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المدير العام

عبداهلل القضاة.تم تعيينه بدال من د*
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 السماق أم – عمان :الرئيسية المكاتب•
 الهاشمية – الزرقاء :السمرا محطة•
 
 األزرق :الشمسية الطاقة محطة•
 معان  :معان رياح محطة•
 القويرة :الشمسية للطاقة زايد الشيخ مجمع•

2018 
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محطات تحت إدارة 
:وتشغيل الشركة
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2018نبذة عن انجازاتنا  2018  2018 
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1 
انجاز الخطة اإلستراتيجية  

2015 – 2017 
 ةإطالق الخطة االستراتيجي

 2018 - 2020 
عقد االجتماع العام السنوي لعام 

2017 

 االحتفال بيوم المرأة 3
الفحص الدوري الطبي 

 للموظفين
التشغيل التجاري للوحدة 

 البخارية الرابعة

 عقد اليوم المفتوح  4
زيارة مقييمي جائزة الملك 
عبداهلل الثاني للتميز الدورة 

 التاسعة

المشاركة في حملة 
 (صرخة وطن)نظافة

 االحتفال بيوم العمال 5

7 
مجمع الشيخ تشغيل وصيانة 

 زايد للطاقة الشمسية
المشاركة بحملة نحو أردن 

 اخضر

 اليوم الطبي بالهاشمية حملة التبرع بالدم 8
المشاركة بمؤتمر سيجري 

 باألردن
 الحصول على شهادة اآليزو

 توزيع جوائز الملك عبداهلل الثانيحفل  9

 دفيتامين  -الغذاء يوم  حملة فكر بالوردي 10
تجربة اإلخالء الوهمي 

 المكاتب
 السخنة -يوم طبي 

 معان -طبي يوم  11

 الوهمي المحطةتجربة اإلخالء  12
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 األولىالمرحلة 
 و.م 300

(24)% 

 المرحلة الثانية  
 و.م 300

(24)% 

 المرحلة الثالثة  
 و.م 429

(35)% 

 المرحلة الرابعة
 و .م212

(17)% 

 مساهمة كل مرحلة في االستطاعة االسمية لمحطة السمرا

2018 
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 و .م5227للنظام الكهربائي في األردن االستطاعة االسمية •

 طاقة متجددة و .م188و محطة السمرا، .م1241: لشركة السمرااالستطاعة االسمية •

 وهي أكبر نسبة في شركات القطاع ، %27الكلية إلى االستطاعة نسبة استطاعة الشركة •

2018 
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 18674 (س.و.ج)إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمستوردة في األردن •

  7568.7(س.و.ج)مساهمة شركة السمرا من إجمالي الطاقة •

وهي أكبر نسبة مساهمة في شركات % 41نسبة مساهمة شركة السمرا من إجمالي الطاقة   •
 القطاع 
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The Development of the Peak Load in Jordan and SEPCO's Contribution

تطور الحمل األقصى

نسبة مساهمة شركة السمراشركة السمراالشبكة الكهربائية األردنيةالسنة 
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2018 

20142015201620172018مؤشر االداء

42.342.4 42.4 43.2 43.9%األولى المرحلة /الكفاءة المولدة دورة مركبة

40.940.8 40.7 42 43.2%المرحلة الثانية /الكفاءة المولدة دورة مركبة

46.145.8 45.8 44.6 28.6%المرحلة الثالثة /الكفاءة المولدة دورة مركبة

32.543.6 34 27.8 27.3%المرحلة الرابعة/الكفاءة المولدة دورة مركبة

91.3 96.5 96.5 98.276.2( GT1%)األولى التوافرية للوحدة الغازية 

95.4 93.3 96.6 96.387.8( GT2%)التوافرية للوحدة الغازية الثانية 

98.5 98.2 88.7 99.398.1( GT3%)التوافرية للوحدة الغازية الثالثة 

92.7 98.0 92.1 80.997.6( GT4%)التوافرية للوحدة الغازية الرابعة 

82.3 95.9 94.3 9582.8( GT5%)التوافرية للوحدة الغازية الخامسة

98.4 80.5 94.8 95.998.2( GT6%)التوافرية للوحدة الغازية السادسة 

86.9 90.4 98.8 99.697( GT7%)التوافرية للوحدة الغازية السابعة 

89.9 98.7 98.9 95.498.8( ST1%)األولى التوافرية للوحدة البخارية 

93.8 99.3 98.6 97.790.9( ST2%)التوافرية للوحدة البخارية الثانية 

89.2 95.8 9891.5 -( ST3%)التوافرية للوحدة البخارية الثالثة 

78.1 - - - -( ST4%)التوافرية للوحدة البخارية الرابعة 

1213181819(موظف/س.و.ج)السنوية اإلنتاجية 

2.733.233.1(موظف/و.م)االستطاعة 

2018 
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2018 

201620172018مؤشر االداء

 117511751241(و.م)التوليديةاالسمية االستطاعة 

(س.و.ج)الطاقة المولدة 

727733579األول التوربين الغازي 

712677678التوربين الغازي الثاني

781769657األول  التوربين البخاري 

497633456التوربين الغازي الثالث  

475592516التوربين الغازي الرابع  

475611482التوربين البخاري الثاني

119412361035التوربين الغازي الخامس  

122112431112التوربين الغازي السادس  

10551077952التوربين البخاري الثالث

6072887التوربين الغازي السابع  

357- -التوربين البخاري الرابع

156.74157163(س.و.ج)الطاقة المستهلكة داخليا 

2.172.12.1)%(الطاقة المستهلكة داخليا 

8.66.21.6( 1000x ³م)استهالك الديزل 

56.12759,62260,374( 103xح .و.م)استهالك الغاز الطبيعي  

0.620.441.26)%(عامل التوقف القسري 

2.112.246.23)%(عامل التوقف المبرمج 

201020112012201320142015201620172018

السنوية اإلنتاجية 

(موظف/س.و.ج)
12.112.515.313.111.913.818.31819.1

2.63.03.03.02.73.03.033.1(موظف/و.م)االستطاعة 

2018 
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 توافرية المرحلة األولى

Target 
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2018 

 يتوائم بما سياساتها بوضع البشرية الموارد دائرة تقوم 

 على تعمل بحيث للشركة اإلستراتيجية الخطة مع

  وانتماء والء لكسب الممارسات أفضل توظيف

 401 الشركة في العاملين عدد فبلغ ، لديها العاملين
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  شركة السمرا لتوليد الكهرباء
 )محدودة مساهمة خاصةشركة (

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
  

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 
 المحتويات الصفحة

  
 حول البيانات المالية المستقل مدقق الحساباتتقرير  3– 1

  
 بيان المركز المالي 4
  
 والدخل الشامل االخر الخسارةالربح أو بيان  5
  
 المساهمينبيان التغيرات في حقوق  6
  
 بيان التدفقات النقدية  7
  

  حول البيانات المالية إيضاحات 38 – 8
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 شركة القواسمي وشركاه

 األردن -عمان 
 28الشميساني، شارع عبد الحميد شرف عمارة رقم 

 + 962) 6( 568 -8598فاكس  +   962) 6( 565 -0700هاتف 
 

1 
 العالمية KPMGوهي عضو في شبكة الشركات المستقلة المنتمية إلى ) 226(شركة مسجلة في األردن تحت رقم  KPMGوشركاه شركة القواسمي 

 

 

 
 تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية

 
 
 
 
 
 

 المحترمين السادة الهيئة العامة
 شركة السمرا لتوليد الكهرباء  

 )شركة مساهمة خاصة محدودة(
 المملكة األردنية الهاشمية - عـمان

 
 

 تدقيق البيانات الماليةتقرير حول 
 

 الرأي

، والتي ")الشركة(" -) شركة مساهمة خاصة محدودة(لشركة السمرا لتوليد الكهرباء قمنا بتدقيق البيانات المالية 
 الشامل الربح أو الخسارة والدخل ات، وكل من بيان2018كانون األول  31تتكون من بيان المركز المالي كما في 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول  والتدفقات النقديةالمساهمين والتغيرات في حقوق  اآلخر
 .ومعلومات تفسيرية أخرى البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

 
كما للشركة  في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي

، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية 2018كانون األول  31 في
  .ووفقا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للتقارير المالية

 

 اساس الرأي 
 

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق 
نحن مستقلين عن الشركة وفقا للمتطلبات االخالقية ذات الصلة بأعمال . في تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية

 اللتزامناباإلضافة . س الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبينتدقيق البيانات المالية وفقا لمتطلبات المجل
 .بالمسؤوليات االخالقية األخرى بحسب هذه المتطلبات

 

 .حول التدقيق رأينا إلبداءنعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا 
 

 توكيدية اتفقر
 

 :ما يلي نلفت االنتباه إلىالتحفظ في رأينا، نود أن  دون
حول البيانات المالية، يتضمن بند الممتلكات واالالت والمعدات أراضي بصافي ) 5(كما يرد في اإليضاح رقم  -

إن  ، حيثدينار غير مسجلة باسم الشركة وانما مسجلة باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية 89,940قيمة دفترية 
 .الل قرارات مصادق عليها من المحاكم األردنية المختصةهذه األراضي مملوكة للشركة من خ

 
حول البيانات المالية، هنالك قضايا مقامة على الشركة من قبل شركة الكهرباء ) 24(كما يرد في االيضاح رقم  -

دينار  16,001,937الوطنية وموضوعها أضرار وتكاليف ناتجة عن حوادث حصلت للوحدات التشغيلية بواقع 
ووفقاً لرأي االدارة والمستشار القانوني للشركة ان النتائج المتوقعة لهذه . 2018كانون األول  31ي أردني كما ف
احتساب أي مخصص مقابلها لقاء أي آثار من  تميفانه لم  هيبصورة موثوقة وعل ايحال دهايتحد مكنيالقضايا ال 

 .الممكن أن تنشأ على الشركة
 

 1و  2017كانون األول  31المالية المرفقة الذي يبين أن أرقام المقارنة كما في حول البيانات ) 27(إيضاح رقم  -
 .قد تم تعديلها 2017كانون األول 
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 م المقارنةايتعلق بأرق خرآأمر 
 

دون التحفظ في رأينا، نود أن نلفت االنتباه إلى إن البيانات المالية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء كما في وللسنة  -
باستثناء التعديالت ) 2017كانون الثاني  1كما في (  2016كانون األول  31و  2017كانون األول  31المنتهية في 

حول البيانات المالية، قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر ) 27(الموضحة في اإليضاح رقم 
 . 2018آذار  6تقريره غير المتحفظ حولها بتاريخ 

 
، قمنا بتدقيق التعديالت  2018كانون األول  31عملية تدقيق البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في كجزء من 

 31والتي أدت إلى تعديل أرقام المقارنة المعروضة كما في وللسنة المنتهية في ) 27(الواردة في اإليضاح رقم 
حيث لم يتم تكليفنا بتدقيق أو مراجعة . 2017ن الثاني كانو 1وأرقام بيان المركز المالي كما في  2017كانون األول 

 2016كانون األول  31أو  2017كانون األول  31أو تطبيق أية إجراءات على البيانات المالية للسنة المنتهية في 
باستثناء ما يتعلق بالتعديالت  2017كانون الثاني  1أو على بيان المركز المالي كما في ) غير معروضة هنا(

حول البيانات المالية ، وبالتالي، ال نبدي رأياً أو أي تقرير تأكيد آخر على تلك ) 27(اردة في اإليضاح رقم الو
 .قد تم تطبيقها بشكل سليم) 27(، علماً بأنه وبرأينا أن التعديالت الواردة في ايضاح البيانات المالية

 مسؤولية اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية 
 

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره اإلدارة ووفقا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
ن أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن ضروريا لغرض إعداد وعرض البيانات المالية، خالية م

 .خطأ
 

ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار واالفصاح عن االمور ذات العالقة باالستمرارية 
واستخدام اساس االستمرارية في المحاسبة، باستثناء إذا كانت هنالك نية لدى االدارة لتصفية الشركة أو ايقاف 

 .الها أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلكاعم
 

 .ان المكلفين بالحوكمة في الشركة مسؤولين عن االشراف على اجراءات اعداد التقارير المالية
 

 
 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية 

 
من األخطاء الجوهرية، سواًء إن اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية 

 .كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية
 

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بان إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وفقا لمعايير 
 .ئم من اكتشاف جميع االخطاء الجوهرية، ان وجدتالدولية للتدقيق ستمكننا بشكل دا

 

هنالك اخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي من الممكن أن 
 . تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة على اساس البيانات المالية

 
للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك كجزء من عملية التدقيق وفقاً 

 :المهني خالل عملية التدقيق، باإلضافة الى
 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم  -
ان خطر عدم . المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأيناوتنفيذ إجراءات التدقيق لتلك 

اكتشاف االخطاء الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل 
 .لداخليةعلى التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة ا

 

الحصول على فهم النظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  -
 .الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركه
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ية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسب -
 .قبل اإلدارة

 

االستنتاج بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في  -
المحاسبة، وفيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول 

إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإن ذلك يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقرير . الشركه على االستمرار قدرة
التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في البيانات المالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، فإننا 

. لة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيقان استنتاجاتنا تعتمد على أد. سوف نقوم بتعديل رأينا
 .ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على االستمرار

 

تقييم العرض العام لشكل ومحتوى البيانات المالية بما فيها االيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل  -
 .لمعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادلا

 
التواصل مع المكلفين بالحوكمة في الشركه فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق ومالحظات التدقيق الهامة، بما في 

 .ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا
 

حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، وإبالغهم عن جميع تزويد المكلفين بالحوكمة بتصريح 
 .العالقات واألمور االخرى التي من الممكن ان تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية ان وجدت

 
 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية االخرى
أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة 

المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة على هذه البيانات المالية بعد األخذ بعين اإلعتبار ما ورد في الفقرات 
 .خر أعالهالتوكيدية وفقرة األمر اآل

 
 

 القواسمي وشركاه           
         KPMG          
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 شركة السمرا لتوليد الكهرباء
 )محدودة شركة مساهمة خاصة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 

 بيان المركز المالي

 
 .)27( كما يرد في اإليضاح رقم 2017كانون الثاني  1و  2017تم تعديل أرقام المقارنة لعام * 

 
 .المالية، وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المستقلجزءا من هذه البيانات ) 38(إلى ) 8(في الصفحات من  المرفقة تعتبر االيضاحات

 :وتم اعتمادها من قبل 2019آذار  31إدارة الشركة بتاريخ مجلس تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل 
 

