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كلمة رئيس مجلس االدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،
أتقدم لكم باألصالة عن نفسي وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بأطيب األمنيات والتحيات ،واضعا ً بين
أيديكم التقرير السنوي عن نتائج أعمال شركتكم "شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة" وإنجازاتها
وبياناتها المالية للعام .2018
مساهمينا الكرام:
لقد تمكنت الشركة بهمة وتفاني وإخالص موظفيها على اختالف مواقعهم وعلى رأسهم اإلدارة العليا
ممثلة بالمدير العام ،من المحافظة على مكانتها في طليعة شركات الكهرباء في المملكة ،فبقيت ملتزمة
بتقديم خدماتها للمشتركين بالجودة والجهد المحكم ،وستستمر في عطائها ،نحو تحقيق مزيد من النجاحات
وتعظيم المنجز والبناء عليه ،هدفا ً ومقصداً في تحقيق رغبات وتطلعات مشتركينا الكرام ،انطالقا ً من
الحرص الذي يؤكد عليه جاللة الملك عبد هللا الثاني في أن تنعكس آثار التنمية على أبناء شعبنا العزيز.
إن رؤية الشركة القائمة على تحقيق التميز في تقديم سلعة الطاقة الكهربائية للمشتركين واالرتقاء بأداء
الشركة إلى أفضل مستويات االنتاجية وتحقيق عوائد مالية مناسبة ،جعلت منا أكثر حرصا ً على التحديث
المستمر ،حيث نقوم سنويا ً بتقديم خطة طورائ متكاملة للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة ،بخاصة في
موسم الشتاء ،كما تم تفعيل قسم الشكاوي واالتصال وتوفير األرقام المجانية للمواطنين إلبداء مالحظاتهم،
وتجهيز غرف السيطرة والتحكم في الشركة والتي تتيح معرفة واقع الخدمات الكهربائية المقدمة في
المحافظات المعنية من المركز في عمان ،وتوجيه العمل لمعالجة أية اختالالت في الحاالت الطارئة
وبسرعة فائقة.
ولغايات سرعة اإلنجاز وتلبية طلبات المشتركين قامت الشركة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
بتخصيص غرف عمليات مركزية موزعة على مواقع الشركة مربوطة بغرفة عمليات رئيسية في مكاتب
الشركة الرئيسية /عمان بإشراف االدارة العليا للشركة ،فضالً عن رفع كفاءة كادر الشركة الفني وتعزيزه
بالعدد والمواد الالزمة إلصالح األعطال وتوفير سيارات وآليات وروافع ذات دفع رباعي مجهزة بما
يساعدها على السير أثناء الثلوج والعواصف والظروف الصعبة.
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حضرات السادة المساهمين،،،
وفي إطار الحرص من شركتكم على مواكبة التطور في مجاالت خدمات الطاقة الكهربائية فقد تم البدء
بتنفيذ عدد من المشاريع الريادية الرئيسية الفنية والتجارية وخدمات المشتركين ووضع االستثمارات
الالزمة لها ،ففي مجال تطوير أداء الشبكات الفني دشنت شركتم نظام المراقبة والتحكم (سكادا) والذي
سيتم من خالله التحكم بكافة المحطات الرئيسية بالشركة ،باإلضافة إلى القواطع الهوائية العاملة على
شبكات الضغط المتوسط ،في مختلف مناطق عمل الشركة.
وفيما يتعلق باإلنجازات على المستوى القانوني ،فقد تم رد العديد من الدعاوى المرفوعة على الشركة
وتخفيض جزء من المبالغ المنوي الحكم بها لصالح الشركة  ،حيث تم تسجيل ( )703قضية حقوقية
وجزائية في جميع مناطق التوزيع في عام  2018وبنتيجة رفع الدعاوى تم تحصيل مبلغ
( )875320.193دينار في عام .2018
وبخصوص المشتركين بالتيار الكهربائي فقد تم توصيل خدمة التيار الكهربائي خالل عام  2018لـ
( )7898مشتركا ً جديداً ،ليصبح العدد اإلجمالي للمشتركين بالتيار الكهربائي حتى نهاية عام 2018
( )253,491مشتركا ً مقابل ( )245,593مشتركا ً عام  2017بنسبة نمو مقادرها ()%3.2
وفيما يتعلق باإلنجازات على الصعيد الفني فقد بلغ عدد محطات التحويل التي تم تركيبها خالل عام
 )256( 2018محطة جديدة مقابل ( )246محطة تم تنفيذها عام .2017
وفي مناطق عمل الشركة تفصيالً ،قامت الشركة خالل العام  2018برفع قدرة محطة غور الزرعة في
الكرك واستكمال أعمال التغذية الدائمة لمشروع جر مياه الموجب لمصلحة سلطة المياه ،وتم االنتهاء من
مشروع محطة تحويل الطفيلة الرئيسية ومحطة الطفيلة الصناعية ،وفي وادي األردن تم إنشاء مغذي
بديل بهدف تخفيف األحمال على المغذي القائم وتعزيز الشبكات الهوائية في المنطقة ،وفي األزرق تم
تغذية آبار األمير حمزة بالتيار الكهربائي لصالح وزارة الطاقة ،واالستمرار في أعمال مشروع تزويد جر
مياه وادي العرب-المرحلة الثانية لصالح وزارة المياه والري بالتيار الكهربائي ،وفي معان تم تدعيم
مغذي معان لرفع قدرته لمواجهة تزايد األحمال ،وفي العقبة تم استكمال أعمال البنية التحتية لتغذية
مشروع المعبر.
كما تم اإلنتهاء من تنفيذ مشروع مبنى جديد إضافي للشركة بجانب مبنى المكاتب الرئيسية في ع ّمان يضم
موقع المراقبة والتحكم الرئيسي (سكادا) ومركز االتصال.
حضرات السادة المساهمين
لقد شكل تطويرالشبكات الكهربائية أهمية قصوى لمواكبة التوسعات واحتياجات المشتركين من جهة
وتحسين أداء الشبكات ومواجهة حاالت الطوارئ من جهة أخرى وخصوصا خالل المنخفضات الجوية،
حيث عمدت الشركة إلى تنفيذ العديد المشاريع التي عملت من خاللها إلى إمكانية تغذية المنطقة الواحدة
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من أكثر من مصدر ،باإلضافة إلى زيادة عدد معيدات الغلق التي يتم التحكم بها عن بعد ،وعملت الشركة
على توفير اآلليات المناسبة للعمل وخصوصا في أوقات الطوارئ ،حيث تم تزويد اسطول النقليات بعدد
من رافعات الدفع الرباعي ومجنزرات آلية لغايات استخدامها للوصول إلى مواقع األعطال خالل
العواصف الثلجية واالنجمادات.
حضرات السادة المساهمين
إن االلتزام بكود معايير األداء وتحقيق نسبة الفقد الكهربائي كانت من أهم األهداف التي سعت شركتكم
إلى تحقيقها خالل العام  ،2018حيث استمرت متابعة المناطق لاللتزام بمعايير األداء وتم تزويد هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتقارير المطلوبة في الكود بمواعيدها ،وفي مجال الفقد الكهربائي عملت
الشركة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيض الفقد من جهة والعمل مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن على تعديل نسبة الفاقد المستهدفة من الهيئة ،نظرا لطبيعة مناطق عمل الشركة وألثر أنظمة
الطاقة المتجددة ،وقد حققت الشركة نسبة الفقد المستهدفة.
حضرات السادة المساهمين،،
لعل هذه اإلنجازات اآلنفة الذكر ،كان من أهم ثمارها انخفاض حجم الشكاوى من انقطاع التيار
الكهربائي ،وعليه فإننا إذ نتعهد بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الصالح العام في شركتنا بما يضمن
تحقيق مزيد من األرباح جنبا ً إلى جنب مع تقديم الخدمة المثلى للمشتركين والحفاظ على راحة وسالمة
الموظفين ،لنؤكد لكم أن عمل الكوادر الفنية ما زال محفوفا ً باألخطار إذ تعرضت بعض الورش في
الميدان إلى حاالت اعتداء بالضرب من قبل بعض المشتركين ،األمر الذي قابلناه بتقديم الشكاوى لألجهزة
المختصة ،وإرسال ورش أخرى لذات المواقع التي تعرض فيها موظفونا لالعتداء ،إيمانا ً منا بأن في تلك
المناطق من يحتاج الخدمة وتجسيداً لدورنا في تقديم الخدمة المثلى في شتى الظروف وفي أبلغها صعوبة.
ولمواجهة بعض الحاالت المستعصية الستجرار التيار الكهربائي ،فقد واصلت الشركة العمل مع المديرية
العامة لقوات الدرك ومديرية االمن العام ،وذلك لتقديم الدعم والحماية الالزمة لممتلكات وموظفي الشركة
أثناء تأدية عملهم لضبط أية إعتداءات على خطوط الكهرباء والمعدات والمنشآت الكهربائية التي تقع
ضمن مناطق عمل الشركة.
حضرات السادة المساهمين،،،
لم تغفل شركتكم دورها في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق امتيازها وهي إذ تقوم اليوم بالتواصل مع
الجهات المختصة لتنفيذ سلسلة من المشاريع التعليمية والبيئية ،فقد باشرت خالل العام  2018بمشاريع
خيرية كصيانة المدارس وإقامة المظالت لها ،ودعم مراكز صحية وتزويدها بأجهزة طبية ،وإقامة
حمالت التبرع بالدم وإقامة سلسلة محاضرات توعوية لخطر استجرار التيار الكهربائي.
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وبالحديث عن استجرار الكهرباء ،فإن الفاقد الكهربائي ما زال يشكل واحدا من أبرز الصعوبات التي
تواجه عمل الشركة ،إذ سجلت عشرات حاالت االعتداء على المحطات والشبكات من قبل بعض العابثين،
وهو ما قابلناه بتوقيع مذكرة تفاهم مع مديرية األمن ومديرية قوات الدرك العام بالتنسيق مع هيئة تنظيم
قطاع الطاقة والمعادن ،لتفعيل دور الضابطة العدلية بهدف اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق
العابثين بالتيار ،إضافة إلى ذلك سنقوم باتخاذ مزيد من التدابير الفنية لمواجهة هذا التحدي.
كما أن شركتكم ومن منطلق الحرص على تطوير كوادرها ورفع كفاءة الموظفين وتحسين انتاجيتهم،
قامت بتوفير فرص تدريبية في مختلف المجاالت ،وذلك من خالل الدورات والبرامج التدريبية والندوات
وورش العمل الهادفة إلى رفدهم بالخبرات الالزمة والمعرفة المطلوبة في مجال تخصصاتهم.
وفي الختام نتطلع خالل العام  2019واألعوام المقبلة أن تستمر شركتنا في أدائها اإليجابي ،وأن تقدم
المزيد من النجاحات ،بما يحقق النفع العام للمساهمين وللشركة والمشتركين.
وال يسعني إال أن أتقدم إلى مساهمينا ومشتركينا الكرام بعميق االمتنان والشكر على دعمهم وثقتهم،
ونعاهدهم على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الشركة ،كما ال يفوتني أن أتقدم ألعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ولجميع العاملين بالشكر والعرفان على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب،
متمنيا ً لهم دوام التوفيق والنجاح.

رئيس مجلس اإلدارة
توفيق كريشان
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مجلس اإلدارة

شركة كهرباء المملكة الستثمارات الطاقة ويمثلها -:

 -1معالي السيد توفيق محمود كريشان  /رئيس مجلس االدارة من تاريخ .2018-3-12
 -2معالي السيد سمير سعيد مراد  /رئيس مجلس االدارة ولغاية تاريخ .2018/2/25
 -3سعادة الدكتور عدنان محمد سعد  /نائب رئيس المجلس.
 -4معالي السيد عبد الكريم المالحمة  /عضو.
 -5سعادة السيد حماد علي المعايطة  /عضو.
 -6سعادة السيد "محمد خير" هشام الصباغ  /عضو.
 -7معالي الدكتور طارق محمد حموري  /عضو و لغاية تاريخ 2018/6/12
 -8سعادة الدكتور رسمي علي بني سعيد  /عضو.
 -9معالي الدكتور مصطفى شنيكات  /عضو من تاريخ .2018-11-11

المدير العام
المهندس حسان ذنيبات

مدققو الحسابات
السادة آرنست ويونغ
Ernst & Yowng
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تقرير مجلس اإلدارة
رؤيــتــنــا
تحقيق التميز في تقديم سلعة الطاقة الكهربائية للمشتركين ،واالرتقاء بأداء الشركة إلى أفضل
مستويات اإلنتاجية ،وتحقيق عوائد مالية مناسبة.
رســالــتــنــا
تدعيم وتعزيز النظام الكهربائي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ،وتزويد مشتركينا
بخدمة كهربائية ذات موثوقية عالية ،وتوريدها بأعلى درجات الكفاءة والجودة .
تأسيس الشركة
ً
تأسست شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة وفقا ألحكام قانون الشركات رقم ( )22لسنة ، 1997
وسجلت بتاريخ  12شباط  1998في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم ( )335برأسمال مقداره
(عشرة ماليين) دينار ،تملك الحكومة منه ( )%75وشركة الكهرباء الوطنية ( )%25مقسما ً إلى أسهم
متساوية بقيمة إسمية (دينار) للسهم الواحد.
وتنفيذاً للخطط والبرامج الحكومية الخاصة بإعادة هيكلة وخصخصة قطاع الكهرباء المقرة في
التسعينات ،وإستناداً إلى إستراتيجية خصخصة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في عام
 2001وإلى قانون الكهرباء العام المؤقت الصادر في عام  ،2001فقد استُكملت عملية الخصخصة
للشركة ،وتم توقيع االتفاقيات المرتبطة بعملية البيع ونقل ملكية الشركة إلى شركة كهرباء المملكة
إلستثمارات الطاقة بتاريخ  2008/7/2وبنسبة (.)%100
أهداف الشركة ونشاطها الرئيسي
حدد النظام األساسي للشركة والرخصة الممنوحة لها النشاط األساسي والهدف الرئيسي إلنشائها
والمتمثل بتركيب وتشغيل وصيانة نظام التوزيع ضمن مناطق التوزيع والتزويد بالتجزئة التابعة
للشركة ،وممارسة أعمال التوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية للمستهلكين في منطقة عملها
ضمن أفضل المواصفات والمعايير النوعية لمواجهة الطلب على الطاقة ،وضمان إستمرارية تزويد
المستهلكين بأعلى درجات الكفاءة وبأقل التكاليف الممكنة ،والتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة
في جهودها الرامية إلى تحقيق االهداف التنموية في المجالين االقتصادي واالجتماعي للمساعدة في بناء
وتقدم المجتمع االردني.
أماكن الشركة الجغرافية
وعدد الموظفين في كل منها
تقععع مكاتععب اإلدارة الرئيسععية
للشعععركة فعععي عمعععان ،وتقعععوم
الشععععركة بممارسععععة نشععععاطها
وأعمالهععععععا فععععععي كععععععل مععععععن
محافظععاتا الكععرك ،الطفيلععة،
معععععععان ،العقبععععععة ،ومنطقععععععة
األغععععوار(من الحمععععه شععععماالً
وحتععى البحععر الميععت جنوبععاً)
والمنطقة الشرقية من المملكة
(الرويشععععد ،الريشععععة،األزرق
والصفاوي) ،حسب الشكل
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المنطقة
االدارة
الرئيسية
توزيع
كهرباءالعقبة

توزيع كهرباء
معان

توزيع
كهرباءالطفيلة

توزيع كهرباء
الكرك

توزيع كهرباء
وادي األردن
والمنطقة
الشرقية
دائرة التصنيع
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وتقدم الشركة خدماتها من خالل ( )32مكتبا ً موزعا ً في مختلف مناطق التوزيع كما
هو موضح في الجدول التاليا
عنوان المكتب
عمان -خلدا – امتداد شارع وصفي التل – حي الخالدين عمارة رقم( )1وعمارة رقم(.)3
مكاتب العقبة الرئيسية -حي الدستور – مجمع الدوائر بجانب البنك المركزي األردني –
شارع الشريف حسين بن علي.
مكتب دائرة كهرباء القويرة وقرى ومشروع الديسه ا القويرة  -داخل حرم مبنى بلدية
القويرة .
مكتب الديسة -الشارع الرئيسي.
مكتب خدمات مشتتركين العقبة – وسط البلد -شارع السعادة عمارة فندق()GOLDEN TULIP
مكاتب معان الرئيسية -خلف مجمع السفريات – طريق المحطة.
مكتب خدمات مشتركين معان – شارع الصحة المتفرع من الشارع الرئيسي.
مكتب دائرة كهرباء وادي موسى والشوبك  /وادي موسى حي االنارة الفالحات.
الشوبك /نجل -خدمات المشتركين .
مكتب تحصيل الشوبك /البلد.
مكتب ايل – الشارع الرئيسي – مخازن البلدية.
مكتب الحسينية-الشارع العام.
مكتب الجفر – الشارع الرئيسي.
مكتب المريغة -وسط سوق المريغة مقابل البلدية.
مكاتب الطفيلة الرئيسية  -حي البقيع  -قرب مديرية شرطة الطفيلة.
مكتب خدمات المشتركين الطفيلة– الشارع الرئيسي بجانب البنك العربي االسالمي.
مكتب خدمات المشتركين – بصيرا – الشارع الرئيسي.
مكتب خدمات الحسا -الشارع الرئيسي –مبنى بلدية الحسا.
مكاتب الكرك الرئيسية – الثنية – شارع عمان الكرك مقابل مثلث الشرطة.
مكتب خدمات مشتركين الثنية  -مثلث الثنية مقابل فندق الموجب السياحي.
مكتب خدمات مشتركين الكرك -البلد –شارع المستشفى االيطالي.
مكتب خدمات مشركين القصراالشارع الرئيسي خلف مديرية تربية القصر.
مكتب خدمات المزار الجنوبيا الشارع الرئيسي مثلث سول.
مكتب دائرة كهرباء األغوار الجنوبية  -بالقرب من المجمع وبجانب بئر مياه السلطة.
المكاتب الرئيسية – دير عال الشارع الرئيسي.
مكاتب خدمات المشتركين الشونة الجنوبية – مجمع بلدية الشونة الوسطى.
مكتب دائرة كهرباء الشونة الشمالية -الشارع العام مقابل مخازن بلدية الشونة الشمالية
الجهة الجنوبية.
مكتب خدمات مشتركي الشونة الشمالية -بجانب شركة االتصاالت.
مكتب خدمات مشتركي المشارع – الشارع الرئيسي -مقابل الدفاع المدني.
مكتب خدمات مشتركي الرويشد -بلدة الرويشد على الشارع الرئيسي.
مكتب خدمات المشتركين االزرق ا أزرق الشيشاني الجنوبي -الشارع الرئيسي.
صويلح –شارع الملك عبدهللا –قرب االشارة الضوئية –بجانب المدينة الصناعية.

عدد
الموظفين
304

189

203

126

267

279

67
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حجم االستثمار الرأسمالي
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في الشركة لعام  )23,922,492( 2018دينار.
الشركات التابعة للشركة
أ -يوجد شركة تابعة واحدة للشركة وهي شركة كهرباء محافظة إربد وتاليا ً معلومات عنهاا
 اسم الشركة:
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة.
 نوع الشركة:
مساهمة عامة محدودة.
 النشاط الرئيسي للشركة:
ممارسة أعمال التوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية للمستهلكين في كامل منطقة امتياز
الشركة.
 نسبة ملكية الشركة األم فيها:
 تمتلك الشركة ما مجموعه ( )4,436,800سهما ً من أسهم شركة كهرباء محافظة اربدالبالغة ( )8ماليين سهم ،وتمثل ما نسبته ( )%55.46منها ،علما ً بأن القيمة االسمية للسهم
الواحد تبلغ دينار اردني.
 عنوانها:
 إربد /ص.ب ( )46رمز بريدي ( )21110هاتفا ( )027201500فاكسا (.)027245495
 عدد موظفيها :
بلغ عدد موظفي شركة كهرباء محافظة إربد في نهاية عام  )1305( 2018موظفاً.
 ال يوجد فروع للشركة.
 المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعه ورؤوس أموالها:
تمتلك شركة توزيع الكهرباء نسبة ( )%12.03بقيمة ( )451,171سهما ً من رأس مال شركة
صناعة المعدات الكهربائية البالغة ( )3.75مليون دينار ،علما ً بأن قيمة السهم الواحد ديناراً
أردنيا ً واحداً ،وتقوم هذه الشركة بتصنيع محوالت توزيع الكهرباء ،وتستخدم الشركة جزءاً من
إنتاجها.
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 نبذة عامة عن الشركة التابعة:
سجلت الشركة لدى وزارة االقتصاد الوطني عام  1957باسم شركة كهرباء إربد األهلية وصدر
قانون امتيازها باسم شركة كهرباء لواء عجلون في عام  ،1961والذي بموجبه حصلت الشركة
على حق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لكامل منطقة االمتياز التي تضم محافظات إربد
وجرش والمفرق وعجلون.
وعليه بدأت الشركة بإجراءات تركيب محطات التوليد والتحويل وبناء خطوط التوزيع وتنفيذ
مشاريع الكهرباء في مدن وقرى منطقة االمتياز وتصفية مشاريع اإلنارة التي كانت تديرها
المجالس البلدية في حينه ،وربطها على شبكة كهربائية خاصة بالشركة.
لقد شهدت الشركة منذ عام  1961تطوراً ملحوظا ً من حيث اتساع رقعة المنطقة المخدومة
بالكهرباء وأعداد المدن والقرى المنارة ،حيث أصبح عدد المدن والقرى في نهاية عام 2018
( )326مدينة وقرية و( )927تجمعا سكنيا ً ريفياً ،وارتفع رأسمال الشركة من ( )285ألف دينار
عام  1962ليصبح ( )10مليون دينار حالياً.
ومع صدور قانون الكهرباء العام ،وتأسيس سلطة الكهرباء األردنية ،التي أوكل لها مهمة توليد
الطاقة الكهربائية في المملكة ،توقفت الشركة عن التوليد بشكل نهائي في نهاية عام ،1997
وانحصر عملها في نقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة االمتياز ،وأصبحت
تستجر حاجتها من الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية
(سلطة الكهرباء األردنية سابقاً).
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أسماء أعضاء مجلس االدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم
معالي السيد توفيق محمود كريشان  /رئيس مجلس اإلدارة.
 تاريخ الميالدا .1947
 تاريخ العضويةا .2018/3/12

المناصب والخبرات:
 رئيس قسم المحاسبة في مصفاة البترول االردنية.
 رئيس نادي خريجي جامعة بيروت العربية.
عضو مجلس النواب االردني.
1993 
1995-1994 

وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة وعضو مجلس االعيان.

 1996 - 1995 عضو مجلس األعيان األردني.
 1999 - 1997 وزير للشؤون البلدية والقروية والبيئة.
 2000 - 1999 وزير للشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير دولة للشؤون البرلمانية.
 2003 - 2001 عضو مجلس االعيان األردني.
 2004 - 2003 وزير دولة للشؤون البرلمانية وعضو مجلس األعيان.
2005 

وزير للشؤون البلدية.

 2009 - 2007 عضو مجلس النواب األردني.
 2010 - 2009 وزير الشؤون البرلمانية.
 2011 - 2010 نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية وعضو مجلس األعيان.
 2016 - 2013 عضو مجلس األعيان األردني.

معالي السيد سمير سعيد مراد  /رئيس مجلس اإلدارة
من تاريخ  2015/11/5ولغاية تاريخ 2018/2/25
 تاريخ الميالدا1957/11/12
 تاريخ العضويةا 2015 /11/ 5
المناصب والخبرات:
 وزير للعمل .2011/2010
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان اإلجتماعي .
 رئيس مجلس إدارة التدريب المهني.
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 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.
 رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل والتدرييب والتعليم المهني والتقني.
العضويات الحالية:
 رئيس مجلس إدارة التعليم من أجل التوظيف.
 عضو مجلس إدارة منتدى االستراتيجيات األردني.
 عضو مجلس االعيان حالياَ.
 نائب رئيس مجلس إدارة ميد جلف للتأمين.

سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد  /نائب الرئيس
 تاريخ الميالدا1944
 تاريخ العضويةا 2008/7/13
الخبرات العملية:
 1983 – 1977 رئيس قسم البترول في معهد الكويت لألبحاث العلمية.
 1990 – 1983 خبير للطاقة في منظمة األوبك ثم مستشار لشركات نفطية في الكويت.
 2003 – 1990 مدير عام لشركات مختلقة عاملة في مجال النفط والغاز في دولا الكويت
األردن قطر وأبو ظبي.
 2003 حتى األن مدير عام شركة التخصيص القابضة  /األردن.
 حاصل على ( )6شهادات في اإلدارة من أوهايو في أمريكا و ( )3شهادات تقدير في اإلدارة
العامة من أبو ظبي وسوريا ومصر ،مسجل باسمه ( )3حقوق اختراع.
العضويات الحالية والسابقة:
 عضو مجلس إدارة في شركة كهرباء إربد.

 عضو مجلس إدارة في شركة كهرباء المملكة حتى نهاية العام .2012
سعادة السيد حماد علي المعايطة  /عضو مجلس اإلدارة
 تاريخ الميالدا 1944
 تاريخ العضويةا 2016/4/26
المناصب والخبرات:
 موظف في وزارة الداخلية اإلدارة.
 رئيس بلدية.

Page 18

التقرير السنوي لشركة توزيع الكهرباء لعام 2018

العضويات السابقة والحالية :
 عضو المجلس االستشاري لمحافظة الكرك أربع دوارت.
 عضو مجلس األعيان .1997 – 1993
 عضو مجلس األعيان .2016 – 2012
 عضو مجلس إدارة مؤسسة االقراض الزراعي.
 عضو مجلس كلية الحقوق جامعة مؤتة.
 عضو مجلس مؤسسة إعمار الكرك.
 عضو المجلس الوطني االستشاري لمجلس النواب .80 – 78
 عضو المجلس الوطني االستشاري لمجلس النواب .82 – 80
 عضو المجلس الوطني االستشاري لمجلس النواب .84 – 82

معالي السيد عبد الكريم المالحمة  /عضو مجلس اإلدارة
 تاريخ الميالدا 1952
 تاريخ العضويةا2015/2/1
المناصب والخبرات:
 وزيراً للشؤون البرلمانية ،ومحافظا ً في وزارة الداخلية لعدة محافظات.
 نائبا ً لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المساهمة العامة (.)2016/4/15-2012/6/20
 رئيسا ً لهيئة مديري الشركة الهندية األردنية للكيماويات (.)2016-2013
 رئيسا ً لهيئة مديري شركة مناجم التطوير والتعدين (.)2016-2013

عضوية مجالس اإلدارات والشركات والجامعات:
 نائبا ً لرئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد اعتباراً من  2011/8/18حتى اآلن.
 رئيسا ً لمجلس إدارة شركة كهرباء محافظة اربد (.)2002 -1999
 رئيسا ً لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء (.)2011/8/18 -2006/6/19

سعادة السيد محمد خير هشام الصباغ  /عضو مجلس اإلدارةا
 تاريخ الميالدا 1962/6/16
 تاريخ العضويةا 2016/4/26
المناصب والخبرات:
 مستشار قانوني  /محامي.
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 شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامةا
 عضو مجلس إدارة (.)2016/4 رئيس اللجنة المالية واإلدارية. نائب رئيس لجنة العطاءات المركزية. المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي (من  2013ولغاية اآلن)ا
 عضو مجلس التأمينات (نائب الرئيس). عضو لجنة شؤون الضمان لغاية شهر .2016/4العضويات السابقة:
 رئيس المحكمة العسكرية (.)2013 – 2009
 عضو محكمة عسكرية ومستشار قانوني (.)2009 – 2004

سعادة الدكتور رسمي علي محمد بني سعيد  /عضو مجلس اإلدارة
 تاريخ الميالدا 1968
 تاريخ العضويةا 2016/4/26
المناصب والخبرات:
 المدير التنفيذي  /صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (.)JREEEF
 عمل مديراً تنفيذيا ً لعدة مؤسسات في القطاعين العام والخاص ومشاريع دولية مانحة.
 مستشار وخبير في مجال تطوير األعمال وبناء المؤسسات .
 خبير في مجال التميز المؤسسي.
 مقيم معتمد ( )AFQMلجوائز التميز الحكومي في أبوظبي ،دبي ،عجمان ،الشارقة واألردن.

معالي الدكتور طارق محمد خليل حموري/عضو مجلس اإلدارة ولغاية تاريخ 2018/6/12
 تاريخ الميالدا 1975/10/5
 تاريخ العضويةا  2016/4/26ولغاية تاريخ 2018/6/12
المناصب والخبرات:
 أستاذ مشارك  /كلية الحقوق – الجامعة األردنية ( – 2011حتى اآلن).
 شريك  /شركة الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية ( – 2004حتى اآلن).
 أستاذ كرسي اليونسكو  /كلية الحقوق – الجامعة األردنية ( – 2004حتى اآلن).
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عضويات مجالس اإلدارة والشركات والجامعة الحالية:
 عضو مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ( – 2011حتى اآلن).
 عضو مجلس إدارة المعهد القضائي ( – 2015حتى اآلن).
 عضو مجلس إدارة شركة السمرا لتوليد الكهرباء ( – 2015حتى اآلن).
 عضو مجلس إدارة البنك األهلي األردني (  – 2017حتى اآلن).

عضويات مجالس اإلدارة والشركات والجامعات السابقة:
 رئيس الدائرة القانونية  /الجامعة األردنية (.)2012
 عميد كلية الحقوق  /الجامعة األردنية (.)2014 – 2012
 عضو مجلس أمناء جامعة جدارا (.)2008 – 2006

معالي الدكتور مصطفى شنيكات  /عضو مجلس إدارة
تاريخ الميالدا 1950
تاريخ العضويةا 2018/11/11
المناصب والخبرات:
 1975 عمل طبيبا ً في عيادته الخاصة.
 1978-1982 رئيس لجنة اطباء البلقاء في فرع نقابة االطباء في المحافظة.
 1982-1986 سكرتير الطبيب العام.
 1987-1989 عضو مجلس نقابة االطباء.
 1993 عضو في مجلس النواب الثاني عشر.
 1997 -1996 وزير الزراعة.
 2003 -2007 عضو في مجلس النواب الرابع عشر.
 2012 -2010 عضو في مجلس النواب السادس عشر.
 2012 -2016 عضو في مجلس النواب السابع عشر.
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 2016 -2010عضو البرلمان العربي.
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أسماء أعضاء اإلدارة العليا للشركة ونبذة تعريفية عن كل منهم
م .حسان أحمد سالمة ذنيبات  /المدير العام
 تاريخ الميالد ا 1957
 تاريخ التعيين ا 1981/ 11/ 7
 بكالوريوس هندسة كهربائية  /قوى 1981
الخبرات العملية:
 1981 عمل في عدة مواقع وظيفية في منطقة توزيع الكرك والطفيلة ابتدا ًء من مهندس كهرباء ،ثم
مدير منطقة ،ثم مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء الكرك حتى تاريخ .2014/4/20
 2014/4/29 - 2014/4/21 نائبا ً للمدير العام للشركة .
2014/12/31 - 2014/4/30 مديراً عاما ً للشركة باإلنابة .
 من شهر ()2014/6عضواً في هيئة المديرين في شركة صناعة المعدات الكهربائية.
 من شهر ( )2014/5عضواً في اللجنة التوجيهية العليا لمشروع كهربة الريف األردني.
 رئيسا ً للجنة التوزيع في االتحاد العربي للكهرباء.
 2015/1/1 وحتى اآلن مديراً عاما ً للشركة.

