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شركة السمرا لتوليد الكهرباء 8

فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  علــى  المتزايــد  للطلــب  نظــرا 
المملكــة ولمختلــف القطاعــات االقتصاديــة ودعمــا لجهــود 
النمــو  معــدالت  وزيــادة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
االقتصاديــة فقــد عملــت شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء 
خــالل  مــن  الطلــب  هــذا  مواجهــة  فــي  المســاهمة  علــى 
اطالقهــا لخطتهــا االســتراتيجية الثالثيــة 20 15-2017 بهــدف 
تلبيــة احتياجــات المتناميــة، وتحقيقــا لرؤيتهــا فــي الريــادة 
ضمــن  الشــركة  وضعــت  فقــد  القطــاع  مســتوى  علــى 
ــدات  ــاء وح ــع وبن ــي التوس ــتمرار ف ــتراتيجية االس ــا االس خطته
اضافيــة بهــدف تعزيــز القــدرات التوليديــة لهــا لتعزيــز النظــام 
الكهربائــي االردنــي واســتدامة تــوا فريــة الطاقــة الكهربائيــة، 
المركبــة  الــدورة  مشــروع  مــن  مؤخــرا  االنتهــاء  تــم  فقــد 
الثالثــة والمتعلــق بإضافــة وحــدة توربيــن بخــاري  للمرحلــة 
ــاري  ــغيل التج ــي التش ــل ف ــذي دخ ــا واط(  وال ــدرة )145 ميج بق
ــة  ــروع المرحل ــذ مش ــي تنفي ــدء ف ــم الب ــا ت ــي 2015/6/15، كم ف
ــي  ــدرة حوال ــاري بق ــن بخ ــدة توربي ــة وح ــك بإضاف ــة وذل الرابع
ــع  ــاري م ــغيل التج ــي التش ــيدخل ف ــذي س ــا واط(  وال )70ميج

نهايــة عــام 2017. 

كمــا بــدا التوجــه الــى تطويــر اســتخدامات الطاقــة المتجــددة 
وتحســين برامــج كفــاءة الطاقــة واالســتفادة مــن تقنيــات 
الطاقــة المتجــددة فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة 
والتــي اصبحــت تلقــى اهتمامــا متزايــدا فــي كافــة االنشــطة 

الحكومــة  كلفــت  فقــد  وعليــه  االقتصاديــة،  والقطاعــات 
للطاقــة  االزرق  محطــة  وصيانــة  بتشــغيل  الســمرا  شــركة 
الشمســية باإلضافــة الــى تشــغيل وصيانــة مشــروع طاقــة 
ريــاح معــان ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع 
ــة  فــي شــهر اب مــن عــام 2016، كمــا ســتتولى تشــغيل وصيان
ــة  ــي منطق ــاء ف ــد الكهرب ــية لتولي ــة الشمس ــروع الطاق مش
القويــرة والــذي يعتبــر المشــروع االكبــر فــي مجــال توليــد 
انجــاز  وســيتم  الشمســية  الطاقــة  باســتخدام  الكهربــاء 

المشــروع خــالل 16 شــهرا.

االســتراتيجي  التخطيــط  مفهــوم  الشــركة  تبنــت  لقــد 
ــاء المؤسســي المبنــي علــى افضــل الممارســات االداريــة  والبن
ــركة  ــال الش ــج اعم ــاءت نتائ ــث ج ــا حي ــا عالمي ــارف عليه المتع
قطــاع  ضمــن  وتميزهــا  لهــا  المشــرقة  الصــورة  لتعكــس 
الطاقــة ولتصــل الــى مســتوى العالــي مــن التفــوق ضمــن 
فــي  عليهــا  المتعــارف  والماليــة  واإلداريــة  الفنيــة  المعاييــر 
قطــاع االعمــال بشــكل عــام وقطــاع الطاقــة بشــكل خــاص، 
الشــركة  اليــه  وصلــت  الــذي  التميــز  مؤخــرا  ترجــم  حيــث 
بحصولهــا علــى ختــم التميــز مــن مؤسســة جائــزة الملــك 
عبــداهلل الثانــي للتميــز عــن فئــة الشــركات الصناعيــة الكبــرى 
الخاصــة وتتطلــع الشــركة الــى االســتمرار فــي التميــز لتكــون 
مثــاال لشــراكات القطــاع العــام الناجحــة وعلــى درجــة عاليــة 
وتحقيــق  الخــاص  القطــاع  شــركات  مــع  التنافســية  مــن 
ــز كمــا اولــت الشــركة اهتمامــا علــى  ــز التمي المزيــد مــن جوائ
تجديــد شــهادات نظــام الجــودة والبيئــة والســالمة والصحــة 

المهنيــة لثــالث ســنوات القادمــة.

ان مجلــس االدارة يتقــدم بالشــكر والتقديــر لكافــة العامليــن 
مــن  ويبذلــوه  بذلــوه  مــا  علــى  مواقعهــم  كافــة  فــي 
جهــد فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة وغايــة وأهــداف الشــركة 
وضــع  والــذي  المتميــز  االداء  مســتويات  علــى  والمحافظــة 
ــاع  ــذا القط ــي ه ــة ف ــركات العامل ــة الش ــي مقدم ــركتنا ف ش
ــة  ــب الجالل ــادة صاح ــي بقي ــي االردن ــاد الوطن ــة االقتص لخدم

الملــك عبــد اهلل الثانــي حفظــه اهلل ورعــاه.

رئيس مجلس االدارة
الدكتور ماهر يوسف المدادحة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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خــالل  مــن  الشــركة  هــذه  نجــاح  مســيرة  تســتمر  وهكــذا 
تحقيــق اهدافهــا المخطــط لهــا لعــام 2015 والتــي تأتــي ضمــن 
اطــار خطتهــا االســتراتيجية الثالثيــة 2015-2017 تحقيقــً لرؤيتهــا 
ــول  ــتوى االردن للوص ــى مس ــاء عل ــاع الكهرب ــي قط ــادة ف بالري
الــى اعلــى درجــات االتقــان والمهنيــة فــي اداء دورهــا بــكل 
كفــاءة ووفقــً لمــا هــو مخطــط لــه بواســطة كــوادر مؤهلــة 

وممكنــة.