 لإلدارة المالية واإلدارية. ع.م.م   العامالمدير     رئيس مجلس اإلدارة

      
   كانون األول 31كما في    يبالدينار األردن

 
  2018  إيضاح

2017 
  ) *ةمعدل(

كانون الثاني  1كما في 
 ) *معدلة( 2017

        الموجودات
        :المتداولةغير الموجودات

 525,715,424  543,866,393  555,465,636   5 ممتلكات واالت ومعدات 
        

 525,715,424  543,866,393  555,465,636   المتداولة إجمالي الموجودات غير
        

        :الموجودات المتداولة
  23,605,940   26,105,800  22,443,086  6 مخزون وقود وقطع غيار

  980,000   980,000  980,000   7 قرض صندوق اسكان موظفي الشركة
  6,378,101   6,367,212  11,832,533  8 مدينة أخرىأرصدة 

  8,143,428   28,607,141  33,528,018   9 المطلوب من طرف ذو عالقة
  35,002,386   8,679,300  3,762,958   10 نقد وما في حكمهال

 74,109,855  70,739,453  72,546,595   إجمالي الموجودات المتداولة
 599,825,279  614,605,846  628,012,231    إجمالي الموجودات 

        
        والمطلوبات المساهمينحقوق 

       
        :المساهمينحقوق 

 51,000,000  51,000,000  51,000,000   1 رأس المال المدفوع
 12,750,000  12,750,000  12,750,000   11 احتياطي اجباري
 28,679,381   33,047,561  39,057,361  11 احتياطي اختياري

 67,217,044   54,418,699  66,009,524   ارباح مدورة
 159,646,425   151,216,260  168,816,885   المساهمينإجمالي حقوق 

        
        المطلوبات

        :مطلوبات غير متداولة
  397,459,404  407,163,364  395,558,042   12 قروض طويلة األجل

  253,505   263,518  252,662   13 طويلة األجلمخصصات 
  397,712,909   407,426,882  395,810,704   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

        :مطلوبات متداولة
  357,277   9,618,589    6,836,606   14 ذمم دائنة

  27,836,186    29,069,040   40,206,550  12 قروض قصيرة األجل
  7,830,876    8,926,471   8,914,582   15 أرصدة دائنة أخرى

  4,031,330    3,868,856   3,602,778    فوائد قروض مستحقة
  2,410,276    4,479,748   3,646,201  16 مخصص ضريبة الدخل 

  -    -   177,925  13 مخصصات قصيرة األجل
  42,465,945   55,962,704  63,384,642   إجمالي المطلوبات المتداولة

  440,178,854   463,389,586  459,195,346   المطلوباتإجمالي 
  599,825,279   614,605,846  628,012,231   والمطلوبات المساهمين حقوق إجمالي 
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 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

 )محدودة مساهمة خاصةشركة (
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
 والدخل الشامل االخر الخسارةالربح أو بيان 

    

 كانون االول 31للسنة المنتهية في    
 * )ةمعدل( 2017  2018  إيضاح9B بالدينار األردني

      
0B81,247,053    87,680,159    17 يراداتاال 
1B12  18  تكلفة تشغيل وصيانة المحطةB)11,196,174(  13B)10,129,157( 
2B15  (29,566,966)   5 ممتلكات وآالت ومعدات استهالكB(27,567,465) 
3B(1,431,034)   (1,144,998)    الت ومعداتآتأمين ممتلكات و 

      
 18B45,772,021  19B42,119,397   الربح التشغيلي

      
 )2,139,021(  )2,440,745(  19 مصاريف ادارية 

 -  )1,533,427(   خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  620,804    526,304   20 ايرادات اخرى

  14,556    34,048    ايرات فوائد بنكية
 (13,667,088)   (13,880,805)    مصاريف تمويل

 (5,884,549)    1,571,605   21 فروقات عملة) خسائر(أرباح 
      

  28B30,049,001   21,064,099   ربح السنة قبل الضريبة
      

 )4B)6,946,212(  )6,486,747  16 مصروف ضريبة الدخل 
 )5B)2,164(  )7,517   ضريبة دخل سنوات سابقة

      
   الربح للسنة

6B23,100,625  14,569,835 
 7B23,100,625  8B14,569,835   إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 
 .            )27(كما يرد في اإليضاح رقم  2017تم تعديل أرقام المقارنة لعام * 
 
 
 

                                                                
 .المالية، وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المستقلجزءا من هذه البيانات ) 38(إلى ) 8(في الصفحات من  المرفقة تعتبر االيضاحات

 
 :وتم اعتمادها من قبل 2019آذار  31إدارة الشركة بتاريخ  مجلس تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل

 
 واإلداريةلإلدارة المالية . ع.م.م                   المدير العام    رئيس مجلس اإلدارة  
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 شركة السمرا لتوليد الكهرباء
 )  محدودة مساهمة خاصةشركة (

 المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 

 المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

 
 

 .            )27(كما يرد في اإليضاح رقم  2017تم تعديل أرقام المقارنة لعام * 
                                                                       

 .المالية، وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المستقلجزءا من هذه البيانات ) 38(إلى ) 8(في الصفحات من  المرفقة تعتبر االيضاحات

 
 بالدينار األردني 

  رأس المال
 المدفوع

 إحتياطي 
 إجباري

 إحتياطي 
  إختياري

 أرباح
 مدورة

  
 المجموع

          
          2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 151,216,260  54,418,699  33,047,561  12,750,000  51,000,000 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 23,100,625  23,100,625  -  -  - للسنةالدخل الشامل 

 (5,500,000)   (5,500,000)   -  -  - )22إيضاح (  المحول الى الخزينة العامة
 -  )6,009,800(  6,009,800  -  - المحول الى االحتياطيات

          
 168,816,885  66,009,524  39,057,361  12,750,000  51,000,000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

          
          *)معدلة( 2017كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 162,844,891  70,415,510  28,679,381  12,750,000  51,000,000 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 (3,198,466)  )3,198,466(  -  -  - )27إيضاح (  تعديالت سنوات سابقة

  المعدل - 2017 كانون الثاني 1 الرصيد كما في
51,000,000 

  
12,750,000 

  
28,679,381 

  
67,217,044 

  
159,646,425 

 14,569,835  14,569,835  -  -  - )معدل( للسنةالدخل الشامل 
 )23,000,000(  )23,000,000(  -  -  - )22إيضاح (  المحول الى الخزينة العامة

 -  )4,368,180(  4,368,180  -  - المحول الى االحتياطيات
          

 151,216,260  54,418,699  33,047,561  12,750,000  51,000,000 2017كانون األول  31الرصيد كما في 



 شركة السمرا لتوليد الكهرباء
  )محدودة شركة مساهمة خاصة(

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 بيان التدفقات النقدية
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 ).  27(كما يرد في اإليضاح رقم  2017تم تعديل أرقام المقارنة لعام * 

                                                                
 .جزءا من هذه البيانات المالية، وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المستقل) 38(إلى ) 8(تعتبر االيضاحات المرفقة في الصفحات من 

 
 

 امــــــــع )1

 كانون االول 31للسنة المنتهية في   بالدينار األردني 
 30Bةمعدل(2017  2018 إيضاح*( 

     األنشطة التشغيلية
  21,064,099   30,049,001   ربح السنة قبل الضريبة

     
     :تعديالت
 27,567,465  29,566,966  5 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

  5,177,199   (1,992,972)  21 خسارة اعادة تقييم القروض ) ربح(
 13,652,532    13,846,757   صافي مصاريف تمويل

 -  1,533,427  خسائر استبعاد ممتلكات واالت ومعدات
 375,388  719,446 6 خسائر تدني مخزون قطع غيار

  18,834    207,338  13 مخصصات
     

 67,855,517  73,929,963  رأس المال العاملصافي التغير في 
     

  10,889   (5,465,321)   ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 (2,875,248)   2,943,268  مخزون وقود وقطع غيار 

 20,463,713)(  (4,920,877)   المطلوب من طرف ذو عالقة 
   9,261,312  (2,781,983)   ذمم دائنة

  1,095,595   (11,889)   أرصده دائنة اخرى 
     

قبل ضريبة  صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
   والمخصصات المدفوعة الدخل المدفوعة

63,693,161 
  

54,884,352 
 )4,424,792(  )7,781,923( 16 ضريبة دخل مدفوعة 

 (8,821)   (40,269)  13 مدفوعةمخصصات 
    

 50,450,739  55,870,969  من االنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية 
     

     االنشطة االستثمارية
 (45,718,434)   (47,375,376)  5 شراء ممتلكات واالت ومعدات

 -  4,675,740  استبعاد ممتلكات واالت ومعدات
 14,556   34,048   فوائد دائنة مقبوضة

 )45,703,878(  )42,665,588(  االنشطة االستثمارية) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
     

     االنشطة التمويلية
     

  5,759,615   1,525,160  قروض 
 (13,829,562)   (14,146,883)   مصاريف تمويل مدفوعة

 (23,000,000)   (5,500,000)   تحويالت الى الخزينة العامة 
 (31,069,947)   )18,121,723(  االنشطة التمويلية) في المستخدمة(صافي التدفقات النقدية 

     

 (26,323,086)   (4,916,342)   صافي التغير في النقد و ما في حكمه
  35,002,386    8,679,300   النقد و ما في حكمه في بداية السنة 

     

  8,679,300    3,762,958  10 السنة  نهايةالنقد و ما في حكمه في 
     



 شركة السمرا لتوليد الكهرباء
  )محدودة خاصةشركة مساهمة (

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

8 

لت ف��ي س��جل الش��ركات المس��اهمة الخاص��ة وس��ج 2004نيس��ان  20بت��اريخ  ش��ركة الس��مرا لتولي��د الكهرب��اء تأسس��ت
بناء على قرار مجلس الوزراء، ان الش�ركة  )40(تحت رقم  دينار أردني 51,000,000برأس مال وقدره  المحدودة

 .شركة إدارة المساهمات الحكوميةقبل  مملوكة بالكامل من
 

نشاط الشركة الرئيسي بتوليد الطاقة الكهربائية ف�ي مختل�ف من�اطق المملك�ة باس�تخدام اي مص�در م�ن مص�ادر يتمثل 
 .شارع مكة –ان عنوان الشركة الرئيسي في عمان . الطاقة االولية والطاقة الجديدة والمتجددة

 
نش�اط تولي�د الكهرب�اء ف�ي المملك�ة على رخص�ة لتولي�د الكهرب�اء لممارس�ة  2004نيسان  21بتاريخ حصلت الشركة 

 .عاماً  25لمدة 
 

وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة  2019 آذار 31تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 . للشركة

 
 أسس إعداد البيانات المالية )2

 

 بيان اإللتزام  -أ 
 .وتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للتقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية  -

 
تتمثل في الطاقة والمعادن إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات هيئة تنظيم قطاع  -

شركة السمرا لتوليد الكهرباء من تطبيق المعيار الدولي المقدم من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى عفاء اإل
 1، في حين يتوجب تطبيقه ابتداًء من المدينةذمم الوالمتعلق بإحتساب قيمة التدني في ) 9(للتقارير المالية رقم 

 .وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 2018كانون الثاني 
 

 

 أساس القياس  -ب 
بالتكلفة  المقاسة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية تم إعداد البيانات المالية

 .المطفأة
 

 وعملة العرض  الوظيفيةالعملة  -ج 
 .للشركة الوظيفيةتظهر البيانات المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة 

 
 

 استخدام التقديرات  -د 
للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطل�ب قي�ام اإلدارة بإجته�ادات وتق�ديرات وإفتراض�ات  إن إعداد البيانات المالية وفقاً 

تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموج�ودات والمطلوب�ات واإلي�رادات والمص�اريف، وإن النت�ائج الفعلي�ة 
 .قد تختلف عن هذه التقديرات 

 

باستمرار ويتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية ف�ي الس�نة يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المطبقة 
  . التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير

 

فيم��ا يل��ي ملخ��ص ح��ول األم��ور الهام��ة الت��ي يج��ري فيه��ا إس��تخدام التق��ديرات غي��ر المؤك��دة واإلجته��ادات ف��ي تطبي��ق 
 .والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في البيانات الماليةالسياسات المحاسبية 

 

لتدني الذمم المدينة اعتمادا على تقديراتها حول امكانية استرداد تلك الذمم وفقا للمعايير تقوم اإلدارة بأخذ مخصص  -
 .)أ/2(مع األخذ بعين االعتبار ما يرد في الفقرة  الدولية للتقارير المالية

 

بصورة دورية االستراتيجية  قطع الغيارو والمعدات واالالت للممتلكاتتقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية  -
 .عمارها اإلنتاجية في المستقبلألإعتماداً على الحالة العامة لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة 

 

تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد الشركة بصورة مستمرة إعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي  -
 . الشركة والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلك القضايا 
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  )محدودة خاصةشركة مساهمة (
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قابلة للتحصيل إذا كانت تكلفة المخزون غير تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة ال -
قابلة لالسترداد او تعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او إذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي 

 .عوامل اخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية
 .ى الشركة من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في بيان الربح او الخسارةالمترتبة عل لاللتزاماتيتم أخذ مخصص  -
 .تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية األخرى لتحديد فيما إذا كان هناك اي تدني في قيمتها -
 .تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقاً للقوانين والتعليمات السارية -

 
 :قياس القيمة العادلة- 

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم ب�ه تب�ادل أص�ل أو تس�ديد إلت�زام ب�ين أط�راف مطلع�ة وراغب�ة ف�ي التعام�ل وب�نفس 
ويعتمد قياس القيمة العادلة على تقدير السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة التي تقوم ببيع . شروط التعامل مع الغير

 :االلتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس بموجب احدى الشروط التاليةاألصل أو نقل 
 

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو  .1
 .في السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود أسواق رئيسية .2

 
 

شبكة رقابة منظمة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة وهذا يتضمن فريق تقييم يتحمل المسؤولية الكاملة  الشركةلدى 
عن اشراف جميع قياسات القيمة العادلة المهمة وما يتضمنه المستوى الثالث من القيمة العادلة والتقارير المباشرة 

 .همة التي ال يمكن تتبعها  وتقييم التعديالتويقوم فريق التقييم بمراجعة المدخالت الم .للمدير المالي
 

اذا تم استخدام معلومات من طرف ثالث لقياس القيمة العادلة ،كنقل وسائط أو خدمات تسعير، يقوم فريق التقييم 
بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من الطرف الثالث لدعم استنتاجات مفادها أن مثل هذه التقييمات تلبي متطلبات 

. ف مثل هذه التقييماتعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي ينبغي أن تصنالم
 .عن قضايا التقييم الهامةويتم تبليغ مجلس اإلدراة 

 

