00الكرك
28.4229.8318.020.000.00القرى النائية

34.6735.7335.9736.1136.82االجمالي

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

20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

33.8834.2534.1232.1932.22العقبة الحرارية
25.7925.7325.180.000.00الحسين الحرارية

39.7840.7738.9639.1639.45رحاب
24.1423.6322.6121.1724.91الريشة

18.040.000.000.000.00ماركا
23.6023.5322.6119.140.00جنوب عمان

19.240.000.000.000.00الكرك
26.5627.8816.840.000.00القرى النائية

32.5033.6533.9234.0834.86االجمالي
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المعدل الحراري لمحطات الشركة
جدول رقم ) 7 (

المعدل الحراري )مولد(  لمحطات الشركة )ك جول / ك و س(
20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

9768970997061009110091العقبة الحرارية
1286612895131210.00.0الحسين الحرارية

89008673908690258961.1رحاب
1480115113157691687414378الريشة

184650.00.00.00.0ماركا
148651475814760124760.0جنوب عمان

177510.00.00.00.0الكرك
1266512069199740.00.0القرى النائية

10384100751001099719776االجمالي

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

20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

1062510509105501118511172العقبة الحرارية
1396113991142960.00.0الحسين الحرارية

90518830924091939124.9رحاب
1491015234159221700314452الريشة

199550.00.00.00.0ماركا
152521529917282188080.0جنوب عمان

187090.00.00.00.0الكرك
1355212914213740.00.0القرى النائية

1107610699106141056310327االجمالي
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

الطاقة الكهربائية المولدة
جدول رقم ) 9 ( 

الطاقة الكهربائية المولدة في محطات الشركة  ) ج  و  س (

نسبة النمو 20132014201520162017محطة توليد الكهرباء
) % (

-4081.34466.73605.02056.41984.43.50العقبة الحرارية
1281.11065.5461.50.00.00.0الحسين الحرارية

1620.02108.42041.91963.12105.87.27رحاب
363.85309.77270.7237.6240.51.24الريشة

3.950.000.00.00.00.0ماركا
24.611.01.450.030.030.0جنوب عمان

2.10.00.000.000.000.0الكرك
-0.550.470.300.520.2256.8االبراهيمية 

-2.011.901.762.741.3351.4حوفا
1.480.500.010.000.00القرى النائية

7380.97964.46382.64260.44332.4االجمالي
1.69-33.25-7.9019.86-5.24نسبة النمو السنوي ) % (

)3( رقــــــم  شـــــــكـل 

٢٦٠

٢٠٨٦ ١٩٦٣

١,٦٢١

٢٠١٧
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الطاقة الكهربائية المباعة

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

نسبة النمو 20132014201520162017محطة توليد الكهرباء
) % (

-3750.94124.73325.81872.91818.62.9العقبة الحرارية
1207.61010.1439.30.000.000.00الحسين الحرارية

1592.42072.12008.01926.92067.97.32رحاب
359.9306.2267.0231.3238.33.0الريشة

3.90.000.000.000.000.00ماركا
24.510.91.440.030.030.00جنوب عمان

2.20.00.000.000.000.00الكرك
-0.530.460.290.510.2846.4االبراهيمية 

-1.991.881.752.741.3251.9حوفا
1.380.470.010.000.000.00القرى النائية

6945.27526.96043.64034.44126.4االجمالي
2.28-33.24-8.3819.71-5.37نسبة النمو السنوي ) % (

)4( رقــــــم  شـــــــكـل 

٢٠١٧

 

١٣٧٩

٠,٠٢
٢١,٠

١,٦

٢٩٣١ 
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 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

االستهالك الداخلي للطاقة الكهربائية في محطات الشركة

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

20132014201520162017محطة توليد الكهرباء

329322340280288339201021191990العقبة الحرارية
10050783451379250.000.00الحسين الحرارية

2691137669341253588037803رحاب 
26642474259618041235الريشة

2950.000.000.000.00ماركا
6253912121380.00جنوب عمان

1080.000.000.000.00الكرك
5.84.45.307.775.09االبراهيمية 

9.39.610.68.688.19حوفا
97.032.61.000.000.00القرى النائية

460544464311363214238859231041االجمالي

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

20132014201520162017محطة توليد الكهرباء
8.077.628.009.789.67العقبة الحرارية

7.857.838.220.000.00الحسين الحرارية
1.661.791.671.831.80رحاب 

0.730.800.960.760.51الريشة
7.460.000.000.000.00ماركا

2.543.5414.594.610.00جنوب عمان
5.120.000.000.000.00الكرك

1.060.921.791.491.82االبراهيمية 
0.460.510.600.320.62حوفا

6.546.546.550.000.00القرى النائية
6.245.835.695.615.33االجمالي
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استهالك الوقود
جدول رقم ) 13 (

استهالك محطات الشركة من الوقود

20132014201520162017الوحدةنوع الوقودمحطة توليد الكهرباء

العقبة الحرارية
00265259215830مليار و ح بغاز طبيعي
9412761020506753818337568322756طنوقود ثقيل

458291506257118متر مكعبسوالر

38978232345014208500.0طنوقود ثقيلالحسين الحرارية
008700.0متر مكعبسوالر

31118104191679317885مليار و ح بغاز طبيعيرحاب
365326474864195135516متر مكعبسوالر

150997130741122924116442100852الف متر مكعبغاز الريشةالريشة

415939807005610متر مكعبسوالر
94824237556100.00متر مكعبسوالرجنوب عمان

484156400.00متر مكعبسوالرالقرى النائية

االجمالي

31118130722271323715مليار و ح بغاز طبيعي

150997130741122924116442100852الف متر مكعبغاز الريشة

13310581343956895903337568322756طنوقود ثقيل
382761479291196988328143متر مكعبسوالر

)5( رقــــــم  شـــــــكـل 

٢٥٠٢٠٥٦٧

٣٤٥٨١١٨

٩٥٣

١٣٨٧٤٤٣٠

٢٠١٧
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التقرير السنوي 2017

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

االستطاعة االسمية لمحطات الشركة في عام 2017 ) ميجاواط (

بخاريبخاريمحطة توليد الكهرباء
دورة مركبة

غازي
غاز طبيعي

غازي 
المجموعرياحمائيسوالر

x 56656 130 العقبة الحرارية
x 260 30  رحاب / دورة بسيطة
x 1100 x 2297 97 رحاب / دورة مركبة

x 130 30 الريشة الغازية
x 4 0.32 0.08 جنوب عمان
x 51.125 0.225 االبراهيمية

x 51.125 0.225---------- حوفا
65097290061.41074اجمالي الشركة
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جدول رقم ) 15 (
االستطاعة االسمية لمحطات توليد الكهرباء الرئيسية العاملة في النظام الكهربائي ) ميجاواط (

20132014201520162017المصدر

116871392139211641074- شركة توليد الكهرباء المركزية
1013848848650650     بخاري

297297297297297     دورة مركبة
210210210180120     غازي / غاز طبيعي

1603030300     غازي / سوالر
-----     ديزل
66666     مائي
1.41.41.41.41.4     رياح

217332846306833253472- باقي الشركات والمؤسسات
8851031117511751175     شركة السمرا لتوليد الكهرباء

66666     سد الملك طالل
44444     شركة الغاز الحيوي االردنية
370432432432370     شركة شرق عمان/ المناخر

373420420420373    القطرانة
IPP3    -573573573573
IPP4    -241241241241

51010--    شركة شمسنا )العقبة(
117117117--    شركة رياح االردن للطاقة المتجددة

8080---    رياح جامعة الحسين
10----    الورد الجوري
52.552.5---    شمس معان

     Sun Edison 2020---    شركة
1010---    زهرة السالم

mertifier  1010---    الزنبقة
Bright power 1010---    انوار االرض

Green land 1010---    ارض االمل
Ennera 1010---    العربية األولى

Catalyst 2121---    صقر معان
Jordan Solar one    ----20

  Scatec Solar 1010---    شركة
202----    طاقة متجددة ) شركات التوزيع (

95139.39593.8137.6     شركات صناعية اخرى
34204238446044894547اجمالي النظام الكهربائي
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احمال النظام الكهربائي الموحد في المملكة
جدول رقم ) 16 (

تطور الحمل االقصى ) ميجاواط (

20132014201520162017 الحمل االقصى

29752900330032503320النظام الكهربائي الموحد
2.15-13.791.52-7.402.52نسبة النمو في الحمل ) % (

14771044743972912شركة توليد الكهرباء المركزية
-30.86.17-28.8-49.629.3نسبة مساهمة شركة توليد الكهرباء ) % (
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)6( رقــــــم  شـــــــكـل 

)7( رقــــــم  شـــــــكـل 

٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢٤٠٠

٢٦٠٠

٢٨٠٠

٣٠٠٠

الساعة

الحمل األقصى للنظام الكهربائي اِّـوحد لعام  ٢٠١٦- ٢٠١٧

الحمل األقصى لعام  ٢٠١٦ -٣٢٥٠ ميجا واط (بتاريخ ٢٧ - ١٢ - ٢٠١٦)

الحمل األقصى لعام  ٢٠١٧ -٣٣٢٠ ميجا واط (بتاريخ ٢٧ - ٧ - ٢٠١٧)

 

 

٣٢٥٠

٣٣٠٠

 

٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠
١٨٠٠
٢٠٠٠
٢٢٠٠
٢٤٠٠
٢٦٠٠
٢٨٠٠

٣٤٠٠
٣٦٠٠

٣٠٠٠
٣٢٠٠

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٣١٨٠

١٣٥٠

٣٣٢٠

الحمل األقصى اِّـسائي والصباحي والحمل األدني للنظام الكهربائي اِّـوحد َّـ أشهر عام  ٢٠١٧
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تحليل املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة املالية 14

اليوج��د أي أث��ر مال��ي لعملي��ات ذات طبيع��ة غري متك��ررة حدثت 
خ��الل الس��نة املالي��ة وال تدخ��ل ضمن نش��اط الش��ركة الرئيس��ي

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة وصايف 
حقوق املس��اهمني وأس��عار األوراق املالية، وذلك ملدة خمس س��نوات

12

13

20172016201520142013

 24.757.124  17.136.921  14.553.741  7.775.002  6.307.401 االرباح بعد الضريبة
 20.865.832  24.000.000  17.000.000  15.000.000  7.000.000 االرباح الموزعة   

المبالغ المدفوعة من 
 8.634.168  -  13.000.000  15.000.000  8.000.000 االحتياطي االختياري

صافي حقوق 
115.404.167 106.818.213  91.758.091  69.402.596  60.324.322 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

20172016مؤشرات الربحية 

22.69%36.00%نسبة  الربح التشغيلي )بدون محروقات(
23.95%24.25%نسبة صافي الربح قبل الفوائد وفرق العملة والضريبة )بدون محروقات(

12.49%11.52%نسبة صافي الربح قبل الضريبة )بدون محروقات(
10.83%9.19%نسبة صافي الربح بعد الضريبة )بدون محروقات(

3.14%2.79%معدل العائد  على االصول
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التطورات املستقبلية والخطط املستقبلية للشركة 15

مق��دار اتع��اب التدقي��ق للش��ركة والش��ركات التابع��ة ومق��دار اي 
اتع��اب او  ع��ن خدم��ات اخ��رى تلقاه��ا املدق��ق و/أو مس��تحقة ل��ه

16

20172016مؤشرات السيولة  

0.720.96نسبة التداول )مرة(
0.480.64نسبة السيولة )مرة(

)2749()25349(رأس المال العامل ) بآالف الدنانير(

20172016مؤشرات االنتفاع من االصول  

3.543.17معدل دوران الذمة التجارية )مرة( 
103115معدل فترة تحصيل الذمة التجارية )يوم( 

20172016مؤشرات المالءة المالية وهيكلة رأس المال  

70.44%72.31%نسبة اجمالي الديون الى اجمالي الموجودات 
238.30%261.14%نسبة اجمالي الديون الى حقوق الملكية 

في ظل التحديات التي تواجه الشركة بسبب انتهاء العمر االفتراضي لعدد من الوحدات التوليدية و تضاؤل الفرص 
في الحصول على مش��اريع جديدة، فقد اتجهت الش��ركة إلى توثيق التعاون مع ش��ركة أكوابور العالمية، لتوجيه 
مجال عملها لتقديم خدمات الصيانة و التشغيل، معتمدًة على الخبرة الواسعة لديها في هذا المجال، و تكلل ذلك 

بالنجاح بتوقيع ثالثة عقود صيانة و تشغيل حتى اآلن، و يعتبر هذا التحول الحل األمثل الستمرارية الشركة. 

دينار اردنيمعلومات المدقق 2017                                                   اسم مكتب التدقيق :ارنست ويونغ

19.720اتعاب التدقيق 
29.000اتعاب استشارات ضريبية

48.720 المجموع
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عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

اليوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية

اليوجد أوراق مالية مملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية

اليوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أيًا من أقاربهم أو أشخاص اإلدارة التنفيذية أو أيًا من أقاربهم

17.أ.

17.ب.

17.ج.

17.د.