وهــذا بــدوره يأتــي ضمــن منظومــة اســتدامة هــذا القطــاع 
الحيــوي مــن خــالل تلبيــة الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة 
دعــم  فــي  ايجابــً  ينعكــس  وبمــا  وموثــوق  آمــن  بشــكل 

الوطنــي. االقتصــاد 

وعلــى صعيــد انجــازات الشــركة فقــد تــم االنتهــاء من مشــروع 
الــدورة المركبــة المرحلــة الثالثــة وذلــك بإضافــة وحــدة توربيــن 
التشــغيل  فــي  دخــل  والــذي  واط  ميجــا   145 بقــدرة  بخــاري 
الكليــة  التوليديــة  القــدرة  لترتفــع   2015/6/15 فــي  التجــاري 
ــن  ــادل 35% م ــا يع ــا واط وبم ــي 1200 ميج ــح حوال ــركة لتصب للش
احتياجــات النظــام الكهربائــي. وكذلــك باشــرت الشــركة بطرح 
بإضافــة  المركبــة  الــدورة  الرابعــة  المرحلــة  مشــروع  عطــاء 
وحــدة بخاريــة بقــدرة حوالــي 70 ميجــا واط ومــن المأمــول 

ــام 2017. ــة ع ــع نهاي ــروع م ــذا المش ــن ه ــاء م االنته

للوحــدات  الالزمــة  التوافريــة  نســب  الشــركة  وحققــت 
التوليديــة العاملــة وأنجــزت برامــج الصيانــات الكبــرى وفــق مــا 

هــو مخطــط لــه. 

قبــل  مــن  الشــركة  تكليــف  تــم  فقــد  اخــرى  جهــة  ومــن 
الحكومــة بــإدارة وتشــغيل مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي 
المشــاريع  المعدنيــة وهــذه  والثــروة  الطاقــة  وزارة  تنفذهــا 
هــي مشــروع محطــة األزرق بقــدرة 5 ميجــا واط والــذي دخــل 
التجــاري خــالل عــام 2015 ،وكذلــك مشــروع  فــي التشــغيل 
طاقــة الريــاح فــي معــان وبقــدرة حوالــي ٨5 ميجــا واط والــذي 
ســيدخل فــي التشــغيل التجــاري خــالل عــام 2016 ،باإلضافــة 
الــى مشــروع القويــرة للطاقــة الشمســية بقــدرة 115 ميجــا واط 

ــام 2017  ــي ع ــاري ف ــغيل التج ــيدخل التش ــذي س وال

ــاء  ــي بن ــتمرار ف ــى االس ــركة عل ــت الش ــر حرص ــب اخ ــن جان وم
الشــاملة  الجــودة  المؤسســية وتحقيــق مفهــوم  القــدرات 
ــودة  ــزو إلدارة الج ــهادات االي ــات ش ــق متطلب ــالل تحقي ــن خ م
 ISO9001, ISO14001, والبيئــة والســالمة والصحــة المهنيــة 

OHSAS18001

وتوجــت شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء مشــاركتها فــي 
الــدورة الثامنــة لجائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للتميــز لعــام 2015 
ــام.  ــذا الع ــز له ــم التمي ــى خت ــا عل ــاص بحصوله ــاع الخ للقط
ويعتبــر هــذا التفــوق واالنجــاز دليــاًل علــى مؤسســة اعمــال 
نشــاطاتها  لكافــة  تتبناهــا  التــي  التميــز  وثقافــة  الشــركة 
وتفخــر ادارة الشــركة وكافــة العامليــن فيهــا بهــذا االنجــاز 

علــى طريــق رحلتهــا نحــو الريــادة والتميــز.

وقــد اظهــرت البيانــات الختاميــة للشــركة لعــام 2015 ارباحــً 
فاقــت بكثيــر مــا هــو مقــر فــي التعرفــة الكهربائيــة المعمــول 
ــال  ــه الح ــو علي ــا ه ــر مم ــل بكثي ــاس أق ــي باألس ــي ه ــا والت به
ــوال  ــق ل ــك ليتحق ــا كان كل ذل ــرى وم ــركات األخ ــبة للش بالنس
الجهــود المبذولــة مــن جميــع كــوادر الشــركة الفنيــة والماليــة 

ــة. واإلداري

وفــي الختــام اتوجــه بعظيــم الشــكر لمجلــس االدارة الكريــم 
علــى دعمــه المســتمر وتوجيهاتــه القيمــة، ولجميــع موظفــي 
الشــركة علــى جهودهــم وعطائهــم المســتمر. ونحــو مزيــد 
اردننــا العزيــز فــي ظــل صاحــب الجاللــة  لبنــاء  النجــاح  مــن 

ــاه. ــه اهلل ورع ــين حفظ ــن الحس ــي اب ــداهلل الثان ــك عب المل

المدير العام
المهندس امجد الرواشدة

كلمة المدير العام 
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مجلس اإلدارة

األعضاء

المدير العام

المهندس امجد الرواشدة

المهندس ثابت الورالدكتور وائل عبابنة الدكتور طارق الحموري

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور ماهر المدادحة 

نائب رئيس مجلس االدارة
الدكتور محمد الهزايمة
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ــة  ــة األردني ــة المملك ــل حكوم ــن قب ــدودة م ــة المح ــاهمة الخاص ــاء المس ــد الكهرب ــمرا لتولي ــركة الس ــت ش تأسس
الهاشــمية وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 22 لســنة 1997 تنفيــذًا لقــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســته 

المنعقــدة بتاريــخ 2003/0٨/26 والموثــق بكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء األفخــم رقــم 13075/02/11/5٨ تاريــخ 27/2003/0٨.