لسوق على قدر معطيات جديرة بمالحظة ا الشركةعند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات تستخدم 
 .مكاناإل

 
 .تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وإجتهاداتها معقولة وكافية

 

 السياسات المحاسبية الهامة )3
متماثلة مع  2018كانون األول  31إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 

باستثناء  2017كانون االول  31السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 : هي كما يليو 2018كانون الثاني  1المعايير الدولية للتقارير المالية والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 

 .ايرادات العقود مع العمالء) 15(رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية -
 .)ستثناء التدنياب( األدوات المالية) 9(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 .تصنيف وقياس حساب الدفع على أساس االسهم) 2(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 .توضيح نقل االستثمارات العقارية) 40(معيار المحاسبة الدولي رقم  -
تعديالت على المعيار الدولي ) 2016 – 2014(التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورات  -

) 28(تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة االولى ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 1(للتقارير المالية رقم 
 .لمشتركةاالستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع ا

معامالت بالعمالت االجنبية والبدل المدفوع : (22)تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -
 .مقدما

 :وإيضاحاتها، باستثناء أثر تطبيق ما يلي البيانات الماليةيؤثر تأثيراً جوهرياً على  مإن تطبيق هذه المعايير الجديدة ل
 

  ):9(للتقرير المالية رقم  المعيار الدولي
بما يتعلق  2018 ابتداًء من األول من كانون الثاني) 9(قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متطلبات لالعتراف وقياس كل من  )9(، حيث يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بالتصنيف والقياس
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ية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية، ويعتبر هذا المعيار بديالً لمعيار الموجودات والمطلوبات المال
 ).االعتراف والقياس( 39)(المحاسبة الدولي رقم 

 

إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة تأثير التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة موضحة 
 :أدناه

 :للموجودات والمطلوبات الماليةالتصنيف والقياس -أ 

إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية نفسها في المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 9(يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فيما يخص التصنيف والقياس للمطلوبات المالية غير أنه يلغي تصنيف الموجودات المالية المحتفظ بها حتى ) 39(

حقاق والقروض والذمم والموجودات المتاحة للبيع والتي كانت تندرج تحت معيار المحاسبة الدولي رقم تاريخ االست
)39.( 

 :الموجودات المالية -
بالتكلفة : وعند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي وقياسه إما) 9(تبعاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لكل من سندات الدين وأدوات حقوق الملكية أو بالقيمة  –من خالل الدخل الشامل االخر المطفأة أو بالقيمة العادلة 
العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة، حيث يتم تصنيف الموجودات المالية تبعاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المالية وخصائص تدفقاتها النقدية المتعاقد  بشكل عام بناء على نموذج األعمال التي يتم فيه إدارة الموجودات) 9(
عليها، هذا وال يتم أبدا فصل المشتقات الضمنية في العقود التي يكون فيها المضيف عبارة عن أصل مالي في نطاق 

 .المعيار، في حين يتم تقييم التصنيف لألدوات المالية المختلطة ككل

استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقاً لتكون موجودات مالية تقاس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة إذا 
 :بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر

 .إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة بهدف تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية •
أصل المبلغ والفائدة على المبلغ (تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية  إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية •

 ).األصلي المتبقي ولغير المسدد
كما تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها 

 :بيان الربح أو الخسارة مسبقاً لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

أو بيع هذه /إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة هدفه تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية و •
 .الموجودات المالية

لغ أصل المبلغ والفائدة على المب(إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية  •
 ).األصلي المتبقي والغير المسدد

 

عند االعتراف األولي ألدوات الملكية وغير المحتفظ فيها بغرض التداول، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للتعديل 
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان الدخل الشامل االخر، بحيث يتم هذا االختيار لكل 

 .ر على حدهاستثما

إن جميع الموجودات المالية التي ال تقاس بالكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر 
المذكورة اعاله يتوجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح او الخسارة وهذا يشمل كافة مشتقات الموجودات 

ركة إمكانية االختيار بشكل ال رجعة فيه تصنيف وقياس الموجودات المالية التي عند االعتراف األولي، للش. المالية
استوفت شروط القياس بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر ضمن الموجودات المالية 

لك يقلل بشكل جوهري من عدم التوافق بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إذا كان ذ
 .المحاسبي الذي قد ينشأ

هي كما  2018كانون الثاني  1إن السياسات المحاسبية المتعلقة بالتطبيق والتي أصبحت سارية المفعول ابتداًء من 
 :يلي

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة -
االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات  الشركةهي الموجودات المالية التي تهدف إدارة 

على رصيد الدين القائم في مواعيد سداد محددة وثابتة وليس لهذه الموجودات إن وجدت  مرابحةمن أصل الدين وال
 .نية في بيع هذه الموجودات في المستقبل القريب للشركةأسعار في سوق نشط وليس 
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ذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف االقتناء، وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني يتـم اثبات ه
الربح أو الخسارة  في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء منه، ويتم قيد اي تدني في قيمتها في بيان

 .الشامل اآلخر الدخلو

موجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه ال
 .الفعلي األصلي المرابحةالمتوقعة المخصومة بسعر 

النقد وما في حكمه يشمل النقد واالرصدة النقدية التي تستحق خالل ثالثة : تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة
 .لمطلوب من طرف ذو عالقةوا أشهر وودائع تحت الطلب

فقط عندما يتم تغيير الغرض من اقتناء وطريقة إدارة الموجودات إلى هذا البند / إعادة تصنيف أي موجودات مالية من
 .المالية

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -
 

  .االحتفاظ بها على المدى الطويلتمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض 

يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة، 
الناتج وضمن حقوق المساهمين بما فيه التغير في القيمة العادلة  الدخل الشامل بيانويظهر التغير في القيمة العادلة في 

عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم 
وضمن حقوق المساهمين اآلخر  الدخل الشاملبيان الربح أو الخسارة واألرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في  تسجيل

 بيانالمباعة مباشرة الى االرباح والخسائر المدورة وليس من خالل رصيد احتياطي تقييم الموجودات  ويتم تحويل
 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة  -
بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات  الشركةهي الموجودات المالية التي قامت 

 .األسعار السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة

) تقيد مصاريف االقتناء على بيان الربح أو الخسارة عند الشراء(يتم اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء 
العادلـة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة بما فيها التغير في القيمة ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة 

العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو 
يتم تسجيل االرباح الموزعة او . ان الربح أو الخسارةجزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بي

 .الفوائد المتحققة في بيان الربح أو الخسارة

 2018كانون الثاني  1على القيم الدفترية لألصول المالية في ) 9(إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .يتعلق فقط بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة

وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار ) 39(التالي فئات القياس األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  يوضح الجدول
كانون الثاني  1الموجودات والمطلوبات المالية للشركة كما في  لكل فئة من فئات) 9(الدولي إلعداد التقارير المالية 

2018: 

 

غير فيما يتعلق بالتدني  9بناء على تعليمات هيئة الطاقة والمعادن، إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي * 
 .مطبق

القيمة الدفترية الجديدة 
حسب تصنيف المعيار 

المحاسبي الدولي 
 *9للتقارير المالية 

القيمة الدفترية 
حسب المعيار 

المحاسبي 
 39الدولي 

التصنيف الجديد 
المعيار حسب 

الدولي للتقارير 
 9المالية 

التصنيف حسب 
المعيار المحاسبي 

 39الدولي 

 بالدينار األردني

 الموجودات المالية     
 النقد وما في حكمه صافي القيمة الحالية بالكلفة المطفأة  8,679,300 8,679,300

 القروض والذمم بالكلفة المطفأة   980,000   980,000 
موظفي قرض صندوق اسكان 

 الشركة
 عالقة والمطلوب من طرف ذ القروض والذمم بالكلفة المطفأة  28,607,141 28,607,141
 أرصدة مدينة أخرى صافي القيمة الحالية بالكلفة المطفأة  6,242,877 6,242,877
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 :المطلوبات المالية -
والمتعلقة ليس له أثر جوهري على السياسات المحاسبية للشركة ) 9(إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على المتطلبات الموجودة ضمن معيار ) 9(بالمطلوبات المالية، حيث أبقى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أما بما يتعلق بقياس القيمة العادلة فقد تطلب معيار . بما يتعلق بالتصنيف للمطلوبات المالية) 39(المحاسبة الدولي رقم 

اف بفروقات تقييم المطلوبات المالية المصنفة ضمن المطلوبات المالية بالقيمة االعتر) 39(المحاسبة الدولي رقم 
) 9(العادلة ضمن بيان الربح والخسارة في بيان الربح أو الخسارة، في حين يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 :على
لية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح االعتراف بفروقات تقييم المطلوبات المالية المصنفة ضمن المطلوبات الما •

 .والخسارة والناتجة عن التغير في مخاطر االئتمان في بيان الدخل الشامل
 .يتم االعتراف في المبلغ المتبقي من فروقات تقييم القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة •

 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة،  لم تقم الشركة بتصنيف أية مطلوبات مالية ضمن المطلوبات المالية
 .البيانات الماليةعلى ) 9(وعليه فإنه ال يوجد أي أثر من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 :تدني الموجودات المالية - ب

المتبع في معيار المحاسبة الدولي رقم " تحقق الخسارة"باستبدال نموذج ) 9(قام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
والذي " الخسائر االئتمانية المتوقعة"الحتساب التدني في الموجودات المالية الى نموذج النظرة المستقبلية ) 39(

جوهري لتقدير العوامل االقتصادية والتي لها التأثير على قيمة التدني يتطلب استخدام التقديرات واالجتهادات بشكل 
أدوات الدين والمصنفة بالتكلفة  –على الموجودات المالية المبسط وفقاً للنموذج الجديد، حيث سيتم تطبيق هذا النموذج 

رات في أدوات حقوق الملكية، المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر ولكن ليس على االستثما
بشكل أسبق من معيار المحاسبة ) 9(حيث يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية استناداً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ).39(الدولي رقم 

هذا ولم تقم شركة السمرا لتوليد الكهرباء بتطبيق التدني على الموجودات المالية استناداً لكتاب هيئة تنظيم قطاع الطاقة 
والذي أعفى الشركة من التطبيق ، وعليه ابقت الشركة على اتباع  2019شباط  5بتاريخ  2/3/1151والمعادن رقم 

 .يتعلق بالتدني في الموجودات المالية بما) 39(متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 اإليرادات من العقود مع العمالء) 15(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اإليرادات من العقود مع العمالء والذي حدد اطار شامل لتحديد قيمة ): 15(صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وتوقيت االعتراف بااليراد، حيث ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تدخل في عقود توريد خدمات وبضائع 
 إلعدادتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية محاسبية أخرى مثل مع العمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير ال

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم و "تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على عقد إيجار) " 4(التقارير المالية رقم 
عقود ) : 11(المحاسبة الدولي رقم ، هذا وقد حل هذا المعيار بدال من المعيار )17(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 9(

برنامج والء العمالء، ) : 13(االيراد، وتفسير لجنة معايير التقارير ): 18(االنشاء، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
عمليات نقل األصول ) : 18(اتفاقيات انشاء العقارات، وتفسير لجنة معايير تقارير ): 15(تفسير لجنة معايير تقارير 

عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية، هذا ولم يكن هنالك أثر جوهري  –) 31(، والتفسير من العمالء
 .للشركةالمالية  البياناتمن تطبيق المعيار على 

 

  الموجودات والمطلوبات المالية -أ 
 2018كانون الثاني  1السياسة المطبقة من 

 االعتراف والقياس األولي -

يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات . وأدوات الدين بشكل أولي عند نشأتهابالذمم المدينة والقروض يتم االعتراف 
 .طرفًا في األحكام التعاقدية للموجودات او المطلوبات الماليةالشركة صبح تالمالية األخرى بشكل أولي عندما 

دلة مضافًا إليه لألداة الغير مصنفة كأداة بالقيمة العادلة يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العا
 .الربح أو الخسارة تكاليف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائها أو إصدارهابيان من خالل 
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 التصنيف -
 الموجودات المالية 

أو بالقيمة العادلة من خالل بيان بالتكلفة المطفأة : موجودات عند االعتراف األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية الى
 .الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

 

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم تحديدها كأداة بالقيمة العادلة من 
 :خالل بيان الربح أو الخسارة

 .مالية محتفظ بها في نموذج األعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقديةإن هذه الموجودات ال -
 .تكون في تواريخ محددة وهذه التدفقات هي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم -

 

ل إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدها يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشام
 :كأداة بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

أن هذه الموجودات المالية محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية  -
 . وبيع الموجودات المالية

 .التدفقات هي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائمتكون في تواريخ محددة وهذه  -
 

عند االعتراف المبدئي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة، فيجوز للشركة مع عدم الحق بالرجوع عن 
يتم إتخاذ هذه القرارات لكل  .قرارها اختيار عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل

 .استثمار بشكل منفصل

 . ل بيان الربح او الخسارةخالن لة مدلعاابالقيمة االخرى  لمالية ودات اجولماجميع س قيام يت
 

 تقييم نموذج األعمال

ن هذا ة ألظلمحفوى اعلی مستذي يتم خالله االحتفاظ الموجودات المالية لل األعماوذج انمتقوم الشركة بتقييم ألهداف 
 :المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل. دارةإلالی ت إماولمعلم ايدتقل وألعماإدارة ايقة طرجه ل وفضأعلی س يعک

ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز . السياسات واألهداف الموجودة للمحفظة والممارسة لتلك السياسات -
تفاظ بشكل خاص بسعر فائدة معين، أو مطابقة استحقاق الموجودات على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية، مع االح

المالية مع استحقاق أي التزامات ذات صلة أو االستخدامات النقدية المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع 
 .األصول

 .كيف يتم تقييم أداء المحفظة واعداد تقريرها إلدارة الشركة -
وكيفية إدارة هذه ) والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل(أداء نموذج األعمال المخاطر التي تؤثر على  -

 .المخاطر
على سبيل المثال ، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة لألصول  -كيفية احتساب العوائد لمديري المحافظ  -

 .المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المجمعة
مرات وحجم وتوقيت البيع للموجودات المالية في الفترات السابقة، ومبررات هذه العملية والتوقعات بشأن سب عدد ح -

 .المبيعات في المستقبل

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم تقييمها 
 .الل بيان الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خ

 

 دفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقطتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي م -الموجودات المالية 
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يتم . على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي" أصل المبلغ"ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف 
أنها االعتبار للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة على " الفائدة"تعريف 