م .ريم "محمد سعيد" أحمد حمدان  /نائب المدير العام ومساعد المدير العام لشؤون التنظيم
والتخطيط  /المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1969
 تاريخ التعيين ا 1993/2/20
 بكالوريوس هندسة كهربائية 1993/
الخبرات العملية:
 2008 - 1993 تدرجت في عدة مواقع وظيفية ابتدا ًء من مهندسة دراسات إلى رئيس قسم دراسات
المشتركين ثم مديراً لدائرة التخطيط.
 2009 - 2008 مساعداً للمدير العام للشؤون الفنية.
 2008/8 أمينا ً لسر لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وحتى .2013/9/19
 2008/8 ولغاية  2015/12/31أمينا ً لسر مجلس اإلدارة .
 2005 وحتى اآلن عضواً في لجنة التخطيط المنبثقة عن االتحاد العربي للكهرباء.
 2009 /8/10 وحتى اآلن مساعداً للمدير العام لشؤون التنظيم والتخطيط.
 2015/7/1 وحتى اآلن نائبا ً للمدير العام.

Page 22

التقرير السنوي لشركة توزيع الكهرباء لعام 2018

السيد فراس فاروق كمركجي  /نائب المدير العام ومساعد المدير العام للشؤون الماليـة /
المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد 1968 :
 تاريخ التعيين 1999/11/30 :
 بكالوريوس محاسبة  ،1992/شهادة (2001 /)ACPA
الخبرات العملية:
 1999 -1992 عمل محاسبا ً ومدققا ً ماليا ً في شركات متعددة.
 2004 -1999 محلالً ماليا ً  /إدارة الشؤون المالية.
 2007-2004 رئيسا ً لقسم المراجعة الداخلية  /دائرة المالية والحسابات.
 2010 -2007 مديراً للدائرة المالية.
 2010/5/10 وحتى اآلن مساعداً للمدير العام للشؤون المالية.
 أمينا ً لسر اللجنة المالية واإلدارية المنبثقة عن مجلس اإلدارة لغاية تاريخ .2015/12/31
 2016 /1/1 وحتى اآلن أمينا ً لسر مجلس اإلدارة .
 2017/1/1 وحتى اآلن نائبا ً للمدير العام.

م .عدنان فالح مصلح الهباهبة  /مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الفنية المساندة /
المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1958
 تاريخ التعيين ا 1990/3/3
 بكالوريوس هندسة كهربائية 1983/
الخبرات العملية:
 1990 - 1983 مهندس مقيم وإشراف على أعمال التمديدات الكهربائية للمباني والمصانع.
 2002 - 1990 عمل مهندس توزيع ثم مديراً لمنطقة توزيع كهرباء الطفيلة في شركة توزيع الكهرباء
(سلطة الكهرباء األردنية سابقاً).
 2006 - 2003 رئيسا ً لقسم الخطوط في منطقة معان في شركة الكهرباء الوطنية.
 2008 - 2007 مديراً للدائرة الفنية في منطقة توزيع كهرباء الكرك.
 2012 - 2008 مديراً لدائرة الصيانة والتشغيل في منطقة توزيع كهرباء العقبة ،ثم مديراً تنفيذيا ً لنفس
المنطقة.
 2014/5/30 – 2012/10 مديراً تنفيذيا ً في المكاتب الرئيسية.
 2016/5/2 -2014/6/1 مديراً تنفيذيا ُ لمنطقة توزيع كهرباء العقبة.
2017/3/31 - 2016/10/9 مستشاراً للمدير العام .
 2017/4/1 وحتى اآلن مساعداً للمدير العام لشؤون الخدمات الفنية المساندة .
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م .سعيد حامد محمد عبيدات  /المدير التنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء وادي األردن والشرقية
 تاريخ الميالد ا 1960
 تاريخ التعيين ا 1991/11/9
 بكالوريوس هندسة كهربائية 1989/
الخبرات العملية
 2000 - 1991 مهندس كهرباء في منطقة توزيع كهرباء معان.
 2000 وحتى اآلن تدرج في عدة مناصب وظيفية في منطقة وادي األردن والشرقية ابتدا ًء من رئيس
القسم الفني ثم مديراً للدائرة الفنية وانتها ًء بالمدير التنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء وادي األردن
والشرقية منذ تاريخ .2010/6/15

م .ياسين محمد آل خطاب  /مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية  /المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1970
 تاريخ التعيين ا 1992/8/23
 بكالوريوس هندسة ميكانيكية 1992 /
الخبرات العملية:
 عمل في سلطة الكهرباء األردنية ،ومن ثم شركة الكهرباء الوطنية ،حيث تدرج في الوظائف التاليةا-
 1994/12/30 –1992/8/23 مهندسا ً متدرباً.
 1999/2/22 – 1994/12/31 مهندساً /دائرة اللوازم والمستودعات.
 2006/12/31 -1999/2/23 رئيسا ً لقسم المواد والمستودعات /دائرة اللوازم والمستودعات.
 بتاريخ  2007/1/1تم إعارته من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركة توزيع الكهرباء ،ليعمل مديراً
لدائرة النقليات.
 2007/6/1 تم تعيينه مديراً لدائرة النقليات في شركة توزيع الكهرباء.
 2013/5/1 وحتى اآلن مساعداً للمدير العام للشؤون اإلدارية.
 2018/1/1 ولتاريخه أمينا ً لسر اللجنة المالية وألدارية المنبثقة عن مجلس االدارة.

المهندس سهم المجالي  /المدير التنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء الكرك
 تاريخ الميالد ا 1976
 تاريخ التعيين ا 1999/11/17
 بكالوريوس هندسة كهربائية  /قوى 1999
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الخبرات العملية:
 1999/11/17 مهندس كهرباء في منطقة توزيع كهرباء الكرك.
 2007/3/14 – 2004/2/5 تكليف القيام بأعمال رئيس قسم التصميم والتركيبات بالوكالة منطقة
توزيع كهرباء الكرك.
 2009/7/10 – 2007/3/15 رئيسا ً لقسم التشغيل والصيانة في الدائرة الفنية  /منطقة توزيع كهرباء
الكرك.
 2014/4/20 – 2009/7/11 مديراً للدائرة الفنية في منطقة توزيع كهرباء الكرك.
 2014/4/21 وحتى اآلن مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء الكرك.

م .بدر موسى طشطوش  /مساعد المدير العام للشؤون الفنية /المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1968
 تاريخ التعيين ا 1993/2/1
 بكالوريوس هندسة كهربائية1992 /
الخبرات العملية:
 2009/9 -1993 تدرج في عدة مواقع وظيفية في منطقة توزيع كهرباء العقبة ابتدا ًء من مهندس
كهرباء ،ومن ثم رئيسا ً للقسم الفني ومديراً للدائرة الفنية ،ومن ثم مديراً لدائرة الشبكات الكهربائية.
 2012/9 -2009/10 مديراً لدائرة المشاريع – الشؤون الفنية.
 2014/5/31 – 2012/10 مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء العقبة بالوكالة.
 2015/9/30 - 2014/6/1 مديراً لدائرة الهندسة والتشغيل  /المكاتب الرئيسية.
 2015/10/1 وحتى اآلن مساعد المدير العام للشؤون الفنية.

م .خالد الزيدانيين /المدير التنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء العقبة
 تاريخ الميالد ا 1973
 تاريخ التعيين ا 1993/12/2
 بكالوريوس هندسة كهربائية  /قوى 2003
الخبرات العملية:
 2007/7/31 – 2004/1/1 مهندس كهرباء في منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
 2005/3/16 تكليف القيام بأعمال رئيس القسم الفني في منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
 2007/6/23 نقل إلى منطقة توزيع كهرباء العقبة بنفس مسماه الوظيفي (رئيس قسم).
 2009/10/31 – 2007/8/1 رئيسا ً لقسم التشغيل والصيانة  /الدائرة الفنية في منطقة توزيع كهرباء
العقبة.
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 2009/11/1مديراً لدائرة الصيانة والتشغيل في العقبة.
 2012/10/1نقل إلى منطقة توزيع كهرباء الكرك.
 2014 /4/20 - 2014/2/15مديراً لدائرة كهرباء وادي موسى والشوبك.
 2016/10/8 - 2014 /4/21مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
 2016/10/9وحتى اآلن مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع العقبة.

م .سامي الزواتين  /مساعد المدير العام لوحدة االنشطة غير اآلساسية وتطوير األعمال /
المكاتب الرئيسية







تاريخ الميالد ا 1975
تاريخ التعيين ا 2000/5/20
بكالوريوس هندسة قوى كهربائية/ 1999 -جامعة اليرموك
ماجستير هندسة قوى كهربائية / 2012 -جامعة اليرموك.
شهادة مدير طاقة ( )CEMوشهادة مهنية في الطاقة المتجددة ( )REPمن رابطة مهندسي الطاقة
االمريكية.
شهادة مهنية في الطاقة المتجددة ( )REPمن اكاديمية الطاقة المتجددة ( -)RENACالمانيا.

الخبرات العملية:
 2000/5/20 مهندس كهرباء في منطقة توزيع كهرباء وادي االردن والشرقية.
 2007/3/14 -2005/3/16 رئيس قسم التشغيل والصيانة  -الدائرة الفنية  /وادي االردن والشرقية.
 2009/10/23 – 2007/3/15 رئيسا ً لقسم المحطات  -الدائرة الفنية  /وادي االردن والشرقية.
 – 2009/10/24 ولتاريخه مديراً لدائرة التنظيم والطاقة المتجددة.
 2017/1/22 وحتى اآلن مساعداً للمدير العام لوحدة االنشطة غير االساسية وتطوير االعمال.
 عضو لجنة الطاقة المتجددة -االتحاد العربي للكهرباء.
 عضو اللجنة الفنية لسيجري االردنية .
 عضو لجنة مراجعة كود التوزيع  ،وعضو لجنة مراجعة كود الشبكة .

م .عبد الحفيظ الخلفات  /المدير التنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء الطفيلة
 تاريخ الميالد ا 1978
 تاريخ التعييين 2004/7/18 :
 بكالوريوس هندسة كهربائية  /قوى .2004
الخبرات العملية:
 2004/7/18 مهندس كهرباء في منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
 2008/4/24 رئيسا ً لقسم الشبكات والمحطات في منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
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 2016/10/8 -2013/10/1 مديراً للدائرة الفنية في منطقة توزيع كهرباء الطفيلة .
 2017/1/31 -2016/10/9 مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء الطفيلة بالوكالة.
 2017/2/1 وحتى اآلن مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء الطفيلة.

م .عبد اللطيف كريشان /المدير التنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء معان من تاريخ
2018/2/1
 تاريخ الميالد ا1969
 تاريخ التعييين ا 2000/2/17
 بكالوريوس هندسة قوى وتوزيع 1994 /
الخبرات العملية:
 2000/2/17 مهندس كهرباء في معان .
2003/1/27 - 2002/2/1 تسيير أعمال قسم التصميم والتركيبات.
 2003/12/31 - 2003/ 2/1 تكليف القيام بأعمال رئيس قسم التصميم والتركيبات  /معان .
 2007/6/30 - 2004/1/1 رئيس قسم التصميم والتركيبات  /معان .
 2014/6/9 - 2007/7/1 مديرا للدائرة الفنية  /معان.
 2017/9/3 - 2014/6/10 مديرا لدائرة كهرباء وادي موسى والشوبك.
 2018/1/31 -2017/9/4 تسيير أعمال مدير تنفيذي لمنطقة توزيع كهرباء معان .
 2018/2/1 وحتى اآلن مديراً تنفيذيا ً لمنطقة توزيع كهرباء معان.

الدكتور يحيى محمد مفلح القضاة  /أمين سر لجان العطاءات  /المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1969
 تاريخ التعيين ا 1996/1/20
 بكالوريوس محاسبة  - 1995/ماجستير محاسبة -2005 /دكتوراة محاسبة2015 /
الخبرات العملية:
 1997 – 1996 محاسبا ً في قسم التأمين  -الدائرة المالية  /سلطة الكهرباء األردنية.
 1999 – 1997 محاسبا ً في قسم التمويل  -الدائرة المالية  /شركة الكهرباء الوطنية.
 2000 – 1999 محاسبا ً في قسم التخطيط المالي والخزينة  -دائرة المالية والحسابات  /شركة توزيع
الكهرباء.
 2004 – 2000 رئيسا ً لقسم المراجعة الداخلية  /دائرة المالية والحسابات.
 2007 – 2004 رئيسا ً لقسم التخطيط المالي  /دائرة المالية والحسابات.
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 2007 وحتى اآلن مديراً ألمانة سر لجان العطاءات  -أمين سر لجنتي العطاءات المركزية والفرعية.
 2012 – 2009 مديراً لدائرة اللوازم والمستودعات /مساعدية الشؤون المالية في الشركة.

السيد حمزة محمود عبد اللطيف البربراوي  /مدير دائرة التدقيق الداخلي/المكاتب الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1965
 تاريخ التعييين ا 1993/9/26
 بكالوريوس محاسبة 1989 /
الخبرات العملية:
 1993 – 1989 محاسبا ً لدى  /شركات متعددة.
 2008 – 1993 مدققا ً داخليا ً لسلطة الكهرباء االردنية حتى عام  ،1997شركة الكهرباء الوطنية حتى
عام  ،1999شركة توزيع الكهرباء حتى عام .2008
 2010 – 2008 رئيسا ً لقسم التدقيق الداخلي  /شركة توزيع الكهرباء.
 2013/9/22 أمينا ً لسر لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس ولتاريخه.
 2010 وحتى األن مديراً لدائرة التدقيق الداخلي.

األستاذ زكريا فالح خليل المجالي  /مدير الدائرة القانونية ومتابعة القضايا /المكاتب
الرئيسية
 تاريخ الميالد ا 1964
 تاريخ التعيين ا 2002/2/9
 بكالوريوس قانون1987 /
الخبرات العملية:
 2002 – 1993 محاميا ً ومزاوالً لدى كافة المحاكم.
 2007 – 2002 محاميا ً لدى شركة توزيع الكهرباء.
 2016/1/1 وحتى  2017/12/31أمينا ً لسر اللجنة المالية واإلدارية المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 2007 وحتى اآلن مديراً للدائرة القانونية ومتابعة القضايا في الشركة.
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م .عبد الرحمن كمال نزال  /مدير دائرة التصنيع
 تاريخ الميالد ا 1960
 تاريخ التعيين ا 1985/5/20
 بكالوريوس هندسة مدنية 2007/
الخبرات العملية:
 1985وحتى اآلن تدرج في العمل في عدة مواقع وظيفية بدايةً في منطقتي العقبة والطفيلة ،ومن ثم في
المكاتب الرئيسية ودائرة التصنيع ،حيث عمل في وظائف فنية ،ومن ثم مهندسا ً مدنيا ً  ،ثم تم ترفيعه إلى
وظيفة رئيس قسم ضبط الجودة ،الى أن تم ترفيعه بتاريخ  2016/8/1لوظيفة مديرلدائرة التصنيع وحتى
تاريخه.
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أسممماء كبممار مممالكي أسممهم الشممركة الممذين يملكممون ( %5فممأكثر) مممن رأس مممال الشممركة وعممدد األسممهم
المملوكة لكل منهم في عام  2018مقارنة مع عام :2017
الرقم

االســــم

عدد األسهم كما في
2017/12/31

النسبة
المئوية

عدد األسهم كما في
2018/12/31

النسبة
المئوية

1

شركة كهرباء المملكة

10,000,000

%100

10,000,000

%100

 الوضممع التنافسممي للشممركة ضمممن قطمماع نشمماطها وأسممواقها الرئيسممية وحصممتها مممن السمموق المحلممي
وكذلك حصتها من األسواق التجارية:
ال يوجععد للشععركة أي منععافس ضععمن قطععاع نشععاطها ،حيععث أنهععا تعمععل بموجععب رخصععة للتوزيععع والتزويععد
بالتجزئة اعتباراً من تاريخ  2008/7/2ضمن منطقة محددة لها.


درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عممالء رئيسميين "محليما خ وخارجيماخ" فمي حمال كمون ذلمك
يشكل " "%10من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو اإليرادات على التوالي:
تعتمععد الشععركة بشععكل رئيسععي علععى شععراء الطاقععة الكهربائيععة مععن شععركة الكهربععاء الوطنيععة وبيعهععا
للمشتركين في مناطقها ضمن تعرفة محددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
تعتبر شركة ميعاه األردن (مياهنعا) معن العمعالء الرئيسعيين للشعركة ،حيعث شعكلت قيمعة الطاقعة المباععة
لشركة مياهنا خعالل ععام  2018معا نسعبته ( )%17,7معن إجمعالي قيمعة مبيععات الشعركة ،وذلعك ععن
استهالك الطاقة الكهربائية لمختلف مشاريعها والتي تتركز في الزارة /ماعين وميعاه الصعبيحي ،وميعاه
االزرق.
الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمع بها الشركة أو أي من منتجاتها:

-

قانون الكهرباء العام المؤقت رقم ( )64لعام  ،2002والذي صدر بتاريخ  ،2002/8/27بهدف تطعوير
قطاع الكهرباء في المملكة.
تعمل الشركة بموجب رخصة للتوزيع والتزويد بالتجزئة اعتباراً معن تعاريخ  ،2008/7/2صعادرة ععن
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهي سارية المفعول لمدة  25عاماً.
يتم إعفاء السلع الرأسمالية والمواد واألجهزة واللوازم اإلنتاجية ،التي تدخل في صلب مشعاريع الشعركة
من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات استناداً إلى قعرار مجلعس العوزراء رقعم ()3188
المتخعذ فعي جلسعته المنعقععدة بتعاريخ  2000/2/29والمبلعغ للشعركة بموجععب كتعاب رئاسعة العوزراء رقععم
 2828/4/11/12تععععععاريخ  2000/3/2وكتععععععاب رئاسععععععة الععععععوزراء رقععععععم  1604/4/11/12تععععععاريخ
.2010/1/21
تضععمن الحكومععة للشععركة تحقيععق حععد أدنععى مععن األربععاح السععنوية لمسععاهميها اسععتناداً لمنهجيععة التعرفععة
الكهربائية الملحقة برخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة ،والتي تحدد عائد للشركة ليكون معادالً لمتوسط
كلفة رأس المال المرجح ( (WACCلألنشطة االساسية.

-



-

-

 -ال يوجد أي براءات اختراع حصلت الشركة عليها.
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التقرير السنوي لشركة توزيع الكهرباء لعام 2018

القممرارات الصممادرة عممن الحكومممة أو المنظمممات الدوليممة أو غيرهمما التممي لهمما أأممر علممى عمممل الشممركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية:
 تم تعديل تعرفعة الجملعة للطاقعة الكهربائيعة المباععة معن شعركة الكهربعاء الوطنيعة لشعركة توزيعع الكهربعاء
خععالل عععام  ، 2018حيععث إسععتمر العمععل بموجععب التعرفععة الكهربائيععة اعتبععاراً مععن  2018/10/1ولغايععة
.2018/12/31
تعرفة الجملة للطاقة الكهربائية المباعة من
شركة الكهرباء الوطنية لشركة توزيع الكهرباء

تعرفة التزويد النهاري (فلس /ك.و.س)
تعرفة التزويد الليلي (فلس /ك.و.س)
تعرفة الحمل األقصى (دينار /ك.و)

التعرفة اعتباراخ
من 2018/10/1ولغاية
2018/12/31

 64,85فلس
 54,78فلس
 2,98دينار

المخاطر التي تواجه الشركة:
 ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير عليها.
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الهيكل التنظيمي لعام 2016

يضاف الحقا ً
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عدد موظفي الشركة والشركة التابعة وفئات تأهيلهم
بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة حتى نهاية العام ( )1435موظفاً ،في حين بلغ عدد موظفي الشركة
التابعة ( )1305موظفاً ،مقسمين حسب مؤهالتهم العلمية.
عدد الموظفين العاملين في الشركة االم وفي الشركة التابعة (شركة كهرباء محافظة إربد)
وفئات تأهيلهم.
المؤهل العلمي

عدد موظفي الشركة األم في
نهاية عام 2017

عدد موظفي الشركة التابعة (شركة كهرباء
محافظة إربد) في نهاية عام 2017

دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
أقل من ثانوية عامة

4
27
301
170
537
396

33
234
238
528
272

إجمالي عدد الموظفين

1435

1305

برنامج التدريب والتأهيل لموظفي الشركة
تولي الشركة االهتمام بتأهيل وتطوير الكادر البشري من أجل تحقيق أهدافها وتطوير مستوى إنتاجيتهم،
وخالل عام  2018عملت على تطوير وتنمية أداء العاملين فيها ،من خالل إيفادهم في دورات تدريبية في
مختلف المجاالتا الفنية ،والمالية ،واإلدارية ،والمشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية الداخلية
والمهمات الرسمية ذات الصلة بطبيعة العمل.
 الجدول التالي يوضح الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والمهمات الرسمية الخارجية ،وعددالمشاركين فيها خالل العامين (: )2018-2017
البيان
دورات تدريبية
ورش عمل تدريبية ،مؤتمرات ،ندوات تدريبية،
وأيام علمية
مهمات رسمية خارجية
المجموع
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خالل عام 2018

خالل عام 2017
العدد

المشاركون

العدد

المشاركون

21

160

2

2

43

347

20

204

50

127

34

49

114

634

56

255

 كمممممممممما يوضمممممممممح الجمممممممممدول التمممممممممالي (البمممممممممرامج التدريبيمممممممممة ،ورش العممممممممممل ،الممممممممممؤتمرات،النمممممممممدوات ،واأليمممممممممام العلميمممممممممة )،وأعمممممممممداد المممممممممموظفين المشممممممممماركين فيهممممممممما خمممممممممالل عمممممممممام
(:)2018
 -1الدورات التدريبية:
اسم البرنامج

عدد المشاركين

الرقم
-1

برنامج تدريبي بعنوان " مبادئ وأسس التأمين"

1

-2

برنامج تدريبي على جهاز ABB String Inverter

1

المجموع

2

 -2ورش العمل التدريبية :
اسم البرنامج

عدد المشاركين

الرقم
.1

ورشة عمل بعنوان التدريب على برمجية AMI

11

.2

ورشة عمل بعنوان Leadership Advanced For Women

7

.3

ورشة عمل بعنوان التدريب على عدادات HEXING

10

.4

ورشة تدريبية على بوابة الحكومة اإللكترونية

1

.5

ورشة عمل إطار المنهاج لبرنامج أخصائي السالمة والصحة المهنية

1

.6

ورشة عمل بعنوان تركيب أغطية أسالك الضغط المتوسط

8

.7

ورشة عمل حول الفقد الكهربائي

19

.8

ورشة عمل على عطاء الفوترة Billing -

51

.9

ورشة عمل بعنوان الطاقة المتجددة بالتعاون بين مؤسسة التدريب المهني
والحكومة السنغافورية

4
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.10

ورشة عمل بعنوان )Energy Auditing Professional (EAP

11

.11

ورشة عمل بعنوان Energy Storage System

4

.12

ورشة عمل بعنوان & CMVP Certified Measurement
Verification Professional

8

.13

ورشة عمل بعنوان Advanced Building Recommissioning

8
143

المجموع

 -3المؤتمرات :
الرقم
-1
-2

اسم البرنامج
مؤتمر سيجري االردن بعنوان التحديات والمعيقات
لمستقبل أنظمة الطاقة الكهربائية
المؤتمر العام لإلتحاد العربي للكهرباء
المجموع

عدد المشاركين
7
3
10

 -4الندوات التدريبية:
اسم البرنامج

عدد المشاركين

الرقم
-1

ندوة بعنوان Quality Hathaway Monitoring Systems

3

-2

ندوة بعنوان Siemens Protection Devices

2

-3

المنتدى الدولي اإلستثماري الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة IIFREEE

3

المجموع
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8

 -5األيام العلمية :
الرقم
-1

-2

اسم البرنامج

عدد المشاركين

محاضرة بعنوان اإلسعافات األولية – الدفاع
المدني

32

محاضرة فنية بعنوان كتابة األوراق العلمية
وإعداد وتقديم العروض والتقارير الفنية
ومهارات اإلتصال الفعال ومهارات التفاوض

11
43

المجموع

مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
* قاممممممممممت الشمممممممممركة خمممممممممالل عمممممممممام  2018بتمممممممممدريب ( )141متمممممممممدربا خ لحسممممممممماب مؤسسمممممممممات
المجتمع المحلي وعلى النحو التالي:
جهة التدريب

عدد المتدربين منذ  2018/1/1و لغاية 2018/12/31

وزارة األشغال العامة واإلسكان

11

طالب الجامعات وكليات المجتمع (أأناء الدراسة)

105

مؤسسة التدريب المهني

6

نقابة المهندسين األردنيين

2

تدريب الطلبة العرب واألجانب

-

تدريب الجامعيين والدبلوم لمدة ( 6أشهر )

17

المجموع

141

 متابعة تدريب الدفعة السابعة عشر من متدربي مركز التدريب الكهربائي والبالغ عددهم ()87متدرب ،موزعين على مختلف مواقع عمل الشركة.
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انجازات عام  2018في ارقام

البيان

2017

2018

التغير ()%

إجمالي الموجودات  /دينار

399,912,191

496,364,432

% 24

أجمالي إيرادات التشغيل  /دينار

300,275,468

308,513,385

%3

مجموع حقوق المساهمين  /دينار

20,760,715

27,734,888

% 3,2

صافي األرباح  /دينار

7,381,434

13,474,173

% 83

الطاقة المباعة  /ج.و.س

313,874

3,154982

% 0,5

الطاقة المباعة  /مليون دينار

299,082

308,560

% 3,2

الطاقة المشتراة  /ج.و.س

356,239

358,163

% 0,5

الطاقة المشتراة  /مليون دينار

262,340

239,573

()% 1,05

معدل سعر البيع  /فلس/ك.و.س

95,3

97,8

% 2,6

معدل سعر الشراء  /فلس/ك.و.س

73,6

72,4

()% 1,6

الحمل األقصى /م.و

561

563

% 0,4

الفاقد الكهربائي % /

11,89

11,88

-

عدد المشتركين  /مشترك

245,593

253,491

% 3,2

أطوال شبكات الجهد المتوسط  /كم

5888

6095

% 3,5

أطوال شبكات الجهد المنخفض  /كم

7136

7404

% 3,7

عدد محوالت التوزيع  /محول

5402

5665

% 4,8

عدد الموظفين  /موظف

1444

1435

( )%0,6
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االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
أوالخ :اإلنجازات اإلدارية
تطور العاملين في الشركة
تؤمن الشركة بأن موظفيها هم رأسمالها البشري ،وأنهم عماد نجاحها وتحقيق أهدافها والمنطلق لزيادة
اإلنتاجية فيها ،ومن هنا أولت اهتماما ً بالغا ً بتطوير قدرات الموظفين وتأهيلهم ،واستقطاب القوى البشرية
المؤهلة القادرة على االستجابة الحتياجات العمل المختلفة.
 بلغ عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية العام ( )1435موظفاً ،منهم ( )1368موظفا ً يعملونضمن نشاط التوزيع و( )67موظفا ً يعملون ضمن نشاط التصنيع ،وقد انتهت خدمات ()14
موظفا ً ألسباب مختلفة.
 وتتوزع العمالة المشار إليها وفقا ً لمجال الوظائف التي يشغلونها وأماكن العمل والمؤهالتالعلمية والمهنية التي يحملونها على النحو التالي ا-

نوع التعيين
دائم
عقد
مياومة
متدرب
المجموع

أعداد العاملين في الشركة حسب نوع التعيين لألعوام ()2018 - 2014
2017
2016
2015
2014
1267
1309
1261
1149
76
41
132
43
14
14
6
15
87
89
90
1444
1453
1354
1297
أعداد العاملين (موظفين ،مياومة ،فنيين ،متدربين) في الشركة
حسب الجنس لعام 2018
العدد
الجنس
1324
ذكر
111
أنثى
أعداد العاملين في الشركة حسب الجنس لعام 2018
8%
ذكر
أنثى
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92%

2018
1403
32
1435

العام

هندسية إدارية

2014
2015
2016
2017
2018

129
146
143
144
142

العام
2014
2015
2016
2017
2018

94
118
114
131
129

المكاتب
الرئيسية
252
274
296
302
304

أعداد العاملين في الشركة حسب مجال الوظيفة
لألعوام ()2018 - 2014
فنية +فني خدمات
خدمات
مالية حاسوب
مساندة
متدرب
مشتركين
143
584
189
19
124
167
565
195
18
139
175
640
198
25
144
173
607
198
26
151
168
617
198
27
154
توزيع العاملين في الشركة حسب منطقة العمل
لألعوام ()2018 - 2014
وادي األردن
مصنع
الكرك الطفيلة
والشرقية
األعمدة
107
220
262
80
116
232
267
79
126
264
280
84
127
272
281
68
126
267
279
67

معان
190
195
208
205
203

توزيع العاملين في الشركة حسب منطقة العمل
لألعوام ()2018 - 2014
توزيع العاملين في الشركة حسب منطقة العمل
لألعوام ()2018-2014

19%

15%

6%

15%
8%

20%
17%

العقبة
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معان

الطفيلة

الكرك

وادي األردن والشرقية

مصنع األعمدة

المكاتب الرئيسية

مياومة المجموع
15
6
14
14
-

1297
1354
1453
1444
1435

العقبة المجموع
186
191
195
189
189

1297
1354
1453
1444
1435

تطوير أنظمة وتعليمات وأدلة وإجراءات العمل والهياكل التنظيمية
نظراً لكون التطوير اإلداري يعتبرمرجعا ً أساسعيا ً ووسعيلة رئيسعية لتنفيعذ سياسعات الشعركة فعي مجعال
الموارد البشرية وإعداد وتطوير أنظمة وتعليمات الشعركة وإجعراءات وأدلعة العمعل المختلفعة ،وكونعه يقعدم
من خاللها كل ما من شأنه إحداث التغيير إلى األفضل ،فإن حدود التطوير اإلداري التقتصعر علعى دائعرة
او قسم بحد ذاته  ،كونه يحدث نقله نوعية شاملة على جميع المسعتويات االداريعة ولمختلعف النشعاطات فعي
الشركة  ،وتحقيقا ً لذلك فقد كان من أبرز االنجازات على هذا الصعيد خالل عام  ،2018مايلي ا
األنظمة الداخلية
تم إجراء بعض التعديالت الضرورية على االنظمة الداخليعة ذات الصعلة بعالموظفين ،وذلعك بهعدف تحقيعق
المزيد من الرعاية للعاملين في الشركة  ،والتي شملتا





نظام موظفي الشركة رقم ( )2لسنة 1997ومالحقه.
النظام الداخلي لتنظيم العمل رقم ( )9لسنة .2002
نظام صندوق التأمين الصحي رقم ( )6لسنة .2000
نظام صندوق االدخار لموظفي الشركة رقم (  )5لسنة .2009

التعليمات التنظيمية
 تم اصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بحوافز محامي المناطق رقم ( )62لسنة.2018 تم إجراء التعديالت الالزمة على التعليمات التنظيمية التاليةا التعليمات التنظيمية للدوام واالجازات رقم ( )20لسنة. 2003
 التعليمات التنظيمية لتوزيع الحوافز على العاملين في االعمال التي تخص النشاط غير االساسي في
الشركة رقم ( )60لسنة .2017

أدلة العمل المختلفة
 تم تحديث أدلة العمل المختلفة خالل فترات مختلفة عام  ،2018وهيا دليل الصالحيات الخاص بمجلس االدارة ورئيس المجلس.
 دليل الصالحيات الخاص بالمدير العام.
 دليل الصالحيات الخاص بالوظائف القيادية واالشرافية لكافة الجوانب المالية واالدارية والفنية .
 دليل صالحيات اللجان المختلفة والتي تشمل ( لجنة صندوق التأمين الصحي  ،لجنة شؤون
الموظفين ،لجنة صندوق التأمين االجتماعي ،لجنة صندوق االسكان ،لجنة صندوق االدخار ،لجنة
الحوافز ...الخ).
 الدليل اإلرشادي لتعليمات وقواعد السالمة العامة.
 الدليل التنظيمي للشركة.
 أدلة الوصف الوظيفي (الوظائف /االقسام).
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 دليل إجراءات العمل.
 دليل الموظف والمتدرب .
 كما تم تحديث الدليل االرشادي لكل من ا( قيادة المركبات داخل الموقع ،ودليل مقاولي وزوار الشركة).باالضافة الى ما ذكر أعاله ،فقد تم إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
باللغتين (العربية ،واالنجليزية).
الهيكل التنظيمي للشركة
تم إجراء التعديالت الالزمة على الهيكل التنظيمي للشركة لجميع مناطق عملها  ،في ضوء استحداث عدد
من الدوائر واالقسام ،وفقا ً لما إقتضته طبيعة العمل.
اإلمتيازات الوظيفية
إستمرت الشركة بمنح موظفيها العديد من اإلمتيازات الوظيفية منهاا
 خصم كهرباء بنسبة ( )%75على االستهالك الشهري للمعينين قبل .2013/8/15
 االشتراك في صناديقا التأمين االجتماعي ،التأمين الصحي ،اإلسكان ،االدخار ،والتأمين الصحي بعد
التقاعد.
 إشراك جميع الموظفين بأحكام قانون الضمان االجتماعي ،وبوليصة التأمين على الحياة وضد
الحوادث.
 رواتب ا الثالث عشر ،والرابع عشر ،والخامس عشر.
 صرف منحة دراسية جزئية لكافة أبناء العاملين في الشركة ممن انهوا الثانوية العامة وإنطبقت عليهم
الشروط الواردة في التعليمات التنظيمية الخاصة بذلك خالل عام .2018
 صرف الحوافز السنوية ،وذلك بنا ًء على التعليمات التنظيمية التي أصدرت لهذه الغاية.

