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حضرات السادة المساھمین الكرام،،،

أتقــدم لكــم باألصالــة عــن نفســي وزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بأطیــب 
ــج أعمــال  ــر الســنوي عــن نتائ ــن أیدیكــم التقری ــاً بی ــات، واضع ــات والتحی األمنی
ــا  ــا وبیاناتھ ــة“ وإنجازاتھ ــاھمة العام ــاء المس ــع الكھرب ــركة توزی ــركتكم ”ش ش

المالیــة للعــام 2018.

مساھمینا الكرام :

لقــد تمكنــت الشــركة بھمــة وتفانــي وإخــالص موظفیھــا علــى اختــالف مواقعھــم وعلــى رأســھم اإلدارة العلیــا ممثلــة 
بالمدیــر العــام، مــن المحافظــة علــى مكانتھــا فــي طلیعــة شــركات الكھربــاء فــي المملكــة، فبقیــت ملتزمــة بتقدیــم 
خدماتھــا للمشــتركین بالجــودة والجھــد المحكــم، وستســتمر فــي عطائھــا، نحــو تحقیــق مزیــد مــن النجاحــات وتعظیــم 
ــاً مــن الحــرص  ــاً ومقصــداً فــي تحقیــق رغبــات وتطلعــات مشــتركینا الكــرام، انطالق ــھ، ھدف ــاء علی المنجــز والبن

الــذي یؤكــد علیــھ جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي فــي أن تنعكــس آثــار التنمیــة علــى أبنــاء شــعبنا العزیــز.

ــأداء  إن رؤیــة الشــركة القائمــة علــى تحقیــق التمیــز فــي تقدیــم ســلعة الطاقــة الكھربائیــة للمشــتركین واالرتقــاء ب
الشــركة إلــى أفضــل مســتویات االنتاجیــة وتحقیــق عوائــد مالیــة مناســبة، جعلــت منــا أكثــر حرصــاً علــى التحدیــث 
المســتمر، حیــث نقــوم ســنویاً بتقدیــم خطــة طــورائ متكاملــة للتعامــل مــع الظــروف الجویــة المختلفــة، بخاصــة فــي 
موســم الشــتاء، كمــا تــم تفعیــل قســم الشــكاوي واالتصــال وتوفیــر األرقــام المجانیــة للمواطنیــن إلبــداء مالحظاتھــم، 
ــي  ــة ف ــة المقدم ــات الكھربائی ــع الخدم ــة واق ــح معرف ــي تتی ــركة والت ــي الش ــم ف ــیطرة والتحك ــز غــرف الس وتجھی
ــة  ــاالت الطارئ ــي الح ــالالت ف ــة اخت ــة أی ــل لمعالج ــھ العم ــان، وتوجی ــي عم ــز ف ــن المرك ــة م المحافظــات المعنی

وبســرعة فائقــة.

ولغایــات ســرعة اإلنجــاز وتلبیــة طلبــات المشــتركین قامــت الشــركة بالتنســیق مــع الجھــات ذات العالقــة بتخصیــص 
غــرف عملیــات مركزیــة موزعــة علــى مواقــع الشــركة مربوطــة بغرفــة عملیــات رئیســیة فــي مكاتــب الشــركة 
الرئیســیة /عمــان بإشــراف االدارة العلیــا للشــركة، فضــالً عــن رفــع كفــاءة كادر الشــركة الفنــي وتعزیــزه بالعــدد 
والمــواد الالزمــة إلصــالح األعطــال وتوفیــر ســیارات وآلیــات وروافــع ذات دفــع رباعــي مجھــزة بمــا یســاعدھا 

علــى الســیر أثنــاء الثلــوج والعواصــف والظــروف الصعبــة.

حضرات السادة المساھمین،،،

وفــي إطــار الحــرص مــن شــركتكم علــى مواكبــة التطــور فــي مجــاالت خدمــات الطاقــة الكھربائیــة فقــد تــم البــدء 
ــتثمارات  ــتركین  ووضــع االس ــات المش ــة وخدم ــة والتجاری ــیة الفنی ــة الرئیس ــاریع الریادی ــن المش ــدد م ــذ ع بتنفی
الالزمــة لھــا، ففــي مجــال تطویــر أداء الشــبكات الفنــي دشــنت شــركتم  نظــام المراقبــة والتحكــم (ســكادا) والــذي 
ــى  ــة عل ــة العامل ــى القواطــع الھوائی ــة إل ــة المحطــات الرئیســیة بالشــركة، باإلضاف ــم بكاف ــھ التحك ســیتم مــن خالل

شــبكات الضغــط المتوســط، فــي مختلــف مناطــق عمــل الشــركة.
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وفیمــا یتعلــق باإلنجــازات علــى المســتوى القانونــي، فقــد تــم  رد العدیــد مــن الدعــاوى المرفوعــة علــى الشــركة 
ــة  ــة حقوقی ــجیل (703) قضی ــم تس ــث ت ــركة ، حی ــح الش ــا لصال ــم بھ ــوي الحك ــغ المن ــن المبال ــزء م ــض ج وتخفی
وجزائیــة فــي جمیــع مناطــق التوزیــع فــي عــام 2018 وبنتیجــة رفــع الدعــاوى تــم تحصیــل مبلــغ (875320.193) 

دینــار فــي عــام 2018.

وبخصــوص المشــتركین بالتیــار الكھربائــي فقــد تــم توصیــل خدمــة التیــار الكھربائي خــالل عام 2018  لـــ (7898) 
ــة عــام 2018 (253,491)  ــى نھای ــي حت ــار الكھربائ ــي للمشــتركین بالتی ــدد اإلجمال ــح الع ــداً، لیصب مشــتركاً جدی

مشــتركاً مقابــل (245,593) مشــتركاً عــام 2017 بنســبة نمــو مقادرھــا (%3.2 )

وفیمــا یتعلــق باإلنجــازات علــى الصعیــد الفنــي فقــد بلــغ عــدد محطــات التحویــل التــي تــم تركیبھــا خــالل عــام 2018 
(256) محطــة جدیــدة  مقابــل (246) محطــة تــم تنفیذھــا عــام 2017.

وفــي مناطــق عمــل الشــركة تفصیــالً، قامــت الشــركة خــالل العــام 2018 برفــع قــدرة محطــة غــور الزرعــة فــي 
الكــرك واســتكمال أعمــال التغذیــة الدائمــة لمشــروع جــر میــاه الموجــب لمصلحــة ســلطة المیــاه، وتــم االنتھــاء مــن 
مشــروع محطــة تحویــل الطفیلــة الرئیســیة ومحطــة الطفیلــة الصناعیــة، وفــي وادي األردن تــم إنشــاء مغــذي بدیــل 
بھــدف تخفیــف األحمــال علــى المغــذي القائــم وتعزیــز الشــبكات الھوائیــة فــي المنطقــة، وفــي األزرق تــم تغذیــة 
آبــار األمیــر حمــزة بالتیــار الكھربائــي لصالــح وزارة الطاقــة، واالســتمرار فــي أعمــال مشــروع تزویــد جــر میــاه 
وادي العرب-المرحلــة الثانیــة لصالــح وزارة المیــاه والــري بالتیــار الكھربائــي، وفــي معــان تــم تدعیــم مغــذي معــان 
لرفــع قدرتــھ لمواجھــة تزایــد األحمــال، وفــي العقبــة تــم اســتكمال أعمــال البنیــة التحتیــة لتغذیــة مشــروع المعبــر.

كمــا تــم اإلنتھــاء مــن تنفیــذ مشــروع مبنــى جدیــد إضافــي للشــركة بجانــب مبنــى المكاتــب الرئیســیة فــي عّمــان یضــم 
موقــع المراقبــة والتحكــم الرئیســي (ســكادا) ومركــز االتصال.

حضرات السادة المساھمین

لقــد شــكل تطویرالشــبكات الكھربائیــة أھمیــة قصــوى لمواكبــة التوســعات واحتیاجــات المشــتركین من جھة وتحســین 
أداء الشــبكات ومواجھــة حــاالت الطــوارئ مــن جھــة أخــرى وخصوصــا خــالل المنخفضــات الجویــة، حیــث عمدت 
الشــركة إلــى تنفیــذ العدیــد المشــاریع التــي عملــت مــن خاللھــا إلــى إمكانیــة  تغذیــة المنطقــة الواحــدة مــن أكثــر مــن 
مصــدر، باإلضافــة إلــى زیــادة عــدد معیــدات الغلــق التــي یتــم التحكــم بھــا عــن بعــد، وعملــت الشــركة علــى توفیــر 
اآللیــات المناســبة للعمــل وخصوصــا فــي أوقــات الطــوارئ، حیــث تــم تزویــد اســطول النقلیــات بعــدد مــن رافعــات  
الدفــع الرباعــي ومجنــزرات آلیــة لغایــات اســتخدامھا للوصــول إلــى مواقــع األعطــال خــالل العواصــف الثلجیــة 

واالنجمادات.

حضرات السادة المساھمین

إن االلتــزام بكــود معاییــر األداء وتحقیــق نســبة الفقــد الكھربائــي  كانــت مــن أھــم األھــداف التــي ســعت شــركتكم 
إلــى تحقیقھــا خــالل العــام 2018، حیــث اســتمرت متابعــة المناطــق لاللتــزام بمعاییــر األداء وتــم تزویــد ھیئــة تنظیــم 
قطــاع الطاقــة والمعــادن بالتقاریــر المطلوبــة فــي الكــود بمواعیدھــا، وفــي مجــال الفقــد الكھربائــي عملــت الشــركة 
علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتخفیــض الفقــد مــن جھــة والعمــل مــع ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن علــى 
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تعدیــل نســبة الفاقــد المســتھدفة مــن الھیئــة، نظــرا لطبیعــة مناطــق عمــل الشــركة وألثــر أنظمــة الطاقــة المتجــددة، 
وقــد حققــت الشــركة نســبة الفقــد المســتھدفة.

حضرات  السادة المساھمین،،

لعــل ھــذه اإلنجــازات اآلنفــة الذكــر، كان مــن أھــم ثمارھــا انخفــاض حجــم الشــكاوى مــن انقطــاع التیــار الكھربائــي، 
وعلیــھ فإننــا إذ نتعھــد بمواصلــة العمــل الــدؤوب لتحقیــق الصالــح العــام فــي شــركتنا بمــا یضمــن تحقیــق مزیــد مــن 
األربــاح جنبــاً إلــى جنــب مــع تقدیــم الخدمــة المثلــى للمشــتركین والحفــاظ علــى راحــة وســالمة الموظفیــن، لنؤكــد 
ــى حــاالت  ــدان إل ــورش فــي المی ــاً باألخطــار إذ تعرضــت بعــض ال ــة مــا زال محفوف لكــم أن عمــل الكــوادر الفنی
اعتــداء بالضــرب مــن قبــل بعــض المشــتركین، األمــر الــذي قابلنــاه بتقدیــم الشــكاوى لألجھــزة المختصــة، وإرســال 
ورش أخــرى لــذات المواقــع التــي تعــرض فیھــا موظفونــا لالعتــداء، إیمانــاً منــا بــأن فــي تلــك المناطــق مــن یحتــاج 

الخدمــة وتجســیداً لدورنــا فــي تقدیــم الخدمــة المثلــى فــي شــتى الظــروف وفــي أبلغھــا صعوبــة.

ولمواجھــة بعــض الحــاالت المســتعصیة الســتجرار التیــار الكھربائــي، فقــد واصلــت الشــركة العمــل مــع المدیریــة 
العامــة لقــوات الــدرك ومدیریــة االمــن العــام، وذلــك لتقدیــم الدعــم والحمایــة الالزمــة لممتلــكات وموظفــي الشــركة 
ــع  ــي تق ــة الت ــدات والمنشــآت الكھربائی ــاء والمع ــى خطــوط الكھرب ــداءات عل ــة إعت ــط أی ــم لضب ــة عملھ ــاء تأدی أثن

ضمــن مناطــق عمــل الشــركة.

حضرات السادة المساھمین،،،

لــم تغفــل شــركتكم دورھــا فــي تنمیــة المجتمعــات المحلیــة فــي مناطــق امتیازھــا وھــي إذ تقــوم الیــوم بالتواصــل 
مــع الجھــات المختصــة لتنفیــذ سلســلة مــن المشــاریع التعلیمیــة والبیئیــة، فقــد باشــرت خــالل العــام 2018 بمشــاریع 
خیریــة كصیانــة المــدارس وإقامــة المظــالت لھــا، ودعــم مراكــز صحیــة وتزویدھــا بأجھــزة طبیــة، وإقامــة حمــالت 

التبــرع بالــدم وإقامــة سلســلة محاضــرات توعویــة لخطــر اســتجرار التیــار الكھربائــي.

ــي  ــات الت ــرز الصعوب ــا زال یشــكل واحــدا مــن أب ــي م ــد الكھربائ ــإن الفاق ــاء، ف وبالحدیــث عــن اســتجرار الكھرب
تواجــھ عمــل الشــركة، إذ ســجلت عشــرات حــاالت االعتــداء علــى المحطــات والشــبكات مــن قبــل بعــض العابثیــن، 
وھــو مــا قابلنــاه بتوقیــع مذكــرة تفاھــم مــع مدیریــة األمــن ومدیریــة قــوات الــدرك العــام بالتنســیق مــع ھیئــة تنظیــم 
قطــاع الطاقــة والمعــادن، لتفعیــل دور الضابطــة العدلیــة بھــدف اتخــاذ اإلجــراءات القانونیــة الالزمــة بحــق العابثیــن 

بالتیــار، إضافــة إلــى ذلــك ســنقوم باتخــاذ مزیــد مــن التدابیــر الفنیــة لمواجھــة ھــذا التحــدي.

كمــا أن شــركتكم ومــن منطلــق الحــرص علــى تطویــر كوادرھــا ورفــع كفــاءة الموظفیــن وتحســین انتاجیتھــم، قامــت 
بتوفیــر فــرص تدریبیــة فــي مختلــف المجــاالت، وذلــك مــن خــالل الــدورات والبرامــج التدریبیــة والنــدوات وورش 

العمــل الھادفــة إلــى رفدھــم بالخبــرات الالزمــة والمعرفــة المطلوبــة فــي مجــال تخصصاتھــم.
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وفــي الختــام نتطلــع خــالل العــام 2019 واألعــوام المقبلــة أن تســتمر شــركتنا فــي أدائھــا اإلیجابــي، وأن تقــدم المزیــد 
مــن النجاحــات، بمــا یحقــق النفــع العام للمســاھمین وللشــركة والمشــتركین.

وال یســعني إال أن أتقــدم إلــى مســاھمینا ومشــتركینا الكــرام بعمیــق االمتنــان والشــكر علــى دعمھــم وثقتھــم، 
ــدم ألعضــاء مجلــس  ــة العمــل مــن أجــل تحقیــق أھــداف الشــركة، كمــا ال یفوتنــي أن أتق ونعاھدھــم علــى مواصل
اإلدارة واإلدارة التنفیذیــة ولجمیــع العاملیــن بالشــكر والعرفــان علــى جھودھــم المخلصــة وعملھــم الــدؤوب، متمنیــاً 

ــق والنجــاح. ــم دوام التوفی لھ

                                                                                 رئیس مجلس اإلدارة

                                                                                    توفیق كریشان
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����� אא�א

شركة كھرباء المملكة الستثمارات الطاقة ویمثلھا :-

1 - معالي السید توفیق محمود كریشان / رئیس مجلس االدارة من تاریخ 2018/3/12.

2 - معالي السید سمیر سعید مراد / رئیس مجلس االدارة ولغایة تاریخ 2018/2/25.

3 - سعادة الدكتور عدنان محمد سعد / نائب رئیس المجلس.

4 - معالي السید عبد الكریم المالحمة / عضو.

5 - سعادة السید حماد علي المعایطة / عضو. 

6 - سعادة السید ”محمد خیر“ ھشام الصباغ / عضو. 

7 - معالي الدكتور طارق محمد حموري / عضو و لغایة تاریخ 2018/6/12

8 - سعادة الدكتور رسمي علي بني سعید / عضو.

9 - معالي الدكتور مصطفى شنیكات / عضو من تاریخ 2018/11/11.

المدیر العام
المھندس حسان ذنیبات

مدققو الحسابات
السادة آرنست ویونغ
Ernst & Yowng
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������ ���� אא�א
رؤیــتــنــا

     تحقیــق التمیــز فــي تقدیــم ســلعة الطاقــة الكھربائیــة للمشــتركین، واالرتقــاء بــأداء الشــركة إلــى أفضــل مســتویات 
اإلنتاجیــة، وتحقیــق عوائــد مالیــة مناســبة.

رســالــتــنــا
تدعیــم وتعزیــز النظــام الكھربائــي لمواجھــة الطلــب المتزایــد علــى الطاقــة الكھربائیــة، وتزویــد مشــتركینا بخدمــة 

كھربائیــة ذات موثوقیــة عالیــة، وتوریدھــا بأعلــى درجــات الكفــاءة والجــودة .

تأسیس الشركة
ــنة 1997 ،  ــم (22) لس ــركات رق ــون الش ــكام قان ــاً ألح ــة وفق ــاھمة العام ــاء المس ــع الكھرب ــركة توزی ــت ش تأسس
وســجلت بتاریــخ 12 شــباط 1998 فــي ســجل الشــركات المســاھمة العامــة تحــت رقــم (335) برأســمال مقــداره 
ــة (25 %) مقســماً إلــى أســھم  ــاء الوطنی ــھ (75 %) وشــركة الكھرب ــار، تملــك الحكومــة من (عشــرة مالییــن) دین

ــار) للســھم الواحــد. متســاویة بقیمــة إســمیة (دین

وتنفیــذاً للخطــط والبرامــج الحكومیــة الخاصــة بإعــادة ھیكلــة وخصخصــة قطــاع الكھربــاء المقــرة فــي التســعینات، 
وإســتناداً إلــى إســتراتیجیة خصخصــة قطــاع الكھربــاء التــي أقرھــا مجلــس الــوزراء فــي عــام 2001 وإلــى قانــون 
ــع  ــم توقی ــركة، وت ــة للش ــة الخصخص ــتُكملت عملی ــد اس ــام 2001، فق ــي ع ــادر ف ــت الص ــام المؤق ــاء الع الكھرب
االتفاقیــات المرتبطــة بعملیــة البیــع ونقــل ملكیــة الشــركة إلــى شــركة كھربــاء المملكــة إلســتثمارات الطاقــة بتاریــخ 

ــبة (100 %). 2008/7/2 وبنس

أھداف الشركة ونشاطھا الرئیسي
ــل  ــا النشــاط األساســي والھــدف الرئیســي إلنشــائھا والمتمث حــدد النظــام األساســي للشــركة والرخصــة الممنوحــة لھ
بتركیــب وتشــغیل وصیانــة نظــام التوزیــع ضمــن مناطــق التوزیــع والتزویــد بالتجزئة التابعة للشــركة، وممارســة أعمال 
التوزیــع والتزویــد بالتجزئــة للطاقــة الكھربائیــة للمســتھلكین فــي منطقــة عملھــا ضمــن أفضــل المواصفــات والمعاییــر 
ــل  ــاءة وبأق ــات الكف ــى درج ــتھلكین بأعل ــد المس ــتمراریة تزوی ــان إس ــة، وضم ــى الطاق ــب عل ــة الطل ــة لمواجھ النوعی
التكالیــف الممكنــة، والتعــاون مــع الجھــات الحكومیــة المتخصصــة فــي جھودھــا الرامیــة إلــى تحقیــق االھــداف التنمویــة 

واالجتماعــي  االقتصــادي  المجالیــن  فــي 
للمســاعدة فــي بنــاء وتقــدم المجتمــع االردنــي.

أماكــن الشــركة الجغرافیــة وعــدد الموظفین 
فــي كل منھــا

تقــع مكاتــب اإلدارة الرئیســیة للشــركة فــي 
نشــاطھا  بممارســة  الشــركة  وتقــوم  عمــان، 
وأعمالھــا فــي كل مــن محافظــات: الكــرك، 
الطفیلــة، معــان، العقبــة، ومنطقــة األغوار(مــن 
ــاً)  ــت جنوب ــر المی ــى البح ــماالً وحت ــھ ش الحم
والمنطقــة الشــرقیة مــن المملكــة (الرویشــد، 
ــاوي)، حســب الشــكل الریشــة،األزرق والصف
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وتقدم الشركة خدماتھا من خالل (32) مكتباً موزعاً في مختلف مناطق التوزیع كما  ھو موضح في الجدول التالي:
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حجــم االســتثمار الرأســمالي
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في الشركة لعام 2018  (23,922,492) دینار.

الشركات التابعة للشركة 
أ - یوجد شركة تابعة واحدة للشركة وھي شركة كھرباء محافظة إربد وتالیاً معلومات عنھا:

اسم الشركة:• 
      شركة كھرباء محافظة إربد المساھمة العامة.

نوع الشركة:• 
      مساھمة عامة محدودة.

النشاط الرئیسي للشركة: • 
      ممارسة أعمال التوزیع والتزوید بالتجزئة للطاقة الكھربائیة للمستھلكین في كامل منطقة امتیاز الشركة.

نسبة ملكیة الشركة األم فیھا:• 
      - تمتلك الشركة ما مجموعھ (4,436,800) سھماً من أسھم شركة كھرباء محافظة اربد البالغة (8)

       مالیین سھم، وتمثل ما نسبتھ (55.46 %) منھا، علماً بأن القیمة االسمیة للسھم الواحد تبلغ دینار اردني.

عنوانھا:• 
      إربد/ ص.ب (46) رمز بریدي (21110) ھاتف: (027201500) فاكس: (027245495).

عدد موظفیھا :• 
      بلغ عدد موظفي  شركة كھرباء محافظة إربد في نھایة عام 2018 (1305) موظفاً.

ال یوجد فروع للشركة.• 

المشاریع المملوكة من قبل الشركة التابعھ ورؤوس أموالھا:     • 
تمتلــك شــركة توزیــع الكھربــاء نســبة (12.03 %) بقیمــة (451,171) ســھماً مــن رأس مــال شــركة صناعــة 
ــاً واحــداً،  ــاراً أردنی ــة الســھم الواحــد دین ــأن قیم ــاً ب ــار، علم ــون دین ــة (3.75) ملی ــة البالغ ــدات الكھربائی المع
إنتاجھــا. مــن  جــزءاً  الشــركة  وتســتخدم  الكھربــاء،  توزیــع  محــوالت  بتصنیــع  الشــركة  ھــذه  وتقــوم 

نبذة عامة عن الشركة التابعة:• 
ســجلت الشــركة لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي عــام 1957 باســم شــركة كھربــاء إربــد األھلیــة وصــدر قانــون • 

امتیازھــا باســم شــركة كھربــاء لــواء عجلــون فــي عــام 1961، والــذي بموجبــھ حصلــت الشــركة علــى حــق 
تولیــد ونقــل وتوزیــع الطاقــة الكھربائیــة لكامــل منطقــة االمتیــاز التــي تضــم محافظــات إربــد وجــرش والمفــرق 

وعجلون.
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ــذ مشــاریع  ــع وتنفی ــاء خطــوط التوزی ــل وبن ــد والتحوی ــب محطــات التولی ــدأت الشــركة بإجــراءات تركی ــھ ب وعلی
الكھربــاء فــي مــدن وقــرى منطقــة االمتیــاز وتصفیــة مشــاریع اإلنــارة التــي كانــت تدیرھــا المجالــس البلدیــة فــي 

ــة خاصــة بالشــركة.  ــى شــبكة كھربائی ــا عل ــھ، وربطھ حین

ــاء  ــة بالكھرب ــة المخدوم ــة المنطق ــث اتســاع رقع ــذ عــام 1961 تطــوراً ملحوظــاً مــن حی ــد شــھدت الشــركة من لق
وأعــداد المــدن والقــرى المنــارة، حیــث أصبــح عــدد المــدن والقــرى فــي نھایــة عــام 2018 (326) مدینــة وقریــة 
و(927) تجمعــا ســكنیاً ریفیــاً، وارتفــع  رأســمال الشــركة مــن (285) ألــف دینــار عــام 1962 لیصبــح (10) ملیــون 

دینــار حالیــاً. 

ــة  ــد الطاق ــة، التــي أوكل لھــا مھمــة تولی ــاء األردنی ــاء العــام، وتأســیس ســلطة الكھرب ومــع صــدور قانــون الكھرب
ــا  ــة عــام 1997، وانحصــر عملھ ــي نھای ــي ف ــد بشــكل نھائ ــت الشــركة عــن التولی ــة, توقف ــي المملك ــة ف الكھربائی
ــاز، وأصبحــت تســتجر حاجتھــا مــن الطاقــة  ــة ضمــن منطقــة االمتی فــي نقــل وتحویــل وتوزیــع الطاقــة الكھربائی

ــة ســابقاً). ــاء األردنی ــة  (ســلطة الكھرب ــاء الوطنی ــة الخاصــة بشــركة الكھرب ــة مــن الشــبكة الوطنی الكھربائی
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1�2 ���0/ ��	��  כ��.א- / رئیس مجلس اإلدارة
• تاریخ المیالد: 1947.

• تاریخ العضویة: 2018/3/12.

المناصب والخبرات:
• رئیس قسم المحاسبة في مصفاة البترول االردنیة.

• رئیس نادي خریجي جامعة بیروت العربیة.
عضو مجلس النواب االردني.  1993 •

• 1994 - 1995 وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والبیئة وعضو مجلس االعیان.
عضو مجلس األعیان األردني.  1996 - 1995 •

وزیر للشؤون البلدیة والقرویة والبیئة.  1999 - 1997 •
• 1999 - 2000  وزیر للشؤون البلدیة والقرویة والبیئة ووزیر دولة للشؤون البرلمانیة.

عضو مجلس االعیان األردني.  2003 - 2001 •
• 2003 - 2004  وزیر دولة للشؤون البرلمانیة وعضو مجلس األعیان.

• 2005             وزیر للشؤون البلدیة.
عضو مجلس النواب األردني.  2009 - 2007 •

وزیر الشؤون البرلمانیة.  2010 - 2009 •
نائب رئیس الوزراء ووزیر الشؤون البرلمانیة وعضو مجلس األعیان.  2011 - 2010 •

عضو مجلس األعیان األردني.  2016 - 2013 •

�$א
3 א
1�2 ,	�� ,1�$ ��א� / رئیس مجلس اإلدارة من تاریخ 2015/11/5 ولغایة تاریخ 2018/2/25
• تاریخ المیالد:1957/11/12

• تاریخ العضویة: 5 /11/ 2015 

المناصب والخبرات:
• وزیر للعمل 2011/2010.

• رئیس مجلس إدارة مؤسسة الضمان اإلجتماعي .
• رئیس مجلس إدارة التدریب المھني.

• رئیس مجلس إدارة الشركة الوطنیة للتدریب والتشغیل.
• رئیس مجلس إدارة صندوق التشغیل والتدرییب والتعلیم المھني والتقني.

العضویات الحالیة:
• رئیس مجلس إدارة التعلیم من أجل التوظیف.

• عضو مجلس إدارة منتدى االستراتیجیات األردني.
• عضو مجلس االعیان حالیاَ.

• نائب رئیس مجلس إدارة مید جلف للتأمین.
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,$א�� א
1כ�� "1'א- ��	1 24! ,$1 / نائب الرئیس
• تاریخ المیالد:1944

• تاریخ العضویة: 2008/7/13

الخبرات العملیة:
• 1977 - 1983 رئیس قسم البترول في معھد الكویت لألبحاث العلمیة.

• 1983 - 1990 خبیر للطاقة في منظمة األوبك ثم مستشار لشركات نفطیة في الكویت.
• 1990 - 2003 مدیر عام لشركات مختلقة عاملة في مجال النفط والغاز في دول: الكویت األردن قطر وأبو ظبي.

• 2003 حتى األن مدیر عام شركة التخصیص القابضة / األردن.
• حاصل على (6) شھادات في اإلدارة من أوھایو في أمریكا و (3) شھادات تقدیر في اإلدارة العامة من

  أبو ظبي وسوریا ومصر, مسجل باسمھ (3) حقوق اختراع.

العضویات الحالیة والسابقة:
• عضو مجلس إدارة في شركة كھرباء إربد.

• عضو مجلس إدارة في شركة كھرباء المملكة حتى نھایة العام 2012.

,$א�� א
1�2 4	א� "�3 א
	$א��5 / عضو مجلس اإلدارة
• تاریخ المیالد: 1944

• تاریخ العضویة: 2016/4/26

المناصب والخبرات:
• موظف في وزارة الداخلیة اإلدارة.

• رئیس بلدیة.

العضویات السابقة والحالیة :
• عضو المجلس االستشاري لمحافظة الكرك أربع دوارت.

• عضو مجلس األعیان 1993 - 1997.

• عضو مجلس األعیان 2012 - 2016.
• عضو مجلس إدارة مؤسسة االقراض الزراعي.

• عضو مجلس كلیة الحقوق جامعة مؤتة.
• عضو مجلس مؤسسة إعمار الكرك.

• عضو المجلس الوطني االستشاري لمجلس النواب 78 – 80.

• عضو المجلس الوطني االستشاري لمجلس النواب 80 – 82.
• عضو المجلس الوطني االستشاري لمجلس النواب 82 – 84. 
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	א4	� / عضو مجلس اإلدارة
• تاریخ المیالد: 1952

• تاریخ العضویة:2015/2/1

المناصب والخبرات:
• وزیراً للشؤون البرلمانیة, ومحافظاً في وزارة الداخلیة لعدة محافظات.

• نائباً لرئیس مجلس إدارة شركة الفوسفات المساھمة العامة (2012/6/20 - 2016/4/15).
• رئیساً لھیئة مدیري الشركة الھندیة األردنیة للكیماویات (2016-2013).

• رئیساً لھیئة مدیري شركة مناجم التطویر والتعدین (2016-2013).

عضویة مجالس اإلدارات والشركات والجامعات:
• نائباً لرئیس مجلس إدارة شركة كھرباء محافظة إربد اعتباراً من 2011/8/18 حتى اآلن.

• رئیساً لمجلس إدارة شركة كھرباء محافظة اربد (1999 - 2002).
• رئیساً لمجلس إدارة شركة توزیع الكھرباء (2016/6/19 - 2011/8/18).

,$א�� א
1�2 ��	1 >�� ;.א: א
9&א8 / عضو مجلس اإلدارة:
• تاریخ المیالد: 1962/6/16

• تاریخ العضویة: 2016/4/26

المناصب والخبرات:
• مستشار قانوني / محامي. 

• شركة توزیع الكھرباء المساھمة العامة:
• عضو مجلس إدارة (2016/4).
• رئیس اللجنة المالیة واإلداریة.

• نائب رئیس لجنة العطاءات المركزیة.
• المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي (من 2013 ولغایة اآلن):

• عضو مجلس التأمینات (نائب الرئیس).
• عضو لجنة شؤون الضمان لغایة شھر 2016/4.

العضویات السابقة:
• رئیس المحكمة العسكریة (2009 – 2013).