 .، وكذلك هامش ربح)مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(زمنية معينة وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى 
 

ت ألصل المبلغ والفائدة، اخذ الشركة في االعتبار في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعا
ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير . الشروط التعاقدية لألداة

جراء هذا عند إ. غ والفائدة فقطلمدفوعات ألصل المبتوقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية وعليه ال تستوفي الشرط 
 :التقييم، يأخذ الشركة بعين االعتبار
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 .األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية -
 .ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد -
 .الشروط التي تحدد مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة -

 
 إلغاء االعتراف -

 الماليةاألصول 

 الموجوداتعندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  بالموجودات المالية االعترافبإلغاء  تقوم الشركة
 الموجوداتملكية  ومنافع وجميع مخاطربنقل الحقوق لتلقي التدفقات النقدية التعاقدية  بشكل جوهري ، أو تقومةالمالي
 ومنافعظ بجميع مخاطر احتفاالفيها بشكل جوهري بنقل أو تقم الشركة ي لم أو الت. لطرف اخر في معاملة ةالمالي

 .الموجودات الماليةتحتفظ بالسيطرة على ال الملكية و
 

االعتراف في بيان الربح او الخسارة بالفرق بين القيمة المدرجة للموجودات التي تم الغاء االعتراف فيها والقيمة يتم 
 .الجزء المتراكم في الدخل الشامل للربح او الخسارة المتعلقة بتلك الموجوداتالمتحصلة للبنك ويتم عكس 

 
اي رصيد متراكم من ارباح أو خسائر في الدخل الشامل للموجودات المالية بالقيمة العادلة  2018كانون الثاني  1في 

 .من خالل بيان الدخل الشامل ال يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة
 

 طلوبات المالية الم

 .بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها تقوم الشركة
 

 2018 الثانيكانون  1السياسة المطبقة من  والمطلوبات المالية الموجوداتتعديالت على  -

 

 المعدلة الموجودات المالية

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة إلى  يقوم الشركة، ةمالي الموجوداتإذا تم تعديل شروط 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ب ه يتم الغاء االعترافإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير، فإن .حد كبير

يتم . متعلقة بها أي تكاليف ويضاف اليهابالقيمة العادلة  ةجديد موجودات ماليةيتم إثبات و ةاألصلي ةالمالي الموجودات
 :مستلمة كجزء من التعديل على النحو التالي عموالتاحتساب أي 

 المتعلقة بالموجوداتتكاليف لل تعويضاوالرسوم التي تمثل  ةالجديد للموجوداتتحديد القيمة العادلة  عموالتيتم إدراج  -
 .لموجودات المالية الجديدةالقياس األولي لالجديدة من ضمن 

 .الغاء االعترافعند  يتم إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة -
 

هو تعظيم  بشكل عامصعوبات مالية، يكون هدف التعديل لالمقترض  مواجهة في حالإذا تم تعديل التدفقات النقدية 
لتعديل  الشركة إذا خطط، لشروط التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفةلمستردة لالقيمة ا

تدني  نظر أوالً فيما إذا كان سيتم احتسابيتم ال عندهاالتدفقات النقدية،  اعفاء منبطريقة تؤدي إلى  موجودات مالية
يؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم الكمي . على الموجودات المالية قبل إجراء التعديل الموجودات الماليةعلى جزء من 

 .في مثل هذه الحاالت الغاء االعترافويعني عدم استيفاء معايير 
 

 المعدلةالمطلوبات المالية 

 ماليةات البإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبتقوم الشركة 
لقيمة ن ابيرق بالفراف العتم ايت. بالقيمة العادلة هجديد مطلوبات ماليةفي هذه الحالة، يتم إثبات . بشكل جوهري ةالمعدل

 .الربح او الخسارة بيانعة في وفدلمالمبالغ وا االعترافهاء لغام إلتي تالمالية ت اباولطية للمرفتدلا
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 التدني في قيمة الموجودات المالية -ب 
 2018كانون الثاني  1السياسة المطبقة من 

 األدوات المالية 

 :تعترف الشركة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛ -
 استثمارات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
 الضمانات التعاقدية  -

 .بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة طوال عمر القرض تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة
 

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على عمر األداة المالية هي الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي تنتج عن 
 .التعثر الممكن لألدوات المالية على طول عمر األداة المالية

 
 :التقدير المرجح لخسائر االئتمان والتي تقاس على النحو التاليالخسائر االئتمانية المتوقعة هي 

 .البيانات الماليةالموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ  -
 .المالية التي انخفضت قيمتها في تاريخ البيانات الماليةالموجودات  -
 .التزامات القروض -
 .عقود الضمان -

 

  المركز الماليبيان عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 :كما يلي المركز الماليبيان يتم عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في 
 .مطروحاً من اجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية بالكلفة المطفأة -
 .يتم االعتراف بها كمخصص عامة،بصفة : التزامات القروض وعقود الضمان المالي -
بيان الدخل الشامل فال يتم االعتراف بمخصص في بيان  بالنسبة لسندات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل -

على ايه حال فإن مخصص الخسارة  العادلة،المركز المالي وذلك كون القيمة الدفترية لهذه الموجودات مقاسة بالقيمة 
 .القيمة العادلة احتياطيواالعتراف به في  يتم االفصاح عنه

 )2018كانون الثاني  1السياسة المطبقة قبل ( األدوات المالية -ج 
 الموجودات المالية غير المشتقة -

يتم اإلعتراف المبدئي بباقي . باإلعتراف المبدئي بالقروض والذمم المدينة في التاريخ التي نشأت فيها الشركةتقوم 
في تاريخ ) بما فيها الموجودات المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(الموجودات المالية األخرى 

 .لتعاقدية لألداة الماليةطرفا في األحكام ا الشركةالمتاجرة، وهو التاريخ التي تصبح 
 

الموجودات المالية عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو يتم  بإستبعادالشركة تقوم 
نقل الحق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة التي يتم نقلها بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع 

إن أي فائدة في هذه الموجودات المالية المنقولة التي تم إنشاؤها أو تحتفظ بها . لكية الموجودات الماليةالخاصة بم
 .يتم إثباتها كأصل أو إلتزام منفصلالشركة 

 

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما 
الحقوق القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات تتوفر 

 .وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
 

 

قرض واالرصدة المدينة األخرى وعالقة  وذطرف المطلوب من تشمل الموجودات المالية النقد وما في حكمه و
 .صندوق موظفي الشركةاسكان 

 

المشتقات مبدئياً بالقيمة العادلة، يعترف بأي تكاليف تعامالت تعزى مباشرة في بيان الربح أو الخسارة عند تقاص 
بعد االعتراف المبدئي يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في بيان الربح أو . استحقاقها
 .الخسارة
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 الذمم المدينة
إن مثل هذه . إن الذمم المدينة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في سوق نشط

والحقاً . الموجودات يتم اإلعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة مضافاً لها أية تكاليف معامالت تخصها بشكل مباشر
إن الذمم المدينة تتكون من . كلفة المطفأة مطروحاً منها أية خسائر تدنيلالعتراف المبدئي يتم قياس الذمم المدينة بال

 .المدينة األخرىالمطلوب من طرف ذو عالقة واألرصدة 
 

 النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة النقد وودائع الطلب التي لها تاريخ استحقاق لثالثة أشهر فما دون منذ تاريخ 

لمواجهة  الشركةة لدرجة عالية من مخاطر التغير في القيمة العادلة ويتم استخدامها من قبل الربط وغير معرض
 .التزاماتها قصيرة األجل

 

 ةغير المشتقالمطلوبات المالية 
يتم االعتراف األولي بجميع . يتم االعتراف المبدئي ألدوات الدين المصدرة وملحقاتها في التاريخ التي نشأت فيها

يتم  .صبح االتحاد طرفا في األحكام التعاقدية لألداةيالمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي 
 .براء مسؤولية االتحاد اللتزاماتها التعاقدية، ألغيت أو تنتهيالغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إ

يتم االعتراف المبدئي لمثل هذه . المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة االلتزامات المالية األخرى تصنيف يتم
االعتراف بعد  .تكاليف للمعامالت التي تخصها بشكل مباشر أي منهالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة مطروح 

 .المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
 .ة األخرىالدائن واألرصدة والقروض الذمم الدائنةالمطلوبات المالية األخرى تشمل 

 
 

 )2018كانون الثاني  1السياسة المطبقة قبل ( التدني -د 
 الموجودات المالية -

 .الموجودات المالية في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي حول التدني في قيمتهايتم تقييم 

يعتبر وجود دليل موضوعي حول التدني في قيمة الموجودات المالية عند وجود حدث أو أكثر له أثر سلبي على 
 .التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من تلك الموجودات

التدني في الموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة بأخذ الفرق بين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات يحتسب 
 .النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال

 .يتم إختبار التدني في الموجودات المالية الهامة على أساس إفرادي

ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة التدني، ويتم  يتم عكس خسارة التدني إذا
تسجيل المبلغ المعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة في بيان الربح أو 

 .الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 الموجودات غير المالية -
المدرجة لموجودات الشركة في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هنالك مؤشر حول التدني، يتم مراجعة القيمة 

 .وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات

جيل خسارة التدني في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات، يتم تس
 . في تلك الموجودات

 . أو قيمة استخدامه أيهما أكبر –مطروحا منها تكاليف البيع  –المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل 

 .يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

 رأس المال -ه 
التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة إلى إصدار أسهم عادية يتم إثباتها . الملكيةتصنف األسهم العادية ضمن حقوق 

 .كخصم من حقوق الملكية، صافي من اثر الضرائب
يتم تصنيف المبلغ المدفوع في عملية إعادة شراء أسهم المجموع، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بها مباشرة، صافي 

 .الملكيةمن آثر الضرائب، كخصم من من حقوق 
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 والمعدات واالالتمتلكات الم -و 
 اإلعتراف والقياس -

 .والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمةواالالت تظهر بنود الممتلكات 

 .والمعداتواالالت تتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الممتلكات 

 .والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلةواالالت عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات 

والمعدات بمقارنة المقبوضات من واالالت يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من الممتلكات 
 الخسارةالربح أو خسائر بالصافي ضمن بيان اإلستبعاد مع القيمة المدرجة لتلك البنود وتسجل تلك المكاسب وال

 .الدخل الشامل اآلخرو

 التكاليف الالحقة -
والمعدات ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من واالالت تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات 

تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل  للشركةالمحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية 
 .موثوق، ويتم شطب القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدل

والمعدات في واالالت على صيانة وتشغيل الممتلكات  الشركةتسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها 
  .باستثناء مصاريف الصيانة الرأسمالية  والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها الخسارةالربح أو بيان 

 االستهالك -
يتم االعتراف بمصروف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على 

 .والمعداتواالالت مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود الممتلكات 

 . يتم استهالك األصول المؤجرة على مدة االيجار أو على األعمار االنتاجية للموجودات أيهما أقل

والمعدات خالل السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كما واالالت إن نسب االستهالك المقدرة للممتلكات 
 :يلي

 %االستهالك   االصل
 4  يةزوحدات بخارية و غا

 10-2  مباني
 4  الغاز تحويلمحطة 

 4  خزانات وقود
 العمر المتبقي للوحدة التشغيلية  ةقطع غيار استراتيجي

 25-5  أخرى
   

 
 اإلعتراف باإليراد  -ز 

 .يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق

يتم االعتراف باإليرادات عند وجود ادلة مقنعة والتي عادةً في شكل اتفاقيات بيع منفذة يتم بموجبها تحويل المخاطر 
 .  الجوهرية ومنافع الملكية إلى العميل

يتم االعتراف بإيراد الخدمات في بيان الربح أو الخسارة بما يتناسب مع مرحلة انجاز المعاملة بتاريخ التقرير، يتم 
 .تقييم مرحلة االنجاز بالرجوع الى الدراسات االستقصائية للعمل المنجز

العتبار العقد عقد تأجير، تقوم الشركة بفصل المدفوعات والمبالغ االخرى التي عند بدء أو إعادة تقييم الترتيبات 
 . لة النسبيةيتطلبها الترتيب لعقد االيجار او للعناصر المتعلقة بها وتصنيفها على أساس قيمتها العاد

 .المصنفة كعقود ايجار كايجارات تشغيلية وال يتم االعتراف بها ضمن بنود بيان المركز المالي االيراداتيتم تصنيف 

 .يتم االعتراف بايرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة
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 مخزون الوقود وقطع الغيار -ح 
يظهر المخزون بالكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وتحدد الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح والتي 
تشتمل على النفقات المتكبدة عند الحصول على المخزون او نفقات االنتاج او كلف التحويل والكلف االخرى التي يتم 

 . لراهنةتكبدها عند احضار المخزون الى الموقع وبحالته ا

 .تتمثل القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للشركة مطروحاً منه تكاليف البيع المتوقعة

وللبنود الراكدة % 50خمس سنوات بنسبة الراكدة ألكثر من  والمستهلكات قطع الغيارمخزون احتساب تدني لبنود يتم 
 .تخفيضها مباشرة من قيمة الوحدةو يتم % 100ألكثر من ست سنوات بنسبة 

 

 المدينةوالدائنة حساب الفائدة  -ط 
 القيمة الدفترية اإلجمالية لألصلعلى اجمالي  طريقة الفائدة الفعالةاستخدام يتم  المدينةوالدائنة الفوائد عند احتساب 

تم تعديل معدل الفائدة ي. لاللتزامات الماليةإلى التكلفة المطفأة  أو) ال يكون االصل المالي متدني ائتمانية عندما( المالي
 .لتعكس التغيرات في اسعار الفائدة في السوقدورية للتدفقات النقدية التقييم  عادةإلالفعلي كنتيجة 

 
من خالل الدائنة بعد االعتراف األولي، يتم احتساب الفوائد  اائتمانيمتدنية المالية التي أصبحت  للموجوداتبالنسبة 

متدنية المالية  الموجودات تعدم ل في حال. ماليةال للموجوداتالتكلفة المطفأة  صافي ل الفائدة الفعلي علىتطبيق معد
 .مرة اخرى األساس اإلجماليالدائنة على د ئوالفا احتسابم يت اائتماني

 
تطبيق معدل الدائنة بساب الفوائد تحاعند االعتراف األولي، يتم  اائتمانيمتدنية بالنسبة للموجودات المالية التي كانت 

للتكلفة  ساس إجمالياألال يعود إلى  حتساب الفوائد الدائنةا. للموجودات الماليةلتكلفة المطفأة لالفائدة الفعلي المعدل 
 .اائتمانيحال تحسن الموجودات المالية  في، حتى المطفأة