الشــركة مملوكــة بالكامــل للحكومــة وبرأســمال قيمتــه واحــد وخمســون مليــون دينــار أردنــي. وســجلت الشــركة 
لــدى مراقــب عــام الشــركات بتاريــخ 2004/04/20 تحــت الرقــم 40.

شركتنا في سطور
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الهيكل التنظيمي 
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رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا الجوهرية

رؤيتنا
شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى االردن .

رسالتنا
توليــد الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام أي مــن مصــادر الطاقــة المتاحــة بشــكل آمــن وصديــق للبيئــة وفقــً ألفضــل 

الممارســات الصناعيــة وبتكاليــف مخطــط لهــا بواســطة قــوى عاملــة مؤهلــة وممكنــة.

قيمنا الجوهرية
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انجاز الخطة االستراتيجية 
2014-2012

تم تحقيق اهداف الشركة االستراتيجة 
بتسعة  والممثلة   2014-2012 لألعوام 
بذلك  محققة  استراتيجية  اهداف 
تنفيذ  من  المرجوة  التوقعات  جميع 

الخطة االستراتيجية.

توقع اتفاقية تعيين 
المستشار الفني لمشروع 
الدورة المركبة للمرحلة 

الرابعة

تعييـن  اتفاقيـة  الشـركة  وقعـت 
المستشـار الفنـي لتوسـعة محطة 
بإضافـة  الكهربـاء  لتوليـد  السـمرا 
الـدورة المركبـة الرابعة باسـتطاعة 

م.و.   75 حوالـي 

يوم الرشاقة

إيمانـً مـن الشـركة بتقديـر العامليـن 
لديهـا، وبنـاء ثقافـة تسـمح بتحقيـق 
االهـداف  بيـن  متبادلـة  منفعـة 
أقامـت  والشـخصية،  المؤسسـية 
مـن  لـكل  الرشـاقة  يـوم  الشـركة 
والمكاتـب  المحطـة  موظفـي 
يعـزز  بمـا  العليـا  االدارة  بمشـاركة 
االعتنـاء بالعامليـن والتواصل معهم 
تحفزهـم  بطريقـة  وتقديرهـم 

التزامهـم.  وتنمـي 

االشتراك بجائزة الملك عبداهلل 
الثاني للتميز الدورة الثامنة

تقريـر  بتقديـم  الشـركة  قامـت 
اشـتراك جائـزة الملـك عبـداهلل الثاني 
الشـركة  ألهـداف  تحقيقـا  للتميـز 
بالتطـور  المتعلقـة  االسـتراتيجية 

. سسـي لمؤ ا

لقاء المدير العام بموظفي 
المحطة

لخلق بيئة عمل تشاركيه قام المدير 
موظفي  مع  لقاء  بعمل  العام 
تطور  مراحل  عن  للتحدث  المحطة 

الشركة وانجازاتها.

اعتماد خطة تنفيذ االهداف 
االستراتيجية

االهداف  تنفيذ  خطة  اعتماد  تم 
االستراتيجية من قبل كافة االدارات 
االداء  قياس  مؤشرات  وضع  مع 
االهداف  انجاز  مستوى  لقياس 

بشكل ربعي.

االشتراك بجائزة االستدامة 
البيئية الدورة االولى

تقرير  بتقديم  الشركة  قامت 
االستدامة  بجائزة  الخاص  االشتراك 
بأهمية  ايمانً  االولى  الدورة  البيئية 

البيئة وتحقيقا لرسالة الشركة. 

نبذة عن انجازاتنا 201٥

201٥ / 1201٥ / 2201٥ / 3
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201٥ / ٥201٥ / 6201٥ / 7

استالم محطة االزرق

بناءا على تكليف الحكومة بتشغيل 
باستالم  الشركة  قامت  وصيانة 
الطاقة  وزارة  قبل  من  المحطة  
في  للبدء  وذلك  المعدنية  والثروة 

عمليات التشغيل والصيانة.

دخول الوحدة البخارية الثالثة 
في التشغيل التجاري

الــدورة  مشــروع  مــن  االنتهــاء 
ــق  ــة والمتعل ــة الثالث ــة المرحل المركب
بإضافــة وحــدة توربيــن بخــاري بقــدرة 
)145 ميجــا واط( والــذي دخــل فــي 
 2015/6/15 فــي  التجــاري  التشــغيل 
الــدورة  مبــدا  علــى  يعمــل  حيــث 
المركبــة وذلــك مــن خــالل اســتغالل 
حــرارة الغــازات العادمــة مــن مخــارج 
اي  صــرف  دون  الغــازي  التوربيــن 
كميــات اضافيــة مــن الوقــود والتــي 
تــؤدي الــى رفــع الكفــاءة التوليديــة.

حفل االفطار الرمضاني

الســمرا  شــركة  مــن  اهتمامــً 
االجتماعيــة  االواصــر  زيــادة  علــى 
ــن  ــا والموظفي ــن االدارة العلي ــا بي م
الموظفيــن  بيــن  مــن جهــة ومــا 
انفســهم مــن جهــة اخــرى أقامت 
رمضانــي  افطــار  حفــل  الشــركة 

الشــركة. موظفــي  لجميــع 

نبذة عن انجازاتنا 201٥

اقامة االيام الطبية 
المجانية

حرصــت الشــركة ومنــذ انشــائها 
علــى اقامــة ايــام طبيــة مجانيــة 
بشــكل ســنوي ألهالــي منطقــة 
خدمــة  مــن  انطالقــا  الهاشــمية 

المحلــي. المجتمــع 
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201٥ / 8201٥ / 10201٥ / 12

زيارة مؤسسة الضمان 
االجتماعي للمحطة

قبل  من  السمرا  محطة  تقييم  تم 
من  االجتماعي  الضمان  مؤسسة 
حيث تطبيق شروط ومعايير السالمة 
الشركة  وحصلت  المهنية  والصحة 

على عالمة 33.٨٨%.