الجنسيةالمنصباسم العضو  
عدد االسهم عدد االسهم 

20172016
 15.250.000  15.250.000 اردنيةشركة انارة إلستثمارات الطاقة يمثلها:

��������������السعودية رئيس مجلس االدارة سعادة السيد ثامر بن سعود الشرهان  
��������������أردنية   نائب رئيس مجلس االدارة  )لغاية 2017/07/31( سعادة السيد وليم عبداهلل وكيله 

��������������السعودية عضو  )لغاية 2017/09/10(سعادة السيدة يارا بنت محمد عنبتاوي  
اللبنانيةعضو اعتبارا من )2017/08/01(سعادة السيد مكرم اديب الخوري

عضو اعتبارا من )2017/09/11(سعادة السيد تركي بن سعيد بن سالم العمري
��������������السعودية نائب رئيس مجلس االدارة اعتبارا من )2017/10/2(

50.00050.000أردنية  شركة انارة  )2( إلستثمارات الطاقة  يمثلها:
��������������بريطانيةعضو  )اعتبارا من 2016/8/28(سعادة السيد كاشف محبوب رانا

12.000.000 12.000.000 أردنية حكومة المملكة األردنية الهاشمية يمثلها:
��������������أردنية عضو   )لغاية 2017/06/19(عطوفة  السيدة دينا عبداهلل الدباس
��������������أردنيةعضو اعتبارا من  )2017/06/20( عطوفة الدكتور فيصل عبدالرزاق موسى الحياري

��������������أردنية عضوسعادة المهندس زياد جبريل 
 2.700.000  2.700.000 أردنية الموسسة العامة للضمان االجتماعي  يمثلها:

��������������أردنيةعضو سعادة السيد زيدون ابو حسان 
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املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 18.أ.

 *   اجمالي المزايا الخاصة بس��عادة الس��يد محمد عبد اهلل راش��د ابو نيان، س��عادة الس��يد ثامر بن س��عود الش��رهان،
س��عادة السيدة يارا بنت محمد عنبتاوي، سعادة السيد سانجيف ايير، سعادة السيد كاشف رانا وسعادة السيد تركي 

بن سعيد العمري تم تحويلها لشركة انارة الستثمارات الطاقة 
**   المكافأة الس��نوية  لعطوفة الس��يدة دينا عبد اهلل الدباس، عطوفة الدكتور 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 حسان تم تحويلها للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي / 

صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي.

المنصبأالسم
بدل 

التنقالت 
السنوي

المكافأة 
السنوية

اجمالي 
المزايا 
السنوية

ش�����ركة انارة إلستثمارات الطاقة يمث�له���������������ا:
 11.000  5.000  6.000  رئيس مجلس االدارة )اعتبارا من 2016/7/25(* سعادة السيد ثامر بن سعود الشرهان  

 2.500  2.500  - رئيس مجلس االدارة )لغاية 2016/7/13 (* سعادة السيد محمد عبد اهلل راشد ابو نيان 
 8.500  5.000  3.500 نائب رئيس مجلس )لغاية 2017/07/31 (* سعادة السيد وليام عبداهلل ميخائيل 

 2.500  -  2.500 عضو )اعتبارا من 2017/08/01(* سعادة السيد مكرم  اديب خوري
 1.500  -  1.500 نائب رئيس مجلس )اعتبارا من 2017/10/2(* سعادة السيد تركي بن سعيد بن سالم العمري

 7.000  2.500  4.500 عضو )لغاية 2017/09/10(* سعادة السيدة يارا بنت محمد عنبتاوي
ش�����ركة انارة )2( إلستثمارات الطاقة يمث�لها:

 7.667 1.667  6.000 عضو  )اعتبارا من 2016/08/28(* سعادة السيد كاشف محبوب رانا 
 3.333 3.333  - عضو  ) لغاية 2016/08/28(* سعادة السيد سانجيف ايير 

 حكوم�����ة المملكة األردنية الهاشمية يمث�لها:
 7.834 5.000  2.834 عضو )لغاية 2017/06/19(** عطوفة  السيدة دينا عبداهلل احمد الدباس
 3.166  -  3.166 عضو )اعتبارا من 2017/06/20(*** عطوفة الدكتور فيصل عبدالرزاق موسى الحياري

 11.000 5.000  6.000 عضو *** سعادة السيد زياد جبريل 
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي يمث�لها:

11.000 5.000  6.000 عضو**** سعادة السيد زيدون ابو حسان
35.00077.000 42.000مجموع



58

 رشكة توليد الكهرباء المركزية م.ع

التقرير السنوي 2017

املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذي��ة

ال��ش��رك��ة خ����الل ع����ام 2017 ال���ت���ي دف��ع��ت��ه��ا  ال���ت���رع���ات 

18.ب.

19

الرواتب المسم��ى الوظيف���يأالس������������������������م  
نفقات المكافأتاالجمالية 

السفر
 مزايا 
االجمالياخرى 

 197.099  -  -  -  197.099 الرئيس التنفيذي السيد نديم رزفي

 63.945  -  4.450  12.470  47.025 المدير التنفيذي  تشغيل وصيانةالسيد علي حسين ابراهيم الرواشدة 

 63.736  -  -  13.470  50.266 المراقب الماليالسيدة زكية عبد الغني سليمان جردانة 

 60.145  -  3.650  13.835  42.660 المدير التنفيذي  إدارة الموجودات السيد ماهر محمد عطية طبيشات 

 33.541  -  1.100  6.703  25.738  امين سر المجلسالسيدة علياء رضوان حياصات 

 44.548  -  1.600  6.483  36.465 مدير التدقيق الداخليعبداهلل احمد قدادة

 46.265  3.240  150  8.690  34.185 المدير التنفيذي  إدارة سلسلة التزويد )اعتبارا من 2017/10/01(السيد احمد محمد عبدالرحمن اللوزي

 27.973  1.430  -  3.920  22.623 المدير المالي )اعتبارا من 2017/10/01(السيد علي »محمد زهير«عبداهلل

 22.559  -  800  3.200  18.559 مدير المحاسبه  )اعتبارا من 2017/10/01( السيد غيث تركي عبيدات

 559.811  4.670  11.750  68.771  474.620 االجمال����������������������ي

 البي������ان
المبلغ

2017
5.753 نادي الشعلة

12.000 جهاز غسيل كلى لمستشفى الرويشد
5.000 طرود الخير

24.994 التبرع بوحدات اناره توفير طاقه لبلدية رحاب
3.400 التبرع بفرش سجاد لمسجد في رحاب

6.000 صيانه عامه لمدرسة العباسية / العقبة
98.000 مشروع الطاقه الشمسيه لمدرسة كينجز اكاديمي

1.790 يوم طبي في قرية العباسية وقرية االطفال sos و جمعية الثغر لالحتياجات الخاصة
20.604 التبرع بخاليا شمية لمجموعة مساجد

177.541 المجموع
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ال��ب��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة  ال���ش���رك���ة يف  م��س��اه��م��ة  21.أ. 

ال يوج��د أي��ة عق��ود أو مش��اريع أو ارتباط��ات عقدتها الش��ركة املصدرة مع الش��ركات التابعة أو الش��قيقة أو 
الحليف��ة أو رئي��س مجلس اإلدارة أو أعضاء املجل��س أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف يف الش��ركة أو أقاربهم

20

واصلت شركة توليد الكهرباء المركزية التعاون مع مختلف الجهات الرسمية المسؤولة عن البيئة المحيطة من أجل 
وضع الخطط والبرامج والحلول العملية للوصول إلى وضع بيئي آمن ومقبول في جميع مواقع الش��ركة، وكان من 

أهم النشاطات التي قامت بها الشركة خالل العام: 
قامت الش��ركة بكافة مواقعها بتحديث اإلجراءات المتبعة ف��ي مجال البيئة للتوافق مع اإلصدار الجديد لنظام   •
إدارة البيئ��ة ISO 14001:2015 أح��د مكونات نظام االدارة المتكاملة والذي يش��مل على أنظمة إدارة الجودة 
والس��المة والبيئة، حيث قامت الشركة بمتابعة التطبيق بصورة فعالة من خالل تطبيق السياسات واالجراءات 
المعمول بها في هذا النظام، ومن أهمها: تعريف المظاهر البيئية وتحديد مستوى الخطر الناشئ عنها ووضع 
الحلول واتخاذ االجراءات الالزمة لتقليل هذه المخاطر للمس��تويات المقبولة وشمول دورة حياة المنتج البيئية 
ضمن االجراءات واالس��تمرار في المراقبة والقي��اس فضاًل عن رفع الجاهزية للح��االت البيئية الطارئة وإدامة 
االتصال والمش��اركة واالستشارة وااللتزام بالتش��ريعات والقوانين البيئية المعمول بها في المملكة في كافة 

مواقع ونشاطات الشركة.
تم التخلص من مخلفات المراجل البخارية )السناج( ونقلها الى مكب النفايات الخطرة بالتعاون مع وزارة البيئة   •

وسلطة منطقة العقبة االقتصادية
تم التطبيق الكامل إلدارة النفايات حسب االجراء الداخلي لشركة التوليد وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات   •

المحلية
قامت الش��ركة بتكليف مكتب تدقيق بيئي معتمد من وزارة البيئة لعمل تدقيق بيئي لمحطة العقبة الحرارية   •

وسيتم التدقيق في الربع األول من عام 2018 بناء على طلب من سلطة منطقة العقبة االقتصادية

www.cegco.com.jo
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امل���ح���ل���ي امل����ج����ت����م����ع  يف  ال�����ش�����رك�����ة  م����س����اه����م����ة  21.ب.

عام حافل بالمشاريع والمبادرات الموجهة لخدمة المجتمع المحلي
كجزء ال يتجزأ من هويتها المؤسسية وقيمها الجوهرية المتأصلة، تواصل شركة توليد الكهرباء المركزية جهودها 
نح��و دع��م المجتمعات المحلية وخدمته��ا. فعلى مدار العام ، وضعت الش��ركة موازنة خاص��ة وخطة عمل فعالة 

لضمان تطبيق استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية وتوسيع نطاق األثر اإليجابي الذي تحدثه في المجتمعات.  
والتزامًا بهذه الرس��الة، عملت الش��ركة على تنفيذ مجموعة واس��عة من المبادرات والبرامج المجتمعية في مناطق مختلفة حول 
المملكة، مع التركيز على المناطق التي تتواجد بها محطاتها. وقد ش��ملت هذه البرامج حملة صيانة ش��املة لمدرس��ة العباس��ية 

الثانوية المختلطة في محافظة العقبة، انطالقًا من إيمانها بأهمية توفير بيئة تعليمية محفزة للطلبة؛ أجيال المستقبل.
ولتعزيز الكفاءة الكهربائية وتقليل معدالت االس��تهالك والحفاظ على البيئة، قامت الش��ركة بتركيب أنظمة شمس��ية في 
اربع مس��اجد مختلفة في محافظات الزرقاء والمفرق والعقبة بالتعاون مع وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية، إلى جانب 
التب��رع ب�وح��دات إنارة موفرة للطاقة »LED« واس��تبدال وحدات اإلنارة المعّطلة في ش��وارع بلدية رح��اب. أما فيما يتعلق 
بخدمات الرعاية الصحية، فقد زوّدت الش��ركة مستش��فى الرويش��د الحكومي بجهاز إضافي لغسيل الكلى للمساهمة في 
التخفيف من معاناة المرضى األردنيين والالجئين السوريين في منطقة الرويشد بمحافظة المفرق، كما نّظمت أيامًا طبية 
مجانية كتقليد س��نوي متأصل لديها، ذلك فضاًل عن إقامة المآدب وتوزيع طرود الخير الرمضانية ، وغيرها من األنش��طة 

والمبادرات التي تعنى جميعها بتنمية قطاعات مختلفة في المملكة.  
عام��ًا بعد عام، تؤكد ش��ركة توليد الكهرب��اء المركزية حرصها على تفعيل مس��اهمتها المجتمعية ورفد مجاالت 

التنمية والتطوير في جميع القطاعات، لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة في األردن. 
تدريب طالب الجامعات:

لغايات ربط الجانب النظري بالجانب العملي وصقل المهارات وتعزيز القدرات العملية لدى الطالب، تقوم الشركة 
بتوفي��ر عدد م��ن الفرص  التدريبية لطلبة الجامعات والكليات من مس��توى الدبل��وم  والبكالوريوس في مختلف 

التخصصات وذلك لغايات التخرج في مواقعها المنتشرة في مختلف انحاء المملكة. 
 حي��ث تم تدريب 20 طالب من طلبة الجامعات في التخصصات الهندس��ية م��ن مختلف جامعات ومعاهد المملكة 

ضمن تدريب الطالب لغايات التخرج ودعما من الشركة  للمجتمع المحلي .
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
الى مساهمي شركة توليد الكهرباء المركزية – شركة مساهمه عامه محدودة

عمان- المملكة األردنية الهاشمية 

تقرير حول القوائم المالية 

الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة )الشركة( والتي تتكون من 
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2017 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون األول 
2017 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات 
عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 
لتدقيق  المالئمة  االخرى  المهني  السلوك  متطلبات  إلى  باإلضافة  للمحاسبين  المهني  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادر 
القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد 

قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي.