 
 عقود االيجار -ي 

 
 تأجير تمويلي  – ةالشركة كمستأجر

س قيام يت. والمنافع كعقود إيجار تمويليلمخاطر اكبير من ء جز الشركةلى ل إلتي تحوا الموجوداترات يجاتصنف إ
 . ايهما اقل رإليجات اعاوفدلمنی دألد الحالية للحالقيمة ااو لة دلعااقيمته وي بمبلغ يسارة بشكل أولي جؤلمودات اجولما
 

 .وفقًا للسياسة المحاسبية المطبقة على تلك الموجوداتالمالية ات يتم معاملة الموجود المبدئي، لالعتراف االحق
 

 .يتم توزيع الحد االدنى لمدفوعات االيجار تحت عقد التأجير التمويلي بين تكاليف تمويل وسداد أصل التمويل
 

 تأجير تشغيلي  – ةالشركة كمستأجر
 .المركز المالي بياناالخرى للموجودات كااليجارات التشغيلية وال يتم االعتراف بها في رات يجااإلتصنف 

 

الربح او الخسارة بطريقة القسط الثابت ويتم االعتراف بحوافز  بياناالعتراف بالدفعات تحت االيجار التشغيلي في يتم 
 .ى فترة اإليجاراإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات اإليجار، على مد

   

 تاجير تمويلي  -ةالشركة مؤجر
نافع من الموجودات والم في عقد اإليجار الذي ينقل إلى حد كبير جميع المخاطرللموجودات مؤجر ال صنف الشركةت

كتأجير تمويلي ويتم االعتراف بذمم مدينة مساوية لصافي االستثمار في الموجودات المالية من ضمن  للمستأجر
 .القروض الممنوحة

 
 مصاريف التمويل -ك 

التي ال تعود بشكل يتم اإلعتراف بكل تكاليف اإلقتراض . االقتراضتتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على  
في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر باستخدام طريقة تاج أصول مؤهلة مباشر إلى اقتناء أو إنشاء او إن

 .الفائدة الفعالة
 

  



 شركة السمرا لتوليد الكهرباء
  )محدودة خاصةشركة مساهمة (

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

20 

 المعامالت بالعمالت األجنبية -ل 
  .يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت 

والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني بتاريخ البيانات المالية بأسعار يتم ترجمة الموجودات 
 .الصرف السائدة في ذلك التاريخ

العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بين الكلفة المطفأة بالدينار األردني في بداية السنة ) خسائر(تمثل مكاسب 
دة الفعال والدفعات خالل السنة والكلفة المطفأة بالعملة األجنبية مترجمة إلى الدينار والمعدلة باستخدام معدل الفائ

 .األردني بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة

يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إلى الدينار األردني 
 .تاريخ تحديد قيمتها العادلة بأسعار الصرف السائدة في

 الخسارةالربح أو يتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى الدينار األردني في بيان 
 .الدخل الشامل اآلخرو

 
 القيمة العادلة -م 

وراغبة في التعامل وبنفس تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة 
 .شروط التعامل مع الغير

بتاريخ البيانات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة ) بيع مطلوبات/ شراء موجودات (ان أسعار اإلغالق 
 .للموجودات المالية التي لها أسعار سوقية

المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات 
قيمتها العادلة بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها الى حد كبير أو باستخدام تقنية القيمة المالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر فائدة أداة مالية مشابهة أو باستخدام طريقة صافي قيمة األصول 

 .ستثمارات في الوحدات االستثماريةلال
 

 لتقاصا -ن 
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما 
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات 

 . وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
 

 المخصصات -س 
بتاريخ بيان المركز المالي ناشئة ) قانونية أو تعاقدية(إلتزامات  الشركةالعتراف بالمخصصات عندما يكون على يتم ا

عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل 
النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق  يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات. يعتمد عليه

 .الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام

 
 مصاريف التمويل -ع 

الربح أو يتم اإلعتراف بكل تكاليف اإلقتراض في بيان . تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على اإلقتراض
 .وخسائر العملة األجنبية بالصافي باستخدام طريقة الفائدة الفعالة وتظهر أرباح اآلخر الشامل الدخلالخسارة و

 

 ضريبة الدخل -ف 
يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في 

الدخل الشامل اآلخر اال إذا كان يتعلق باندماج األعمال، كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود و الخسارةالربح أو بيان 
الدخل و الخسارةالربح أو و الدخل الشامل اآلخر ضمن بيان  الخسارةالربح أو تم اإلعتراف بها مباشرة ضمن بنود 

 .الشامل اآلخر

الربح الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على 
 .بتاريخ البيانات المالية إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة
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 يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات
  .المالية والمبالغ المحددة ألغراض احتساب الضرائب

تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بناًء 
 .على القوانين السائدة في تاريخ البيانات المالية

إذا كان هنالك حق قانوني يلزم التقاص بين الموجودات يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة 
والمطلوبات الضريبية الحالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس 

الخاضعة للضريبة أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة  الشركة
 .ية بالصافي، أو أن موجودات ومطلوبات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقتالحال

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من 
 .خاللها اإلستفادة من الفروقات المؤقتة

سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق  يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل
 .المنافع الضريبية المرتبطة بها

يتم اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات زمنية مؤقتة والمتعلقة بالمصاريف الغير خاضعة 
 .للضريبة في هذه البيانات المالية المرفقة

وفقاً لقانون ضريبة الدخل السائد في المملكة األردنية % 24تحتسب الضرائب الحالية المستحقة بمعدل ضريبة دخل  -
 .هذه البيانات الماليةالهاشمية المطبق بتاريخ 

 

 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة )4
المفعول بعد السنة المالية التي تبدأ إن عدد من المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات ستصبح سارية 

وما بعد، ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية، تقوم الشركة بتقييم تأثير أي  2019في األول من كانون الثاني 
 .من تعديالت وتطويرات المعايير الجديدة

أدناه قد تم إصدارها بشكل نهائي ولكنها غير سارية ان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المذكورة 
 :المفعول بعد، حيث لم تقم الشركة بتطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة علماً أنها متاحة للتطبيق المبكر

 :المعايير
 

تطبيق مع السماح بال 2019كانون الثاني  1يطبق في (عقود التأجير ) 16(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 ).المبكر

 ). مع السماح بالتطبيق المبكر 2021كانون الثاني  1يطبق في (عقود التأمين ) 17(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
يطبق (عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل  (23)تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -

 ).2019كانون الثاني  1في 
 :تعديالت

كانون  1يطبق في (ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي ) 9(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 ).2019الثاني 

كانون الثاني  1يطبق في (تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية ) 19(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
2019.( 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد ( 2017 - 2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
ومعيار المحاسبة ) 12(ومعيار المحاسبة الدولي ) 11(والمعايير الدولية للتقارير المالية ) 3(التقارير المالية رقم 

 ).2019ثاني كانون ال 1يطبق في ( -) 23(الدولي رقم 
البيع او المساهمة في ) 28(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) 10(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

 ).لم يحدد موعد التطبيق(الموجودات بين المستثمر وشركائه أو المشروع المشترك 
 

داد البيانات المالية في التواريخ المحددة أعاله والتي بتطبيق هذه المعايير والتعديالت عند إع الشركةهذا وتتوقع إدارة 
وفيما يلي أهم جوانب ) 16(بإستثناء المعيار الدولي رقم للشركة،  لن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية

 :التطبيق
 

 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
كبديل للمعايير المتعلقة باإليجار بما  2016كانون الثاني  13بتاريخ ) 16(صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والتفسيرات المتعلقة بها ليصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ بعد ) 17(في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 
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يعتمد على اظهار  موحدمحاسبي وذج نم )۱٦(م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيادم ايق، حيث  2019كانون الثاني  1
 :، وفيما يلي أهم جوانب التطبيق نيرللمستأج االرصدة المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية ضمن البيانات المالية

 
 مستأجرةك شركةعقود اإليجار التي تكون فيها ال:اوال

 والمتمثلالذي والتزام يقابله و (Right of Use)حقه في استخدام األصل  لذي يمثلبأصل وايعترف المستأجر 
على أن تكون قيمة األصل او اإللتزام مخصومة على الفترة الزمنية المتوقعة إلستمرار هذه العقود ،  اإليجار اتبدفع

ومصروف ) Right of Use( ستخدام االصلحق الالك تبتكلفة اإلهمع مرور الوقت  الشركةوكنتيجة لذلك ستعترف 
 قدسابقا  الشركة، في حين كانت  على التزامات اإليجارالناتج عن إعادة تقدير قيمة المطلوبات المخصومة فائدة 

 .دون قيد ألي أصل أو إلتزام عقد اإليجار  اعترفت بنفقات اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة
 

،  ملزمةعلى أنها  كانت تعتبربمخصصات عقود التأجير التشغيلي التي  الشركةعترف باإلضافة إلى ذلك ، لن ت
ضمن بيان  بتضمين المدفوعات المستحقة بموجب عقد اإليجار في التزامات عقد التأجيرلشركة ذلك، ستقوم ال وعوضاً 

 .المركز المالي
 
 

 :معينة للتطبيق تتمثل فيإعفاءات المعيار  مهذا وقد قد
 ) شهر 12أقل من ( قصيرة األجلإذا ما كانت فترة اإليجار  -
 القيمة  منخفض األصلتأجير عقد اإليجار مرتبط  ب -

 .السابقة دون تعديلة يمحاسبالسياسات ال وفي حال توفر أحد هذه الشروط ، للشركة اإلبقاء على
 

 .للشركةالمالية  البياناتلم يكن هنالك أثر جوهري من تطبيق المعيار على 
 

 مؤجرالشركة كعقود اإليجار التي تكون فيها :ثانيا
 . عن المعايير السابقة) 16(لم يكن هنالك تأثيرات جوهرية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 االنتقال الى المعيار الجديد: ثالثاً 
الخيار الثاني دام باستخ،  2019كانون الثاني  1في  16م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياق ابيطلتشركة لطط اتخ

 تعديل ألرقامدون بالفترات المتبقية على العقود القائمة كأصول وإلتزامات سيتم االعتراف حيث سيتم دل ، لمعاللنهج 
 .المقارنة



  شركة السمرا لتوليد الكهرباء
  )محدودة شركة مساهمة خاصة(

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 

23 

 )معدل( معداتاالت وممتلكات و )5

 

 1,250,000حيث تم تعديل كلفة الوحدات الغازية األولى والثاني�ة والثالث�ة والرابع�ة بمبل�غ  )27(كما يرد في اإليضاح رقم ولوحدات التوليدية المشار اليها أعاله بقيمة التعبئة االولية لوقود الديزل االفتتاحية لرصدة األقامت الشركة بتعديل *   
 .دينار 865,200ومجمع استهالك كل منها بمبلغ  دينار لكل وحدة 7,210,000زية الخامسة والسادسة بمبلغ اوكلفة الوحدات الغدينار  350,000ومجمع استهالك كل منها بمبلغ دينار لكل وحدة 

   .المستبدل في الوقت الذي تم فيه الحصول عليه قامت الشركة باستبعاد بعض الممتلكات والمعدات باستخدام مبدأ كلفة االستبدال وذلك لتعذر المنشأة تحديد القيمة الدفترية لكلفة الجزء **
إن هذه األراضي مملوكة للشركة من خ�الل ق�رارات مص�ادق عليه�ا  ، حيثوانما مسجلة باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركةدينار غير مسجلة باسم  89,940يتضمن بند الممتلكات واالالت والمعدات أراضي بصافي قيمة دفترية ***

 .من المحاكم األردنية المختصة
 وبالتالي فإنها تعتبر كموجودات مؤجرة "تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على عقد إيجار ) " 4(تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم متطلبات إن الموجودات خاضعة ل

 الكلفة 
 

 االستهالك المتراكم 
 

 بالدينار األردني
 

كانون الثاني  1
2018 

 
 

 اضافات

 
 

 تحويالت

 
 

 ** استبعادات

 
كانون االول  31

2018 

  
كانون الثاني 1

 استبعادات تحويالت استهالكات 2018
كانون اول  31

2018 

صافي القيمة 
 31الدفترية كما في 

 2018كانون األول 
 3,526,083 -  -  -     -     -   3,526,083    -  (61,243,515) 21,375,715 43,393,883 مشاريع تحت التنفيد

 5,873,490 -  -  -  -    -   5,873,490    -   175,707     -  5,697,783 اراضي 
دفعات على حساب اراضي 

 مستملكة
286,755  98,579 (175,707)  -    209,627   -    -  -  -  - 209,627 

 28,816,562 31,118,217 -  -  2,268,824 28,849,393  59,934,779    -     -     -  59,934,779 وحدة توليد بخارية اولى

 64,521,288 32,934,781 -  -  3,859,646 29,075,135  97,456,069    -     -     -  97,456,069 وحدة توليد بخارية ثانية

 103,287,076 17,082,600 -  -  4,814,787 12,267,813  120,369,676    -     -     -  120,369,676 وحدة توليد بخارية ثالثة

 59,270,299 1,973,216 -  -  1,973,216    -   61,243,515    -   61,243,515      -  وحدة توليد بخارية رابعة

 16,034,558 15,465,918 )1,673,907( -  1,283,302 15,856,523  31,500,476    (3,207,335)    -   3,207,335  31,500,476 *وحدة توليد غازية اولى 

*وحدة توليد غازية ثانية   31,500,476  -     -     -    31,500,476  15,853,415 1,184,393  -  - 17,037,808 14,462,668 

*وحدة توليد غازية ثالثة   42,152,403  -     -     -    42,152,403  17,468,024 1,618,152  -  - 19,086,176 23,066,227 

*وحدة توليد غازية رابعة   39,210,665  -     -     -    39,210,665  15,288,957 1,528,978  -  - 16,817,935 22,392,730 

*وحدة توايد غازية خامسة   76,887,761  6,785,283   -    (6,785,283) 76,887,761  20,191,708 3,121,153  - )2,109,544( 21,203,317 55,684,444 

 57,305,390 23,134,656 -  -  3,217,602 19,917,054  80,440,046    -     -     -  80,440,046 *وحدة توليد غازية سادسة 

 58,964,510 16,700,116 -  -  3,026,585 13,673,531  75,664,626    -     -     -  75,664,626 وحدة توليد غازية سابعة

 2,492,090 1,467,005 -  -  123,458 1,343,547  3,959,095    -     -   34,109  3,924,986 مباني 

 1,282,610 1,521,890 -  -  105,498 1,416,392  2,804,500    -     -     -  2,804,500 محطة تحويل غاز