توقيع اتفاقية إلعادة تدوير 
األوراق

اتفاقية مع شركة  وقعت الشركة 
الصلبة  المواد  تدوير  إلعادة  االجيال 
حرصا من الشركة على المحافظة 

على البيئة.

زيارة مقيمي جائزة الملك 
عبداهلل الثاني للتميز وجائزة 

االستدامة البيئية لشركة 
السمرا .

قام فريق من مركز الملك عبداهلل 
للتأكد  تقيميه  بزيارة  للتميز  الثاني 
كل  في  الجائزة  معايير  تطبيق  من 

من المكاتب الرئيسية والمحطة. 

تجديد شهادة نظام الجودة والبيئة 
والسالمة والصحة المهنية

تم تجديد شهادات النظام المتكامل 
لخدمات  المبدعون  شركة  قبل  من 

. )TUV( منح الشهادات

لقاء المدير العام مع 
موظفي الشركة

اجتمع  تشاركيه  عمل  بيئة  لخلق 
الشركة  موظفي  مع  العام  المدير 
بنهاية عام 2015 لمشاركة الموظفين 

بنتائج اهداف الشركة.

نبذة عن انجازاتنا 201٥
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اإلستراتيجية 2017-201٥

عمليات  جميع  تلخص   ،2017-2015 لألعوام  الجديدة  االستراتيجية  باعتماد   2015 عام  بداية  في  السمرا  شركة  قامت 
الشركة وتقودها نحو تحقيق رؤيتها وذلك من خالل خمسة اهداف استراتيجية موضحة أدناه مع ما تم انجازه من 

تلك االهداف مع نهاية عام 2015.

األهداف اإلستراتيجية 2017-201٥

              
الهدف االستراتيجي االول: زيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة بحوالي 75 ميغاواط مع نهاية عام 2017

الفنية  المواصفات  ووضع  الرابعة  المرحلة  المركبة  الدورة  لمشروع  عالمي  فني  مستشار  تعيين 
الى مرحلة دراسة  العروض والوصول  التأهيل ثم استالم  العطاء وطرح عطاء في  لتحضير نسخة 

العروض الفنية.

الهدف االستراتيجي الثاني: زيادة ايرادات الشركة بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي

ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 52.02% مقارنة مع عام 2014.

الهدف االستراتيجي الثالث: استكمال اتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع 
العمليات المالية واإلدارية وأعمال الصيانة باإلضافة إلى األرشفة االلكترونية

تم تنفيذ ما نسبة 90% من خطة تنفيذ االهداف عن عام 2015.

الهدف االستراتيجي الرابع: المحافظة على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة

التوافرية المخطط لها مع شركة الكهرباء الوطنية للمراحل األربعة، حيث  حققت شركة السمرا 
والمرحلة   %97.99 الثانية  والمرحلة   %95 االولى  المرحلة  كالتالي:  األربعة  للمراحل  التوافرية  بلغت 

الثالثة ٨٨% والمرحلة الرابعة 2.%9٨. 

الهدف االستراتيجي الخامس: تطوير األداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من 
هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المحلي

•   تقديم تقرير االشتراك لجائزة الملك عبداهلل للتميز للدورة الثامنة والحصول على ختم التميز.
•   تقديم تقرير االشتراك لجائزة االستدامة البيئية للدورة االولى.

•   تجديد شهادات نظام ادارة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية.
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 ( المناخر)شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء  شركة السمرا لتوليد الكهرباء   شركة توليد الكهرباء المركزية 

 الشركات الصناعية شركة اسيا لتوليد الكهرباء شركة القطرانة للطاقة الكهربائية 

الوحدات التوليدية في شركة السمرا 

جدول 1:  الوحدات التوليدية  في شركة السمرا 

االستطاعة االسمية)م.و( تاريخ التشغيل التجاري الوحدة

100 2005/11/01 الوحدة الغازية األولى
100 2006/02/11 الوحدة الغازية الثانية
100 2006/01/0٨ الوحدة البخارية األولى
100 2007/12/13 الوحدة الغازية الثالثة
100 200٨/07/05 الوحدة الغازية الرابعة
100 2010/0٨/02 الوحدة البخارية الثانية

143 2011/01/25 الوحدة الغازية الخامسة
143 2011/05/04 الوحدة الغازية السادسة
143 2015/06/15 الوحدة البخارية الثالثة
146 2013/06/26 الوحدة الغازية السابعة
1175

بلغت االستطاعة االسمية لشركة السمرا )1175 م.و( خالل عام 2015 بحيث انها تشكل  29.4% من االستطاعة االسمية 
في االردن ويوضح الشكل 1 تطور االستطاعة االسمية في االردن.

شكل 1: تطور االستطاعة االسمية في االردن

االستطاعة االسمية لشركة السمرا
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مشاركة شركة السمرا في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية
1-  المشاركة في الحمل األقصى

بلغ الحمل األقصى اإلجمالي للنظام الكهربائي الموحد خالل عام   2015  ) 3300 م.و( مقارنة مع  )2900 م.و( خالل 
عام 2014 وبلغت نسبة النمو 13.٨%، وقد شاركت شركة السمرا باستطاعة مقدارها )957 م.و( خالل فترة الحمل 
األقصى والتي سجلت بتاريخ 2015/٨/4 وبما نسبته 29%، ويوضح الشكل 2 تطور الحمل األقصى في األردن ومشاركة 

السمرا. كما يوضح الشكل 2 مساهمة السمرا في سد الطلب عند الحمل األقصى.