امور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. 
لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه 

األمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة لكافة األمور المتعلقة 
بذلك. بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة 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.
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امر التدقيق الهام 1: مخصص الديون المشكوك فيها
إن اإليضاحات المتعلقة باإليرادات قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم 11 حول القوائم المالية.

امر التدقيق الهام

الكهرباء  شركة  مع  الطاقة  شراء  اتفاقيات  الشركة  أبرمت 
الوطنية بتاريخ 20 ايلول 2007. وفي نيسان 2012، حدث 
يتعلق  فيما  الوطنية  الكهرباء  وشركة  الشركة  بين  نزاع 
اتفاقيات  المنصوص عليه في  التوافرية  بند فشل  بتفسير 
شراء الطاقة. هذا وقد أثر هذا النزاع على قدرة الشركة على 
بتاريخ  الوطنية.  الكهرباء  لشركة  المدينة  الذمم  تحصيل 
13 آب 2017، توصلت الشركة لتسوية مع شركة الكهرباء 
بزيادة  الشركة  وقامت  الخالف،  هذا  يخص  فيما  الوطنية 
بشركة  المتعلقة  تحصيلها  في  المشكوك  الذمم  مخصص 
قمنا  لقد  دينار.  792ر769ر9  بمبلغ  الوطنية  الكهرباء 
باعتبار مخصص الديون المشكوك فيها كأمر هام للتدقيق 

نظرًا لجوهرية هذا المبلغ.

كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

لقد قمنا باختبار المنهجية المستخدمة من قبل الشركة حول 
احتساب مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها عن طريق 
المشكوك في  الذمم  تقييم مدى كفاية المخصص مقابل 
تحصيلها. وقد حصلنا على كتاب تمثيل من اإلدارة واتفاقيه 

التسوية النهائية مع شركة الكهرباء الوطنية.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2017
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات. ان اإلدارة هي 

المسؤولة عن المعلومات األخرى. ان رأينا ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.

ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى، فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا 
خالل عملية تدقيق القوائم المالية . اذا تبين من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود تعارض او خطا جوهري بين القوائم المالية 

والمعلومات االخرى فانه يجب اإلفصاح عنها. هذا ولم تسترع انتباهنا اية امور بما يخص المعلومات االخرى.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد 

نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
المتعلقة بمبدأ االستمرارية  كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور 
بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية ، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف 

عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
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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.

الدولية  التدقيق  لمعايير  الذي يجري وفقًا  التدقيق  إن  المستوى ولكنه ليس ضمانة  تأكيد عالي  المعقول هو  التأكيد  ان 
إذا كانت  سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، 

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

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و 
كذلك نقوم بما يلي:

اجراءات 	  وتنفيذ  أو غلط، و تصميم  احتيال  الناتجة عن  المالية، سواء  القوائم  الجوهرية في  االخطاء   تحديد وتقييم مخاطر 
اكتشاف  إن خطر عدم  الراي.  إلبداء  أساسًا  توفر  و مالئمة  كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول  المخاطر  لهذه  تستجيب  تدقيق 
 خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد

أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

 الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء 	 
رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.	 

 التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول 	 
على  الشركة  قدرة  حول  كبيرة  بشكوك  تلقي  قد  ظروف  أو  بأحداث  مرتبط  جوهري  تيقن  عدم  هناك  كان  إذا  وفيما  عليها، 
االستمرار. و اذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات 
الصلة أو تعديل رأينا اذا 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.

تمثل 	  المالية  القوائم  كانت  إذا  وفيما  حولها  االيضاحات  ذلك  في  بما  ومحتواها  المالية  القوائم  لهيكل  العام  العرض  تقييم   
المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.

إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي 
نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
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المتعلقة باالستقاللية واالفصاح  المهني  السلوك  التزامنا بمتطلبات  المكلفين بالحوكمة بما يفيد  المسؤولين  نقوم كذلك بتزويد 
للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على 

هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم 
المالية للفترة الحالية و التي تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو 
التي بناءًا عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن  التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في حاالت نادرة جدا و 

العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.
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قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2017

2016 2017 إيضاحات
دين�����ار دين�����ار

الموجودات
الموجودات غير المتداولة -

596ر367ر144 164ر397ر132 3 ممتلكات وآالت ومعدات 
848ر404ر1 260ر351ر2 4 مشاريع تحت التنفيذ

432ر312 432ر312 5 قرض صندوق إسكان الموظفين
714ر556 292ر539 6 استثمار في شركة حليفة

904ر083ر1 541ر953 7 موجودات ضريبية مؤجلة
667ر141ر15 089ر643ر14 8 مخزون الوقود االستراتيجي

161ر867ر162 778ر196ر151
الموجودات المتداولة -

653ر953ر23 011ر201ر22 9 مخزون
778ر648ر2 653ر665ر4 10 أرصدة مدينة أخرى

624ر291ر45 080ر766ر39 11 ذمم مدينة
928ر30 388ر25 28 نقد وأرصدة لدى البنوك

983ر924ر71 132ر658ر66
144ر792ر234 910ر854ر217 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حق ملكية حملة األسهم -

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

932ر672ر26 932ر672ر18 12 احتياطي اختياري
)918ر593ر2( )319ر978ر2( احتياطي تحوطات التدفقات النقدية

582ر823ر7 709ر129ر7 أرباح مدورة 
596ر402ر69 322ر324ر60 مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات -
المطلوبات غير المتداولة -

462ر005ر77 751ر848ر53 13 قروض طويلة األجل
118ر004ر6 254ر991ر5 14 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
400ر169ر2 500ر310ر2 15 مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
479ر536ر5 785ر372ر3 18 مطلوبات مشتقات مالية

459ر715ر90 290ر523ر65
المطلوبات المتداولة -

017ر172ر23 080ر805ر28 13 أقساط قروض طويلة األجل تستحق الدفع خالل عام
832ر373ر4 372ر462ر6 16 أرصدة دائنة أخرى
088ر189ر9 099ر338ر27 17 ذمم دائنة
663ر053ر2 496ر950ر1 18 مطلوبات مشتقات مالية

375ر814ر35 590ر901ر26 29 بنوك دائنه
114ر71 661ر549 7 مخصص ضريبة الدخل  

089ر674ر74 298ر007ر92
548ر389ر165 588ر530ر157 مجموع المطلوبات
144ر792ر234 910ر854ر217 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية 
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قائمة األرباح أو الخسائر  للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2017
2016 2017 إيضاحات

دين�����ار دين�����ار
572ر653ر137 876ر590ر150 19 إيرادات توليد الطاقة

)331ر084ر74( )121ر684ر89( 20 التكاليف التشغيلية للمحطات
)011ر232ر17( )667ر356ر12( 3 استهالكات
)118ر979ر11( )812ر695ر10( 21 مصاريف إدارية

)102ر859ر9( )811ر350ر7( 22 مصاريف صيانة 
)381ر179ر2( )484ر855ر1( مخصص مخزون بطىء الحركة
)731ر041ر1( )582ر836( 14 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
)626ر992ر4( )092ر092ر3( 16 مخصص انهاء خدمات موظفين

)300ر368ر121( )569ر871ر125( مجموع تكاليف التشغيل

272ر285ر16 307ر719ر24 الربح التشغيلي

)526ر573( )460ر051ر1( 26 خسائر فروقات العمالت األجنبية، بالصافي
)940ر20( )422ر17( 6 حصة الشركة من )خسارة( ربح شركة حليفة

)821ر479ر1( )883ر143ر10( 10 و11 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
)000ر35( )000ر35( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

478ر442ر2 934ر126ر2 23 إيرادات أخرى، بالصافي
)124ر650ر7( )699ر688ر7( 24 تكاليف تمويل، بالصافي

339ر968ر8 777ر909ر7 الربح قبل ضريبة الدخل 
)337ر193ر1( )376ر602ر1( 7 مصروف ضريبة الدخل 

002ر775ر7 401ر307ر6 ربح السنة

فلس/دينار فلس/دينار
0/259 0/210 25 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في في 31 كانون االول 2017
2016 2017 إيضاحات

دين�����ار دين�����ار
002ر775ر7 401ر307ر6 ربح السنة

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

945ر49 )401ر384( 18 االرباح )الخسارة( من تحوطات التدفقات النقدية

945ر49 )401ر384( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى يتم تصنيفها إلى األرباح
أو الخسائر في الفترات الالحقة

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

)442ر180( )274ر1( )خسائر( أرباح اكتوارية تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)442ر180( )274ر1( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التى ال يتم تصنيفها إلى األرباح
   أو الخسائر في الفترات الالحقة

)497ر130( )675ر385( مجموع بنود الدخل الشامل االخرى  )بعد الضريبة(
505ر644ر7 726ر921ر5 مجموع الدخل الشامل للسنة  )بعد الضريبة(

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية  للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2017

المجم�وع
أرباح مدورة

احتياطي 
تحوطات 
التدفقات 

النقدية

احتياطي
اختي�اري

احتياطي
إجباري

س الم�ال 
رأ

المدفوع

دين����ار
دين����ار

دين����ار
دين����ار

دين�����ار
دين����ار

596ر402ر69
582ر823ر7

)918ر593ر2(
932ر672ر26

000ر500ر7
000ر000ر30

صيد كما في أول كانون الثاني 2017
الر

401ر307ر6
401ر307ر6

-
-

-
-

سنة
ربح ال

)675ر385(
)274ر1(

)401ر384(
-

-
-

سنة
شامل االخرى لل

بنود الدخل ال
726ر921ر5

127ر306ر6
)401ر384(

-
-

-
سنة

شامل لل
مجموع الدخل ال

)000ر000ر15(
)000ر000ر7(

-
)000ر000ر8(

-
-

ضاح 12(
توزيعات أرباح )اي

322ر324ر60
709ر129ر7

)319ر978ر2(
932ر672ر18

000ر500ر7
000ر000ر30

صيد كما في 31 كانون األول 2017
الر

091ر758ر91
022ر229ر15

)863ر643ر2(
932ر672ر41

000ر500ر7
000ر000ر30

صيد كما في أول كانون الثاني 2016
الر

002ر775ر7
002ر775ر7

-
-

-
-

سنة
ربح ال

)497ر130(
)442ر180(

945ر49
-

-
-

سنة
شامل االخرى لل

بنود الدخل ال
505ر644ر7

560ر594ر7
945ر49

سنة
شامل لل

مجموع الدخل ال
)000ر000ر30(

)000ر000ر15(
-

)000ر000ر15(
-

-
ضاح 12(

توزيعات أرباح )اي
596ر402ر69

582ر823ر7
)918ر593ر2(

932ر672ر26
000ر500ر7

000ر000ر30
صيد كما في 31 كانون األول 2016

الر

ضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
تعتبر االي
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2017

2016 2017 إيضاحات
دين�����ار دين�����ار

األنشطة التشغيلية
339ر968ر8 777ر909ر7 الربح قبل ضريبة الدخل

تعديالت:
011ر232ر17 667ر356ر12 3 استهالكات

381ر179ر2 484ر855ر1 مخصص مخزون بطىء الحركة
731ر041ر1 582ر836 14 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

548ر92 400ر225 16 مخصص إجازات الموظفين
626ر992ر4 092ر092ر3 16 مخصص انهاء خدمات موظفين

- )735ر008ر1( 23 أرباح بيع وقود محطات متقاعدة
)643ر152( )569ر43( 23 أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

821ر479ر1 883ر143ر10 10 و11 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
526ر573 460ر051ر1 26 خسائر فروقات العمالت األجنبية

940ر20 422ر17 6 حصة الشركة من خسارة شركة حليفة
)988ر48( )148ر15( ايرادات فوائد 

112ر699ر7 847ر703ر7 تكاليف تمويل
تغيرات رأس المال العامل:

)036ر193ر5( )290ر319ر4( ذمم مدينة
431ر549 279ر271 أرصدة مدينة أخرى 

)776ر288ر1( )019ر562ر1( مخزون
)053ر891ر8( 011ر149ر18 ذمم دائنة 

)986ر769( 805ر978 أرصدة دائنة أخرى
)770ر196( )035ر74( 16 المدفوع من مخصص اجازات الموظفين

)135ر461ر3( )236ر857( 14 المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
)626ر946ر4( )300ر965ر1( 16 المدفوع من مخصص انهاء خدمات موظفين 
)253ر473ر3( )614ر411ر1( 7 ضريبة الدخل المدفوعة
200ر407ر16 763ر334ر53 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)176ر899ر1( )819ر376ر1( شراء ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ

892ر270 741ر87 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
- 951ر803 المتحصل من بيع وقود محطات متقاعدة 
988ر48 148ر15 فوائد مقبوضة

)296ر579ر1( )979ر469( صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

)031ر873ر25( )234ر983ر25( تسديدات قروض 
- 000ر260ر4 مسحوبات قروض

)000ر000ر30( )000ر000ر15( توزيعات أرباح للمساهمين
)442ر990ر6( )833ر243ر7( فوائد مدفوعة

)473ر863ر62( )067ر967ر43( صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
)569ر035ر48( 717ر897ر8 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه 

857ر7 528ر9 تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
265ر244ر12 )447ر783ر35( النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني 

)447ر783ر35( )202ر876ر26( 28 النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول
          تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 35 جزءا من هذه القوائم المالية
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ايضاحات حول القوائم المالية 31 كانون االول 2017
)1( عــــام

تم تسجيل شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة »الشركة« وفقًا ألحكام قانون الشركات رقم )22( 
لسنة 1997 وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 تشرين األول 1997 والخاص بتأسيس شركة منفصلة عن شركة 

الكهرباء الوطنية لتتولى نشاط التوليد الكهربائي، وهو النشاط األساسي الذي تمارسه الشركة.
بتاريخ 12 شباط  العامة تحت رقم )334(  المساهمة  الشركات  والتجارة في سجل  الصناعة  الشركة لدى وزارة  سجلت 

1998 وبدأت نشاطها الصناعي والتجاري بتاريخ 1 كانون الثاني 1999.
قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية خالل عام 2007، بموجب مبادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع الكهربائي، ببيع 
51% من حصصها في الشركة إلى شركة إنارة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة، وقد قامت أيضًا 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 آذار 2018 وتتطلب هذه القوائم 

المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

أسس إعداد القوائم المالية  )1-2(
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية. 