• عضو محكمة عسكریة ومستشار قانوني (2004 – 2009).
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�3 ,$�1 / عضو مجلس اإلدارة= 1	3 "�3 ��	, ,$א�� א
1כ��
• تاریخ المیالد: 1968

• تاریخ العضویة: 2016/4/26

المناصب والخبرات:
.(JREEEF) المدیر التنفیذي / صندوق الطاقة المتجددة وترشید الطاقة •

• عمل مدیراً تنفیذیاً لعدة مؤسسات في القطاعین العام والخاص ومشاریع دولیة مانحة.
• مستشار وخبیر في مجال تطویر األعمال وبناء المؤسسات .

• خبیر في مجال التمیز المؤسسي.
• مقیم معتمد (AFQM) لجوائز التمیز الحكومي في أبوظبي، دبي، عجمان، الشارقة  واألردن.

</عضو مجلس اإلدارة ولغایة تاریخ 2018/6/12�	4 �1 >��	�� ?�$א
3 א
1כ�� @א
• تاریخ المیالد: 1975/10/5

• تاریخ العضویة: 2016/4/26 ولغایة تاریخ 2018/6/12

المناصب والخبرات:
• أستاذ مشارك / كلیة الحقوق – الجامعة األردنیة (2011 – حتى اآلن).

• شریك / شركة الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونیة (2004 – حتى اآلن).
• أستاذ كرسي الیونسكو / كلیة الحقوق – الجامعة األردنیة (2004 – حتى اآلن).

عضویات مجالس اإلدارة والشركات والجامعة الحالیة:
• عضو مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (2011 – حتى اآلن).

• عضو مجلس إدارة المعھد القضائي (2015 – حتى اآلن).
• عضو مجلس إدارة شركة السمرا لتولید الكھرباء (2015 – حتى اآلن).

• عضو مجلس إدارة البنك األھلي األردني ( 2017 – حتى اآلن).

عضویات مجالس اإلدارة والشركات والجامعات السابقة:
• رئیس الدائرة القانونیة / الجامعة األردنیة (2012).

• عمید كلیة الحقوق / الجامعة األردنیة (2012 – 2014).
• عضو مجلس أمناء جامعة جدارا (2006 – 2008).
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��כא� / عضو مجلس إدارةA B#59� �$א
3 א
1כ��
تاریخ المیالد:  1950

تاریخ العضویة: 2018/11/11

المناصب والخبرات: 
• 1975 عمل طبیباً في عیادتھ الخاصة.

• 1978 - 1982 رئیس لجنة اطباء البلقاء في فرع نقابة االطباء في المحافظة.
• 1982 - 1986 سكرتیر الطبیب العام.

• 1987 - 1989 عضو مجلس نقابة االطباء.
• 1993            عضو في مجلس النواب الثاني عشر.

• 1996 - 1997 وزیر الزراعة.
• 2003 - 2007 عضو في مجلس النواب الرابع عشر.

• 2010 - 2012 عضو في مجلس النواب السادس عشر.
• 2012 - 2016 عضو في مجلس النواب السابع عشر.

• 2010 - 2016 عضو البرلمان العربي.
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:. 24א- א4	1 ,א�� C'�&א� / المدیر العام 
• تاریخ المیالد : 1957       

• تاریخ التعیین : 7 /11 /1981
• بكالوریوس ھندسة كھربائیة / قوى 1981

الخبرات العملیة:
• 1981 عمل في عدة مواقع وظیفیة في منطقة توزیع الكرك والطفیلة ابتداًء من مھندس كھرباء، ثم مدیر

    منطقة، ثم مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء الكرك حتى تاریخ 2014/4/20.
• 2014/4/21 - 2014/4/29 نائباً للمدیر العام للشركة .

• 2014/4/30 - 2014/12/31 مدیراً عاماً للشركة باإلنابة . 
• من شھر (2014/6) عضواً في ھیئة المدیرین في شركة صناعة المعدات الكھربائیة.

• من شھر (2014/5) عضواً في اللجنة التوجیھیة العلیا لمشروع كھربة الریف األردني. 
• رئیساً للجنة التوزیع في االتحاد العربي للكھرباء.

• 2015/1/1 وحتى اآلن مدیراً عاماً للشركة.

� ”��	1 ,1�$“ א4	1 4	1א-� .:
نائب المدیر العام ومساعد المدیر العام لشؤون التنظیم والتخطیط / المكاتب الرئیسیة

• تاریخ المیالد : 1969      
• تاریخ التعیین : 1993/2/20

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة /1993

الخبرات العملیة:
• 1993 - 2008 تدرجت في عدة مواقع وظیفیة ابتداًء من مھندسة دراسات إلى رئیس قسم دراسات 

   المشتركین ثم مدیراً لدائرة التخطیط.
• 2008 - 2009 مساعداً للمدیر العام للشؤون الفنیة.

• 2008/8 أمیناً لسر لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وحتى 2013/9/19.
• 2008/8 ولغایة 2015/12/31 أمیناً لسر مجلس اإلدارة .

• 2005 وحتى اآلن عضواً في لجنة التخطیط المنبثقة عن االتحاد العربي للكھرباء.
• 2009/8/10 وحتى اآلن مساعداً للمدیر العام لشؤون التنظیم والتخطیط.

• 2015/7/1 وحتى اآلن نائباً للمدیر العام.
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نائب المدیر العام ومساعد المدیر العام للشؤون المالیـة / المكاتب الرئیسیة

• تاریخ المیالد : 1968       
• تاریخ التعیین : 1999/11/30

(ACPA) بكالوریوس محاسبة /1992، شھادة •
الخبرات العملیة:

• 1992 - 1999 عمل محاسباً ومدققاً مالیاً في شركات متعددة.
• 1999 - 2004 محلالً مالیاً / إدارة الشؤون المالیة.

• 2004 - 2007 رئیساً لقسم المراجعة الداخلیة / دائرة المالیة والحسابات.
• 2007 - 2010 مدیراً للدائرة المالیة.

• 2010/5/10 وحتى اآلن مساعداً للمدیر العام للشؤون المالیة.
• أمیناً لسر اللجنة المالیة واإلداریة المنبثقة عن مجلس اإلدارة لغایة تاریخ 2015/12/31.

• 2016/1/1 وحتى اآلن أمیناً لسر مجلس اإلدارة .
• 2017/1/1 وحتى اآلن نائباً للمدیر العام.

�&א;&�
:. "1'א- 0אF�9� G א
مساعد المدیر العام لشؤون الخدمات الفنیة المساندة  / المكاتب الرئیسیة

• تاریخ المیالد : 1958   
• تاریخ التعیین : 1990/3/3

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة /1983

الخبرات العملیة:
• 1983 - 1990 مھندس مقیم وإشراف على أعمال التمدیدات الكھربائیة للمباني والمصانع.

• 1990 - 2002 عمل مھندس توزیع ثم مدیراً لمنطقة توزیع كھرباء الطفیلة في شركة توزیع الكھرباء 
   (سلطة الكھرباء األردنیة سابقاً).

• 2003 - 2006 رئیساً لقسم الخطوط في منطقة معان في شركة الكھرباء الوطنیة.
• 2007 - 2008 مدیراً للدائرة الفنیة في منطقة توزیع كھرباء الكرك.

• 2008 - 2012 مدیراً لدائرة الصیانة والتشغیل في منطقة توزیع كھرباء العقبة، ثم مدیراً تنفیذیاً لنفس المنطقة.
• 2012/10 - 2014/5/30 مدیراً تنفیذیاً في المكاتب الرئیسیة.

• 2014/6/1 - 2016/5/2 مدیراً تنفیذیاُ لمنطقة توزیع كھرباء العقبة.
• 2016/10/9 - 2017/3/31 مستشاراً للمدیر العام . 

• 2017/4/1 وحتى اآلن مساعداً للمدیر العام لشؤون الخدمات الفنیة المساندة . 

2001 /
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المدیر التنفیذي لمنطقة توزیع كھرباء وادي األردن والشرقیة

• تاریخ المیالد : 1960       
• تاریخ التعیین : 1991/11/9

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة /1989

الخبرات العملیة
• 1991 - 2000 مھندس كھرباء في منطقة توزیع كھرباء معان.

ــداًء مــن رئیــس  ــة وادي األردن والشــرقیة ابت ــي منطق ــة ف ــي عــدة مناصــب وظیفی ــدرج ف ــى اآلن ت • 2000 وحت
القســم الفنــي ثــم مدیــراً للدائــرة الفنیــة وانتھــاًء بالمدیــر التنفیــذي لمنطقــة توزیــع كھربــاء وادي األردن والشــرقیة 

ــخ 2010/6/15. ــذ تاری من
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مساعد المدیر العام للشؤون اإلداریة / المكاتب الرئیسیة 

• تاریخ المیالد  : 1970   
• تاریخ التعیین : 1992/8/23

• بكالوریوس ھندسة میكانیكیة / 1992

الخبرات العملیة:
• عمل في سلطة الكھرباء األردنیة، ومن ثم شركة الكھرباء الوطنیة، حیث تدرج في الوظائف التالیة:-

• 1992/8/23 - 1994/12/30 مھندساً متدرباً.
• 1994/12/31 - 1999/2/22 مھندساً/ دائرة اللوازم والمستودعات.

• 1999/2/23 - 2006/12/31 رئیساً لقسم المواد والمستودعات/ دائرة اللوازم والمستودعات.
• بتاریخ 2007/1/1 تم إعارتھ من شركة الكھرباء الوطنیة إلى شركة توزیع الكھرباء، لیعمل مدیراً لدائرة النقلیات.

• 2007/6/1 تم تعیینھ مدیراً لدائرة النقلیات في شركة توزیع الكھرباء.
• 2013/5/1 وحتى اآلن مساعداً للمدیر العام للشؤون اإلداریة.

• 2018/1/1 ولتاریخھ أمیناً لسر اللجنة المالیة وألداریة المنبثقة عن مجلس االدارة.
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المدیر التنفیذي لمنطقة توزیع كھرباء الكرك 

• تاریخ المیالد  : 1976     
• تاریخ التعیین : 1999/11/17

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة / قوى 1999

الخبرات العملیة:
• 1999/11/17 مھندس كھرباء في منطقة توزیع كھرباء الكرك.

• 2004/2/5 - 2007/3/14 تكلیف القیام بأعمال رئیس قسم التصمیم والتركیبات بالوكالة منطقة توزیع كھرباء الكرك.
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• 2007/3/15 - 2009/7/10 رئیساً لقسم التشغیل والصیانة في الدائرة الفنیة / منطقة توزیع كھرباء الكرك. 
• 2009/7/11 - 2014/4/20 مدیراً للدائرة الفنیة في منطقة توزیع كھرباء الكرك.

• 2014/4/21 وحتى اآلن مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء الكرك.

K�5.@ B,�� 1= .:
مساعد المدیر العام للشؤون الفنیة/ المكاتب الرئیسیة 

• تاریخ المیالد : 1968  
• تاریخ التعیین : 1993/2/1

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة/ 1992

الخبرات العملیة:
• 1993 - 2009/9 تدرج في عدة مواقع وظیفیة في منطقة توزیع كھرباء العقبة ابتداًء من مھندس

   كھرباء، ومن ثم رئیساً للقسم الفني ومدیراً للدائرة الفنیة، ومن ثم مدیراً لدائرة الشبكات الكھربائیة.
• 2009/10  - 2012/9 مدیراً لدائرة المشاریع – الشؤون الفنیة.

• 2012/10  - 2014/5/31 مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء العقبة بالوكالة.
• 2014/6/1 - 2015/9/30 مدیراً لدائرة الھندسة والتشغیل / المكاتب الرئیسیة.

• 2015/10/1 وحتى اآلن مساعد المدیر العام للشؤون الفنیة.
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المدیر التنفیذي لمنطقة توزیع كھرباء العقبة

• تاریخ المیالد : 1973       
• تاریخ التعیین : 1993/12/2

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة / قوى 2003

الخبرات العملیة:
• 2004/1/1 - 2007/7/31 مھندس كھرباء في منطقة توزیع كھرباء الطفیلة.

• 2005/3/16 تكلیف القیام بأعمال رئیس القسم الفني في منطقة توزیع كھرباء الطفیلة.

• 2007/6/23 نقل إلى منطقة توزیع كھرباء العقبة بنفس مسماه الوظیفي (رئیس قسم).
• 2007/8/1 - 2009/10/31 رئیساً لقسم التشغیل والصیانة / الدائرة الفنیة في منطقة توزیع كھرباء العقبة.

• 2009/11/1 مدیراً لدائرة الصیانة والتشغیل في العقبة.
• 2012/10/1 نقل إلى منطقة توزیع كھرباء الكرك.

• 2014/2/15 - 2014/4/20 مدیراً لدائرة كھرباء وادي موسى والشوبك.
• 2014/4/21 - 2016/10/8 مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء الطفیلة.

• 2016/10/9 وحتى اآلن مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع العقبة.



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة26

:. ,א�3 א
L)א��!
مساعد المدیر العام لوحدة االنشطة غیر اآلساسیة وتطویر األعمال / المكاتب الرئیسیة

• تاریخ المیالد  :  1975   
• تاریخ التعیین : 2000/5/20

• بكالوریوس ھندسة قوى كھربائیة- 1999 /جامعة الیرموك 
• ماجستیر ھندسة قوى كھربائیة - 2012 /جامعة الیرموك.

• شھادة مدیر طاقة (CEM) وشھادة مھنیة في الطاقة المتجددة (REP) من رابطة مھندسي الطاقة االمریكیة.
• شھادة مھنیة في الطاقة المتجددة (REP) من اكادیمیة الطاقة المتجددة (RENAC)- المانیا.

الخبرات العملیة:
• 2000/5/20 مھندس كھرباء في منطقة توزیع كھرباء وادي االردن والشرقیة.

• 2005/3/16 - 2007/3/14 رئیس قسم التشغیل والصیانة - الدائرة الفنیة / وادي االردن والشرقیة.
• 2007/3/15 - 2009/10/23 رئیساً لقسم المحطات - الدائرة الفنیة / وادي االردن والشرقیة.

• 2009/10/24 - ولتاریخھ  مدیراً لدائرة التنظیم والطاقة المتجددة.
• 2017/1/22 وحتى اآلن مساعداً للمدیر العام لوحدة االنشطة غیر االساسیة وتطویر االعمال.

• عضو لجنة الطاقة المتجددة -االتحاد العربي للكھرباء.
• عضو اللجنة الفنیة  لسیجري االردنیة .

• عضو لجنة مراجعة كود التوزیع ، وعضو لجنة مراجعة كود الشبكة .
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المدیر التنفیذي لمنطقة توزیع كھرباء الطفیلة 

• تاریخ المیالد : 1978   
• تاریخ التعییین : 2004/7/18

• بكالوریوس ھندسة كھربائیة / قوى  2004.

الخبرات العملیة:
• 2004/7/18 مھندس كھرباء في منطقة توزیع كھرباء الطفیلة.

• 2008/4/24 رئیساً لقسم الشبكات والمحطات في منطقة توزیع كھرباء الطفیلة.
• 2013/10/1 - 2016/10/8 مدیراً للدائرة الفنیة في منطقة توزیع كھرباء الطفیلة .

• 2016/10/9 - 2017/1/31 مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء الطفیلة بالوكالة.
• 2017/2/1 وحتى اآلن مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء الطفیلة.
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المدیر التنفیذي لمنطقة توزیع كھرباء معان من تاریخ 2018/2/1

• تاریخ المیالد :1969 
• تاریخ التعییین : 2000/2/17

• بكالوریوس ھندسة قوى وتوزیع / 1994

الخبرات العملیة:
• 2000/2/17 مھندس كھرباء في معان .

• 2002/2/1 - 2003/1/27 تسییر أعمال قسم التصمیم والتركیبات. 
• 2003/2/1 - 2003/12/31 تكلیف القیام بأعمال رئیس قسم التصمیم والتركیبات / معان .

• 2004/1/1 - 2007/6/30 رئیس قسم التصمیم والتركیبات / معان .
• 2007/7/1 - 2014/6/9 مدیرا للدائرة الفنیة / معان.

• 2014/6/10 - 2017/9/3 مدیرا لدائرة كھرباء وادي موسى والشوبك.
• 2017/9/4 - 2018/1/31 تسییر أعمال مدیر تنفیذي لمنطقة توزیع كھرباء معان .

• 2018/2/1 وحتى اآلن مدیراً تنفیذیاً لمنطقة توزیع كھرباء معان.
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أمین سر لجان العطاءات / المكاتب الرئیسیة

• تاریخ المیالد : 1969   
• تاریخ التعیین : 1996/1/20

• بكالوریوس محاسبة /1995 - ماجستیر محاسبة/ -2005 دكتوراة محاسبة/ 2015

الخبرات العملیة:
• 1996 - 1997 محاسباً في قسم التأمین - الدائرة المالیة / سلطة الكھرباء األردنیة.
• 1997 - 1999 محاسباً في قسم التمویل - الدائرة المالیة / شركة الكھرباء الوطنیة.

• 1999 - 2000 محاسباً في قسم التخطیط المالي والخزینة - دائرة المالیة والحسابات / شركة توزیع الكھرباء.
• 2000 - 2004 رئیساً لقسم المراجعة الداخلیة / دائرة المالیة والحسابات. 

• 2004 - 2007  رئیساً لقسم التخطیط المالي / دائرة المالیة والحسابات.
• 2007 وحتى اآلن مدیراً ألمانة سر لجان العطاءات - أمین سر لجنتي العطاءات المركزیة والفرعیة.

• 2009 - 2012 مدیراً لدائرة اللوازم والمستودعات/ مساعدیة الشؤون المالیة في الشركة.
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مدیر دائرة التدقیق الداخلي/المكاتب الرئیسیة 

• تاریخ المیالد : 1965   
• تاریخ التعییین : 1993/9/26
• بكالوریوس محاسبة / 1989

الخبرات العملیة:
• 1989 - 1993 محاسباً لدى / شركات متعددة.

• 1993 - 2008 مدققاً داخلیاً لسلطة الكھرباء االردنیة حتى عام 1997، شركة الكھرباء الوطنیة حتى عام 
   1999، شركة توزیع الكھرباء حتى عام 2008.

• 2008 - 2010 رئیساً لقسم التدقیق الداخلي / شركة توزیع الكھرباء.
• 2013/9/22 أمیناً لسر لجنة التدقیق المنبثقة عن المجلس ولتاریخھ.

• 2010 وحتى األن مدیراً لدائرة التدقیق الداخلي.
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مدیر الدائرة القانونیة ومتابعة القضایا/ المكاتب الرئیسیة

• تاریخ المیالد : 1964        
• تاریخ التعیین : 2002/2/9
• بكالوریوس قانون/ 1987

الخبرات العملیة:
• 1993 - 2002 محامیاً ومزاوالً لدى كافة المحاكم.
• 2002 - 2007 محامیاً لدى شركة توزیع الكھرباء.

• 2016/1/1 وحتى 2017/12/31 أمیناً لسر اللجنة المالیة واإلداریة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
• 2007  وحتى اآلن مدیراً للدائرة القانونیة ومتابعة القضایا في الشركة.
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مدیر دائرة التصنیع 

• تاریخ المیالد : 1960           
• تاریخ التعیین : 1985/5/20

• بكالوریوس ھندسة مدنیة /2007

الخبرات العملیة:
1985 وحتــى اآلن تــدرج فــي العمــل فــي عــدة مواقــع وظیفیــة بدایــةً فــي منطقتــي العقبــة والطفیلــة، ومــن ثــم  فــي 
المكاتــب الرئیســیة ودائــرة التصنیــع، حیــث عمــل فــي وظائــف فنیــة، ومــن ثــم مھندســاً مدنیــاً ، ثــم تــم ترفیعــھ إلــى 
وظیفــة رئیــس قســم ضبــط الجــودة، الــى أن تــم ترفیعــھ بتاریــخ 2016/8/1 لوظیفــة مدیرلدائــرة التصنیــع وحتــى 

تاریخــھ.
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أســماء كبــار مالكــي أســھم الشــركة الذیــن یملكــون (5% فأكثــر) مــن رأس مــال الشــركة وعــدد 
األســھم المملوكــة لــكل منھــم فــي عــام 2018 مقارنــة مــع عــام 2017:

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطھا وأسواقھا الرئیسیة وحصتھا من السوق المحلي وكذلك • 
حصتھا من األسواق التجاریة:

ال یوجــد للشــركة أي منافــس ضمــن قطــاع نشــاطھا، حیــث أنھــا تعمــل بموجــب رخصــة للتوزیــع والتزویــد بالتجزئة 
اعتبــاراً مــن تاریــخ 2008/7/2 ضمــن منطقــة محــددة لھا.

درجة االعتماد على موردین محددین و/أو عمالء رئیسیین ”محلیاً وخارجیاً“ في حال كون ذلك یشكل • 
”10%“ من إجمالي المشتریات و/أو المبیعات أو اإلیرادات على التوالي:

-     تعتمد الشركة بشكل رئیسي على شراء الطاقة الكھربائیة من شركة الكھرباء الوطنیة وبیعھا للمشتركین في
       مناطقھا ضمن تعرفة محددة من قبل ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء.

-     تعتبر شركة میاه األردن (میاھنا) من العمالء الرئیسیین للشركة، حیث شكلت قیمة الطاقة المباعة لشركة
       میاھنا خالل عام 2018 ما نسبتھ (17,7%) من إجمالي قیمة مبیعات الشركة، وذلك عن استھالك الطاقة

       الكھربائیة لمختلف مشاریعھا والتي تتركز في الزارة/ ماعین ومیاه الصبیحي, ومیاه االزرق.

الحمایة الحكومیة أو االمتیازات التي تتمع بھا الشركة أو أي من منتجاتھا:• 
-     قانون الكھرباء العام المؤقت رقم (64) لعام 2002، والذي صدر بتاریخ 2002/8/27، بھدف تطویر قطاع

       الكھرباء في المملكة.
-     تعمل الشركة بموجب رخصة للتوزیع والتزوید بالتجزئة اعتباراً من تاریخ 2008/7/2، صادرة عن ھیئة

       تنظیم قطاع الكھرباء وھي ساریة المفعول لمدة 25 عاماً.
-     یتم إعفاء السلع الرأسمالیة والمواد واألجھزة واللوازم اإلنتاجیة، التي تدخل في صلب مشاریع الشركة من

       الرسوم الجمركیة والضریبة العامة على المبیعات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (3188) المتخذ في
       جلستھ المنعقدة بتاریخ 2000/2/29 والمبلغ للشركة بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم 2828/4/11/12

       تاریخ 2000/3/2 وكتاب رئاسة الوزراء رقم 1604/4/11/12 تاریخ 2010/1/21.
-     تضمن الحكومة للشركة تحقیق حد أدنى من األرباح السنویة لمساھمیھا استناداً لمنھجیة التعرفة الكھربائیة

       الملحقة برخصة التوزیع والتزوید بالتجزئة، والتي تحدد عائد للشركة لیكون معادالً لمتوسط كلفة رأس المال
       المرجح ( (WACCلألنشطة االساسیة.

-     ال یوجد أي براءات اختراع حصلت الشركة علیھا.
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القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولیة أو غیرھا التي لھا أثر على عمل الشركة أو منتجاتھا أو 
قدرتھا التنافسیة:

تــم تعدیــل تعرفــة الجملــة للطاقــة الكھربائیــة المباعــة مــن شــركة الكھربــاء الوطنیــة لشــركة توزیــع الكھربــاء • 
ــة  ــن 2018/10/1 ولغای ــاراً م ــة اعتب ــة الكھربائی ــل بموجــب التعرف ــتمر العم ــث إس ــام 2018 ، حی خــالل ع

.2018/12/31

المخاطر التي تواجھ الشركة:
• ال یوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لھا خالل السنة المالیة الالحقة ولھا تأثیر علیھا.
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عدد موظفي الشركة والشركة التابعة وفئات تأھیلھم
ــي الشــركة  ــغ عــدد موظف ــن بل ــي حی ــاً، ف ــام (1435) موظف ــة الع ــى نھای ــي الشــركة حت ــي عــدد موظف ــغ إجمال بل

ــة. ــم العلمی ــمین حســب مؤھالتھ ــاً، مقس ــة (1305) موظف التابع

عدد الموظفین العاملین في الشركة االم وفي الشركة التابعة (شركة كھرباء محافظة إربد) 

برنامج التدریب والتأھیل لموظفي الشركة
تولــي الشــركة االھتمــام بتأھیــل وتطویــر الــكادر البشــري مــن أجــل تحقیــق أھدافھــا وتطویــر مســتوى إنتاجیتھــم، 
وخــالل عــام 2018 عملــت علــى تطویــر وتنمیــة أداء العاملیــن فیھــا، مــن خــالل إیفادھــم فــي دورات تدریبیــة فــي 
مختلــف المجــاالت: الفنیــة، والمالیــة، واإلداریــة، والمشــاركة بالنــدوات والمؤتمــرات العلمیــة الداخلیــة والمھمــات 

الرســمیة ذات الصلــة بطبیعــة العمــل.

الجدول التالي یوضح الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمرات والمھمات الرسمیة الخارجیة، وعدد المشاركین 
فیھا خالل العامین (2018-2017) :

- كمــا یوضــح الجــدول التالــي (البرامــج التدریبیــة، ورش العمــل، المؤتمــرات، النــدوات، واألیــام العلمیــة )،وأعــداد 
الموظفیــن المشــاركین فیھــا خــالل عــام (2018):
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1 - الدورات التدریبیة:

2 - ورش العمل التدریبیة :
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3 - المؤتمرات : 

4 - الندوات التدریبیة: 

5 - األیام العلمیة : 
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مساھمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
* قامت الشركة خالل عام 2018 بتدریب (141) متدرباً لحساب مؤسسات المجتمع المحلي وعلى النحو التالي:

      

 - متابعــة تدریــب الدفعــة الســابعة عشــر مــن متدربــي مركــز التدریــب الكھربائــي والبالــغ عددھــم (87) متــدرب، 
موزعیــن علــى مختلــف مواقــع عمــل الشــركة.
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االنجازات التي حققتھا الشركة خالل السنة المالیة

��: אא'�אPא� אא�א
Y
א)א

تطور العاملین في الشركة
ــادة  تؤمــن الشــركة بــأن موظفیھــا ھــم رأســمالھا البشــري، وأنھــم عمــاد نجاحھــا وتحقیــق أھدافھــا والمنطلــق لزی
اإلنتاجیــة فیھــا، ومــن ھنــا أولــت اھتمامــاً بالغــاً بتطویــر قــدرات الموظفیــن وتأھیلھــم، واســتقطاب القــوى البشــریة 

المؤھلــة القــادرة علــى االســتجابة الحتیاجــات العمــل المختلفــة.

-    بلغ عدد الموظفین في الشركة حتى نھایة العام (1435) موظفاً، منھم (1368) موظفاً یعملون ضمن نشاط 
     التوزیع و(67) موظفاً یعملون ضمن نشاط التصنیع، وقد انتھت خدمات (14) موظفاً ألسباب مختلفة.

-    وتتوزع العمالة المشار إلیھا وفقاً لمجال الوظائف التي یشغلونھا وأماكن العمل والمؤھالت العلمیة والمھنیة 
     التي یحملونھا على النحو التالي :-
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تطویر أنظمة وتعلیمات وأدلة وإجراءات العمل والھیاكل التنظیمیة

نظــراً لكــون التطویــر اإلداري یعتبرمرجعــاً أساســیاً ووســیلة رئیســیة لتنفیــذ سیاســات الشــركة فــي مجــال المــوارد 
البشــریة وإعــداد وتطویــر أنظمــة وتعلیمــات الشــركة وإجــراءات وأدلــة العمــل المختلفــة، وكونــھ یقــدم مــن خاللھــا 
كل مــا مــن شــأنھ إحــداث التغییــر إلــى األفضــل، فــإن  حــدود التطویــر اإلداري التقتصــر علــى دائــرة او قســم بحــد 
ــة ولمختلــف النشــاطات فــي الشــركة ،  ــع المســتویات االداری ــى جمی ــة شــاملة عل ــھ نوعی ــھ یحــدث نقل ــھ ، كون ذات

وتحقیقــاً لذلــك فقــد كان مــن أبــرز االنجــازات علــى ھــذا الصعیــد خــالل عــام 2018، مایلــي :

األنظمة الداخلیة
ــة بالموظفیــن, وذلــك بھــدف تحقیــق  تــم إجــراء بعــض التعدیــالت الضروریــة علــى االنظمــة الداخلیــة ذات الصل

المزیــد مــن الرعایــة للعاملیــن فــي الشــركة ، والتــي شــملت:

نظام موظفي الشركة رقم (2) لسنة 1997ومالحقھ.• 
النظام الداخلي لتنظیم العمل رقم (9) لسنة 2002.• 
نظام صندوق التأمین الصحي رقم (6) لسنة 2000.• 
نظام صندوق االدخار لموظفي الشركة رقم (5) لسنة 2009.• 

التعلیمات التنظیمیة
- تم اصدار التعلیمات التنظیمیة الخاصة بحوافز محامي المناطق رقم (62) لسنة2018.

- تم إجراء التعدیالت الالزمة على التعلیمات التنظیمیة التالیة:
التعلیمات التنظیمیة للدوام واالجازات رقم (20) لسنة 2003 .• 
التعلیمــات التنظیمیــة لتوزیــع الحوافــز علــى العاملیــن فــي االعمــال التــي تخــص النشــاط غیــر االساســي فــي    • 

الشــركة رقــم (60) لســنة 2017.

أدلة العمل المختلفة
- تم  تحدیث أدلة العمل المختلفة خالل فترات مختلفة عام 2018، وھي:

دلیل الصالحیات الخاص بمجلس االدارة ورئیس المجلس.• 
دلیل الصالحیات الخاص بالمدیر العام.• 
دلیل الصالحیات الخاص بالوظائف القیادیة واالشرافیة لكافة الجوانب المالیة واالداریة والفنیة .• 
دلیــل صالحیــات اللجــان المختلفــة والتــي تشــمل ( لجنــة صنــدوق التأمیــن الصحــي ، لجنــة شــؤون الموظفیــن,  • 

لجنــة صنــدوق التأمیــن االجتماعــي، لجنــة صنــدوق االســكان، لجنــة صنــدوق االدخــار، لجنــة الحوافــز ...الــخ).
الدلیل اإلرشادي لتعلیمات وقواعد السالمة العامة.• 
الدلیل التنظیمي للشركة.• 
أدلة الوصف الوظیفي (الوظائف/ االقسام).• 
دلیل إجراءات العمل. • 
دلیل الموظف والمتدرب .• 

- كما تم تحدیث الدلیل االرشادي لكل من :( قیادة المركبات داخل الموقع، ودلیل مقاولي وزوار الشركة).
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ــة  ــة العام ــات الوظیف ــي وأخالقی ــة قواعــد الســلوك الوظیف ــم إصــدار مدون ــد ت ــر أعــاله، فق ــا ذك ــى م ــة ال باالضاف
ــة). ــة، واالنجلیزی ــن (العربی باللغتی

الھیكل التنظیمي للشركة 
تــم إجــراء التعدیــالت الالزمــة علــى الھیــكل التنظیمــي للشــركة لجمیــع مناطــق عملھــا ، فــي ضــوء اســتحداث عــدد 

مــن الدوائــر واالقســام، وفقــاً لمــا إقتضتــھ طبیعــة العمــل.