شكل 2: تطور الحمل األقصى في األردن و مشاركة شركة السمرا في سد الطلب
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2-  المشاركة في الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة

جدول 2:  الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في المملكة ) ج.و.س(

201٥ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

6366 7964.3 73٨1 77٨9 ٨051 7655 ٨009 ٨٨51 شركة توليد الكهرباء 
المركزية

5387 4521 4499 4595 3597 3467 3629 3736 شركة السمرا لتوليد 
الكهرباء

1826 19٨٨.4 2640 1596 2267 32٨7 2350 ٨96 شركة المناخر AES )األردن(

2285 1519.9 2437 2353 454 53 - - شركة القطرانه لتوليد 
الطاقة الكهربائية

1401 ٨95.3 - - - - - - عمان آسيا للطاقة

1122 730.2 - - - - - - AES Levant holding

121 - - - - - - - شركة رياح االردن

2 - - - - - - - شركة شمس معان

65 66 51 72 70 6٨ ٨4 93 شركة مصفاة البترول

55 4٨ - - - - - - شركة اسمنت القطرانه

80 97 92 104 110 122 121 115 شركة االسمدة الكيماوية

23 23 - - - - - - أخرى*

109 101 79 3 11 35 0 64 شركة البوتاس العربية

69 71 64 62 66 66 5٨ 59 الشركة االردنية الهندية 
للكيماويات

604 434.9 3٨1 7٨4 173٨ 670 3٨3 547 طاقة مستوردة )مصر(

19515 1٨23٨ 17669 173٨0 163٨5 15447 14655 143٨5 المجموع العام

7 3.2 1.7 6 6 5 2 - نسبة النمو العام%

28 25 25 26 22 22 25 26 نسبة مشاركة السمرا %

   * سد الملك طالل + شركة الغاز الحيوي األردنية     
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شكل 3:  مشاركة شركة السمرا في الطاقة المولدة والمستوردة في المملكة

مبيعات الطاقة الكهربائية

)4420 ج.و.س(  لعام 2014  وفق  الكهربائية )5219 ج.و.س( في عام 2015 مقابل  الطاقـة  بلغت مبيعات الشركة من 
منوال التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية .ويشير الشكل 4 الى مبيعات الطاقة الكهربائية.

شكل 4:  مبيعات الطاقة الكهربائية )ج.و.س(
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مؤشرات األداء الفني

جدول 3: مؤشرات األداء الفني/1

201٥ 2014 2013 2012 2011 2010 مؤشر األداء

43.16 43.9 44.6 44.4 42.9 44.6 الكفاءة المولدة دورة مركبة/ مرحلة أولى %

42 43.2 42.٨ 43 41.9 31.٨ الكفاءة المولدة دورة مركبة/مرحلة ثانية % 

44.58 2٨.6 32.٨ 33.4 30.4 - الكفاءة المولدة دورة مركبة/مرحلة ثالثة %
27.8 27.3 29 - - - الكفاءة المولدة دورة بسيطة/مرحلة رابعة % 

96.45 91.3 96.9 ٨7.6 ٨9 94.1 %)GT1(  التوافرية للوحدة الغازية األولى
93.28 95.4 96.1 ٨5.3 ٨3.7 ٨9.9 % )GT2( التوافرية للوحدة الغازية الثانية
98.22 9٨.5 ٨6.3 96.6 93.1 93.5 %  )GT3( التوافرية للوحدة الغازية الثالثة
98.01 92.7 9٨.1 96.9 75.9 99.5 %  )GT4(التوافرية للوحدة الغازية الرابعة

95.93 ٨2.3 96.3 9٨.3 97.3 - % )GT5( التوافرية للوحدة الغازية الخامسة
80.52 9٨.4 9٨.3 9٨ ٨4.5 - % )GT6(  التوافرية للوحدة الغازية السادسة

)1(90.37 ٨6.9 ٨1.5 - - - % )GT7( التوافرية للوحدة الغازية السابعة

98.71 ٨9.9 99.٨ 95.3 ٨9.7 95.4 % )ST1(  التوافرية للوحدة البخارية األولى

99.26 93.٨ 9٨.7 95.2 - - % )ST2(  التوافرية للوحدة البخارية الثانية
)2(89.17 - - - - - % )ST3(  التوافرية للوحدة البخارية الثالثة

13 12 13 15 12 14 اإلنتاجية السنوية ) ج.و.س / موظف ( 
3 2.7 3 3 3 2 االستطاعة ) م.و / موظف( 

توضيحات:
)1(     التوافرية السنوية للمرحلة الرابعة بدأت حسب التشغيل التجاري بتاريخ 2013/6/26

)2(    التوافرية السنوية للوحدة البخارية الثالثة بدأت حسب التشغيل التجاري بتاريخ 2015/6/15

شكل 5: عدد ايام الصيانات
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جدول 4 : مؤشرات األداء الفني/2 

201٥ 2014 2013 2012 2011 2010 مؤشر األداء
1175 1031 1031 ٨٨5 ٨٨5 600 االستطاعة التوليدية )م.و(

الطاقة المولدة )ج.و.س(
592.607 668.1 740.3 717.6 610.1 799.7 التوربين الغازي 1 
502.635 644.4 760.5 5٨5.1 514.7 735.4 التوربين الغازي 2 
588.24 658.7 547.3 611.٨ 573.1 397.6 التوربين الغازي 3 
521.398 676.7 604.2 695.4 437.7 499.9 التوربين الغازي 4 
594.416 108.1 192.9 396.4 256.2 - التوربين الغازي 5 
548.693 137 224.3 241.7 125.9 - التوربين الغازي 6 
807.856 243.3 64.5 - - - التوربين الغازي 7 
576.608 706.1 795.2 691.4 607.9 ٨12.4 التوربين البخاري 1 
471.974 678.6 569.5 655.1 47٨.5 210.4 التوربين البخاري 2 
168.457 - - - - - التوربين البخاري 3

116 100 109 97 ٨4 73 الطاقة المستهلكة داخليا )ج.و.س(
2.36 2.4 2.4 2.1 2.3 2.1 الطاقة المستهلكة داخليا )%(