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إظهار القوائم المالية بالدينار األردني والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة.

التغيرات في السياسات المحاسبية  )2-2(
المالية للسنة  القوائم  التي اتبعت في اعداد  المالية متفقة مع تلك  القوائم  المتبعة في اعداد  ان السياسات المحاسبية 
المنتهية في 31 كانون األول 2016، باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية بدًأ من 1 كانون الثاني 2017:

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( – “قائمة التدفقات النقدية”- اإلفصاحات

والتي  التمويلية  األنشطة  عن  الناتجة  المطلوبات  حول  االيضاحات  بعض  بإضافة  تعلق  ما  المحدودة  التعديالت  تشمل 
تشمل التغيرات النقدية وغير النقدية )مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية(. لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 

على القوائم المالية للشركة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )12( »ضريبة الدخل«: االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر غير المعترف بها

تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل وإذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي يمكن االستفادة 
منها لتخفيض الفروقات الزمنية المؤقتة عند عكسها. باإلضافة إلى بعض التعديالت المحدودة االخرى، لم ينتج أي اثر 

عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.

أهم التقديرات المحاسبية والفرضيات  )3-2(
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على 
مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات 
والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات 
الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية  التدفقات النقدية المستقبلية 
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 الشركة بتقدير االعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات لغايات احتساب اإلستهالك اعتمادًا على االستخدام 
المتوقع لهذه الموجودات. يتم تعديل مصروف االستهالك المستقبلي 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 خالل دائرة 
ضريبة الدخل والمبيعات، وتعتمد قيمة مخصص الضريبة على عوامل متنوعة مثل خبرة الشركة 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 لالقتطاع كمصاريف وخسائر غير 
المؤجلة  الضريبية  الموجودات  قيمة  إن تحديد  للضريبة.  الخاضع  الربح  يتضمنها  ان  المرجح  والتي من  مقبولة ضريبيًا 
والتي يمكن االعتراف بها على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة يتطلب رأي وحكم 

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

مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
المتوقعة  المستقبلية  المصاريف  على  بناء  ومعدات  ممتلكات  وإزالة  تفكيك  مخصص  بإحتساب  الشركة  إدارة  تقوم 
التغيرات  إثبات  يتم  والمعدات.  الممتلكات  تكلفة  من  كجزء  المخصص  هذا  تسجيل  يتم  الحالية.  القيمة  إلى  مخصومة 
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 استهالكها على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لها، 

وخالفًا 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
خبير  قبل  من  والمحتسبة  التقديرية  اإلضافية  الوحدة  طريقة  باستخدام  الخدمة  نهاية  تعويض  مخصص  قياس  يتم 

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

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
الديون  ويتم شطب  محتمل،  غير  الذمم  تحصيل هذه  يكون  عندما  تحصيلها  في  المشكوك  المدينة  الذمم  تقدير  يتم 

المعدومة عندما ال يكون هناك اي احتمالية لتحصيلها.

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

التدني في  وأي مخصص مقابل  المتراكم  االستهالك  تنزيل  بعد  بالكلفة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  إثبات جميع  يتم 
القيمة وال يتم استهالك األراضي.

يحتس�ب االستهالك على جميع الممتلكات واآلالت والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت، تم تقدير نسب االستهالك 
حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

٪

2 – 10مباني
3 – 11وحدات توليد بخارية 

4 – 13وحدات توليد غازية
2وحدات توليد بطاقة الرياح

10– 20أجهزة حاسوب
20مركبات
5 – 20معدات
5 – 20أدوات

10اثاث ومعدات مكتبية

الظروف  تغيرات في  أو  أحداث  وجود  حال  وفي  دوري  والمعدات بشكل  واآلالت  للممتلكات  الدفترية  القيمة  مراجعة  تتم 
السائدة تشير إلى أن الموجودات مسجلة بقيم أعلى من تلك التي يمكن استردادها يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات 
إلى القيمة التي يمكن استردادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة الممتلكات والمعدات والذي يدرج في قائمة األرباح أو 

الخسائر للسنة.

مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة وال يتم استهالكها لحين 

تصبح جاهزة لالستخدام.
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تكاليف تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات

القيمة  إلى  مخصومة  المتوقعة  المستقبلية  المصاريف  على  بناء  ومعدات  ممتلكات  وإزالة  تفكيك  مخصص  إثبات  يتم 
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 استهالكها على مدى العمر 

اإلنتاجي المتبقي لها، وخالفًا 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

المالية  بالسياسات  المتعلقة  القرارات  تأثيرًا فعاال على  الشركة  التي تمارس فيها  الشركات  الحليفة هي تلك  الشركات 
والتشغيلية، وغير محتفظ بها للمتاجرة وتظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.

تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة ضمن قائمة المركز المالي بالكلفة، باإلضافة إلى حصة الشركة من التغيرات في 
صافي موجودات الشركة الحليفة. . يتم تسجيل حصة الشركة من أرباح الشركات 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 للشركة. يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات الحليفة بحدود حصة 

الشركة في الشركات الحليفة.

مخزون

يظهر المخزون بسعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.
تمثل كلفة المخزون جميع تكاليف الشراء والتحويل وأية تكاليف أخرى لتجهيز المخزون في موقعه الحالي وحالته الحالية 
وتحدد الكلفة باتباع طريقة متوسط الكلفة المرجح، باستثناء المخزون التشغيلي للوقود والذي تحدد كلفته باتباع طريقة 

الوارد أواًل صادر أواًل.
يتم احتساب مخصص مخزون بطىء الحركة لقطع الغيار الراكدة لمدة خمس سنوات على أساس العمر اإلنتاجي المتبقي 
لمدة خمس  الراكدة  العامة  للمواد  الحركة  احتساب مخصص مخزون بطىء  ويتم  القطع  بتلك  الخاصة  التوليد  لوحدات 

سنوات بنسبة 50% سنويًا.

ذمم مدينة

الذمم  المقدر عدم تحصيلها، يتم تقدير  المبالغ  الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص لقاء  المدينة بمبلغ  الذمم  تدرج 
المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه الذمم أو جزء منها غير محتمل، ويتم شطب الديون المعدومة 

عندما ال يكون هناك اي احتمالية لتحصيلها.



www.cegco.com.jo

75

النقد وما في حكمه

لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع 
قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل ارصدة البنوك الدائنة.

قروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة بعد تنزيل تكاليف االقتراض المباشرة.
بعد االعتراف األولي، تقاس القروض بالتكلفة المطفأة. ويتم االعتراف باألرباح أوالخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر 

عند سداد المطلوبات.
تتم رسملة تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح 
جاهزًا لالستخدام المستهدف او للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل. إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروفات في 
يتعلق  فيما  المجموعة  تتكبدها  التي  األخرى  والتكاليف  الفوائد  من  االقتراض  تكاليف  تتكون  فيها.  تكبدت  التي  الفترة 

بالحصول على قروض.

مخصص تعويض نهاية الخدمة

الخدمة بناء على قرار مجلس االدارة رقم )89( لسنة 2000 ويحتسب عن مدة  يتم احتساب مخصص تعويض نهاية 
المتراكمة مطروحا منها  الخدمة  الموظف مضروبًا في مدة  راتب وعالوات تقاضاها  اخر  المتراكمة على اساس  الخدمة 
االشتراكات الدورية التي تدفعها الشركة الى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن مدة الخدمة ولغاية تاريخ قائمة 

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

ذمم دائنة ومستحقات

يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم المطالبة 
بها من قبل المورد.

مخصصات

ناتج على حدث سابق وكانت تكلفة تسوية  أو فعلي(  )قانوني  التزام  الشركة  اذا كان على  بالمخصصات  يتم االعتراف 
االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس بشكل يمكن االعتماد عليه.

إثبات اإليراد

يتم إثبات اإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للشركة مع إمكانية قياسها بشكل يمكن االعتماد عليه.

تتحقق إيرادات توليد الطاقة الكهربائية من خالل استخدام المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون 
فيها االستطاعة الكهربائية متوفرة في محطات التوليد وذلك حسب اتفاقيات شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية.

إثبات المصروف

يتم إثبات المصاريف عند استحقاقها حسب مبدأ االستحقاق.
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تحوطات التدفقات النقدية

يتم االعتراف بالجزء الفعّال من الربح أو الخسارة من أداة التحوط في قائمة الدخل الشامل، ويتم االعتراف بالجزء غير 
الفعّال مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر.

يتم تحويل المبالغ التي تم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل إلى قائمة األرباح أو الخسائر عندما تؤثر عملية التحوط 
على األرباح أو الخسائر، كاإلعتراف بمصروف الفوائد في قائمة األرباح أو الخسائر. عندما يتعلق البند المتحوط له بكلفة 
موجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، فإنه يتم تحويل المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل إلى التكلفة 

األساسية للموجودات أو المطلوبات غير المالية.
اذًا لم يعد من المحتمل حدوث العملية المتوقعة، يتم تحويل المبالغ المتراكمة التي تم اإلعتراف بها مسبقًا في قائمة 
الدخل الشامل إلى قائمة األرباح أو الخسائر. إذا تم بيع أو إنتهاء فترة عقد أداة التحوط من دون إستبدالها أو تمديد فترتها 
أو إذا تم إلغاء تحديدها كأداة تحوط، فإن المبالغ المتراكمة التي تم اإلعتراف بها مسبقًا 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.
عن  للضريبة  الخاضعة  األرباح  وتختلف  للضريبة،  الخاضعة  األرباح  أساس  على  المستحفة  الضرائب  مصاريف  تحسب 
األرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة 
للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة 

للتنزيل ألغراض ضريبية.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات وحسب معيار المحاسبة الدولي 

رقم )12(.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات 
او المطلوبات في  تاريخ القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها، يتم احتساب 
الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بالقوائم المالية الموحدة. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية 
التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة. تتم مراجعة رصيد الموجودات 
تلك  االستفادة من  امكانية  توقع عدم  حالة  تخفيضها في  ويتم  الموحدة  المالية  القوائم  تاريخ  في  المؤجلة  الضريبية 

الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.
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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 سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله 
وقيمته  البيع  تكاليف  ناقصُا  النقد  توليد  وحدة  أو  لألصل  العادلة  القيمة  هو  تحصيله  الممكن  األصل  مبلغ  إن  لألصل. 
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 توليد النقد 
المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضًا ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة 
المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة 
العادلة  القيمة  تحديد  أثناء  لألصل.  المحددة  والمخاطر  لألموال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقييمات  يعكس  والذي 
ناقصًا تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكنًا تحديد مثل تلك 
المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات 

التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.

التدني في الموجودات المالية

أحد  بأن  دليل موضوعي  يوجد  كان  إذا  فيما  لتحديد  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  بتاريخ  تقييم  بإجراء  الشركة  تقوم 
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 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  تأثير  الحدث  ولهذا  خسارة”(  “حدث  )حصول  للموجودات  األولي  التثبيت  بعد  حصلت 
المتوقعة ألحد األصول المالية أو مجموعة أصول مالية التي من الممكن تقديرها بشكل معقول. يمكن أن يتضمن دليل 
أو  إهمال  أو  كبيرة  مالية  يواجهون صعوبة  المقترضين  من  أو مجموعة  المقترض  أن  على  الدائم مؤشرات  االنخفاض 
تقصير في دفعات الفوائد أو المبلغ األساسي ومن المرجح أنهم سيتعرضون لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما 
تشير البيانات الملحوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه 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 خالل عامي 2016 و2017.

العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت، كما 
يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية باسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت 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 بناءًا على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تتم من خالل األسواق الرئيسية 
للموجودات والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات. 

تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
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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 وفقًا لمصلحتهم اإلقتصادية.

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

تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح 
استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها 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 
لقياس  تأثير مهم  لديها  التي  للمدخالت  أدنى مستوى  وبناءًا على  العادلة،  للقيمة  التالية  المستويات  باستخدام  شطبها 

القيمة العادلة ككل:
األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. المستوى األول: 

تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل  المستوى الثاني: 
مباشر أو غير مباشر.

على  مبنية  ليست  ولكنها  العادلة  القيمة  على  مهم  تأثير  لها  مدخالت  تستخدم  حيث  تقييم  تقنيات  المستوى الثالث: 
معلومات في السوق يمكن مالحظتها.

تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم 
التصنيفات )بناءًا على أدنى مستوى للمدخالت 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 الشركة بعمل تحليل قطاعي ألعراض تسجيل المراجعة الضريبية حيث أن الشركة خاضعة بنسبة ضريبة دخل 
مختلفة فيما يتعلق بالعقبة.

التق��اص

الموحدة  المالي  المركز  الصافي في قائمة  المبلغ  المالية وإظهار  والمطلوبات  المالية  الموجودات  اجراء تقاص بين  يتم 
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات 

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

املجمـوع

أثاث 

ومعدات 

مكتبيـة

أدوات معدات مركبـات
أجهزة 

حاسـوب

وحدات 
توليد 
بطاقة 
الرياح

وحدات 

توليد ديـزل

وحدات توليد 

غــازية

وحدات توليد

بخاريـة

أرايض

ومـباين
2017

دينــــار دينــــار دينــــار دينـــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار 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 - تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ 
)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

االستهالك المتراكم:
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 استهالك 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 

املجمـوع

أثاث 

ومعدات 

مكتبيـة

أدوات معدات مركبـات
أجهزة 

حاسـوب

وحدات 
توليد 
بطاقة 
الرياح

وحدات 

توليد ديـزل

وحدات توليد 

غــازية

وحدات توليد

بخاريـة

أرايض

ومـباين
2016

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

113ر277ر727 217ر428ر1 625ر194ر2 697ر667ر4 283ر152ر2 779ر581ر1 407ر425 016ر22 799ر444ر188 409ر271ر398 881ر088ر128 الرصيد كما في أول كانون الثاني 2016
303ر219 851ر25 907ر40 992ر114 - 553ر37 - - - - - إضافات

691ر745ر1 - 445ر32 - - - - - 382ر274 688ر418 176ر020ر1 تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ 
)975ر777( )608ر5( )295ر34( )097ر5( )201ر501( )181( - )009ر22( - - )584ر209( استبعادات

132ر464ر728 460ر448ر1 682ر233ر2 592ر777ر4 082ر651ر1 151ر619ر1 407ر425 7 181ر719ر188 097ر690ر398 473ر899ر128 الرصيد كما في 31 كانون األول 2016
االستهالك المتراكم:

251ر524ر567 459ر185ر1 518ر256ر1 488ر744ر3 874ر980ر1 572ر260ر1 377ر180 999ر21 513ر252ر143 489ر850ر315 962ر790ر98 الرصيد كما في أول كانون الثاني 2016
011ر232ر17 086ر51 020ر161 328ر242 171ر41 687ر125 453ر9 - 595ر136ر4 476ر263ر9 195ر201ر3 استهالك السنة

)726ر659( )344ر5( )287ر34( )062ر5( )179ر501( )177( - )999ر21( - - )678ر91( استبعادات
536ر096ر584 201ر231ر1 251ر383ر1 754ر981ر3 866ر520ر1 082ر386ر1 830ر189 - 108ر389ر147 965ر113ر325 479ر900ر101 الرصيد كما في 31 كانون األول 2016

596ر367ر144 259ر217 431ر850 838ر795 216ر130 069ر233 577ر235 7 073ر330ر41 132ر576ر73 994ر998ر26
صافي القيمة الدفترية كما في

31 كانون األول 2016 
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)4( مشاريع تحت التنفيذ 
إن الحركة على مشاريع تحت التنفيذ هي كما يلي:

20172016
دين�����ار دين�����ار 

666ر470ر8481ر404ر1 الرصيد كما في أول كانون الثاني
873ر679ر1101ر039ر1 اضافات

)691ر745ر1()698ر92( المحول الى ممتلكات وآالت ومعدات
848ر404ر2601ر351ر2 الرصيد كما في 31 كانون األول

إن الكلفة المتوقعة إلنجاز المشاريع تحت التنفيذ تبلغ 254ر299ر2 دينار كما في 31 كانون األول 2017.

)5( قرض صندوق إسكان الموظفين

يمثل هذا البند قروضًا 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 استثمار الشركة في شركة الغاز الحيوي األردنية محدودة المسؤولية والتي من أهم نشاطاتها استخراج 
الغاز الحيوي من النفايات وتوليد الكهرباء من الغاز الحيوي وبيعه. بلغت نسبة مساهمة الشركة 50%. يظهر االستثمار 
في القوائم المالية بموجب طريقة حقوق الملكية. توضح الجداول التالية مُلخص المعلومات المالية حول استثمار الشركة 

في شركة الغاز الحيوي األردنية:
20172016

دين�����ار دين�����ار 
491ر583825ر973موجودات متداولة

743ر853334ر180موجودات غير متداولة
)806ر46()852ر75(مطلوبات متداولة

428ر113ر5841ر078ر1حقوق الملكية
50%50%نسبة الملكية

714ر292556ر539صافي قيمة اإلستثمار كما في في 31 كانون األول
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20172016
دين�����ار دين�����ار 

468ر618327ر294اإليرادات
)094ر224()364ر280(كلفة المبيعات

)788ر115()440ر99(مصاريف إدارية
)466ر29(342ر50مصاريف أخرى، بالصافي

)880ر41()844ر34(ربح السنة
)940ر20()422ر17(حصة الشركة من نتائج األعمال

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

20172016

المجموعباقي المواقعالعقبةالمجموعباقي المواقعالعقبة

دين����اردين����اردين����اردين����اردين����اردين����ار
339ر968ر2518ر763ر0881ر205ر7777ر909ر7)772ر839ر2(549ر749ر10الربح )الخسارة( قبل الضريبة
)150ر607ر9()831ر885ر5()319ر721ر3()341ر920ر4()514ر389ر2()827ر530ر2ايرادات غير خاضعة للضريبة 
143ر604ر09811ر045ر0455ر559ر5216ر883ر77616ر947ر7459ر935ر6مصاريف غير مقبولة ضريبيًا

332ر965ر51810ر814922ر042ر95710ر872ر49019ر718ر4674ر154ر15الدخل الخاضع للضريبة
نسبة ضريبة الدخل حسب 

--24%5%--24%5%القانون

)546ر723()405ر221()141ر502()161ر890ر1()438ر132ر1()723ر757(مصروف ضريبة الدخل 
التغير في قانون الضريبة 

---664ر664424ر0424)اتفاقية التنفيذ(*

)791ر469()609ر754(818ر284)879ر136()655ر31()224ر105(ضريبة مؤجلة
)337ر193ر1()014ر976()323ر217()376ر602ر1()429ر739()947ر862(صافي مصروف الضريبة 

كمبالغ  دينار  664ر424  مبلغ  بتسجيل  الشركة  قامت   ،2014 عام  في   )34( رقم  الدخل  ضريبة  لقانون  نتيجة   *
مستحقة من الحكومة األردنية، كما في 31 كانون األول 2017 وذلك وفقًا التفاقية التنفيذ )إيضاح 10(. 
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مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل يتكون مما يلي:  

20172016
دين�����ار دين�����ار 

)546ر723()161ر890ر1(مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية
-664ر424التغير في قانون الضريبة )اتفاقية التنفيذ(

)612ر456()093ر26(موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة
)914ر153()563ر132(موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بفروقات مؤقتة ناتجة عن تحوط القيمة النقدية 

735ر777140ر21موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بفروقات تقييم عمالت القروض األجنبية
)337ر193ر1()376ر602ر1(مصروف ضريبة الدخل

فيما يلي البنود الضريبية المؤجلة و المعترف بها بقائمة الدخل الشامل األخرى:
232ر51610ر6ضريبة مؤجلة متعلقة بالخسائر االكتوارية

)480ر25(-ضريبة مؤجلة متعلقة بفروقات مؤقتة ناتجة عن تحوط القيمة النقدية
)248ر15(516ر6

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم )34( 
لسنة 2014 ووفقًا لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 لمواقع الشركة في منطقة العقبة 

اإلقتصادية الخاصة.

قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي للمواقع باستثناء السجالت المتعلقة بمنطقة العقبة حتى نهاية عام 2016. 
لم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وحصلت الشركة على مخالصة 

نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لكافة الموقع باستثناء العقبة لغاية عام 2014.

دائرة  قامت   .2016 عام  نهاية  حتى  الخاصة  االقتصادية  العقبة  لمنطقة  الذاتي  التقدير  كشف  بتقديم  الشركة  قامت 
ضريبة الدخل والمبيعات / سلطة منطقة العقبة  االقتصادية الخاصة بمراجعة سجالت الشركة لغاية عام 2013 وحصلت 

الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يتعلق بموقع العقبة لغاية عام 2013.
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إن تفاصيل الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:
20172016

دين�����ار دين�����ار 
943ر568ر9041ر083ر1الرصيد كما في أول كانون الثاني

232ر51610ر6المتعلق بخسائر اكتوارية 
)394ر179()563ر132(المتعلق )بأرباح( تحوطات التدفقات النقدية

)612ر456()093ر26(موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
735ر777140ر21موجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بتقيم القروض

904ر083ر5411ر953الرصيد كما في 31 كانون األول

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:
20172016

دين�����ار دين�����ار 
364ر669ر1142ر71الرصيد كما في أول كانون الثاني

457ر151-المحول من مطلوبات ضريبية مؤجلة
546ر161723ر890ر1المخصص خالل السنة

)253ر473ر3()614ر411ر1(المدفوع خالل السنة
114ر66171ر549الرصيد كما في 31 كانون األول

)8( مخزون الوقود االستراتيجي
2017 2016

دين�����ار  دين�����ار 
532ر207ر9 478ر049ر8 مخزون الوقود الثقيل
135ر934ر5 611ر593ر6 مخزون السوالر

667ر141ر15 089ر643ر14
تنص اتفاقيات شراء الطاقة مع شركة 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
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
275ر744ر23 370ر912ر21 قطع غيار ومواد عامه بالصافي*

054ر171 687ر284 مواد بالطريق
324ر38 954ر3 أخرى

653ر953ر23 011ر201ر22

دينار  484ر855ر1  بقيمة  الحركة  بطىء  مخزون  مخصص  تنزيل  بعد  بالصافي  العامة  والمواد  الغيار  قطع  تظهر   *
)2016: 381ر179ر2 دينار(.

)10( أرصدة مدينة أخرى
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
444ر94 705ر147 سلطة وادي األردن

031ر304 749ر465ر2 شركة مصفاة البترول
- 664ر424 حكومة المملكة األردنية الهاشمية )إيضاح 7(

300ر286 573ر185 شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية
250ر259 - شركة تطوير العقبة
031ر322 045ر445 أخرى

056ر266ر1 736ر668ر3
)395ر94( )444ر393( ينزل: مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

661ر171ر1 292ر275ر3
105ر823 487ر776 مصاريف مدفوعة مقدمًا

990ر23 990ر23 تأمينات مستردة
807ر610 886ر587 ذمم موظفين

215ر19 998ر1 مطالبات تأمين
778ر648ر2 653ر665ر4

بلغ إجمالي قيمة الذمم المشكوك في تحصيلها 444ر393 دينار كما في 31 كانون األول )2016: 395ر94 دينار( وتم 
أخذ مخصص لها بالكامل.
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فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في 31 كانون األول:

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
المجموع

أكثر من 120 يومًا91 – 120  يومًا30 – 90 يومًاأقل من30 يومًا
دين���اردين���اردين���اردين���اردين���ار

292ر275ر1483ر815ر0652ر645334ر43424ر2017101
661ر171ر8651ر122931ر90121ر773158ر201659

في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل.

فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:
2016 2017

آالف الدنانير آالف الدنانير
395ر94 395ر94 الرصيد كما في أول كانون الثاني

- 049ر299 المخصص خالل السنة
395ر94 444ر393 الرصيد كما في 31 كانون األول

ذمم مدينة  )11(
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
752ر384ر67 817ر578ر44 شركة الكهرباء الوطنية – إيرادات توليد الطاقة

936ر162 623ر121 شركة الكهرباء الوطنية – أخرى
688ر547ر67 440ر700ر44

)064ر256ر22( )360ر934ر4( مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
624ر291ر45 080ر766ر39
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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 يومًا

الذمم المستحقة وغير 
المشكوك في تحصيلها

أكثر من 30 يومًا
المجموع

دين���اردين���اردين���اردين���ار
080ر766ر47639ر274ر65020ر992ر9542ر498ر201716
624ر291ر23045ر610ر71618ر921ر6781ر759ر201624

فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

2016 2017
 دين�����ار دين�����ار
243ر776ر20 064ر256ر22 الرصيد كما في أول كانون الثاني

821ر479ر1 834ر844ر9 المخصص خالل السنة
- )538ر166ر27( ديون معدومة

064ر256ر22 360ر934ر4 الرصيد كما في 31 كانون األول

أبرمت الشركة اتفاقيات شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية بتاريخ 20 ايلول 2007. وفي نيسان 2012 حدث نزاع 
بين الشركة وشركة الكهرباء الوطنية فيما يتعلق بتفسير بند فشل التوافريه المنصوص عليه في اتفاقيات شراء الطاقه. 
خالل النصف األول من عام 2017 توصلت الشركة لتسوية مع شركة الكهرباء الوطنية فيما يخص هذا الخالف، وقامت 
الشركة بزيادة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها المرتبطة بشركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 792ر769ر9 دينار. 

وتم التوقيع على االتفاقية في 13 آب 2017.
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)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 خالل السنوات قبل ضريبة الدخل وبنسبة 10% حسب 
متطلبات قانون الشركات األردني، ويمكن للشركة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأس 
مال الشركة . اإل أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي االجباري 
100% من رأس  مال الشركة المصرح به وقد قررت الشركة عدم تجاوز 25% من رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع على المساهمين.

احتياطي اختياري

إن هذا األحتياطي قابل للتوزيع على المساهمين.

توزيعات أرباح

مبلغ  بدفع  اإلدارة  مجلس  توصية  على   2017 أيار   24 بتاريخ  المنعقد  العادي  اجتماعها  في  العامة  الهيئة  وافقت 
000ر000ر15 دينار إلى المساهمين على أن يتم اقتطاعه من االحتياطي اإلختياري بمبلغ 000ر000ر8 دينار ومبلغ 

000ر000ر7 دينار من األرباح المدورة. 

 )13( القروض
2016 2017

عملة القرض
أقساط قروض أقساط قروض

طويلة األجل  تستحق الدفع خالل
عام طويلة األجل  تستحق الدفع خالل

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

885ر464ر9 126ر352ر1 953ر383ر8 326ر397ر1 ين ياباني القرض الياباني 1
554ر276ر27 006ر209ر3 085ر872ر24 278ر316ر3 ين ياباني القرض الياباني 2

658ر665 432ر331ر1 - 800ر672 دينار كويتي قرض الصندوق العربي 1
400ر681ر3 400ر448ر3 - 900ر720ر3 دينار كويتي قرض الصندوق العربي2

549ر769 390ر118 219ر747 858ر135 يورو القرض االيطالي السهل
000ر400ر28 000ر200ر14 000ر200ر14 000ر200ر14 دوالر امريكي قرض ستاندرد تشارترد 1

000ر100ر7 - 000ر680ر5 000ر680ر5 دوالر امريكي قرض ستاندرد تشارترد 2
046ر358ر77 354ر659ر23 257ر883ر53 162ر123ر29

)584ر352( )337ر487( )506ر34( )082ر318( ينزل: مصاريف مؤجلة متعلقة بالقروض *
462ر005ر77 017ر172ر23 751ر848ر53 080ر805ر28
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القرض الياباني 1

تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 22 آب 2000 مبلغ 000ر000ر745ر4 ين ياباني من قبل حكومة المملكة األردنية 
الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة سنوية 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 قسطًا نصف سنوي بقيمة 000ر674ر110 ين ياباني للقسط الواحد. استحق القسط األول بتاريخ 20 آب 2004 

ويستحق القسط األخير في 20 آب 2024.

القرض الياباني 2

تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 22 آب 2000 مبلغ 000ر000ر813ر10 ين ياباني من قبل حكومة المملكة األردنية 
المبرمة بين  القرض مبني على االتفاقية  إن  الدولي بفائدة سنوية 7ر%2.  التخطيط والتعاون  الهاشمية ممثلة بوزارة 
الحكومة وOverseas Economic Cooperation Fund  )اليابان( والمؤرخة في 17 نيسان 1996. يتم تسديد القرض 
على 41 قسطًا نصف سنوي بقيمة 000ر663ر262 ين ياباني للقسط الواحد. استحق القسط األول بتاريخ 20 نيسان 

2006 ويستحق القسط األخير في 20 نيسان 2026.

قرض الصندوق العربي 1

تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 23 تشرين األول 2000 مبلغ 000ر000ر10 دينار كويتي من قبل حكومة المملكة 
األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة سنوية 5ر4%. إن القرض مبني على االتفاقية المبرمة 
تسديد  يتم   .1994 األول  كانون   10 في  والمؤرخة  واالجتماعي   االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  الحكومة  بين 
القرض على 35 قسطًا نصف سنوي بقيمة 715ر285 دينار باستثناء القسط األخير والذي يبلغ 690ر285 دينار كويتي. 

استحق القسط األول بتاريخ أول نيسان 2001 ويستحق القسط األخير في أول نيسان 2018.

قرض الصندوق العربي 2

تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 23 تشرين األول 2000 مبلغ 000ر000ر26 دينار كويتي من قبل حكومة المملكة األردنية 
الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بفائدة سنوية 5ر4%. إن القرض مبني على االتفاقية المبرمة بين الحكومة 
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  والمؤرخة في 3 حزيران 1996. يتم تسديد القرض على 35 قسطًا نصف 
يبلغ 000ر840 دينار كويتي. استحق  القسط األخير والذي  الواحد باستثناء  سنوي بقيمة 000ر740 دينار كويتي للقسط 

القسط األول بتاريخ أول تشرين الثاني 2001 ويستحق القسط األخير في أول تشرين الثاني 2018.

القرض االيطالي السهل

تمت إعادة إقراض الشركة بتاريخ 13 أيلول 2005 مبلغ 020ر864ر2 يورو من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية 
و الحكومة  بين  المبرمة  االتفاقية  على  مبني  القرض  إن   .%1 سنوية  بفائدة  الدولي  والتعاون  التخطيط  بوزارة  ممثلة 
Istituto Centrale Per Il Credito A Medio Termine – Mediocredito Centrale  والمؤرخة في12 كانون األول 1993. 
يتم تسديد القرض على 36 قسطًا 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 ستاندر تشارترد 1)قرض ألجل(

000ر000ر100  بمبلغ  تشارترد  ستاندرد  بنك  مع  ألجل  قرض  عقد  بتوقيع   2014 شباط   19 بتاريخ  الشركة  قامت 
الفائدة سعر  تبلغ  للشركة.  العامة  الغايات  لتمويل  أردني(  دينار  000ر000ر71  يعادل  )ما  أمريكي   دوالر 
األول القسط  استحق  سنوية.  نصف  أقساط   10 بموجب  القرض  أصل  يسدد   ..)3Month LIBOR  +  )5ر4% 

 بتاريخ 19 آب 2014 ويستحق القسط األخير بتاريخ 19 شباط 2019.

قرض ستاندر تشارترد 2)قرض متجدد(

سنوات  خمس  لمدة  تشارترد   ستاندرد  بنك  مع  دوّار  قرض  عقد  بتوقيع   2014 شباط   19 بتاريخ  الشركة  قامت 
الفائدة  سعر  تبلغ  المستحقة.  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  واستبدال  العامل  المال  رأس  متطلبات   لتغطية 

)5ر3Month LIBOR + 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
462ر729ر24 2019

462ر849ر4 2020
462ر849ر4 2021
462ر849ر4 2022
462ر849ر4 2023
524ر781ر4 2024
278ر316ر3 2025
145ر658ر1 2026

257ر883ر53
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)14( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
848ر232ر8 118ر004ر6 الرصيد كما في أول كانون الثاني 
731ر041ر1 582ر836 المخصص خالل السنة

)135ر461ر3( )236ر857( المدفوع خالل السنة
674ر190 790ر7 خسائر )أرباح( اكتوارية

118ر004ر6 254ر991ر5 الرصيد كما في 31 كانون األول

ان تفاصيل مصروف تعويض نهاية الخدمة للموظفين ظاهرة في قائمة األرباح أو الخسائر كما يلي:

2016 2017
 دين�����ار دين�����ار

842ر537 234ر396 الفائدة على االلتزام 
889ر503 029ر386 كلفة القيمة المالية 

- 319ر54 مصاريف سنوات سابقة
731ر041ر1 582ر836

ان االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة التي تم على أساسها احتساب القيمة الحالية لمخصص تعويض نهاية 
الخدمة هي كما يلي:

2016 2017
50ر%6 50ر%6 معدل الخصم في 31 كانون األول
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.
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يوضح الجدول التالي حساسية التغير في االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة لتحديد قيمة مخصص تعويض 
نهاية الخدمة كما في 31 كانون األول 2017 و2016:

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

دينار % دينار % دينار %
)224( 20+ )854ر13( 1+ )197ر644( 1+

2017
)230( 20- 567ر17 1- 266ر758 1-
449 20+ )703ر1( 1+ )843ر686( 1+

2016
)446( 20- 948ر4 1- 509ر810 1-

)15( مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات
 :2016(  2017 األول  كانون   31 في  كما  دينار  500ر310ر2  البالغ  ومعدات  ممتلكات  وإزالة  تفكيك  مخصص  يمثل 
5ر%6(   :2016(  %6.5 خصم  سعر  باستخدام  تكبدها  المتوقع  للمصاريف  الحالية  القيمة  وصافي  دينار(  400ر169ر2 
فيما يتعلق بالتخلص من وحدات التوليد 1 إلى 5 في محطة العقبة الحرارية. هذا ومن المتوقع تكبد هذه المصاريف في 

السنوات ما بين 2020 و 2031.
فيما يلي الحركة على مخصص تفكيك وإزالة ممتلكات ومعدات:

2016 2017
 دين�����ار دين�����ار

000ر037ر2 400ر169ر2 الرصيد كما في أول كانون الثاني 
400ر132 100ر141 الجزء المتحقق بالخصم خالل السنة )إيضاح 24(

400ر169ر2 500ر310ر2 الرصيد كما في 31 كانون األول

أرصدة دائنة أخرى  )16(
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
602ر682 064ر569 فوائد مستحقة
100ر547 873ر487 مصاريف مستحقة
340ر494 705ر645 مخصص إجازات الموظفين*

000ر46 792ر172ر1 مخصص إنهاء خدمات موظفين*
730ر71 737ر60 ذمم موظفين 
920ر49 234ر99 ذمم متعهدين
000ر35 000ر35 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

140ر447ر2 967ر391ر3 أخرى
832ر373ر4 372ر462ر6
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فيما يلي الحركة على المخصصات خالل عامي 2017 و 2016:  *

مخصص
إنهاء خدمة موظفين**

مخصص
إجازات الموظفين 2017

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

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

792ر172ر1 705ر645 الرصيد كما في 31 كانون األول

مخصص
إنهاء خدمة موظفين

مخصص
إجازات الموظفين  2016 

دين����ار دين����ار
- 562ر598 الرصيد كما في أول كانون الثاني 

626ر992ر4 548ر92 المخصص خالل السنة
)626ر946ر4( )770ر196( المدفوع خالل السنة

000ر46 340ر494 الرصيد كما في 31 كانون األول

 **  بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 24 ايلول 2017، قدمت الشركة عرضآ لموظفيها مقابل إنهاء خدماتهم اختياريا. 
بناًء على ذلك، تم احتساب مخصص إنهاء خدمات الموظفين بمبلغ 092ر092ر3 دينار، تم دفع ما قيمته 300ر965ر1 

دينار من هذا المخصص في 31 كانون األول 2017.