منجزات تطويرية أخرى
حرصا ً من ادارة الشركة على تحقيق التواصل بين جميع الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية،
ونقل المعرفه لكافة العاملين ،فقد تم إجراء مايليا







متابععععة أعمعععال التطعععوير االداري علعععى نظعععام ( )man powerمعععع دائعععرة تكنولوجيعععا المعلومعععات
والشبكات ،ليتسنى لجميع الموظفين االطالع عليها ،وااللمام بما جاء فيها.
تحديث البرنامج المحوسب الخاص بالمنح الدراسية الممنوحة البناء العاملين في الشركة.
تقديم إستشارات إدارية وفنية ومالية مختلفة لجهات خارجية.
اعداد الدراسات االدارية الالزمة في الجوانب االدارية التي تهم عمل الشركة .
اعداد الخطط التنفيذية واالستراتيجية العمال الشركة ومتابعة تقييمها بشكل دوري .
اعداد االستبيان الخاص بالرضى الوظيفي للمعوظفين العذين علعى رأس عملهعم  ،والمعوظفين التعاركين
للعمل ،وتحليله حسب االصول.
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األرشفة االكترونية
تم أرشفة ملفات خدمات المشتركين في مختلف مناطق الشركة من خالل شركة محلية متخصصة في هذا
العمل ،وذلك بهدف حماية المعلومات والبيانات في الملفات من التلف والضياع ،واختصار الوقت والجهد
وسرعة الوصول الى المعلومات ،بما يتماشى مع رؤية ورسالة الشركة لتقديم الخدمة للمشتركين بأعلى
درجات السرعة والموثوقية ،ودعم نظام الفواتير الحالي في الشركة بما يسهل تتبع الملف التاريخي لكل
مشترك.
 تتم أرشفة ملفات المشتركين من قبل المناطق وبمتابعة قسم الديوان واألرشفة اإللكترونية اعدد الملفات التي تم أرشفتها خالل 2018
الملفات المؤرشفة
7885
توزيع كهرباء العقبة
5770
توزيع كهرباء معان
1118
توزيع كهرباء الطفيلة
2912
توزيع كهرباء الكرك
5917
توزيع كهرباء وادي األردن والشرقية
23602
المجموع
 كما يتم حاليا ً وبشكل يومي أرشفة جميع ملفات المشتركين الجدد في كافة مناطق عمل الشركة . إنجازات قسم الديوان واألرشفة اإللكترونية خالل عام  2018ااإلنجاز

العدد

المالحظات

إدخال الكتب الصادرة والواردة
على النظام

18505

تتم أرشفتها بعد تصديريها أو توريدها وحفظها في
الملفات الخاصة بها في الديوان

حفظ الكتب في الملفات ورقيا

215017

-

أرشفة الملفات المالية

4115

بواقع  34888ورقة

المجموع

237637
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النقليـــــــات
إستمراراً لنهج الشركة بتعزيز الخدمات التسهيلية لمختلف أعمالها وبأقصى درجات الجاهزية ،فقد تم
تنفيذ العديد من اإلجراءات الرامية لرفع أداء النقليات فيها ،حيث كان من أبرزهاا
 تنفيذ برامج الصيانة الوقائية المقررة وعمليات إصالح المركبات باالعتماد االساسي على ال َمشغل
الرئيسي ،حيث تم إجراء ما يقارب ( )611حالة صيانة موزعة ما بين خفيفة ومتوسطة وشاملة في
المشغل ،وشملت اعمال الصيانة معظم مركبات الشركة من (بكبات) دفع رباعي ،وسيارات شحن
متوسطة ،وباصات ركوب وسيارات صالون ،وجيب ميداني ،واجراء الصيانة الخفيفة لبعض االليات،
باالضافة الى شطب المركبات ذات الكلف العالية في الصيانة والتي إنتهى عمرها التشغيلي والبالغة
( )19مركبة.
 تم رفد الشركة بالعديد من المركبات واآلليات الميدانية والباصات التي تساعد على اإلنجاز وخدمة
المشتركين ،حيث تم شراء ( )14بك أب( ،) 4*4وتم توريد بك أب(  ) 2.5طن عدد ( ،)2باالضافة
لباص نقل موظفين عدد ( ،)1وتم شراء سيارة صالون عدد ( ،)1كما تم االحالة لشراء روافع خدمات
مشتركين عدد( ،)2ورافعة انارة كهرباء حية عدد( ،)1باالضافة الى باص نقل موظفين عدد (.)1
 االعتماد على استئجار المركبات ،إذ بلغ عدد المركبات المستأجرة ( )93مركبة ،وذلك للمساهمة في
تخفيض الكلف التشغيلية لمتطلبات العمل.
 إستمرار العمل بتخويل الفنيين واإلداريين لقيادة مركبات الشركة ،وذلك لضمان عدم توقف العمل
والمساهمة في تخفيف النفقات اإلدارية والمالية.
 تحسين إجراءات العمل إلدارة المركبات من خالل تشغيل نظام ( )Fleet Management Solutionبما
يشمله من توريد وتركيب أجهزة(  )GPSعلى السيارات العاملة في مناطق الشركة بما في ذلك
السيارات المستأجرة ،والذي يساعد على تطوير برامج الصيانة الوقائية وخفض التكاليف التشغيلية،
وربط السيارات والمركبات بالورش الفنية ،وتعزيز برامج تتبع المركبات وحسن استخدامها ،حيث
اصبح عدد أجهزة التتبع نهاية  )258( 2018جهاز ،وبذلك يكون قد تم االنتهاء من تركيب أجهزة
التتبع على جميع مركبات الشركة.
 كما تم خالل  2018زيادة التوجة الى استخدام البطاقات الذكية (المعبأة مسبقا ً ) عند تعبئة
المحروقات ،مما يساهم في ضبط النفقات وزيادة عملية الرقابة.
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الدائرة القانونية
قامت الدائرة القانونية في عام  2018بمتابعة مختلف انواع الدعاوى المقامة من الغير ومنها الحوادث
الصعق الكهربائي وصدم االعمدة واالعتداء على الموظفين وعلى المنشآت الكهربائية وكذلك القضايا
التي اقيمت امام المحاكم الشرعية والتي موضوعها الدية الشرعية باإلضافة الى تقديم جميع االستشارات
القانونية التي ترد من االدارات المختلفة كما قامت بإقامة الدعاوى بمختلف انواعها الجزائية والحقوقية
لغايات تحصيل وضمان حقوق الشركة لدى الغير وذلك بعد ان انحصرت دعاوى التعويض عن مرور
االعمدة في اراضي المواطنين والتي كانت تستحوذ على الجانب االكبر من جهود الدائرة القانونية
والمحامين ونتيجة متابعة القضايا فقد تحققت االنجازات التالية ا
-

تم رد العديد من الدعاوى المقامة من الغير ضد الشركة.
تم تخفيض المبالغ المطالب بها من الغير.

وتحقق ما ورد اعاله نتيجة تقديم الدفوع القانونية واالعتراضات المناسبة وقد حقق ذلك وفراً لمبالغ
كبيرة لمصلحة الشركة .
 تم اقامة (  )703قضية حقوقية وجزائية من الشركة ضد الغير في مختلف مناطق المملكة ونتيجةذلك تم تحصيل مبلغ (  ) 875320.193دينار في عام . 2018
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أانياخ :اإلنجازات التجارية
المشتركون بالتيار الكهربائي
تم توصيل خدمة التيار الكهربائي خالل عام  2018لـ (  ) 7898مشترك جديد ،منهم ( ) 6720
مشترك لعداد طور واحد ،و (  ) 1178مشترك لعداد ثالثة أطوار .وقد أصبح العدد اإلجمالي للمشتركين
بالتيار الكهربائي حتى نهاية عام  ) 253491( 2018مشتركا ً مقابل (  ) 245593مشترك عام 2017
بنسبة نمو مقدارها ( .) %3,2
أعداد المشتركين في مناطق التزويد تراكميا خ لنهاية عام 2018
المنطقة

الكرك
الطفيلة
وادي االردن والشرقية

العقبة
معان
المجموع

اعداد المشتركين خالل

اعداد المشتركين
التراكمي

عام 2018
أالأة اطوار
طور واحد
165
2366
82
712
306
1475
490
1039
135
1128
1178
6720

لنهاية عام 2018
طور واحد أالأة اطوار
4396
73536
1313
24430
8422
51739
8690
44346
2985
33634
25806
227685

المجموع
الكلي
77932
25743
60161
53036
36619
253491

نسبة النمو
لعام 2017
)(%
3.4%
3.2%
3.1%
3.0%
3.6%
3.2%

قطع دائري يبين نسبة أعداد المشتركين في مناطق التزويد حتى نهاية عام 2018
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النسبة المئويةفي
المنطقة
لمجموع المشتركين
في
الشركة
30.7%
10.2%
23.7%
20.9%
14.4%
100%

مشتريات الطاقة الكهربائية
بلغت كمية الطاقة الكهربائية المشتراة في عام  ) 3581,63 ( 2018ج.و.س بقيمـة ( ) 259,573مليون
دينار أردني ،بزيـادة في كمية الطاقة المشتراة نسبتها (  ،) %0,5في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة
الطاقة المشتراة ( .) %1,05
مشتريات الطاقة الكهربائية لعامي ( ) 2018 -2017
عام 2017

فئات االشتراك
مشتريات طاقة
نهاري
مشتريات طاقة
ليلي
مشتريات طاقة
اخرى
المجموع
الحمل االقصى
انخفاض معامل
القدرة
المجموع الكلي

الكمية
ج.و.س

القيمة
مليون دينار

عام 2018

نسبة كمية
المشتريات %

الكمية
ج.و.س

القيمة
مليون دينار

2448.48

175.678

68.7%

2457.02

173.274

68.6%

1110.79

68.51

31.2%

1120.76

67.88

31.3%

3.12
3562.388

0.313
244.505
17.835

0.1%
100%

3.85
3581.628

0.344
241.502
18.072

0.1%
100%

3562.39

262.340

100%

3581.628470

259.573

100%

مشتريات الطاقة الكهربائية حسب الشرائح لعام 2018
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نسبة كمية
المشتريات %

مبيعات الطاقة الكهربائية
بلغت كمية الطاقة الكهربائية المباعة في عام  )3154,982 ( 2018ج.و.س بقيمة ( )308,560مليون
دينار أردني ،بزيـادة في كمية الطاقة المباعة عن العام  2017بنسبة ( ،)%0,5في حين بلغت نسبة
الزيادة في قيمة الطاقة المباعة (.) %3,2
مبيعات الطاقة الكهربائية حسب التوزيع القطاعي لعامي ( ) 2018-2017
عام 2017
فئات االشتراك

عام 2018

الكمية
ج.و.س

القيمة مليون
دينار اردني

نسبة كمية
االستهالك()%

الكمية
ج.و.س

القيمة مليون
دينار اردني

نسبة كمية
االستهالك()%

1,127,350,415

104,625,829

35.9%

1,130,527,166

117,013,506

35.8%

815,110,749

73,047,884

822,929,042

70,081,529

281,868,465

33,601,135

صناعي

395,230,209

35,623,009

مضخات مياه
مباني سكنية
وعامة
ومستشفيات
تجاري وفنادق
واذاعة

26.1%

26.0%
9.0%
12.6%

247,204,835

32,692,988

403,361,761

36,870,710

زراعي

279,195,897

16,440,249

8.9%

298,681,342

17,332,838

9.5%

انارة شوارع

88,751,653

10,119,120

2.8%

86,737,275

9,889,294

2.7%

الجيش
البنوك
واالتصاالت
المجموع

121,460,948

17,594,726

3.9%

101,756,110

15,031,347

3.2%

29,769,431

8,030,440

0.9%

36,784,832

9,647,596

1.2%

3,138,737,767

299,082,391

100.0%

3,154,982,363

308,559,807

100.0%

مبيعات الطاقة الكهربائية حسب الشرائح لعام 2018

Page 47

8.7%
12.8%

تطور أعداد المشتركين خالل األعوام ()2018-2014
نوع
االشتراك

2014

2015

2016

2017

2018

طور واحد
أالأة أطوار
المجموع

197281
21514
218795

205023
22587
227610

213127
23625
236752

220965
24628
245593

227685
25806
253441
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نسبة
النمو
()%
%3
%4,8
%3,2

جدول يبين اعداد المشتركين في مناطق التوزيع حسب شرائح االستهالك لعام 2018

نوع االشراك

منزلي
تجاري+شركات
صناعي صغير
صناعي متوسط
زراعي
فنادق
ضخ مياه
مستشفيات
اماكن عبادة
جمعيات خيرية
اذاعة وتلفزيون
دوائر حكومية
انارة الشوارع
مررافق الشركة
الجيش
المجموع
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العقبة

وادي االردن

معان

الشرقية

الطفيلة

الكرك

2018

طور 1

طور 3

طور 1

طور 3

طور 1

طور 3

طور 1

طور 3

طور 1

طور 3

طور 1

طور 3

37020
6701
126
0
9
41
0
0
47
27
0
226
6
1
142
44346

4892
2254
344
16
73
81
88
2
41
20
6
401
309
14
149
8690

29609
2975
75
0
64
31
0
0
193
42
0
527
49
13
56
33634

181
1100
463
4
342
51
79
4
57
14
14
288
307
11
70
2985

42810
2800
4
0
457
0
1
3
189
25
3
351
178
12
19
46852

1222
1519
193
0
3277
21
99
10
89
13
5
489
326
8
119
7390

4148
561
3
0
6
0
1
1
24
8
0
108
1
2
24
4887

39
401
88
5
250
4
5
1
1
0
4
80
77
0
77
1032

21869
1988
14
0
19
2
0
0
170
29
0
303
9
6
21
24430

63
545
137
4
55
1
40
0
45
13
6
163
201
6
34
1313

65278
6451
33
0
352
3
0
0
413
61
0
795
88
7
55
73536

230
1730
670
20
480
3
168
9
85
24
1
476
397
4
99
4396

المجموع

المجموع

طور 1

طور 3

200734
21476
255
0
907
77
2
4
1036
192
3
2310
331
41
317
227685

6627
7549
1895
49
4477
161
479
26
318
84
36
1897
1617
43
548
25806

كشف التعرفة الكهربائية لعام 2018
التعرفة الجديدة اعتبارا من تاريخ  2010/1/1ولغاية تاريخه
القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

Fils/KWh

أ -المشتركين المنزليين
 160كيلو واط ساعة شهرياخ
من -1
من  300 -161كيلو واط ساعة شهرياخ
من  500 -301كيلو واط ساعة شهرياخ
من  600 -501كيلو واط ساعة شهرياخ
من  750 -601كيلو واط ساعة شهرياخ
من  1000 -751كيلو واط ساعة شهرياخ
 1000كيلو واط ساعة شهرياخ
أكثر من

33
72
86
114
158
188
265

ب -المشتركين االعتيادييـــــن
 160كيلو واط ساعة شهرياخ
من -1
من  300 -161كيلو واط ساعة شهرياخ
من  500 -301كيلو واط ساعة شهرياخ
من  600 -501كيلو واط ساعة شهرياخ
من  750 -601كيلو واط ساعة شهرياخ
من  1000 -751كيلو واط ساعة شهرياخ
 1000كيلو واط ساعة شهرياخ
أكثر من

42
92
109
145
169
190
256

ج -اإلذاعة والتلفزيون  -تعرفة مستوية-

173

د -المشتركين التجارييـــــــــــــــــــــــــــن
من -1
أكثر من

2000
2000

كيلو واط ساعة شهرياخ
كيلو واط ساعة شهرياخ

هـ -البنــــــــــــــــــــــــــــوك  -تعرفة مستوية-

120
175
285

و -شركات االتصـــــــــــــــــــــــــــاالت  /اعتباراخ من 2018/7/1
من -1
أكثر من

2000
2000

كيلو واط ساعة شهرياخ
كيلو واط ساعة شهرياخ

175
218

ز -المشتركين الصناعيين الصغار
من -1
أكثر من

10,000
10,000

كيلو واط ساعة شهرياخ
كيلو واط ساعة شهرياخ

ح -تعرفة المشتركين الصناعيين المتوسطيـــــن
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71
81

 -1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي
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3.79
89
75

ط -المشتركين الزراعيين  -تعرفة مستوية-
ي -تعرفة المشتركين الزراعيين  -تعرفة أالأية-

60

 -1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي

3.79
59
49

ك -ضخ المياه  -تعرفة مستوية  /اعتباراخ من 2018/7/1
ل -الفنادق  -تعرفة مستوية -
م -الفنادق  -تعرفة أالأية-

115
91

 -1الحمل األقصى (دينار/ك.و/شهر)
 -2التزويد النهاري
 -3التزويد الليلي

3.79
89
75

ن -انارة الشوارع -تعرفة مستوية-
س-القوات المسلحة االردنية -تعرفة مستوية-
ع -قطاع الموانئ -تعرفة مستوية-

114
159

ص -المختلطة (التجاري /الزراعي)  -تعرفة مستوية-

100

146

أالثاخ :اإلنجازات الفنية
محطات التحويـل
بلغ عدد محطات التحويعل التعي تعم تركيبهعا خعالل ععام  )256( 2018محطعة جديعدة  ،بقعدرة إجماليعة بلغعـت
(155م.ف.أ( مقابل ( )246محطة بقدرة ( )185م.ف.أ تم تنفيذها عام .2017
محطات التحويل المنجزة خالل عام  2018ومحطات التحويل حتى نهاية عامي ( )2017و ()2018
المحطات في نهاية عام
الفولتية المحطات في نهاية عام  2017المنجز خالل عام 2018
2018
(ك.ف)
م.ف.أ
عدد
م.ف.أ
عدد
م.ف.أ
عدد
11/33
6.6/33
3.3/33
0.4/33
0.23/33
6.6/11
0.4/11
0.23/11
0.4/6.6
0.4/3.3

34
23
59
4098
70
2
1088
12
9
7

786.5
283.0
61.6
1273.9
1.7
11.0
596.0
0.3
6.5
0.3

3
0
0
221
5
0
27
0
0
0

54.5
0.0
0.0
82.6
0.1
0.0
17.4
0.0
0.0
0.0

37
23
59
4319
75
2
1115
12
9
7

841.0
283.0
61.6
1356.5
1.8
11.0
613.8
0.3
6.6
0.3

المجموع

5402

3021

256

155

5658

3176

وبذلك بلغ مجموع محطات التحويل واستطاعتها التراكمية المنفذة في مناطق التزويد التابعة للشعركة حتعى
نهايععة عععام  )5658(2018محطععة ،باسععتطاعة ( )3176م.ف.أ ،وبنسععبة زيععادة عععن عععام 2017بلغععت
( )%5.1( ،)%4.7لعدد المحوالت وسعتها على التوالي.
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شبكات الضغط المتوسط والمنخفض
تم خالل عام  2018إنشاء وكهربة ما طوله (  )131.4كم معن خطعوط الضعغط المتوسعط الهوائيعة العاملعة
على الجهدين ( )33،11ك.ف ،باإلضافة إلى إنشاء وكهربة نحو (  )75.2كم من الكوابل األرضية العاملة
على الجهدين ( )33،11ك.ف .كما تم إنشاء وكهربة ( )257.8كم من خطوط الضغط المعنخفض الهوائيعة
و( )10.7كم من الكوابل األرضية العاملة على الجهد المنخفض.
أطوال شبكات الضغط المتوسط والمنخفض المنجزة خالل عامي ()2018 –2017
الخطوط

شبكات هوائية

كوابل أرضية

الفولتية
ضغط متوسط  33ك.ف
ضغط متوسط  11ك.ف
ضغط منخفض (0.415
ك.ف)
المجموع
ضغط متوسط  33ك.ف
ضغط متوسط  11ك.ف
ضغط منخفض (0.415
ك.ف)
المجموع

 (2017كم(

( 2018كم)

132.4
2.9

129.2
2.2

121.9
257.3
26.2
15.5

257.8
389.2
59.6
15.6

6.4

10.7

48.1

85.8

وقد بلغت األطوال اإلجمالية لخطوط الضغط المتوسط والمنخفض الهوائية والكوابل األرضعية بنهايعة ععام
 )13500( 2018كم مقابل ( )13024كم حتى نهاية عام  ،2017أي بزيادة بلغت نسبتها (.)%3.6
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تطور أطوال شبكات التوزيع اإلجمالية خالل األعوام ( )2018-2014كم

البيــان

الفولطية

الخطوط الهوائية  33ك.ف
الخطوط الهوائية  11ك.ف
الضغط
المتوسط الكوابل األرضية  33ك.ف
الكوابل األرضية  11ك.ف
مجموع أطوال شبكات الضغط المتوسط
الخطوط الهوائية 0.415
ك.ف
الضغط
المنخفض الكوابل األرضية 0.415
ك.ف
مجموع أطوال شبكات الضغط المنخفض
مجموع أطوال شبكات التوزيع

2014

2015

2016

2017

2018

3834
542
624
340
5341

3976
545
656
368
5545

4090
552
684
385
5711

4223
555
710
400
5888

4352
557
770
416
6095

النمو عام
2018
()%
3.1%
0.4%
8.5%
4.0%
3.5%

5929

6110

6306

6428

6686

4.0%

684

692

701

708

719

1.6%

6613

6802

7008

7136

7405

3.8%

13500 13024 12718 12346 11953

3,6%

نمو شبكات الضغط المتوسط والمنخفض خالل األعوام ()2018-2007
أطوال الشبكات (كم)
8000
7404

6095

7136

5888

7008

5711

6801

5545

7000
6613

5341

6439

5210

6237

5099

6009

5779

6000
5464

4810

5193

5015

5000

4371
3914

4569

4000

4123
3000
2000
2018
السنة
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2017

2016

2015

2014

2013

مجموع اطوال شبكات الضغط المنخفض

2012

2011

2010

2009

2008

مجموع اطوال شبكات الضغط المتوسط

2007

استمرارية التيار الكهربائي
بلغ معدل مدة انقطاع التيار الكهربائي للشركة خالل عام  )11.5( 2018ساعة  /مشترك مقابل ()8.5
ساعة  /مشترك خالل عام  .2017ويشمل معدل مدة االنقطاع كافة أنواع االنقطاعات (المبرمجة ،غير
المبرمجة ،بسبب طرف ثالث ،خارجية) .ويوضح الشكل أدناه معدل مدة االنقطاع للتيار خالل األعوام
()2018 – 2013ا

معدل مدة انقطاع التيار الكهربائي لعام  2018مقارنة باألعوام ()2017 – 2013

17.9

18
13.8

12.8

11.5

16
12.7

14
12

8.5

10
8
6
4
2
0

السنة

2018

2017

2016

2015

2014

معدل مدة االنقطاع (ساعة  /مشترك) سنويا

20

2013

ويعزى سبب زيادة معدل مدة األنقطاعات لعام  2018إلرتفاع عدد األنقطاعات التي تمت على شبكة
النقل لعمل صيانه للقواطع والمحطات الخاصة بها ولتشغيل مشروع الناقل االخضر وكذلك االنقطاعات
المبرمجة لتشغيل مركز المراقبة والتحكم الجديد التابع لشركة توزيع الكهرباء ،كما أن زيادة عدد
المنخفضات الجوية أدى الى زيادة عدد األنقطاعات غير مبرمجة ،وفي المحصلة زيادة معدل مدة
األنقطاع بشكل عام.
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الحمــل األقصــى
بلغ الحمل األقصى للنظام الكهربائي للشركة في عام  2018خالل شهر أيلول ،حيث بلغ ( (563ميجاواط
مقابل ( )561ميجاواط في عام  ،2017وبنسبة نمو بلغت (.)%0.3

نمو الحمل األقصى لعام  2017مقارنة باألعوام ()2018– 2008

563

544

561
520

451

499

421
415

355

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

الحمل األقصى (م.و)

433

373

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

2008

السنة

الجععدول التععالي يوضععح نمععو الحمععل األقصععى للشععركة خععالل األعععوام ( )2018-2015والحمععل األقصععى
المتوقـع لألعـوام ()2022-2019ا`
الحمل األقصى خالل السنوات االربعة
األخيرة
نسبة النمو
الحمل األقصى
المحققة
السنة
ميجا واط
()%
9.0%
544
2015
-4.4%
520
2016
7.9%
561
2017
0.3%
563
2018
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الحمل األقصى المتوقع للسنوات االربعة القادمة
السنة

الحمل األقصى
ميجا واط

2019
2020
2021
2022

577
594
618
643

نسبة النمو
المتوقعة
()%
2.5%
3.0%
4.0%
4.0%

إنجازات الشركة في مجال كفاءة الطاقة:
تماشيا مع سياسة الحكومة في تبني نظام الحوافز لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة قامت الشركة خالل
عام 2018بالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بطرح وإحالة عطاء شراء لمبات موفرة
للطاقة( ،)LEDالستبدال لمبات الفلورسنت التقليدية في المنازل بلمبات مماثلة ذات الكفاءة األعلى من
تكنولوجيا ) (LEDبعدد خمسون ألف لمبة وفي جميع مناطق عمل الشركة ،وستقوم الشركة خالل عام
 2019بالسير في إجراءات تنفيذ المشروع  ،حيث سيؤدي المشروع الى منافع على صعيد االقتصاد
الوطني (شركة الكهرباء الوطنية) والمستهلكين والشركة من خالل تخفيض االستهالك لدى المشتركين
المنزليين الواقعين ضمن الشرائح االولى والثانية والثالثة وذلك كونها الشرائح األعلى دعما من قبل
الحكومة ليتم تخفيض العبء الذي تتحمله الحكومة نتيجة هذا الدعم .
توزيع اللمبات حسب المناطق

المنطقة

عدد اللمبات

الكرك
العقبة
وادي االردن
معان
الطفيلة

15,750
10,000
12,000
7,250
5,000

إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة:
تنفيذاً لقانون الطاقة المتجددة رقم ( )13الصادر بتاريخ  2012/2/1والتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم
قطاع الطاقة والمعادن الستقبال طلبات الطاقة المتجددة بأنظمة صافي القياس والعبور ،فقد عملت الشركة
على استقبال طلبات لربط انظمة الطاقة المتجددة ،حيث تم دراسة الطلبات المقدمة وربط االنظمة التي
استوفت شروط الربط  ،وذلك على النحو التاليا
 طلبات الربط وفقا خ لنظام عدادات صافي القياس ا استقبلت الشركة خالل عام 2018ما مجموعه( )670طلبا ً لربط أنظمة طاقة متجددة من المشتركين وفقا ً لنظام عداد صافي القياس ،وتم ربط
( )284نظام بقدرة اجمالية حوالي ( 6.26م.ف.أ)  ،فيما تبقى ( )748طلب في مرحلة االجراء
وقدرتها االجمالية حوالي ( 11.4م.ف.أ) ،وبذلك يصبح مجموع عدد االنظمة المربوطة على
شبكات الشركة والمشغلة حتى نهاية عام  2018وفقا ً لنظام عداد صافي القياس ( )2756نظام،
وبقدرة اجمالية حوالي ( 30م.ف.أ) ،والجدول رقم ( )1يبين تفاصيل هذه االنظمة.
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عدد األنظمة المربوطة على شبكات الشركة والمشغلة حتى عام  2018وفقا خ لعداد صافي القياس
االنظمة التي تم
ربطها عام 2018
قدرة
األنظمة
عدد
()KVA
1284.5
192
921.6
31
-

عدد

قدرة األنظمة
()KVA

2426
85
3

4847.7
5777.5
68

اعتيادي

53

3006.2

208

14085

شركات
زراعي
شمسي
صناعي
انارة
شوارع
الجيش
مضخات
مياه
المجموع
منزلي
اتصاالت
رياح
المجموع
المجموع الكلي

1
3
1

400
237
70

6
9
9

628
483
1912.8

-

-

2

37.4

2

249.3

4

1949.3

1

90

2

200.4

284
284

6259
-

2754
1
1
2
2758

29989
3.6
4
7.6
29997

مصدر
الطاقة

فئة المشترك

منزلي
تجاري
بنوك

6259

مجموع األنظمة الكلية المربوطة على الشبكة
الكهربائية حتى نهاية عام 2018

عدد وقدرات طلبات الطاقة المتجددة لنظام صافي القياس المقدمة خالل فترة السنوات السابقة.
14000

12271.19
10747.92

12000

8957.88

10000

7749.7

8000
6000

4029.78

4000

2406
671

229

79

841.3
47

2 4.5

2014

2013

2012

132

2000
0

2018

2017

2016

2015
القدرة(ك.ف.أ)
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العدد

 طلبات الربط وفقا خ لنظام النقل بالعبور  :استقبلت الشركة خالل عام  2018سبعة طلبات لربطانظمة طاقة متجددة وفقا ً لنظام النقل بالعبور وبقدرة إجمالية تقدر ب ( 9.6م.ف.أ) في مناطق
مختلفة من مناطق عمل الشركة ،وبلغ عدد الطلبات التي تقوم الشركة بدراستها وفقا ً لنظام نقل
الطاقة بالعبور ( )27طلبا ً وبقدرة أجمالية تبلغ ( 60.4م.ف.أ) .وسيتم ربط األنظمة بعد استيفاء
كافة شروط ومتطلبات الربط المحددة في الدليل االرشادي ،و يبين الجدول ( )2ما تم انجازه
ألنظمة الطاقة المتجددة وفق نظام النقل بالعبور خالل عام  2018كما يبين الجدول ( )3كافة
انظمة الطاقة المتجددة باستخدام نظام النقل بالعبور وحالتها الفنية لغاية نهاية عام . 2018
ما تم انجازه ألنظمة الطاقة المتجددة وفق نظام النقل بالعبور خالل عام 2018
قدرة االنظمة (ميجا
الحالة الفنية لالنظمة
عدد االنظمة
فولت.أمبير)
خالل 2018
االنظمة المشغلة
االنظمة التي تم االنتهاء
من الدراسات الفنية وفي
طورالتشغيل
االنظمة التي تم تقديم
طلب بها