330.09 9٨9.1 7٨7.3 ٨44 579.٨ 40.6 استهالك الديزل )م3 ×1000(

31.88 1.4
٨.5

7.1 7.٨ 27.7 استهالك الغاز الطبيعي/الغاز  
المصري  )م.و.ح.ب×106(

1.45 2.3 4.7 3.7 6.2 2.3 عامل التوقف القسري )%(
2.5 4.14 7.3 4.٨ 4.6 2.6 عامل توقف مبرمج )%(
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الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية 

وفعال  آمن  بشكل  الكهربائية  الطاقة  توليد  في  للريادة  ورسالتها  رؤيتها  تحقيق  على  السمرا  شركة  من  حرصا 
وصديق للبيئة قامت بتخصيص هدف استراتيجي لتطوير األداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها 
من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المحلي، وذلك من خالل تبني نظام متكامل للجودة والبيئة والسالمة 

والصحة المهنية، وتجسدت االنجازات بهذا المجال كالتالي:

1-   تجديد شهادات نظام الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية

والسالمة  والبيئة  الجودة  مجال  في  الثالث  الدولية  الشهادات  على   2012 عام  في  السمرا  شركة  لحصول  نتيجة 
الجودة والبيئة والصحة  ادارة  الى تجديد الشهادات كل ثالث سنوات للمحافظة على  المهنية وللحاجة  والصحة 
 )TUV( والسالمة المهنية من خالل تطوير األنظمة والمنهجيات، قامت شركة المبدعون لخدمات منح الشهادات
النظام، ونتيجة  االلتزام في تطبيق  للتأكد من مدى  المحطة  وإدارة  الرئيسية  المكاتب  بعمل مسح ميداني على 
لذلك تم اعادة منح الشهادات الثالث لشركة السمرا ورفع تقرير من قبل الشركة المانحة للشهادات ولم يتم رصد 

اي مخالفة تخص نظام الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية.

2. الحصول على ختم التميز في جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز

تحقيقا للهدف االستراتيجي المتعلق بتطوير األداء المؤسسي والحصول على شهادة التميز 
الثاني للتميز للقطاع الخاص الدورة الثامنة  قامت الشركة باالشتراك بجائزة الملك عبداهلل 
،حصلت على ختم التميز نتيجة اللتزامها بتطبيق معايير التميز في كافة أعمال ونشاطات 

الشركة.

3.  انخفاض اصابات العمل في عام 201٥

تؤمن شركة السمرا بان وعي الموظف بمفهوم السالمة هو جزء مهم في تعزيز ثقافة السالمة المستدامة حيث 
حققت خفضً في إصابات العمل وصل إلى 14% خالل عام 2015 مقارنة مع عام 2014 نتيجة تطبيق عمليات النظام 

المدمج إلدارة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية.

4.  شركة بدون أي مخالفات بيئية

لم تسجل على شركة السمرا أي مخالفة بيئية خالل االعوام السابقة باإلضافة لعام 2015، وذلك انطالقا من اهتمام 
الشركة بااللتزام بتطبيق المقاييس الدولية واالردنية الخاصة بالبيئة والمحافظة على الشهادة الحاصلة عليها في 

 .ISO14001 نظام البيئة
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٥.  انخفاض استهالك الطاقة الكهربائية

تتبنى ادارة الشركة مبدأ ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية تحقيقً ألهدافها االستراتيجية وذلك بخفض النفقات 
االدارية لرفع ارباح الشركة، حيث تم اعداد خطط وإجراءات في مبنى االدارة الرئيسي لعامي 2014-2015 تتضمن رفع 
تشغيل  وتقنيين  اإلنارة  لوحدات  الجزئي  اإلطفاء  مثل  االستهالك  لتقليل  خطوات  واتخاذ  الترشيد  بأهمية  الوعي 
وحدات التكييف ودراسة تركيب لوحات خاليا شمسية على المبنى وغيرها، والتي اعتبر احد أهداف االستدامة البيئية 

للشركة واستطاعت بذلك تحقيق خفض بمقدار 2.3% في عام 2015 مقارنة مع عام 2014.

Zero Liquid Discharge  6.  محطة بدون مخلفات سائلة

العادمة  المياه  الستصالح  ثالثة  مياه  تحلية  وحدة  ببناء  قامت  البيئة،  على  الحفاظ  في  الشركة  رسالة  الى  استنادا 
والتي تعمل على مبدأ  Zero Liquid discharge لترشيد استهالك المياه وضمان عدم طرح المخلفات السائلة خارج 
المحطة، حيث تعمل على مبدأ تكنولوجيا التناضح العكسي المطورة لتحلية مياه البحار و بنسبة استصالح تجاوزت 
اي  بدون  محطة  السمرا  محطة  تكون  ان  هدف  مع  االستخدام  وإعادة  الكفاءة  لرفع  الثالثة  المرحلة  في   %75

مخلفات سائلة متزامنة مع كونها اكبر محطة لتوليد الكهرباء في المملكة.

7.  توقيع اتفاقية إلعادة تدوير األوراق

النفايات  الصلبة بهدف جمع وتدوير  المواد  تدوير  األجيال إلعادة  اتفاقية مع شركة  بتوقيع  السمرا  قامت شركة 
الورقية خالل تشرين ثاني لعام 2015 بعد أن استمرت الشركة في عملية تدوير األوراق لمدة عامين ابتداًء من عام 2014.

QHSE Policy سياسة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية

•    توليد الطاقة الكهربائية بشكل كفوء وفعال بالوقت والمال والتكنولوجيا. 

•    التنمية المستدامة من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية وتبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة على مبدأ 
التجنب والتقليل والتخفيف من االثار. 

•    توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من االخطار. 

•    رضى الشركاء ) أصحاب العالقة ( في كل نشاطات الشركة. 

•    التحسين المستمر في االنظمة والممارسات بما يطابق ويتوائم مع القوانين والتشريعات السارية. 