)17( ذمـم دائنـة
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
683ر727ر7 159ر469ر24 شركة مصفاة البترول األردنية
405ر461ر1 940ر868ر2 شركة البترول الوطنية
088ر189ر9 099ر338ر27
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)18( المشتقات المالية
إن تفاصيل المشتقات المالية كما في 31 كانون األول 2017 و 2016 هي كما يلي:

المجموع غير متداولة متداولة
دين�����ار31 كانون األول 2017 دين�����ار دين�����ار

841ر879ر4 313ر306ر3 528ر573ر1 عقود آجلة ألسعار العملة*
440ر443 472ر66 968ر376 عقود مقايضة أسعار الفوائد**

281ر323ر5 785ر372ر3 496ر950ر1

المجموع غير متداولة متداولة
دين�����ار31 كانون األول 2016 دين�����ار دين�����ار

957ر552ر6 514ر080ر5 443ر472ر1 عقود آجلة ألسعار العملة*
185ر037ر1 965ر455 220ر581 عقود مقايضة أسعار الفوائد**
142ر590ر7 479ر536ر5 663ر053ر2

* إن قروض الشركة مع Overseas Economic Cooperation Fund )اليابان( بالين الياباني. أبرمت الشركة خالل عام 
2011، عقدين اجلين مع بنك ستاندرد تشارترد وذلك للحد من مخاطر التغير في أسعار العملة ولتثبيت سعر العملة 
على اربعة اقساط لكل قرض من القرضين الممنوحين، كما أبرمت الشركة عقدين اجلين خالل عام 2012 للحد من 
الممنوحين. خالل  القرضين  اقساط لكل قرض من  اربعة  العملة على  ولتثبيت سعر  العملة  أسعار  التغير في  مخاطر 
النصف األول من عام 2013، أبرمت الشركة ستة عقود اجلة كما أبرمت الشركة عقدين اجلين خالل عام 2015  للحد 

من مخاطر التغير في أسعار العملة ولتثبيت سعر العملة على عشرة اقساط لكل قرض من القرضين الممنوحين.
ألغراض محاسبة التحوط، قامت الشركة بتصنيف العقود االجلة كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم الشركة بالتحوط 

للحد من التغيّر في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في اسعار العملة والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.
بلغت القيمة العادلة السالبة للعقود االجلة كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 841ر879ر4 دينار تم تسجيلها كمطلوبات 

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

متحققة متراكمة بمبلغ 146ر978 دينار في قائمة الدخل الشامل.
الفائدة  أسعار  التغير في  وللحد من مخاطر  متغير.  فائدة  تشارترد سعر  بنك ستاندرد  مع  الشركة  تحمل قروض   **
السوقية، ابرمت الشركة ثمانية عشر عقدًا لمقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار الفائدة المستقبلية على%90 

من القرض ألجل الممنوح من بنك ستاندرد تشارترد.
الفوائد كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم  الشركة بتصنيف عقود مقايضة أسعار  التحوط، قامت  ألغراض محاسبة 
الشركة بالتحوط للحد من التغيّر في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في اسعار الفائدة والمصاحبة لعمليات 

متوقع حدوثها.
الفوائد كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 440ر443 دينار تم  السالبة لعقود مقايضة أسعار  العادلة  القيمة  بلغت 
النقدية  التدفقات  تحوطات  تقييم  المالي.تم  المركز  قائمة  في  متداولة  غير  ومطلوبات  متداولة  كمطلوبات  تسجيلها 
دينار في  بمبلغ 745ر593  متحققة  غير  كأرباح  ما يخصها  تم تسجيل  وبالتالي  فعالة  أنها  على  بالقرضين  المرتبطة 

قائمة الدخل الشامل.
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)19( إيرادات توليد الطاقة
يمثل هذا البند بشكل رئيسي اإليرادات المتأتية من فواتير توليد الطاقة وفقًا التفاقيات شراء الطاقة. وفقًا لهذه االتفاقيات 
تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتسديد قيمة االستطاعة الكهربائية الكاملة والمتوفرة من محطات الطاقة الكهربائية وذلك 
بمعادلة تسعير محددة مسبقًا في اتفاقيات شراء الطاقة. كما تتحمل شركة الكهرباء الوطنية تكاليف الوقود المستهلك 

إلنتاج الطاقة وفقًا آللية التسعير المعتمدة في تلك االتفاقيات.
تتكون إيرادات توليد الطاقة مما يلي:

2016 2017
 دين�����ار دين�����ار
172ر784ر69 241ر127ر66 إيراد استطاعة المحطات

005ر943ر5 752ر355ر6 إيراد الطاقة
576ر867ر65 197ر930ر81 تكلفة وقود ضمن معادلة التسعير

)138ر125( )426ر32( يطرح: تكاليف التشغيل
)619ر821ر3( )188ر973ر3( تكاليف إضافية )الطاقة المستوردة(

576ر5 300ر183 يضاف: أخرى
572ر653ر137 876ر590ر150

)20( التكاليف التشغيلية للمحطات
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
576ر867ر65 197ر930ر81 كلفة الوقود

755ر216ر8 924ر753ر7 تكاليف أخرى
331ر084ر74 121ر684ر89
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)21( مصاريف إدارية
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
943ر826ر2 116ر756ر2 رواتب وأجور
227ر349ر4 134ر673ر3 منافع موظفين

548ر92 400ر225 إجازات موظفين مستحقة 
375ر815ر1 562ر591ر1 تأمين
296ر377ر1 160ر238ر1 لوازم مكتبية ومصاريف

963ر157 541ر177 تبرعات
494ر235 071ر251 مصاريف إسكان الموظفين، بالصافي
259ر507 129ر429 خدمات استشارية
013ر617 699ر353 أخرى

118ر979ر11 812ر695ر10

)22( مصاريف صيانة
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
049ر810ر3 658ر147ر3 رواتب وأجور
053ر049ر6 153ر203ر4 مواد صيانة وأجور خبراء
102ر859ر9 811ر350ر7

)23( إيرادات أخرى، بالصافي
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
100ر104ر1 -

- 735ر008ر1 اعادة مبالغ تأمين الخزانات
643ر152 569ر43 أرباح بيع وقود محطات متقاعدة
068ر153 587ر159 أرباح إستبعاد ممتلكات واالت ومعدات
884ر229 - ايرادات سد الملك طالل
233ر581 - بدل مناولة وتشغيل

465ر28 506ر6 إعادة مبالغ تفكيك
100ر53 262ر508 غرامات عطاءات وأوامر شراء 

985ر139 275ر400 إيرادات التشغيل والصيانة
478ر442ر2 934ر126ر2 أخرى، بالصافي
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)24( تكاليف تمويل، بالصافي
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
803ر734ر6 990ر500ر5 مصروف فوائد قروض ألجل 

909ر831 757ر061ر2 مصروف فوائد بنوك دائنة 
400ر132 100ر141 الجزء المتحقق من الخصم )إيضاح 15(
)988ر48( )148ر15( ايراد فوائد

124ر650ر7 699ر688ر7

)25( حصة السهم من ربح السنة
2016 2017

002ر775ر7 401ر307ر6 ربح السنة )دينار(
000ر000ر30 000ر000ر30 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة )سهم(

فلس/دينار فلس/دينار
./259 0/210 حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة )دينار(

إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.

)26( )خسائر( أرباح فروقات العمالت األجنبية، بالصافي 
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
164ر717ر1 417ر272ر1 ارباح غير متحققة

)690ر290ر2( )877ر323ر2( خسائر متحققة 
)526ر573( )460ر051ر1(
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)27( معامالت مع جهات ذات عالقة
للشركة  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئيسيين  والمساهمين  الحليفة  الشركات  العالقة  ذات  الجهات  تمثل 
والشركات التي يكونون فيها مالكين رئيسيين. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل 

إدارة الشركة.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة:

2016 2017
 دين�����ار دين�����ار

996ر647ر137 426ر467ر150 مبيعات الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية )حكومة المملكة األردنية الهاشمية(
089ر822ر5 616ر450ر8 مشتريات الغاز من شركة البترول الوطنية )حكومة المملكة األردنية الهاشمية(

740ر55 304ر28 خدمات مقدمة لشركة إنارة الستثمارات الطاقة
287ر20 251ر180 خدمات مقدمة للشركة المحلية ألعمال المياه و الطاقة الشمسية ***

231 - خدمات مقدمة ل�شركة أعمال المياه و الطاقة الدولية -  المغرب
728 867ر9 خدمات مقدمة ل�شركة أعمال المياه و الطاقة الدولية -دبي أكواباور

387ر5 000ر1 خدمات مقدمة ل�شركة البحر األحمر للطاقة  )األردن(
550ر9 141ر58 خدمات مقدمة ل�شركة أكواباور األردن القابضة

213ر500 509ر911 خدمات مقدمة ل�شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية *
211ر48 210ر88 خدمات مقدمة ل�شركة أعمال المياه و الطاقة الدولية **
914ر32 700ر29 خدمات مقدمة من شركة إنارة الستثمارات الطاقة
332ر10 575ر14 خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية- دبي
512ر16 259ر8 خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية -أكوا العالمية
776ر58 346ر48 خدمات مقدمة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية  - الرياض
000ر77 000ر77 مكافأة وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

وقعت الشركة بتاريخ 21 كانون األول2015 عقد إيجار تشغيلي ألرض مع شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية   *
بمبلغ 000ر50 دينار سنويًا. إضافة إلى ذلك تم ايضا توقيع عقد تشغيل وصيانة بتاريخ 20 أيار 2016.

االم(  )الشركة  الدولية  والطاقة  المياه  اعمال  األول 2014 عقد خدمات مع شركة  بتاريخ 28 تشرين  الشركة  ** وقعت 
للحصول على خدمات استشارية ومالية وقانونية من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية.

والطاقة  المياه  المحلية ألعمال  الشركة  مع  الثاني 2016 عقد تشغيل وصيانة  بتاريخ 13 تشرين  الشركة  وقعت   ***
الشمسية.
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تتمثل األرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي:

2016 2017
المطلوب من جهات ذات عالقة

 دين�����ار دين�����ار
624ر291ر45 080ر766ر39 الشركة الكهرباء الوطنية - حكومة المملكة األردنية الهاشمية*

287ر20 230 الشركة المحلية ألعمال المياه والطاقة الشمسية
231 231 شركة اعمال المياه والطاقة الدولية – المغرب

387ر5 387ر6 شركة البحر األحمر للطاقة )االردن(
550ر9 - شركة أكواباور االردن القابضة

300ر286 573ر185 شركة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية
- 664ر424 حكومة المملكة األردنية الهاشمية

379ر613ر45 165ر383ر40

* يمثل هذا الرصيد الصافي من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ 360ر934ر4 دينار كما في 31 كانون 
064ر256ر22 دينار( تم شطب ما قيمته 538ر166ر27 من مخصص لديون المشكوك فيه  األول 2017 )2016: 

تحصيلها كما في كانون أول 2017.

2016 2017
المطلوب إلى جهات ذات عالقة

 دين�����ار دين�����ار
405ر461ر1 940ر868ر2 شركة البترول الوطنية - حكومة المملكة األردنية الهاشمية

024ر6 420ر7 شركة إنارة الستثمارات الطاقة
604ر9 313ر14 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - دبي

512ر16 402ر1 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - أكوا العالمية
351ر45 488ر5 شركة أعمال المياه والطاقة الدولية – الرياض

- 027ر70 شركة أكواباور االردن القابضة
896ر538ر1 590ر967ر2

2016 2017  دين�����ار دين�����ارمنافع اإلدارة التنفيذية العليا
886ر810 061ر548 رواتب 

500ر7 750ر11 منافع )تنقالت سفر(
386ر818 811ر559
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)28( النقد وما في حكمه
2016 2017

 دين�����ار دين�����ار
973ر22 156ر19 نقد لدى البنوك

955ر7 232ر6 نقد في الصندوق
928ر30 388ر25

* بلغت نسبة الفائدة على الودائع لدى البنوك 1% للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 )2016: 5ر1% إلى 65ر%2(.

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

2016 2017
 دين�����ار دين�����ار

973ر22 156ر19 نقد لدى البنوك
955ر7 232ر6 نقد في الصندوق

928ر30 388ر25
)375ر814ر35( )590ر901ر26( يطرح:البنوك  الدائنة  )إيضاح 29(
)447ر783ر35( )202ر876ر26(

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

البنك االستثماري العربي األردني بسقف 000ر000ر14 دينار بفائدة 5ر5% إلى %6.
تسهيالت من بنك القاهرة عمان بسقف 000ر000ر16 دينار وفائدة 57ر%5.

تسهيالت من بنك األردن بسقف 000ر000ر20 دينار بفائدة %7.
وتسهيالت من بنك الموسسة العربيه المصرفيه بسقف 000ر000ر7 دينار وفائدة 75ر%5.
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)30(  التحليل القطاعي
تبين الجداول التالية قائمة األرباح أو الخسائر للعقبة والمواقع األخرى للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2017 و 2016. 
تم اإلفصاح عن هذه المعلومات ألغراض تسهيل المراجعة الضريبية حيث أن الشركة خاضعة لنسبة ضريبة دخل مختلفة فيما 

يتعلق بالعقبة.