 834,318 1,020,166 -  -  69,543 950,623  1,854,484    -     -     -  1,854,484 خزانات وقود

***قطع غيار استراتيجية   23,324,424 15,811,633 - - 39,136,057  1,203,606 1,080,610 - - 2,284,216 36,851,841 
 589,825 3,091,673 -  -  291,219 2,800,454  3,681,498    -     -   62,722  3,618,776 اخرى

 740,022,568 47,375,376 - (9,992,618) 777,405,326  196,156,175 29,566,966 - (3,783,451) 221,939,690 555,465,636 
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 )ومعدات واالت ممتلكاتملحق (

 
دينار  1,250,000حيث تم تعديل كلفة الوحدات الغازية األولى والثانية والثالثة والرابعة بمبلغ ) 27(لوحدات التوليدية المشار اليها أعاله بقيمة التعبئة االولية لوقود الديزل وكما يرد في اإليضاح رقم االفتتاحية لرصدة األقامت الشركة بتعديل *   

 .دينار 576,800دينار لكل وحدة ومجمع استهالك كل منها بمبلغ  7,210,000دينار وكلفة الوحدات الغازية الخامسة والسادسة بمبلغ  300,000لكل وحدة ومجمع استهالك كل منها بمبلغ 
إن هذه األراضي مملوكة للشركة م�ن خ�الل ق�رارات مص�ادق عليه�ا م�ن حيث . دينار غير مسجلة باسم الشركة وانما مسجلة باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية 89,940يتضمن بند الممتلكات واالالت والمعدات أراضي بصافي قيمة دفترية **

 .المحاكم األردنية المختصة
 .وبالتالي فإنها تعتبر كموجودات مؤجرة "تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على عقد إيجار ) " 4(تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تطلبات إن الموجودات خاضعة لم

  االستهالك المتراكم   الكلفة 

 
 بالدينار األردني

 يانون الثانك1
2017 

 
 

 االضافات

 
 

 تحويالت

 
 

 استبعادات

 
31 

كانون االول 
2017  

 
 

كانون الثاني  1
 استبعادات تحويالت استهالكات 2017

كانون اول  31
2017 

صافي القيمة 
الدفترية كما في 

كانون األول  31
2017 

صافي القيمة 
 1الدفترية كما في 

 2017كانون األول 
 2,765,392 43,393,883 - - - - -  43,393,883 - - 40,628,491 2,765,392 مشاريع تحت التنفيذ

 5,207,181 5,697,783 - - - - -  5,697,783 - 490,602 - 5,207,181 اراضي 
دفعات على حساب اراضي 

 - )490,602( 420,080 357,277 مستملكة
 

286,755  - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
286,755 

 
357 277 

 33,354,210 31,085,386 28,849,393 - - 2,268,824 26,580,569  59,934,779 - - - 59,934,779 وحدة توليد بخارية اولى
 72,240,580 68,380,934 29,075,135 - - 3,859,646 25,215,489  97,456,069 - - - 97,456,069 وحدة توليد بخارية ثانية
 112,916,650 108,101,863 12,267,813 - - 4,814,787 7,453,026  120,369,676 - - - 120,369,676 وحدة توليد بخارية ثالثة
 16,828,346 15,643,953 15,856,523 - - 1,184,393 14,672,130  31,500,476 - - - 31,500,476 *وحدة توليد غازية اولى 
*وحدة توليد غازية ثانية   31,500,476 - - - 31,500,476  14,669,022 1,184,393 - - 15,853,415 15,647,061 16,831,454 
*وحدة توليد غازية ثالثة   42,152,403 - - - 42,152,403  15,849,881 1,618,143 - - 17,468,024 24,684,379 26,302,522 

*وحدة توليد غازية رابعة   39,210,665 - - - 39,210,665  13,759,970 1,528,987 - - 15,288,957 23,921,708 25,450,695 
*وحدة توايد غازية خامسة   76,887,761 - - - 76,887,761  17,116,198 3,075,510 - - 20,191,708 56,696,053 59,771,563 
 63,740,594 60,522,992 19,917,054 - - 3,217,602 16,699,452  80,440,046 - - - 80,440,046 *وحدة توليد غازية سادسة 
 65,017,680 61,991,095 13,673,531 - - 3,026,585 10,646,946  75,664,626 - - - 75,664,626 وحدة توليد غازية سابعة

 2,644,147 2,581,439 1,343,547 )19,545( 33,770 121,714 1,207,608  3,924,986 )19,545( 87,966 4,810 3,851,755 مباني 
 1,493,606 1,388,108 1,416,392 - - 105,498 1,310,894  2,804,500 - - - 2,804,500 محطة تحويل غاز

 973,404 903,861 950,623 - - 69,543 881,080  1,854,484 - - - 1,854,484 خزانات وقود
 18,781,073 22,120,818 1,203,606   1,203,606 -  23,324,424 - - 4,543,351 18,781,073 قطع غيار استراتيجية

 1,039,050 818,322 2,800,454 )6,616( )33,770( 288,234 2,552,606  3,618,776 )6,616( )87,966( 121,702 3,591,656 أخرى
              

 694,330,295 45,718,434 - )26,161( 740,022,568  168,614,871 27,567,465 - )26,161( 196,156,175 543,866,393 525,715,424 
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 وقود وقطع غيارمخزون  )6
كانون األول 31كما في    
 2018  2017 

    

 13,020,561  12,466,294 الوقود
 7,205,790  7,731,619  مستهلكاتقطع غيار و

 6,254,837  3,340,007  اتيطلباعتمادات مستندية و
     

  23,537,920  26,481,188 
 )375,388(  )1,094,834(  مخصص تدني قطع الغيار

     

 26,105,800  22,443,086  المجموع 
 

 

 :إن الحركة الحاصلة على مخصص تدني قطع الغيار كانت كما يلي
 2018  2017 

    
 -  375,388 الرصيد بداية السنة

 375,388  719,446 المكون خالل السنة 
    

 375,388  1,094,834 الرصيد في نهاية السنة
 

 اسكان موظفي الشركةصندوق قرض  )7
 

ناءا على قرار مجلس إدارة الشركة، إن هذا الق�رض يمثل هذا البند قيمة القرض الممنوح لصندوق اسكان موظفي الشركة ب
 .زمني محدد للسدادممنوح بدون فائدة واليوجد له جدول 

 
 رصدة مدينة أخرىأ )8

كانون األول 31كما في    
 2017  2018 بالدينار األردني

    

 550  11,422,413 تأمينات مستردة
 6,218,412   255,202 لموردينمقدمة  اتدفع

 124,335  131,354  مصاريف مدفوعة مقدما 
 23,915  23,564 مم موظفينذ

    

 11,832,533  6,367,212 
 

 عالقة اتذأطراف معامالت مع  )9
ط��راف ذات العالق��ة الش��ركات الش��قيقة والش��ركاء الرئيس��يين وأعض��اء هيئ��ة م��ديرين واإلدارة التنفيذي��ة العلي��ا األتش��مل 

ذات العالق�ة حي�ث كان�ت المع�امالت األط�راف للشركة، وقد أقرت ادارة الشركة سياسة لألسعار وش�روط المع�امالت م�ع 
 .ضمن النشاطالحاصلة 

 
مطلوب من طرف ذو )  9-1

 )معدل(عالقة 
 

 طبيعة العالقة
  

كانون األول 31كما في   
 1كما في 

كانون الثاني 
 2017  2018   بالدينار األردني 2017

       
 8,143,428 28,607,141    33,528,018  شركة شقيقة شركة الكهرباء الوطنية

       

   33,528,018    28,607,141 8,143,428 
 

 .إن األرصدة أعاله ال تتقاضى فائدة وال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد
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 : فيما يلي تحليل أعمار هذه الذمم التجارية
 

 2017  2018  بالدينار األردني
     

 28,607,141    33,528,018  سنةأقل من 
 -  -  أكثر من سنة

     

  33,528,018    28,607,141 
 

 المعامالت مع طرف ذو عالقة) 9-2
 

كانون األول 31كما في   طبيعة التعامل   
 2017  2018   بالدينار األردني

      

 79,311,570  84,180,441  ايرادات تأجير شركة الكهرباء الوطنية
 1,935,484  3,499,718  ايرادات مبيعات طاقة شركة الكهرباء الوطنية

 
 

 رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا) 3- 9
 

دينار للسنة المنتهية في  44,046بلغت رواتب ومكافآت وتنقالت اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس االدارة قصيرة األجل 
 ).دينار 40,683: 2017. (2018كانون األول  31

 
 هنقد وما في حكمال )10

كانون األول 31كما في    
 2017  2018 بالدينار األردني

    

 8,675,100  3,759,458 حساب جاري – حساب الخزينة الموحد
 4,200  3,500 سلف نثرية

    

 3,762,958  8,679,300 
 

 االحتياطيات )11
 

 اإلجبارياالحتياطي  - أ
م�ن أرب�اح الش�ركة الص�افية للس�نة ال�ى االحتي�اطي الق�انوني بحي�ث ي�تم % 10بموجب قانون الشركات األردن�ي ي�تم تحوي�ل 

 .من رأس المال وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين% 25احتساب هذا اإلحتياطي في نهاية كل سنة مالية وبحد أقصى 
 

 االختيارياالحتياطي  - ب

خ�الل % 20تمثل المبالغ المجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح الس�نوية قب�ل الض�رائب وبنس�بة ال تزي�د ع�ن 
االحتياطي في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو جزء من�ه السنة ويستخدم هذا 

 .على الشركاء
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 القروض )12

 
 .باستثناء قرض المشتريات ممنوح بموجب اعتماد بنكي والتأمينات البنكية على االعتماد إن القروض أعاله ممنوحة للشركة بضمان حكومة المملكة األردنية الهاشمية -

 
 
 

 2018كانون األول  31كما في 
 

 الجهة المقرضة
 

 منح القرض
 

 العملة
القيمة االصلية 

 للقرض
تاريخ السداد التام 

 للقرض
الفائدةمعدل   

 الجزء المتداول %
الجزء غير 

 لمجموعا المتداول
         

مليون 14 يورو 2017كانون األول  19 قروض مشتريات 2019نيسان  1   - 11,442,731 - 11,442,731 
587الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي  2013شباط  1  مليون 30 دينار كويتي  2034اذار  1   3  3,791,853   53,301,851   57,093,704  

542الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2009كانون االول  16  مليون 30 دينار كويتي  2032ايلول  1   3  3,791,853   49,364,309   53,156,162  

567الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2012حزيران  12  مليون 30 دينار كويتي  2032تموز  1   3  3,838,666   50,975,960   54,814,626  
524الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2008أذار  10  مليون 30 دينار كويتي  2033شباط  1   4,5  4,025,918   46,063,992   50,089,910  

802الصندوق الكويتي للتنميه االقتصادية العربية  2010أذار  18  مليون 18,5 دينار كويتي  2034نيسان  15   3  2,165,101   29,044,770   31,209,871  

515الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي مليون 20 دينار كويتي 2007ايار  7  2029اب  1   4,5  2,668,341   26,800,443   29,468,784  

2010 نيسان 14 20-518الصندوق السعودي للتنمية  مليون 193 لایر سعودي  2030نسيان 1   2  2,437,592   24,666,475   27,104,067  

462الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2005ايار  8  مليون 21 دينار كويتي  2027ايار  1   4,5  2,808,780   21,065,850   23,874,630  

848العربيةالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  2012تموز  1  مليون 15 دينار كويتي  2035تموز  15   2.5  1,597,260   27,953,168   29,550,428  

696الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  2005اذار  9  مليون12,250 دينار كويتي  2025تشرين الثاني  15   4  1,638,455   10,603,145   12,241,600  

620العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي الصندوق  مليون 16 دينار كويتي  2015ايار  17  2038حزيران  1   3 -  27,037,499   27,037,499  

2015تشرين الثاني  30 21-643الصندوق السعوي لللتنمية  مليون 200 لایر سعودي  2040حزيران  15   2 -  28,680,580   28,680,580  

         
      40,206,550 395,558,042 435,764,592 
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 )القروضيتبع (

 
 

 2017كانون األول  31كما في 
 

 الجهة المقرضة
 
 القرضتايخ منح 

 
 العملة

القيمة االصلية 
 للقرض

تاريخ السداد التام 
 للقرض

 معدل الفائدة
 الجزء المتداول %

الجزء غير 
 لمجموعا المتداول

         
587الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي  مليون 30 دينار كويتي  2013شباط  1  2034اذار  1   3 3,812,751 57,408,364 61,221,115 
542الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2009كانون االول  16  مليون 30 دينار كويتي  2032ايلول  1   3 3,812,751 53,449,121 57,261,872 
567الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2012حزيران  12  مليون 30 دينار كويتي  2032تموز  1   3 3,859,822 55,116,726 58,976,548 

524الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2008أذار  10  مليون 30 دينار كويتي   2033شباط  1   4,5 4,048,106 50,365,967 54,414,073 

802الصندوق االكويتي للتنميه االقتصادية العربية  2010أذار  18  مليون 18,5 دينار كويتي   2034نيسان  15   3 2,177,034 31,381,878 33,558,912 
515الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي مليون 20 دينار كويتي 2007ايار  7  2029اب  1   4,5 2,683,047 29,631,195 32,314,242 

2010نيسان  14 20-518الصندوق السعودي للتنمية  مليون 193 لایر سعودي  2030نسيان 1   2 2,438,622 27,115,512 29,554,134 
462الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي 2005ايار  8  مليون 21 دينار كويتي  2027ايار  1   4,5 2,824,260 24,006,210 26,830,470 

848الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 2012تموز  1  مليون 15 دينار كويتي  2035تموز  15   2.5 1,765,162 29,713,289 31,478,451 

696الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  2005اذار  9  نوملي 12,250 دينار كويتي  2025تشرين الثاني  15   4 1,647,485 12,309,067 13,956,552 

620الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي  مليون 16 دينار كويتي  2015ايار  17  2038حزيران  1   3 - 18,328,532 18,328,532 

2015تشرين الثاني  30 21-643الصندوق السعوي لللتنمية  مليون 200 لایر سعودي   2040حزيران 15   2 - 18,337,503 18,337,503 
         

      29,069,040 407,163,364 436,232,404 
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  المخصصات )13
 

مكافاة مخصص   
 نهاية الخدمة

 مخصص  
 قضايا

 
 المجموع 

       2018كانون األول  31كما في 
       

 263,518  -  263,518  الرصيد في بداية السنة
 207,338  177,925    29,413  مخصص خالل السنة
 )40,269(  -  )40,269(  المدفوع خالل السنة

       