اإلمتیازات الوظیفیة
إستمرت الشركة بمنح موظفیھا العدید من اإلمتیازات الوظیفیة منھا: 

خصم كھرباء بنسبة (75%) على االستھالك الشھري للمعینین قبل 2013/8/15.• 
االشــتراك فــي صنادیــق: التأمیــن االجتماعــي، التأمیــن الصحــي، اإلســكان، االدخــار، والتأمیــن الصحــي بعــد • 

التقاعــد.
إشراك جمیع الموظفین بأحكام قانون الضمان االجتماعي، وبولیصة التأمین على الحیاة وضد الحوادث.• 
رواتب : الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.• 
صــرف منحــة دراســیة جزئیــة لكافــة أبنــاء العاملیــن فــي الشــركة ممــن انھــوا الثانویــة العامــة وإنطبقــت علیھــم • 

الشــروط الــواردة فــي التعلیمــات التنظیمیــة الخاصــة بذلــك خــالل عــام 2018.
صرف الحوافز السنویة، وذلك بناًء على التعلیمات التنظیمیة التي أصدرت لھذه الغایة.• 

منجزات تطویریة أخرى
حرصــاً مــن ادارة الشــركة علــى تحقیــق التواصــل بیــن جمیــع الموظفیــن علــى مختلــف مســتویاتھم الوظیفیــة، ونقــل 

المعرفــھ لكافــة العاملیــن, فقــد تــم إجــراء مایلــي:

متابعــة أعمــال التطویــر االداري علــى نظــام (man power) مــع دائــرة تكنولوجیــا المعلومــات والشــبكات، • 
لیتســنى لجمیــع الموظفیــن االطــالع علیھــا، وااللمــام بمــا جــاء فیھــا.

تحدیث البرنامج المحوسب الخاص بالمنح الدراسیة الممنوحة البناء العاملین في الشركة.• 
تقدیم إستشارات إداریة وفنیة ومالیة مختلفة لجھات خارجیة.• 
اعداد الدراسات االداریة الالزمة في الجوانب االداریة التي تھم عمل الشركة .• 
اعداد الخطط التنفیذیة واالستراتیجیة العمال الشركة ومتابعة تقییمھا بشكل دوري . • 
ــن •  ــن التاركی ــم ، والموظفی ــى رأس عملھ ــن عل ــن الذی ــي للموظفی ــتبیان الخــاص بالرضــى الوظیف ــداد االس اع

ــھ حســب االصــول. ــل، وتحلیل للعم

األرشفة االكترونیة
تــم أرشــفة ملفــات خدمــات المشــتركین فــي مختلــف مناطــق الشــركة مــن خــالل شــركة محلیــة متخصصــة فــي ھــذا 
العمــل، وذلــك بھــدف حمایــة المعلومــات والبیانــات فــي الملفــات مــن التلــف والضیــاع، واختصــار الوقــت والجھــد 
وســرعة الوصــول الــى المعلومــات، بمــا یتماشــى مــع رؤیــة ورســالة الشــركة لتقدیــم الخدمــة للمشــتركین بأعلــى 
درجــات الســرعة والموثوقیــة،  ودعــم نظــام الفواتیــر الحالــي فــي الشــركة بمــا یســھل تتبــع الملــف التاریخــي لــكل 

مشــترك. 
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- تتم أرشفة ملفات المشتركین من قبل المناطق وبمتابعة قسم الدیوان واألرشفة اإللكترونیة :

- كما یتم حالیاً وبشكل یومي أرشفة جمیع ملفات المشتركین الجدد في كافة مناطق عمل الشركة . 

-  إنجازات قسم الدیوان واألرشفة اإللكترونیة خالل عام 2018 :

النقلیـــــــات
إســتمراراً  لنھــج الشــركة بتعزیــز الخدمــات التســھیلیة لمختلــف أعمالھــا وبأقصــى درجــات الجاھزیــة، فقــد تــم تنفیــذ 

العدیــد مــن اإلجــراءات الرامیــة لرفــع أداء النقلیــات فیھــا، حیــث كان مــن أبرزھــا: 

ــى الَمشــغل •  ــاد االساســي عل ــات باالعتم ــات إصــالح المركب ــررة وعملی ــة المق ــة الوقائی ــج الصیان ــذ برام تنفی
الرئیســي، حیــث تــم إجــراء مــا یقــارب (611) حالــة صیانــة موزعــة مــا بیــن خفیفــة ومتوســطة وشــاملة فــي 
ــع رباعــي، وســیارات شــحن  ــات) دف ــات الشــركة مــن (بكب ــة معظــم مركب المشــغل، وشــملت اعمــال الصیان
متوســطة، وباصــات ركــوب وســیارات صالــون، وجیــب میدانــي، واجــراء الصیانــة الخفیفــة لبعــض االلیــات، 
باالضافــة الــى شــطب المركبــات ذات الكلــف العالیــة فــي الصیانــة والتــي إنتھــى عمرھــا التشــغیلي والبالغــة 

ــة. (19) مركب
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تــم رفــد الشــركة بالعدیــد مــن المركبــات واآللیــات المیدانیــة  والباصــات التــي تســاعد علــى اإلنجــاز وخدمــة • 
ــة  ــد بــك أب( 2.5 ) طــن عــدد (2), باالضاف ــم توری ــم شــراء (14) بــك أب( 4*4 ),وت المشــتركین، حیــث ت
لبــاص نقــل موظفیــن عــدد (1)، وتــم شــراء ســیارة صالــون عــدد (1)، كمــا تــم االحالــة لشــراء روافــع خدمــات 

مشــتركین عــدد(2)، ورافعــة انــارة كھربــاء حیــة عــدد(1)، باالضافــة الــى بــاص نقــل موظفیــن عــدد (1).

االعتمــاد علــى اســتئجار المركبــات، إذ بلــغ عــدد المركبــات المســتأجرة (93) مركبــة، وذلــك للمســاھمة فــي • 
تخفیــض الكلــف التشــغیلیة لمتطلبــات العمــل.

ــك لضمــان عــدم توقــف العمــل •  ــات الشــركة، وذل ــادة مركب ــن لقی ــن واإلداریی ــل الفنیی إســتمرار العمــل بتخوی
ــة. ــة والمالی ــات اإلداری ــي تخفیــف النفق والمســاھمة ف

 • (Fleet Management Solution) ــات مــن خــالل تشــغیل نظــام تحســین إجــراءات العمــل إلدارة المركب
بمــا یشــملھ مــن توریــد وتركیــب أجھــزة( GPS) علــى الســیارات العاملــة فــي مناطــق الشــركة بمــا فــي ذلــك 
الســیارات المســتأجرة، والــذي یســاعد علــى تطویــر برامــج الصیانــة الوقائیــة وخفــض التكالیــف التشــغیلیة، 
ــات وحســن اســتخدامھا، حیــث  ــع المركب ــز برامــج تتب ــة، وتعزی ــورش الفنی ــات بال وربــط الســیارات والمركب
اصبــح عــدد أجھــزة التتبــع  نھایــة 2018 (258) جھــاز، وبذلــك یكــون قــد تــم االنتھــاء مــن تركیــب أجھــزة 

التتبــع علــى جمیــع مركبــات الشــركة.

كمــا تــم خــالل 2018 زیــادة التوجــة الــى اســتخدام البطاقــات الذكیــة (المعبــأة مســبقاً ) عنــد تعبئــة المحروقــات، • 
ممــا یســاھم فــي ضبــط النفقــات وزیــادة عملیــة الرقابــة.

الدائرة القانونیة
ــر ومنھــا الحــوادث  ــواع الدعــاوى المقامــة مــن الغی ــة فــي عــام 2018 بمتابعــة مختلــف ان ــرة القانونی قامــت الدائ
ــا  ــك القضای ــة وكذل ــآت الكھربائی ــى المنش ــن وعل ــى الموظفی ــداء عل ــدة واالعت ــي وصــدم االعم ــق الكھربائ الصع
التــي اقیمــت امــام المحاكــم الشــرعیة والتــي موضوعھــا الدیــة الشــرعیة باإلضافــة  الــى تقدیــم جمیــع االستشــارات 
القانونیــة التــي تــرد مــن االدارات المختلفــة  كمــا قامــت  بإقامــة الدعــاوى بمختلــف انواعھــا الجزائیــة والحقوقیــة 
لغایــات تحصیــل وضمــان حقــوق الشــركة  لــدى الغیــر وذلــك بعــد ان انحصــرت دعــاوى التعویــض عــن مــرور 
االعمــدة فــي اراضــي المواطنیــن والتــي كانــت تســتحوذ على الجانــب االكبر من جھــود الدائــرة القانونیــة والمحامین 

ونتیجــة متابعــة القضایــا فقــد تحققــت االنجــازات التالیــة : 

- تم رد العدید من الدعاوى المقامة من الغیر ضد الشركة.
- تم تخفیض المبالغ المطالب بھا من الغیر.

ــغ  ــراً لمبال ــد حقــق ذلــك وف ــة  واالعتراضــات المناســبة  وق ــم الدفــوع القانونی وتحقــق مــا ورد اعــاله  نتیجــة تقدی
ــرة لمصلحــة الشــركة .  كبی

- تم اقامة (703) قضیة حقوقیة وجزائیة من الشركة ضد الغیر في مختلف مناطق المملكة ونتیجة ذلك
  تم تحصیل مبلغ ( 875320.193 ) دینار في عام 2018  . 
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المشتركون بالتیار الكھربائي
تــم توصیــل خدمــة التیــار الكھربائــي خــالل عــام 2018  لـــ (  7898  ) مشــترك جدیــد، منھــم (  6720 ) مشــترك 
لعــداد طــور واحــد، و ( 1178  ) مشــترك لعــداد ثالثــة أطــوار. وقــد أصبــح العــدد اإلجمالــي للمشــتركین بالتیــار 
الكھربائــي حتــى نھایــة عــام 2018 (253491 ) مشــتركاً مقابــل (  245593 ) مشــترك عــام 2017 بنســبة نمــو 

مقدارھــا ( %3,2 ). 
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مشتریات الطاقة الكھربائیة
ــون  ــة (259,573 ) ملی ــة المشــتراة فــي عــام 2018 ( 3581,628 ) ج.و.س بقیمـ ــة الكھربائی ــة الطاق بلغــت كمی
دینــار أردنــي، بزیـــادة فــي كمیــة الطاقــة المشــتراة نســبتھا ( 0,5 %)، فــي حیــن بلغــت نســبة الزیــادة فــي قیمــة 

ــتراة ( %1,05 ). ــة المش الطاق
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مبیعات الطاقة الكھربائیة
بلغــت كمیــة الطاقــة الكھربائیــة المباعــة فــي عــام 2018 ( 3154,982) ج.و.س بقیمــة (308,560) ملیــون دینــار 
أردنــي، بزیـــادة فــي كمیــة الطاقــة المباعــة عــن العــام 2017 بنســبة  (0,5%)، فــي حیــن بلغــت نســبة الزیــادة فــي 

قیمــة الطاقــة المباعــة (3,2 %).
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تطور أعداد المشتركین خالل األعوام (2018-2014)
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كشف التعرفة الكھربائیة لعام 2018    
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محطات التحویـل
بلــغ عــدد محطــات التحویــل التــي تــم تركیبھــا خــالل عــام 2018 (256) محطــة جدیــدة ، بقــدرة إجمالیــة بلغـــت 

ــا عــام 2017. ــم تنفیذھ ــدرة (185) م.ف.أ ت ــل (246) محطــة بق (155م.ف.أ ) مقاب

محطات التحویل المنجزة خالل عام 2018 ومحطات التحویل حتى نھایة عامي (2017) و (2018) 

وبذلــك بلــغ مجمــوع محطــات التحویــل واســتطاعتھا التراكمیــة المنفــذة فــي مناطــق التزویــد التابعــة للشــركة حتــى 
نھایــة عــام   2018(5658) محطــة، باســتطاعة (3176) م.ف.أ، وبنســبة زیــادة عــن عــام2017 بلغــت (%4.7)، 

(5.1 %) لعــدد المحــوالت وســعتھا علــى التوالــي.
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شبكات الضغط المتوسط والمنخفض

تــم خــالل عــام 2018 إنشــاء وكھربــة مــا طولــھ ( 131.4) كــم مــن خطــوط الضغــط المتوســط الھوائیــة العاملــة 
علــى الجھدیــن (33،11) ك.ف، باإلضافــة إلــى إنشــاء وكھربــة نحــو ( 75.2) كــم مــن الكوابــل األرضیــة العاملــة 
علــى الجھدیــن (33،11) ك.ف. كمــا تــم إنشــاء وكھربــة (257.8) كــم مــن خطــوط الضغــط المنخفــض الھوائیــة 

و(10.7) كــم مــن الكوابــل األرضیــة العاملــة علــى الجھــد المنخفــض.

أطوال شبكات الضغط المتوسط والمنخفض المنجزة خالل عامي (2017– 2018)

وقــد بلغــت األطــوال اإلجمالیــة لخطــوط الضغــط المتوســط والمنخفــض الھوائیــة والكوابــل األرضیــة بنھایــة عــام 
2018 (13500) كــم مقابــل (13024) كــم حتــى نھایــة عــام 2017، أي بزیــادة بلغــت نســبتھا (3.6 %).
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تطور أطوال شبكات التوزیع اإلجمالیة خالل األعوام (2018-2014) كم
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استمراریة التیار الكھربائي

ــل (8.5)  ــاعة / مشــترك مقاب ــام 2018 (11.5) س ــي للشــركة خــالل ع ــار الكھربائ ــدة انقطــاع التی ــدل م ــغ مع بل
ســاعة / مشــترك خــالل عــام 2017. ویشــمل معــدل مــدة االنقطــاع كافــة أنــواع االنقطاعــات (المبرمجــة، غیــر 
ــاه معــدل مــدة االنقطــاع للتیــار خــالل األعــوام  المبرمجــة، بســبب طــرف ثالــث، خارجیــة). ویوضــح الشــكل أدن

:(2018 – 2013)

معدل مدة انقطاع التیار الكھربائي لعام 2018 مقارنة باألعوام (2013 – 2018)

 
ویعــزى ســبب زیــادة معــدل مــدة األنقطاعــات لعــام 2018 إلرتفــاع عــدد األنقطاعــات التــي تمــت علــى شــبكة النقــل 
لعمــل صیانــھ للقواطــع والمحطــات الخاصــة بھــا ولتشــغیل مشــروع الناقــل االخضــر وكذلــك االنقطاعــات المبرمجة 
لتشــغیل مركــز المراقبــة والتحكــم الجدیــد التابــع لشــركة توزیــع الكھربــاء، كمــا أن زیــادة عــدد المنخفضــات الجویــة 

أدى الــى زیــادة عــدد األنقطاعــات غیــر مبرمجــة، وفــي المحصلــة زیــادة معــدل مــدة األنقطــاع بشــكل عــام.
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الحمــل األقصــى
بلــغ الحمــل األقصــى للنظــام الكھربائــي للشــركة فــي عــام 2018 خــالل شــھر أیلــول، حیــث بلــغ (563) میجــاواط 

مقابــل (561) میجــاواط فــي عــام 2017، وبنســبة نمــو بلغــت (0.3 %).

نمو الحمل األقصى لعام  2018 مقارنة باألعوام (2008 –2018)

 
الجــدول التالــي یوضــح نمــو الحمــل األقصــى للشــركة خــالل األعــوام (2015-2018) والحمــل األقصــى المتوقـــع 

لألعـوام (2022-2019):

إنجازات الشركة في مجال كفاءة الطاقة:
تماشــیا مــع سیاســة الحكومــة فــي تبنــي نظــام الحوافــز لتنفیــذ برامــج ترشــید الطاقــة قامــت الشــركة خــالل 
عــام2018 بالتعــاون مــع صنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشــید الطاقــة بطــرح وإحالــة عطــاء شــراء لمبــات موفــرة 
ــن  ــى م ــاءة األعل ــة ذات الكف ــات مماثل ــازل بلمب ــي المن ــة ف ــات الفلورســنت التقلیدی ــتبدال لمب ــة(LED)، الس للطاق
تكنولوجیــا (LED) بعــدد خمســون ألــف لمبــة وفــي جمیــع مناطــق عمــل الشــركة، وســتقوم الشــركة خــالل عــام 
2019 بالســیر فــي إجــراءات تنفیــذ المشــروع ، حیــث ســیؤدي المشــروع الــى منافــع علــى صعیــد االقتصــاد الوطني 
(شــركة الكھربــاء الوطنیــة) والمســتھلكین والشــركة مــن خــالل تخفیــض االســتھالك لــدى المشــتركین المنزلییــن 
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الواقعیــن ضمــن الشــرائح االولــى والثانیــة والثالثــة وذلــك كونھــا الشــرائح األعلــى دعمــا مــن قبــل الحكومــة  لیتــم 
تخفیــض العــبء الــذي تتحملــھ الحكومــة نتیجــة ھــذا الدعــم . 

توزیع اللمبات حسب المناطق

إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة:

ــذاً لقانــون الطاقــة المتجــددة رقــم (13) الصــادر بتاریــخ 2012/2/1 والتعلیمــات الصــادرة عــن ھیئــة تنظیــم  تنفی
قطــاع الطاقــة والمعــادن الســتقبال طلبــات الطاقــة المتجــددة بأنظمــة صافــي القیــاس والعبــور، فقــد عملــت الشــركة 
علــى اســتقبال طلبــات لربــط انظمــة الطاقــة المتجــددة، حیــث تــم دراســة الطلبــات المقدمــة  وربــط االنظمــة التــي 

اســتوفت شــروط الربــط ، وذلــك علــى النحــو التالــي:

- طلبــات الربــط وفقــاً لنظــام عــدادات صافــي القیــاس : اســتقبلت الشــركة خــالل عــام  2018مــا مجموعــھ (670) 
ــم ربــط (284) نظــام   ــاس، وت ــاً لنظــام عــداد صافــي القی ــة متجــددة  مــن المشــتركین وفق ــاً لربــط أنظمــة طاق طلب
بقــدرة اجمالیــة حوالــي (6.26 م.ف.أ) ، فیمــا تبقــى (748) طلــب فــي مرحلــة االجــراء وقدرتھــا االجمالیــة حوالــي 
(11.4 م.ف.أ)، وبذلــك یصبــح مجمــوع عــدد االنظمــة المربوطــة علــى شــبكات الشــركة  والمشــغلة حتــى نھایــة 
عــام 2018 وفقــاً لنظــام عــداد صافــي القیــاس (2758) نظــام، وبقــدرة  اجمالیــة حوالــي  (30 م.ف.أ)، والجــدول 

رقــم (1)  یبیــن تفاصیــل ھــذه االنظمــة.
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جدول رقم (1)عدد األنظمة المربوطة على شبكات الشركة والمشغلة حتى عام 2018 وفقاً لعداد صافي القیاس

عدد وقدرات طلبات الطاقة المتجددة لنظام صافي القیاس المقدمة خالل فترة السنوات السابقة.
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- طلبــات الربــط وفقــاً  لنظــام النقــل بالعبــور : اســتقبلت الشــركة خــالل عــام 2018 ســبعة  طلبــات لربــط انظمــة  
طاقــة متجــددة وفقــاً لنظــام النقــل بالعبــور  وبقــدرة إجمالیــة تقــدر ب (9.6 م.ف.أ) فــي مناطــق مختلفــة مــن مناطــق 
عمــل الشــركة، وبلــغ عــدد الطلبــات التــي تقــوم الشــركة بدراســتھا وفقــاً لنظــام نقــل الطاقــة بالعبــور (27) طلبــاً 
وبقــدرة أجمالیــة تبلــغ (60.4 م.ف.أ). وســیتم ربــط األنظمــة بعــد اســتیفاء كافــة شــروط  ومتطلبــات الربــط المحــددة 
فــي الدلیــل االرشــادي، و یبیــن  الجــدول (2) مــا تــم انجــازه ألنظمــة الطاقــة المتجــددة وفــق نظــام النقــل بالعبــور 
خــالل عــام 2018 كمــا یبیــن الجــدول (3) كافــة انظمــة الطاقــة المتجــددة باســتخدام نظــام النقــل بالعبــور وحالتھــا 

الفنیــة لغایــة نھایــة عــام 2018  .

ــدرة (1.65  ــاح الفجیــج بق ــا ً واحــداً  لربــط نظــام مشــروع  محطــة ری - الربــط المباشــر: اســتقبلت الشــركة  طلب
م.واط ) علــى شــبكة الضغــط المتوســط فــي منطقــة الشــوبك، وتــم تشــغیل المشــروع خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 

2015، بعــد الحصــول علــى موافقــة الھیئــة وتوقیــع اتفاقیــة الربــط.

دراســات أثــر الربــط : بلــغ عــدد دراســات أثــر ربــط انظمــة الطاقــة المتجــددة علــى شــبكة التوزیــع التــي قامــت 
الشــركة بإنجازھــا خــالل عــام 2018 (152) دراســة بقــدرة (17.85 م.ف. أ)، فیمــا بلــغ عددھــا الكلــي حتــى نھایــة 

عــام 2018 (313) دراســة بقــدرة اجمالیــة (46 م.ف.أ). 
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عدد وقدرات دراسات أثر الربط لنظام صافي القیاس المدفوعة خالل فترة السنوات السابقة.
 

: (call center) الشكاوى ومركز االتصال
اســتقبل مركــز االتصــال خــالل عــام 2018 (132336) مكالمــة، مقابــل (112375) مكالمــة خــالل عــام 2017، 
والجــدول التالــي یبیــن أعــداد المكالمــات الــواردة شــھریا الــى المركــز خــالل العــام 2018 و مقارنتــھ بالمكالمــات 

الــواردة  فــي عــام 2017 و حســب مناطــق عمــل الشــركة. 
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- أمــا فیمــا یتعلــق بالشــكاوى الخطیــة الــواردة الــى الشــركة خــالل العــام 2018 فقــد بلــغ عددھــا (222) شــكوى 
متعــددة المواضیــع مقابــل (231) شــكوى خــالل عــام 2017.
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المشاریع المنجزة خالل العام (2018) في مختلف مناطق عمل الشركة:
اإلنتھــاء مــن مشــروع محطــة الطفیلــة الصناعیــة، لمصلحــة شــركة المــدن الصناعیــة وذلــك مــن خــالل توریــد • 

ــى  ــة إل ــا، باإلضاف ــكل منھم ــتطاعة  (10) م.ف.أ ل ــدد (2) باس ــدرة (11/33) ك.ف ع ــوالت ق ــب مح وتركی
توریــد وتركیــب خالیــا جھــد متوســط (33&11) ك.ف عــدد (11) لــكل منھــا مــع كل مــا یلزمھــا مــن أجھــزة 

الحمایــة والتحكــم، مــع إنشــاء شــبكة ضغــط متوســط ھوائیــة جدیــدة لتغذیــة المحطــة بطــول (14.2) كــم.

اإلنتھــاء مــن أعمــال إنشــاء محطــة (A1) الجدیــدة (11/33) ك.ف بدیلــة لمحطة الـــ(A1) القائمــة والمتعارضة • 
مــع مشــروع المعبــر فــي منطقــة العقبــة لصالــح ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادیــة الخاصــة، وذلــك مــن خــالل 
إنشــاء محطــة رئیســیة  بإســتطاعة (2×16) م.ف.أ وخالیــا 33ك.ف. عــدد (11) وخالیــا 11ك.ف عــدد(14). 

مــع مــا یلزمھــا مــن أجھــزة قیــاس وتحكــم.

ــح •  ــي لصال ــن وســد الموجــب التحویل ــزارة - ماعی ــاه ال ــار می ــة آلب ــة البدیل ــال إنشــاء التغذی ــاء مــن أعم اإلنتھ
ــاس  ــة (33) ك.ف قی ــة وھوائی ــط متوســط أرضی ــبكة ضغ ــاء ش ــن خــالل إنش ــك م ــري وذل ــاه وال وزارة المی
(3*240)ملــم2 بطــول تقدیــري (38)كــم، وذلــك بھــدف تعزیــز التغذیــة الكھربائیــة وزیــادة اإلعتمادیــة للنظــام 

ــي. الكھربائ

المشاریع قید االنجاز خالل العامین (2018-2019) في مختلف مناطق عمل الشركة:     
ــم •  إنشــاء مغــذي بدیــل لمغــذي وادي األردن األردنJV2” (2)“، بھــدف تخفیــف األحمــال عــن المغــذي القائ

وتعزیــز الشــبكات الھوائیــة فــي المنطقــة باإلضافــة إلــى زیــادة قــدرة وإعتمادیــة النظــام الكھربائــي، وذلــك مــن 
خــالل إنشــاء شــبكة ھوائیــة ضغــط متوســط بطــول تقدیــري (7)كــم بســلك قیــاس 200ملــم2 باإلضافــة إلــى 

كابــل أرضــي ضغــط متوســط 33ك.ف قیــاس (3*240)ملــم2 بطــول تقدیــري (6) كــم. 

ــة •  ــلطة منطق ــح س ــة لصال ــة العقب ــي منطق ــر ف ــة مشــروع المعب ــة لتغذی ــة التحتی ــاء البنی ــال إنش ــتكمال أعم إس
العقبــة االقتصادیــة الخاصــة، وذلــك مــن خــالل  إنشــاء محطــة المفاتیــح المغذیــة للمشــروع، مــن خــالل توریــد 

ــا  33ك.ف عــدد (14)، مــع كل مــا یلزمھــا مــن أجھــزة الحمایــة والتحكــم. وتركیــب خالی

ــح وزارة •  ــي لصال ــار الكھربائ ــة األزرق بالتی ــي منطق ــزة ف ــر حم ــار األمی ــة آب ــروع تغذی ــي مش ــرة ف المباش
ــلك ــتخدام ســــــ ــم بإس ــول (37) ك ــط (33)ك.ف بط ــط متوس ــبكة ضغ ــاء ش ــالل إنش ــن خ ــك م ــة، وذل الطاق

ــب محطــات (4.0/33)ك.ف عــدد (4) باســتطاعة (630)ك.ف.أ., وعــدد (1) •  (150mm2 Dingo) وتركی
ــتطاعة (250)ك.ف.أ. باس

االســتمرار فــي  أعمــال مشــروع تزویــد جــر میــاه ســد وادي العــرب المرحلــة الثانیــة لصالــح وزارة المیــاه • 
ــل  ــات تحوی ــاء (4) محط ــالل إنش ــن خ ــك م ــدر ب (25) م.ف.أ، وذل ــل یق ــي وبحم ــار الكھربائ ــّري بالتی وال
ــى إنشــاء  ــة إل ــع، باإلضاف ــع محطــات الضــخ األرب ــي مواق ــداد الشــونة الشــمالیة ف ــى إمت (6.6/33)ك.ف عل
المغذیــات الخاصــة بھــذه المحطــات وبطــول إجمالــي (72)كــم مــن الكوابــل األرضیــة ذات الجھــد المتوســط  

ك.ف.  (33)
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تعزیــز تغذیــة محطــة تحویــل معــان المكاتــب (11/33) ك.ف باســتطاعة  (2*10) م.ف.أ، وذلــك مــن خــالل • 
إنشــاء مغــذي بطــول (5)كــم بإســتخدام كوابــل أرضیــة ضغــط متوســط (33) ك.ف قیــاس (3*240) ملــم2، 
وذلــك لربــط محطــة معــان المكاتــب (11/33)ك.ف مــع محطــة معــان الجدیــدة (33/132)ك.ف التابعة لشــركة 

الكھربــاء الوطنیــة، وذلــك لتوفیــر التغذیــة البدیلــة وزیــادة االعتمادیــة للنظــام 

تدعیــم مغــذي معــان (4) مــن خــالل تركیــب كابــل 11ك.ف قیــاس (3*150)ملــم2 وبطــول تقدیــري (3)كــم، • 
وذلــك لرفــع قــدرة ھــذا المغــذي ومواجھــة تزایــد األحمــال.

رفــع قــدرة محطــة غــور المزرعــة فــي منطقــة الكــرك، وذلــك مــن خــالل نقــل محــول (11/33)ك.ف وبقــدرة • 
(10)م.ف.أ مــن محطــة تحویــل الـــ(A1) القدیمــة فــي منطقــة العقبــة إلــى محطــة غورالمزرعــة، باإلضافــة إلى 

تجھیــز األعمــال المدنیــة الخاصــة بھــا، وذلــك لزیــادة االعتمادیــة وتوفیــر تغذیــة بدیلــة.

إســتكمال أعمــال التغذیــة الدائمــة لمشــروع جــر میــاه الموجــب لمصلحــة ســلطة المیــاه، وذلــك مــن خــالل إنشــاء • 
شــبكة الضغــط المتوســط (33) ك.ف بإســتخدام أســالك ھوائیــة بطــول (37)كــم وكوابــل أرضیــة بطــول (7)

كــم، وذلــك لتغذیــة المشــروع بأحمــال تقــدر بـــ(16)م.ف.أ.

إســتكمال أعمــال تغذیــة محطــة الـــ (A1) الجدیــدة، وذلــك مــن خــالل تركیــب كوابــل أرضیــة لتغذیــة المحطــة، • 
إلنشــاء مغــذي (33)ك.ف بطــول تقدیــري (10.5)كــم لتغذیــة المحطــة مــن محطــة (A2) القائمــة، باإلضافــة 

إلــى مغــذي آخــر بجھــد (33) ك.ف بطــول (5)كــم لربــط المحطــة مــن إحــدى المغذیــات القائمــة. 

ــة، حیــث •  ــة العقب ــى (33)ك.ف فــي منطق ــع جھــد مغــذي خــط الغــال مــن (11) ك.ف إل إســتكمال أعمــال رف
ــال،  ــتكمال األعم ــى إس ــل عل ــاري العم ــبة (40%) ، وج ــدة بنس ــبكة الجدی ــن الش ــزء األول م ــاز الج ــم إنج ت
حیــث یبلــغ الطــول االجمالــي للمغــذي (20)كــم، وإســتبدال محــوالت التوزیــع ذات جھــد (0.4/11)ك.ف إلــى 
محــوالت (4.0/33)ك.ف عــدد (30) محــول، لتقلیــل الفقــد الفنــي علــى الشــبكة الكھربائیــة ولزیــادة االعتمادیــة 

للنظــام الكھربائــي.

إســتكمال أعمــال تنفیــذ شــبكة الضغــط المتوســط الداخلیــة لمشــروع مرجان المھندســین لصالــح نقابة المھندســین • 
ــب شــبكة الضغــط  ــة (4.0/33)ك.ف وتركی ــب محطــات مجمع ــك مــن خــالل تركی ــر، وذل ــة الغذی ــي منطق ف

المتوســط بكوابــل أرضیــة (33)ك.ف قیــاس (3*240)ملــم2 بطــول تقدیــري (3.7)كــم.

إســتكمال أعمــال تغذیــة مشــروع كورنیــش البحــر المیــت لصالــح المجموعــة األردنیــة لتطویــر المناطــق الحــرة • 
والمناطــق التنمویــة، وذلــك مــن خــالل إنشــاء محطــة مفاتیــح داخلیــة (33)ك.ف مكونــة مــن خالیــا 33ك.ف 
عــدد (11) خلیــة واألنظمــة المســاعدة فــي المحطــة، وإنشــاء شــبكة ضغــط متوســط داخلیــة (33) ك.ف بطــول 

تقدیــري (5)كــم وتركیــب محطــات مجمعــة (4.0/33)ك.ف عــدد (6) ذات قــدرات مختلفــة.