•    نحن نؤمن بأنه يمكن تحقيق هذه السياسة من خالل تطبيق متطلبات المواصفات الدولية إلدارة الجودة والبيئة 

OHSAS18001:2007و ISO14001:2004 و ISO9001:2008 والسالمة والصحة المهنية
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الموارد البشرية 

 )391( الشركة  في  العاملة  القوى  تعداد  بلغ 
على  موزعين   ،2015 عام  نهاية  حتى  موظفا 
الفني  الكادر  نسبة  بلغت  حيث  الشركة  ادارات 
)مهندس وفني( 66%، ويقع مركز عمل االدارتان 
الشركة  مكاتب  في  والفنية  واإلدارية(  )المالية 
في  المحطة  ادارة  تقع  بينما  الرئيسية-عمان، 
حوالي  فيها  يعمل  والتي  الزرقاء  الهاشمية- 
7٨%، من اجمالي الموظفين، وذلك الدامة عمل 
العمليات الرئيسية في توليد الطاقة الكهربائية 

من تشغيل وصيانة وإدارة.

شكل 7:  الفئات الوظيفية في شركة السمرا

شكل ٨:  أعداد الموظفين حسب الفئات
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شكل 6:  تطور أعداد الموظفين
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شكل 9:   التوزيع الجغرافي للموظفين 

وصلت نسبة المتدربين مع نهاية عام 2015 الى 7% من اجمالي كادر الشركة، وهذا يمثل واحدا من االجراءات التي 
الخاصة  التوليد  مشاريع  دخول  مع  والمدربة  المؤهلة  الكوادر  بتوفير  الراهن  التحدي  لمواجهة  الشركة  تنتهجها 

على الشبكة االردنية، ويظهر الشكل 10 نسبة المتدربين الى كادر الموظفين لغاية تاريخ 2015/12/31.

شكل 10:  نسبة المتدربين في شركة السمرا 
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1-   التدريب 

على  بناًء  التدريبية  الخطة  تنفيذ  خالل  من  فيها  العاملين  أداء  وتنمية  تطوير  على   2015 عام  خالل  الشركة  عملت 
االحتياجات التدريبية للموظفين، فقامت بإيفادهم في دورات بمختلف المجاالت اإلدارية والفنية والمالية باإلضافة 

إلى دورات الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية. ويوضح الشكل 11 توزيع الدورات التدريبية على دوائر الشركة.

شكل 11 : توزيع الدورات التدريبية على دوائر الشركة 

كما يوضح الشكل 12 عدد المشاركين في الدورات التدريبية من دوائر الشركة.

شكل 12 : عدد المشاركين في الدورات التدريبية من دوائر الشركة
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المسؤولية المجتمعية

حرصً من ادارة الشركة على تحقيق الهدف االستراتجي الخامس والمتمثل بخدمة المجتمع المحلي، اهتمت منذ 
االعوام السابقة ولغاية االن بتقديم الخدمات التالية:

1-    طالب الجامعات والمعاهد

انطالقً من التزام شركة السمرا بالمسؤولية المجتمعية استكملت في عام 2015 تدريب طالب الجامعات والمعاهد 
وإطالعهم على تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية وما تشمله من معدات صناعية كبرى، فقد بلغ عدد المتدربين 
في عام 2015 )64( متدربً من جامعات ومعاهد المملكة. ويبين الشكل 13 اعداد متدربي المعاهد والجامعات في 

الشركة لغايات التخرج ألربعة أعوام سابقة.

شكل 13 : متدربي المعاهد والجامعات في شركة السمرا لغايات التخرج

2-    اليوم الطبي المجاني

طبيان  يومان  الشركة  أقامت  المحلي  المجتمع  خدمة  في  الفعالة  المشاركة  بأهمية  السمرا  شركة  من  ايمانً 
مجانيان، األول بتاريخ 2015/5/9 والثاني بتاريخ 2015/5/30 في لواء الهاشمية، وبمشاركة طوعية من أطباء من القطاع 
الخاص ومستودعات األدوية ووزارة الصحة، ويشير شكل 14 إلى تنامي مصاريف العالج التي وفرتها الشركة خالل 
الست سنوات الماضية مع انخفاض النفقات االدارية تحقيقا للهدف االستراتيجي الثاني المتعلق بخفض النفقات 
٨000 دينار  النفقات االدارية لليوم الطبي المجاني في عام 2015 ما مقداره  ارباح الشركة، حيث بلغت  لزيادة  االدارية 

أردني كما قدرت كمية االدوية التي توفرت في اليومان الطبيان المجانيان بحوالي  ٨0000 دينار اردني.
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شكل 14 : نفقات األيام الطبية المجانية

3-   مركز الحسين للسرطان

اعربت شركة السمرا عن رغبتها في دعم مؤسسة الحسين للسرطان في كفاحها ضد مرض السرطان من خالل 
المشاركة في برنامج »التسمية والتشريف«، حيث يتيح هذا البرنامج الفرصة للمتبرع بتسمية احد الدوائر او االجنحة او 
المعدات او غرف المرضى باسمه او باسم شخص عزيز عليه، كما يسمح هذا البرنامج لمؤسسة الحسين للسرطان 
بجمع التبرعات التي تشتد الحاجة اليها من اجل الحفاظ على التميز في تقديم رعاية شاملة لمرضى السرطان في 
المركز، وعليه قامت الشركة باختيار غرفة مريض زراعة النخاع الشوكي في المركز الجديد لتسميتها ضمن برنامج 

التسمية والتشريف بقيمة 50,000 دينار اردني.
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إنجازاتنا لعام 201٥
1-    مشروع الدورة المركبة للمرحلة الثالثة