12.1

7

15.31

6

9.64

7

أنظمة الطاقة المتجددة وفق نظام النقل بالعبور لغاية نهاية عام 2018
عدد االنظمة
قدرة االنظمة (ميجا
الحالة الفنية
فولت.أمبير)
االنظمة المشغلة
االنظمة التي تم االنتهاء
من الدراسات الفنية وفي
طورالتشغيل
االنظمة تحت الدراسة
المجموع

27.8

14

13.45

5

19.1
60.4

8
27

 الربط المباشرا استقبلت الشركة طلبا ً واحداً لربط نظام مشروع محطة رياح الفجيج بقدرة (1.65م.واط ) على شبكة الضغط المتوسط في منطقة الشوبك ،وتم تشغيل المشروع خالل الربع الثاني من
العام  ،2015بعد الحصول على موافقة الهيئة وتوقيع اتفاقية الربط.
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دراسات أأر الربط  :بلغ عدد دراسات أثر ربط انظمة الطاقة المتجددة على شبكة التوزيع التي قامت
الشركة بإنجازها خالل عام  )152( 2018دراسة بقدرة ( 17.85م.ف|.أ) ،فيما بلغ عددها الكلي حتى
نهاية عام  )313( 2018دراسة بقدرة اجمالية ( 46م.ف.أ).
عدد وقدرات دراسات أأر الربط لنظام صافي القياس المدفوعة خالل فترة السنوات السابقة.
10000

9397.92

9000
8000
7000
5087.8

6000

4978.1

5000
4000
3000

1975.37

2000

1270.2
148

76

31

28

18

1000
0
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القدرة(ك.ف.أ)
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2015
العدد

2014

الشكاوى ومركز االتصال (: )call center
استقبل مركز االتصال خالل عام  )132336( 2018مكالمة ،مقابل ( )112375مكالمة خالل عام
 ،2017والجدول التالي يبين أعداد المكالمات الواردة شهريا الى المركز خالل العام  2018و مقارنته
بالمكالمات الواردة في عام  2017و حسب مناطق عمل الشركة.
أعداد المكالمات الواردة الى مركز االتصال شهريا خ وحسب المنطقة خالل عامي  2017و .2018
العام

المنطقة
وادي األردن والشرقية

2017
30784

2018
44742

الكرك
الطفيلة
معان
العقبة
أخرى*
المجموع

43604
2295
2216
17428
16048
112375

43698
3249
3157
16758
20372
132336

* مكالمات ال تخص مناطق عمل الشركة.
مقارنة بين عدد المكالمات الواردة لمركز االتصال لعامي
 2017و 2018
2018

المجموع

*اخرى

العقبة

معان

2017

الطفيلة

الكرك

و ا د ي ا ال ر د ن
والشرقية

المنطقة

 أما فيما يتعلق بالشكاوى الخطية الواردة الى الشركة خالل العام  2018فقد بلغ عددها ( )222شكوىمتعددة المواضيع مقابل ( )231شكوى خالل عام .2017
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المشاريع المنجزة خالل العام ( )2018في مختلف مناطق عمل الشركة:
 اإلنتهاء من مشروع محطة الطفيلة الصناعية ،لمصلحة شعركة المعدن الصعناعية وذلعك معن خعالل
توريععد وتركيععب محععوالت قععدرة ( )11/33ك.ف عععدد ( )2باسععتطاعة ( )10م.ف.أ لكععل منهمععا،
باإلضافة إلى توريد وتركيب خاليا جهد متوسط ( )11&33ك.ف عدد ( )11لكل منها مع كل ما
يلزمها من أجهزة الحماية والتحكم ،مع إنشاء شعبكة ضعغط متوسعط هوائيعة جديعدة لتغذيعة المحطعة
بطول ()14.2كم.
 اإلنتهعععاء معععن أعمعععال إنشعععاء محطعععة ( )A1الجديعععدة ( )11/33ك.ف بديلعععة لمحطعععة العععـ( )A1القائمعععة
والمتعارضة مع مشروع المعبر في منطقة العقبة لصالح سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،وذلك
معععن خعععالل إنشعععاء محطعععة رئيسعععية بإسعععتطاعة ( )16×2م.ف.أ وخاليعععا 33ك.ف .ععععدد ( )11وخاليعععا
11ك.ف عدد( .)14مع ما يلزمها من أجهزة قياس وتحكم، .
 اإلنتهاء من أعمال إنشاء التغذية البديلة آلبار مياه الزارة  -ماعين وسد الموجب التحويلي لصالح وزارة
الميعععاه والعععري وذلعععك معععن خعععالل إنشعععاء شعععبكة ضعععغط متوسعععط أرضعععية وهوائيعععة ( )33ك.ف قيعععاس
()240*3ملم 2بطول تقديري ()38كم ،وذلك بهدف تعزيز التغذية الكهربائية وزيعادة اإلعتماديعة للنظعام
الكهربائي.
المشاريع قيد االنجاز خالل العامين ( )2019-2018في مختلف مناطق عمل الشركة:










إنشاء مغذي بديل لمغذي وادي األردن األردن( ،"JV2" )2بهعدف تخفيعف األحمعال ععن المغعذي القعائم
وتعزيز الشبكات الهوائية في المنطقة باإلضافة إلى زيادة قدرة وإعتماديعة النظعام الكهربعائي ،وذلعك معن
خالل إنشاء شبكة هوائية ضغط متوسط بطول تقديري ()7كم بسلك قياس 200ملم 2باإلضافة إلعى كابعل
أرضي ضغط متوسط 33ك.ف قياس ()240*3ملم 2بطول تقديري ( )6كم.
إستكمال أعمال إنشاء البنية التحتية لتغذية مشروع المعبر في منطقة العقبعة لصعالح سعلطة منطقعة العقبعة
االقتصادية الخاصة ،وذلك من خالل إنشاء محطة المفاتيح المغذية للمشروع ،من خالل توريد وتركيب
خاليا 33ك.ف عدد ( ،)14مع كل ما يلزمها من أجهزة الحماية والتحكم.
المباشععرة فععي مشععروع تغذيععة آبععار األميععر حمععزة فععي منطقععة األزرق بالتيععار الكهربععائي لصععالح وزارة
الطاقعععة ،وذلعععك معععن خعععالل إنشعععاء شعععبكة ضعععغط متوسعععط ()33ك.ف بطعععول ( )37كعععم بإسعععتخدام سعععلك
( (150mm2 Dingoوتركيععب محطععات ()0.4/33ك.ف عععدد ( )4باسععتطاعة ()630ك.ف.أ ،.وعععدد
( )1باستطاعة ()250ك.ف.أ.
االستمرار في أعمعال مشعروع تزويعد جعر ميعاه سعد وادي الععرب المرحلعة الثانيعة لصعالح وزارة الميعاه
وال عرّي بالتيععار الكهربععائي وبحمععل يقععدر ب ( )25م.ف.أ ،وذلععك مععن خععالل إنشععاء ( )4محطععات تحويععل
()6.6/33ك.ف علععى إمتععداد الشععونة الشععمالية فععي مواقععع محطععات الضععخ األربععع ،باإلضععافة إلععى إنشععاء
المغذيات الخاصة بهذه المحطعات وبطعول إجمعالي ()72كعم معن الكوابعل األرضعية ذات الجهعد المتوسعط
( )33ك.ف.
تعزيز تغذية محطة تحويل معان المكاتب ( )11/33ك.ف باستطاعة ( )10*2م.ف.أ ،وذلك معن خعالل
إنشاء مغذي بطول ()5كم بإسعتخدام كوابعل أرضعية ضعغط متوسعط ( )33ك.ف قيعاس ( )240*3ملعم،2
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وذلععك لععربط محطععة معععان المكاتععب ()11/33ك.ف مععع محطععة معععان الجديععدة ()33/132ك.ف التابعععة
لشركة الكهرباء الوطنية ،وذلك لتوفير التغذية البديلة وزيادة االعتمادية للنظام
تدعيم مغذي معان ( )4من خالل تركيب كابعل 11ك.ف قيعاس ()150*3ملعم 2وبطعول تقعديري ()3كعم،
وذلك لرفع قدرة هذا المغذي ومواجهة تزايد األحمال.
رفع قدرة محطة غور المزرعة في منطقة الكرك ،وذلعك معن خعالل نقعل محعول ()11/33ك.ف وبقعدرة
()10م.ف.أ من محطة تحويل الـ( )A1القديمة في منطقة العقبة إلى محطة غورالمزرعة ،باإلضافة إلى
تجهيز األعمال المدنية الخاصة بها ،وذلك لزيادة االعتمادية وتوفير تغذية بديلة.
إستكمال أعمال التغذية الدائمة لمشروع جر مياه الموجب لمصلحة سلطة المياه ،وذلعك معن خعالل إنشعاء
شععبكة الضععغط المتوسععط ( )33ك.ف بإسععتخدام أسععالك هوائيععة بطععول ()37كععم وكوابععل أرضععية بطععول
()7كم ،وذلك لتغذية المشروع بأحمال تقدر بـ()16م.ف.أ.
إستكمال أعمال تغذية محطة الـ ( )A1الجديدة ،وذلك من خالل تركيعب كوابعل أرضعية لتغذيعة المحطعة،
إلنشاء مغذي ()33ك.ف بطول تقديري ()10.5كم لتغذية المحطة معن محطعة ( )A2القائمعة ،باإلضعافة
إلى مغذي آخر بجهد ( )33ك.ف بطول ()5كم لربط المحطة من إحدى المغذيات القائمة.
إستكمال أعمال رفع جهد مغذي خط الغال معن ( )11ك.ف إلعى ()33ك.ف فعي منطقعة العقبعة ،حيعث تعم
إنجاز الجزء األول من الشعبكة الجديعدة بنسعبة ( ، )%40وجعاري العمعل علعى إسعتكمال األعمعال ،حيعث
يبلععغ الطععول االجمععالي للمغععذي ()20كععم ،وإسععتبدال محععوالت التوزيععع ذات جهععد ()0.4/11ك.ف إلععى
محوالت ()0.4/33ك.ف عدد ( )30محول ،لتقليل الفقد الفني على الشبكة الكهربائية ولزيادة االعتمادية
للنظام الكهربائي.
إسععتكمال أعمعععال تنفيعععذ شععبكة الضعععغط المتوسعععط الداخليععة لمشعععروع مرجعععان المهندسععين لصعععالح نقابعععة
المهندسين في منطقة الغذير ،وذلك من خعالل تركيعب محطعات مجمععة ()0.4/33ك.ف وتركيعب شعبكة
الضغط المتوسط بكوابل أرضية ()33ك.ف قياس ()240*3ملم 2بطول تقديري ()3.7كم.
إستكمال أعمال تغذية مشروع كورنيش البحر الميت لصالح المجموعة األردنية لتطوير المناطق الحعرة
والمناطق التنموية ،وذلك من خالل إنشعاء محطعة مفعاتيح داخليعة ()33ك.ف مكونعة معن خاليعا 33ك.ف
عدد ( )11خلية واألنظمة المساعدة في المحطة ،وإنشاء شبكة ضغط متوسط داخلية ( )33ك.ف بطعول
تقديري ()5كم وتركيب محطات مجمعة ()0.4/33ك.ف عدد ( )6ذات قدرات مختلفة.
متابعة إععداد الدراسعات الخاصعة بتغذيعة مشعروع معبعر جسعر الملعك الحسعين الجديعد فعي منطقعة الشعونة
الجنوبية لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان ،بحمل إجمالي لهذا المشروع يقدر بـ( )10م.ف.أ.
متابعة إعداد الدراسات الخاصة بتغذية مشروع المنتجع الصحي في منطقة البحعر الميعت لصعالح شعركة
تطوير البحر الميت ،حيث تبلغ قيمة األحمال المطلوبة للمشروع ( )3.5م.ف.أ.
المباشععرة فععي أعمععال تغذيععة إنععارة طريععق المريغععة فععي منطقععة معععان لصععالح وزارة األشععغاال العامععة
واإلسكان ،وذلك من خالل تركيب كابل ضعغط متوسعط ( )33ك.ف بطعول ()6.5كعم وتركيعب محطعات
مجمعة عدد ( )3بقدرة ( )100ك.ف.أ لكل منها.،
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مشاريع الهندسة المدنية المنجزة خالل العام (:)2018
 .1االنتهاء من أعمال انشاء مبنى محطة تحويل  – A7العقبة ،والتي تتكون من طابقين ،بمساحة
تقريبية ( 750م ،)2باإلضافة الى إنشاء قواعد محوالت الكهرباء عدد ( )3واألسوار الخارجية
والساحات واألرصفة والممرات الخارجية.
 .2االنتهاء من اعمال انشاء محطة تحويل الطفيلة الرئيسية ،والتي تتكون من طابقين بمساحه
تقريبية ( 700م ،)2باالضافة الى قواعد محوالت الكهرباء عدد ( )2و االسوار الخارجية
والساحات واالرصفه والممرات الخارجية.
 .3االنتهاء من اعمال انشاء محطة تحويل  - A1العقبة ،والتي تتكون من طابقين ،بمساحه تقريبية
( 750م )2باالضافة الى قواعد محوالت الكهرباء عدد ( )2و االسوار الخارجية والساحات
واالرصفه والممرات الخارجية.
 .4االنتهاء من اعمال انشاء محطة تحويل كهرباء المدن الصناعية – الطفيلة ،بمساحه تقريبية
( 1290م )2والبناء مكون من طابقين ،باالضافة الى قواعد محوالت الكهرباء عدد ()2
واالسوار الخارجية والساحات واالرصفه والممرات الخارجية.
 .5االنتهاء من اعمال انشاء قاعدة خرسانية لمحطة مفاتيح آبار مياه األزرق  ،والمكونه من قاعدة
وترنش من الخرسانة والطوب بمساحه تقريبية ( 90م )2والواجهات الخارجية مقصورة ،شامالً
االعمال الكهربائية واألرصفة الخارجية .
 .6االنتهاء من إنشاء قاعدة خرسانية لمحطة مفاتيح المزار -الكرك ،والمكونه من قاعده وترنش من
الخرسانة والطوب والواجهات الخارجية باإلضافة إلى االعمال الكهربائية واألرصفة الخارجية
.
.7

االنتهاء من تنفيذ األعمال المدنية لتوسعة محطة تحويل العيص من خالل إنشاء قاعدة محول من
الخرسانة ،مع عمل تعلية للسور القائم بمعدل ( )1.5م .

المشاريع قيد االنجاز ( )2019-2018إلعمال المباني :
 .1االستمرار في تنفيذ اعمال انشاء مبنى محطة تحويل الكورنيش ،التي تتكون من طابقين ،بمساحه
( 735م ، )2باالضافة الى االسوار الخارجية والساحات واالرصفه والممرات الخارجية.
 .2االستمرار في تنفيذ اعمال انشاء مبنى محطة تحويل  ،PS-0التي تتكون من مبنى مكون من
طابقين  ،بمساحه تقريبية ( 500م ، )2باالضافة الى قواعد محول كهرباء عدد( )2وكذلك االسوار
الخارجية والساحات واالرصفه والممرات الخارجية.
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 .3االستمرار في تنفيذ اعمال انشاء محطة تحويل  ،PS-2والتي تتكون من مبنى من طابقين،
بمساحه تقريبية ( 500م ، )2باالضافة الى قواعد محول كهرباء عدد( )2وكذلك االسوار
الخارجية والساحات واالرصفه والممرات الخارجية.
 .4المباشرة في اعداد وثائق عطاء االعمال االنشائية لمحطة  ، PS-1والذي يتكون من طابقين
بمساحه تقريبية ( 500م )2والواجهات الخارجية من القصارة  ،باالضافة الى قواعد محول
كهرباء عدد( )2وكذلك االسوار الخارجية والساحات واالرصفه والممرات الخارجية.

مشروع كهربة الريف األردني
قامت الشركة وعلى حساب مشروع كهربة الريف خالل عام  2018بإيصال التيار الكهربائي إلى
العديد من القرى والتجمعات السكانية الواقعة ضمن مناطق التزويد التابعة لها  ،حيث قامت بإنشاء
وكهربة نحو ( )71.819كم من خطوط الضغط المتوسط الهوائية واألرضية  ،و( )3396عمود ضغط
منخفض  ،و( )59محطة تحويـل بقدرة إجمالية ( 7.275م.ف.أ)  ،وقد بلغت التكاليف اإلجمالية لألعمال
المنفذة خالل عام  2018حوالي ( )3.75مليون دينار أردني .

األعمال المنفذة الخاصة بكهربة الريف في مناطق التزويد التابعة للشركة

المنطقـة
الكــرك
الطفيلــة
معـــان
العقبــة
وادي األردن والشرقية

المجموع

محوالت توزيـع

شبكات ضغط
متوسط
( كـم )

شبكات ضغط
منخفض
(عمود)

عدد

11.49
15.123
2.15
0.91
42.146
71.819

1269
905
511
143
568
3396

19
10
7
4
19
59

قدرة (ك.ف
أ).
2800
950
775
650
2100
7275

نظم المعلومات الجغرافيه ):)GIS
قام قسم نظم المعلومات الجغرافية والموجودات الثابتة ( )GIS & FARخالل العام  2018بإنجاز
األعمال التاليةا
 .1استمرار التحديث لشبكة الضغط المتوسط للمخططات الجغرافية واالحادية بشكل مستمر وتزويد
مناطق توزيع الشركة والمعنيين في كافة إدارات الشركة بنسخ محدثة منها.
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.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

تجهيز مسارات مقترحة إلنشاء شبكة كوابل ألياف ضوئية على أعمدة الشبكات لربط محطات
الشركة الرئيسية مع محطات شركة الكهرباء الوطنية.
القيام باعمال الرصد والمسح الميداني في مناطق توزيع الشركة حسب الحاجة ،وتحديث قاعدة
بيانات الشبكة الكهربائية الخاصة بالشركة بناء على المشاريع الجديدة المنفذة أو التي ال تزال
تحت التنفيذ.
توفير لوحات األراضي الرقمية لمناطق توزيع الشركة من الجهات المعنيه حسب الحاجة.
دعم مركز المراقبه والتحكم ) )SCADAمن خالل تزويدهم بالبيانات والخرائط الجغرافية.
رفد ادارات ومواقع الشركة بأية معلومات او بيانات جغرافية تم طلبها.
تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الرسامين العاملين بمناطق توزيع الشركة من خالل تدريبهم على
البرمجيات الحديثة حسب ما تتطلبه مقتضيات العمل.
متابعة مشروع سجل الموجودات الثابتة وتدقيق البيانات الخاصة بالمحطات الرئيسية والفرعية
الخاصة بالشركة ،حيث تم رصد كامل المحطات الرئيسية الخاصة بالشركة وما نسبته ()%85
من المحطات الفرعية.

مشروع اتمته المحطات الرئيسية )(SCADA
بلغت نسبة االنجاز في المشروع حتى تاريخ  2018/2/1مايقارب ( )%99حيث تم انجاز االعمال التاليةا
 .1استكمال تجهيز مركز المراقبة والتحكم في المكاتب الرئيسية وما يشمله من معدات (خوادم،
شاشات ،مقاسم ،أعمال مدنية وكهروميكانيك ،أجهزة انذار ،أثاث...الخ)
 .2االنتهاء من جميع أعمال التركيب الميداني ،أعمال التهيئة ،ومنظومة االتصاالت لجميع المحطات
( )53محطةا ( )17في منطقة وادي االردن والشرقية )4( /في منطقة الطفيلة )5( /في منطقة
معان )8( /في منطقة الكرك )19( /في منطقة العقبة.
 .3االنتهاء من جميع أعمال الفحوصات الميدانية لجميع المحطات باستثناء بعض المغذيات في 5
محطات مختلفة.
 .4نقل نظام التحكم عن بعد لمحطات المياه في مشروع جر مياه الديسي والخطوط الهوائية وربطه
مع نظام ( )SCADA/DMSلدمج المنظومة القديمة مع الجديدة.
 .5تركيب شاشات المراقبة في المواقع المختلفة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع مركز
المراقبة الجديد.
 .6االنتهاء من تهيئة برمجية ( )DMSوتفعيل النظام لمنطقة وادي االردن والشرقية ،وسيتم عمل
تدريب شامل لطاقم مهندسي وفنيي المراقبة عن كيفية التعامل مع البرمجية.
 .7االنتهاء من تهيئة برمجية ( )Historianوتفعيلها لجميع المحطات.

مشروع توريد وتركيب وفحص كوابل االلياف الضوئية وملحقاتها
تم إحالة العطاء رقم  2017/6لتوريد وتركيب كوابل االلياف الضوئية وملحقاتها لربط محطات
شركة توزيع الكهرباء القريبة لشركة الكهرباء الوطنية وعددها ( )16محطة رئيسية عن طريق كيبل
األلياف الضوئية وبطول ( )170كم لتحسين مستوى خدمة االتصاالت وزيادة كفاءة نقل اإلشارة
والتحكم بالمحطات من خالل مركز المراقبة والتحكم الجديد بحيث تم االنتهاء من منطقتي وادي
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األردن والكرك ،وتم توصيل كيبل األلياف الضوئية ل( )10محطات في كال المنطقتين ،ومن المتوقع
االنتهاء من أعمال التركيبات خالل الربع األول من العام (.)2019

مشروع العدادات الذكية )(AMI
يشتمل العطاء على توريد منظومة العدادات الذكية أحادية وثالثية الطور وعددها ) (11,050عداد
وتشكل نحو  %60من مجموع استهالكات الشركة ،و ذلك بهدف أخذ قراءة العدادات عن بعد و التحكم
بها و خاصة عدادات المحطات الفرعية العامة والخاصة و اإلنارة و كبار المشتركين و ربطها مع نظام
الفوترة من خالل منظومة  AMI-Billingالمستقبلية (تحت التنفيذ) ،وتقدر نسبة اإلنجاز في المشروع
بنحو ( )%80حيث تم االنتهاء من األعمال التالية ا
 -1تركيب خوادم  AMIو تشغيل البرمجية والنظام عامل حاليا و متصل بحوالي  7377عداد.
 -2تم االنتهاء من فحص وإبراء جميع عدادات المشروع .
 -3استكمال العمل في استبدال جميع عدادات  CT/VTفي مناطق الشركة و عددها  136عداد متصلة
من خالل منظومة اتصال الـ .GPRS
 -4تركيب  190عداد مباشر ثالثي و أحادي الطور في منطقة العقبة كتجربة لمنظومة االتصال Hi-
 ، PLCوالبدء بتركيب باقي عدادات الـ PLCفي المناطق بعد نجاح التجربة .
 -5استبدال حوالي ( )%90من عدادات المحطات الفرعية و الخاصة و اإلنارة في مختلف مناطق
الشركة و المتصلة من خالل منظومة الـ.GPRS

نوع العمل

2018 2017 2016 2015 2014

فحص وإبراء عدادات جديدة طور واحد
فحص وإبراء عدادات جديدة ثالثة أطوار  -توصيل مباشر
فحص وإبراء عدادات جديدة ثالثة أطوار مع محوالت تيار
فحص وإبراء عدادات جديدة ثالثة أطوار مع محوالت تيار وفولتية
فحص عدادات ثالثة أطوار مع محوالت تيار أو مع محوالت تيار
وفولتية (فحص ميداني) *
فحص عدادات خدمات مشتركين أنواع مختلفة
برمجة عدادات جديدة ثالثة أطوار مع محوالت تيار

11705 12500 13820 10172 11627
2539 3680 1941 2376 2149
4520 2100
555
474
310
3
150
20
5
10
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انجازات دائرة تكنولوجيا المعلومات والشبكات
 -1البنية التحتية ()Hardwareا











االستمرار في تطوير شبكة االتصاالت في الشركة والشبكة الالسلكية ( ،)WIRLESSوالتوسع
بتركيب الموزعات الالسلكية لخدمة مشاريع االتمتة المتعلقة بإستخدام االجهزة اللوحية.
تركيب وتشغيل الشبكة الحاسوبية في المبني الجديد.
استالم عطاء الموقع البديل (.)Disaster Recovery Site
تجهيز مكاتب تحصيالت جديدة في مناطق الكرك ( غور المزرعه) ومعان ( الطيبه ).
تركيب نظام مراقبة غرف الحواسيب الفرعية عن بعد.
تحديث اجهزة حفظ الطاقة القديمة جدا للحفاظ علي سالمة االجهزة و المعدات العاملة بها.
متابعة تطوير اجهزة الخوادم الرئيسية في بيئة العمل  Private Cloudبما يعزز من الكفاءه
الفنية.
تركيب أجهزة تسجيل فصل ووصل وتحصيل ميداني في  %60من مكاتب الشركة ،مما يحسن
من مستوى التحصيل ،وذلك نظرا إلتساع المنطقة الجغرافية التابعة للشركة.
تحديث الخوادم الرئيسيه بأنظمة التحصيل الفرعيه في كل من الطفيلة  ،العقبة والكرك .
تشغيل وتفعيل الخوادم المركزية  FUJITSUوقواعد البيانات  SAP-HANAالالزمة لتفعيل
تطبيقات .SAP-ISU

 -2البنية التحتية ()Softwareا
 تطبيق نظام  SAPالمتعلق بالفوتره وخدمات المشتركين في منطقة االغوار وضمن نطاق
االنشطه الرئيسية في برمجيات  SAPلقطاع الخدمات ( )SAP Utilitiesواالدارة المؤسسية (
 )SAP ERPا
SAP-CS
 ادارة خدمات المشتركين (من خالل اصدار اوامر الخدمه اليا
ومن ثم فوترة جميع خدمات المشتركين بشكل آلي موثق زمنيا
باليوم والساعة)
SAP-SD
 أوامر وخدمات البيع
SAP-Billing
 الفوترة
SAP-FI/CA
 االدارة المالية
SAP-DM
 ادارة العدادات (ترابط العمليات الخاصة بالعدادات من التخزين
والتركيب وبدأ خدمة التوصيل )
SAP-PM
 التركيبات وتوصيل الخدمة المتعلقة بالعدادات واوامر الخدمة
الميدانية
 المستودعات (لغرض تكامل الدورة المستندية المترابطة من SAP-MM
العداد وحتى التحصيل ) Meter-To-Cash
 إنشاء زاوية لعرض برامج الموبايل وهي خدمات شركة توزيع الكهرباء و برنامج الخدمات
اإللكترونية (. )Google Apps store
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تطوير برمجيات خدمية للموظفين تعمل من خالل الهوالتف الذكية  ،بحيث توفر خدمة االستعالم
للموظفين عن بياناتهم وعن بعض الخدمات الداخلية في الشركة.
تعزيز قاعدة بيانات الموظفين بمعلومات اضافية ،مع اضافة خدمة طباعة البطاقات التعريفية
والخدمية للموظفين لمختلف االغراض.
متابعة التطوير وحوسبة االنظمة واجراءات العمل القائمة في الشركة للتقليل من االستخدام
الورقي من خالل برمجيات ( . ) K2
تطوير وتطبيق نظام محوسب جديد خاص بإجراءات عمل التامين الصحي متكامل يشتمل على
اجراءات متابعة المطالبات والنماذج الطبية ونظام محاسبي مقونن لخدمات التامين الصحي.
تطوير وتطبيق انظمة السالمة العامة من اجراء الفحوصات والتدقيق الميداني من خالل االجهزة
اللوحية ببرمجياتها الخاصة ،مرورا بمتابعة االجراءات التصحيحية وانتهاءا بإستخراج التقارير
الخاصة بالمطابقة وقياس االنحراف.
التحديث والتطوير على النظام المحوسب الخاص بمتابعة الدعاوى القضائية بأنواعها المتعلقة
بالشركة.
تزويد جميع المستخدمين بالتقارير الالزمة لعملهم من خالل ما يعرف ( Business
 ) Intelligenceكل حسب صالحياته.
الشروع في تطبيق مشروع جديد يتعلق بإدارة خدمات المعلوماتية ( )ITSMوالتي تهدف إلى
تنظيم اجراءات العمل داخل الدائرة وحوسبتها وضمان الجودة في الخدمة المقدمة من دائرة
تكنولوجيا المعلومات والشبكات.
متابعة التطوير بالعمل على تقنية ( )VOIPوربط فروع ومكاتب جديدة.
الشروع في تطوير نظام متابعة المذكرات الداخلية اإللكتروني (  ) Memo Systemوالعمليات
االدارية الخاصة بالديوان.
تطوير وتطبيق نظام االرشفة االلكترونية لجميع أنظمة الصناديق وتعزيز الكوادر بالتقنيات
والمعدات الالزمة الستكمال االجراءات المتعلقه باالرشفة .