متابعــة إعــداد الدراســات الخاصــة بتغذیــة مشــروع معبــر جســر الملــك الحســین الجدیــد فــي منطقــة الشــونة • 
الجنوبیــة لصالــح وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، بحمــل إجمالــي لھــذا المشــروع یقــدر بـــ(10) م.ف.أ.
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متابعــة إعــداد الدراســات الخاصــة بتغذیــة مشــروع المنتجــع الصحــي فــي منطقــة البحــر المیــت لصالــح شــركة • 
تطویــر البحــر المیــت، حیــث تبلــغ قیمــة األحمــال المطلوبــة للمشــروع (3.5) م.ف.أ.

المباشــرة فــي أعمــال تغذیــة إنــارة طریــق المریغــة فــي منطقــة معــان لصالــح وزارة األشــغاال العامــة • 
واإلســكان، وذلــك مــن خــالل تركیــب كابــل ضغــط متوســط (33) ك.ف بطــول (6.5)كــم وتركیــب محطــات 

ــا،. ــكل منھ ــدرة (100) ك.ف.أ ل ــدد (3) بق ــة ع مجمع

مشاریع الھندسة المدنیة المنجزة خالل العام (2018):
االنتھــاء مــن أعمــال انشــاء مبنــى محطــة تحویــل A7 – العقبــة، والتــي تتكــون مــن طابقیــن، بمســاحة تقریبیــة . 1

ــاحات  ــة والس ــوار الخارجی ــدد (3) واألس ــاء ع ــوالت الكھرب ــد مح ــاء قواع ــى إنش ــة ال (750 م2)، باإلضاف
ــة. ــة والممــرات الخارجی واألرصف

ــة الرئیســیة، والتــي تتكــون مــن طابقیــن بمســاحھ تقریبیــة . 2 االنتھــاء مــن اعمــال انشــاء محطــة تحویــل الطفیل
(700 م2)، باالضافــة الــى قواعــد محــوالت الكھربــاء عــدد (2) و االســوار الخارجیــة والســاحات واالرصفــھ 

والممــرات الخارجیــة.

ــة . 3 ــاحھ تقریبی ــن، بمس ــن طابقی ــون م ــي تتك ــة، والت ــل A1 -  العقب ــة تحوی ــاء محط ــال انش ــن اعم ــاء م االنتھ
(750 م2) باالضافــة الــى قواعــد محــوالت الكھربــاء عــدد (2) و االســوار الخارجیــة والســاحات واالرصفــھ 

ــة. ــرات الخارجی والمم

ــة (1290 . 4 ــة، بمســاحھ تقریبی ــة – الطفیل ــاء المــدن الصناعی االنتھــاء مــن اعمــال انشــاء محطــة تحویــل كھرب
ــاء عــدد (2) واالســوار الخارجیــة  ــاء مكــون مــن طابقیــن، باالضافــة الــى قواعــد محــوالت الكھرب م2) والبن

ــة. ــھ والممــرات الخارجی والســاحات واالرصف

االنتھــاء مــن اعمــال انشــاء قاعــدة خرســانیة لمحطــة مفاتیــح آبــار میــاه األزرق , والمكونــھ مــن قاعــدة وترنــش . 5
مــن الخرســانة والطــوب بمســاحھ تقریبیــة (90 م2) والواجھــات الخارجیــة مقصــورة، شــامالً االعمــال 

ــة . ــة الخارجی ــة واألرصف الكھربائی

ــھ مــن قاعــده وترنــش مــن . 6 ــح المــزار- الكــرك، والمكون ــاء مــن إنشــاء قاعــدة خرســانیة لمحطــة مفاتی االنتھ
ــة . ــة الخارجی ــة واألرصف ــال الكھربائی ــى االعم ــة إل ــة باإلضاف ــات الخارجی ــانة والطــوب والواجھ الخرس

ــة لتوســعة محطــة تحویــل العیــص مــن خــالل إنشــاء قاعــدة محــول مــن . 7 ــذ األعمــال المدنی االنتھــاء مــن تنفی
ــم بمعــدل (1.5) م . ــة للســور القائ الخرســانة ،مــع عمــل تعلی
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المشاریع قید االنجاز (2019-2018) إلعمال المباني :
ــن, بمســاحھ . 1 ــي تتكــون مــن طابقی ــش، الت ــل الكورنی ــى محطــة تحوی ــذ اعمــال انشــاء مبن االســتمرار فــي تنفی

ــة. ــرات الخارجی ــھ والمم ــاحات واالرصف ــة والس ــوار الخارجی ــى االس ــة ال (735 م2) , باالضاف

االســتمرار فــي تنفیــذ اعمــال انشــاء مبنــى محطــة تحویــل  PS-0، التــي تتكــون مــن مبنــى مكــون مــن طابقیــن . 2
، بمســاحھ تقریبیــة (500 م2) , باالضافــة  الــى قواعــد محــول كھربــاء عــدد(2) وكذلــك االســوار الخارجیــة 

والســاحات واالرصفــھ والممــرات الخارجیــة.

االســتمرار فــي تنفیــذ اعمــال انشــاء محطــة تحویــل PS-2, والتــي تتكــون مــن مبنــى مــن طابقیــن، بمســاحھ . 3
تقریبیــة (500 م2) , باالضافــة الــى قواعــد محــول كھربــاء عــدد(2) وكذلــك االســوار الخارجیــة والســاحات 

واالرصفــھ والممــرات الخارجیــة.

المباشــرة فــي اعــداد وثائــق عطــاء االعمــال االنشــائیة لمحطــةPS-1  , والــذي یتكــون مــن طابقیــن بمســاحھ . 4
ــاء عــدد(2)  ــى قواعــد محــول كھرب ــة ال ــة مــن القصــارة ، باالضاف ــة (500 م2) والواجھــات الخارجی تقریبی

ــة. ــھ والممــرات الخارجی ــة والســاحات واالرصف وكذلــك االســوار الخارجی

مشروع كھربة الریف األردني
قامــت الشــركة وعلــى حســاب مشــروع كھربــة الریــف خــالل عــام 2018 بإیصــال التیــار الكھربائــي إلــى العدیــد 
مــن القــرى والتجمعــات الســكانیة الواقعــة ضمــن مناطــق التزویــد التابعــة لھــا ، حیــث قامــت بإنشــاء وكھربــة نحــو 
(71.819) كــم مــن خطــوط الضغــط المتوســط الھوائیــة واألرضیــة ، و(3396) عمــود ضغــط منخفــض ، و(59) 
ــذة خــالل عــام  ــة لألعمــال المنف ــد بلغــت التكالیــف اإلجمالی ــة (7.275 م.ف.أ) ، وق ــدرة إجمالی ــل بق محطــة تحویـ

2018 حوالــي (3.75) ملیــون دینــار أردنــي .

األعمال المنفذة الخاصة بكھربة الریف في مناطق التزوید التابعة للشركة
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 :(GIS) نظم المعلومات الجغرافیھ
قــام قســم نظــم المعلومــات الجغرافیــة والموجــودات الثابتــة (GIS & FAR) خــالل العــام 2018 بإنجــاز األعمــال 

لتالیة: ا
اســتمرار التحدیــث لشــبكة الضغــط المتوســط للمخططــات الجغرافیــة واالحادیــة بشــكل مســتمر وتزویــد مناطق . 1

توزیــع الشــركة والمعنییــن فــي كافــة إدارات الشــركة بنســخ محدثــة منھــا.
تجھیــز مســارات مقترحــة إلنشــاء شــبكة كوابــل ألیــاف ضوئیــة علــى أعمــدة الشــبكات لربــط محطــات الشــركة . 2

الرئیســیة مــع محطــات شــركة الكھربــاء الوطنیــة.
القیــام باعمــال الرصــد والمســح  المیدانــي فــي مناطــق توزیــع الشــركة حســب الحاجــة، وتحدیــث قاعــدة بیانــات . 3

الشــبكة الكھربائیــة الخاصــة بالشــركة بنــاء علــى المشــاریع الجدیــدة المنفــذة أو التــي ال تــزال تحــت التنفیــذ.
توفیر لوحات األراضي الرقمیة لمناطق توزیع الشركة من الجھات المعنیھ حسب الحاجة.. 4
دعم مركز المراقبھ والتحكم (SCADA) من خالل تزویدھم بالبیانات والخرائط الجغرافیة.. 5
رفد ادارات ومواقع الشركة بأیة معلومات او بیانات جغرافیة تم طلبھا.. 6
تدریــب وتأھیــل ورفــع كفــاءة الرســامین العاملیــن بمناطــق توزیــع الشــركة مــن خــالل تدریبھم علــى البرمجیات . 7

الحدیثــة حســب مــا تتطلبــھ مقتضیــات العمل.
متابعــة مشــروع ســجل الموجــودات الثابتــة وتدقیــق البیانــات الخاصــة بالمحطــات الرئیســیة والفرعیــة الخاصــة . 8

بالشــركة، حیــث تــم رصــد كامــل المحطــات الرئیســیة الخاصــة بالشــركة ومــا نســبتھ (85 %) مــن المحطــات 
الفرعیة.

(SCADA)  مشروع اتمتھ المحطات الرئیسیة
بلغت نسبة االنجاز في المشروع حتى تاریخ 2018/2/1 مایقارب (99 %) حیث تم انجاز االعمال التالیة:

اســتكمال تجھیــز مركــز المراقبــة والتحكــم فــي المكاتــب الرئیســیة ومــا یشــملھ مــن معــدات (خــوادم، شاشــات، . 1
مقاســم، أعمــال مدنیــة وكھرومیكانیــك، أجھــزة انــذار، أثاث...الــخ)

ــع المحطــات  . 2 ــة االتصــاالت لجمی ــة، ومنظوم ــال التھیئ ــي، أعم ــب المیدان ــال التركی ــع أعم ــن جمی ــاء م االنتھ
ــة معــان/  ــة/ (5) فــي منطق ــة الطفیل ــة وادي االردن والشــرقیة/ (4) فــي منطق (53) محطــة: (17) فــي منطق

ــة. ــة العقب ــة الكــرك/ (19) فــي منطق (8) فــي منطق
االنتھاء من جمیع أعمال الفحوصات المیدانیة لجمیع المحطات باستثناء بعض المغذیات في 5 محطات مختلفة.. 3
نقــل نظــام التحكــم عــن بعــد لمحطــات المیــاه فــي مشــروع جــر میــاه الدیســي والخطــوط الھوائیــة وربطــھ مــع . 4

نظــام (SCADA/DMS) لدمــج المنظومــة القدیمــة مــع الجدیــدة.
تركیب شاشات المراقبة في المواقع المختلفة وھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن مع مركز المراقبة الجدید.. 5
االنتھــاء مــن تھیئــة برمجیــة (DMS) وتفعیــل النظــام لمنطقــة وادي االردن والشــرقیة، وســیتم عمــل تدریــب . 6

شــامل لطاقــم مھندســي وفنیــي المراقبــة عــن كیفیــة التعامــل مــع البرمجیــة.
االنتھاء من تھیئة برمجیة (Historian) وتفعیلھا لجمیع المحطات.. 7

مشروع تورید وتركیب وفحص كوابل االلیاف الضوئیة وملحقاتھا 
ــع  ــة وملحقاتھــا لربــط محطــات شــركة توزی ــد وتركیــب كوابــل االلیــاف الضوئی ــم 2017/6 لتوری ــة العطــاء رق ــم إحال ت
الكھربــاء القریبــة لشــركة الكھربــاء الوطنیــة وعددھــا (16) محطــة رئیســیة عــن طریــق كیبــل األلیــاف الضوئیــة وبطــول 
ــز  ــن خــالل مرك ــم بالمحطــات م ــارة والتحك ــل اإلش ــاءة نق ــادة كف ــة االتصــاالت وزی ــتوى خدم ــین مس ــم لتحس (170) ك
المراقبــة والتحكــم الجدیــد بحیــث تــم االنتھــاء مــن منطقتــي وادي األردن والكــرك, وتــم توصیــل كیبــل األلیــاف الضوئیــة 
ل(10) محطــات فــي كال المنطقتیــن, ومــن المتوقــع االنتھــاء مــن أعمــال التركیبــات خــالل الربــع األول من العــام (2019).
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(AMI) مشروع العدادات الذكیة
یشــتمل العطــاء علــى توریــد منظومــة العــدادات الذكیــة أحادیــة وثالثیــة الطــور وعددھــا (11,050) عــداد وتشــكل 
ــا و  ــدادات عــن بعــد و التحكــم بھ ــراءة الع ــك بھــدف أخــذ ق نحــو 60% مــن مجمــوع اســتھالكات الشــركة، و ذل
خاصــة عــدادات المحطــات الفرعیــة العامــة والخاصــة و اإلنــارة و كبــار المشــتركین و ربطھــا مــع نظــام الفوتــرة 
ــو      ــروع بنح ــي المش ــاز ف ــبة اإلنج ــدر نس ــذ)، وتق ــت التنفی ــتقبلیة (تح ــة AMI-Billing المس ــالل منظوم ــن خ م

(80%) حیــث تــم االنتھــاء مــن األعمــال التالیــة :
تركیب خوادم AMI  و تشغیل البرمجیة والنظام عامل حالیا و متصل بحوالي 7377 عداد.. 1
تم االنتھاء من فحص وإبراء جمیع عدادات المشروع .. 2
اســتكمال العمــل فــي اســتبدال جمیــع عــدادات CT/VT فــي مناطــق الشــركة و عددھــا 136 عــداد متصلــة مــن . 3

.GPRS خــالل منظومــة اتصال الـــ
4 . Hi-PLC تركیــب 190 عــداد مباشــر ثالثــي و أحــادي الطــور فــي منطقــة العقبــة كتجربــة لمنظومــة االتصــال

، والبــدء بتركیــب باقــي عــدادات الـــPLC فــي المناطــق بعــد نجــاح التجربــة .
اســتبدال حوالــي (90%) مــن عــدادات المحطــات الفرعیــة و الخاصــة و اإلنــارة فــي مختلــف مناطــق الشــركة . 5

.GPRSو المتصلــة مــن خــالل منظومة الـــ

انجازات دائرة تكنولوجیا المعلومات والشبكات
:(Hardware) 1 - البنیة التحتیة

االســتمرار فــي تطویــر شــبكة االتصــاالت فــي الشــركة والشــبكة الالســلكیة  (WIRLESS)، والتوســع • 
ــة.  ــزة اللوحی ــتخدام االجھ ــة بإس ــة المتعلق ــاریع االتمت ــة مش ــلكیة لخدم ــات الالس ــب الموزع بتركی

تركیب وتشغیل الشبكة الحاسوبیة في المبني الجدید. • 
 •.(Disaster Recovery Site) استالم  عطاء الموقع البدیل
تجھیز مكاتب تحصیالت جدیدة في مناطق الكرك ( غور المزرعھ) ومعان ( الطیبھ ).• 
تركیب نظام مراقبة غرف الحواسیب الفرعیة عن بعد.• 
تحدیث اجھزة حفظ الطاقة القدیمة جدا للحفاظ علي سالمة االجھزة و المعدات العاملة بھا.• 
متابعة تطویر اجھزة الخوادم الرئیسیة في بیئة العمل Private Cloud بما یعزز من الكفاءه الفنیة. • 
تركیــب أجھــزة تســجیل فصــل ووصــل وتحصیــل میدانــي فــي 60 % مــن مكاتــب الشــركة، ممــا یحســن مــن • 

مســتوى التحصیــل، وذلــك نظــرا إلتســاع المنطقــة الجغرافیــة التابعــة للشــركة.
تحدیث الخوادم الرئیسیھ بأنظمة  التحصیل الفرعیھ في كل من الطفیلة ، العقبة  والكرك .• 
 •.SAP-ISU الالزمة لتفعیل تطبیقات SAP-HANA وقواعد البیانات FUJITSU تشغیل وتفعیل الخوادم المركزیة
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:(Software) 2 - البنیة التحتیة
تطبیــق نظــام SAP  المتعلــق بالفوتــره وخدمــات المشــتركین فــي منطقــة االغــوار وضمــن نطــاق االنشــطھ • 

: ( SAP ERP ) ــیة ــات (SAP Utilities) واالدارة المؤسس ــات SAP لقطــاع الخدم ــي برمجی ــیة ف الرئیس
 ادارة خدمات المشتركین (من خالل اصــدار اوامـر الخدمــھ الیــا ومـن ثـم فوتـرة جمیـع خدمـات المشتركیـــن

SAP-CS                (بشكل آلي موثق زمنیا بالیوم والساعة    
SAP-SD  أوامر وخدمات البیع        

SAP-Billing                الفوترة 
SAP-FI/CA                االدارة المالیة 
SAP-DM ( ترابط العملیات الخاصة بالعدادات من التخزین والتركیب وبدأ خدمة التوصیل) ادارة العدادات 
SAP-PM            التركیبات وتوصیل الخدمة المتعلقة بالعدادات واوامر الخدمة المیدانیة 
SAP-MM   ( لغرض تكامل الدورة المستندیة المترابطة من العداد وحتى التحصیل) المستودعات 

إنشــاء زاویــة لعــرض برامــج الموبایــل وھــي خدمــات شــركة توزیــع الكھربــاء و برنامــج الخدمــات اإللكترونیة • 
  . (Google Apps store)

ــر خدمــة االســتعالم •  ــة ، بحیــث توف ــن تعمــل مــن خــالل الھوالتــف الذكی ــة للموظفی ــات خدمی ــر برمجی  تطوی
ــة فــي الشــركة. ــن عــن بیاناتھــم وعــن بعــض الخدمــات الداخلی للموظفی

تعزیــز قاعــدة بیانــات الموظفیــن بمعلومــات اضافیــة، مــع اضافــة خدمــة طباعــة البطاقــات التعریفیــة والخدمیــة • 
للموظفیــن لمختلــف االغراض.

متابعــة التطویــر وحوســبة االنظمــة واجــراءات العمــل القائمــة فــي الشــركة للتقلیــل مــن االســتخدام الورقــي مــن • 
. ( K2 ) خــالل برمجیــات

ــى •  ــتمل عل ــل یش ــي متكام ــن الصح ــل التامی ــراءات عم ــاص بإج ــد خ ــب جدی ــام محوس ــق نظ ــر وتطبی تطوی
ــي. ــن الصح ــات التامی ــن لخدم ــبي مقون ــام محاس ــة ونظ ــاذج الطبی ــات والنم ــة المطالب ــراءات متابع اج

ــزة •  ــن خــالل االجھ ــي م ــق المیدان ــن اجــراء الفحوصــات والتدقی ــة م ــة الســالمة العام ــق انظم ــر وتطبی تطوی
اللوحیــة ببرمجیاتھــا الخاصــة، مــرورا بمتابعــة االجــراءات التصحیحیــة وانتھــاءا بإســتخراج التقاریــر الخاصــة 

بالمطابقــة وقیــاس االنحــراف.
التحدیث والتطویر على النظام المحوسب الخاص بمتابعة الدعاوى القضائیة بأنواعھا المتعلقة بالشركة. • 
 • ( Business Intelligence) تزویــد جمیــع المســتخدمین بالتقاریــر الالزمــة لعملھــم مــن خــالل مــا یعــرف

كل حســب صالحیاتــھ. 
الشــروع فــي تطبیــق مشــروع جدیــد یتعلــق بــإدارة خدمــات المعلوماتیــة (ITSM) والتــي تھــدف إلــى تنظیــم اجــراءات • 

العمــل داخــل الدائــرة وحوســبتھا وضمــان الجــودة فــي الخدمــة المقدمــة مــن دائــرة تكنولوجیــا المعلومــات والشــبكات.
متابعة التطویر بالعمل على تقنیة (VOIP) وربط فروع ومكاتب جدیدة. • 
الشــروع فــي تطویــر نظــام متابعــة المذكــرات الداخلیــة اإللكترونــي ( Memo System ) والعملیــات االداریــة • 

الخاصــة بالدیوان.
تطویــر وتطبیــق نظــام االرشــفة االلكترونیــة لجمیــع أنظمــة الصنادیــق وتعزیــز الكــوادر بالتقنیــات والمعــدات • 

الالزمــة الســتكمال االجــراءات المتعلقــھ باالرشــفة .
      

إنجازات دائرة التصنیع
شــھد ھــذا العــام إجــراءات تنفیذیــة لخطــط تــم إعدادھــا مســبقا ، وفــي جوانــب كثیرة،منھــا مــا یتعلــق بخطــط الدائــرة 
( تصنیــع األعمــدة اإلســمنتیة ) ، وأخــرى تتعلــق بإحــدى إســتراتیجیات اإلدارة العلیــا للشــركة ، فعلــى صعیــد خطــط 
دائــرة التصنیــع ،ففــي الثلــث األول مــن ھــذا العــام تــم شــراء مجموعــة حدیثــة مــن قوالــب صــب األعمــدة باإلضافــة 
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الــى وحــدة ماكنــة دوران لألعمــدة اإلســمنتیة ،حیــث تــم تركیبھــا ومعایرتھــا وبرمجتھــا وتشــغیلھا مــن خــالل كادر 
ــت  ــدة اإلســمنتیة المنتجة،وأحدث ــاج وجــودة األعم ــاءة اإلنت ــى كف ــا عل ــر إیجاب ــذي أث ــر ال ــرة ،األم ــي الدائ ــن فنی م

إضافــة ھامــة الــى خبــرات العاملیــن لدینــا .

أمــا علــى صعیــد  إســتراتیجیات اإلدارة العلیــا للشــركة، فقــد تــم اإلنتھــاء مــن دراســة الجــدوى اإلقتصادیــة لنقــل 
نشــاط التصنیــع مــن موقعــھ الحالــي فــي صویلــح الــى قطعــة األرض المملوكــة للشــركة فــي منطقــة حــوض بریــك- 
جنــوب المطــار، وبنــاء علــى نتائجھــا إتخــذت إدارة الشــركة قرارھــا المضــي قدمــا بھــذ األمر،حیــث تــم تشــكیل 
اللجنــة التوجیھیــة العلیــا لنقــل النشــاط ویرأســھا عطوفــة المدیــر العــام ،واللجنــة التنفیذیــة لنقــل النشــاط وتضــم نخبــة 
ــد لمصنــع األعمــدة اإلســمنتیة وملحقاتــھ ، بعــد  ــد خــط إنتــاج جدی ــم توری مــن المختصیــن فــي ھــذا األمر،حیــث ت
إجــراء كافــة الدراســات الالزمــة لعملیــة التوریــد ، وھــي تمثــل المرحلــة األولــى لنقــل النشــاط ،حیــث بوشــر بالتنفیــذ 
ــد،  ــع األعمــدة اإلســمنتیة الجدی ــات واألعمــال الخرســانیة لقواعــد الھنجــر الخــاص بمصن ــي ألعمــال الحفری الفعل

ومــن المؤمــل ان یتــم اإلنتھــاء مــن المرحلــة األولــى للمشــروع  خــالل شــھر أیــار مــن العــام القــادم .

خــالل ھــذا العــام بلغــت مبیعــات الدائــرة مــن مختلــف المنتجــات ، مضافــا إلیھــا المبیعــات مــن عطــاء شــركة كھرباء 
إربــد رقــم 2018/15 والخــاص بتوریــد أعمــدة إســمنتیة للضغــط المتوســط ،والــذي تــم إحالتــھ علــى المصنــع خــالل 
ھــذا العــام ، وكذلــك إیــراد ورشــة الصیانــة الفنیــة المتنقلــة ، وأجــور التحمیــل (مــن خــالل شــاحنة الدائــرة) ، وبعــض 
المشــاریع األخــرى حوالــي (  4404487.597 ) دینــار، وبكلفــة إنتــاج بلغــت(2590059.476) دینار،أمــا صافــي 
إیــراد ورشــة الصیانــة الفنیــة المتنقلــة فقــد بلغــت (67200.943) دینــار، وبذلــك تصبــح صافــي أربــاح الدائــرة لھــذا 

العــام (1881629.064) دینار 

نتیجــة لنجــاح فكــرة ورشــة الصیانــة الفنیــة المتنقلــة األولــى ،واثرھــا فــي خدمــة مناطــق الشــركة المختلفــة ، وبســبب 
الطلــب الكبیــر علــى خدماتھــا ، تــم إســتحداث ورشــة فنیــة أخرى،بعــد أن تــم شــراء بكــب حدیــث تــم إعــدادة وتجھیــزه 
بكافــة متطلبــات العمل،ممــا ســاعد علــى نمــو إیــرادات ھــذه الــورش بشــكل واضــح خــالل ھــذا العــام ، حیــث بلــغ 

إجمالــي إیــؤادات ھــذه الــورش خــالل ھــذا العــام حوالــي 81800 دینــار، وصافــي اربــاح 67200.943 دینــار.

تطور كمیات اإلنتاج خالل األعوام السابقة
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التطورات والخطط المستقبلیة لعام 2019

ــة الخاصــة فــي الشــركة مــن خــالل جمــع المعلومــات . 1 إســتمرار العمــل فــي اعــداد ســجل للموجــودات الثابت
ــة. ــذه الغای ــق ھ ــات المخصصــة لتحقی وطــرح العطــاءات الخاصــة بالبرمجی

اإلســتمرار بتنفیــذ مشــروع منظومــة العــدادات الذكیــة واحــد فــاز و ثالثــة فــاز AMI بھــدف اإلســتغناء عــن . 2
أخــذ القــراءات الشــھریة  التــي تقــرأ میدانیــا بدایــة كل شــھر، والتــي تشــكل نحــو 60 % مــن مجمــوع مبیعــات 
الطاقــة الكھربائیــة، وتقــرأ ھــذه العــدادات مــن خــالل نظــام القــراءة والتحكــم عــن بعــد تمھیــداً لربطــھ مــع نظــام 

الفوتــرة مــن خــالل منظومــة AMI-Billing المســتقبلیة.

اســتكمال أعمــال مشــروع األلیــاف الضوئیــة الــذي یھــدف الــى ربــط عــدد مــن المحطــات الرئیســیة فــي الشــركة . 3
ــد  ــن بع ــغیلیة ع ــات التش ــام بالعملی ــوارىء للقی ــاالت الط ــي ح ــا ف ــد علیھ ــیلة اتصــال یعتم ــن وس ــك لتأمی وذل

170كــم, خــالل الربــع االول مــن العــام 2018.

ــي . 4 ــة ف ــیة الموّزع ــات الرئیس ــم بالمحط ــي SCADA/DMS للتحك ــام الكھربائ ــة النظ ــال أتمت ــتكمال أعم إس
ــاز الشــركة المختلفــة وبعــدد إجمالــي یقــارب الـــ(53) محطــة، وذلــك مــن خــالل إنشــاء مركــز  مناطــق إمتی
ــدى الشــركة لمســتویات 33 و  ــة ل ــع المحطــات الرئیســیة العامل ــة جمی ــى بمراقب ــي یعن ــم وطن ــة و تحك مراقب
11 ك. ف والمحطــات المغذیــة التابعــة لشــركة الكھربــاء الوطنیــة بمــا یرفــع مســتوى االعتمادیــة للنظــام مــن 
خــالل إجــراء العملیــات التشــغیلیة مــن فصــل ووصــل عــن بعــد ممــا یقلــل مــن عــدد ومــدة االنقطاعــات علــى 

المحطــات الرئیســیة. 

اإلســتمرار بتنفیــذ أعمــال تطبیقــات مشــروع SAP لخدمــات الفوتــرة لتطویــر خدمــات المشــتركین ولالســتجابة . 5
لمتطلبــات التغییــر المســتمر علــى تلــك الخدمــات. ممــا سیســھم حتمــا فــي رفــع ســویة األداء فــي مجــال خدمــات 
ــق  ــى تحقی ــا عل ــینعكس إیجاب ــراءات واإلصــدارات، وس ــن الق ــكل م ــة ل ــة الفاعل ــق الرقاب ــتركین وتحقی المش

متطلبــات معاییــر األداء المطلوبــة مــن الشــركة.

العمــل علــى تطبیــق نظــام الدیــوان الــذي تــم تطویــره فــي العــام 2018 ( معامــالت الصــادر والــوارد ) فــي . 6
المكاتــب الرئیســیة, واالســتغناء عــن المعامــالت الورقیــة ومــن ثــم االنتقــال لتطبیقــة والعمــل علیــھ فــي باقــي 
مناطــق عمــل الشــركة, باالضافــة الــى تطویــر النظــام واإلجــراءات الخاصــة باالجــازات وأتمتتھــا فــي المكاتــب 

الرئیســیة وتعمیمھــا علــى باقــي مناطــق عمــل الشــركة  .
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�\�Aא� אא�א(
إحصائیات ومؤشرات األداء لتطویر أعمال الشركة وخصائصھا

 

ــرة مســتقل ومســاند، وال یتصــل  ــار أن نشــاط ھــذه الدائ ــي باعتب ــع الكھربائ ــرة التصنی ــم اســتثناء موظفــي دائ * ت
ــة. ــة الكھربائی ــع الطاق ــق بتوزی بشــكل مباشــر بنشــاط الشــركة الرئیســي المتعل
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األثر المالي لعملیات ذات طبیعة غیر متكررة حدثت خالل السنة المالیة وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئیسي:

- ال توجد عملیات ذات طبیعة غیر متكررة حدثت خالل عام 2018 ال تدخل ضمن النشاط الشركة الرئیسي.

السلسلة الزمنیة لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساھمین وأسعار األوراق 
المالیة لخمس سنوات سابقة:

* أســھم الشــركة غیــر مدرجــة فــي بورصــة عمــان، وبالتالــي ال یوجــد تــداول ألســھم الشــركة.

تحلیل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا خالل السنة المالیة:

النسب المالیة التي تبین المركز المالي للشركة في نھایة عام 2018، ومقارنتھا مع نسبتھا في نھایة السنة 
المالیة السابقة 2017:

مقدار أتعاب التدقیق للشركة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاھا المدقق و/أو مستحقة  لھ
بلغــت أتعــاب مدقــق حســابات الشــركة خــالل عــام 2018 ( 26,761 ) دینــار شــامالً 16 % ضریبــة المبیعــات، 
فــي حیــن بلغــت أتعــاب مدقــق حســابات الشــركة التابعــة لعــام 2018 ( 23,570 ) دینــار شــامالً ضریبــة المبیعــات
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عدد األوراق المالیة المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

• الیوجد أوراق مالیة مملوكة من قبل رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة.
• ال یوجد مساھمات ألقرباء رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة (الزوجة واألوالد القصر واألقرباء) في رأس مال الشركة.

• ال یوجد شركات مسیطر علیھا من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربھم.
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عدد األوراق المالیة المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العلیا (التنفیذیة):

ال یوجد أوراق مالیة مملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العلیا.• 
ــال •  ــي رأس م ــاء) ف ــة (الزوجــة واألوالد القصــر واألقرب ــاء إدارة الشــركة التنفیذی ــاھمات ألقرب ــد مس ال یوج

الشــركة.
ال یوجد شركات مسیطر علیھا من قبل أشخاص اإلدارة العلیا التنفیذیة وأقاربھم.• 
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العقــود والمشــاریع واالرتباطــات التــي عقدتھــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقیقة أو الحلیفــة 
أو رئیــس مجلــس االدارة أو اعضــاء المجلــس أو المدیــر العــام أو اي موظــف فــي الشــركة أو أقاربھــم.