 430,587  177,925  252,662  الرصيد في نهاية السنة
       

       2017كانون األول  31كما في 
       

 253,505  -  253,505  الرصيد في بداية السنة
 18,834  -  18,834  مخصص خالل السنة
 )8,821(  -  )8,821(  المدفوع خالل السنة

       
 263,518  -  263,518  الرصيد في نهاية السنة

 
 :المخصصات كما يليهذا وتوزع 

 كانون األول 31كما في  
 2018  2017 

    
 -  177,925 مخصصات قصيرة األجل
 263,518  252,662 مخصصات طويلة األجل

    

 430,587  263,518 

 
 )معدلة( ذمم دائنة )14

  كانون األول 31كما في  
كانون  1كما في 
 2017األول 

  
2018 

  
2017 

     
 - 3,335,499  3,335,499 ذمم وقود

 - 5,545,459  2,404,233 ذمم مقاولين
 357,277 737,631  1,096,874 ذمم أخرى

     

 6,836,606  9,618,589 357,277 
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 دائنة أخرى  أرصدة )15
 كانون األول 31كما في  

 2018  2017 
    

 5,656,709  5,287,950 متحجزات مقاولين
 2,092,122   2,184,850  المياهامانات سلطة 

 715,096   1,024,983  امانات وزارة المالية
 425,339  342,589  مصاريف مستحقة 

 28,569  65,895  ذمم موظفين
 8,636   8,315 ةقامانات متفر

    
 8,914,582  8,926,471 

 
 مخصص ضريبة الدخل  )16
 2018  2017 

    
 2,410,276  4,479,748 الرصيد بداية السنة

 6,486,747  6,946,212 المكون خالل السنة 
 7,517  2,164 ضريبة دخل سنوية سابقة

 )4,424,792(  )7,781,923( المدفوع خالل السنة
    

 4,479,748  3,646,201 الرصيد في نهاية السنة
    

وفقا لقانون  2018كانون األول  31تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج اعمال الشركة للسنة المنتهية في 
 . وتعديالته الالحقة 2014لعام  34ضريبة الدخل رقم 

 

كما قامت الشركة  ،2016حتى نهاية العام حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
حتى تاريخ اعداد هذه ولم يتم مراجعته من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  2017للعام التقدير الذاتي  بتقديم كشف

إن المخصصات المرصودة في البيانات المالية كافية ، هذا وباعتقاد ادارة الشركة ومستشارها الضريبي البيانات المالية
 .ريبيةلمواجهة االلتزامات الض

 :مع الربح الضريبيفيما يلي تسوية الربح المحاسبي و 
 2018  2017 
    

 21,064,099  30,049,001 الربح المحاسبي
 (16,338)   )2,033,239( ايرادات غير خاضعة للضريبة :يطرح 
 5,980,350  926,786 مصاريف غير مقبولة ضريبيا : يضاف 

    

 27,028,111  28,942,548 الضريبيالربح 
 %24  %24 الضريبة نسبة 

    

 6,486,747  6,946,212 ضريبه دخل السنة
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 )معدلة(  يراداتالا )17
 كانون األول 31للسنة المنتهية في  

 2018  2017  
    

 79,311,570  84,180,441 *ايرادات تأجير موجودات توليد الطاقة الكهربائية
 1,935,483  3,499,718 المتجددةمبيعات الطاقة ايرادات 

    

 87,680,159  81,247,053 
 

 إلع�دادتفسير لجنة تفس�يرات المع�ايير الدولي�ة قامت الشركة باالعتراف بايرادات تأجير الوحدات التشغيلية على أساس * 
 ".حتوي على عقد إيجارت اتترتيبال تتحديد ما إذا كان) " 4(التقارير المالية رقم 

 
 محطةالصيانة و تشغيل تكلفة   )18

 كانون األول 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    

  4,278,852    4,743,230  ومنافع موظفين رواتب
  516,960    537,460  مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

  325,768    344,836  مساهمة الشركة في صندوق االدخار
  243,144    232,714  وتأمين الحياة  الصحيمساهمة الشركة في التامين 

  18,834    29,413  مكافأة نهاية الخدمة
 3,122,117  3,366,662 صيانة

 375,388  719,446 تدني قطع غيار
 726,556  667,554 رخص حكومية
 256,307  320,433 مياه و كهرباء
 158,107  106,602 مواد كيماوية
 30,710  61,265 سالمة عامة

 52,298  45,398 مختبرات 
 13,852  21,161 وقود مستهلك 

 10,264  - أخرى
    

 11,196,174  10,129,157 
 

 
  



  شركة السمرا لتوليد الكهرباء
  )محدودة شركة مساهمة خاصة(

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 

32 

 مصاريف ادارية )19
 كانون األول 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    

  882,694    875,883  ومنافع موظفين رواتب
  111,290    113,634  مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

  73,854    74,247  مساهمة الشركة في صندوق االدخار
  45,268    63,092  وتأمين الحياة  مساهمة الشركة في التامين الصحي

 248,723  282,124 حراسة
 -  177,925   مخصص قضايا

 133,921  130,554 نظافة
 127,033  117,954 كمبيوتر وانترنت

 94,658  90,612 ومياهكهرباء 
 61,588  67,812 صيانة عامة و لوازم

 39,294  67,772 تدريب
 30,277  65,747 أتعاب مهنية

 31,075  61,858 رسوم حكومية و رخص
 32,876  40,468 محروقات 

 28,683  32,046 رواتب و تنقالت مجلس اإلدارة
 25,642  26,275 مصاريف سيارات

 11,883  22,067 ضيافة
 10,635  21,299 نشاط اجتماعي و رياضي

 22,725  19,804 قرطاسية ومطبوعات واشتراكات
 17,358  19,635 دعاية و اعالن 
 12,437  18,385 تأمين السيارات

 18,055  17,738 بريد وهاتف
 18,798  15,537 فحوصات طبية

 12,000  12,000 مكافات أعضاء مجلس االدارة
 48,153  5,000 تبرعات 

 101  1,277 أخرى
    
 2,440,745  2,139,021 

 
 ايرادات اخرى )20

 كانون األول 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    

 -  404,694 مبيعات مياه مقطرة
 603,843  100,545 ايرادات متنوعة

 16,575  10,290 نسخ عطاءات
 386  10,775 مبيعات خردة

 526,304  620,804 
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 فروقات عملة )21
 كانون األول 31للسنة المنتهية في  

 2018  2017 
    

 )707,350(  )421,367( متحققة –فروقات عملة 
 )5,177,199(  1,992,972 فروقات اعادة تقييم القروض) خسارة(ربح 

 1,571,605  )5,884,549( 
 

 المحول إلى حساب الخزينة )22
 

ووفق�اً لم�ا ج�اء ف�ي كت�ب  2018تش�رين األول  24و  2018أي�ار   22بت�اريخ  ةالمنعق�دبناء عل�ى ق�رارات مجل�س اإلدارة 
ع�ن  دين�ار 5,500,000بواق�ع تحويل جزء من األرب�اح الم�دورة إل�ى حس�اب الخزين�ة العام�ة وزارة المالية، أقر المجلس 

  ).واألعوام السابقة2016عن العام  دينار 23,000,000:  2017(، 2017العام 
 

 ةأحداث الحق )23
 

 .تؤثر على أرقام السنة المالية الحاليةمن الممكن أن التي وبعد تاريخ البيانات المالية هامة وقعت وجد أحداث يال 
 
 التزامات محتملة  )24
 

دين�ار و اعتم�ادات  300,000 بمبل�غ محتملة تتمث�ل ف�ي كف�االت بنكي�ةالتزامات  المالية البيانات اريخـبت ركةـالش علىكان  -
 ).2017كانون األول  31دينار كما في  18,636,365( 2018كانون األول  31دينــــار كما في  1,704,957مبلغ ب
 

تتض��من قض��ايا ( 2018ك��انون األول  31دين��ار أردن��ي كم��ا ف��ي  19,585,461بواق��ع  ض��د الش��ركة مقام��ة اياهنال��ك قض�� -
وحسب رأي االدارة والمستش�ار الق�انوني للش�ركة  ،)دينار 16,001,937مرفوعة من قبل شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 

فإن��ه وب��رأي اإلدارة  ،أم��ا بالنس��بة للقض��ايا األخ��رى م��ن ه��ذه القض��ايا 3,583,524فإن��ه عل��ى االغل��ب س��يتم رد م��ا قيمت��ه 
نتيج�ة ع�دم اس�تكمال تق�ديم بين�ات األط�راف ال�واردة ف�ي  يمكن التكهن بنتيج�ة القض�ايا والمستشار القانوني للشركة فإنه ال

  .ملف القضايا

 إدارة المخاطر المالية )25
 

 .تتعرض الشركة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية
 االئتمانمخاطر 

 مخاطر السيولة
 مخاطر السوق

 إدارة رأس المال
ح�ول تع�رض الش�ركة لك�ل م�ن المخ�اطر أع�اله، أه�داف الش�ركة، السياس�ات وط�رق قي�اس  يبين ه�ذا اإليض�اح معلوم�ات

 .وإدارة المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 .تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة الشركة

لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهه�ا الش�ركة ولوض�ع ض�وابط وح�دود مالئم�ة إن سياسات إدارة الشركة للمخاطر معدة 
 .لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة

ي��تم مراجع��ة سياس��ات وأنظم��ة إدارة المخ��اطر بص��ورة دوري��ة ل��تعكس التغي��رات الحاص��لة ف��ي ظ��روف الس��وق وأنش��طة 
لشركة من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تط�وير بيئ�ة رقابي�ة بن�اءة تهدف إدارة ا. الشركة

 .ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه
ف��ي الش��ركة بمراقب��ة أداء اإلدارة ف��ي مراقب��ة م��دى االلت��زام بسياس��ات وإج��راءات الش��ركة ف��ي إدارة  تق��وم لجن��ة االدارة

يق��وم مجل��س . المخ��اطر كم��ا تق��وم بمراجع��ة م��دى كفاي��ة إط��ار إدارة المخ��اطر فيم��ا يتعل��ق بالمخ��اطر الت��ي تواج��ه الش��ركة
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رة عملي��ات المراجع��ة االعتيادي��ة والمخصص��ة وتت��ولى االدا. االدارة بمس��اعدة االدارة ف��ي الش��ركة ف��ي عملي��ة المراقب��ة
 .  اإلدارة لجنةإلجراءات وضوابط إدارة المخاطر بحيث يتم إبالغ النتائج إلى 

 
 

 مخاطر اإلئتمان -
مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الش�ركة ب�أداة  االئتمانتمثل مخاطر 

، المطل�وب م�ن ق�رض ص�ندوق اس�كان م�وظفي الش�ركة اقدية وتنتج هذه المخاطر بش�كل رئيس�ي م�ن التع بالتزاماتهمالية 
، علم�اً أن الش�ركة تتعام�ل حت�ى االن م�ع الجارية ل�دى البن�وك واألرص�دة المدين�ة األخ�رى أطراف ذات عالقة، الحسابات

 .زمة لجميع األطرافعميل واحد وهو شركة الكهرباء الوطنية وحسب االتفاقيات المبرمة معها وهي مل
تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموج�ودات لمخ�اطر اإلئتم�ان كم�ا ف�ي 

 :تاريخ البيانات المالية وهي كما يلي
 كانون األول 31كما في  

 2017  2018 بالدينار األردني
    

 28,607,141  33,528,018  عالقة والمطلوب من طرف ذ
 6,242,877  11,701,179 أخرى مدينة أرصدة

 980,000  980,000  قرض صندوق اسكان موظفي الشركة
 8,675,100  3,759,458  حساب الخزينة الموحد

    

 49,968,655  44,505,118 
 

لقاع�دة عم�الء  الجغراف�يالتوزي�ع . يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيس�ي بالخص�ائص الفردي�ة لك�ل عمي�ل
والدول�ة الت�ي يعم�ل فيه�ا العمي�ل ، له�ا ت�أثير أق�ل عل�ى مخ�اطر  للقط�اع الشركة ، بما في ذلك مخاطر التخلف ع�ن الس�داد 

 .االئتمان
 

 مخاطر السيولة -
إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوف�اء بالتزاماته�ا المالي�ة عن�د اس�تحقاقها والمرتبط�ة 

إن إدارة الش�ركة للس�يولة تكم�ن ف�ي . بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خ�الل تق�ديم النق�د أو موج�ودات مالي�ة أخ�رى
فظ دائم�اً بس�يولة كافي�ة للوف�اء بالتزاماته�ا عن�دما تص�بح واجب�ة ال�دفع ف�ي الظ�روف التأكد قدر اإلمكان من أن الش�ركة تح�ت

 . العادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة
 

غطي�ة تحرص الشركة على أن يت�وفر ل�ديها ق�در ك�افي م�ن النقدي�ة لتغطي�ة المص�اريف التش�غيلية المتوقع�ة وبم�ا ف�ي ذل�ك ت
االلتزامات المالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ به�ا ك�الكوارث الطبيعي�ة، 

  .نقدية مفاجئة احتياجاتباإلضافة إلى ذلك فإن الشركة تحتفظ بمصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها لمواجهة أي 
 

 :الماليةفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات 
 :المطلوبات المالية غير المشتقة

 القيمة الدفترية بالدينار األردني
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنة اقل من سنة المتعاقد عليها
     2018كانون األول  31

     
 - (6,836,606) (6,836,606) 6,836,606 ذمم دائنة
 - (8,914,582) (8,914,582) 8,914,582 دائنة أخرىأرصدة 
 )395,558,042( (40,206,550) )435,764,592( 435,764,592 قروض

-  (3,602,778) )3,602,778( 3,602,778 فوائد قروض مستحقة
 - ) 3,646,201( ) 3,646,201( 3,646,201 مخصص ضريبة الدخل

 )252,662( )177,925( )430,587( 430,587 مخصصات أخرى
 459,195,346 )459,195,346( )63,384,642( )395,810,704( 
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 مخاطر السوق  -

وال��دينار الك��ويتي والري��ال  معظ��م الموج��ودات والمطلوب��ات المالي��ة للش��ركة ت��تم بال��دينار األردن��ي وال��دوالر األمريك��ي
بأنها ال تتعرض لمخاطر تقلبات ونظراً ألن سعر صرف الدوالر مقابل الدينار مستقر، فإن إدارة الشركة تعتقد . السعودي

 .أسعار الصرف بشكل جوهري
 

فيما يلي ملخصاً بالبيانات الكمية المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تقلب أسعار العمالت المقدمة إلدارة الشركة بناًء عل�ى 
 .سياسة إدارة المخاطر