نظرا للنمو المتزايد على الطاقة الكهربائية قامت الحكومة بتكليف شركة السمرا بتحويل المرحلة الثالثة من دورة 
بسيطة الى دورة مركبة بإضافة مرجلين بخاريين وتوربين بخاري وكافة االجهزة الالزمة الستغالل الطاقة الحرارية 
المحتواه في العادم الخارج من التوربينين الغازيين وبقدرة حوالي )145 م.و(. وقد تم توقيع االتفاقية بتاريخ 2012/12/16 
مع شركة ميتكا METKA اليونانية، حيث تم االنتهاء من المشروع والذي دخل في التشغيل التجاري في 2015/6/15 
حيث يعمل على مبدا الدورة المركبة وذلك من خالل استغالل حرارة الغازات العادمة من مخارج التوربين الغازي دون 

صرف اي كميات اضافية من الوقود والتي تؤدي الى رفع الكفاءة التوليدية

2-    انشاء وحدة لمعالجة المياه بأحدث التكنولوجيا

المطورة  العكسي  التناضح  تكنولوجيا  الشركة  ضمنت  بحيث  المياه  لمعالجة  وحدة  انشاء  على  الشركة  حرصت 
مع  المياه  استخدام  وإعادة  الكفاءة  لرفع  الثالثة  المرحلة  في   %75 تجاوزت  استصالح  وبنسبة  البحار  مياه  لتحلية 

. Zero Liquid Discharge هدف ان تكون محطة السمرا محطة بدون اي مخلفات سائلة



شركة السمرا لتوليد الكهرباء 32

9.3 

2.7 
1.9 1.5 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

2012 2013 2014 2015 

ئعة
ضا

مل 
 ع

يام
ة بأ

تهي
لمن

ل ا
لعم

ت ا
صابا

ا
 

 موظف 100اصابة لكل  1.5وصلت الى  2015عدد اصابات العمل لعام 

3-    مشاريع الخاليا الشمسية في االزرق

بدأت شركة السمرا بتشغيل وصيانة مشاريع الخاليا الشمسية في منطقة األزرق بقدرة بلغت )5 م.و( بتاريخ 2015/5/21 
،وتهدف هذه المشاريع الى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية مما يساهم 
النفط المستورد ما أمكن والحفاظ على  في مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والتقليل من فاتورة 
البيئة وتشجيع االستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، باإلضافة الى تشغيل األيدي العاملة المحلية وتوفير 

فرص عمل دائمة خالل فترة االنشاء والتشغيل . 

4-    انخفاض إصابات العمل بنسبة 14% عن عام 2014 

إصابات  بخفض  اإلستراتيجية  الشركة  أهداف  وتحقيق  وايجابية  أمنة  عمل  بيئة  تعزيز  على  السمرا  شركة  من  حرصً 
العمل، تم رصد )6( إصابات عمل خالل عام 2015 مسجلة خفضا تجاوز 14% عن ما كانت عليه عام 2014. يشير شكل 15 
إلى انخفاض عدد إصابات العمل المنتهية بأيام عمل ضائعة )LTI( لكل 200 ألف ساعة عمل خالل األربعة أعوام الماضية.

)LTI(  شكل 15 : إصابات العمل المنتهية بأيام عمل ضائعة
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مشاريع تحت االنجاز
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1-    مشروع الدورة المركبة للمرحلة الرابعة

لتبدأ  األمريكية،   K&M advisors شركة  مع   2015/1/15 بتاريخ  الفني  المستشار  تعيين  اتفاقية  السمرا  شركة  وقعت 
الكهربائية،  الطاقة  على  المتنامي  للطلب  تلبية  الرابعة  المركبة  الدورة  إضافة  مشروع  لتنفيذ  المناقصين  بدعوة 
وذلك عن طريق تحويل الوحدة الغازية السابعة من دورة بسيطة لتعمل على مبدأ الدورة المركبة بإضافة مرجل 
بخاري وتوربين بخاري وكافة األجهزة الالزمة دون االحتياج إلى حرق أي كميات من الوقود اإلضافية وإنما يتم االعتماد 
التجاري قبل  التشغيل  المتوقع أن يكون  الناتجة عن االحتراق و بقدرة حوالي )75 م.و(، ومن  العوادم  على غازات 

نهاية عام 2017. وصلت نسبة االنجاز الكلي من المشروع إلى 10% مع نهاية عام 2015.

2-    مشروع رياح معان

شركة  على  معان  منطقة  في  الرياح  طاقة  مشروع  عطاء  احالة  اتفاقية  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  وقعت 
وسينفذ  دوالر،  مليون   112 حوالي  تبلغ  اجمالية  وبكلفة  م.و(   ٨5( بـ  المشروع  استطاعة  وتقدر  االسبانية،  “الكنور” 
العربية” بأسلوب تسليم مفتاح  للتنمية االقتصادية  الكويتي  “الصندوق  الخليجية  المنح  برنامج  المشروع من خالل 
على ان يكون المشروع الذي ينفذ في منطقة معان مملوكً للحكومة وستقوم شركة السمرا بعمليات صيانة 

وتشغيل المشروع. ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع في شهر آب من عام 2016. 

3-    مشروع الطاقة المتجددة في منطقة القويرة

تي  و)كي  االماراتية(  سيستمز  انفايرومينا  ائتالف)شركة  مع  عقد  بتوقيع  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  قامت 
سي( االسبانية لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في منطقة القويرة باستطاعة )115 م.و( وبكلفة 
12٨ مليون دوالر ممولة من صندوق ابوظبي للتنمية. وسيدخل المشروع بالخدمة بنهاية عام 2017 بحيث سيكون 
مملوكا بالكامل للحكومة وستقوم شركة السمرا بعمليات صيانة وتشغيل المشروع، حيث يعتبر المشروع االكبر 

في مجال توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ،وسيتم انجاز المشروع خالل 16 شهرا.
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القوائم المالية
وتقرير المدقق المستقل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 201٥
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 201٥
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 201٥
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 201٥
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 201٥
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شركة السمرا لتوليد الكهرباء
شركة مساهمة خاصة محدودة

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية
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