- تم عقد العقود واالرتباطات التالیة مع الشركة التابعة (شركة كھرباء محافظة اربد):

ــمنتیة •  ــدة اس ــد اعم ــة - لتوری ــامل الضریب ــر ش ــار – غی ــة (847,100) دین ــخ 2018/06/26 بقیم ــد بتاری عق
ضغــط متوســط للشــركة التابعــة مــن قبــل دائــرة التصنیــع التابعــة للشــركة، وقــد فــازت شــركة توزیــع الكھربــاء 
بالعقــد بموجــب عطــاء تنافســي طرحتــھ الشــركة التابعــة (عطــاء رقــم 2018/15)، وقــد تــم تنفیــذ (28.37%) 
مــن قیمتــھ فــي عــام 2018 ویتوقــع تنفیــذ باقــي الكمیــة المطلوبــة فــي عامــي 2019 و 2020 حســب شــروط 

العقــد (توریــد عنــد الطلــب لمــدة عامیــن).

ــد أعمــدة •  ــة -  لتوری ــار أردنــي - غیــر شــامل الضریب ــد بتاریــخ 2018/10/03 بقیمــة (2,106,500) دین عق
حدیدیــة مجلفنــة للشــركة التابعــة مــن قبــل دائــرة التصنیــع التابعــة للشــركة، وقــد فــازت شــركة توزیــع الكھربــاء 
بالعقــد بموجــب عطــاء تنافســي طرحتــھ الشــركة التابعــة (عطــاء رقــم 2018/28)، وســیتم تنفیــذ كامــل العطــاء 

فــي عــام 2019.
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مساھمة الشركة في حمایة البیئة والسالمة
 

ــة  ــا بأھمی ــاً منھ ــا وإیمان ــھ لھ ــار الرخصــة الممنوح ــن إط ــا ضم ــة علیھ ــات المترتب ــركة لاللتزام ــن الش إدراكاً م
المحافظــة علــى البیئــة، فالشــركة تؤمــن بــأن المحافظــة علــى البیئــة والصحــة والســالمة جــزء ال یتجــزأ مــن أعمالھا 
ومــن ثقافتھــا المؤسســیة، وتســعى باســتمرار نحــو تحســینھا بحیــث تضمــن تماشــیھا مــع القوانیــن والتشــریعات التــي 
تصدرھــا الحكومــة .فالشــركة ملتزمــة بمراعــاة  كافــة القضایــا البیئیــة عنــد إعــداد خططھــا وبرامــج العمــل، كمــا 
أنھــا ملتزمــة بــاإلدارة العلمیــة والحكیمــة ألي تأثیــرات بیئیــة ســلبیة قــد تكــون مصاحبــة للنشــاطات التــي تقــوم بھــا 

وبمــا یضمــن عــدم اإلضــرار بالبیئــة والصحــة العامــة.

ضمــن ھــذا اإلطــار فقــد وضعــت الشــركة وبمشــاركة كافــة العاملیــن بھــا سیاســة بیئیــة تشــكل دلیــالً لالسترشــاد بــھ 
فــي كافــة اإلجــراءات والنشــاطات لحمایــة البیئــة وقــد تــم تعمیمھــا لنشــر الوعــي البیئــي علــى كافــة موظفــي الشــركة 
قــد تــم إعــداد خطــة تنفیذیــة طموحــة تتضمــن أھدافــاً وغایــات وبرامــج زمنیــة لتفعیــل ھــذه السیاســة وترجمتھــا إلــى 
واقــع تعیشــھ الشــركة ویحقــق التزامــا كامــالً بااللتزامــات البیئیــة المترتبــة علیھــا طبقــاً ألحــكام الرخصــة والقوانیــن 

الســاریة  المعمــول بھــا، وقــد بــرز االھتمــام بالبیئــة مــن خــالل:

حــرص الشــركة علــى االلتــزام بمعاییــر األداء الــواردة فــي الرخصــة الممنوحــة لھــا مــن ھیئــة تنظیــم قطــاع • 
ــة ومــن خــالل  ــة والصحی ــة والمعــادن وكذلــك القوانیــن والتعلیمــات المعمــول بھــا  فــي الجوانــب البیئی الطاق

ــدأ ”التأثیــر المنعــدم“. ــة لنشــاطات الشــركة باعتمــاد مب إدارة التأثیــرات البیئی
حــرص الشــركة بتجھیــز مواقعھــا بأنظمــة الوقایــة و الســالمة و توفیــر بیئــة عمــل آمنــھ وذلــك بتوفیــر أدوات • 

الوقایــة الشــخصیة و الســالمة الالزمــة ألداء العاملیــن ألعمالھــم بشــكل آمــن.
ــدف •  ــة بھ ــا البیئی ــل خاصــة بالقضای ــدوات وورش عم ــن ن ــة م ــطة المحلی ــي األنش ــال ف ــكل فع ــاھمة بش المس

ــارب  ــن تج ــتفادة م ــة االس ــي إمكانی ــر ف ــة والنظ ــات المتبع ــف بالسیاس ــة والتعری ــة البیئ ــي حمای ــاھمة ف المس
المؤسســات األخــرى.

اإلنجازات في مجال ترشید االستھالك
إن اســتنزاف المــوارد الطبیعیــة یعتبــر أحــد أھــم المشــاكل البیئیــة التــي تعانــي منھــا دول العالــم بشــكل عــام واألردن 
ــاه والطاقــة والمــواد أھــم وســیلة  مــن وســائل حمایــة البیئــة مــن  بشــكل خــاص كمــا یعتبــر ترشــید اســتھالك المی

التلــوث والمحافظــة علــى مواردھــا وتنمیتھــا. وفــي ھــذا المجــال تــم عمــل مــا یلــي:

اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بخفض الفاقد في الشبكات الكھربائیة.• 
تطبیــق برامــج الصیانــة الدوریــة لمعــدات وأجھــزة الشــبكة الكھربائیــة للمحافظــة علــى أعلــى كفــاءة تشــغیلیة • 

لھــا.
اســتخدام المؤقتــات الزمنیــة إضافــة للخالیــا الضوئیــة للتحكــم باإلنــارة ومعــدات التكییــف واســتبدال مصابیــح • 

اإلنــارة بأخــرى موفــرة للطاقــة.
إســتحداث قســم الطاقــة المتجــددة لیقــوم بمتابعــة أعمــال إنشــاء خالیــا شمســیة وتوصیلھــا مــع الشــبكة الكھربائیــة • 

ــتركین. لدى المش
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االنجازات في مجال الصحة البیئیة
تلتــزم الشــركة بمنــع حــدوث األمــراض المتعلقــة بأنشــطتھا وعملیاتھــا وتطبیقاتھــا وحمایة صحــة العاملیــن وعوائلھم 

والمواطنییــن والمحافظــة علــى بیئــة عمــل صحیــة وذلــك مــن خالل:

اســتمرار الشــركة بتقییــم جــودة المیــاه المســتخدمة مــن المصــدر إلــى الشــبكة والتأكــد مــن خلوھــا مــن العوامــل • 
البیولوجیــة الممرضــة والملوثــات الكیمیائیــة وأنھــا آمنــة لالســتعمال فــي مرافــق الشــركة.

اســتمرار الشــركة بمراقبــة تولیــد النفایــات الخطــرة مــن البدایــة إلــى النھایــة للتأكــد مــن اإلدارة الفعالــة لھــا مــن • 
ــاه الجوفیــة والتربــة بتخصیــص أماكــن  لحظــة إنتاجھــا إلــى التخلــص منھــا لمنــع إمكانیــة تلــوث مــوارد المی

خاصــة لتخزینھــا.
اســتمرار الشــركة بالعمــل علــى إنشــاء شــبكات الكھربــاء ضمــن مســارات آمنــة ومتوافقــة مــع تعلیمــات ھیئــة • 

تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن وإزالــة كافــة الشــبكات المتعارضــھ والتــي ال تحقــق الخلــوص اآلمــن.
 •.(PCB) االستمرار بتضمین عطاءات تورید المعدات الكھربائیة بندا ینص على خلوھا من ال

اإلنجازات في مجال التلوث البصري
تساھم الشركة في تحسین المنظر الجمالي العام داخل مدن المملكة والحد من التلوث البصري، من خالل:

االستمرار بالتوسع في إنشاء الشبكات األرضیة بدیالً عن الخطوط الھوائیة.• 
االســتمرار بمراعــاة الناحیــة الجمالیــة للشــوارع والســاحات العامــة عنــد تصمیــم الشــبكات الكھربائیــة وتحدیــد • 

مواقــع محطــات التحویــل.
اســتمرار الشــركة بمراعــاة ابــراز الجانــب الجمالــي المریــح للنظــر فــي مبانیھا والمرافــق المخصصة الســتقبال • 

الجمھور.
االســتمرار بالتوســع فــي تشــجیر المســاحات الفارغــة المحیطــة بمبانــي الشــركة والعنایــة الدائمــة باألشــجار • 

المزروعــة.

السالمة العامة
ــار،  ــذا المضم ــي ھ ــابق ف ــة تتس ــدأت المؤسســات والشــركات المختلف ــعاً وب ــوم الســالمة تطــوراً واس  تطــور مفھ
وأصبحــت النتائــج المتحققــة فــي مجــال الســالمة، وتضــاءل نســبة الحــوادث وإصابــات العمــل أحــد أھــم المعاییــر 

للحكــم علــى نجــاح المنظمــة أو إخفاقھــا.

ــد  ــذل أقصــى جھ ــم ب ــھ یحت ــر من ــدراً ال مف ــر ق ــي تعتب ــوارث الت ــة الحــوادث والك ــام بالســالمة ومواجھ إن االھتم
لوضــع خطــط عملیــة تســھم فــي تعزیــز ســالمة البیئــة ورفــع مســتوى الوعــي لــدى جمیــع شــرائح المجتمــع تجــاه 

ــة فــي حــاالت الحــوادث والكــوارث.  ــر وإجــراءات الســالمة المطلوب تدابی

إن االھتمــام بالصحــة والســالمة العامــة یعــد مــن أھــم البرامــج التــي تتضمنھا اســتراتیجیة الشــركة، وذلــك الھتمامھا 
البالــغ بحمایــة األرواح والممتلــكات ، حیــث أن حمایــة العاملیــن مــن اإلصابــات وكذلــك المشــتركین، ینعكــس علــى 

تحســین وزیــادة مســتوى اإلنتــاج ورفــع القــوة االقتصادیــة للمجتمــع.

ــذي كان اإلطــار األســاس لسیاســة نظــام اإلدارة  ــل شــعار ”الســالمة أوالً“  وال ــى تفعی ــد حرصــت الشــركة عل لق
المتكامــل، ولقــد أثمــر ذلــك عــن:



شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة76

تطویر اداء  دائرة المتابعة الفنیة والسالمة / مساعدیة الخدمات الفنیة المساندة ورفدھا بالكادر الالزم.• 
إســتمرار الشــركة المانحــة لشــھادات نظــام االدارة المتكامــل بالقیــام بعملیــة المســح الــدوري خــالل عــام 2018 • 

مــن دون تســجیل أي مخالفــة.
تحدیــث خطــة إدارة المخاطــر للشــركة والتــي توضــح الیــة التعامــل مــع التحدیــات الخارجیــة التــي تؤثــر وتتأثــر • 

بنشــاط الشــركة وكذلــك تحــدد أنــواع المخاطــر التــي تواجــھ الشــركة وتدرجھــا ضمــن ســجل المخاطر.
إجــراء تحدیــد وتقییــم للمخاطــر والمظاھــر البیئیــة لعــام 2018 وتحدیــد طــرق الســیطرة علیھــا للحیلولــة دون • 

تســببھا باصابــات أوالتقلیــل مــن آثارھــا فــي حــال حصولھــا.
ــي •  ــاع المدن ــة للدف ــة العام ــن المدیری ــر م ــراف مباش ــركة بإش ــع الش ــع مواق ــي جمی ــالء ف ــارب إخ ــراء تج إج

ــة :  ــع التالی ــي المواق ــك ف ــعاف ل (602 موظــف) وذل ــاذ واإلس ــالء واإلنق ــي اإلخ ــة ف ــم محاضــرات توعی وتنظی

اســتمرار كادر الســالمة العامــة بالقیــام بجــوالت التدقیــق والمتابعــة علــى نظــام اإلدارة المتكامــل (ســالمة وبیئــة • 
وجــودة) فــي جمیــع مواقــع الشــركة خــالل عــام 2018.

انخفــاض عــدد اصابــات العمــل خــالل عــام 2018 بنســبة 14.29% علــى الرغــم مــن زیــادة عــدد موظفیــن • 
الشــركة بنســبة %3.44.

تحســن المؤشــرات االحصائیــة  الصابــات العمــل خــالل عــام 2018 مقارنــة بالعــام الماضــي 2017 بشــكل • 
ملحــوظ وحســبما یلــي : 

 •

للعام الثاني على التوالي لم تشھد الشركة أي حالة صعق بالتیار الكھربائي بین العاملین .• 
تــم تخویــل ورفــع شــھادة تخویــل للعمــل علــى الشــبكة الكھربائیــة لموظفیــن عــدد( 198 موظــف ) موضحــة • 

حســب مراتــب التخویــل علــى النحــو التالــي : 
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یتــم االعــداد الجــراء الفحــص الطبــي الــدوري للعاملیــن العــام الحالــي 2019 انســجاما مــع احــكام قانــون العمــل • 
الســاري  والــذي یشــترط تكرارھــا كل ســنتین مــرة .

تــم تطبیــق قاعــدة ” العینــة االفضــل ” بــدل قاعــدة ” الســعر االقــل ” عنــد شــراء مالبــس ومعــدات الســالمة • 
العامــة.

تــم االســتمرار فــي حوســبة اعمــال الســالمة والجــودة خــالل العــام 2018 وتحســین وتطویــر البرامج المحوســبة • 
. (Work Flow) الموجــودة بمــا یضمــن انســجامھا مع متطلبــات مشــروع

تــم الحصــول علــى جائــزة التمیــز التشــجیعیة فــي الســالمة والصحــة المھنیــة للمنشــأت 2016 والتــي تمنحھــا • 
مؤسســة الضمــان االجتماعــي.
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مساھمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

    إیمانــاً مــن الشــركة بأھمیــة التواصــل مــع المجتمــع المحلــي وتقدیــم مختلــف أوجــھ الدعــم للمشــاریع المجتمعیــة 
ــة  ــطة الھادف ــن األنش ــد م ــت العدی ــا أقام ــة، كم ــات المجتمعی ــي القطاع ــات لممثل ــدة خدم ــت ع ــد قدم ــة، فق الریادی
إلــى الحفــاظ علــى البیئــة ودعــم القطــاع التعلیمــي والفنــي والثقافــي وذلــك مــن جانــب واجبھــا بإتجــاه المســؤولیة 

ــار الكھربائــي، كان مــن بینھــا :- ــة مــن مخاطــر اســتجرار التی ــة، والعمــل علــى التوعی األجتماعی

تجدیــد العقــد الموقــع مــا بیــن الشــركة وجمعیــة األوراق الخضــراء البیئیــة، وذلــك بھــدف الحفــاظ علــى البیئــة، . 1
عبــر إعــادة تدویــر المخلفــات الورقیــة فــي الشــركة وتزویدھــا للجمعیــة، وكل ذلــك یصــب فــي تقلیــل التلــوث 

البیئــي الحاصــة بفعــل تكــدس النقایــات.
تزویــد مختلــف القطاعــات الرســمیة واألھلیــة منھــا فــي مناطــق امتیــاز عمــل الشــركة، بمطویــات ونشــرات . 2

توعویــة حــول اإلســتخدامات الســلیمة للطاقــة الكھربائیــة، والتوعیــة مــن مخاطــر اســتجرار التیــار الكھربائــي، 
تتضمــن الحكــم الشــرعي مــن ســرقة الكھربــاء.

دعــم بنــك الــدم الوطنــي مــن خــالل مشــاركة موظفــي المكاتــب الرئیســیة ودائــرة التصنیــع بالتبــرع بالــدم خــالل . 3
.2018 عام 

ــة . 4 ــات خیری ــم جمعی ــركة, ودع ــل الش ــي مناطــق عم ــة ف ــز صحی ــفیات ومراك ــة لمستش ــزة طبی ــرع بأجھ التب
ــة. ــؤولیة االجتماعی ــي والمس ــع المحل ــم المجتم ــدأ دع ــن مب ــك م ــة, وذل ــغ مالی ــوادي بمبال ــد ون ومعاھ

انشــاء مضــالت لعــدة مــدارس والموجــودة فــي مناطــق عمــل الشــركة  وذلــك فــي المناطــق التــي تحتــاج لبنــاء . 5
ھــذه المضــالت.



79 التقـريـــــــــــــــــر السنــــــــــــــــــــــــوي  2018

كشف بالتبرعات خالل عامي ( 2017 -  2018 )
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رأسمال الشركة / الموجودات
یبلــغ رأســمال الشــركة المكتتــب بــھ والمغطــى بالكامــل (10,000,000) دینــار، موزعــة علــى (10,000,000) 
ســھم بقیمــة إســمیة تبلــغ دینــاراً واحــداً لــكل ســھم، فــي حیــن بلــغ إجمالــي حقــوق المســاھمین فــي 2018/12/31 
(45,811,514) دینــاراً، وبلغــت موجــودات الشــركة غیــر المتداولــة فــي نفــس التاریــخ (453,619,404) دینــار.

التداول بأسھم الشركة
أسھم الشركة غیر مدرجة في بورصة عمان، وبالتالي ال یوجد تداول ألسھم الشركة.

توزیع أعداد المساھمین حسب جنسیاتھم وما یملكون من أسھم بتاریخ 2018/12/31
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شركـــة توزيـــع الكهربــــاء
المساهمة العامة
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تقریر مدققي الحسابات المستقلین الى مساھمي شركة توزیع الكھرباء المساھمة العامة المحدودة
عمان- المملكة األردنیة الھاشمیة

تقریر حول القوائم المالیة الموحدة

الـــرأي المتحفظ
لقــد قمنــا بتدقیــق القوائــم المالیــة الموحــدة المرفقــة لشــركة توزیــع الكھربــاء المســاھمة العامــة (”الشــركة“) وشــركتھا 
التابعــة (”المجموعــة“) والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 وقائمــة 
الدخــل الشــامل الموحــدة وقائمــة التغیــرات فــي حقــوق الملكیــة الموحــدة وقائمــة التدفقــات النقدیــة الموحــدة للســنة 

المنتھیــة فــي ذلــك التاریــخ واالیضاحــات حــول القوائــم المالیــة الموحــدة وملخــص ألھــم السیاســات المحاســبیة.

فــي رأینــا، وباســتثناء أثــر مــا ھــو وارد فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ أدنــاه، إن القوائــم المالیــة الموحــدة المرفقــة 
ــون األول 2018  ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــي للمجموع ــز المال ــة، المرك ــي الجوھری ــة النواح ــن كاف ــة، م ــر بعدال تُظھ

وأداءھــا المالــي وتدفقاتھــا النقدیــة للســنة المنتھیــة فــي ذلــك التاریــخ وفقــاً لمعاییــر التقاریــر المالیــة الدولیــة.

أساس الرأي المتحفظ
كمــا ھــو مبیــن فــي إیضــاح رقــم (2-3) حــول القوائــم المالیــة الموحــدة، لــم تقــم الشــركة بتطبیــق معیــار التقاریــر 
المالیــة الدولــي رقــم 9 فیمــا یتعلــق بمتطلبــات تســجیل الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة علــى الذمــم المدینــة للشــركة 

والواجــب تطبیقــھ بــدءاً مــن تاریــخ 1 كانــون الثانــي 2018. 

ــد  ــر ضمــن بن ــة أكث ــر مفصل ــاً لھــذه المعایی ــق، إن مســؤولیاتنا وفق ــة للتدقی ــر الدولی ــاً للمعایی ــا وفق ــا بتدقیقن ــد قمن لق
مســؤولیة مدققــي الحســابات عــن تدقیــق القوائــم المالیــة الموحــدة الــواردة فــي تقریرنــا ھــذا. نحــن مســتقلون عــن 
المجموعــة وفقــاً لقواعــد الســلوك المھنــي للمحاســبین القانونییــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاییــر الســلوك 
المھنــي للمحاســبین باإلضافــة إلــى متطلبــات الســلوك المھنــي االخــرى المالئمــة لتدقیــق القوائــم المالیــة الموحــدة في 
األردن، وقــد التزمنــا بمتطلبــات الســلوك المھنــي ومتطلبــات المجلــس الدولــي لمعاییــر الســلوك المھنــي للمحاســبین. 

لقــد قمنــا بالحصــول علــى أدلــة تدقیــق كافیــة ومالئمــة وتوفــر أساســاً إلبــداء الــرأي المتحفــظ.

امور التدقیق الھامة
ــة خــالل تدقیــق  ــا المھنــي كانــت األكثــر جوھری ــاً الجتھادن ان أمــور التدقیــق الھامــة ھــي تلــك األمــور التــي وفق
القوائــم المالیــة الموحــدة للســنة الحالیــة. لقــد تمــت دراســة ھــذه األمــور ضمــن اإلطــار الكلــي لتدقیــق القوائــم المالیــة 

الموحــدة إلبــداء رأینــا حــول ھــذه القوائــم الموحــدة وال نبــدي رأیــاً منفصــالً حــول ھــذه األمــور. 
تــم وصــف إجــراءات التدقیــق المتعلقــة بــكل امــر مــن األمــور المشــار الیھــا ادنــاه، إضافــة لمــا ھــو مبیــن فــي فقــرة 

الــرأي المتحفــظ أعــاله.

ــدة.  ــة الموح ــم المالی ــق القوائ ــة بتدقی ــابات والمتعلق ــق الحس ــؤولیة مدق ــرة مس ــي فق ــورة ف ــام المذك ــا بالمھ ــد قمن لق
ــا  ــم تصمیمھ ــي ت ــراءات الت ــذ اإلج ــمل تنفی ــا یش ــأن تدقیقن ــھ ف ــاء علی ــك. بن ــة بذل ــور المتعلق ــة األم ــة لكاف باإلضاف
لالســتجابة لتقییمنــا لمخاطــر األخطــاء الجوھریــة فــي القوائــم المالیــة الموحــدة. ان نتائــج إجــراءات التدقیــق التــي 
قمنــا بھــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور المشــار الیھــا ادنــاه، توفــر أساســا لرأینــا حــول تدقیــق 

القوائــم المالیــة الموحــدة المرفقــة.
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امر التدقیق الھام 1 االعتراف باإلیرادات (التعرفة):
إن اإلیضاحات المتعلقة باإلیرادات قد تم اإلفصاح عنھا في إیضاح رقم 31 حول القوائم المالیة الموحدة.

امر التدقیق الھام
لقــد قمنــا باعتبــار إیــرادات مبیعــات الطاقــة كأمــر ھــام للتدقیــق نظــراً لحجــم إیــرادات مبیعــات الطاقــة والناتجــة عــن 
مبیعــات الطاقــة للمشــتركین حســب الشــرائح. إن المخاطــر الجوھریــة المتعلقــة بدقــة قیــاس ھــذه اإلیــرادات مرتبطــة 
بأنظمــة إصــدار الفواتیــر واحتســاب اإلیــرادات. بلغــت اإلیــرادات المتحققــة لســنة 2018 مبلــغ 908ر534ر563 

دینار.

كیف تم معالجة أمر التدقیق المھم
ــدى  ــرادات وم ــراف باإلی ــركة لالعت ــا الش ــي تتبعھ ــبیة الت ــات المحاس ــم السیاس ــق تقیی ــراءات التدقی ــت إج تضمن
ــة  ــا بدراســة نظــام الرقاب ــك، قمن ــة لذل ــة. باإلضاف ــة الدولی ــر المالی ــر التقاری ــاً لمعایی ــك السیاســات وفق ــزام بتل االلت
ــن  ــك التســویات بی ــا فــي ذل ــا بم ــراف بھ ــم االعت ــي ت ــرادات الت ــاس والحــدوث لإلی ــي حــول االكتمــال والقی الداخل
المبیعــات والمقبوضــات النقدیــة ودراســة اجــراءات الرقابــة لنظــام اصــدار الفواتیــر. وقــد قمنــا باختیــار واختبــار 
عینــة مــن قیــود المبیعــات للتأكــد مــن صحــة التســجیل واالعتــراف باإلیــرادات. باإلضافــة الــى ذلــك، قمنــا باختیــار 
عینــة خــالل الفتــرة قبــل وبعــد تاریــخ قائمــة المركــز المالــي، وذلــك لتقییــم إذا كان االعتــراف باإلیــرادات قــد تــم فــي 

الفتــرة الصحیحــة. وقمنــا ایضــاً بدراســة تفصیلیــة لتحلیــل ھامــش الربــح واالیــرادات بشــكل شــھري.

امر التدقیق الھام 2: مخصص تعویض نھایة الخدمة للموظفین.
ــم اإلفصــاح عنھــا فــي ایضــاح 17  ــد ت ــة الخدمــة للموظفیــن ق ــة بمخصــص تعویــض نھای إن اإلیضاحــات المتعلق

ــم المالیــة الموحــدة. حــول القوائ

امر التدقیق الھام
ــة  ــد كفای ــاد لتحدی ــن اإلجتھ ــر م ــب الكثی ــن تتطل ــة للموظفی ــة الخدم ــض نھای ــاب مخصــص تعوی ــة احتس إن عملی
المخصــص. تــم اعتبــار مخصــص تعویــض نھایــة الخدمــة للموظفیــن امــراً ھامــاً للتدقیــق نظــراً لحجــم المخصــص 
ــة  ــض نھای ــغ مخصــص تعوی ــد مبل ــة لتحدی ــة المطلوب ــرات التقنی ــى الخب ــة إل ــادات باإلضاف ــرات واالجتھ والتقدی

ــن. ــة للموظفی الخدم

كیف تم معالجة أمر التدقیق المھم
تضمنــت إجــراءات التدقیــق تقییــم االفتراضــات االكتواریــة وطــرق التقییــم المســتخدمة مــن قبــل الخبیــر اإلكتــواري 
لتقییــم مخصــص تعویــض نھایــة الخدمــة للموظفیــن. كمــا تضمنــت إجــراءات التدقیــق تقییــم االفتراضــات اإلكتواریة 
الھامــة ومــدى معقولیتھــا باإلضافــة الــى كفایــة مخصــص تعویــض نھایــة الخدمــة. وقمنــا بتقییــم كفــاءة وموضوعیــة 

الخبیــر االكتــواري المختــص المعیــن مــن قبــل اإلدارة.

المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي المجموعة لعام 2018
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقریــر الســنوي غیــر القوائــم المالیــة الموحــدة وتقریــر 
مدقــق الحســابات حولھــا. ان اإلدارة ھــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. اننــا نتوقــع ان یتــم تزویدنــا بالتقریــر 
الســنوي بتاریــخ الحــق لتقریرنــا. ان رأینــا ال یشــمل المعلومــات األخــرى وأننــا ال نبــدي اي تأكیــد حــول المعلومــات 

األخرى.
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فیمــا یتعلــق بتدقیــق القوائــم المالیــة الموحــدة، ان مســؤولیتنا ھــي قــراءة المعلومــات األخــرى عندمــا تصبــح متاحــة 
ــن  ــدة او م ــة الموح ــم المالی ــع القوائ ــا م ــارض جوھری ــات األخــرى تتع ــت المعلوم ــا إذا كان ــم فیم ــث نُقیّ ــا، بحی لن

معرفتنــا خــالل عملیــة تدقیــق القوائــم المالیــة الموحــدة.

مسؤولیة اإلدارة والمسؤولین المكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة
ــا لمعاییــر التقاریــر  ــة وفق ــة الموحــدة وعرضھــا بصــورة عادل ــم المالی إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد ھــذه القوائ
المالیــة الدولیــة، باإلضافــة الــى تحدیــد نظــام الرقابــة الداخلــي الضــروري إلعــداد قوائــم مالیــة موحــدة خالیــة مــن 

األخطــاء الجوھریــة ســواء الناتجــة عــن احتیــال أو عــن غلــط.

كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن تقییــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصــاح عــن األمــور 
المتعلقــة بمبــدأ االســتمراریة بمــا فــي ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمراریة فــي المحاســبة عنــد إعــداد القوائــم المالیــة 
الموحــدة، إال إذا كان فــي نیــة اإلدارة تصفیــة المجموعــةأو إیقــاف عملیاتھــا أو عــدم وجــود أي بدیــل واقعــي آخــر 

ســوى القیــام بذلــك.

إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.

مسؤولیة مدققي الحسابات عن تدقیق القوائم المالیة الموحدة
إن أھدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكیــد معقــول بــأن القوائــم المالیــة الموحــدة ككل خالیــة مــن األخطــاء الجوھریــة 

ســواء الناتجــة عــن إحتیــال أو عــن غلــط وإصــدار تقریــر التدقیــق الــذي یتضمــن رأینــا.

ان التأكیــد المعقــول ھــو تأكیــد عالــي المســتوى ولكنــھ لیــس ضمانــة إن التدقیــق الــذي یجــري وفقــاً لمعاییــر التدقیــق 
الدولیــة سیكشــف دائمــا خطــأ جوھریــا عنــد وجــوده. إن األخطــاء قــد تحــدث نتیجــة الحتیــال أو غلــط ویتــم اعتبارھــا 
جوھریــة، إذا كانــت منفــردةً أو مجتمعــةً یمكــن ان یكــون لھــا تأثیــر علــى القــرارات االقتصادیــة المتخــذة مــن قبــل 

مســتخدمي ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة.

إننــا نقــوم بممارســة االجتھــاد المھنــي والمحافظــة علــى الشــك المھنــي كجــزء مــن التدقیــق وفقــا للمعاییــر الدولیــة 
للتدقیــق، وكذلــك نقــوم بمــا یلــي:

تحدیــد وتقییــم مخاطــر االخطــاء الجوھریــة فــي القوائــم المالیــة الموحــدة، ســواء الناتجــة عــن احتیــال أو غلــط، • 
وتصمیــم وتنفیــذ اجــراءات تدقیــق تســتجیب لھــذه المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقیــق كافیــة ومالئمــة توفــر 
أساســاً إلبــداء الــراي. إن خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوھــري ناتــج عــن احتیــال یعــد أكبــر مــن ذلــك الناتــج 
عــن غلــط، لمــا قــد یتضمنــھ االحتیــال مــن تواطــؤ أو تزویــر أو حــذف متعمــد أو تأكیــدات غیــر صحیحــة أو 

تجــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.