إنجازات دائرة التصنيع
شهد هذا العام إجراءات تنفيذية لخطط تم إعدادها مسبقا  ،وفي جوانب كثيرة،منها ما يتعلق بخطط
الدائرة( تصنيع األعمدة اإلسمنتية )  ،وأخرى تتعلق بإحدى إستراتيجيات اإلدارة العليا للشركة  ،فعلى
صعيد خطط دائرة التصنيع ،ففي الثلث األول من هذا العام تم شراء مجموعة حديثة من قوالب صب
األعمدة باإلضافة الى وحدة ماكنة دوران لألعمدة اإلسمنتية ،حيث تم تركيبها ومعايرتها وبرمجتها
وتشغيلها من خالل كادر من فنيي الدائرة ،األمر الذي أثر إيجابا على كفاءة اإلنتاج وجودة األعمدة
اإلسمنتية المنتجة،وأحدثت إضافة هامة الى خبرات العاملين لدينا .
أما على صعيد إستراتيجيات اإلدارة العليا للشركة ،فقد تم اإلنتهاء من دراسة الجدوى اإلقتصادية لنقل
نشاط التصنيع من موقعه الحالي في صويلح الى قطعة األرض المملوكة للشركة في منطقة حوض بريك-
جنوب المطار ،وبناء على نتائجها إتخذت إدارة الشركة قرارها المضي قدما بهذ األمر،حيث تم تشكيل
اللجنة التوجيهية العليا لنقل النشاط ويرأسها عطوفة المدير العام ،واللجنة التنفيذية لنقل النشاط وتضم نخبة
من المختصين في هذا األمر،حيث تم توريد خط إنتاج جديد لمصنع األعمدة اإلسمنتية وملحقاته  ،بعد
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إجراء كافة الدراسات الالزمة لعملية التوريد  ،وهي تمثل المرحلة األولى لنقل النشاط ،حيث بوشر
بالتنفيذ الفعلي ألعمال الحفريات واألعمال الخرسانية لقواعد الهنجر الخاص بمصنع األعمدة اإلسمنتية
الجديد ،ومن المؤمل ان يتم اإلنتهاء من المرحلة األولى للمشروع خالل شهر أيار من العام القادم .
خالل هذا العام بلغت مبيعات الدائرة من مختلف المنتجات  ،مضافا إليها المبيعات من عطاء
شركة كهرباء إربد رقم  2018/15والخاص بتوريد أعمدة إسمنتية للضغط المتوسط ،والذي تم إحالته
على المصنع خالل هذا العام  ،وكذلك إيراد ورشة الصيانة الفنية المتنقلة  ،وأجور التحميل (من خالل
شاحنة الدائرة)  ،وبعض المشاريع األخرى حوالي (  ) 4404487.597دينار ،وبكلفة إنتاج
بلغت( )2590059.476دينار،أما صافي إيراد ورشة الصيانة الفنية المتنقلة فقد بلغت ()67200.943
دينار ،وبذلك تصبح صافي أرباح الدائرة لهذا العام ( )1881629.064دينار
نتيجة لنجاح فكرة ورشة الصيانة الفنية المتنقلة األولى ،واثرها في خدمة مناطق الشركة المختلفة ،
وبسبب الطلب الكبير على خدماتها  ،تم إستحداث ورشة فنية أخرى،بعد أن تم شراء بكب حديث تم إعدادة
وتجهيزه بكافة متطلبات العمل،مما ساعد على نمو إيرادات هذه الورش بشكل واضح خالل هذا العام ،
حيث بلغ إجمالي إيؤادات هذه الورش خالل هذا العام حوالي  81800دينار ،وصافي ارباح
 67200.943دينار.
تطور كميات اإلنتاج خالل األعوام السابقة
المنتج
أعمدة إسمنتية لشبكات الضغط المتوسط
أعمدة حديدية لشبكات الضغط المنخفض
لوحات التوزيع مختلفة القدرات والمغذيات
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2014
2321
17707
111

2015
2523
6746
199

2016
3091
6505
157

2017
3040
9260
180

2018
2427
7600
215

التطورات والخطط المستقبلية لعام 2019
 .1إستمرار العمل في اعداد سجل للموجودات الثابتة الخاصة في الشركة من خالل جمع المعلومات
وطرح العطاءات الخاصة بالبرمجيات المخصصة لتحقيق هذه الغاية.
 .2اإلستمرار بتنفيذ مشروع منظومة العدادات الذكية واحد فاز و ثالثة فاز  AMIبهدف اإلستغناء
عن أخذ القراءات الشهرية التي تقرأ ميدانيا بداية كل شهر ،والتي تشكل نحو  %60من مجموع
مبيعات الطاقة الكهربائية ،وتقرأ هذه العدادات من خالل نظام القراءة والتحكم عن بعد تمهيداً
لربطه مع نظام الفوترة من خالل منظومة  AMI-Billingالمستقبلية.
 .3استكمال أعمال مشروع األلياف الضوئية الذي يهدف الى ربط عدد من المحطات الرئيسية في
الشركة وذلك لتأمين وسيلة اتصال يعتمد عليها في حاالت الطوارىء للقيام بالعمليات التشغيلية
عن بعد 170كم ،خالل الربع االول من العام .2018
 .4إستكمال أعمال أتمتة النظام الكهربائي  SCADA/DMSللتحكم بالمحطات الرئيسية المو ّزعة
في مناطق إمتياز الشركة المختلفة وبعدد إجمالي يقارب الـ( )53محطة ،وذلك من خالل إنشاء
مركز مراقبة و تحكم وطني يعنى بمراقبة جميع المحطات الرئيسية العاملة لدى الشركة
لمستويات  33و  11ك .ف والمحطات المغذية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية بما يرفع مستوى
االعتمادية للنظام من خالل إجراء العمليات التشغيلية من فصل ووصل عن بعد مما يقلل من عدد
ومدة االنقطاعات على المحطات الرئيسية.
 .5اإلستمرار بتنفيذ أعمال تطبيقات مشروع  SAPلخدمات الفوترة لتطوير خدمات المشتركين
ولالستجابة لمتطلبات التغيير المستمر على تلك الخدمات .مما سيسهم حتما في رفع سوية األداء
في مجال خدمات المشتركين وتحقيق الرقابة الفاعلة لكل من القراءات واإلصدارات ،وسينعكس
إيجابا على تحقيق متطلبات معايير األداء المطلوبة من الشركة.
 .6العمل على تطبيق نظام الديوان الذي تم تطويره في العام  ( 2018معامالت الصادر والوارد )
في المكاتب الرئيسية ،واالستغناء عن المعامالت الورقية ومن ثم االنتقال لتطبيقة والعمل عليه
في باقي مناطق عمل الشركة ،باالضافة الى تطوير النظام واإلجراءات الخاصة باالجازات
وأتمتتها في المكاتب الرئيسية وتعميمها على باقي مناطق عمل الشركة .
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مؤشرات االداء
إحصائيات ومؤشرات األداء لتطوير أعمال الشركة وخصائصها

السنة

عدد
الموظفين *

عدد المشتركين
مشترك/
مشترك
موظف
(عدد)

الطاقة الكهربائية المباعة
ج.و.س/
الكمية
موظف
(ج.و.س)

أطوال شبكات التوزيع
الطول (كم)

كم/موظف

محطات التحويل
محطة
محطة/موظف
(عدد)

2009

1062

172054

162.0

2044

1.92

9835

9.26

3578

3.4

2010

1120

180769

161.4

2294

2.05

10348

9.24

3895

3.5

2011

1142

189983

166.4

2363

2.07

10819

9.47

4105

3.6

2012

1124

199287

177.3

2492

2.22

11336

10.09

4276

3.8

2013

1237

209637

169.5

2612

2.11

11649

9.42

4531

3.7

2014

1217

218514

179.6

2777

2.28

11953

9.82

4657

3.8

2015

1275

227610

178.5

2924

2.29

12347

9.68

4923

3.9

2016

1369

236752

172.9

3053

2.23

12718

9.29

5156

3.8

2017

1376

245593

178.5

3139

2.28

13024

9.47

5402

3.9

5658
9.41
13500
2.20
3155
176.6
253491
1435
2018
* تم استثناء موظفي دائرة التصنيع الكهربائي باعتبار أن نشاط هذه الدائرة مستقل ومساند ،وال يتصل بشكل مباشر بنشاط الشركة
الرئيسي المتعلق بتوزيع الطاقة الكهربائية.

12.0

190
180
170

8.0

160
150

6.0
140
4.0

130
120

2.0
110
السنة 100
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010
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أطوال شبكات التوزيع

محطة/موظف

ج.و.س /موظف

2009

مشترك /موظف

0.0

محطات التحويل (محطة /موظف)
الطاقة المباعة (ج.و.س /موظف)

أعداد المشتركين (مشترك /موظف)

10.0

3.9

األأر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدأت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط
الشركة الرئيسي:
 ال توجععد عمليععات ذات طبيعععة غيععر متكععررة حععدثت خععالل عععام  2018ال تععدخل ضععمن النشععاط الشععركةالرئيسي.
السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار
األوراق المالية لخمس سنوات سابقة:
2018
2017
2016
2015
2014
البيان
األرباح أو (الخسائر)
13,474,173 7,381,434 10,000,515 123,214- 16,614,560
المحققة
6,500,000 8,000,000 6,500,000
9,200,000 7,300,000
األرباح الموزعة
صافي حقوق المساهمين 27,734,888 20,760,715 21,379,279 17,878,766 27,210,980
أسعار األوراق المالية*
* أسهم الشركة غير مدرجة في بورصة عمان ،وبالتالي ال يوجد تداول ألسهم الشركة.

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
النسب المالية التي تبين المركز المالي للشركة في نهاية عام  ،2018ومقارنتها مع نسبتها في نهاية
السنة المالية السابقة :2017
الرقم

النسب المالية

2017

2018

1
2
3
4
5
6

نسبة التداول (مرة)
نسبة السيولة السريعة (مرة)
نسبة تغطية الديون طويلة األجل ()%
القروض طويلة االجل الى مجموع الموجودات
القيمة الدفترية للسهم
حقوق المساهمين  /مجموع المطلوبات

0,87
0,85
1,18
%7,4
2,07
%5,8

0,93
0,91
5,34
%5
2,77
%6

مقدار أتعاب التدقيق للشركة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له
بلغت أتعاب مدقق حسابات الشركة خالل عام  ) 26,761 ( 2018دينار شامالً  %16ضريبة المبيعات،
في حين بلغت أتعاب مدقق حسابات الشركة التابعة لعام  ) 23,570 ( 2018دينار شامالً ضريبة
المبيعات
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االســـــم

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
عدد األسهم كما في
الجنسية
المنصب

شركة كهرباء المملكة ويمثلها :
معالي السيد توفيق محمود
كريشان من تاريخ 2018/3/12
معالي السيد سمير مراد لغاية
تاريخ 2018/2/25
سعادة الدكتور عدنان محمد حسن
سعد
معالي السيد عبد الكريم المالحمة
سعادة السيد حماد علي المعايطة
سعادة السيد محمد خير هشام
الصباغ
معالي الدكتور طارق محمد
حموري لغاية تاريخ 2018/6/12
سعادة الدكتور رسمي علي بني
سعيد
معالس الدكتورمصطفى شنيكات
من تاريخ 2018/11/11

2017/12/31

2018/12/31

10.000.000 10.000.000
رئيس المجلس

أردنية

-

-

رئيس المجلس

أردنية

-

-

نائب رئيس المجلس

أردنية

-

-

عضو

أردنية

-

-

عضو

أردنية

-

-

عضو

أردنية

-

-

عضو

أردنية

-

-

عضو

أردنية

-

-

عضو

أردنية

-

-

 اليوجد أوراق مالية مملوكة من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
 ال يوجد مساهمات ألقرباء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة (الزوجة واألوالد القصر واألقرباء) في
رأس مال الشركة.
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم.
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عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا (التنفيذية):
االســـــم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2018/12/31
2017/12/31

المهندس حسان أحمد سالمة ذنيبات

المدير العام

أردنية

-

-

المهندسة ريم "محمد سعيد" أحمد حمدان

نائب المدير العام ومساعد المدير
العام للتنظيم والتخطيط

أردنية

-

-

السيد فراس فاروق محمود كمركجي

مساعد المدير العام للشؤون المالية

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

اردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

الدكتور يحيى محمد مفلح القضاه

أمين سر لجان العطاءات

أردنية

-

-

السيد حمزة محمود عبد اللطيف البربراوي

مدير دائرة التدقيق الداخلي

أردنية

-

-

األستاذ زكريا فالح المجالي

مدير الدائرة القانونية ومتابعة
القضايا

أردنية

-

-

المهندس عبد الرحمن كمال نزال

مدير دائرة التصنيع

أردنية

-

-

المهندس عدنان فالح مصلح الهباهة
المهندس سعيد حامد محمد عبيدات
المهندس ياسين محمد آل خطاب
المهندس سهم المجالي
المهندس بدر موسى طشطوش
المهندس خالد الزيدانيين
المهندس سامي الزواتين
المهندس عبد الحفيظ صبحي الخلفات
المهندس عبد اللطيف كريشان

مساعد المدير العام لشؤون
الخدمات الفنية المساندة
المدير التنفيذي لمنطقة توزيع
كهرباء وادي األردن والشرقية
مساعد المدير العام للشؤون
اإلدارية
المدير التنفيذي لمنطقة توزيع
كهرباء الكرك
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
المدير التنفيذي لمنطقة توزيع
كهرباء العقبة
مساعد المدير العام لوحدة االنشطة
غير االساسية وتطوير االعمال
المدير التنفيذي لمنطقة توزيع
كهرباء الطفيلة
المدير التنفيذي لمنطقة توزيع
كهرباء معان من تاريخ 2018/2/1

 ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا.
 ال يوجد مساهمات ألقرباء إدارة الشركة التنفيذية (الزوجة واألوالد القصر واألقرباء) في رأس مال
الشركة.
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية وأقاربهم.
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العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو
الحليفة أو رئيس مجلس االدارة أو اعضاء المجلس أو المدير العام أو اي موظف في الشركة أو
أقاربهم.
 تم عقد العقود واالرتباطات التالية مع الشركة التابعة (شركة كهرباء محافظة اربد):
 عقد بتاريخ  2018/06/26بقيمة ( )847,100دينار – غير شامل الضريبة  -لتوريد اعمدة
اسمنتية ضغط متوسط للشركة التابعة من قبل دائرة التصنيع التابعة للشركة ،وقد فازت شركة
توزيع الكهرباء بالعقد بموجب عطاء تنافسي طرحته الشركة التابعة (عطاء رقم ،)2018/15
وقد تم تنفيذ ( )28.37%من قيمته في عام  2018ويتوقع تنفيذ باقي الكمية المطلوبة في عامي
 2019و  2020حسب شروط العقد (توريد عند الطلب لمدة عامين).
 عقد بتاريخ  2018/10/03بقيمة ( )2,106,500دينار أردني  -غير شامل الضريبة  -لتوريد
أعمدة حديدية مجلفنة للشركة التابعة من قبل دائرة التصنيع التابعة للشركة ،وقد فازت شركة
توزيع الكهرباء بالعقد بموجب عطاء تنافسي طرحته الشركة التابعة (عطاء رقم ،)2018/28
وسيتم تنفيذ كامل العطاء في عام .2019
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مساهمة الشركة في حماية البيئة والسالمة
إدراكعا ً مععن الشععركة لاللتزامععات المترتبععة عليهععا ضععمن إطععار الرخصععة الممنوحععه لهععا وإيمانعا ً منهععا بأهميععة
المحافظععة علععى البيئععة ،فالشععركة تععؤمن بععأن المحافظععة علععى البيئععة والصععحة والسععالمة جععزء ال يتجععزأ مععن
أعمالهععا ومععن ثقافتهععا المؤسسععية ،وتسعععى باسععتمرار نحععو تحسععينها بحيععث تضععمن تماشععيها مععع القععوانين
والتشريعات التي تصدرها الحكومعة .فالشعركة ملتزمعة بمراععاة كافعة القضعايا البيئيعة عنعد إععداد خططهعا
وبرامج العمل ،كمعا أنهعا ملتزمعة بعاإلدارة العلميعة والحكيمعة ألي تعأثيرات بيئيعة سعلبية قعد تكعون مصعاحبة
للنشاطات التي تقوم بها وبما يضمن عدم اإلضرار بالبيئة والصحة العامة.
ضمن هذا اإلطار فقد وضعت الشركة وبمشاركة كافة العاملين بها سياسة بيئية تشكل دلعيالً لالسترشعاد بعه
في كافة اإلجراءات والنشاطات لحماية البيئة وقد تم تعميمها لنشر الوعي البيئي على كافة موظفي الشركة
قد تم إعداد خطة تنفيذية طموحة تتضمن أهدافا ً وغايات وبرامج زمنية لتفعيل هذه السياسة وترجمتها إلعى
واقععع تعيشععه الشععركة ويحقععق التزامععا كععامالً بااللتزامععات البيئيععة المترتبععة عليهععا طبق عا ً ألحكععام الرخصععة
والقوانين السارية المعمول بها ،وقد برز االهتمام بالبيئة من خاللا
 حرص الشركة على االلتعزام بمععايير األداء العواردة فعي الرخصعة الممنوحعة لهعا معن هيئعة تنظعيم
قطاع الطاقة والمععادن وكعذلك القعوانين والتعليمعات المعمعول بهعا فعي الجوانعب البيئيعة والصعحية
ومن خالل إدارة التأثيرات البيئية لنشاطات الشركة باعتماد مبدأ "التأثير المنعدم".
 حرص الشركة بتجهيز مواقعها بأنظمة الوقايعة و السعالمة و تعوفير بيئعة عمعل آمنعه وذلعك بتعوفير
أدوات الوقاية الشخصية و السالمة الالزمة ألداء العاملين ألعمالهم بشكل آمن.
 المساهمة بشكل فعال في األنشطة المحلية من ندوات وورش عمل خاصة بالقضعايا البيئيعة بهعدف
المساهمة في حماية البيئة والتعريف بالسياسات المتبعة والنظر في إمكانيعة االسعتفادة معن تجعارب
المؤسسات األخرى.
اإلنجازات في مجال ترشيد االستهالك
إن اسععتنزاف المععوارد الطبيعيععة يعتبععر أحععد أهععم المشععاكل البيئيععة التععي تعععاني منهععا دول العععالم بشععكل عععام
واألردن بشكل خاص كما يعتبر ترشيد استهالك المياه والطاقة والمواد أهم وسيلة من وسائل حماية البيئة
من التلوث والمحافظة على مواردها وتنميتها .وفي هذا المجال تم عمل ما يليا





اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بخفض الفاقد في الشبكات الكهربائية.
تطبيععق بععرامج الصععيانة الدوريععة لمعععدات وأجهععزة الشععبكة الكهربائيععة للمحافظععة علععى أعلععى كفععاءة
تشغيلية لها.
اسععتخدام المؤقتععات الزمنيععة إضععافة للخاليععا الضععوئية للععتحكم باإلنععارة ومعععدات التكييععف واسععتبدال
مصابيح اإلنارة بأخرى موفرة للطاقة.
إسعتحداث قسعم الطاقعة المتجعددة ليقعوم بمتابععة أعمعال إنشعاء خاليعا شمسعية وتوصعيلها معع الشعبكة
الكهربائية لدى المشتركين.
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االنجازات في مجال الصحة البيئية
تلتععزم الشععركة بمنععع حععدوث األمععراض المتعلقععة بأنشععطتها وعملياتهععا وتطبيقاتهععا وحمايععة صععحة العععاملين
وعوائلهم والمواطنيين والمحافظة على بيئة عمل صحية وذلك من خاللا







استمرار الشركة بتقيعيم جعودة الميعاه المسعتخدمة معن المصعدر إلعى الشعبكة والتأكعد معن خلوهعا معن
العوامل البيولوجية الممرضة والملوثات الكيميائية وأنها آمنة لالستعمال في مرافق الشركة.
استمرار الشركة بمراقبة توليد النفايات الخطرة من البداية إلى النهاية للتأكد من اإلدارة الفعالة لها
من لحظة إنتاجها إلى التخلص منها لمنع إمكانية تلعوث معوارد الميعاه الجوفيعة والتربعة بتخصعيص
أماكن خاصة لتخزينها.
استمرار الشركة بالعمل على إنشاء شبكات الكهرباء ضعمن مسعارات آمنعة ومتوافقعة معع تعليمعات
هيئععة تنظععيم قطععاع الطاقععة والمعععادن وإزالععة كافععة الشععبكات المتعارضععه والتععي ال تحقععق الخلععوص
اآلمن.
االستمرار بتضمين عطاءات توريد المعدات الكهربائية بندا ينص على خلوها من ال (.)PCB

اإلنجازات في مجال التلوث البصري
تساهم الشركة في تحسين المنظر الجمالي العام داخل مدن المملكة والحد من التلوث البصري ،من خاللا





االستمرار بالتوسع في إنشاء الشبكات األرضية بديالً عن الخطوط الهوائية.
االستمرار بمراعاة الناحية الجمالية للشعوارع والسعاحات العامعة عنعد تصعميم الشعبكات الكهربائيعة
وتحديد مواقع محطات التحويل.
استمرار الشركة بمراعاة ابراز الجانب الجمالي المعريح للنظعر فعي مبانيهعا والمرافعق المخصصعة
الستقبال الجمهور.
االسععتمرار بالتوسععع فععي تشععجير المسععاحات الفارغععة المحيطععة بمبععاني الشععركة والعنايععة الدائمععة
باألشجار المزروعة.

السالمة العامة
تطور مفهوم السعالمة تطعوراً واسععا ً وبعدأت المؤسسعات والشعركات المختلفعة تتسعابق فعي هعذا المضعمار،
وأصبحت النتائج المتحققة في مجال السالمة ،وتضاءل نسبة الحوادث وإصابات العمعل أحعد أهعم المععايير
للحكم على نجاح المنظمة أو إخفاقها.
إن االهتمام بالسعالمة ومواجهعة الحعوادث والكعوارث التعي تعتبعر قعدراً ال مفعر منعه يحعتم بعذل أقصعى جهعد
لوضع خطط عملية تسهم في تعزيز سالمة البيئة ورفع مسعتوى العوعي لعدى جميعع شعرائح المجتمعع تجعاه
تدابير وإجراءات السالمة المطلوبة في حاالت الحوادث والكوارث.
إن االهتمععام بالصععحة والسععالمة العامععة يعععد مععن أهععم البععرامج التععي تتضععمنها اسععتراتيجية الشععركة ،وذلععك
الهتمامها البالغ بحماية األرواح والممتلكات  ،حيث أن حماية العاملين من اإلصعابات وكعذلك المشعتركين،
ينعكس على تحسين وزيادة مستوى اإلنتاج ورفع القوة االقتصادية للمجتمع.
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لقد حرصت الشركة على تفعيل شعار "السعالمة أوالً" والعذي كعان اإلطعار األسعاس لسياسعة نظعام اإلدارة
المتكامل ،ولقد أثمر ذلك عنا
 تطوير اداء دائرة المتابععة الفنيعة والسعالمة  /مسعاعدية الخعدمات الفنيعة المسعاندة ورفعدها بالكعادر
الالزم.
 إ ستمرار الشركة المانحة لشهادات نظام االدارة المتكامل بالقيام بعملية المسح العدوري خعالل ععام
 2018من دون تسجيل أي مخالفة.
 تحديث خطة إدارة المخاطر للشركة والتي توضح الية التعامل مع التحديات الخارجيعة التعي تعؤثر
وتتعأثر بنشععاط الشععركة وكععذلك تحععدد أنععواع المخعاطر التععي تواجععه الشععركة وتععدرجها ضععمن سععجل
المخاطر.
 إجراء تحديد وتقييم للمخاطر والمظاهر البيئية لعام  2018وتحديد طرق السيطرة عليهعا للحيلولعة
دون تسببها باصابات أوالتقليل من آثارها في حال حصولها.
 إجراء تجارب إخالء في جميع مواقع الشركة بإشراف مباشعر معن المديريعة العامعة للعدفاع المعدني
وتنظيم محاضرات توعيعة فعي اإلخعالء واإلنقعاذ واإلسععاف ل ( 602موظعف) وذلعك فعي المواقعع
التالية ا
 250موظف
 192موظف
 30موظف
 57موظف
 20موظف
 53موظف

المكاتب الرئيسية
وادي األردن والشرقية
الكرك
الطفيلة
معان
العقبة

 اسععتمرار كععادر السععالمة العامععة بالقيععام بجععوالت التععدقيق والمتابعععة علععى نظععام اإلدارة المتكامععل
(سالمة وبيئة وجودة) في جميع مواقع الشركة خالل عام .2018
 انخفعععاض ععععدد اصعععابات العمعععل خعععالل ععععام  2018بنسعععبة  %14.29علعععى العععرغم معععن زيعععادة
عدد موظفين الشركة بنسبة .%3.44
 تحسعععن المؤشعععرات االحصعععائية الصعععابات العمعععل خعععالل ععععام  2018مقارنعععة بالععععام الماضعععي
 2017بشكل ملحوظ وحسبما يلي ا
وجه المقارنة
عدد االصابات
عدد ايام الغياب
مؤشر الشدة والتكرار
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اتجاه المؤشر
انخفاض
انخفاض
انخفاض

النسبة
%14.29%31.26%29.63-

 للعام الثاني على التوالي لم تشهد الشركة أي حالة صعق بالتيار الكهربائي بين العاملين .
 تم تخويل ورفع شهادة تخويل للعمل على الشبكة الكهربائية لموظفين عدد(  198موظف )
موضحة حسب مراتب التخويل على النحو التالي ا
نوع الشهادة
C3
A1
A2
A3
A4
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عدد الموظفين المخولين
22
52
61
38
25

يتم االعداد الجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين العام الحالي  2019انسجاما مع احكام
قانون العمل الساري والذي يشترط تكرارها كل سنتين مرة .
تم تطبيق قاعدة " العينة االفضل " بدل قاعدة " السعر االقل " عند شراء مالبس ومعدات
السالمة العامة.
تم االستمرار في حوسبة اعمال السالمة والجودة خالل العام  2018وتحسين وتطوير
البرامج المحوسبة الموجودة بما يضمن انسجامها مع متطلبات مشروع ). (Work Flow
تم الحصول على جائزة التميز التشجيعية في السالمة والصحة المهنية للمنشأت  2016والتي
تمنحها مؤسسة الضمان االجتماعي.

مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
إيمانا ً من الشركة بأهمية التواصل مع المجتمع المحلي وتقديم مختلف أوجه الدعم للمشاريع المجتمعية
الريادية ،فقد قدمت عدة خدمات لممثلي القطاعات المجتمعية ،كما أقامت العديد من األنشطة الهادفة إلى
الحفاظ على البيئة ودعم القطاع التعليمي والفني والثقافي وذلك من جانب واجبها بإتجاه المسؤولية
األجتماعية ،والعمل على التوعية من مخاطر استجرار التيار الكهربائي ،كان من بينها ا-
-1

-2

-3
-4
-5

تجديد العقد الموقع ما بين الشركة وجمعية األوراق الخضراء البيئية ،وذلك بهدف الحفاظ على
البيئة ،عبر إعادة تدوير المخلفات الورقية في الشركة وتزويدها للجمعية ،وكل ذلك يصب في تقليل
التلوث البيئي الحاصة بفعل تكدس النقايات.
تزويد مختلف القطاعات الرسمية واألهلية منها في مناطق امتياز عمل الشركة ،بمطويات ونشرات
توعوية حول اإلستخدامات السليمة للطاقة الكهربائية ،والتوعية من مخاطر استجرار التيار
الكهربائي ،تتضمن الحكم الشرعي من سرقة الكهرباء.
دعم بنك الدم الوطني من خالل مشاركة موظفي المكاتب الرئيسية ودائرة التصنيع بالتبرع بالدم
مرتين خالل عام .2017
التبرع بأجهزة طبية لمستشفيات ومراكز صحية في مناطق عمل الشركة ،ودعم جمعيات خيرية
ومعاهد ونوادي بمبالغ مالية ،وذلك من مبدأ دعم المجتمع المحلي والمسؤولية االجتماعية.
انشاء مضالت لعدة مدارس والموجودة في مناطق عمل الشركة وذلك في المناطق التي تحتاج لبناء
هذه المضالت.
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كشف بالتبرعات خالل عامي ( ) 2018 - 2017

قيمة المبلغ المتبرع به
لعام2017
-

قيمة المبلغ المتبرع به
لعام2018
-

الجهة المستفيدة من التبرع

المساهمة في انشاء مشروع الحديقة المرورية  -مادبا

6000
5768

-

تقديم اأاث لدائرة االحوال المدنية

1620

-

التبرع بآلة تصوير واجهزة طبية – مركز صحي الكرك

790

6602

صوبات وإسطوانات غاز لمدارس  -الشوبك

2494

-

أجهزة طبية لمركز صحي  -الطفيلة

9990

-

أأاث لمكتب مديريةالتربية  -لواء البتراء

2060

-

جمعية االسرة البيضاء /دار الضيافة للمسنين
انشاء مضالت لمدرسة حليمة السعدية ومدرسة االبيض -
الكرك
مدرسة الجفر الثانوية & مدرسة الملكة رانيا االساسية

1000

-

9200

-

-

3100

مؤسسة الحسين للسرطان

-

50000

مديرية اوقاف معان  /احتفال بمناسبة الهجرة النبوية
مؤسسة الوالء لتنظيم المؤتمرات  /مهرجان تكريم شهداء
الوطن
مركز صحي المزار

-

300

-

مركز صحي معان الشامل

-

2400

لجنة زكاة و صدقات عائشة ام المؤمنين النسائية

-

500

مستشفى معان الحكومي

-

1980

جمعيات خيرية ومعاهد ونوادي وجهات اخرى

-

29475

المجموع

38922

98677

صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة  -وزارة الطاقة
تقديم طرود الخير في مناطق عمل الشركة
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-

500
3820

المساهمون

رأسمال الشركة  /الموجودات
يبلغ رأسمال الشركة المكتتب به والمغطى بالكامل ( )10,000,000دينار ،موزعة على ()10,000,000
سهم بقيمة إسمية تبلغ ديناراً واحداً لكل سهم ،في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 2018/12/31
( )45,811,514ديناراً ،وبلغت موجودات الشركة غير المتداولة في نفس التاريخ ()453,619,404
دينار.