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( استهالكات
)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( )خسارة( فروقات العمالت االجنبية

)422ر17( )422ر17( - حصة الشركة من )خسارة( شركة حليفة
)883ر143ر10( )850ر250ر6( )033ر893ر3( مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

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

)699ر688ر7( )776ر524ر2( )923ر163ر5( تكاليف تمويل، بالصافي
777ر909ر7 )772ر839ر2( 549ر749ر10 الربح قبل ضريبة الدخل 

)376ر602ر1( )429ر739( )947ر862( مصروف ضريبة الدخل 
401ر307ر6 )201ر579ر3( 602ر886ر9 الربح للسنة
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2016
المجم�وع باقي المواقع العقب��ة
دين�����ار  دين�����ار  دين�����ار 

572ر653ر137 286ر652ر33 286ر001ر104 إيرادات توليد الطاقة
)331ر084ر74( )128ر275ر10( )203ر809ر63( التكاليف التشغيلية للمحطات
)011ر232ر17( )109ر622ر4( )902ر609ر12( استهالكات
)118ر979ر11( )220ر740ر4( )898ر238ر7( مصاريف إدارية

)102ر859ر9( )039ر292ر5( )063ر567ر4( مصاريف صيانة 
)381ر179ر2( )126ر725( )255ر454ر1( مخصص مخزون بطىء الحركة
)731ر041ر1( )241ر559( )490ر482( مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
)626ر992ر4( )777ر091ر3( )849ر900ر1( مخصص إنهاء خدمات موظفين

)300ر368ر121( )640ر305ر29( )660ر062ر92( مجموع تكاليف التشغيل
272ر285ر16 646ر346ر4 626ر938ر11 الربح التشغيلي

)526ر573( )228ر1( )298ر572( خسائر فروقات العمالت األجنبية
)940ر20( )940ر20( - حصة الشركة من خسارة شركة حليفة

)821ر479ر1( )733ر322( )088ر157ر1( مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
)000ر35( )638ر8( )362ر26( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

478ر442ر2 018ر362 460ر080ر2 إيرادات أخرى، بالصافي
)124ر650ر7( )874ر591ر2( )250ر058ر5( تكاليف تمويل، بالصافي

339ر968ر8 251ر763ر1 088ر205ر7 الربح قبل ضريبة الدخل 
)337ر193ر1( )014ر976( )323ر217( مصروف ضريبة الدخل 

002ر775ر7 237ر787 765ر987ر6 الربح للسنة

)31( التزامات محتملة
اعتمادات مستندية وبوالص تحصيل

بلغت قيمة االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل على الشركة 983ر672ر1 دينار كما في 31 كانون األول 2017 
)2016: 783ر088ر3 دينار(.

كفاالت بنكية
بلغت قيمة الكفاالت البنكية على الشركة كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 339ر26 دينار )2016: 895ر58 دينار(.

التزامات رأسمالية

تدخل الشركة خالل ممارستها نشاطاتها االعتيادية في ارتباطات متعلقة بمصاريف راسمالية. هذا وقد بلغت ارتباطات 
المشاريع الراسمالية القائمة 254ر299ر2 دينار كما في 31 كانون األول 2017 )2016: 397ر547 دينار(.
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القضايا المقامة على الشركة

هناك قضايا مقامة ضد الشركة بمبلغ 332ر146ر3 دينار كما هو بتاريخ 31 كانون األول 2017 )2016: 543ر930ر1 
دينار( وفي تقدير إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات على هذه القضايا خالفًا 

لما تم تسجيله في القوائم المالية. 

الخالف مع شركة مصفاة البترول

دخلت الشركة في نزاع مع شركة مصفاة البترول األردنية حول هذه المطالبة وتطالب شركة مصفاة البترول األردنية 
بمبلغ 194ر711ر94 دينار كفوائد تأخير سداد الفواتير الشهرية.

وينص اتفاق توريد الوقود المبرم مع شركة مصفاة البترول األردنية على أن لدى شركة مصفاة البترول األردنية الحق 
في المطالبة بفوائد تأخير سداد الفواتير غير المحصلة بعد مرور 45 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة. وتعتقد إدارة الشركة 
ومستشارها القانوني المستقل أنه ال يحق لشركة مصفاة البترول األردنية المطالبة بهذا المبلغ وفًقا التفاق توريد الوقود 

المبرم.

)32( إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي 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 أسعار الفائدة السوقية، ابرمت الشركة عقودًا لمقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار 
الفائدة المستقبلية على90% من القرض ألجل الممنوح من بنك ستاندرد تشارترد.

يوضح الجدول التالي حساسية قائمة األرباح أو الخسائر للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 31 كانون 
األول 2017 و2016، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
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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 متغيرًا كما في 31 كانون األول 2017 و 2016. 

- 2017

األثر على ربح 
السنة قبل الضريبة

الزيادة )النقص( 
بسعر الفائدة  العمل���ة

دين����ار )نقطة مئوية(
)616ر382( 100 دينار أردني
308ر191 )50( دينار أردني

- 2016

األثر على ربح 
السنة قبل الضريبة

الزيادة )النقص( 
بسعر الفائدة  العمل���ة

دين����ار )نقطة مئوية(
)144ر429( 100 دينار أردني
572ر214 )50( دينار أردني

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألطراف 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 2017 و 2016.

تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى بنوك محلية رائدة.
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مخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

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

أقل من
3 شهور

من 3 شهور إلى 
12 شهر

من سنة حتى 5 
سنوات

أكثر من 5 
المجموعسنوات

دين��اردين��اردين��اردين��اردين��ار

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

546ر989ر18589ر129ر39010ر808ر02447ر737ر94717ر314ر14قروض 
417ر875ر185144ر129ر39010ر808ر74547ر132ر09726ر805ر60المجموع

31 كانون األول 2016
625ر225ر37--878ر766ر74733ر458ر3بنوك دائنة
088ر189ر9---088ر189ر9ذمم دائنة 

711ر432ر497111ر833ر64614ر025ر73269ر864ر83618ر708ر8قروض 
424ر847ر497157ر833ر64614ر025ر61069ر631ر67152ر356ر21المجموع

مخاطر العمالت

إن تعامالت 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 عقود آجلة لتثبيت سعر العملة على  معظم اقساط كل قرض 
من القرضين الممنوحين من Overseas Economic Cooperation Fund )اليابان(.

فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة 
األرباح أو الخسائر، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
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األثر على الربح 
قبل الضريبة

الزيادة / النقص في 
سعر صرف العملة 

مقابل الدينار
2017-   العمل���ة

دين����ار )%(
)308ر88( 10+ يورو

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

308ر88 10- يورو
568ر060ر1 10- ين ياباني

370ر439 10- دينار كويتي

األثر على الربح 
قبل الضريبة

الزيادة / النقص في 
سعر صرف العملة 

مقابل الدينار
2016-   العمل���ة

دين����ار )%(
)794ر88( 10+ يورو

)678ر914( 10+ ين ياباني
)689ر912( 10+ دينار كويتي

794ر88 10- يورو
678ر914 10- ين ياباني
689ر912 10- دينار كويتي

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

تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وقرض صندوق إسكان الموظفين وبعض 
األرصدة المدينة األخرى. تتكون المطلوبات المالية من القروض والبنوك الدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات مالية مشتقة 

وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
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تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لالدوات المالية:
المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.	 
يمكن مالحظتها 	  العادلة  القيمة  على  مهم  تأثير  لها  التي  المدخالت  كل  تكون  حيث  أخرى  تقنيات  الثاني:  المستوى 

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

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

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول 
2017

281ر323ر5--281ر323ر5--مطلوبات مالية 
-------مطلوبات مالية مشتقة 

 2016
--------مطلوبات مالية 

142ر590ر7--142ر590ر7--مطلوبات مالية مشتقة 

)34( إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم 

نشاط الشركة ويعظم حقوق  الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل. هذا ولم تقم 
والسنة  الحالية  السنة  خالل  المال  رأس  بهيكلة  المتعلقة  واإلجراءات  والسياسات  األهداف  على  تعديالت  بأية  الشركة 

السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 

322ر324ر60  دينار كما في 31 كانون األول 2017 مقابل 596ر402ر69 دينار كما في 31 كانون األول 2016. 

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

وستقوم  الشركةبتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي: 

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية

خالل شهر تموز من العام 2014، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من معيار التقارير المالية 
االعتراف  المالية:  (األدوات  المالية  رقم 39  الدولي  المحاسبة  معيار  والذي سيحل محل  المالية)  (األدوات   9 رقم  الدولي 
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والقياس) وجميع االصدارات السابقة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9. يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 
جميع جوانب المحاسبة الثالثة المتعلقة باألدوات المالية: التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط. قامت 
الشركة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 الصادر خالل عام 2009. وكان التطبيق المبدئي 

للمرحلة األولى من المعيار في 1 كانون الثاني 2011. 
 

ان النسخة الجديدة من معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 تطبق على الفترات السنوية ابتداًء من 1 كانون الثاني 2018 
مع السماح بالتطبيق المبكر. يطبق المعيار بأثر رجعي باستثناء محاسبة التحوط  ويعد تعديل أرقام المقارنة أمر غير 

الزامي. يتم تطبيق متطلبات محاسبة التحوط عمومًا بشكل مستقبلي مع وجود بعض االستثناءات. 
 

ستقوم الشركة بتطبيق المراحل المتبقية من المعيار الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار ولن تقوم الشركة بتعديل 
ارقام المقارنة. 

أ( التصنيف والقياس
ال تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على المركز المالي أو حقوق الملكية ناتج عن تطبيق متطلبات التصنيف والقياس 

لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9.  

ب( التدني في القيمة
الدين  أدوات  المتوقعة على جميع  االئتمانية  الخسائر  الدولي رقم 9 من الشركة تسجيل  المالية  التقارير  يتطلب معيار 
والقروض والذمم المدينة، إما على فترة 12 شهر او على كامل عمر القرض. ستقوم الشركة بتطبيق االسلوب المبسع 
وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع الذمم المدينة.  في تقدير الشركة، أن المخصصات اإلضافية التي يجب 
تسجيلها والناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة  لذممها المدينة ال تختلف بشكل جوهري مقارنة مع المتطلبات الحالية. 

معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء

يبين معيار رقم )15( المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على 
جميع المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار 

المحاسبة الدولي رقم )17( االيجارات.

يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

 - معيار المحاسبة الدولي رقم( 11) عقود االنشاء 
- معيار المحاسبة الدولي رقم( 18) االيراد 

- تفسير لجنة معايير التقارير( 13) برامج والء العمالء 
- تفسير لجنة معايير التقارير( 15) اتفاقيات انشاء العقارات 

- تفسير لجنة معايير التقارير( 18) عمليات نقل االصول من العمالء 
- التفسير( 31) االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية. 

 يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر. 
 قامت الشركة خالل عام 2017 بعمل دراسة لتقييم أثر معيار التقارير المالية الدولي رقم 15. ان هذه الدراسة قائمة 
على األرقام الحالية المتوفرة والتي من الممكن ان تكون معرضة للتغيير بسبب احتمال توفر معلومات جديدة عندما تقوم 
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الشركة بتطبيق المعيار في عام 2018، حيث ال تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على المركز المالي أو حقوق الملكية 
ناتج عن تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 15. 

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي )28(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته 

الحليفة أو مشاريعه المشتركة

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي) 28( فيما يتعلق بفقدان 
السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى شركة حليفة أو مشاريع 
الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق  أو الخسائر  التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح  مشتركة. توضح 
  . المشتركة  المشاريع  أو  الحليفة  والشركة  المستثمر  بين    )-  3 الدولية)  التقارير  لمعيار  وفقًا   - المنشأة  تعريف  عليها 
في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين 
المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة  . 

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )2( –تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم( 2)- الدفع على أساس األسهم- 
بحيث تشمل هذه التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم 
مقابل النقد، وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت 
على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل 

النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية. 
يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق 

المبكر. 

معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم)16( »عقود االيجار« خالل كانون الثاني 
2016 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار. 

متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )16( مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة 
ايجار  او عقود  ايجار تشغيلية  انها عقود  االيجار على  المؤجر يستمر في تصنيف عقود  لذلك،  الدولي رقم )17(. وفقا 

تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف. 
يتطلب معيار أعداد التقارير المالية الدولية رقم)16( من المستأجر ان يقوم باالعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود 
إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في  التي تزيد مدتها عن 12 شهر، اال  االيجار 

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. 
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( عقود التأمين 

يقدم المعيار نموذجًا شاماًل لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير 
التأمين  الحياة وغيرها من عقود  (مثل عقود  التأمين  أنواع عقود  المعيار على جميع  ينطبق  التأمين.  – عقود   )4( الدولية  المالية 
المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي 

تحمل خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. 
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبيق المبكر. 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( -تحويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير 

إلى او من بند االستثمارات العقارية. 
 تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (او في حال لم تعد 
متطلبات التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار 

ال يمثل دليل على التغير في االستخدام . 
 يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق 

المبكر لهذه التعديالت مع ضرورة اإلفصاح عنه. 

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

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أيلول 2016 بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم) 4( لمعالجة األمور التي قد 
تنتج من اختالف تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية رقم( 9) ومعيار التقارير المالية الجديد لعقود التأمين رقم ) 17(. 

 تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشآت التي تصدر عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية رقم (4): استثناء مؤقت من تطبيق 
معيار التقارير المالية رقم) 9( للسنوات التي تبدأ قبل 1 كانون الثاني 2021 كحد اقصى، او السماح للمنشأة التي تطبق 
معيار التقارير المالية رقم) 9( بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه الموجودات المالية خالل الفترة من األرباح 

والخسائر الى الدخ�ل الشامل كما لو أن المنشأة طبقت معيار المحاسبة الدولي رقم) 39( على هذه الموجودات المالية. 

تفسير رقم) 22( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت 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. 
 

يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي. 
 يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر لهذا التفسير 

 مع ضرورة اإلفصاح عنه . 
تفسير رقم) 23( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل 

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية 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.   
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