ــة •  ــق مالئم ــراءات تدقی ــم إج ــك لتصمی ــق وذل ــق بالتدقی ــي المتعل ــة الداخل ــام الرقاب ــم لنظ ــى فھ الحصــول عل
ــة. ــي للمجموع ــة الداخل ــام الرقاب ــة نظ ــدى فعالی ــول م ــداء رأي ح ــدف اب ــس بھ ــروف ولی للظ

تقییــم مالءمــة السیاســات المحاســبیة المطبقــة ومعقولیــة التقدیــرات المحاســبیة واالیضاحــات المتعلقــة بھــا التــي • 
قامــت بھــا االدارة.
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ــة •  ــى أدل ــاًء عل ــي المحاســبة، وبن ــدأ االســتمراریة ف ــة اســتخدام االدارة لمب ــى نتیجــة حــول مالءم التوصــل ال
التدقیــق التــي تــم الحصــول علیھــا، وفیمــا إذا كان ھنــاك عــدم تیقــن جوھــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد 
تلقــي بشــكوك كبیــرة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار. وإذا مــا توصلنــا الــى نتیجــة بــأن ھنــاك شــك 
جوھــري، فعلینــا اإلشــارة فــي تقریــر التدقیــق إلــى ایضاحــات القوائــم المالیــة الموحــدة ذات الصلــة أو تعدیــل 
رأینــا إذا كانــت ھــذه االیضاحــات غیــر كافیــة. إن اســتنتاجاتنا مبنیــة علــى أدلــة التدقیــق التــي حصلنــا علیھــا 
حتــى تاریــخ تقریــر التدقیــق، ومــع ذلــك فــإن األحــداث او الظــروف المســتقبلیة قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار 

المجموعــة فــي اعمالھــا كمنشــأة مســتمرة.

تقییــم العــرض العــام لھیــكل القوائــم المالیــة الموحــدة ومحتواھــا بمــا فــي ذلــك االیضاحــات حولھــا وفیمــا إذا • 
كانــت القوائــم المالیــة الموحــدة تمثــل المعامــالت واألحــداث التــي تحقــق العــرض العــادل.

ــطة •  ــركات أو األنش ــن الش ــة ع ــات المالی ــق بالمعلوم ــا یتعل ــة فیم ــة ومالئم ــق كافی ــة تدقی ــى أدل الحصــول عل
التجاریــة ضمــن نطــاق المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم المالیــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجیــھ 

ــا حــول التدقیــق. واإلشــراف وإنجــاز عملیــة التدقیــق للمجموعــة. ونحــن مســؤولون عــن رأین

إننــا نتواصــل مــع المســؤولین المكلفیــن بالحوكمــة فیمــا یتعلــق بنطــاق التدقیــق وتوقیتــھ ومالحظــات التدقیــق المھمــة 
التــي تتضمــن أي نقــاط ضعــف مھمــة فــي نظــام الرقابــة الداخلیــة التــي یتــم تحدیدھــا مــن قبلنــا خــالل عملیــة التدقیق.

نقــوم كذلــك بتزویــد المســؤولین المكلفیــن بالحوكمــة بمــا یفیــد التزامنــا بمتطلبــات الســلوك المھنــي المتعلقــة 
باالســتقاللیة واالفصــاح للمســؤولین المكلفیــن بالحوكمــة عــن كل العالقــات واالمــور االخــرى التــي تظھــر علــى 

ــذه االســتقاللیة. ــى ھ ــظ عل ــا شــأنھ ان یحاف ــى اســتقاللیتنا وم ــر عل ــا تؤث انھ

مــن تلــك األمــور التــي یتــم التواصــل بھــا مــع المســؤولین المكلفیــن بالحوكمــة، نقــوم بتحدیــد األمــور االكثــر أھمیــة 
علــى تدقیــق القوائــم المالیــة الموحــدة للفتــرة الحالیــة والتــي تمثــل أمــور التدقیــق الھامــة. اننــا نقــدم وصــف عــن ھــذه 
األمــور فــي تقریــر التدقیــق اال إذا كان القانــون أو التعلیمــات تمنــع اإلفصــاح عــن ذلــك االمــر، او فــي حــاالت نــادرة 
جــدا والتــي بنــاءاً علیھــا ال یتــم االفصــاح عــن ذلــك االمــر فــي تقریرنــا الن العواقــب الســلبیة المتوقعــة لإلفصــاح 

قــد تفــوق المنفعــة العامــة الناتجــة عنــھ.
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تقریر حول المتطلبات القانونیة
تحتفــظ الشــركة بقیــود وســجالت محاســبیة منظمــة بصــورة أصولیــة تتفــق مــع القوائــم المالیــة ونوصــي بالمصادقــة 

علیھــا، آخذیــن بعیــن االعتبــار مــا ورد فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ.

محمد إبراھیم الكركي           
            ترخیص رقم 882

عمان – المملكة األردنیة الھاشمیة
27/آذار/2019
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2018
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قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتھیة في 31 كانون األول 2018
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قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة للسنة المنتھیة في 31 كانون األول 2018
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 قائمة الدخل التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في 31 كانون األول 2018
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 31 كانون األول 2018
(1)  عـــــام

تأسســت شــركة توزیــع الكھربــاء (”الشــركة“) بتاریــخ 12 شــباط 1998 كشــركة مســاھمة عامــة محــدودة تنفیــذاً 
ــدة بتاریــخ 4 تشــرین االول 1997 والخــاص بتأســیس شــركة  لقــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ فــي جلســتھ المنعق
ــة  ــة: العقب ــي المناطــق التالی ــة ف ــة الكھربائی ــع الطاق ــى نشــاط توزی ــة لتتول ــاء الوطنی ــة عــن شــركة الكھرب منفصل
ومعــان والكــرك والطفیلــة ووادي األردن والمنطقــة الشــرقیة، وتكــون مملوكــة للحكومــة بنســبة 75 % مــن راس 
المــال و٪25 لشــركة الكھربــاء الوطنیــة لحیــن خصخصتھــا، وتــؤول الیھــا جمیــع موجــودات نشــاط التوزیــع فــي 
شــركة الكھربــاء الوطنیــة. تــم خصخصــة الشــركة بتاریــخ 2 تمــوز 2008 حیــث قامــت شــركة كھربــاء المملكــة 

الســتثمارات الطاقــة بشــراء حصــة الحكومــة وشــركة الكھربــاء الوطنیــة. 

باشرت الشركة نشاطھا الصناعي والتجاري بتاریخ األول من كانون الثاني 1999.

ســجلت الشــركة لــدى ســلطة منطقــة العقبــة اإلقتصادیــة الخاصــة تحــت رقــم 1101103002 بتاریــخ 30 تشــرین 
األول 2001 وفقــاً ألحــكام وأنظمــة وتعلیمــات قانــون منطقــة العقبــة اإلقتصادیــة الخاصــة رقــم 32 لســنة 2000.

مــن أھــم غایــات الشــركة توزیــع الطاقــة الكھربائیــة وشــرائھا وبیعھــا فــي منطقــة اإلمتیــاز المذكــورة أعــاله بموجب 
رخصــة توزیــع وتزویــد الطاقــة الكھربائیــة. حصلــت الشــركة علــى ھــذه الرخصــة بتاریــخ 30 حزیــران 2008 

وھــي صالحــة لمــدة 25 ســنة مــن ذلــك التاریــخ. 

ــاًء علــى رخصــة التوزیــع والتزویــد بالتجزئــة الممنوحــة للشــركة بتاریــخ 30 حزیــران 2008 مــن قبــل ھیئــة  بن
تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن، تــم تحدیــد العائــد الســنوي مــن االنشــطة االساســیة قبــل تنزیــل الضریبــة، بمعــدل 
10 % علــى قاعــدة الموجــودات، وقــد قامــت الشــركة باحتســاب العائــد المتحقــق فعلیــا مــن النشــاط االساســي، حیــث 
ــرة مــن تاریــخ الرخصــة وحتــى 31 كانــون األول  ــد المحــدد بالرخصــة للفت ــغ صافــي العجــز عــن معــدل العائ بل
2018 مبلــغ 192ر271ر2 دینــار، علمــا بــان ھــذا المبلــغ مــا زال قیــد المناقشــة وخاضعــة للمراجعــة والتعدیــل مــن 

قبــل ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن تماشــیا مــع مــا ورد فــي الرخصــة.

ــد المســاھمة  ــاء ارب ــا شــركة كھرب ــاء الممنوحــة للشــركة التابعــة لھ ــد الكھرب ــع وتزوی ــى رخصــة التوزی ــاًء عل بن
ــد  ــد العائ ــم تحدی ــم قطــاع الطاقــة والمعــادن یت العامــة المحــدودة بتاریــخ 30 حزیــران 2008 مــن قبــل ھیئــة تنظی
ــم  ــة تنظی ــة مــن قاعــدة الموجــودات المعتمــدة مــن قبــل ھیئ الســنوي مــن االنشــطة االساســیة قبــل تنزیــل الضریب
قطــاع الطاقــة والمعــادن. قامــت ادارة الشــركة باحتســاب العائــد أعــاله حیــث كان عجــز عــن معــدل العائــد المحــدد 
ــنة 2018  ــة س ــى نھای ــة حت ــة المتراكم ــح القیم ــك تصب ــار وبذل ــغ 108ر297ر2 دین ــنة 2018 مبل بالرخصــة لس
ــد التعرفــة  ــم معالجــة ھــذا العجــز مــن خــالل عملیــة تحدی ــار ویت صافــي عجــز متراكــم بمبلــغ 049ر475ر9 دین
ــغ العجــز  ــواردة فــي الرخصــة الممنوحــة ویكــون مبل ــة ال ــد التعرف ــة تحدی ــة القادمــة وضمــن منھجی ــرة التعرف لفت

ــم قطــاع الطاقــة والمعــادن تماشــیاً مــع مــا ورد بالرخصــة. ــة تنظی خاضــع للمراجعــة والتعدیــل مــن قبــل ھیئ

تــم اقــرار ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســتھ المنعقــدة بتاریــخ 2019/3/27، 
وتتطلــب ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة موافقــة الھیئــة العامــة للمســاھمین.

یتم توحید ھذه البیانات مع بیانات الشركة األم النھائیة، صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
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(2)  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  
1-2  أسس اإلعداد

تــم إعــداد القوائــم المالیــة الموحــدة للمجموعــة وفقــا لمعاییــر التقاریــر المالیــة الدولیــة الصــادرة عــن مجلــس معاییــر 
ــبة الدولیة. المحاس

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاریخیة.

إن الدینار األردني ھو عملة إظھار القوائم المالیة الموحدة والذي یمثل العملة الرئیسیة للمجموعة.

2-2  مبدأ توحید القوائم المالیة 
ــد  ــاء محافظــة ارب ــا شــركة كھرب ــة لھ ــة للشــركة والشــركة التابع ــم المالی ــة الموحــدة القوائ ــم المالی تتضمــن القوائ

ــون االول 2018. ــي 31 كان ــا ف ــدودة كم ــة المح ــاھمة العام المس

تتحقــق الســیطرة عندمــا یكــون للمجموعــة حقــوق فــي العوائــد المتغیــرة الناتجــة عــن ارتباطھــا بالشــركة المســتثمر 
فیھــا ولدیھــا القــدرة علــى التأثیــر علــى ھــذه العوائــد مــن خــالل قدرتھــا علــى الســیطرة علــى الشــركة المســتثمر فیھــا

 وتتم السیطرة على الشركة المستثمر فیھا فقط عند تحقق ما یلي:
ســیطرة المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر بھــا (الحقــوق القائمــة التــي تمنــح المجموعــة القــدرة علــى توجیــھ - 

النشــاطات ذات الصلــة للشــركة المســتثمر فیھــا).
تعرض المجموعة أو حقوقھا في العوائد المتغیرة الناتجة عن ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا.- 
القدرة على ممارسة السیطرة على الشركة المستثمر فیھا والتأثیر على عوائدھا.- 

عندمــا تمتلــك المجموعــة أقــل مــن اغلبیــة حقــوق التصویــت أو مــا شــابھھا فــي الشــركة المســتثمر فیھــا، تقــوم * 
المجموعــة بأخــذ جمیــع الحقائــق والظــروف ذات العالقــة بعیــن االعتبــار لتحدیــد فیمــا إذا كانــت تمتلــك ســیطرة 

علــى الشــركة المســتثمر فیھــا ویتضمــن ذلــك: 

الترتیبات التعاقدیة مع حملة حقوق تصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا.- 
الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى.- 
حقوق التصویت الحالیة وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة.- 
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تقــوم المجموعــة بإعــادة تقییــم فیمــا إذا كانــت تســیطر علــى الشــركة المســتثمر فیھــا وفــي حــال وجــود ظــروف أو 
حقائــق تــدل علــى التغیــر فــي أحــد أو أكثــر مــن عنصــر مــن عناصــر الســیطرة الثالثــة.

یتــم توحیــد القوائــم المالیــة للشــركة التابعــة إبتــداًء مــن تاریــخ ممارســة الســیطرة وحتــى توقــف ھــذه الســیطرة. یتــم 
ــخ  ــة الموحــدة مــن تاری ــم المالی ــرادات الشــركة التابعــة فــي القوائ ــات ومصاریــف وإی ــد موجــودات ومطلوب توحی

ســیطرة المجموعــة علــى الشــركات التابعــة وحتــى تتوقــف ھــذه الســیطرة.

یتــم تحمیــل األربــاح والخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى علــى حقــوق حملــة األســھم فــي الشــركة 
األم وحقــوق غیــر المســیطرین حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصیــد حقــوق غیــر المســیطرین. وإذا اقتضــت 
ــة للشــركات التابعــة لتتماشــى سیاســاتھا المحاســبیة مــع السیاســات المحاســبیة  ــم المالی ــل القوائ ــم تعدی الحاجــة، یت
للمجموعــة. یتــم اســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكیــة واإلیــرادات والمصروفات واألرباح والخســائر 

المتعلقــة بالمعامــالت فیمــا بیــن المجموعــة والشــركات التابعــة.

یتــم تســجیل األثــر الناتــج عــن تغیــر نســبة الملكیــة فــي الشــركة التابعــة الــذي ال ینجــم عنــھ فقــدان للســیطرة فــي 
ــد فقــدان الســیطرة علــى الشــركة التابعــة، تقــوم المجموعــة بمــا یلــي: حقــوق الملكیــة. عن

إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فیھا الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة.- 
إلغاء اإلعتراف بحقوق غیر المسیطرین.- 
إلغاء اإلعتراف باحتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة.- 
اإلعتراف بالقیمة العادلة للمبالغ المستلمة.- 
اإلعتراف بالقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ في الشركة التابعة.- 
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملیة فقدان السیطرة.- 
ــاح -  ــى األرب ــود الدخــل الشــامل األخــرى إل ــي بن ــابقاً ف ــم تســجیلھا س ــي ت ــف حصــة الشــركة الت ــادة تصنی إع

ــائر. والخس

3-2  التغیرات في السیاسات المحاسبیة
ان السیاســات المحاســبیة المتبعــة فــي اعــداد القوائــم المالیــة الموحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي اعــداد القوائــم 
المالیــة للســنة المنتھیــة فــي 31 كانــون األول 2017، باســتثناء أن المجموعــة قــام بتطبیــق التعدیــالت التالیــة اعتبــاراً 

مــن 1 كانــون الثانــي 2018:

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (9) االدوات المالیة
ــة:  ــم 39 (األدوات المالی ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــن معی ــدالً م ــم 9 ب ــي رق ــة الدول ــر المالی ــار التقاری ــل معی یح
االعتــراف والقیــاس) اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2018 لجمیــع الجوانــب المحاســبیة الثالثــة المتعلقــة بــاألدوات 

ــاس والتدنــي فــي القیمــة ومحاســبة التحــوط. ــة: التصنیــف والقی المالی

قامــت المجموعــة بتطبیــق المرحلــة األولــى مــن معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9 الصــادر عــام 2009. وكان 
التطبیــق المبدئــي للمرحلــة األولــى مــن المعیــار فــي 1 كانــون الثانــي 2011. قامــت المجموعــة بتطبیــق المعیــار 
ــم المجموعــة  ــم تق ــة، ول ــم 9 االدوات المالی ــي رق ــة الدول ــر المالی ــار التقاری ــع معی ــا یتماشــى م ــي وبم ــر رجع بأث

بتعدیــل ارقــام المقارنــة. 
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معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9 یتطلــب مــن المجموعــة تســجیل مخصــص خســائر ائتمانیــة متوقعــة علــى 
جمیــع أدوات الدیــن بالكلفــة المطفــأة.

اســتبدل معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9 (األدوات المالیــة) نمــوذج الخســارة االئتمانیــة المتكبــدة وفقــا لمعیــار 
ــراف  ــة االعت ــاً شــامالً أللی ــن نموذج ــاس). وتضم ــراف والقی ــة: االعت ــم 39 (األدوات المالی ــي رق المحاســبة الدول

وتســجیل الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة وأطــار محاســبة التحــوط، ومتطلبــات التصنیــف والقیــاس.

التدني في القیمة
ــار  ــة متطلبــات معی ــار فــي تقییمھــا لمخصــص الذمــم المدین ــاء باألخــذ بعیــن االعتب ــم شــركة توزیــع الكھرب ــم تق ل

ــة المتوقعــة. ــم 9 فیمــا یتعلــق بالخســائر االئتمانی ــة الدولــي رق ــر المالی التقاری

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (15) اإلیرادات من العقود مع العمالء 
یحــل معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم (15) بــدالً مــن المعیــار المحاســبي الدولــي رقــم (11) عقــود اإلنشــاءات 
ومعیــار المحاســبة الدولــي (18) االیــرادات والتفســیرات ذات الصلــة وینطبــق علــى جمیــع إیــرادات عقــود 
العمــالء، مــا لــم تكــن ھــذه العقــود فــي نطــاق المعاییــر األخــرى. یحــدد المعیــار الجدیــد نموذًجــا مــن خمــس خطــوات 
لالعتــراف باإلیــرادات الناتجــة عــن العقــود مــع العمــالء. بموجــب معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم (15) یتــم 
االعتــراف باإلیــرادات بقیمــة تمثــل المبلــغ الــذي تتوقــع المنشــأة أن تحققــھ مقابــل نقــل البضاعــة أو تقدیــم الخدمــات 

إلــى العمیــل.

یتطلــب المعیــار مــن الشــركات اســتخدام التقدیــرات، مــع األخــذ بعیــن االعتبــار جمیــع الحقائــق والظــروف ذات 
ــة بالتكالیــف  ــار المعالجــة المحاســبیة المتعلق ــا یحــدد المعی ــراد. كم ــراف باالی ــد تطبیــق خطــوات االعت ــة عن الصل

ــد. ــذ العق ــد والتكالیــف المباشــرة المرتبطــة بتنفی ــة للحصــول علــى العق اإلضافی

قامــت المجموعــة تطبیــق معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم (15) بطریقــة التطبیــق المعــدل بأثــر رجعــي. إن 
ــراف  ــبیة لالعت ــة المحاس ــري، وأصبحــت السیاس ــر جوھ ــي (15) غی ــة الدول ــر المالی ــار التقاری ــق معی ــر تطبی أث

باإلیــرادات كمــا یلــي:

بیع الطاقة
اســتنتجت المجموعــة أنــھ یجــب االعتــراف بإیــرادات بیــع الطاقــة عنــد نقطــة معینــة مــن الزمــن فــي الوقــت الــذي 
یتــم فیــھ نقــل الطاقــة الــى العمیــل مــن خــالل الشــبكة الكھربائیــة ویتــم االعتــراف حســب قــراءة العــدادات لكمیــة 
الطاقــة المســتھلكة. لــم ینتــج عنــھ تطبیــق معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم (15) أي أثــر علــى توقیــت التحقــق 

مــن اإلیــرادات.

- لم ینتج أي اثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم الموحدة للمجموعة.
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تفســیر رقــم (22) - لجنــة تفســیرات معاییــر التقاریــر المالیــة الدولیــة – المعامــالت بالعمــالت األجنبیــة والدفعــات 
لمقدمة ا

ــق  ــي المتعل ــراف االول ــد االعت ــذي سیســتخدم عن ــد ســعر الصــرف الســائد ال ــد تحدی ــھ عن یوضــح ھــذا التفســیر أن
بأصــل أو مصــروف أو دخــل (أو جــزء منــھ) أو عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غیــر نقــدي متعلــق بدفعــات 
مقدمــة، فــإن تاریــخ المعاملــة ھــو التاریــخ الــذي تقــوم فیــھ المنشــأة باالعتــراف األولــي باألصــل او االلتــزام غیــر 
النقــدي الــذي نشــأت عنــھ تلــك الدفعــات المقدمــة. فــي حالــة وجــود عــدة دفعــات مقدمــة، فــإن الشــركة تحــدد تاریــخ 

لــكل معاملــة دفعــات مقدمــة .

- لم ینتج أي اثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم الموحدة للمجموعة.

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (40) -تحویالت االستثمارات العقاریة
توضــح ھــذه التعدیــالت متــى یجــب علــى الشــركة تحویــل (إعــادة تصنیــف) العقــارات بمــا فیھــا العقــارات تحــت 
التنفیــذ أو التطویــر إلــى او مــن بنــد االســتثمارات العقاریــة. تنــص التعدیــالت ان التغیــر فــي اســتخدام العقــار یحــدث 
عنــد توفــر متطلبــات تعریــف االســتثمارات العقاریــة (او فــي حــال لــم تعــد متطلبــات التعریــف متوفــرة) ویكــون 
ھنــاك دلیــل علــى التغیــر فــي االســتخدام. إن مجــرد التغیــر فــي نیــة اإلدارة الســتخدام العقــار ال یمثــل دلیــل علــى 

التغیــر فــي االســتخدام. 

- لم ینتج أي اثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

تعدیالت على معیار التقاریر المالیة رقم (2) –تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم 
ــى  ــع عل ــم (2)- الدف ــة رق ــر المالی ــار التقاری ــى معی ــالت عل ــة بإصــدار تعدی ــر المحاســبة الدولی ــام مجلــس معایی ق
أســاس األســھم- بحیــث تشــمل ھــذه التعدیــالت ثالثــة أمــور رئیســیة: تأثیــر شــروط االســتحقاق علــى قیــاس المعاملــة 
الدفــع علــى أســاس األســھم مقابــل النقــد، وتصنیــف معاملــة الدفــع علــى أســاس األســھم مــع خیــار التســویة مقابــل 
ــة الدفــع علــى أســاس األســھم التــي تغیــر  ــة ومحاســبة التعدیــالت علــى أحــكام وشــروط معامل التزامــات الضریب
تصنیفھــا مــن معاملــة دفــع علــى أســاس األســھم مقابــل النقــد إلــى معاملــة دفــع علــى أســاس األســھم مقابــل أدوات 
حقــوق الملكیــة. عنــد تطبیــق التعدیــالت ال یجــب علــى الشــركة تعدیــل الفتــرات الســابقة، ولكــن یســمح بتطبیقھــا 
ــا  ــة واألمــور األخــرى. ان السیاســة المحاســبیة للشــركة فیم ــالت الثالث ــع التعدی ــق جمی ــم تطبی ــر رجعــي إذا ت بأث
یتعلــق بالدفــع علــى أســاس األســھم مقابــل النقــد متفقــة مــع الطریقــة الموضحــة فــي التعدیــالت. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
لیــس لــدي الشــركة اي معامــالت دفــع علــى أســاس األســھم مقابــل تســویة االلتزامــات الضریبیــة المقتطعــة ولــم 

یجــر اي تعدیــالت علــى احــكام وشــروط معامــالت دفــع علــى أســاس األســھم.

- لم ینتج أي أثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

ــتركة –   ــاریع مش ــة و مش ــركات الحلیف ــي ش ــتثمار ف ــم (28) االس ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــى معی ــالت عل تعدی
ــائر ــاح والخس ــن خــالل األرب ــة م ــة العادل ــتثمارات بالقیم ــاس االس قی

توضــح ھــذه التعدیــالت انــھ اذا كانــت المنشــأة مشــروع او شــركة یمكــن لھــا عنــد االعتــراف المبدئــي باالســتثمار 
قیــاس االســتثمار فــي شــركة حلیفــة او مشــروع مشــترك بالقیمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح و الخســائر. اذا كانــت 
المنشــأة لیســت منشــأة اســتثماریة ولھــا حصــة فــي شــركة حلیفــة او مشــروع مشــترك والتــي بدورھــا ھــي منشــأة 
ــل الشــركة  ــة مــن قب ــة المطبق ــة العادل ــاء القیم ــة إبق ــوق الملكی ــة حق ــق طریق ــد تطبی اســتثماریة یمكــن للمنشــأة عن
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الحلیفــة او المشــروع المشــترك (التــي بدورھــا ھــي منشــأة اســتثماریة) علــى الحصــة فــي االســتثمار فــي الشــركة 
الحلیفــة او المشــروع المشــترك للشــركة التابعــة. یتــم االختیــار لــكل اســتثمار فــي شــركة حلیفــة او مشــروع مشــترك 
كل علــى حــدى فــي اخــر تاریــخ عنــد: أ. االعتــراف المبدئــي باالســتثمار فــي شــركة حلیفــة او مشــروع مشــترك. 
ب. الشــركة الحلیفــة او المشــروع المشــترك یصبــح منشــأة اســتثماریة. ت. الشــركة الحلیفــة او المشــروع المشــترك 

للمنشــأة االســتثماریة یصبــح الشــركة األم.

- لم ینتج أي اثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

4-2  أھم السیاسات المحاسبیة
ممتلكات ومعدات

یتــم إثبــات الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزیــل االســتھالك المتراكــم وأي مخصــص مقابــل التدنــي فــي القیــم. 
تمثــل الكلفــة تكلفــة اســتبدال الممتلــكات والمعــدات وتكالیــف االقتــراض لمشــاریع تحــت التنفیــذ طویلــة األجــل إذا 
اســتوفت شــروط االعتــراف بھــا. یتــم اثبــات مصروفــات الصیانــة واإلصــالح فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

ــر  ــدى العم ــى م ــت عل ــة القســط الثاب ــدات (باســتثناء األراضــي) باســتخدام طریق ــكات والمع ــم اســتھالك الممتل یت
ــة: ــع باســتخدام النســب التالی االنتاجــي المتوق

یتم استھالك الممتلكات والمعدات حسب النسب أعاله وذلك بعد استبعاد الممتلكات والمعدات المستھلكة بالكامل.
ــم  ــھ یت ــة فإن ــكات والمعــدات عــن صافــي قیمتھــا الدفتری ــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتل عندمــا یقــل المبل

تخفیــض قیمتھــا إلــى القیمــة الممكــن اســتردادھا وتســجل قیمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

یتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي وطریقــة االســتھالك فــي نھایــة كل ســنة مالیــة للتأكــد مــن أن طریقة وفترة االســتھالك 
تتناســب مــع المنافــع االقتصادیــة المتوقعــة مــن الممتلــكات والمعــدات وتعــدل بأثر حالي ومســتقبلي.

یتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد بیعھــا أو عنــد عــدم وجــود منافــع اقتصادیــة مســتقبلیة منھــا ویتــم إدراج أیــة 
أربــاح أو خســائر اســتبعاد فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.
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موجودات ومطلوبات مساھمات المشتركین
یتــم إظھــار ھــذه الموجــودات فــي بنــد مســتقل تماشــیاً مــع تعلیمــات ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن واظھارھــا 
ضمــن الموجــودات غیــر المتداولــة تحــت بنــد موجــودات مســاھمات المشــتركین والتــي یقابلھــا فــي جانــب 

ــات مســاھمات المشــتركین وبنفــس القیمــة. ــد مطلوب ــات بن المطلوب

یتــم اســتھالك موجــودات مســاھمات المشــتركین بنســبة ٪4 ســنویا وتطفــأ مطلوبــات مســاھمات المشــتركین المقابلــة 
لھــا بنفــس النســبة بحیــث ال تؤثــر علــى قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

موجودات فلس الریف
ــن  ــا ضم ــم اظھارھ ــة ویت ــق الریفی ــى المناط ــاء ال ــبكة الكھرب ــد ش ــة لتمدی ــة التحتی ــودات البنی ــد موج ــذا البن ــل ھ یمث
الموجــودات غیــر المتداولــة تحــت بنــد موجــودات فلــس الریــف والتــي یقابلھــا فــي جانــب المطلوبــات بنــد مطلوبــات 
فلــس الریــف وبنفــس القیمــة وذلــك تماشــیاً مــع تعلیمــات ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن بشــأن اظھــار تلــك البنــود.

یتــم اســتھالك موجــودات فلــس الریــف بنســبة 4 % ســنویا وتطفــأ مطلوبــات فلــس الریــف المقابلــة لھــا بنفــس النســبة 
بحیــث ال تؤثــر علــى قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

مدفوعات قضایا التعارضات
یمثــل ھــذا البنــد المبالــغ المدفوعــة نتیجــة قضایــا التعارضــات وذلــك تعویضــا عــن األضــرار التــي لحقــت بالغیــر 
مــن جــراء مــرور خطــوط الكھربــاء فــوق أمالكھــم أو أیــة أضــرار أخــرى، ھــذا ویتــم اطفــاء ھــذه الموجــودات 

بنســبة 10 % ســنویا حســب الممارســة المقــرة مــن قبــل ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن.

موجودات غیر ملموسة
یتــم تصنیــف الموجــودات غیــر الملموســة علــى أســاس تقدیــر عمرھــا الزمنــي لفتــرة ُمحــددة أو غیــر ُمحــددة. ویتــم 
إطفــاء الموجــودات غیــر الملموســة التــي لھــا عمــر زمنــي ُمحــدد ویتــم تســجیل اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
ــا الموجــودات غیــر الملموســة التــي عمرھــا الزمنــي غیــر ُمحــدد فیتــم ُمراجعــة التدنــي فــي قیمتھــا فــي  الموحــدة. أمَّ

تاریــخ القوائــم المالیــة الموحــدة ویتــم تســجیل أي تدنــي فــي قیمتھــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

ال یتــم رســملة الموجــودات غیــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال المجموعــة ویتــم تســجیلھا فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
الموحــدة فــي نفس الســنة.

ــة الموحــدة.  ــم المالی ــخ القوائ ــر الملموســة فــي تاری ــى تدنــي قیمــة الموجــودات غی ــم ُمراجعــة أي ُمؤشــرات عل یت
ــة. ــة تعدیــالت علــى الســنوات الالحق ــم إجــراء أیَّ ــم ُمراجعــة العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ویت كذلــك یت

تملك شركات تابعة والشھرة
ــغ  ــة للمبال ــة التملــك بالقیمــة العادل ــم احتســاب كلف ــة التملــك. یت ــم تســجیل تملــك شــركات تابعــة باســتخدام طریق یت

ــة. ــي الشــركة المملوك ــر المســیطرین ف ــوق غی ــة حق ــى قیم ــة ال ــك باالضاف ــخ التمل الممنوحــة بتاری
یتــم تســجیل حقــوق غیــر المســیطرین فــي الشــركة المملوكــة بقیمتھــا العادلــة او بحصتھــم مــن صافــي موجــودات 
الشــركة المملوكــة. یتــم تســجیل التكالیــف المتعلقــة بعملیــة التملــك كمصاریــف فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.
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یتــم تســجیل الشــھرة بالكلفــة، والتــي تمثــل زیــادة المبالــغ الممنوحــة باالضافــة الــى قیمــة حقــوق غیــر المســیطرین 
عــن صافــي الموجــودات المملوكــة وااللتزامــات المتكبــدة. 

تقــوم المجموعــة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات المالیــة للشــركة المملوكــة للتأكــد مــن أن تصنیفھــا قــد تــم وفقــاً 
للظــروف االقتصادیــة والشــروط التعاقدیــة المتعلقــة بھــذه الموجــودات والمطلوبــات بتاریــخ التملــك.