 
 :العمالتتقلب أسعار  مخاطر -

ت المبيعات والمشتريات واالقتراض والت�ي ت�تم بعم�الت غي�ر العمل�ة تتعرض الشركة لمخاطر العمالت من خالل معامال
األردن�ي إن العم�الت الرئيس�ية الت�ي تواج�ه الش�ركة مخ�اطر بالتعام�ل معه�ا ه�ي بال�دوالر األمريك�ي  ال�دينارالوظيفية هي 

 .أسعار العمالت، لم تقم الشركة بعمليات تحوط لتخفيف مخاطر تقلب والدينار الكويتي والريال السعودي واليورو
 

بالنس��بة للموج��ودات وااللتزام��ات المالي��ة المحول��ة إل��ى عم��الت أجنبي��ة إن الش��ركة تق��وم بالحف��اظ عل��ى أق��ل مس��توى م��ن 
ل��م تق��م الش��ركة ب��أي عملي��ات تح��وط لتخفي��ف مخ��اطر تقل��ب أس��عار . المخ��اطر م��ن خ��الل تحدي��د معامالته��ا بتل��ك العم��الت

 .العمالت
 

 :وهي كما يلي حسب القيمة  االسمية تتعرض الشركة لمخاطر العمالت
 

 
 
 
 
 
 

 القيمة الدفترية بالدينار األردني
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنة اقل من سنة المتعاقد عليها
     2017كانون األول  31

     

 - (9,618,589) (9,618,589) 9,618,589 ذمم دائنة
 - (8,926,471) (8,926,471) 8,926,471 أرصدة دائنة أخرى

 )407,163,364( (29,069,040) )436,232,404( 436,232,404 قروض
-  (3,868,856) )3,868,856( 3,868,856 فوائد قروض مستحقة

 - )4,479,748( )4,479,748( 4,479,748 مخصص ضريبة الدخل
 )263,518( - )263,518( 263,518 مخصصات أخرى

 463,389,586 )463,389,586( )55,962,704( )407,426,882( 

 المجموع  لایر سعودي  دينار كويتي   يورو بالدينار األردني
        2018كانون األول  31كما في 

        
 435,764,592  55,784,647  368,537,214  11,442,731 قروض بنكية 

        
        

 11,442,731  368,537,214  55,784,647  435,764,592 
        

        2017كانون األول  31كما في 
        

 436,232,404  47,891,637  388,340,767  - قروض بنكية 
        

 -  388,340,767  47,891,637  436,232,404 
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 : كانون األول هي كما يلي  31إن اسعار الصرف السائدة كما في      
 

 كانون األول 31كما في   
 2017  2018  بالدينار األردني

     
 -  0.812  يورو

 2.354  2.341  دينار كويتي
 0.190  0.189  لایر سعودي

 
مقابل العمالت المذكورة أدناه سوف يؤدي إلى % 10في سعر صرف الدينار األردني بمقدار  أو النقص إن الزيادة

 :زيادة األرباح والخسائر كما يلي) نقصان(
 الزيادة 
)الخسارة(الربح    

 2017  2018 بالدينار األردني
    العملة
 -  1,144,273 يورو

 38,834,077  36,853,721 دينار كويتي
 4,789,164  5,578,465 لایر سعودي

    

 43,576,459  43,623,241 
 

 
 النقص 
)الخسارة(الربح    

 2017  2018 بالدينار األردني
    العملة
 -  )1,144,273( يورو

 )38,834,077(  )36,853,721( دينار كويتي
 )4,789,164(  )5,578,465( لایر سعودي

    

 )43,576,459(  )43,623,241( 
 

 مخاطر تقلب أسعار الفائدة 
وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخ�اطر أس�عار  ثابت،ال تحتسب الشركة أي أدوات مالية ذات سعر  التقريرفي تاريخ 

 .الفائدة
 :تظهر األدوات المالية التي تحمل فوائد كما في تاريخ البيانات المالية كما يلي

   

 2017  2018  بالدينار األردني
     ماليةأدوات 

     

 436,232,404  435,764,592  المطلوبات المالية 
     

  435,764,592  436,232,404 
 

 القيمة العادلة األدوات المالية بسعر فائدة ثابت حساسيةتحليل 
وال تق�وم  ال تعالج الشركة أي موجودات ومطلوب�ات مالي�ة ذات فائ�دة ثاب�ت بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل األرب�اح والخس�ائر،

ي ت�اريخ لهذا فان التغير في أسعار الفائ�دة كم�ا ف�. الشركة بمعالجة المشتقات كأدوات تحوط باستخدام نموذج القيمة العادلة
 .لن يؤثر على األرباح والخسائر البيانات المالية
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) النقصان(عن أسعار الفائدة كما في تاريخ البيانات المالية سوف يؤدي إلى الزيادة % 1إن التغير في سعر الفائدة بمعدل 
في حقوق الملكية األرباح والخسائر وذلك حسب المبالغ الظاهرة في األسفل، آخذين بعين اإلعتبار ثبات أسعار صرف 

 ):2018في تحليل تم استخدام نفس األساس (العمالت األجنبية 

 
 

 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية بسعر فائدة متغير 
ال تعالج الشركة أي موجودات ومطلوب�ات مالي�ة ذات فائ�دة ثاب�ت بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�الل األرب�اح والخس�ائر، وال تق�وم 

لهذا فان التغير في أسعار الفائ�دة كم�ا ف�ي ت�اريخ . المشتقات كأدوات تحوط باستخدام نموذج القيمة العادلةالشركة بمعالجة 
 .البيانات المالية لن يؤثر على األرباح والخسائر

 
 

 إدارة رأس المال  -

المس��اهمين، إن سياس��ة الش��ركة فيم��ا يتعل��ق ب��إدارة رأس الم��ال ه��ي المحافظ��ة عل��ى قاع��دة رأس��مال قوي��ة للمحافظ��ة عل��ى 
يتك��ون رأس الم��ال م��ن األس��هم العادي��ة . وال��دائنون وثق��ة الس��وق وك��ذلك اس��تمرار تط��ور نش��اط الش��ركة ف��ي المس��تقبل

 .واالحتياطي االجباري واألرباح المدورة للشركة
 .نالمساهمياإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي يحدد بقسمة صافي الربح التشغيلي على حقوق يقوم مجلس 

تسعى الشركة إلى المحافظة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه ف�ي ح�ال االقت�راض ألعل�ى ح�د ممك�ن واألفض�لية 
 .واألمان المتأتي من مركز قوي لرأس المال

 

 .لم يكن لدى الشركة أي تغير في إدارة رأس المال خالل السنة كما ال تخضع الشركة ألي متطلبات خارجية لرأس المال
 
 

 مستويات القيمة العادلة  )26
 

يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم، يتم تحدي�د المس�تويات المختلف�ة عل�ى 
 :النحو التالي

 .في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مالية متماثلة) غير معدلة(أسعار مدرجة  :1المستوى

التي يمكن تحدي�دها للموج�ودات والمطلوب�ات،  1مدخالت من غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  :2المستوى
األس�عار المدرج�ة ف�ي األس�واق النش�طة ). أي المش�تقة م�ن األس�عار(أو بطريق�ة غي�ر مباش�ر ) أي األسعار(سواء مباشرة 

مك��ن أن تع��زى إل��ى األس��واق، وق��د تح��دد ه��ذه ألدوات مش��ابهة أو م��ن خ��الل اس��تخدام نم��وذج تقي��يم يتض��من م��دخالت ي
 .المدخالت بشكل مباشر أو غير مباشر

 ).مدخالت غير مالحظة(مدخالت لموجودات ومطلوبات التي ال تعتمد على معلومات مالحظة في السوق  :3المستوى

 
 
 
 

 
 
 
 

 حقوق الملكية  )الخسائر(األرباح  

 بالدينار األردني
1% 

 زيادة
 1% 

 نقصان
 1% 

 زيادة
 1% 

 نقصان
        

        2018كانون األول   31كما في 
        

 4,357,645  )4,357,645(  4,357,645  )4,357,645( قروض 
        

        2017كانون األول  31كما في 
        

 4,362,324  )4,362,324(  4,362,324  )4,362,324( قروض 
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 الموجودات والمطلوبات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة

 
تعتق��د إدارة الش��ركة أن القيم��ة الدفتري��ة للموج��ودات والمطلوب��ات المالي��ة الت��ي تظه��ر ف��ي البيان��ات المالي��ة تق��ارب قيمته��ا 

 .العادلة
 .2017و 2018خالل األعوام  2والمستوى  1حويالت بين المستوى ال يوجد أي ت

 
 أساس تعديل البيانات المالية )27

 

التغي�ر ف�ي السياس�ات  " 8السابقة تماشياً مع متطلبات المعي�ار المحاس�بي ال�دولي قامت الشركة بتعديل بياناتها المالية 
 :وذلك بالتعديالت التالية "المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية واألخطاء المحاسبية

للوق�ود ض�من ال�ذمم المدين�ة المطلوب�ة م�ن ش�ركة  ةقامت الشركة خالل األعوام السابقة باالعتراف بمخزون التعبئة األولي� -
الكهرباء الوطنية في بيان المركز المالي والذي ال يتماشى مع اتفاقية التعرفة الموقعة مع ش�ركة الكهرب�اء الوطني�ة، حي�ث 

اتير ض�من اتفاقي�ة التعرف�ة م�ن خ�الل ف�و ةشركة الكهرباء الوطنية بتعويض الشركة عن قيمة مخ�زون التعبئ�ة االولي� تقوم
وذل�ك كونه�ا تعتب�ر ج�زء م�ن وح�دات الطاق�ة الت�ي يتوج�ب عل�ى  .س�نة 25الكهرباء المباعة على عمر المشروع والمق�در 

قامت الشركة بتعديل البيانات المالية لألعوام السابقة بتحويل هذا المبلغ الى الوح�دات التش�غيلية الخاص�ة  .الشركة توفيرها
 .والمعداتبوقود الديزل ضمن الممتلكات واالالت 

 

ت�م حي�ث  باالعتراف بالذمة المستحقة لصالح شركة مصفاة البترول األردنية في س�جالتها 2017لم تقم الشركة خالل عام  -
 .دينار 3,335,499والبالغة  عمل تقاص لها مع رصيد شركة الكهرباء الوطنية

 

 
  2018كانون األول  31

 القيمة العادلة
 القيمة الدفترية

 دينار األردني 
  1المستوى  2المستوى  3المستوى 

     
 النقد وما في حكمه 3,762,958 3,762,958 - -
 المطلوب من طرف ذو عالقة 33,528,018 - 33,528,018 -
 أرصدة مدينة أخرى 11,701,179 - 11,701,179 -
 اسكان موظفي الشركةقرض صندوق  980,000 - 980,000 -
 ذمم دائنة )6,836,606( - )6,836,606( -
 ةض بنكيوقر )435,764,592( - )435,764,592( -
- )3,602,778(  -  فوائد قروض مستحقة )3,602,778(
 أرصدة دائنة أخرى  )8,563,678( - )8,563,678( -

 
  2017كانون األول  31

 القيمة العادلة
 القيمة الدفترية

 دينار األردني 
  1المستوى  2المستوى  3المستوى 

     

 النقد وما في حكمه 8,679,300 8,679,300 - -
 المطلوب من طرف ذو عالقة 28,607,141 - 28,607,141 -
 أرصدة مدينة أخرى 6,242,877 - 6,242,877 -
 قرض صندوق اسكان موظفي الشركة 980,000 - 980,000 -
 ذمم دائنة )9,618,589( - )9,618,589( -
 ةض بنكيوقر )436,232,404( - )436,232,404( -
- )3,868,856(  -  فوائد قروض مستحقة )3,868,856(
 أرصدة دائنة أخرى )8,492,496( - )8,492,496( -
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تحدي�د م�ا إذا ك�ان ترتي�ب ) " 4( التق�ارير المالي�ة رق�م إلع�دادتفسير لجن�ة تفس�يرات المع�ايير الدولي�ة لم تقم الشركة باتباع  -
 .في االعتراف بايراداتها والذي ال يتماشى مع متطلبات هذا التفسير" يحتوي على عقد إيجار

لتتناس�ب م�ع ع�رض البيان�ات المالي�ة  2017ك�انون األول  31للس�نة المنتهي�ة ف�ي تم إعادة تصنيف بع�ض أرق�ام المقارن�ة  -
 .للسنة الحالية

 :2017كانون األول  31للسنة المالية المنتهية في  على البيانات المالية التعديالتوفيما يلي أثر 
 

 
 :2017 كانون الثاني 1للسنة المالية المنتهية في  على البيانات المالية التعديالتوفيما يلي أثر 

 
 

 أردنير دينابال
 الرصيد قبل التعديل
 وإعادة التصنيف

  
  أثر التعديل  إعادة التصنيف

الرصيد بعد 
 التعديل

        بنود بيان المركز المالي

ذم������ة مدين������ة م������ن ش������ركة 
 الكهرباء الوطنية

 
 45,536,508  

  (45,536,508)   
 - 

  
-   

 28,607,141  (16,929,367)   45,536,508      -  مطلوب من طرف ذو عالقة
الممتلك�������������������������ات واالالت 

 والمعدات
505,455,975     22,120,818   16,289,600   543,866,393 

 -  -  )22,120,818(  22,120,818 مخزون استراتيجي
 (54,418,699)   3,975,266     -   (58,393,965) األرباح المدورة

 (9,618,589)  (3,335,499)    (286,755)   (5,996,335)  الذمم الدائنة
 -   -    286,755  (286,755)  مخصصات قصيرة األجل

        
        بنود بيان الربح أو الخسارة

 27,567,465   776,800   1,203,606  25,587,059 استهالكات
تكلف�������ة تش�������غيل وص�������يانة 

 المحطة
11,332,763  )1,203,606(  -  10,129,157 

 -  79,311,570  -  )79,311,570( إيرادات الطاقة المباعة
 )79,311,570(  )79,311,570(  -  - إيرادات التأجير

 أردنير دينابال
 الرصيد قبل التعديل
 وإعادة التصنيف

  
  أثر التعديل  إعادة التصنيف

الرصيد بعد 
 التعديل

        بنود بيان المركز المالي

ذم������ة مدين������ة م������ن ش������ركة 
 الكهرباء الوطنية

 
 28,408,294  

  
(28,408,294)  

 
-  

  
-  

 8,143,428  )20,264,866(   28,408,294     -  مطلوب من طرف ذو عالقة
الممتلك�������������������������ات واالالت 

 والمعدات
489,867,951  18,781,073   17,066,400   525,715,424 

 -  -  )18,781,073(  18,781,073 مخزون استراتيجي
 )67,217,044(   3,198,466     -   (70,415,510) األرباح المدورة

 -   -  357,277  )357,277  ( مخصصات قصيرة األجل
 (357,277)       -  )357,277(  - دائنةذمم 
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