التداول بأسهم الشركة
أسهم الشركة غير مدرجة في بورصة عمان ،وبالتالي ال يوجد تداول ألسهم الشركة.
توزيع أعداد المساهمين حسب جنسياتهم وما يملكون من أسهم بتاريخ 2018/12/31
عدد األسهم
عدد األسهم
عدد المساهمين النسبة المئوية
الجنسية
المكتتب بها
المملوكة
مساهمون أردنيون

10,000,000

-

1

%100

مساهمون عرب

-

-

-

-

مساهمون أجانب

-

-

-

-
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شركة توزيع الكهرباء
المساهمة العامة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2018
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين الى مساهمي شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الـــرأي المتحفظ
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة ("الشركة")
وشركتها التابعة ("المجموعة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول
 2018وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص ألهم السياسات
المحاسبية.
في رأينا ،وباستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ أدناه ،إن القوائم المالية الموحدة
المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في  31كانون األول
 2018وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أساس الرأي المتحفظ
كما هو مبين في إيضاح رقم ) )2-3حول القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الشركة بتطبيق معيار التقارير
المالية الدولي رقم  9فيما يتعلق بمتطلبات تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة للشركة
والواجب تطبيقه بدءاً من تاريخ  1كانون الثاني .2018
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن
المجموعة وفقا ً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك
المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية الموحدة
في األردن ،وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني
للمحاسبين .لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسا ً إلبداء الرأي المتحفظ.
امور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقا ً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق
ا لقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية .لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية
الموحدة إلبداء رأينا حول هذه القوائم الموحدة وال نبدي رأيا ً منفصالً حول هذه األمور.
تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه ،إضافة لما هو مبين في فقرة
الرأي المتحفظ أعاله.
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لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة.
باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك .بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها
لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .ان نتائج إجراءات التدقيق التي
قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه ،توفر أساسا لرأينا حول تدقيق
القوائم المالية الموحدة المرفقة.
امر التدقيق الهام  1االعتراف باإليرادات (التعرفة):
إن اإليضاحات المتعلقة باإليرادات قد تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  31حول القوائم المالية الموحدة.
امر التدقيق الهام
لقد قمنا باعتبار إيرادات مبيعات الطاقة كأمر هام للتدقيق نظراً لحجم إيرادات مبيعات الطاقة والناتجة عن
مبيعات الطاقة للمشتركين حسب الشرائح .إن المخاطر الجوهرية المتعلقة بدقة قياس هذه اإليرادات
بلغت اإليرادات المتحققة لسنة  2018مبلغ مرتبطة بأنظمة إصدار الفواتير واحتساب اإليرادات.
908ر534ر 563دينار.
كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
تضمنت إجراءات التدقيق تقييم السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة لالعتراف باإليرادات ومدى
االلتزام بتلك السياسات وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية .باإلضافة لذلك ،قمنا بدراسة نظام الرقابة
الداخلي حول االكتمال والقياس والحدوث لإليرادات التي تم االعتراف بها بما في ذلك التسويات بين
المبيعات والمقبوضات النقدية ودراسة اجراءات الرقابة لنظام اصدار الفواتير .وقد قمنا باختيار واختبار
عينة من قيود المبيعات للتأكد من صحة التسجيل واالعتراف باإليرادات .باإلضافة الى ذلك ،قمنا باختيار
عينة خالل الفترة قبل وبعد تاريخ قائمة المركز المالي ،وذلك لتقييم إذا كان االعتراف باإليرادات قد تم
في الفترة الصحيحة .وقمنا ايضا ً بدراسة تفصيلية لتحليل هامش الربح وااليرادات بشكل شهري.
امر التدقيق الهام  :2مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين.
إن اإليضاحات المتعلقة بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين قد تم اإلفصاح عنها في ايضاح 17
حول القوائم المالية الموحدة.
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امر التدقيق الهام
إن عملية احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين تتطلب الكثير من اإلجتهاد لتحديد كفاية
المخصص .تم اعتبار مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين امراً هاما ً للتدقيق نظراً لحجم المخصص
والتقديرات واالجتهادات باإلضافة إلى الخبرات التقنية المطلوبة لتحديد مبلغ مخصص تعويض نهاية
الخدمة للموظفين.
كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
تضمنت إجراءات التدقيق تقييم االفتراضات االكتوارية وطرق التقييم المستخدمة من قبل الخبير
اإلكتواري لتقييم مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين .كما تضمنت إجراءات التدقيق تقييم
االفتراضات اإلكتوارية الهامة ومدى معقوليتها باإلضافة الى كفاية مخصص تعويض نهاية الخدمة .وقمنا
بتقييم كفاءة وموضوعية الخبير االكتواري المختص المعين من قبل اإلدارة.
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي المجموعة لعام 2018
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير
مدقق الحسابات حولها .ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا
بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ان رأينا ال يشمل المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول
المعلومات األخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة
لنا ،بحيث نُقيّم فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من
معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة.
مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير
المالية الدولية ،باإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من
األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور
المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية
الموحدة ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية المجموعةأو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر
سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية
سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقا ً لمعايير التدقيق
الدولية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم
اعتبارها جوهرية ،إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية
المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق ،وكذلك نقوم بما يليا
 تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط،
وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر
أساسا ً إلبداء الراي .إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن
غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز
لنظام الرقابة الداخلي.
 الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة
للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي
قامت بها االدارة.
 التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة
التدقيق التي تم الحصول عليها ،وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد
تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار .وإذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك
جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية الموحدة ذات الصلة أو تعديل
رأينا إذا كانت هذه االيضاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار
المجموعة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
 تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا
كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.
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 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة
التجارية ضمن نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه
واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة .ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق
المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية
التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة
باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على
انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه االستقاللية.
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة ،نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية
على تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم وصف عن هذه
األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر ،او في حاالت
نادرة جدا والتي بناءاً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة
لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي
بالمصادقة عليها ،آخذين بعين االعتبار ما ورد في فقرة أساس الرأي المتحفظ.
إرنست ويونغ /األردن

محمد إبراهيم الكركي
ترخيص رقم 882

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

/27آذار2019/
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2018
إيضاحات

الموجودات

2018
دينــــار

2017
دينــــار

موجودات غير متداولة-
ممتلكات ومعدات
موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف
مشاريع تحت التنفيذ
مدفوعات قضايا التعارضات
قرض مدين طويل اآلجل
موجودات ضريبية مؤجلة
مخزون استراتيجي
موجودات غير ملموسة
إستثمار في شركة حليفة

3
4
5
6
7
8
11
9
10

موجودات متداولة-
مخزون
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

949ر137ر199
439ر531ر184
628ر351ر28
671ر69
840ر064ر1
127ر102ر2
156ر037ر14
123ر320ر23
471ر004ر1
404ر619ر453

751ر781ر188
119ر705ر179
628ر265ر20
963ر82
503ر085ر1
867ر760ر1
696ر887ر11
816ر860ر24
662ر108ر1
005ر539ر429

11
12
13
14

631ر807ر6
480ر771ر425
520ر717ر20
791ر454
422ر751ر453
826ر370ر907

459ر607ر5
369ر981ر286
626ر893ر15
387ر162
841ر644ر308
846ر183ر738

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية-
رأس المال المدفوع
إحتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية – مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية

15

000ر000ر10
000ر500ر2
677ر698
089ر485ر14
766ر683ر27
748ر127ر18
514ر811ر45

000ر000ر10
000ر500ر2
677ر698
706ر445ر8
383ر644ر21
990ر800ر18
373ر445ر40

المطلوبات -
مطلوبات غير متداولة -
مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما خ
مخصص تعويض نهاية الخدمة
فائض مساهمات المشتركين
إيرادات مؤجلة
تأمينات مشتركين
قروض طويلة االجل

4
16
17
18
19
20

مطلوبات متداولة -
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل سنة
بنوك دائنة
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
فائض مساهمات المشتركين
مخصصات أخرى
مخصص ضريبة الدخل

439ر531ر184
736ر188ر25
845ر736ر14
163ر766ر7
891ر409ر2
403ر836ر65
780ر777ر47
257ر247ر348

119ر705ر179
853ر533ر23
729ر099ر12
038ر141ر9
856ر098ر2
527ر133ر60
890ر888ر54
012ر601ر341

20
21
22
23
18
24
8

110ر111ر9
326ر504ر58
975ر806ر422
103ر419ر16
304ر078ر1
464ر160ر2
773ر231ر3
055ر312ر513
312ر559ر861
826ر370ر907

110ر111ر9
609ر265ر47
263ر478ر276
716ر668ر17
248ر180ر1
745ر888ر1
770ر544ر2
461ر137ر356
473ر738ر697
846ر183ر738

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
إيضاحات

2018
دينــــار
908ر534ر563
(609ر204ر)472

2017
دينــــار
697ر316ر559
(571ر184ر)486

26
27
28
3
6
 12و13
11

299ر330ر91
626ر877ر2
(206ر459ر)49
(136ر694ر)17
(441ر)30
(459ر361ر)3
(307ر)953

126ر132ر73
109ر576ر3
(559ر007ر)46
(216ر020ر)16
(373ر)40
(872ر042ر)2
(920ر)831

376ر709ر22

295ر765ر11

807ر250ر7
108ر13
135ر329ر19
(191ر)104
(693ر540ر)1
(128ر638ر)1
(232ر743ر)6
(638ر748ر)21

375ر233ر6
361ر13
034ر570ر13
227ر2
(693ر540ر)1
(986ر)982
(083ر801ر)5
(750ر311ر)13

الخسارة من االنشطة غير األساسية

(832ر181ر)5

(515ر817ر)1

ربح السنة قبل الضريبة
ضريبة دخل السنة

544ر527ر17
(163ر167ر)3

780ر947ر9
(164ر118ر)3

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

381ر360ر14
-

616ر829ر6
-

مجموع الدخل الشامل للسنة

381ر360ر14

616ر829ر6

ربح السنة ومجموع الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

076ر539ر12
751ر820ر1

723ر044ر5
893ر784ر1

827ر359ر14

616ر829ر6

مبيعات الطاقة
تكلفة شراء الطاقة
اجمالي الربح
ايرادات تشغيلية أخرى ،بالصافي
مصاريف إدارية وعمومية
استهالكات
اطفاء مدفوعات قضايا التعارضات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
مخصص مخزون بطيء الحركة
الربح من النشاط األساسي
ايرادات األنشطة غير األساسية
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
حصة المجموعة من أرباح شركة حليفة
اطفاء الرخص
مصاريف األنشطة غير األساسية
مصاريف فوائد بنكية
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة العائد
إلى مساهمي الشركة
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29

10
30

8

25

فلـس/دينـار

فلـس/دينـار

1/254

0/504

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
حقوق ملكيــــــة مساهمي الشركة

- 2018
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

رأس المال
المدفوع

احتياطـي
إجبــاري

احتياطــي
اختيــاري

أرباح مدورة

دينـــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

677ر698

706ر445ر8

383ر644ر21

383ر539ر12

383ر539ر12

000ر000ر10

000ر500ر2

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

توزيعات أرباح شركة تابعة

-

-

-

توزيعات أرباح للمساهمين (إيضاح )15

-

-

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

000ر000ر10

000ر500ر2

677ر698

المجمــوع

حقوق غير
المسيطرين

مجموع حقوق
الملكية

دينــــار

دينــــار

دينـــــار

990ر800ر18

373ر445ر40

998ر820ر1

381ر360ر14

-

(240ر494ر)2

(240ر494ر)2

(000ر500ر)6

(000ر500ر)6

-

(000ر500ر)6

089ر485ر14

766ر683ر27

748ر127ر18

514ر811ر45

-

- 2017
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

983ر400ر11

660ر599ر24

297ر579ر20

957ر178ر45

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

723ر044ر5

723ر044ر5

893ر784ر1

616ر829ر6

توزيعات أرباح شركة تابعة

-

-

-

-

-

(200ر563ر)3

(200ر563ر)3

توزيعات أرباح للمساهمين (إيضاح )15

-

-

-

(000ر000ر)8

(000ر000ر)8

-

(000ر000ر)8

706ر445ر8

383ر644ر21

990ر800ر18

373ر445ر40

الرصيد كما في  31كانون األول 2017
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000ر000ر10

000ر000ر10

000ر500ر2

000ر500ر2

677ر698

677ر698

قائمة الدخل التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
إيضاح

2018
دينــــار

2017
دينــــار

544ر527ر17

780ر947ر9

تعديالت على:
إستهالكات وإطفاءات
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مصاريف فوائد بنكية
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و ذمم مشكوك في تحصيلها
حصة المجموعة من (خسائر) أرباح شركة حليفة
مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصصات أخرى
خسائر إطفاء فائض مساهمات المشتركين
إطفاء الرخصة
تغيرات رأس المال العامل:
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما خ
تأمينات مشتركين
إيرادات مؤجلة
مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
مخصصات أخرى مدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة

577ر724ر17
(551ر)155
(108ر)13
(135ر329ر)19
232ر743ر6
638ر748ر21
797ر712ر2
459ر361ر3
191ر104
307ر953
954ر337
523ر244
693ر540ر1

589ر060ر16
(149ر)219
(361ر)13
)034ر570ر)13
083ر801ر5
750ر311ر13
194ر508ر1
872ر042ر2
(227ر)2
920ر831
131ر216
(622ر)567
693ر540ر1

(939ر302ر)4
(666ر625ر)127
381ر322ر123
563ر660ر18
876ر702ر5
035ر311
(266ر)744
(235ر)66
(420ر821ر)2

944ر161
(824ر888ر)48
353ر356ر56
656ر124ر22
694ر558ر5
411ر542
(981ر517ر)2
(171ر243ر)1
(682ر792ر)3

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

450ر937ر65

019ر190ر65

األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
مدفوعات مشاريع تحت التنفيذ
مدفوعات قضايا التعارضات
فوائد بنكية مقبوضة
توزيعات أرباح شركة حليفة مقبوضة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

(992ر703ر)23
145ر717ر3
(373ر052ر)34
(149ر)17
108ر13
(261ر043ر)54

(494ر311ر)27
024ر609ر3
(589ر533ر)39
(984ر)13
361ر13
125ر88
(557ر148ر)63

األنشطة التمويلية
تسديدات قروض
مسحوبات قروض
فوائد بنكية مدينة مدفوعة
توزيعات أرباح شركة تابعة
توزيعات أرباح للمساهمين
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

(110ر111ر)7
(152ر735ر)6
(240ر494ر)2
(000ر500ر)6
(502ر840ر)22

(000ر000ر)4
810ر798ر8
(737ر789ر)5
(200ر563ر)3
(000ر000ر)8
(127ر554ر)12

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

(313ر946ر)10
(222ر103ر)47

(665ر512ر)10
(557ر590ر)36

(535ر049ر)58

(222ر103ر)47

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة

النقد و ما في حكمه كما في  31كانون األول
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14

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2018
( )1عـــــام
تأسست شركة توزيع الكهرباء ("الشركة") بتاريخ  12شباط  1998كشركة مساهمة عامة محدودة تنفيذاً
لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ  4تشرين االول  1997والخاص بتأسيس شركة
منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية لتتولى نشاط توزيع الطاقة الكهربائية في المناطق التاليةا العقبة
ومعان والكرك والطفيلة ووادي األردن والمنطقة الشرقية ،وتكون مملوكة للحكومة بنسبة  ٪75من راس
المال و ٪ 25لشركة الكهرباء الوطنية لحين خصخصتها ،وتؤول اليها جميع موجودات نشاط التوزيع في
شركة الكهرباء الوطنية .تم خصخصة الشركة بتاريخ  2تموز  2008حيث قامت شركة كهرباء المملكة
الستثمارات الطاقة بشراء حصة الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية.
باشرت الشركة نشاطها الصناعي والتجاري بتاريخ األول من كانون الثاني .1999
سجلت الشركة لدى سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تحت رقم  1101103002بتاريخ  30تشرين
األول  2001وفقا ً ألحكام وأنظمة وتعليمات قانون منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة رقم  32لسنة .2000
من أهم غايات الشركة توزيع الطاقة الكهربائية وشرائها وبيعها في منطقة اإلمتياز المذكورة أعاله
بموجب رخصة توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية .حصلت الشركة على هذه الرخصة بتاريخ  30حزيران
 2008وهي صالحة لمدة  25سنة من ذلك التاريخ.
بنا ًء على رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة الممنوحة للشركة بتاريخ  30حزيران  2008من قبل هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،تم تحديد العائد السنوي من االنشطة االساسية قبل تنزيل الضريبة ،بمعدل
 ٪10على قا عدة الموجودات ،وقد قامت الشركة باحتساب العائد المتحقق فعليا من النشاط االساسي ،حيث
بلغ صافي العجز عن معدل العائد المحدد بالرخصة للفترة من تاريخ الرخصة وحتى  31كانون األول
 2018مبلغ 192ر271ر 2دينار ،علما بان هذا المبلغ ما زال قيد المناقشة وخاضعة للمراجعة والتعديل
من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تماشيا مع ما ورد في الرخصة.
بنا ًء على رخصة التوزيع وتزويد الكهرباء الممنوحة للشركة التابعة لها شركة كهرباء اربد المساهمة
العامة المحدودة بتاريخ  30حزيران  2008من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يتم تحديد العائد
السنوي من االنشطة االساسية قبل تنزيل الضريبة من قاعدة الموجودات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم
قطاع الطاقة والمعادن .قامت ادارة الشركة باحتساب العائد أعاله حيث كان عجز عن معدل العائد المحدد
بالرخصة لسنة  2018مبلغ 108ر297ر 2دينار وبذلك تصبح القيمة المتراكمة حتى نهاية سنة 2018
صافي عجز متراكم بمبلغ 049ر475ر 9دينار ويتم معالجة هذا العجز من خالل عملية تحديد التعرفة
لفترة التعرفة القادمة وضمن منهجية تحديد التعرفة الواردة في الرخصة الممنوحة ويكون مبلغ العجز
خاضع للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تماشيا ً مع ما ورد بالرخصة.
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تم اقرار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ
 ،2019/3/27وتتطلب هذه القوائم المالية الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.
يتم توحيد هذه البيانات مع بيانات الشركة األم النهائية ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
( )2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية
 1-2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
 2-2مبدأ توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها شركة كهرباء محافظة اربد
المساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون االول .2018
التأسيس

رأس المال
المدفوع

1957

000ر000ر8

سنة

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة
العامة المحدودة

النشاط الرئيسي

توزيع الطاقة
الكهربائية

نسبة
المساهمة
٪
46ر55

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر
فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها
وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما يليا
 سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيهالنشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر فيها).
 تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها. القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.* عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها ،تقوم
المجموعة بأخذ جميع الحقائق والظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة
على الشركة المستثمر فيها ويتضمن ذلكا
 -الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
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 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى. حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها وفي حال وجود ظروف أو
حقائق تدل على التغير في أحد أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.
يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة إبتدا ًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة .يتم
توحيد موجودات ومطلوبات ومصاريف وإيرادات الشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ
سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.
يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة
األم وحقوق غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين .وإذا اقتضت
الحاجة ،يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية
للمجموعة .يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات واألرباح
والخسائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.
يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في
حقوق الملكية .عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة ،تقوم المجموعة بما يليا
-

إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين.
إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية.
اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة.
اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة.
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة.
إعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح
والخسائر.

 3-2التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم
المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2017باستثناء أن المجموعة قام بتطبيق التعديالت التالية
اعتباراً من  1كانون الثاني 2018ا
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية
يحعععععل معيعععععار التقعععععارير الماليعععععة العععععدولي رقعععععم  9بعععععدالً معععععن معيعععععار المحاسعععععبة العععععدولي رقعععععم 39
(األدوات الماليعععععععععععععععععععععععععععةا االعتعععععععععععععععععععععععععععراف والقيعععععععععععععععععععععععععععاس) اعتبعععععععععععععععععععععععععععاراً معععععععععععععععععععععععععععن
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 1كعععععععانون الثعععععععاني  2018لجميعععععععع الجوانعععععععب المحاسعععععععبية الثالثعععععععة المتعلقعععععععة بعععععععاألدوات الماليعععععععةا
التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط.
قامت المجموعة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم  9الصادر عام .2009
وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في  1كانون الثاني  .2011قامت المجموعة بتطبيق
المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم  9االدوات المالية ،ولم تقم
المجموعة بتعديل ارقام المقارنة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم  9يتطلب من المجموعة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على
جميع أدوات الدين بالكلفة المطفأة.
استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( 9األدوات المالية) نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 39األدوات الماليةا االعتراف والقياس) .وتضمن نموذجا ً شامالً أللية
االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة التحوط ،ومتطلبات التصنيف والقياس.
التدني في القيمة
لم تقم شركة توزيع الكهرباء باألخذ بعين االعتبار في تقييمها لمخصص الذمم المدينة متطلبات معيار
التقارير المالية الدولي رقم  9فيما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بدالً من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )11عقود
اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي ( )18االيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات
عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير األخرى .يحدد المعيار الجديد نموذجًا من خمس
خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم
( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو تقديم
الخدمات إلى العميل.
يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات
الصلة عند تطبيق خطوات االعتراف بااليراد .كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف
اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد.
قامت المجموعة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي .إن
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ( )15غير جوهري ،وأصبحت السياسة المحاسبية لالعتراف
باإليرادات كما يليا
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بيع الطاقة
استنتجت المجموعة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع الطاقة عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي
يتم فيه نقل الطاقة الى العميل من خالل الشبكة الكهربائية ويتم االعتراف حسب قراءة العدادات لكمية
الطاقة المستهلكة .لم ينتج عنه تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15أي أثر على توقيت التحقق
من اإليرادات.
 لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم الموحدة للمجموعة.تفسير رقم ( - )22لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية
والدفعات المقدمة
يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق
بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق
بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او
االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة .في حالة وجود عدة دفعات مقدمة ،فإن الشركة
تحدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة .
 لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم الموحدة للمجموعة.تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )40تحويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت
التنفيذ أو التطوير إلى او من بند االستثمارات العقارية .تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار
يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (او في حال لم تعد متطلبات التعريف متوفرة)
ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام .إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل
على التغير في االستخدام.
 لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.تعديالت على معيار التقارير المالية رقم (– )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( -)2الدفع على
أساس األسهم -بحيث تشمل هذه التعديالت ثالثة أمور رئيسيةا تأثير شروط االستحقاق على قياس
المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد ،وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية
مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي
تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل
أدوات حقوق الملكية .عند تطبيق التعديالت ال يجب على الشركة تعديل الفترات السابقة ،ولكن يسمح
بتطبيقها بأثر رجعي إذا تم تطبيق جميع التعديالت الثالثة واألمور األخرى .ان السياسة المحاسبية للشركة
فيما يتعلق بالدفع على أساس األسهم مقابل النقد متفقة مع الطريقة الموضحة في التعديالت .باإلضافة إلى
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ذلك ،ليس لدي الشركة اي معامالت دفع على أساس األسهم مقابل تسوية االلتزامات الضريبية المقتطعة
ولم يجر اي تعديالت على احكام وشروط معامالت دفع على أساس األسهم.
 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمار في شركات الحليفة و مشاريع مشتركة –
قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
توضح هذه التعديالت انه اذا كانت المنشأة مشروع او شركة يمكن لها عند االعتراف المبدئي باالستثمار
قياس االستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر .اذا كانت
المنشأة ليست منشأة استثمارية ولها حصة في شركة حليفة او مشروع مشترك والتي بدورها هي منشأة
استثمارية يمكن للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية إبقاء القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة
الحليفة او المشروع المشترك (التي بدورها هي منشأة استثمارية) على الحصة في االستثمار في الشركة
الحليفة او المشروع المشترك للشركة التابعة .يتم االختيار لكل استثمار في شركة حليفة او مشروع
مشترك كل على حدى في اخر تاريخ عندا أ .االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حليفة او مشروع
مشترك .ب .الشركة الحليفة او المشروع المشترك يصبح منشأة استثمارية .ت .الشركة الحليفة او
المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية يصبح الشركة األم.
 لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 4-2أهم السياسات المحاسبية
ممتلكات ومعدات
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيم.
تمثل الكلفة تكلفة استبدال الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل إذا
استوفت شروط االعتراف بها .يتم اثبات مصروفات الصيانة واإلصالح في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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يتم استهالك الممتلكات والمعدات (باستثناء األراضي) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر
االنتاجي المتوقع باستخدام النسب التاليةا
٪
2
أبنية وإنشاءات
3
خطوط أرضية
7-5
محطات تحويل وخطوط هوائية
7
عدادات مشتركين
12
مقاسم آلية وأجهزة إتصاالت
20
أجهزة كمبيوتر
15
سيارات
20-9
أجهزة مختبر
20-9
معدات تشغيلية
20
عدد وأدوات
20-9
أجهزة مختلفة
20-9
أأاث ومعدات مكتبية
يتم استهالك الممتلكات والمعدات حسب النسب أعاله وذلك بعد استبعاد الممتلكات والمعدات المستهلكة
بالكامل.
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم
تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية للتأكد من أن طريقة وفترة
االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات وتعدل بأثر حالي ومستقبلي.
يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية منها ويتم إدراج أية
أرباح أو خسائر استبعاد في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
موجودات ومطلوبات مساهمات المشتركين
يتم إظهار هذه الموجودات في بند مستقل تماشيا ً مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واظهارها
ضمن الموجودات غير المتداولة تحت بند موجودات مساهمات المشتركين والتي يقابلها في جانب
المطلوبات بند مطلوبات مساهمات المشتركين وبنفس القيمة.
يتم استهالك موجودات مساهمات المشتركين بنسبة  ٪4سنويا وتطفأ مطلوبات مساهمات المشتركين
المقابلة لها بنفس النسبة بحيث ال تؤثر على قائمة الدخل الشامل الموحدة.
موجودات فلس الريف
يمثل هذا البند موجودات البنية التحتية لتمديد شبكة الكهرباء الى المناطق الريفية ويتم اظهارها ضمن
الموجودات غير المتداولة تحت بند موجودات فلس الريف والتي يقابلها في جانب المطلوبات بند
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مطلوبات فلس الريف وبنفس القيمة وذلك تماشيا ً مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن
اظهار تلك البنود.
يتم استهالك موجودات فلس الريف بنسبة  ٪4سنويا وتطفأ مطلوبات فلس الريف المقابلة لها بنفس النسبة
بحيث ال تؤثر على قائمة الدخل الشامل الموحدة.
مدفوعات قضايا التعارضات
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة نتيجة قضايا التعارضات وذلك تعويضا عن األضرار التي لحقت بالغير
من جراء مرور خطوط الكهرباء فوق أمالكهم أو أية أضرار أخرى ،هذا ويتم اطفاء هذه الموجودات
بنسبة  ٪10سنويا حسب الممارسة المقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
موجودات غير ملموسة
يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة ُمحددة أو غير ُمحددة .ويتم
إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني ُمحدد ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل
الموحدة .أ َّما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير ُمحدد فيتم ُمراجعة التدني في قيمتها في
تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال المجموعة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل
الشامل الموحدة في نفس السنة.
يتم ُمراجعة أي ُمؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
كذلك يتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء أيَّة تعديالت على السنوات الالحقة.
تملك شركات تابعة والشهرة
يتم تسجيل تملك شركات تابعة باستخدام طريقة التملك .يتم احتساب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ
الممنوحة بتاريخ التملك باالضافة الى قيمة حقوق غير المسيطرين في الشركة المملوكة.
يتم تسجيل حقوق غير المسيطرين في الشركة المملوكة بقيمتها العادلة او بحصتهم من صافي موجودات
الشركة المملوكة .يتم تسجيل التكاليف المتعلقة بعملية التملك كمصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم تسجيل الشهرة بالكلفة ،والتي تمثل زيادة المبالغ الممنوحة باالضافة الى قيمة حقوق غير المسيطرين
عن صافي الموجودات المملوكة وااللتزامات المتكبدة.
تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المملوكة للتأكد من أن تصنيفها قد تم
وفقا ً للظروف االقتصادية والشروط التعاقدية المتعلقة بهذه الموجودات والمطلوبات بتاريخ التملك.
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مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة .وال يتم
استهالك المشاريع تحت التنفيذ إال حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام.
استثمار في شركة حليفة
الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس فيها المجموعة تأثيراً فعاال على القرارات المتعلقة
بالسياسات المالية والتشغيلية ،وتظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،باإلضافة إلى حصة
المجموعة من التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن االستثمار
في شركات حليفة كجزء من حساب االستثمار في الشركة الحليفة وال يتم اطفاؤها .يتم تسجيل حصة
المجموعة من أرباح الشركات الحليفة في قائمة الدخل الشامل الموحدة .في حال وجود تغير على حقوق
ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات إن وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية
الموحدة للمجموعة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات
الحليفة بحدود حصة المجموعة في الشركات الحليفة.
مخزون
يتم تسعير المخزون بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وصافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما
اقل .إن صافي القيمة المتوقع تحقيقها هي سعر البيع المتوقع في الظروف االعتيادية مطروحا ً منه تكاليف
البيع.
ذمم مدينة
تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل
عمر أدوات الدين .قامت شركة كهرباء محافظة اربد بإعداد دراسة تستند الى الخبرة التاريخية للخسائر
االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية .تشطب الديون
المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها.
النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل باستحقاقات ال تتجاوز ثالثة أشهر
بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى
البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك
الدائنة.
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قروض
بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم
االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند سداد المطلوبات ،وهكذا خالل عملية
حساب اإلطفاء ألسلوب معدل الفائدة الفعلي .تحسب التكلفة المطفأة باعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء
والرسوم والتكاليف وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتدرج تكاليف التمويل في قائمة الدخل
الشامل الموحدة.
تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة
فترة طويلة ليصبح جاهزاً لالستخدام المستهدف او للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل .إن تكاليف
االقتراض األخرى تدرج كمصروفات في الفترة التي تكبدت فيها .تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد
والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم االعتراف بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين عندما تكون المجموعة ملتزمة بتقديم تعويض
نهاية الخدمة للموظفين .تكون المجموعة ملتزمة عندما يكون لديها خطة رسمية مفصلة للتعويض وال
يوجد احتمال فعلي بسحب هذه الخطة .يتم قياس مخصص تعويض نهاية الخدمة بنا ًء على عدد الموظفين
في المجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وفقا ً للسياسات الداخلية للمجموعة ومعيار المحاسبة
الدولي رقم .19
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات الذمم الدائنة للمبالغ المستحقة السداد للبضائع والخدمات المستلمة ضمن النشاط الطبيعي
للمجموعة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد أو مقدم الخدمة.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق ،وأن
تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة
للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة الن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة
للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة
المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
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تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات وحسب معيار
المحاسبة الدولي رقم (.)12
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة
الموجودات او المطلوبات في تاريخ القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على
اساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بالقوائم المالية الموحدة وتحتسب
الضرائب المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق
الموجودات الضريبية المؤجلة .تتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية
الموحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.
تحقق اإليرادات
يتم تسجيل االيراد وفقا ً لمعيارالمحاسبه الدولي رقم  15والذي يتضمن نموذج من خمس خطوات حيث يتم
إثبات إيرادات مبيعات الطاقة عندما تنتقل المخاطر والمنافع جوهريا ً إلى المشتري وعند التمكن من قياس
اإليرادات بشكل يمكن االعتماد عليه.
 يتم تحقق إيرادات مبيعات الطاقة عند استخدامها من قبل المستهلك وإصدار الفاتورة له. يتم إثبات توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها. يتم إثبات إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بإيراد اإليجارات من االيجارات التشغيلية حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقدالتأجير.
 يتم االعتراف بأرباح وخسائر مشاريع فلس الريف في نفس السنة التي يتم فيها استكمال المشاريع. يتم اإلعتراف بإيراد إطفاء فائض مساهمات المشتركين حسب طريقة القسط الثابت بنسبة  ٪4سنوياويتم إظهارها ضمن ايرادات تشغيلية أخرى وإيرادات األنشطة غير األساسية.
 يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا ً لمبدأ االستحقاق.اإليجار التشغيلي
المجموعة كمستأجرا يتم اإلعتراف باإليجار التشغيلي كمصروف إيجارات في قائمة الدخل الشامل
الموحدة بطريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار.
المجموعة كمؤجرا يتم االعتراف باإليجار التشغيلي كإيراد ايجارات في قائمة الدخل الشامل الموحدة
حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار.
التدني في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن الموجودات قد انخفضت
قيمتها ،إذا وجد أي دليل على ذلك ،أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم
المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله للموجودات.
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إن مبلغ الموجودات الممكن تحصيله هو القيمة العادلة للموجودات أو وحدة توليد النقد ناقصا ً تكاليف البيع
وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده للموجودات الفردية ،إال إذا كانت الموجودات ال تولد تدفقات
نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات المجموعة.
عندما يتجاوز المبلغ المدرج للموجودات أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،تعتبر الموجودات
منخفضة ويتم تخفيضها إلى المبلغ الممكن تحصيله ،أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم
التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة للموجودات ،أثناء تحديد القيمة العادلة
ناقصا ً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة.
وإذا لم يكن ممكنا ً تحديد مثل تلك المعامالت ،يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه
االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة
األخرى.
لقيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ قياس القيمة العادلة .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن
المعاملة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام تحدث إما فيا
-

السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في غياب السوق الرئيسي ،في األسواق األكثر تفضيالً لألصل أو االلتزام

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضيالً يجب أن يكون سهل الوصول إليه من قبل المجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق
عند تسعير األصل أو االلتزام ،مع افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم
االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع
اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدامها أو عن طريق بيعها لمشارك أخر في السوق
يمكنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة،
واالستخدام األمثل للمدخالت الملحوظة المعنية وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
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إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية
الموحدة يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ومبينة كما يلي استناداً ألقل مستوى من
المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل.
 المستوى األولااألسعار غير المعدلة والمتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. المستوى الثانياأساليب للتقييم حيث تكون جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلةالمسجلة ملحوظة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،و
 المستوى الثالثاأساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة التي التستند إلى بيانات السوق الملحوظة.
بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة
فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين المستويات في التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيفات (استناداً إلى
أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء
المعامالت ،كما يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف
السائدة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات أو خدمات
خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير
التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى المجموعة.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز
المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص
او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتـم تسجيل المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة وإنما يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال
دفعها مستبعد ،وال يتم تسجيل الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة وإنما يتم اإلفصاح عنها
عندما يكون احتمال قبضها ممكناً.
 5-2أهم التقديرات والفرضيات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات
واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه
التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصروفات والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من
إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ واوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن
أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات
وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.
أهم التقديرات والفرضيات المستخدمة في القوائم المالية الموحدة مفصلة على النحو اآلتيا
-

-

-

يتم تكوين مخصص لقاء الذمم المدينة اعتمادا على أسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة المجموعة
لتقدير المخصص الواجب تكوينه.
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمة والقوانين والمعايير
المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة
الالزم.
تقوم إدارة المجموعة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغايات
احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار
اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم احتساب خسارة التدني كمصروف في قائمة الدخل الشامل.
تقوم إدارة المجموعة باستبعاد الممتلكات المعدات بناء على تقدير صافي القيمة الدفترية للموجودات
المستبعدة.
يتم تكوين مخصص للمواد الراكدة التي ال تستخدم لفترة تزيد عن  3سنوات.
يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة بناء على األنظمة الداخلية للمجموعة والدراسات
اإلكتوارية.
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل
محامي المجموعة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في
تلك الدراسات بشكل دوري.
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( )3ممتلكات ومعدات