مشاریع تحت التنفیذ
ــم  ــات المباشــرة. وال یت ــة اإلنشــاءات والمعــدات والمصروف ــة وتتضمــن كلف ــذ بالكلف تظھــر المشــاریع تحــت التنفی

ــة بھــا لتصبــح جاھــزة لالســتخدام. ــذ إال حیــن اكتمــال الموجــودات المتعلق اســتھالك المشــاریع تحــت التنفی

استثمار في شركة حلیفة 
ــة  ــرارات المتعلق ــى الق ــاال عل ــراً فع ــة تأثی ــا المجموع ــارس فیھ ــي تم ــركات الت ــك الش ــي تل ــة ھ ــركات الحلیف الش
ــة. ــوق الملكی ــة حق ــة بموجــب طریق ــي الشــركات الحلیف ــر االســتثمارات ف ــة والتشــغیلیة، وتظھ بالسیاســات المالی

تظھــر االســتثمارات فــي الشــركات الحلیفــة ضمــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالكلفــة، باإلضافــة إلــى حصــة 
المجموعــة مــن التغیــرات فــي صافــي موجــودات الشــركة الحلیفــة. یتــم تســجیل الشــھرة الناتجــة عــن االســتثمار 
ــم تســجیل حصــة  ــا. یت ــم اطفاؤھ ــة وال یت ــي الشــركة الحلیف ــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار ف ــي شــركات حلیف ف
المجموعــة مــن أربــاح الشــركات الحلیفــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة. فــي حــال وجــود تغیــر علــى حقــوق 
ملكیــة الشــركة الحلیفــة فإنــھ یتــم إظھــار ھــذه التغیــرات إن وجــدت فــي قائمــة التغیــرات فــي حقــوق الملكیــة الموحــدة 
للمجموعــة. یتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــالت بیــن المجموعــة والشــركات الحلیفــة بحــدود 

حصــة المجموعــة فــي الشــركات الحلیفــة. 

مخزون
یتــم تســعیر المخــزون بســعر الكلفــة باســتخدام طریقــة المتوســط المرجــح وصافــي القیمــة المتوقــع تحقیقھــا أیھمــا اقــل. 

إن صافــي القیمــة المتوقــع تحقیقھــا ھــي ســعر البیــع المتوقــع فــي الظــروف االعتیادیــة مطروحــاً منــھ تكالیــف البیــع.

ذمم مدینة
ــى كامــل  ــة المتوقعــة عل ــل مخصــص للخســائر االئتمانی ــي بعــد تنزی ــورة األصل ــغ الفات ــة بمبل ــدرج الذمــم المدین ت
عمــر أدوات الدیــن. قامــت شــركة كھربــاء محافظــة اربــد بإعــداد دراســة تســتند الــى الخبــرة التاریخیــة للخســائر 
االئتمانیــة مــع األخــذ بعیــن االعتبــار العوامــل المســتقبلیة الخاصــة بالمدینیــن والبیئــة االقتصادیــة. تشــطب الدیــون 

المعدومــة عندمــا ال یكــون ھنــاك احتمــال لتحصیلھــا.

النقد وما في حكمھ 
یمثــل النقــد ومــا فــي حكمــھ النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك وودائــع ألجــل باســتحقاقات ال تتجــاوز ثالثــة أشــھر 

بحیــث ال تتضمــن مخاطــر التغیــر فــي القیمــة.
لغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقدیــة الموحــدة فــإن النقــد ومــا فــي حكمــھ یشــتمل علــى النقــد فــي الصنــدوق ولــدى 
البنــوك وودائــع قصیــرة األجــل والتــي لدیھــا تواریــخ اســتحقاق ثالثــة أشــھر أو أقــل بعــد تنزیــل أرصــدة البنــوك 

الدائنــة.
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قروض
بعــد االعتــراف األولــي، تقــاس القــروض بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طریقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. ویتــم االعتــراف 
ــة حســاب  ــذا خــالل عملی ــات، وھك ــد ســداد المطلوب ــة الدخــل الشــامل الموحــدة عن ــي قائم ــاح والخســائر ف باألرب
ــاء والرســوم  ــار أي خصــم أو عــالوة اقتن ــأة باعتب ــدة الفعلــي. تحســب التكلفــة المطف ــاء ألســلوب معــدل الفائ اإلطف
ــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل  ــدرج تكالیــف التموی ــي وت ــدة الفعل والتكالیــف وھــي جــزء ال یتجــزأ مــن ســعر الفائ

الموحــدة.

تكالیف االقتراض
تتــم رســملة تكالیــف االقتــراض المباشــرة المتعلقــة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل والــذي یتطلــب بالضــرورة فترة 
طویلــة لیصبــح جاھــزاً لالســتخدام المســتھدف او للبیــع كجــزء مــن تكالیــف ذلــك األصــل. إن تكالیــف االقتــراض 
ــد والتكالیــف  ــرة التــي تكبــدت فیھــا. تتكــون تكالیــف االقتــراض مــن الفوائ األخــرى تــدرج كمصروفــات فــي الفت

األخــرى التــي تتكبدھــا المجموعــة فیمــا یتعلــق بالحصــول علــى قــروض.

مخصص تعویض نھایة الخدمة للموظفین
یتــم االعتــراف بمخصــص تعویــض نھایــة الخدمــة للموظفیــن عندمــا تكــون المجموعــة ملتزمــة بتقدیــم تعویــض 
ــة للتعویــض وال  ــا خطــة رســمیة مفصل ــون لدیھ ــا یك ــة عندم ــون المجموعــة ملتزم ــن. تك ــة للموظفی ــة الخدم نھای
یوجــد احتمــال فعلــي بســحب ھــذه الخطــة. یتــم قیــاس مخصــص تعویــض نھایــة الخدمــة بنــاًء علــى عــدد الموظفیــن 
فــي المجموعــة فــي تاریــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وفقــاً للسیاســات الداخلیــة للمجموعــة ومعیــار المحاســبة 

الدولــي رقــم 19.

ذمم دائنة ومستحقات
یتــم إثبــات الذمــم الدائنــة للمبالــغ المســتحقة الســداد للبضائــع والخدمــات المســتلمة ضمن النشــاط الطبیعــي للمجموعة 

ســواء تمــت أو لــم تتــم المطالبــة بھــا مــن قبــل المــورد أو مقــدم الخدمــة.

مخصصات 
ــج عــن حــدث ســابق، وأن  ــع) نات ــزام (قانونــي أو متوق ــى الشــركة الت ــا یكــون عل ــات المخصصــات عندم ــم إثب یت

ــھ. ــا بشــكل یعتمــد علی ــاس قیمتھ تســدید االلتزامــات محتمــل ویمكــن قی

ضریبة الدخل 
تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضریبة المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحســب مصاریــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضریبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة 
للضریبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي القوائــم المالیــة الموحــدة الن األربــاح المعلنــة تشــمل ایــرادات غیــر خاضعــة 
للضریبــة او مصاریــف غیــر قابلــة للتنزیــل فــي الســنة المالیــة وانمــا فــي ســنوات الحقــة او الخســائر المتراكمــة 

المقبولــة ضریبیــا أو بنــود لیســت خاضعــة او مقبولــة التنزیــل الغــراض ضریبیــة.

تحســب الضرائــب بموجــب النســب الضریبیــة المقــررة بموجــب القوانیــن واالنظمــة والتعلیمــات وحســب معیــار 
المحاســبة الدولــي رقــم (12).
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إن الضرائــب المؤجلــة ھــي الضرائــب المتوقــع دفعھــا او اســتردادھا نتیجــة الفروقــات الزمنیــة المؤقتــة بیــن قیمــة 
الموجــودات او المطلوبــات فــي تاریــخ القوائــم المالیــة الموحــدة والقیمــة التــي یتــم احتســاب الربــح الضریبــي علــى 
اساســھا. یتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طریقــة االلتــزام بالقوائــم المالیــة الموحــدة وتحتســب الضرائــب 
ــودات  ــق الموج ــي او تحقی ــزام الضریب ــویة االلت ــد تس ــا عن ــع تطبیقھ ــي یتوق ــة الت ــاً للنســب الضریبی ــة وفق المؤجل
الضریبیــة المؤجلــة. تتــم مراجعــة رصیــد الموجــودات الضریبیــة المؤجلــة فــي تاریــخ القوائــم المالیــة الموحــدة ویتــم 

تخفیضھــا فــي حالــة توقــع عــدم امكانیــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضریبیــة جزئیــا او كلیــا.

تحقق اإلیرادات 
یتــم تســجیل االیــراد وفقــاً لمعیارالمحاســبھ الدولــي رقــم 15 والــذي یتضمــن نمــوذج مــن خمــس خطــوات حیــث یتــم 
إثبــات إیــرادات مبیعــات الطاقــة عندمــا تنتقــل المخاطــر والمنافــع جوھریــاً إلــى المشــتري وعنــد التمكــن مــن قیــاس 

اإلیــرادات بشــكل یمكــن االعتمــاد علیــھ.

- یتم تحقق إیرادات مبیعات الطاقة عند استخدامھا من قبل المستھلك وإصدار الفاتورة لھ.- 
- یتم إثبات توزیعات أرباح االستثمارات عند إقرارھا من قبل الھیئات العامة للشركات المستثمر بھا.- 

یتم إثبات إیرادات الفوائد عند استحقاقھا باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة.- 
یتــم االعتــراف بإیــراد اإلیجــارات مــن االیجــارات التشــغیلیة حســب طریقــة القســط الثابــت علــى فتــرة عقــد - 

التأجیــر.
یتم االعتراف بأرباح وخسائر مشاریع فلس الریف في نفس السنة التي یتم فیھا استكمال المشاریع.- 
یتــم اإلعتــراف بإیــراد إطفــاء فائــض مســاھمات المشــتركین حســب طریقــة القســط الثابــت بنســبة ٪4 ســنویا - 

ویتــم إظھارھــا ضمــن ایــرادات تشــغیلیة أخــرى وإیــرادات األنشــطة غیــر األساســیة.
یتم تحقق اإلیرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.- 

اإلیجار التشغیلي
المجموعــة كمســتأجر: یتــم اإلعتــراف باإلیجــار التشــغیلي كمصــروف إیجــارات فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحدة 

بطریقــة القســط الثابــت علــى فتــرة عقــد اإلیجار.

ــة الدخــل الشــامل الموحــدة  ــي قائم ــراد ایجــارات ف ــراف باإلیجــار التشــغیلي كإی ــم االعت المجموعــة كمؤجــر: یت
ــد اإلیجــار. ــرة عق ــى فت ــة القســط الثابــت عل حســب طریق

التدني في قیمة الموجودات غیر المالیة 
ــد انخفضــت  ــأن الموجــودات ق ــل ب ــاك دلی ــا إذا كان ھن ــم فیم ــة بتقیی ــم المالی ــخ إعــداد القوائ ــوم المجموعــة بتاری تق
ــوم  ــة، تق ــي القیم ــاض ف ــنوي لالنخف ــار س ــراء اختب ــب إج ــا یتطل ــك، أو عندم ــى ذل ــل عل ــد أي دلی ــا, إذا وج قیمتھ

ــودات.  ــھ للموج ــن تحصیل ــغ الممك ــم المبل ــة بتقیی المجموع

إن مبلــغ الموجــودات الممكــن تحصیلــھ ھــو القیمــة العادلــة للموجــودات أو وحــدة تولیــد النقــد ناقصــاً تكالیــف البیــع 
وقیمتــھ المســتخدمة أیھمــا أعلــى ویتــم تحدیــده للموجــودات الفردیــة، إال إذا كانــت الموجــودات ال تولــد تدفقــات نقدیــة 

داخلیــة مســتقلة إلــى حــد كبیــر عــن تلــك الناتجــة مــن الموجــودات األخــرى أو موجــودات المجموعــة.
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ــر الموجــودات  ــھ، تعتب ــغ الممكــن تحصیل ــد المبل ــد النق ــغ المــدرج للموجــودات أو وحــدة تولی عندمــا یتجــاوز المبل
منخفضــة ویتــم تخفیضھــا إلــى المبلــغ الممكــن تحصیلــھ, أثنــاء تقییــم القیمــة العادلــة المســتخدمة، یتــم خصــم التدفقات 
النقدیــة المســتقبلیة للقیمــة العادلــة الحالیــة لھــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضریبــة والــذي یعكــس تقییمــات 
ــة ناقصــاً  ــة العادل ــد القیم ــاء تحدی ــددة للموجــودات, أثن ــوال والمخاطــر المح ــة لألم ــة الزمنی ــة للقیم الســوق الحالی

تكالیــف البیــع، تؤخــذ المعامــالت الحدیثــة فــي الســوق فــي االعتبــار إذا كانــت متوفــرة. 

وإذا لــم یكــن ممكنــاً تحدیــد مثــل تلــك المعامــالت، یتــم اســتخدام نمــوذج التقییــم المناســب. یتم تثبیــت ھذه االحتســابات 
بمضاعفــات تقییــم أســعار أســھم الشــركات التابعــة المتداولــة أو مؤشــرات القیمــة العادلة المتوفــرة األخرى.

لقیمة العادلة 
إن القیمــة العادلــة ھــي الســعر الــذي ســیتم اســتالمھ لبیــع أصــل أو المدفــوع لتحویــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بیــن 
المشــاركین فــي الســوق فــي تاریــخ قیــاس القیمــة العادلــة. یســتند قیــاس القیمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة 

لبیــع األصــل أو لتحویــل االلتــزام تحــدث إمــا فــي:

السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام، أو- 
في غیاب السوق الرئیسي، في األسواق األكثر تفضیالً لألصل أو االلتزام- 

إن السوق الرئیسي أو السوق األكثر تفضیالً یجب أن یكون سھل الوصول إلیھ من قبل المجموعة.

یتــم قیــاس القیمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي یســتخدمھا المشــاركون فــي الســوق عنــد 
تســعیر األصــل أو االلتــزام، مــع افتــراض أن المشــاركین فــي الســوق یتصرفــون حســب مصلحتھــم االقتصادیــة.

ــد منافــع  ــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تولی ــة ألصــل غیــر مالــي یأخــذ فــي االعتب إن قیــاس القیمــة العادل
ــا لمشــارك أخــر فــي الســوق  ــق بیعھ ــى وأفضــل اســتخدامھا أو عــن طری ــة باســتخدام األصــول فــي أعل اقتصادی

ــھ اســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لھــا. یمكن

تســتخدم المجموعــة أســالیب التقییــم التــي تناســب الظــروف والتــي تتوفــر لھــا بیانــات كافیــة لقیــاس القیمــة العادلــة، 
واالســتخدام األمثــل للمدخــالت الملحوظــة المعنیــة وتقلیــل اســتخدام المدخــالت غیــر الملحوظــة.

إن جمیــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس قیمتھــا العادلــة أو یتــم اإلفصــاح عنھــا فــي القوائــم المالیــة الموحــدة 
ــل مســتوى مــن المدخــالت  ــي اســتناداً ألق ــا یل ــة كم ــة ومبین ــا ضمــن التسلســل الھرمــي للقیمــة العادل ــم تصنیفھ یت

األساســیة لقیــاس القیمــة العادلــة ككل.

المستوى األول: األسعار غیر المعدلة والمتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. -
المســتوى الثانــي: أســالیب للتقییــم حیــث تكــون جمیــع المدخــالت التــي لھــا تأثیــر جوھــري علــى القیمــة العادلــة  -

المســجلة ملحوظــة، بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، و
المســتوى الثالــث: أســالیب تقییــم تســتخدم مدخــالت لھــا تأثیــر جوھــري علــى القیمــة العادلــة المســجلة التــي ال  -

تســتند إلــى بیانــات الســوق الملحوظــة.
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بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي القوائــم المالیــة الموحــدة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة 
فیمــا إذا كانــت التحویــالت قــد تمــت بیــن المســتویات فــي التسلســل الھرمــي بإعــادة تقییــم التصنیفــات (اســتناداً إلــى 

أدنــى مســتوى مــن المدخــالت التــي تعتبــر جوھریــة لقیــاس القیمــة العادلــة ككل) فــي نھایــة كل فتــرة مالیــة.

العمالت األجنبیة
یتــم تســجیل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبیــة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاریــخ إجــراء 
ــعار الصــرف  ــة بأس ــالت األجنبی ــة بالعم ــات المالی ــودات والمطلوب ــل أرصــدة الموج ــم تحوی ــا یت ــالت، كم المعام

ــة الموحــدة. ــم المالی الســائدة بتاریــخ القوائ

یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

معلومات القطاعات 
ــم منتجــات أو خدمــات  ــات التــي تشــترك معــاً فــي تقدی ــل مجموعــة مــن الموجــودات والعملی قطــاع األعمــال یمث
خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي یتــم قیاســھا وفقــا للتقاریــر 

التــي یتــم اســتعمالھا مــن قبــل المدیــر التنفیــذي وصانــع القــرار الرئیســي لــدى المجموعــة.

القطــاع الجغرافــي یرتبــط فــي تقدیــم منتجــات أو خدمــات فــي بیئــة اقتصادیــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد 
تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بیئــات اقتصادیــة أخــرى.

التقــاص
ــغ بالصافــي فــي قائمــة المركــز  ــة وإظھــار المبل ــات المالی ــة والمطلوب ــن الموجــودات المالی ــم اجــراء تقــاص بی یت
المالــي الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونیــة الملزمــة وكذلــك عندمــا یتــم تســویتھا علــى أســاس التقــاص 

او یكــون تحقــق الموجــودات وتســویة المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال یتـــم تســجیل المطلوبــات المحتملــة فــي القوائــم المالیــة الموحــدة وإنمــا یتــم اإلفصــاح عنھــا عندمــا یكــون احتمــال 
ــم اإلفصــاح عنھــا  ــة الموحــدة وإنمــا یت ــم المالی ــة فــي القوائ ــم تســجیل الموجــودات المحتمل دفعھــا مســتبعد، وال یت

عندمــا یكــون احتمــال قبضھــا ممكنــاً.

5-2  أھم التقدیرات والفرضیات
إن إعــداد القوائــم المالیــة الموحــدة وتطبیــق السیاســات المحاســبیة یتطلــب مــن إدارة المجموعــة القیــام بتقدیــرات 
واجتھــادات تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة. إن ھــذه التقدیــرات 
ــن إدارة  ــب م ــاص یتطل ــكل خ ــات والمخصصــات وبش ــرادات والمصروف ــى اإلی ــا عل ــر أیض ــادات تؤث واالجتھ
ــن  ــة ع ــتقبلیة الناجم ــة المس ــات النقدی ــات التدفق ــغ واوق ــر مبال ــة لتقدی ــادات ھام ــكام واجتھ ــام بأح ــة القی المجموع
ــات  ــى فرضی ــة بالضــرورة عل ــورة مبنی ــرات المذك ــتقبل. إن التقدی ــي المس ــرات ف ــك التقدی أوضــاع وظــروف تل
وعوامــل متعــددة لھــا درجــات متفاوتــة مــن التقدیــر وعــدم التیقــن وإن النتائــج الفعلیــة قــد تختلــف عــن التقدیــرات 

وذلــك نتیجــة التغیــرات فــي المســتقبل فــي أوضــاع وظــروف تلــك المخصصــات.
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أھم التقدیرات والفرضیات المستخدمة في القوائم المالیة الموحدة مفصلة على النحو اآلتي:

یتــم تكویــن مخصــص لقــاء الذمــم المدینــة اعتمــادا علــى أســس وفرضیــات معتمــدة مــن قبــل ادارة المجموعــة - 
لتقدیــر المخصــص الواجــب تكوینــھ.

یتــم تحمیــل الســنة المالیــة بمــا یخصھــا مــن نفقــة ضریبــة الدخــل وفقــا لألنظمــة والقوانیــن والمعاییــر المحاســبیة - 
ویتــم احتســاب واثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضریبیــة المؤجلــة ومخصــص الضریبــة الالزم.

تقــوم إدارة المجموعــة بإعــادة تقدیــر األعمــار اإلنتاجیــة للممتلــكات والمعــدات بشــكل دوري لغایــات احتســاب - 
االســتھالكات الســنویة اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقدیــرات األعمــار اإلنتاجیــة المتوقعــة 

فــي المســتقبل، ویتــم احتســاب خســارة التدنــي كمصــروف فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
تقــوم إدارة المجموعــة باســتبعاد الممتلــكات المعــدات بنــاء علــى تقدیــر صافــي القیمــة الدفتریــة للموجــودات - 

المســتبعدة.
یتم تكوین مخصص للمواد الراكدة التي ال تستخدم لفترة تزید عن 3 سنوات.- 
یتم احتساب مخصص تعویض نھایة الخدمة بناء على األنظمة الداخلیة للمجموعة والدراسات اإلكتواریة.- 
یتــم تكویــن مخصــص لقــاء القضایــا المقامــة ضــد المجموعــة اعتمــادا علــى دراســة قانونیــة معــدة مــن قبــل - 

محامــي المجموعــة والتــي بموجبھــا یتــم تحدیــد المخاطــر المحتمــل حدوثھــا فــي المســتقبل، ویعــاد النظــر فــي 
تلــك الدراســات بشــكل دوري.
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(4) موجودات مساھمات المشتركین وفلس الریف

ــات مســاھمات  ــأ مطلوب ــف بنســبة ٪4 ســنویا وتطف ــس الری ــم اســتھالك موجــودات مســاھمات المشــتركین وفل یت
المشــتركین وفلــس الریــف المقابلــة لھــا بنفــس النســبة وبذلــك ال تؤثــر علــى األداء المالــي للمجموعــة. ان تفاصیــل 

مطلوبــات مســاھمات المشــتركین وفلــس الریــف كمــا فــي 31 كانــون األول كمــا یلــي:

(5) مشاریع تحت التنفیذ
یمثل ھذا البند األعمال المنفذة والمبالغ المستحقة والمدفوعة للمتعھدین من قبل المجموعة كما یلي:
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فیما یلي الحركة على مشاریع تحت التنفیذ:

تقـــدر كلفــة االنتھــاء مــن الجــزء غیــر المنفــذ للمشــاریع تحــت التنفیــذ بمبلــغ 813ر675ر25 دینــار كمــا فــي 31 
ــاح 34). ــار). (إیض ــون األول 2018 (2017: 143ر988ر22 دین كان

* إن تفاصیل المصاریف المرسملة على مشاریع تحت التنفیذ كما یلي:
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(6) مدفوعات قضایا التعارضات

(7) قرض مدین طویل األجل

یمثــل ھــذا البنــد رصیــد القــرض الممنــوح لصنــدوق اإلســكان، حیــث یتــم منــح قــروض اإلســكان لموظفــي الشــركة 
مــن خــالل صنــدوق اإلســكان وبنســبة مرابحــة 2 % ســنویاً مــن قیمــة القــروض بطریقــة المرابحــة اإلســالمیة وقــد 

بلــغ عــدد الموظفیــن المقترضیــن 85 موظفــاً حتــى 31 كانــون األول 2018 (2017: 84 موظفــاً). 

(8) ضریبة الدخل

موجودات ضریبیة مؤجلة -

یمثــل ھــذا البنــد الموجــودات الضریبیــة المؤجلــة والناتجــة عــن الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضریبیــاً الناتجــة مــن 
جمیــع المناطــق باســتثناء منطقــة العقبــة ومخصــص تعویــض نھایــة الخدمــة.

إن الحركة على بند الموجودات الضریبیة المؤجلة ھي كما یلي:
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ــون  ــاً لقان ــون األول 2018 و2017 وفق ــي 31 كان ــة ف ــنوات المنتھی ــل للس ــة الدخ ــاب مخصــص ضریب ــم احتس ت
ــنة 2014. ــم (34) لس ــل رق ــة الدخ ضریب

تــم احتســاب ضریبــة منطقــة العقبــة وفقــاً لقانــون ضریبــة الدخــل والمبیعــات الخــاص بمنطقــة العقبــة االقتصادیــة 
الخاصــة.
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ــة 27%  ــبة الضریب ــح نس ــام 2014 وســوف تصب ــم (34) للع ــي رق ــة الدخــل األردن ــون ضریب ــل قان ــم تعدی *  ت
ــي 2019. ــون الثان ــي 1 كان ــون ف ــق القان ــیتم تطبی ــة)  وس ــاھمة وطنی (%24 + %3 مس

المخالصات الضریبیة

شركة توزیع الكھرباء 
حصلــت الشــركة علــى مخالصــة نھائیــة حتــى ســنة 2016 وقامــت الشــركة بتقدیــم كشــف التقدیــر لعــام 2017 ولــم 
تقــم دائــرة ضریبــة الدخــل والمبیعــات بمراجعــة الســجالت المحاســبیة للشــركة عــن ســنة 2017 حتــى تاریــخ اعــداد 

ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة.

شركة توزیع الكھرباء - العقبة 
ــوام  ــر لألع ــم كشــوفات التقدی ــنة 2014 وقامــت الشــركة بتقدی ــى س ــة حت ــى مخالصــة نھائی ــت الشــركة عل حصل
2015 و2016 و2017. ھــذا ولــم تقــم دائــرة ضریبــة الدخــل والمبیعــات بمراجعــة الســجالت المحاســبیة للشــركة 

ــة الموحــدة. ــم المالی عــن األعــوام 2015 و2016 و2017 حتــى تاریــخ اعــداد ھــذه القوائ

شركة كھرباء محافظة إربد 
حصلــت الشــركة علــى مخالصــة ضریبــة نھائیــة حتــى نھایــة عــام 2014. قامــت دائــرة ضریبــة الدخــل بمراجعــة 
وتدقیــق بیانــات عــام 2015 حیــث تطالــب دائــرة ضریبــة الدخــل والمبیعــات الشــركة بدفــع فروقــات ضریبــة دخــل 
ــة  ــم رد االعتــراض ورفعــت الشــركة قضی ــار وقامــت الشــركة باالعتــراض علــى ذلــك وت بواقــع 148ر112 دین
ــة خــالل عــام 2018 بتعییــن خبیــر للحصــول علــى رأي فیمــا یتعلــق  ــة. قامــت محكمــة البدای ــدى محكمــة البدای ل
باالعتــراض وكان رأي الخبیــر لصالــح الشــركة ولــم یصــدر قــرار نھائــي مــن محكمــة البدایــة حتــى تاریــخ ھــذه 
القوائــم المالیــة الموحــدة. ھــذا ولــم تقــم دائــرة ضریبــة الدخــل والمبیعــات بمراجعــة الســجالت المحاســبیة للشــركة 

لعامــي 2016 و 2017 حتــى تاریــخ اعــداد ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة.

(9) موجودات غیر ملموسة

اختبار تدني قیمة الموجودات غیر الملموسة ذات العمر غیر المحدد والشھرة

ــة  ــاھمة العام ــد المس ــة إرب ــاء محافظ ــركة كھرب ــن ش ــراء 4ر55% م ــام 2009 بش ــالل ع ــة خ ــت المجموع قام
المحــدودة (”شــركة تابعــة“) ونتــج عــن عملیــة الشــراء موجــودات غیــر ملموســة تتمثــل فــي الرخصــة الممنوحــة 
ــرأي إدارة  ــنة، وب ــدة 25 س ــددة بالرخصــة ولم ــع المح ــن مناطــق التوزی ــاء ضم ــع الكھرب ــة لتوزی ــركة التابع للش
الشــركة فــإن الرخصــة الممنوحــة قابلــة للتجدیــد وفقــاً لشــروط معینــة بنــاًء علــى موافقــة ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة 
والمعــادن وتقــوم الشــركة باطفــاء الرخصــة علــى مــدة 5ر17 ســنة، نتجــت الشــھرة عــن زیــادة المبلــغ المدفــوع 
عــن القیمــة العادلــة لصافــي موجــودات الشــركة التابعــة بمــا فیھــا رخصــة التوزیــع. وقــد تــم تحدیــد عملیــة توزیــع 

الكھربــاء علــى أنھــا وحــدة تولیــد النقــد المنتفعــة مــن عملیــة الشــراء ألغــراض إختبــارات التدنــي.
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یمثل بند الموجودات غیر الملموسة ما یلي:

*إختبار التدني

ــة  ــاب القیم ــق احتس ــن طری ــي ع ــار التدن ــراء إختب ــون األول 2018 بإج ــخ 31 كان ــة بتاری ــت إدارة المجموع قام
القابلــة لإلســترداد بنــاًء علــى التدفقــات النقدیــة المتوقعــة للســنوات الخمســة القادمــة والمبینــة فــي الموازنــات المالیــة 

التقدیریــة المعــدة مــن قبــل الشــركة التابعــة والمصــادق علیھــا مــن قبــل اإلدارة العلیــا.

االفتراضات األساسیة المستخدمة

إن اإلفتراضات المالیة األساسیة المستخدمة من قبل اإلدارة في تحدید التدفقات النقدیة كما یلي:

ــة . 1 ــاء للســنوات الخمــس القادم ــع الكھرب ــرادات توزی ــزداد إی ــاء: توقعــت اإلدارة أن ت ــع الكھرب ــرادات توزی إی
ــادة فــي الســنوات الســابقة. بنســبة ٪4 والتــي تمثــل معــدل الزی

تكلفــة توزیــع الكھربــاء: بنــاًء علــى إتفاقیــة تعرفــة الكھربــاء فــان تكلفــة الشــراء مرتبطــة باإلیــرادات حیــث أن . 2
أي تغیــر فــي ســعر الشــراء فإنــھ غالبــاً مــا ینعكــس أثــره علــى ســعر البیــع وعلیــھ فقــد توقعــت اإلدارة بــأن تكلفــة 

توزیــع الكھربــاء تشــكل 84% مــن اإلیــرادات كمــا ھــو المعــدل خــالل الســنوات الســابقة.

المصاریــف اإلداریــة والعمومیــة: توقعــت اإلدارة زیــادة بنســبة 9% الــى 10 % علــى بنــد المصاریــف اإلداریة . 3
والعمومیــة بنــاًء علــى توقعــات من الســنوات الســابقة.

معدل الخصم
إســتخدمت اإلدارة معــدل خصــم للتدفقــات النقدیــة المتوقعــة للســنوات الخمــس القادمــة بنــاًء علــى المتوســط المرجــح 
لتكلفــة رأس المــال والــذي یمثــل كلفــة الدیــن قبــل الضریبــة وكلفــة رأس المــال، وقــد بلــغ المتوســط المرجــح لكلفــة 

رأس المــال بعــد الضریبــة 38ر12٪.
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النتائج
بنــاًء علــى نتائــج إختبــار التدنــي فقــد تــم تحدیــد القیمــة القابلــة لإلســترداد بأعلــى مــن القیمــة الدفتریــة وعلیــھ لــم یتــم 

تســجیل أي تدنــي خــالل الســنة المنتھیــة فــي 31 كانــون األول 2018.

الحساسیة للتغیرات في الفرضیات
تعتقــد إدارة المجموعــة بعــدم وجــود تغیــرات متوقعــة علــى اإلفتراضــات األساســیة فــي تحدیــد القیمــة المســتخدمة 

والتــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى انخفــاض القیمــة القابلــة لإلســترداد عــن القیمــة الدفتریــة.

(10) إستثمار في شركة حلیفة
یمثــل ھــذا البنــد مســاھمة المجموعــة فــي رأســمال شــركة صناعــة المعــدات الكھربائیــة محــدودة المســؤولیة، حیــث 

تمتلــك الشــركة مــا نســبتھ 03ر12% بشــكل مباشــر وتمتلــك الشــركة التابعــة مــا نســبتھ 47ر%11.
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* یتضمن مخصص مخزون بطيء الحركة قیمة مستودع المواد المرتجعة بالكامل كما في 31 كانون االول 
.2018   

** یتضمن المخزون االستراتیجي مواد كھرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركین یتم استخدامھا 
     في مشاریع الشركة وأعمال الصیانة واالستبدال.

فیما یلي الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركة:

(12)  ذمم مدینة 

ــرة) مــن أرصــدة  ــة والمؤسســات الكبی ــر الحكومی ــى المشــتركین (الدوائ ــة عل ــد المترتب ــغ الفوائ ــل ھــذا المبل * یمث
ــى  ــر عل ــد التأخی ــم إحتســاب فوائ ــة. یت ــة الكھربائی ــة بموجــب نظــام التعرف ــر المحصل ــة المباعــة وغی أثمــان الطاق
المبالــغ المســتحقة الدفــع لفتــرة تزیــد عــن 30 یــوم مــن تاریــخ اســتالم الفاتــورة بنســبة 1% شــھریاً وبحــد أقصــى   

ــغ المســتحق. 9 % ســنویاً علــى المبل

فیما یلي جدول أعمار الذمم المدینة كما في 31 كانون األول: 
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فــي تقدیــر إدارة المجموعــة فإنــھ مــن المتوقــع تحصیــل الذمــم غیــر المشــكوك فــي تحصیلھــا بالكامــل. علمــا بــأن 
الشــركة تحصــل علــى تأمینــات نقدیــة مقابــل ھــذه الذمــم.

فیما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة/ ذمم مشكوك في تحصیلھا:

(13) أرصدة مدینة أخرى 

فیما یلي الحركة على مخصص ذمم اخرى مشكوك في تحصیلھا:

(14) نقد وأرصدة لدى البنوك
یتكون النقد وأرصدة لدى البنوك الظاھر في قائمة المركز المالي الموحدة مما یلي:
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یمثل النقد وما في حكمھ لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة مما یلي:

(15)حقوق الملكیة

رأس المال المدفوع -
یتكــون رأس المــال المصــرح بــھ والمكتتــب بــھ والمدفــوع مــن 000ر000ر10 ســھم بقیمــة إســمیة دینــار للســھم 

الواحــد.

إحتیاطي إجباري -
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي ھــذا البنــد مــا تــم تحویلــھ مــن األربــاح الســنویة قبــل ضریبــة الدخــل بنســبة 10 % 
ــغ  ــة مبال ــل أی ــى المســاھمین. تســتطیع الشــركة التوقــف عــن تحوی ــع عل ــل للتوزی ــر قاب خــالل الســنوات وھــو غی

ــھ. ــده 25 % مــن رأس المــال المصــرح ب ــغ رصی ــا یبل ــاري عندم لالحتیاطــي االجب

إحتیاطي إختیاري -
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي ھــذا البنــد مــا تــم تحویلــھ مــن األربــاح الســنویة قبــل ضریبــة الدخــل بنســبة ال تزیــد عــن 

20 % خــالل الســنوات وھــو قابــل للتوزیــع علــى المســاھمین.

توزیعات أرباح -
ــة مجلــس إدارة الشــركة  ــد بتاریــخ 25 نیســان 2018 علــى توصی ــذي عق ــة العامــة فــي اجتماعھــا ال وافقــت الھیئ
ــار علــى المســاھمین (2017: 000ر000ر8  ــغ اجمالــي 000ر500ر6 دین ــكل ســھم بمبل ــار ل ــع 65ر0 دین بتوزی
دینــار). بلغــت األربــاح الموزعــة مــن الشــركة التابعــة لغیــر المســیطرین مبلــغ 240ر494ر2 دینــار كمــا فــي 31 

ــار). ــون األول 2018 (2017: 200ر563ر3  دین كان

ً (16) مساھمات مشتركین مقبوضة مقدما
یمثــل ھــذا البنــد المبالــغ المســتلمة مقدمــاً مــن المشــتركین لقــاء تنفیــذ مشــاریع مســاھمات المشــتركین، حیــث تقــوم 
المجموعــة باقفــال ھــذا البنــد بعــد اتمــام المشــروع فــي بنــدي مطلوبــات مســاھمات المشــتركین وفائــض مســاھمات 

المشــتركین.
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یوضــح الجــدول التالــي التغیــرات الممكنــة فــي القیمــة الحالیــة لتعویــض نھایــة الخدمــة كمــا فــي 31 كانــون األول 
نتیجــة التغیــر بمقــدار 1 % فــي معــدل الخصــم ومعــدل زیــادة الرواتــب ومعــدل االســتقاالت:

(18) فائض مساھمات المشتركین
ــاھمات  ــاریع مس ــاز مش ــة إنج ــتركین وتكلف ــاھمات المش ــن مس ــتلمة م ــغ المس ــن المبال ــرق بی ــد الف ــذا البن ــل ھ یمث
المشــتركین، حیــث تقــوم الشــركة باطفــاء ھــذا االیــراد بنســبة 4 % ســنویا، وفــي مــا یلــي الحركــة علــى ھــذا البنــد:
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تم توزیع إطفاء فائض مساھمات المشتركین (المحول لإلیرادات) كما یلي:

(19)  تأمینات مشتركین

یمثــل ھــذا البنــد المبالــغ المســتلمة مــن المشــتركین كتأمینــات نقدیــة مقابــل خدمــات توصیــل الكھربــاء وذلــك بنــاًء 
علــى تعلیمــات تكالیــف التوصیــل الصــادرة عــن ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن.

(20) قروض 

یمثل ھذا البند القروض الممنوحة من الجھات التالیة:

بنك اإلسكان للتجارة والتمویل - دینار

قامــت الشــركة بتوقیــع اتفاقیــة مــع بنــك اإلســكان للتجــارة والتمویــل بتاریــخ 24 تشــرین الثانــي 2015، یتضمــن 
ھــذا البنــد قــرض بنــك اإلســكان للتجــارة والتمویــل بمبلــغ وســقف 000ر000ر40 دینــار مــع وجــود فتــرة ســماح 
لمــدة ســنة، وبمعــدل ســعر فائــدة یتــراوح بیــن 5 % الــى 4ر5 % او معــدل ســعر فائــدة إقــراض ألفضــل العمــالء 
مطروحــاً منــھ 3 % أیھمــا أقــل ألول خمســة ســنوات مــن عمــر القــرض ومــن الســنة السادســة مــن عمــر القــرض 
ولنھایــة فتــرة الســداد معــدل ســعر فائــدة إقــراض ألفضــل العمــالء مطروحــاً منــھ ٪3 وبحــد أدنــى 25ر5% ســنویا، 
علــى ان یســدد القــرض علــى 20 قســط نصــف ســنوي متســاوي، ھــذا واســتحق القســط االول بتاریــخ 31 كانــون 

االول 2016 ویتــم تســدید الفوائــد كل ســتة أشــھر.
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إن قیمة الدفعات السنویة واستحقاقاتھا ألقساط القرض طویلة األجل ھي كما یلي:

البنك األردني الكویتي - دینار

قامــت الشــركة خــالل شــھر أیــار 2016 بتوقیــع اتفاقیــة قــرض مــع البنــك األردنــي الكویتــي بمبلــغ 000ر000ر28 
دینــار متضمنــة فتــرة ســماح لمــدة ثــالث ســنوات مــن تاریــخ أول ســحب وذلــك لغایــات تمویــل مشــاریع الشــركة 

الرأســمالیة والتشــغیلیة. تــم اســتغالل كامــل مبلــغ القــرض خــالل عــام 2016.

ــدة المســتحقة  ــاً الفائ یســدد القــرض بموجــب 18 قســط نصــف ســنوي بقیمــة 555ر555ر1 دینــار للقســط متضمن
لــكل قســط. تســتوفي فائــدة بمقــدار ســعر الفائــدة الســاري علــى فائــدة اإلیــداع لــدى البنــك المركــزي األردنــي مضافــاً 
إلیــھ نســبة ھامــش 65ر2% كحــد أقصــى، بحیــث یكــون الحــد األدنــى لســعر الفائــدة اإلجمالــي ھــو 3ر٪5 ســنویاً.

إن قیمة الدفعات السنویة واستحقاقاتھا ألقساط القرض طویلة األجل ھي كما یلي:

(21) بنوك دائنة

یمثــل ھــذا البنــد رصیــد التســھیالت االئتمانیــة الممنوحــة للمجموعــة مــن عــدة بنــوك محلیــة بســقف 000ر000ر67 
دینــار ومتوســط ســعر فائــدة 4ر5% ســنویا.
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(22) ذمم دائنة

(23) مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
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 (24) مخصصات أخرى

تتمثل المخصصات األخرى الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة مما یلي:

 
(25) الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة

 

(26) إجمالي الربح

ــة  ــراء الطاق ــة ش ــل تكلف ــم وتمث ــة تصنیفاتھ ــتركین بكاف ــع المش ــة لجمی ــات المجموع ــة مبیع ــات الطاق ــل مبیع تمث
ــرى. ــددة األخ ــة المتج ــن مصــادر الطاق ــة وم ــاء الوطنی ــركة الكھرب ــن ش ــة م ــتریات الطاق مش

یتــم تحدیــد ســعر تعرفــة البیــع مــن قبــل ھیئــة تنظیــم قطــاع الطاقــة والمعــادن حیــث تــم تعدیــل تعرفــة البیــع بالزیــادة 
فــي شــھرتموز لســنة 2018.

یتــم شــراء الطاقــة مــن قبــل شــركة الكھربــاء الوطنیــة ومصــادر الطاقــة المتجــددة ویتــم تحدیــد تعرفــة الشــراء مــن 
ــادة خــالل شــھر تمــوز 2018  ــة الشــراء بالزی ــل تعرف ــم تعدی ــة والمعــادن حیــث ت ــم قطــاع الطاق ــة تنظی ــل ھیئ قب

والتخفیــض خــالل شھرتشــرین اول 2018.
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(27) ایرادات تشغیلیة أخرى، بالصافي

(28) مصاریف إداریة وعمومیة
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(29) ایرادات األنشطة غیر األساسیة

(30) مصاریف األنشطة غیر األساسیة
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(31) القطاعات التشغیلیة

ت. إن ھــذه 
ت لتلــك القطاعــا

ف الخدمــا
س أن المخاطــر والمنافــع المتعلقــة للمجموعــة تتأثــر بشــكل جوھــري باختــال

ت الرئیســیة علــى أســا
ض القطاعــا

ب عــر
تــم تحدیــد أســلو

صلــة والتــي یتــم قیاســھا وفقــا للتقاریــر التــي یتــم اســتعمالھا مــن قبــل 
ث تشــكل كل منھــا وحــدة منف

ت بحیــ
ب طبیعــة الخدمــا

صــل حســ
ت منظمــة ومــدارة بشــكل منف

القطاعــا
صانــع القــرار الرئیســي لــدى المجموعــة.

المدیــر التنفیــذي و
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معامالت مع جھات ذات عالقة  (32)

تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة والشركة التابعة التالیة:
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ً الشركات التابعة المملوكة جزئیا  (33)

فیمــا یلــي القوائــم المالیــة لشــركة كھربــاء محافظــة اربــد – المســاھمة العامــة المحــدودة (قبــل حــذف المعامــالت 
واألرصــدة بیــن شــركات المجموعــة) والتــي یملــك غیــر المســیطرین حصصــاً فیھــا:
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التزامات محتملة  (34)

كفاالت واعتمادات -
علــى المجموعــة بتاریــخ القوائــم المالیــة الموحــدة التزامــات محتملــة تتمثــل فــي كفــاالت بنكیــة وإعتمــادات مســتندیة 

بمبلــغ 886ر285ر4 دینــار (2017: 676ر111ر4 دینــار).

قضایــا -
ــة أخــرى  ــات قانونی ــا التعارضــات ومطالب ــل فــي قضای ــا تتمث ــا فــي عــدد مــن القضای إن المجموعــة مدعــى علیھ
ــأن المخصــص  ــي ب ــارھا القانون ــة ومستش ــرى إدارة المجموع ــار، وت ــغ 321ر507 دین ــاطاتھا بمبل ــة بنش متعلق
ــك  ــد تنجــم عــن تل ــي ق ــار كاٍف لمواجھــة االلتزامــات الت ــغ مجموعــھ 336ر783 دین ــا البال ــذه القضای المأخــوذ لھ

ــا. ــذه القضای ــي لھ ــھ ال حاجــة ألخــذ مخصــص إضاف ــات وأن ــا والمطالب القضای

خالف الشركة التابعھ مع شركة الكھرباء الوطنیة –
تطالــب شــركة الكھربــاء الوطنیــة (ُمــزود الشــركة بالطاقــة) بمبلــغ 881ر721 دینــار ومختلــف علیــھ والــذي یمثــل 
فــرق فــي فوائــد التأخیــر وتعتقــد الشــركة ومستشــارھا القانونــي بأنــھ لــن یترتــب علــى الشــركة أیــة التزامــات وفقــاً 
لمــا ورد بالتعرفــة الكھربائیــة (تعرفــة الجملــة) الصــادرة عــن ھیئــة تنظیــم الطاقــة والمعــادن والملزمــة بالتطبیــق 

مــن قبــل الطرفیــن.

التزامات رأسمالیة -
تقـــدر كلفــة اســتكمال الجــزء غیــر المنفــذ لمشــاریع تحــت التنفیــذ مبلــغ 813ر675ر25 دینــار كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2018  (2017: 143ر881ر22 دینار).(إیضــاح 5)

تعھدات اإلیجار التشغیلي - 

المجموعة كمستأجر
وقعــت الشــركة التابعــة بتاریــخ 1 أیــار 2011 عقــد إیجــار لمكاتبھــا بمبلــغ 000ر110 دینــار ســنویا ولمــدة خمســة 
عشــر ســنة، إضافــة إلــى ذلــك تقــوم المجموعــة باســتئجار عــدد مــن المكاتــب عنــد اللــزوم لمــدة قصیــرة. بلــغ الحــد 

األدنــى للدفعــات اإلیجاریــة المســتقبلیة كمــا فــي 31 كانــون األول كمــا یلــي:
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المجموعــة كمؤجــر
تؤجــر المجموعــة بعــض مكاتبھــا الصغیــرة وفقــا لعقــود مدتھــا ســنة أو أقــل. بلــغ الحــد األدنــى لإلیجــارات التــي 

ســیتم اســتالمھا مســتقبال كمــا فــي 31 كانــون األول كمــا یلــي:

 (35) إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة -
إن المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتھــا ومطلوباتھــا والتــي تحمــل فائــدة مثــل الودائــع 

لــدى البنــوك والبنــوك الدائنــة والقــروض.

ــد علــى ربــح  ــة بأســعار الفوائ ــرات المفترضــة الممكن ــر التغی ــل حساســیة قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة بأث تتمث
المجموعــة لســنة واحــدة، ویتــم احتســابھا علــى الموجــودات والمطلوبــات المالیــة التــي تحمــل ســعر فائــدة متغیــر.

یوضــح الجــدول التالــي حساســیة قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة للتغیــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة 
مــع بقــاء جمیــع المتغیــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة.

- فــي حــال ھنــاك تغیــر ســلبي للمؤشــر یكــون األثــر مســاو للتغیــر أعــاله مــع عكــس اإلشــارة.
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مخاطر االئتمان -
ــاء  ــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز المدینیــن والجھــات األخــرى عــن الوف مخاطــر االئتمــان ھــي المخاطــر التــي ق

ــم تجــاه المجموعــة. بالتزاماتھ

ــي  ــقف ائتمان ــوم بوضــع س ــث تق ــان حی ــر االئتم ــرة لمخاط ــة كبی ــا لیســت معرضــة بدرج ــة بأنھ ــرى المجموع ت
للعمــالء مــع مراقبــة الذمــم القائمــة بشــكل مســتمر. كمــا تحتفــظ المجموعــة باألرصــدة والودائــع لــدى مؤسســات 

ــدة. ــة رائ مصرفی
تمثــل الذمــم المســتحقة مــن الحكومــة ومؤسســاتھا مــا نســبتھ 57% مــن الذمــم المدینــة كمــا فــي 31 كانــون األول 

2018 (2017: 50%)، ھــذا وتقــوم المجموعــة بتقدیــم خدماتھــا لعــدد كبیــر مــن العمــالء.

مخاطر السیولة –
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا.

تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السیولة وذلك عن طریق التأكد من توفر التسھیالت البنكیة.

ــتحقاق  ــة لالس ــرة المتبقی ــى أســاس الفت ــة) عل ــر مخصوم ــة (غی ــات المالی ــع المطلوب ــاه توزی ــدول أدن یلخــص الج
ــة: ــوقیة الحالی ــدة الس ــعار الفائ ــدي وأس التعاق

مخاطر العمالت -
إن معظــم تعامــالت المجموعــة ھــي بالدینــار األردنــي والــدوالر األمریكــي. إن ســعر صــرف الدینــار مربوط بســعر 
ثابــت مــع الــدوالر األمریكــي (41/1 دوالر لــكل دینــار)، وبالتالــي فــإن أثــر مخاطــر العمــالت غیــر جوھــري علــى 

القوائــم المالیــة الموحدة.
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(36) القیمة العادلة لألدوات المالیة

تتمثل األدوات المالیة في الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

تتكــون الموجــودات المالیــة مــن النقــد وأرصــدة لــدى البنــوك والذمــم المدینــة وبعــض األرصــدة المدینــة األخــرى. 
تتكــون المطلوبــات المالیــة مــن الذمــم الدائنــة والقــروض والبنــوك الدائنــة وبعــض األرصــدة الدائنــة األخــرى.

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن القیمة الدفتریة لھذه األدوات.

 (37) إدارة رأس المال

یتمثــل الھــدف الرئیســي فیمــا یتعلــق بــإدارة رأســمال المجموعــة بالتأكــد مــن المحافظــة علــى نســب رأســمال مالئمــة 
بشــكل یدعــم نشــاط المجموعــة ویعظــم حقــوق الملكیــة.

تقــوم المجموعــة بــإدارة ھیكلــة رأس المــال وإجــراء التعدیــالت الالزمــة علیھــا فــي ضــوء تغیــرات ظــروف العمــل. 
ــال  ــة رأس الم ــة بھیكل ــى األھــداف والسیاســات واإلجــراءات المتعلق ــالت عل ــة تعدی ــم المجموعــة بأی ــم تق ــذا ول ھ

خــالل الســنة الحالیــة والســنة الســابقة.

إن البنــود المتضمنــة فــي ھیكلــة رأس المــال تتمثــل فــي رأس المــال المدفــوع واالحتیاطــي االجبــاري واالحتیاطــي 
االختیــاري واألربــاح المــدورة والبالــغ مجموعھــا 766ر683ر27 دینــار كمــا في 31 كانــون األول 2018 )2017: 

دینار). 383ر644ر21 

(38) معاییر التقاریر المالیة الدولیة والتفسیرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغیر النافذة بعد

ــة  ــم المالی ــخ القوائ ــذة بعــد حتــى تاری ــر ناف ــدة والتعدیــالت الصــادرة والغی ــة والتفســیرات الجدی ــر المالی إن المعایی
ــداًء مــن تاریــخ التطبیــق االلزامــي: ــاه، وســتقوم المجموعــة بتطبیــق ھــذه التعدیــالت ابت الموحــدة مدرجــة أدن

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (16) عقود االیجار 
قــام مجلــس معاییــر المحاســبة الدولــي بإصــدار معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم (16) ”عقــود االیجــار“ خــالل 

كانــون الثانــي 2016 الــذي یحــدد مبــادئ االعتــراف والقیــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االیجــار.

ــار التقاریــر المالیــة الدولیــة رقــم (16) مشــابھ الــى حــد كبیــر للمتطلبــات المحاســبیة للمؤجــر فــي  متطلبــات معی
معیــار المحاســبة الدولــي رقــم (17). وفقــا لذلــك، المؤجــر یســتمر فــي تصنیــف عقــود االیجــار علــى انھــا عقــود 

ایجــار تشــغیلیة او عقــود ایجــار تمویلیــة، بحیــث یقــوم بمعالجــة ھــذان النوعــان مــن العقــود بشــكل مختلــف.

یتطلــب معیــار أعــداد التقاریــر المالیــة الدولیــة رقــم (16) مــن المســتأجر ان یقــوم باالعتــراف بأصــول والتزامــات لجمیــع 
عقــود االیجــار التــي تزیــد مدتھــا عــن 12 شــھر، اال إذا كان االصــل ذو قیمــة منخفضــة. ویتطلــب مــن المســتأجر االعتراف 

بحقــھ فــي اســتخدام االصــل والمتمثــل فــي االعتــراف باألصــل المســتأجر وااللتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات االیجــار.
سیتم تطبیق ھذا المعیار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبیق المبكر.
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تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 16
ــم تعدیــل كل الفتــرات  ــم 16 بأثــر رجعــي بحیــث یت ــة رق یمكــن المجموعة تطبیــق المعیار الدولــي للتقاریــر المالی
الســابقة فــي القوائــم المالیــة او بطریقــة التطبیــق المعــدل بأثــر رجعــي حیــث یتــم تعدیــل أثــر المعیــار علــى الرصیــد 
االفتتاحــي لحقــوق الملكیــة. ســوف تطبــق المجموعــة المعیــار علــى العقــود التــي تــم تحدیدھــا ســابقاً كعقــود إیجــار 

وفقــاً لمعیــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 وتفســیرات معاییــر التقاریــر المالیــة الدولیــة رقــم 4.

ســوف تقــوم المجموعــة بتطبیــق المعیار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 16 بطریقــة التطبیــق المعــدل بأثــر رجعــي. 
خــالل عــام 2018، قامــت المجموعــة تقییمــاً مفصــالً لتأثیــر المعیار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 16. ال تتوقــع 
ــي  ــار الدول ــات المعی ــق متطلب ــة تطبی ــدة نتیج ــة الموح ــة المالی ــم المالی ــى القوائ ــري عل ــر جوھ ــة اي اث المجموع

ــة 16. ــر المالی للتقاری

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (17) عقود التأمین 
یقــدم المعیــار نموذجــاً شــامالً لالعتــراف والقیــاس والعــرض واالیضاحــات المتعلقــة بعقــود التأمیــن. ویحــل ھــذا 
المعیــار محــل معیــار التقاریــر المالیــة الدولیــة (4) – عقــود التأمیــن. ینطبــق المعیــار علــى جمیــع أنــواع عقــود 
ــود إعــادة التأمیــن) دون النظــر للمنشــأة  ــود التأمیــن المباشــرة وعق ــاة وغیرھــا مــن عق ــود الحی التأمیــن (مثــل عق
المصــدرة لعقــد التأمیــن، كمــا ینطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات المالیــة التــي تحمــل خاصیــة المشــاركة. ان 

اإلطــار العــام للمعیــار یتضمــن اســتخدام طریقــة الرســوم المتغیــرة وطریقــة توزیــع األقســاط.

سیتم تطبیق ھذا المعیار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021، مع السماح بالتطبیق المبكر.

تفسیر رقم (23) - لجنة تفسیرات معاییر التقاریر المالیة الدولیة – عدم التأكد حول معالجة ضریبة الدخل
ــق  ــا یتعل ــد فیم ــدم التأك ــن ع ــة م ــود درج ــد وج ــل عن ــة الدخ ــبیة لضریب ــة المحاس ــیر المعالج ــذا التفس یوضــح ھ
بالضریبــة والتــي تأثــر علــى تطبیــق معیــار المحاســبة الدولــي (12). ال ینطبــق التفســیر علــى الضرائــب والرســوم 
ــات خاصــة للرســوم والغرامــات  ــي (12) وال تتضمــن متطلب ــار المحاســبة الدول ــة فــي نطــاق معی ــر المتضمن غی
ــار كل معالجــة  ــد مــا إذا كان یجــب اعتب ــة الغیــر مؤكــدة. یجــب علــى المنشــأة تحدی المتعلقــة بالمعالجــات الضریب

ــة أخــرى.  ــة غیــر مؤكــدة علــى حــدى أو اعتبارھــا مــع معالجــات ضریبی ضریبی

یتم تطبیق ھذا التفسیر للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2019 مع وجود إعفاءات محددة للتطبیق.

تعدیــالت علــى المعیــار الدولــي إلعــداد التقاریــر المالیــة رقــم 9: میــزات الدفــع المســبق مــع تعویض ذي مؤشــرات 
سلبیة 

بموجــب معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9، یمكــن قیــاس أداة الدیــن بالتكلفــة المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر بشــرط أن تكــون التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة ھــي عبــارة عــن دفعــات ألصــل الدیــن والفوائــد 
علــى المبلــغ األصلــي المســتحق (نمــوذج العمــل وتحلیــل التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة SPPI) وان یكــون الغــرض مــن 
األداة ھــو ضمــن نمــوذج العمــل المناســب لذلــك التصنیــف. توضــح تعدیــالت معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9 
أن الموجــودات المالیــة ینطبــق علیھــا نمــوذج SPPI بغــض النظــر عــن الحــدث أو الظــرف الــذي یــؤدي إلــى اإللغــاء 

المبكــر للعقــد وبصــرف النظــر عــن الطــرف الــذي یدفــع أو یتلقــى تعویضــا بســبب اإللغــاء المبكــر للعقــد.

یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي اعتباًرا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبیق المبكر.
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تعدیــالت علــى معیــار التقاریــر المالیــة رقــم (10) ومعیــار المحاســبة الدولــي (28): بیــع أو تحویــل الموجــودات 
بیــن المســتثمر وشــركاتھ الحلیفــة أو مشــاریعھ المشــتركة

تركــز التعدیــالت علــى التناقــض بیــن معیــار التقاریــر المالیــة رقــم (10) ومعیــار المحاســبة الدولــي رقــم (28) فیمــا 
یتعلــق بفقــدان الســیطرة علــى الشــركة التابعــة والناتجــة عــن عملیــة بیــع أو تحویــل االســتثمار فــي الشــركة التابعــة 
الــى اســتثمار فــي شــركة حلیفــة أو مشــاریع مشــتركة. توضــح التعدیــالت أنــھ یتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو 
الخســائر الناتجــة عــن بیــع أو تحویــل األصــول التــي ینطبــق علیھــا تعریــف المنشــأة - وفقــاً لمعیــار التقاریــر المالیــة 
ــاح أو  ــراف باألرب ــم االعت ــن یت ــي حی ــة أو المشــاریع المشــتركة. ف ــن المســتثمر والشــركة الحلیف ــي (3) - بی الدول
الخســائر الناتجــة عــن بیــع أو تحویــل األصــول التــي ال ینطبــق علیھــا تعریــف المنشــأة بیــن المســتثمر والشــركة 

الحلیفــة أو المشــاریع المشــتركة الــى مــدى حصــة المســتثمر فــي الشــركة الحلیفــة أو المشــاریع مشــتركة.

ــن یجــب  ــمى، ولك ــر مس ــل غی ــى أج ــالت إل ــذه التعدی ــق ھ ــخ تطبی ــل تاری ــبة بتأجی ــي للمحاس ــس الدول ــام المجل ق
علــى الشــركة التــي تطبــق التعدیــالت فــي وقــت مبكــر وان یتــم تطبیقھــا بأثــر مســتقبلي. ســتطبق المجموعــة ھــذه 

ــھ. ــح فعال ــا تصب التعدیــالت عندم

تعدیــالت علــى المعیــار المحاســبة الدولــي رقــم 28: االســتثمارات طویلــة األجــل فــي الشــركات الحلیفة والمشــاریع 
المشتركة

توضــح التعدیــالت أن الشــركة تطبــق المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9 علــى االســتثمارات طویلــة األجــل 
ــة ولكــن یشــكل، مــن  ــوق الملكی ــة حق ــا طریق ــق علیھ ــي ال تنطب ــة والمشــاریع المشــتركة الت فــي الشــركات الحلیف
حیــث الجوھــر، جــزًءا مــن صافــي االســتثمار فــي الشــركات الحلیفــة والمشــاریع المشــتركة (علــى المــدى الطویــل). 
یعتبــر ھــذا التعدیــل مناســب حیــث ان نمــوذج خســارة االئتمــان المتوقــع فــي معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9 

ینطبــق علــى ھــذه االســتثمارات طویلــة االجــل.

توضــح التعدیــالت أیًضــا أنــھ عنــد تطبیــق معیــار التقاریــر المالیــة الدولــي رقــم 9، ال تســجل الشــركة أي خســائر 
للشــركات الحلیفــة والمشــاریع المشــتركة، أو أي خســائر انخفــاض فــي القیمــة علــى صافــي االســتثمار، كتعدیــالت 
علــى صافــي االســتثمار فــي الشــركة الحلیفــة أو المشــروع المشــترك التــي قــد تنشــأ نتیجــة تطبیــق معیــار المحاســبة 

الدولــي 28 االســتثمارات فــي الشــركات الحلیفــة والمشــاریع المشــتركة.

یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي ویسري اعتباًرا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبیق المب
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یقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوھریة قد تؤثر على استمراریة الشركة خالل السنة  المالیة التالیة.. 1
یقر مجلس اإلدارة بمسؤولیتھ عن إعداد البیانات المالیة وتوفیر نظام رقابي فعال في الشركة.. 2
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بنــاًء علــى مــا ورد فــي موجــز التقریــر والمیزانیــة العمومیــة وبیــان الدخــل یقتــرح مجلــس اإلدارة موافقتكــم علــى 
مــا یلــي:-

تالوة وقائع االجتماع العادي للھیئة العامة.. 1
تالوة ومناقشة تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام 2018، والخطة المستقبلیة لھا.. 2
ــا . 3 ــا وأوضاعھ ــة وأحوالھ ــاباتھا الختامی ــركة وحس ــة الش ــن میزانی ــركة ع ــابات الش ــي حس ــر مدقق ــالوة تقری ت

ــام 2018. ــالل ع ــة خ المالی
مناقشة المیزانیة العمومیة وبیان الدخل واالحتیاطات والمخصصات الواردة فیھا لعام 2018.. 4
الموافقة على توصیة مجلس اإلدارة باألرباح المقترح توزیعھا.. 5
انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالیة المقبلة، وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید أتعابھم.. 6
إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة بتاریخ 2018/12/31 بما یتفق وأحكام القانون.. 7
ــون . 8 ــكام قان ــب أح ــة وحس ــال للمناقش ــداول األعم ــي ج ــا ف ــة إدراجھ ــة العام ــرح الھیئ ــرى تقت ــور أخ ــة أم أی

الشــركات.

ــر  ــة لتطوی ــرة المبذول ــي الشــركة لجھودھــم الكبی ــة موظف ــاً یشــكر مجلــس اإلدارة المســاھمین الكــرام وكاف وختام
األداء فــي الشــركة، ســائلین هللا عــز وجــل التوفیــق فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي بــن 

الحســین المعظــم حفظــھ هللا ورعــاه.

مجلس اإلدارة
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شركـــة توزيـــع الكهربــــاء
المساهمة العامة
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