- 2018

محطات تحويل

عدادات

مقاسم آلية

أأاث ومعدات

أراضي

أبنية وإنشاءات

خطوط أرضية

وخطوط هوائية

مشتركين

وأجهزة اتصاالت

أجهزة كمبيوتر

سيارات

أجهزة مختبر

معدات تشغيلية

عدد وأدوات

أجهزة مختلفة

مكتبية

المجموع

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

الكلفة -
كما في أول كانون الثاني 2018

940ر511ر11

177ر722ر42

990ر903ر199

665ر006ر30

855ر666ر6

899ر198ر10

885ر622ر13

إضافات

-

022ر479

360ر697ر2

583ر824ر12

338ر678ر1

246ر594ر2

216ر026ر1

735ر196ر1

المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5

-

669ر34

844ر517ر1

225ر296ر5

989ر015ر1

-

استبعادات

-

كما في  31كانون األول 2018

840ر270ر4

840ر270ر4

-

099ر3
-

-

(220ر)6

(627ر)671

(855ر579ر)3

(123ر)581

(736ر)1

(171ر)102

(358ر)651

411ر019ر12

754ر265ر46

943ر444ر214

869ر119ر32

365ر259ر9

944ر122ر11

262ر168ر14

-

099ر3

683ر772ر8

772ر793ر3

679ر124ر3

011ر537ر2

495ر135ر337

786ر589

687ر266

108ر111

911ر239

992ر703ر23

-

-

209ر43

-

936ر907ر7

(063ر)47

(293ر)63

(461ر)2

(567ر)93

(474ر800ر)5

406ر315ر9

166ر997ر3

535ر276ر3

355ر683ر2

949ر946ر362

االستهالك المتراكم -

097ر3

كما في أول كانون الثاني 2018

-

631ر100ر3

077ر345ر9

722ر046ر88

229ر157ر19

860ر003ر1

356ر629ر7

366ر589ر8

إستهالك السنة

-

576ر258

786ر279ر1

469ر038ر10

890ر570ر1

361ر793

993ر027ر1

152ر259ر1

-

استبعادات

-

(206ر)3

(693ر)78

(568ر152ر)1

(916ر)130

()25

(376ر)58

(117ر)651

-

كما في  31كانون األول 2018

-

001ر356ر3

170ر546ر10

623ر932ر96

203ر597ر20

196ر797ر1

973ر598ر8

401ر197ر9

097ر3

999ر547ر5

975ر051ر3

822ر139ر1

610ر738ر1

744ر353ر148

560ر702

128ر275

645ر336

576ر151

136ر694ر17

(858ر)33

(822ر)39

(720ر)1

(579ر)88

(880ر238ر)2

701ر216ر6

281ر287ر3

747ر474ر1

607ر801ر1

000ر809ر163

صافي القيمة الدفترية -
كما في  31كانون األول 2018
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840ر270ر4

410ر663ر8

584ر719ر35

320ر512ر117

666ر522ر11

169ر462ر7

971ر523ر2

861ر970ر4

2

705ر098ر3

885ر709

788ر801ر1

748ر881

949ر137ر199

- 2017

محطات تحويل

عدادات

مقاسم آلية

أراضي

أبنية وإنشاءات

خطوط أرضية

وخطوط هوائية

مشتركين

وأجهزة اتصاالت

أجهزة كمبيوتر

سيارات

مختبر

معدات تشغيلية

عدد وأدوات

أجهزة مختلفة

مكتبية

المجموع

أأاث ومعدات

أجهزة

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

الكلفة -
كما في أول كانون الثاني 2017

218ر155ر9

940ر075ر37

620ر287ر180

275ر789ر27

464ر461ر1

668ر873ر8

694ر633ر12

099ر3

665ر120ر7

786ر547ر3

964ر925ر2

681ر413ر2

914ر558ر297

إضافات

-

728ر874ر1

713ر368ر5

672ر262ر13

810ر973ر1

332ر19

447ر342ر1

865ر313ر1

-

598ر672ر1

060ر299

230ر44

039ر140

494ر311ر27

المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5

-

409ر517

332ر908

757ر035ر10

405ر485

162ر189ر5

استبعادات

-

كما في  31كانون األول 2017

840ر270ر4

840ر270ر4

-

-

(415ر)35

(808ر)630

(059ر682ر)3

(825ر)241

(103ر)3

(216ر)17

(674ر)324

940ر511ر11

177ر722ر42

990ر903ر199

665ر006ر30

855ر666ر6

899ر198ر10

885ر622ر13

-

099ر3

-

-

(580ر)20

(074ر)53

683ر772ر8

772ر793ر3

485ر154
-

679ر124ر3

-

550ر290ر17

(709ر)16

(463ر025ر)5

011ر537ر2

495ر135ر337

االستهالك المتراكم -

436ر854ر4

444ر803ر2

790ر817

871ر610ر1

116ر969ر133

كما في أول كانون الثاني 2017

-

607ر888ر2

865ر245ر8

282ر846ر79

130ر677ر17

514ر795

950ر697ر6

130ر728ر7

097ر3

958ر281

032ر322

922ر137

216ر020ر16

إستهالك السنة

-

046ر213

810ر194ر1

350ر252ر9

194ر573ر1

429ر211

598ر945

069ر175ر1

-

808ر712

(183ر)10

(588ر635ر)1

استبعادات

-

(022ر)1

(598ر)95

(910ر051ر)1

(095ر)93

(083ر)3

(192ر)14

(833ر)313

-

(245ر)19

(427ر)33

610ر738ر1

744ر353ر148

كما في  31كانون األول 2017

-

631ر100ر3

077ر345ر9

722ر046ر88

229ر157ر19

860ر003ر1

356ر629ر7

366ر589ر8

097ر3

999ر547ر5

975ر051ر3

-

822ر139ر1

صافي القيمة الدفترية -
كما في  31كانون األول 2017
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840ر270ر4

309ر411ر8

100ر377ر33

268ر857ر111

436ر849ر10

995ر662ر5

543ر569ر2

519ر033ر5

2

684ر224ر3

797ر741

857ر984ر1

401ر798

751ر781ر188

( )4موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف
2018
دينــــار
الكلفة -
كما في أول كانون الثاني
المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5
كما في  31كانون األول
االستهالك المتراكم -
كما في أول كانون الثاني
إستهالك السنة
كما في  31كانون األول
صافي القيمة الدفترية -
كما في 31كانون األول

653ر718ر318
791ر022ر18
444ر741ر336

2017
دينــــار
142ر443ر300
511ر275ر18
653ر718ر318

534ر013ر139
471ر196ر13
005ر210ر152

708ر473ر126
826ر539ر12
534ر013ر139

439ر531ر184

119ر705ر179

يتم استهالك موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف بنسبة  ٪4سنويا وتطفأ مطلوبات
مساهمات المشتركين وفلس الريف المقابلة لها بنفس النسبة وبذلك ال تؤثر على األداء المالي
للمجموعة .ان تفاصيل مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف كما في  31كانون األول كما
يليا
2018
دينــــار
مطلوبات مساهمات المشتركين
مطلوبات فلس الريف

943ر085ر133
496ر445ر51
439ر531ر184

2017
دينــــار
881ر357ر131
238ر347ر48
119ر705ر179

( )5مشاريع تحت التنفيذ
يمثل هذا البند األعمال المنفذة والمبالغ المستحقة والمدفوعة للمتعهدين من قبل المجموعة كما يليا
2018
دينــــار
مشاريع التمويل الذاتي
مشاريع مساهمات المشتركين
مشاريع فلس الريف

Page 110

2017
دينــــار

030ر514ر13
161ر194ر13
437ر643ر1

630ر226ر7
920ر233ر11
078ر805ر1

628ر351ر28

628ر265ر20

فيما يلي الحركة على مشاريع تحت التنفيذا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
إضافات (إخراجات من المستودعات)
مصاريف مرسملة *
المحول الى الممتلكات والمعدات (إيضاح )3
المحول إلى موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف (إيضاح )4

628ر265ر20
986ر540ر24
741ر475ر9
(936ر907ر)7
(791ر022ر)18

610ر532ر16
647ر811ر30
432ر487ر8
(550ر290ر)17
(511ر275ر)18

الرصيد كما في  31كانون األول

628ر351ر28

628ر265ر20

تقـدر كلفة االنتهاء من الجزء غير المنفذ للمشاريع تحت التنفيذ بمبلغ 813ر675ر 25دينار كما في 31
كانون األول 2017( 2018ا 143ر988ر 22دينار)( .إيضاح .)34
* إن تفاصيل المصاريف المرسملة على مشاريع تحت التنفيذ كما يليا

رواتب وأجور وملحقاتها
تعويض نهاية الخدمة
مصاريف كهرباء
مصاريف مياه
تدفئة
إتصاالت
ضيافة
مياومات رسمية
قرطاسية
نظافة
مصاريف حاسوب
مصاريف سيارات
إيجارات
تأمين موظفين
أخرى
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2018
دينــــار

2017
دينــــار

785ر999ر7
585ر668
302ر70
294ر1
320ر1
630ر30
239ر20
731ر15
407ر48
850ر9
149ر28
888ر557
516ر6
744ر10
301ر6

117ر432ر7
399ر358
760ر59
234ر1
153ر1
966ر24
482ر17
432ر14
704ر41
555ر8
483ر27
293ر473
398ر5
157ر16
299ر5

741ر475ر9

432ر487ر8

( )6مدفوعات قضايا التعارضات
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الكلفة-
كما في أول كانون الثاني
مدفوعات خالل السنة

098ر255ر8
149ر17

114ر241ر8
984ر13

كما في  31كانون األول

247ر272ر8

098ر255ر8

اإلطفاء المتراكم -
كما في أول كانون الثاني
إطفاء السنة

135ر172ر8
441ر30

762ر131ر8
373ر40

كما في  31كانون األول

576ر202ر8

135ر172ر8

صافي القيمة الدفترية-
كما في  31كانون االول

671ر69

963ر82

( )7قرض مدين طويل األجل
يمثل هذا البند رصيد القرض الممنوح لصندوق اإلسكان ،حيث يتم منح قروض اإلسكان لموظفي الشركة
من خالل صندوق اإلسكان وبنسبة مرابحة  ٪2سنويا ً من قيمة القروض بطريقة المرابحة اإلسالمية وقد
بلغ عدد الموظفين المقترضين  85موظفا ً حتى  31كانون األول 2017( 2018ا  84موظفا ً).

( )8ضريبة الدخل
موجودات ضريبية مؤجلة -
يمثل هذا البند الموجودات الضريبية المؤجلة والناتجة عن الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا ً الناتجة من
جميع المناطق باستثناء منطقة العقبة ومخصص تعويض نهاية الخدمة.
إن الحركة على بند الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يليا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المضاف (المحرر) خالل السنة

867ر760ر1
260ر341

373ر826ر1
(506ر)65

الرصيد كما في  31كانون األول

127ر102ر2

867ر760ر1
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مخصص ضريبة الدخل -
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يليا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المكون خالل السنة
ضريبة الدخل المدفوعة

770ر544ر2
423ر508ر3
(420ر821ر)2

794ر284ر3
658ر052ر3
(682ر792ر)3

الرصيد كما في  31كانون األول

773ر231ر3

770ر544ر2

إن ضريبة دخل السنة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة تتكون مما يليا

ضريبة دخل السنة
المحرر (المضاف الى) من موجودات ضريبية مؤجلة

2018
دينــــار

2017
دينــــار

423ر508ر3
(260ر)341
163ر167ر3

658ر052ر3
506ر65
164ر118ر3

وفيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبيا
2018
شركة توزيع
الكهرباء -
العقبة
دينــــار

المجموع
دينــــار

المجموع
دينــــار

083ر997ر7
(678ر372ر)1
564ر452ر4

(690ر634ر)7
(897ر458ر)2
681ر621ر2

151ر165ر17
(887ر)909
360ر737

544ر527ر17
(462ر741ر)4
605ر811ر7

780ر947ر9
(047ر107ر)7
880ر717ر4

969ر076ر11
340ر658ر2

(906ر471ر)7
-

624ر992ر16
083ر850

687ر597ر20
423ر508ر3

613ر558ر7
658ر052ر3

(260ر)341

506ر65

083ر850

163ر167ر3

164ر118ر3

٪24

٪24

٪5

٪24 - ٪5

٪24 - ٪5

98ر٪28

-

٪5

1ر٪18

3ر٪31

شركة كهرباء
محافظة اربد
دينــــار
الربح (الخسارة) المحاسبي
ايرادات غير خاضعة للضريبة
مصاريف غير مقبولة ضريبيا

شركة
توزيع الكهرباء
دينــــار

الربح (الخسارة) الضريبي
ضريبة دخل السنة المستحقة
ينزل :التغير في موجودات ضريبية
(260ر)341
مؤجلة

-

080ر317ر2

-

ضريبة الدخل للسنة
نسبة ضريبة الدخل القانونية
نسبة ضريبة الدخل الفعلية

2017

-

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنوات المنتهية في  31كانون األول  2018و 2017وفقا ً لقانون
ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة .2014
تم احتساب ضريبة منطقة العقبة وفقا ً لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الخاص بمنطقة العقبة االقتصادية
الخاصة.
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* تم تعديل قانون ضريبة الدخل األردني رقم ( )34للعام  2014وسوف تصبح نسبة الضريبة %27
( %3 + %24مساهمة وطنية) وسيتم تطبيق القانون في  1كانون الثاني .2019
المخالصات الضريبية
شركة توزيع الكهرباء
حصلت الشركة على مخالصة نهائية حتى سنة  2016وقامت الشركة بتقديم كشف التقدير لعام  2017ولم
تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة عن سنة  2017حتى تاريخ
اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
شركة توزيع الكهرباء  -العقبة
حصلت الشركة على مخالصة نهائية حتى سنة  2014وقامت الشركة بتقديم كشوفات التقدير لألعوام
 2015و 2016و .2017هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية
للشركة عن األعوام  2015و 2016و 2017حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
شركة كهرباء محافظة إربد
حصلت الشركة على مخالصة ضريبة نهائية حتى نهاية عام  .2014قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة
وتدقيق بيانات عام  2015حيث تطالب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركة بدفع فروقات ضريبة دخل
بواقع 148ر 112دينار وقامت الشركة باالعتراض على ذلك وتم رد االعتراض ورفعت الشركة قضية
لدى محكمة البداية .قامت محكمة البداية خالل عام  2018بتعيين خبير للحصول على رأي فيما يتعلق
باالعتراض وكان رأي الخبير لصالح الشركة ولم يصدر قرار نهائي من محكمة البداية حتى تاريخ هذه
القوائم المالية الموحدة .هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة
لعامي  2016و  2017حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

( )9موجودات غير ملموسة
اختبار تدني قيمة الموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدد والشهرة
قامت المجموعة خالل عام  2009بشراء 4ر ٪55من شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة
المحدودة ("شركة تابعة") ونتج عن عملية الشراء موجودات غير ملموسة تتمثل في الرخصة الممنوحة
للشركة التابعة لتوزيع الكهرباء ضمن مناطق التوزيع المحددة بالرخصة ولمدة  25سنة ،وبرأي إدارة
الشركة فإن الرخصة الممنوحة قابلة للتجديد وفقا ً لشروط معينة بنا ًء على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن وتقوم الشركة باطفاء الرخصة على مدة 5ر 17سنة ،نتجت الشهرة عن زيادة المبلغ المدفوع
عن القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة بما فيها رخصة التوزيع .وقد تم تحديد عملية توزيع
الكهرباء على أنها وحدة توليد النقد المنتفعة من عملية الشراء ألغراض إختبارات التدني.
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يمثل بند الموجودات غير الملموسة ما يليا
2018
الكلفة:
كما في أول كانون الثاني
كما في  31كانون األول

رخصة توزيع
الكهرباء
دينـــار
131ر962ر26
131ر962ر26

الشهرة*
دينــار
071ر980
071ر980

2017
المجموع
دينــار
202ر942ر27
202ر942ر27

المجموع
دينــار
202ر942ر27
202ر942ر27

االطفاء المتراكم:
كما في أول كانون الثاني
إطفاء خالل السنة
كما في  31كانون األول
صافي القيمة الدفترية

386ر081ر3
693ر540ر1
079ر622ر4
052ر340ر22

071ر980

386ر081ر3
693ر540ر1
079ر622ر4
123ر320ر23

693ر540ر1
693ر540ر1
386ر081ر3
816ر860ر24

*إختبار التدني
قامت إدارة المجموعة بتاريخ  31كانون األول  2018بإجراء إختبار التدني عن طريق احتساب القيمة
القابلة لإلسترداد بنا ًء على التدفقات النقدية المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة والمبينة في الموازنات
المالية التقديرية المعدة من قبل الشركة التابعة والمصادق عليها من قبل اإلدارة العليا.
االفتراضات األساسية المستخدمة
إن اإلفتراضات المالية األساسية المستخدمة من قبل اإلدارة في تحديد التدفقات النقدية كما يليا
 .1إيرادات توزيع الكهرباءا توقعت اإلدارة أن تزداد إيرادات توزيع الكهرباء للسنوات الخمس القادمة
بنسبة  ٪4والتي تمثل معدل الزيادة في السنوات السابقة.
 .2تكلفة توزيع الكهرباءا بنا ًء على إتفاقية تعرفة الكهرباء فان تكلفة الشراء مرتبطة باإليرادات حيث أن
أي تغير في سعر الشراء فإنه غالبا ً ما ينعكس أثره على سعر البيع وعليه فقد توقعت اإلدارة بأن
تكلفة توزيع الكهرباء تشكل  ٪84من اإليرادات كما هو المعدل خالل السنوات السابقة.
 .3المصاريف اإلدارية والعموميةا توقعت اإلدارة زيادة بنسبة  ٪9الى  ٪10على بند المصاريف
اإلدارية والعمومية بنا ًء على توقعات من السنوات السابقة.
معدل الخصم
إستخدمت اإلدارة معدل خصم للتدفقات النقدية المتوقعة للسنوات الخمس القادمة بنا ًء على المتوسط
المرجح لتكلفة رأس المال والذي يمثل كلفة الدين قبل الضريبة وكلفة رأس المال ،وقد بلغ المتوسط
المرجح لكلفة رأس المال بعد الضريبة 38ر.٪12
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النتائج
بنا ًء على نتائج إختبار التدني فقد تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد بأعلى من القيمة الدفترية وعليه لم يتم
تسجيل أي تدني خالل السنة المنتهية في  31كانون األول .2018
الحساسية للتغيرات في الفرضيات
تعتقد إدارة المجموعة بعدم وجود تغيرات متوقعة على اإلفتراضات األساسية في تحديد القيمة المستخدمة
والتي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض القيمة القابلة لإلسترداد عن القيمة الدفترية.
( )10إستثمار في شركة حليفة
يمثل هذا البند مساهمة المجموعة في رأسمال شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية ،حيث
تمتلك الشركة ما نسبته 03ر ٪12بشكل مباشر وتمتلك الشركة التابعة ما نسبته 47ر.٪11
نسبة
الملكية الفعلية

النشاط

البلد

صناعة قطع غيار ماكينات
والمحوالت الكهربائية

األردن

أسهم شركات غير مدرجة /داخل األردن

٪
شركة صناعة المعدات الكهربائية
محدودة المسؤولية

3ر18

2018
دينـــار

471ر004ر1

فيما يلي الحركة على حساب اإلستثمار في شركة حليفةا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
حصة المجموعة من (خسائر) أرباح شركة حليفة
أرباح موزعة

662ر108ر1
(191ر)104
-

560ر194ر1
227ر2
(125ر)88

الرصيد كما في  31كانون األول

471ر004ر1

662ر108ر1
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2017
دينـــار

662ر108ر1

فيما يلي ملخص القوائم المالية لشركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤوليةا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
حقوق الملكية

590ر727ر4
861ر918
(441ر)642
010ر004ر5

488ر072ر4
165ر971
(943ر)325
710ر717ر4

نسبة ملكية المجموعة ٪
نسبة ملكية المجموعة الفعلية ٪

5ر٪23
3ر٪18

5ر٪23
3ر٪18

القيمة الدفترية لإلستثمار

471ر004ر1

662ر108ر1

اإليرادات
كلفة االيرادات
المصاريف اإلدارية
تكاليف التمويل
(الخسارة) الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
(الخسارة) الربح للسنة

135ر795ر5
(774ر573ر)5
(733ر)579
(175ر)59
(547ر)417
(821ر)25
(368ر)443

428ر499ر3
(085ر279ر)3
(138ر)192
(822ر)16
383ر11
(906ر)1
477ر9

حصة المجموعة من (خسارة) ربح السنة

(191ر)104

227ر2

( )11مخزون
2018
دينــــار

2017
دينــــار

718ر955ر18
271ر519
963ر278
594ر118ر3

863ر028ر16
324ر499
513ر179
702ر242ر2

546ر872ر22

402ر950ر18

(780ر155ر)2

(469ر116ر)2

766ر716ر20

933ر833ر16

021ر128

222ر661

787ر844ر20

155ر495ر17

مخزون استراتيجي**

156ر037ر14

696ر887ر11

مخزون

631ر807ر6

459ر607ر5

787ر844ر20

155ر495ر17

مواد كهرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركين
مستودع العدد واألدوات وقطع غيار السيارات
مستودع القرطاسية واألثاث ومواد الكمبيوتر
مستودع المواد المرتجعة *
ينزلا مخصص مخزون بطيء الحركة*
يضافا مصاريف اعتمادات مستندية وعطاءات
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*

يتضمن مخصص مخزون بطيء الحركة قيمة مستودع المواد المرتجعة بالكامل كما في  31كانون
االول .2018

** يتضمن المخزون االستراتيجي مواد كهرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركين يتم
استخدامها في مشاريع الشركة وأعمال الصيانة واالستبدال.
فيما يلي الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركةا

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المخصص للسنة
المواد التي تم شطبها خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول

2018
دينــــار

2017
دينــــار

469ر116ر2
307ر953
(996ر)913
780ر155ر2

096ر444ر1
920ر831
(547ر)159
469ر116ر2

( )12ذمم مدينة

ذمم مشتركين إعتياديين
ذمم سلطة المياه ومياهنا
ذمم دوائر حكومية
ذمم بلديات  -إنارة شوارع
مشروع كهرباء فلس الريف
فوائد تأخير*
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  /ذمم مشكوك في تحصيلها

2018
دينــــار

2017
دينــــار

733ر026ر123
321ر277ر134
846ر644ر83
087ر581ر26
601ر325
080ر128ر70
668ر983ر437
(188ر212ر)12

726ر031ر100
414ر531ر72
154ر187ر57
131ر972ر14
067ر362
448ر902ر50
940ر986ر295
(571ر005ر)9

480ر771ر425

369ر981ر286

* يمثل هذا المبلغ الفوائد المترتبة على المشتركين (الدوائر الحكومية والمؤسسات الكبيرة) من أرصدة
أثمان الطاقة المباعة وغير المحصلة بموجب نظام التعرفة الكهربائية .يتم إحتساب فوائد التأخير على
المبالغ المستحقة الدفع لفترة تزيد عن  30يوم من تاريخ استالم الفاتورة بنسبة  ٪1شهريا ً وبحد أقصى
 ٪9سنويا ً على المبلغ المستحق.
فيما يلي جدول أعمار الذمم المدينة كما في  31كانون األولا
ذمم غير مستحقة
دينـــار
2018
2017

759ر461ر97
486ر934ر78
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 90 – 1يوم
دينـــار
866ر490ر63
552ر893ر32

 120 - 91يوم
دينـــار
938ر613ر50
128ر385ر82

أكثر من  120يوم
دينـــار
917ر204ر214
203ر768ر92

المجموع
دينـــار
480ر771ر425
369ر981ر286

في تقدير إدارة المجموعة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل .علما بأن
الشركة تحصل على تأمينات نقدية مقابل هذه الذمم.
فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة /ذمم مشكوك في تحصيلهاا
2018
دينــــار
الرصيد كما في أول كانون الثاني
المخصص للسنة
الرصيد كما في  31كانون األول

571ر005ر9
617ر206ر3
188ر212ر12

2017
دينــــار
537ر191ر7
034ر814ر1
571ر005ر9

( )13أرصدة مدينة أخرى
2018
دينــــار
شيكات برسم التحصيل
أرصدة مدينة – صناديق
ذمم مدينة – صندوق اإلسكان
مصاريف مدفوعة مقدما
شيكات مرتجعة
أخرى
مخصص ذمم أخرى مشكوك في تحصيلها

2017
دينــــار

868ر803ر7
401ر692ر4
285ر158
867ر775
875ر933ر2
716ر770ر5
012ر135ر22
(492ر417ر)1

137ر990ر4
873ر184ر4
550ر158
280ر575
612ر080ر3
824ر166ر4
276ر156ر17
(650ر262ر)1

520ر717ر20

626ر893ر15

فيما يلي الحركة على مخصص ذمم اخرى مشكوك في تحصيلهاا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المخصص للسنة
ديون معدومة

650ر262ر1
842ر154
-

172ر035ر1
838ر228
(360ر)1

الرصيد كما في  31كانون األول

492ر417ر1

650ر262ر1

( )14نقد وأرصدة لدى البنوك
يتكون النقد وأرصدة لدى البنوك الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة مما يليا
2018
دينــــار
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
تحمل الحسابات الجارية فائدة بمعدل  ٪1سنوياً.

Page 119

2017
دينــــار

583ر42
208ر412

818ر42
569ر119

791ر454

387ر162

يمثل النقد وما في حكمه لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يليا
2018
دينــــار
نقد وأرصدة لدى البنوك
بنوك دائنة (إيضاح )21

2017
دينــــار

791ر454
(326ر504ر)58

387ر162
(609ر265ر)47

(535ر049ر)58

(222ر103ر)47

()15حقوق الملكية
رأس المال المدفوع -
يتكون رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 000ر000ر 10سهم بقيمة إسمية دينار للسهم
الواحد.
إحتياطي إجباري -
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪10خالل
السنوات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين .تستطيع الشركة التوقف عن تحويل أية مبالغ
لالحتياطي االجباري عندما يبلغ رصيده  ٪25من رأس المال المصرح به.
إحتياطي إختياري -
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن
 ٪20خالل السنوات وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
توزيعات أرباح -
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  25نيسان  2018على توصية مجلس إدارة الشركة
بتوزيع 65ر 0دينار لكل سهم بمبلغ اجمالي 000ر500ر 6دينار على المساهمين (2017ا
000ر000ر 8دينار) .بلغت األرباح الموزعة من الشركة التابعة لغير المسيطرين مبلغ 240ر494ر2
دينار كما في  31كانون األول 2017( 2018ا 200ر563ر 3دينار).
( )16مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما خ
يمثل هذا البند المبالغ المستلمة مقدما ً من المشتركين لقاء تنفيذ مشعاريع مسعاهمات المشعتركين ،حيعث تقعوم
المجموعة باقفال هذا البند بعد اتمام المشروع في بندي مطلوبات مساهمات المشتركين وفائض مسعاهمات
المشتركين.
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( )17مخصص تعويض نهاية الخدمة
إن الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة كما يليا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
المصروف للسنة
المرسمل على مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5
المصاريف المحملة على مصنع االعمدة
المدفوع خالل السنة

729ر099ر12
797ر712ر2
819ر581
766ر86
(266ر)744

117ر751ر12
194ر508ر1
831ر252
568ر105
(981ر517ر)2

الرصيد كما في  31كانون األول

845ر736ر14

729ر099ر12

إن تفاصيل مخصص تعويض نهاية الخدمة المحمل على السنة والمرسمل على مشاريع تحت التنفيذ كما
يليا
2018
دينــــار
الفائدة على اإللتزام
كلفة الخدمة الحالية

2017
دينــــار

208ر744
174ر637ر2

936ر703
657ر162ر1

382ر381ر3

593ر866ر1

تم توزيع مخصص تعويض نهاية الخدمة المحمل على السنة كما يليا
2018
دينــــار

2017
دينــــار

المصاريف اإلدارية والعمومية
ما تم رسملته على مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5

797ر712ر2
819ر581

194ر508ر1
831ر252

المحول على تكاليف مصنع األعمدة

766ر86

568ر105

382ر381ر3

593ر866ر1

إن االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة لتحديد قيمة مخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما يليا

معدل الخصم
معدل الوفيات
معدل الزيادة السنوية للرواتب
معدل االستقاالت
نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي المطروحة من تعويض
نهاية الخدمة للموظف

Page 121

2018

2017

6ر٪6
13ر٪0
٪5
٪7

1ر٪6
13ر٪0
6ر٪5
5ر٪6

٪9

٪8

يوضح الجدول التالي التغيرات الممكنة في القيمة الحالية لتعويض نهاية الخدمة كما في  31كانون األول
نتيجة التغير بمقدار  ٪1في معدل الخصم ومعدل زيادة الرواتب ومعدل االستقاالتا

الزيادة بمقدار  ٪1في معدل

الخصم
الزيادة في الرواتب
االستقاالت

النقص بمقدار  ٪1في معدل

الخصم
الزيادة في الرواتب
االستقاالت

األأر على القيمة الحالية لمخصص
تعويض نهاية الخدمة
2017
2018
دينار
دينار
(025ر014ر)3
459ر871ر3
782ر10

(036ر956ر)2
927ر957ر3
828ر10

األأر على القيمة الحالية لمخصص
تعويض نهاية الخدمة
2017
2018
دينار
دينار
732ر885ر3
(439ر053ر)3
(779ر)10

772ر986ر3
(502ر984ر)2
(822ر)10

( )18فائض مساهمات المشتركين
يمثععل هععذا البنععد الفععرق بععين المبععالغ المسععتلمة مععن مسععاهمات المشععتركين وتكلفععة إنجععاز مشععاريع مسععاهمات
المشتركين ،حيث تقوم الشركة باطفاء هذا االيراد بنسبة  ٪4سنويا ،وفي ما يلي الحركة على هذا البندا
2018
دينــــار
فائض مساهمات المشتركين -
كما في أول كانون الثاني
خسائر مشاريع مساهمات المشتركين
كما في  31كانون األول
إطفاء فائض مساهمات المشتركين المتراكم -
كما في أول كانون الثاني
(المحول لإليرادات) اطفاء السنة
كما في  31كانون األول
صافي فائض مساهمات المشتركين -
كما في 31كانون االول
الجزء المتداول من فائض مساهمات المشتركين
الجزء غير المتداول من فائض مساهمات المشتركين
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893ر567ر27
(342ر721ر)1
551ر846ر25

2017
دينــــار
956ر169ر29
(063ر602ر)1
893ر567ر27

607ر246ر17
(523ر)244
084ر002ر17

985ر678ر16
622ر567
607ر246ر17

467ر844ر8

286ر321ر10

304ر078ر1
163ر766ر7
467ر844ر8

248ر180ر1
038ر141ر9
286ر321ر10

تم توزيع إطفاء فائض مساهمات المشتركين (المحول لإليرادات) كما يليا
2018
دينــــار
إيرادات األنشطة األساسية
إيرادات األنشطة غير األساسية

2017
دينــــار

(596ر)618
073ر374

227ر82
395ر485

(523ر)244

622ر567

( )19تأمينات مشتركين
يمثل هذا البند المبالغ المستلمة من المشتركين كتأمينات نقدية مقابل خعدمات توصعيل الكهربعاء وذلعك بنعا ًء
على تعليمات تكاليف التوصيل الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
( )20قروض
يمثل هذا البند القروض الممنوحة من الجهات التاليةا
2018

بنك االسكان
البنك األردني الكويتي

2017
تستحق الدفع
خالل سنة
دينار

طويلــة األجــل
دينار

المجموع
دينار

عملة القرض

تستحق الدفع
خالل سنة
دينار

طويلــة األجــل
دينار

المجموع
دينار

000ر000ر6
110ر111ر3

000ر000ر26
780ر777ر21

000ر000ر32
890ر888ر24

000ر000ر6
110ر111ر3

000ر000ر30
890ر888ر24

000ر000ر36
000ر000ر28

دينار أردني
دينار أردني

110ر111ر9

780ر777ر47

890ر888ر56

110ر111ر9

890ر888ر54

000ر000ر64

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  -دينار
قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل بتاريخ  24تشرين الثاني  ،2015يتضمن
هذا البند قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل بمبلغ وسقف 000ر000ر 40دينار مع وجود فترة سماح
لمدة سنة ،وبمعدل سعر فائدة يتراوح بين  ٪5الى 4ر ٪5او معدل سعر فائدة إقراض ألفضل العمالء
مطروحا ً منه  ٪3أيهم ا أقل ألول خمسة سنوات من عمر القرض ومن السنة السادسة من عمر القرض
ولنهاية فترة السداد معدل سعر فائدة إقراض ألفضل العمالء مطروحا ً منه  ٪3وبحد أدنى 25ر ٪5سنويا،
على ان يسدد القرض على  20قسط نصف سنوي متساوي ،هذا واستحق القسط االول بتاريخ  31كانون
االول  2016ويتم تسديد الفوائد كل ستة أشهر.
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إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القرض طويلة األجل هي كما يليا
السنة
2020
2021
2022
2027-2023

دينار
000ر000ر4
000ر000ر4
000ر000ر4
000ر000ر14
000ر000ر26

البنك األردني الكويتي  -دينار
قامت الشركة خالل شهر أيار  2016بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك األردني الكويتي بمبلغ
000ر000ر 28دينار متضمنة فترة سماح لمدة ثالث سنوات من تاريخ أول سحب وذلك لغايات تمويل
مشاريع الشركة الرأسمالية والتشغيلية .تم استغالل كامل مبلغ القرض خالل عام .2016
يسدد القرض بموجب  18قسط نصف سنوي بقيمة 555ر555ر 1دينار للقسط متضمنا ً الفائدة المستحقة
لكل قسط .تستوفي فائدة بمقدار سعر الفائدة الساري على فائدة اإليداع لدى البنك المركزي األردني مضافا ً
إليه نسبة هامش 65ر ٪2كحد أقصى ،بحيث يكون الحد األدنى لسعر الفائدة اإلجمالي هو 3ر ٪5سنوياً.
إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القرض طويلة األجل هي كما يليا
السنة
2020
2021
2022
2023
2027-2024

المبلغ
دينـــــار
110ر111ر3
110ر111ر3
110ر111ر3
110ر111ر3
340ر333ر9
780ر777ر21

( )21بنوك دائنة
يمثل هذا البند رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة من عدة بنوك محلية بسقف
000ر000ر 67دينار ومتوسط سعر فائدة 4ر ٪5سنويا.

Page 124

( )22ذمم دائنة
2018
دينــــار
شركة الكهرباء الوطنية  -مشتريات طاقة
شركة الكهرباء الوطنية  -فوائد تأخير
أمانات مشروع كهرباء فلس الريف
شركة توليد الكهرباء المركزية
امانات رسوم التلفزيون
امانات رسوم النفايات
ذمم موردين
أخرى

2017
دينــــار

564ر503ر328
369ر278ر72
548ر805ر2
414ر194
717ر091ر3
084ر008ر7
919ر389ر3
360ر535ر5

563ر064ر206
732ر529ر50
221ر655ر3
804ر56
577ر744ر2
847ر251ر6
704ر694ر4
815ر480ر2

975ر806ر422

263ر478ر276

( )23مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

أمانات حكومية وأخرى
أأمان كهرباء مقبوضة مقدما
أوراق دفع
مصاريف مستحقة
فوائد بنكية مستحقة
محتجزات مقاولين
أرباح أسهم قيد التوزيع
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ذمم دائنة – صناديق
ذمم دائنة – صندوق اإلسكان
أخرى
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2018
دينــــار

2017
دينــــار

096ر297ر3
054ر564
152ر965
122ر650ر2
963ر859
694ر188ر1
630ر404ر1
000ر90
401ر692ر4
598ر11
393ر695

476ر911ر4
910ر492
548ر503ر1
007ر144ر2
563ر909
812ر477ر1
217ر422ر1
000ر90
873ر184ر4
729ر9
581ر522

103ر419ر16

716ر668ر17

( )24مخصصات أخرى
تتمثل المخصصات األخرى الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة مما يليا

مخصص
إجازات
دينـــار
الرصيد كما في أول كانون الثاني
المحمل على السنة
اقتطاعات موظفين
المدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول

مخصص
تعويض التكافل
دينـــار

2017

2018
صندوق
الخدمة
االجتماعيـة
دينـــار

مخصص
قضايا
دينـــار

المجموع
دينـــار

المجموع
دينـــار

398ر432ر056 1ر1
819ر322
(056ر)1
(179ر)65

955ر31
135ر15
-

336ر423
-

745ر888ر1
954ر337
(235ر)66

785ر915ر2
856ر203
275ر12
(171ر243ر)1

-

090ر47

336ر423

464ر160ر2

745ر888ر1

038ر690ر1

( )25الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
2018
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم (دينار)
المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهم)
الحصة األساسية للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة
األم

2017

076ر539ر12
000ر000ر10

723ر044ر5
000ر000ر10

فلس /دينار

فلس /دينار

1/254

0/505

 إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم.( )26إجمالي الربح
تمثل مبيعات الطاقة مبيعات المجموعة لجميع المشتركين بكافة تصنيفاتهم وتمثل تكلفة شراء الطاقة
مشتريات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية ومن مصادر الطاقة المتجددة األخرى.
يتم تحديد سعر تعرفة البيع من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث تم تعديل تعرفة البيع بالزيادة
في شهرتموز لسنة .2018
يتم شراء الطاقة من قبل شركة الكهرباء الوطنية ومصادر الطاقة المتجددة ويتم تحديد تعرفة الشراء من
قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث تم تعديل تعرفة الشراء بالزيادة خالل شهر تموز 2018
والتخفيض خالل شهرتشرين اول .2018
Page 126

( )27ايرادات تشغيلية أخرى ،بالصافي
2018
دينــــار
رسوم اشتراكات وايصال التيار الكهربائي
أجور عدادات
صافي خسائر مشاريع فلس الريف المنجزة
إطفاء فائض مساهمات المشتركين بعد  2تموز2008
أخرى

2017
دينــــار

822ر152ر2
829ر539ر2
(147ر425ر)1
(596ر)618
718ر228

236ر284ر2
756ر335ر2
(844ر314ر)1
227ر82
734ر188

626ر877ر2

109ر576ر3

( )28مصاريف إدارية وعمومية
2018
دينــــار
رواتب وأجور وملحقاتها
منافع الموظفين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مصاريف خدمات مشتركين
مخصص إجازات الموظفين
مصاريف الكهرباء والمياه والتدفئة
مصاريف السيارات
مصاريف بريد وهاتف وفاكس
مصاريف الضيافة والنظافة
مياومات وتنقالت
قرطاسية ومطبوعات
طوابع
رخص ورسوم حكومية
مكافأة لجان مختلفة وحوافز
خدمات استشارية واتعاب مهنية
حراسة مباني الشركة
مصاريف تدريب
مصاريف كمبيوتر
مصاريف التأمين
مصاريف صيانة
أخرى
المحول لمصاريف النشاط غير االساسي -وفقا لمنهجية التعرفة
(ايضاح )30
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2017
دينــــار

690ر352ر25
058ر646ر7
797ر712ر2
799ر208ر1
819ر322
819ر725
787ر440ر2
082ر332
867ر425
800ر207
041ر257
196ر573
498ر149ر1
642ر880ر1
508ر235
334ر739
307ر81
094ر281
070ر403
725ر412ر1
800ر787ر1
(527ر)717

595ر196ر24
049ر220ر7
194ر508ر1
010ر098ر1
362ر166
274ر646
700ر297ر2
513ر312
490ر376
004ر182
632ر217
227ر539
912ر184ر1
959ر742ر1
778ر295
548ر712
058ر177
005ر307
347ر398
916ر450ر1
904ر480ر1
(918ر)503

206ر459ر49

559ر007ر46

) )29ايرادات األنشطة غير األساسية

صافي إيرادات مصنع األعمدة
ايرادات إطفاء فائض مساهمات المشتركين لغاية  2تموز 2008
ايرادات تحصيل رسوم التلفزيون
ايرادات تحصيل رسوم النفايات
ايرادات نسخ عطاءات
ايرادات غرامات تأخير
ايرادات تأجير األعمدة
ايرادات مبيعات مستودع تالف (ممتلكات ومعدات)
ايرادات تعويضات أضرار مقبوضة
ايرادات بيع الشقق السكنية
أخرى

2018
دينــــار

2017
دينــــار

030ر224ر1
073ر374
198ر430
250ر011ر2
025ر78
446ر340
095ر460
576ر273
468ر590
133ر56
513ر412ر1

039ر335ر1
395ر485
556ر421
706ر919ر1
025ر83
302ر294
374ر306
446ر152
936ر536
745ر44
851ر653

807ر250ر7

375ر233ر6

) )30مصاريف األنشطة غير األساسية
2018
دينــــار
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
تكلفة مبيعات مستودع تالف (ممتلكات ومعدات)
صيانة انارة الشوارع
مصاريف األنشطة غير األساسية -وفقا لمنهجية التعرفة (ايضاح )28
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
حوافز أنشطة غير اساسية
أخرى
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2017
دينــــار

223
347ر175
319ر114
527ر717
000ر90
720ر222
004ر74
988ر243

355ر7
313ر29
478ر92
918ر503
643ر89
291ر216
988ر43

128ر638ر1

986ر982

( )31القطاعات التشغيلية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة للمجموعة تتأثر بشكل جوهري باختالف الخدمات لتلك القطاعات .إن هذه القطاعات منظمة ومدارة
بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى المجموعة.
وادي األردن
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

والشرقية

الطفيلة

الكرك

معان

العقبة

مصنع األعمدة

كهرباء إربد

غير موزعة

المجموع

حذوفات

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اإليرادات -
مبيعات الطاقة

498ر378ر117

290ر412ر11

899ر023ر54

665ر688ر43

650ر982ر80

-

102ر975ر254

804ر073ر1

908ر534ر563

-

908ر534ر563

إيرادات تشغيلية أخرى

(572ر)3

(855ر)731

(768ر215ر)1

(843ر422ر)1

849ر628

-

817ر219ر2

998ر402ر3

626ر877ر2

-

626ر877ر2

إيرادات األنشطة غير األساسية

563ر310

071ر29

029ر103

147ر109

809ر255

288ر486ر4

952ر935ر3

859ر169ر1

718ر399ر10

(911ر148ر)3

807ر250ر7

مجموع اإليرادات

489ر685ر117

506ر709ر10

160ر911ر52

969ر374ر42

308ر867ر81

288ر486ر4

871ر130ر261

661ر646ر5

252ر812ر576

(911ر148ر)3

341ر662ر573

نتائج األعمال -
ربح (خسارة) القطاع

404ر740ر6

(163ر424ر)2

083ر840ر1

(016ر467ر)1

068ر315ر16

030ر224ر1

003ر680ر5

(233ر754ر)8

176ر154ر19

(795ر793ر)4

381ر360ر14

معلومات أخرى -
037ر62

171ر160ر9

206ر225ر1

577ر724ر17

-

577ر724ر17

إستهالكات وإطفاءات

879ر055ر2

375ر779

871ر460ر1

782ر267ر1

256ر713ر1

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

-

-

-

-

-

-

950ر445ر1

509ر915ر1

459ر361ر3

-

459ر361ر3

تكاليف تمويل وفوائد تأخير

-

-

-

-

-

-

234ر289ر13

636ر202ر15

870ر491ر28

-

870ر491ر28

إيرادات فوائد بنكية وفوائد تأخير

-

-

-

-

-

-

871ر526ر7

372ر815ر11

243ر342ر19

-

243ر342ر19

حصة المجموعة من أرباح شركة حليفة

-

-

-

-

-

-

(856ر)50

(335ر)53

(191ر)104

-

(191ر)104

كما في  31كانون األول 2018
موجودات ومطلوبات القطاع -
موجودات القطاع

308ر477ر48

500ر090ر19

089ر560ر33

858ر737ر28

176ر823ر57

مطلوبات القطاع

826ر307ر45

801ر478ر12

145ر947ر24

254ر154ر21

173ر489ر55

استثمار في شركة حليفة
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-

-

-

-

-

502ر680ر410

448ر614ر306

819ر175ر907

930ر194

826ر370ر907

015ر192ر2
-

452ر853ر392

731ر133ر309

382ر364ر861

930ر194

312ر559ر861

-

719ر286

781ر300

500ر587

971ر416

471ر004ر1

وادي األردن
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

والشرقية

الطفيلة

الكرك

معان

العقبة

مصنع األعمدة

كهرباء إربد

غير موزعة

المجموع

حذوفات

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اإليرادات -
-

مبيعات الطاقة

612ر707ر114

106ر879ر10

104ر853ر50

919ر659ر41

650ر982ر80

-

306ر234ر260

إيرادات تشغيلية أخرى

632ر387

547ر55

861ر205

(812ر)84

849ر628

-

124ر790ر1

908ر592

697ر316ر559

-

697ر316ر559

109ر576ر3

-

109ر576ر3

إيرادات األنشطة غير األساسية

563ر310

071ر29

029ر103

147ر109

809ر255

953ر232ر5

262ر389ر3

902ر406ر1

736ر836ر10

(361ر603ر)4

375ر233ر6

مجموع اإليرادات

807ر405ر115

724ر963ر10

994ر161ر51

254ر684ر41

308ر867ر81

953ر232ر5

692ر413ر265

810ر999ر1

542ر729ر573

(361ر603ر)4

181ر126ر569

نتائج األعمال -
ربح (خسارة) القطاع

328ر200ر2

(205ر071ر)2

423ر110

(767ر045ر)3

199ر742ر14

475ر413ر1

009ر590ر5

(019ر968ر)5

443ر971ر12

(827ر141ر)6

616ر829ر6

معلومات أخرى -
154ر59

085ر352ر8

593ر549

589ر060ر16

-

589ر060ر16

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

-

-

-

-

-

-

410ر365ر1

462ر677

872ر042ر2

-

872ر042ر2

إستهالكات وإطفاءات

283ر073ر2

629ر752

796ر385ر1

525ر221ر1

524ر666ر1

تكاليف تمويل وفوائد تأخير

-

-

-

-

-

-

054ر077ر8

779ر035ر11

833ر112ر19

-

833ر112ر19

إيرادات فوائد بنكية وفوائد تأخير

-

-

-

-

-

-

290ر280ر5

105ر303ر8

395ر583ر13

-

395ر583ر13

حصة المجموعة من أرباح شركة حليفة

-

-

-

-

-

-

087ر1

140ر1

227ر2

-

227ر2

كما في  31كانون األول 2017
موجودات ومطلوبات القطاع -
موجودات القطاع

804ر512ر47

981ر403ر17

651ر297ر32

154ر452ر28

540ر264ر58

مطلوبات القطاع

959ر892ر41

110ر650ر11

380ر328ر23

402ر363ر19

352ر621ر58

استثمار في شركة حليفة
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-

-

-

-

-

707ر581ر336

179ر820ر213

897ر493ر736

949ر689ر1

846ر183ر738

881ر160ر2
-

660ر834ر318

661ر357ر222

524ر048ر696

949ر689ر1

473ر738ر697

-

719ر286

781ر300

500ر587

162ر521

662ر108ر1

( )32معامالت مع جهات ذات عالقة
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة والشركة التابعة التاليةا
رأس المال
دينــــار
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة

000ر000ر8

النشاط الرئيسي

نسبة المساهمة
٪

توزيع الطاقة الكهربائية

4ر55

تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع الشركة التابعة وكبار المساهمين واإلدارة التنفيذية العليا
للمجموعة والشركة الحليفة والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين.

فيما يلي ُملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدةا
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة:
شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (شركة حليفة)

مبالغ مستحقة الى جهة ذات عالقة:
شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (شركة حليفة)

2018
دينــــار
-

2017
دينــــار
581

2018
دينــــار

2017
دينــــار

322ر249

-

فيما يلي ملخص للمعامالت مع جهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدةا
2018
دينــــار
مشتريات من شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية
(شركة حليفة)

084ر604
2018
دينــــار

تنقالت ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة

402ر508

2017
دينــــار

229ر194
2017
دينــــار
736ر512

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافات ومنافع اخرى) االدارة التنفيذية العليا للمجموعةا

رواتب ومنافع أخرى
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2018
دينــــار

2017
دينــــار

800ر320ر1

862ر226ر1

( )33الشركات التابعة المملوكة جزئيا خ
فيما يلي القوائم المالية لشركة كهرباء محافظة اربد – المساهمة العامة المحدودة (قبل حذف المعامالت
واألرصدة بين شركات المجموعة) والتي يملك غير المسيطرين حصصا ً فيهاا

نسبة ملكية المجموعة
بلد التأسيس والتشغيل

الرصيد المتراكم لحقوق غير المسيطرين
حصة حقوق غير المسيطرين من الربح

2018

2017

4ر٪55
األردن

4ر٪55
األردن

2018
دينــــــــــــــار

2017
دينــــــــــــــار

748ر127ر18
998ر820ر1

990ر800ر18
893ر784ر1

قائمة المركز المالي:
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
حقوق الملكية
العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حقوق غير المسيطرين

128ر886ر197
374ر794ر212
(835ر758ر)236
(617ر094ر)156
050ر827ر17

454ر081ر140
253ر500ر196
(371ر152ر)168
(289ر682ر)150
047ر747ر17

575ر886ر9
921ر939ر7

864ر831ر9
183ر915ر7

قائمة الدخل الشامل:
اإليرادات
المصاريف
ايرادات أخرى
مصاريف أخرى
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح السنة

102ر975ر254
(240ر631ر)212
640ر682ر13
(419ر029ر)48
083ر997ر7
(080ر317ر)2
003ر680ر5

306ر234ر260
(257ر844ر)223
468ر581ر10
(424ر991ر)38
093ر980ر7
(084ر390ر)2
009ر590ر5

مجموع الدخل الشامل
العائد إلى حقوق غير المسيطرين
توزيعات أرباح حقوق غير المسيطرين

003ر680ر5
998ر820ر1
(240ر494ر)2

009ر590ر5
893ر784ر1
(200ر563ر)3

قائمة التدفقات النقدية:
األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وما في حكمه

214ر687ر41
(358ر573ر)33
(637ر001ر)12
(781ر887ر)3
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987ر263ر39
(005ر070ر)37
(188ر639ر)10
(206ر445ر)8

( )34التزامات محتملة
كفاالت واعتمادات -
على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية وإعتمادات
مستندية بمبلغ 886ر285ر 4دينار (2017ا 676ر111ر 4دينار).
قضايــا -
إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا تتمثل في قضايا التعارضات ومطالبات قانونية أخرى متعلقة بنشاطاتها
بمبلغ 321ر 507دينار ،وترى إدارة المجموعة ومستشارها القانوني بأن المخصص المأخوذ لهذه القضايا البالغ مجموعه
كاف لمواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك القضايا والمطالبات وأنه ال حاجة ألخذ مخصص إضافي
336ر 783دينار
ٍ
لهذه القضايا.

خالف الشركة التابعه مع شركة الكهرباء الوطنية –
تطالب شركة الكهرباء الوطنية ( ُمزود الشركة بالطاقة) بمبلغ 881ر 721دينار ومختلف عليه والذي
يمثل فرق في فوائد التأخير وتعتقد الشركة ومستشارها القانوني بأنه لن يترتب على الشركة أية التزامات
وفقا ً لما ورد بالتعرفة الكهربائية (تعرفة الجملة) الصادرة عن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والملزمة
بالتطبيق من قبل الطرفين.
التزامات رأسمالية -
تقـدر كلفة استكمال الجزء غير المنفذ لمشاريع تحت التنفيذ مبلغ 813ر675ر 25دينار كما في  31كانون
األول 2017( 2018ا 143ر881ر 22دينار)(.إيضاح )5
تعهدات اإليجار التشغيلي -
المجموعة كمستأجر
وقععععت الشعععركة التابععععة بتعععاريخ  1أيعععار  2011عقعععد إيجعععار لمكاتبهعععا بمبلعععغ 000ر 110دينعععار سعععنويا
ولمععدة خمسععة عشععر سععنة ،إضععافة إلععى ذلععك تقععوم المجموعععة باسععتئجار عععدد مععن المكاتععب عنععد اللععزوم
لمععععععععععدة قصععععععععععيرة .بلععععععععععغ الحععععععععععد األدنععععععععععى للععععععععععدفعات اإليجاريععععععععععة المسععععععععععتقبلية كمععععععععععا فععععععععععي
 31كانون األول كما يليا
2018
دينــــار
لغاية سنة
من سنة الى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

المجموعة كمؤجر
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2017
دينــــار

507ر180
761ر700
444ر539

924ر189
900ر726
778ر702

712ر420ر1

602ر619ر1

تؤجر المجموعة بعض مكاتبها الصغيرة وفقا لعقود مدتها سنة أو أقل .بلغ الحد األدنى لإليجارات التي
سيتم استالمها مستقبال كما في  31كانون األول كما يليا
2018
دينــــار
لغاية سنة

2017
دينــــار
025ر1

025ر1

( )35إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة -
إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع
لدى البنوك والبنوك الدائنة والقروض.
تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح
المجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة
مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
- 2018

العملة

الزيادة بسعر
الفائدة
(نقطة)

دينار

50

األأر على ربح
السنة
دينـــار
(581ر)569

- 2017

العملة

الزيادة بسعر
الفائدة
(نقطة)

دينار

50

األأر على ربح
السنة
دينـــار
(328ر)556

 في حال هناك تغير سلبي للمؤشر يكون األثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.مخاطر االئتمان -
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين والجهات األخرى عن الوفاء
بالتزاماتهم تجاه المجموعة.
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ترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني
للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر .كما تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات
مصرفية رائدة.
تمثل الذمم المستحقة من الحكومة ومؤسساتها ما نسبته  ٪57من الذمم المدينة كما في  31كانون األول
2017( 2018ا  ،)٪50هذا وتقوم المجموعة بتقديم خدماتها لعدد كبير من العمالء.
مخاطر السيولة –
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق
التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحاليةا
من سنة
حتى  5سنوات
دينــار

أكثر
من  5سنوات
دينــار

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
قروض
بنوك دائنة

758ر605ر61

975ر806ر422
103ر419ر16
369ر354ر12
-

700ر883ر46
-

355ر692ر15
-

975ر806ر422
103ر419ر16
424ر930ر74
758ر605ر61

المجموع

758ر605ر61

447ر580ر451

700ر883ر48

355ر692ر15

260ر762ر575

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
قروض
بنوك دائنة

328ر756ر49

263ر478ر276
716ر668ر17
560ر200ر13
-

632ر008ر46
-

678ر988ر20
-

263ر478ر276
716ر668ر17
870ر197ر80
328ر756ر49

المجموع

328ر756ر49

539ر347ر307

632ر008ر46

678ر988ر20

177ر101ر424

 31كانون األول 2018

عند الطلب
دينــار

من شهر
إلى  12شهر
دينــار

المجموع
دينــار

 31كانون األول 2017

مخاطر العمالت -
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدينار مربوط
بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير
جوهري على القوائم المالية الموحدة.
( )36القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
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تتكون الموجودات المالية من النقد وأرصدة لدى البنوك والذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى.
تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والقروض والبنوك الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
( )37إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال
مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف
العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس
المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري
واالحتياطي االختياري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 766ر683ر 27دينار كما في  31كانون
األول 2017) 2018ا 383ر644ر 21دينار).
( )38معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
إن المعايير المال ية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية
الموحدة مدرجة أدناه ،وستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزاميا
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار"
خالل كانون الثاني  2016الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16مشابه الى حد كبير للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وفقا لذلك ،المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود
ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية ،بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار أعداد التقارير المالية الدولية رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بأصول
والتزامات لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة.
ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر
وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
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سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16
يمكن المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات
السابقة في القوائم المالية او بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي حيث يتم تعديل أثر المعيار على الرصيد
االفتتاحي لحقوق الملكية .سوف تطبق المجموعة المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقا ً كعقود إيجار
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم .4
سوف تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي.
خالل عام  ،2018قامت المجموعة تقييما ً مفصالً لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16ال تتوقع
المجموعة اي اثر جوهري على القوائم المالية المالية الموحدة نتيجة تطبيق متطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية .16
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا
المعيار محل معيار التقارير المالية الدولية ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود
التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة
المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة.
ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة
الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق
بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب
والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم
والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار
كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات محددة
للتطبيق.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي
مؤشرات سلبية
بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم  ،9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين
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والفوائد على المبلغ األصلي المستحق (نموذج العمل وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية  )SPPIوان يكون
الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنيف .توضح تعديالت معيار التقارير المالية
الدولي رقم  9أن الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج  SPPIبغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي
يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا بسبب اإللغاء
المبكر للعقد.
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارًا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع أو تحويل
الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()28
فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة
التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل
األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة  -وفقا ً لمعيار
التقارير المالية الدولي ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في حين يتم
االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة
بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو
المشاريع مشتركة.
قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على
الشركة التي تطبق التعديالت في وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي .ستطبق المجموعة هذه
التعديالت عندما تصبح فعاله.
تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم  :28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة
والمشاريع المشتركة
توضح التعديالت أن الشركة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على االستثمارات طويلة األجل
في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل ،من
حيث الجوهر ،جز ًءا من صافي االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة (على المدى
الطويل) .يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية
الدولي رقم  9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.
توضح التعديالت أيضًا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  ،9ال تسجل الشركة أي خسائر
للشركات الحليفة والمشاريع المشتركة ،أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار،
كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق
معيار المحاسبة الدولي  28االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي ويسري اعتبارًا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المب
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إقـرارات مجلس اإلدارة
 -1يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
المالية التالية.
 -2يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابي فعال في الشركة.
رئيس مجلس اإلدارة

التوقيع

معالي السيد توفيق كريشان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

التوقيع

سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعـــد

التوقيع

األعضاء
معالي السيد عبدالكريم المالحمة
معالي الدكتور مصطفى شنيكات
سعادة السيد حماد المعايطة
سعادة السيد محمد خير الصباغ
سعادة الدكتور رسمي بني سعيد

نقر نحن الموقعين أدناه رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام ومساعد المدير العام للشؤون
المالية بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير.
رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

معالي السيد توفيق كريشان

عطوفة المهندس حسان ذنيبات

تم خالل عام  2018عقد ( )10اجتماعات امجاس اإلدارة
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مساعد المدير العام
للشؤون المالية
السيد فراس كمركجي

التوصيــــــــــــــــات
بنا ًء على ما ورد في موجز التقرير والميزانية العمومية وبيان الدخل يقترح مجلس اإلدارة موافقتكم على ما
يليا-
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تالوة وقائع االجتماع العادي للهيئة العامة.
تالوة ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام  ،2018والخطة المستقبلية لها.
تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها
المالية خالل عام .2018
مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل واالحتياطات والمخصصات الواردة فيها لعام .2018
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باألرباح المقترح توزيعها.
انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية بتاريخ  2018/12/31بما يتفق وأحكام القانون.
أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جداول األعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون
الشركات.

وختاما ً يشكر مجلس اإلدارة المساهمين الكرام وكافة موظفي الشركة لجهودهم الكبيرة المبذولة لتطوير
األداء في الشركة ،سائلين هللا عز وجل التوفيق في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن
الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه.

مجلس اإلدارة
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عناوين مكاتب شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

الخط المجاني ()06/5001370
المنطقة
االدارة
الرئيسية
توزيع
كهرباءالعقبة

والخط المجاني ()080022288

عنوان المكتب
عمان-خلدا :امتداد شارع وصفي التل – حي الخالدين عمارة عمارة رقم( )1وعمارة
رقم(.)3

06/5331330
ف06/5341213 -

مكاتب العقبة الرئيسية :حي الدستور – مجمع الدوائر بجانب البنك المركزي األردني –
شارع الشريف حسين بن علي.
مكتب دائرة كهرباء القويرة وقرى ومشروع الديسه  :القويرة  -داخل حرم مبنى بلدية
القويرة .
مكتب الديسة -الشارع الرئيسي.
مكاتب معان الرئيسية :خلف مجمع السفريات – طريق المحطة.
مكتب خدمات مشتركين معان  :شارع الصحة المتفرع من الشارع الرئيسي.
مكتب دائرة كهرباء وادي موسى والشوبك  /وادي موسى حي االنارة الفالحات.

02/2022871
ف03/2022498-
03/2047114
ف03/2047113-
03/2013021
03/2132308
03/2132077

الشوبك :نجل -خدمات المشتركين.

توزيع كهرباء
مكتب تحصيل الشوبك  /البلد
معان

توزيع
كهرباءالطفيلة

توزيع كهرباء
الكرك

توزيع كهرباء
وادي األردن
والمنطقة
الشرقية
دائرة التصنيع
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رقم الهاتف/
الفاكس

مكتب ايل – الشارع الرئيسي – مخازن البلدية.
مكتب الحسينية -ا لشارع العام.
مكتب الجفر – الشارع الرئيسي.
مكتب المريغة -وسط سوق المريغة مقابل البلدية.
مكاتب الطفيلة الرئيسية  :حي البقيع  -قرب مديرية شرطة الطفيلة.
مكتب خدمات المشتركين الطفيلة :الشارع الرئيسي بجانب البنك العربي االسالمي.
مكتب خدمات المشتركين  :بصيرا – الشارع الرئيسي.
مكتب خدمات الحسا :الشارع الرئيسي –مبنى بلدية الحسا.
مكاتب الكرك الرئيسية  :الثنية – شارع عمان الكرك مقابل مثلث الشرطة.
مكتب خدمات مشتركين الثنية  :مثلث الثنية مقابل فندق الموجب السياحي.
مكتب خدمات مشتركين الكرك  :البلد –شارع المستشفى االيطالي
مكتب خدمات مشركين القصر:الشارع الرئيسي خلف مديرية تربية القصر
مكتب خدمات المزار الجنوبي :الشارع الرئيسي مثلث سول
مكتب دائرة األغوار الجنوبية  :بالقرب من المجمع وبجانب بئر مياه السلطة.
المكاتب الرئيسية  :دير عال الشارع الرئيسي
مكاتب خدمات المشتركين الشونة الجنوبية  :مجمع بلدية الشونة الوسطى
مكتب دائرة كهرباء الشونة الشمالية :الشارع العام مقابل مخازن بلدية الشونة الشمالية
الجهة الجنوبية
مكتب خدمات مشتركين الشونة الشمالية :بجانب شركة االتصاالت
مكتب خدمات مشتركين المشارع  :الشارع الرئيسي -مقابل الدفاع المدني
مكتب خدمات مشتركين الرويشد :بلدة رويشد على الشارع الرئيسي
مكتب خدمات المشتركين االزرق  :أزرق الشيشاني الجنوبي -الشارع الرئيسي
صويلح  :شارع الملك عبدهللا –قرب االشارة الضوئية – بجانب المدينة الصناعية

03/2154288
03/2164174
تلفا 03/2164230
0798401362
0798401337
0791993684
0772307106
0798401334
03/2242696
03/2243165
03/2267131
03/2277118
03/2387210
03/2387218
03/2354238
03/2315411
03/2372533
03/2302630
05/3573111
05/3581135
02/6587098
02/6587282
02/6560743
02/6292219
05/3835121
065344054
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