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كلمة رئي�س جمل�س االدارة
ع�صام “حممد علي” بديـر
بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�شركة ي�سرين �أن �أرحب بكم يف هذا الإجتماع و�أن
�أقدم حل�ضراتكم تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي وقائمة
املركز املايل لل�شركة كما يف  2019/12/31وقوائم
(الإيرادات وامل�صروفات) و(التغريات يف حقوق امللكية)
و(التدفقات النقدية) لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ .

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
مع نهاية هذا العام تكون �شركتكم قد �أمتت ال�سنة الثانية والثمانني
من الإجنازات يف خدمة العا�صمة عمان وما جاورها من املدن
والبلدات ف�إمتدت حدود مناطق عملها خالل تلك ال�سنوات لت�صل
م�شارف جر�ش �شما ًال واملوقر �شرق ًا وم�شارف الأغوار غرب ًا ومنطقة
ذيبان وال�سواقة جنوب ًا ولقد �إحتاجت تغطية تلك امل�ساحة ال�شا�سعة
من املناطق جهد ًا متوا�ص ًال وتخطيط ًا تنموي ًا متتابع ًا و�إنفاق ًا مالي ًا
كبري ًا وقد متيزت جهود �شركتكم خالل تلك ال�سنوات وال تزال بقدر
عال من الكفاءة والتميز ،وال تزال �شركتكم حتر�ص على �أن تبقى
ال�شركة الرائدة يف جمال اخلدمات الكهربائية التي تقدم لكافة فئات
امل�شرتكني الذين بلغ عددهم يف نهاية هذا العام ()1.489.095
م�شرتك ًا مقابل ( )1.438.500م�شرتك نهاية عام .2018

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
لقد �إ�ستطاعت ال�شركة خالل هذا العام من حتقيق تقدم كبري
حيث مت الإنتهاء بنجاح من كافة الإجراءات املتعلقة بتطبيق �أنظمة
املعلومات اجلديدة ( )SAPخلدمات امل�شرتكني والفوترة يف جميع
مناطق عمل ال�شركة وقد �أ�صبح عدد امل�شرتكني الذين طبقت
على �إ�شرتاكاتهم هذه الأنظمة املذكورة حوايل ()1.400.000

م�شرتك مقابل حوايل ( )250.000م�شرتك يف بداية العام علم ًا
ب�أن هذه الأنظمة تعترب من �أحدث الأنظمة املعمول بها يف املنطقة
حيث يتم من خاللها �إ�صدار ما ال يقل عن ( )18مليون فاتورة
�سنوي ًا و�إ�ستقبال طلبات �إي�صال التيار الكهربائي لطالبي الإ�شرتاك
اجلدد ومبا ي�صل تقريب ًا �إلى (� )50ألف طلب �إ�شرتاك يف ال�سنة.
من جانب �آخر وا�صلت �شركتكم جهودها الرامية �إلى حت�سني
اخلدمات املقدمة للم�شرتكني والت�سهيل عليهم لت�سديد الذمم
املطلوبة منهم يف �أقرب املواقع �إلى عقاراتهم حيث مت هذا العام
�إفتتاح عدد من املكاتب اجلديدة ،ونتيجة للجهود التي نفذت خالل
هذا العام لتح�سني الأداء يف خدمات امل�شرتكني ح�صلت �شركتكم
على �شهادة  ISO10002اخلا�صة بر�ضا العمالء و�سرعة
التجاوب مع مالحظاتهم ،كما مت يف جمال العدادات الذكية هذا
العام تركيب ( )31344عداد ًا جديد ًا مقابل ( )13635عداد ًا
ركبت يف العام املا�ضي ،علم ًا ب�أن هذه العدادات تتيح لل�شركة قراءة
كمية الإ�ستهالك وف�صل و�إعادة و�صل التيار الكهربائي و�إكت�شاف
حاالت العبث من موقع ال�شركة دون احلاجة �إلى الو�صول �إلى موقع
العداد لدى امل�شرتك مما يوفر الكثري من الوقت واجلهد والنفقات.
ويف هذا النطاق و�إ�ستمرار ًا جلهود ال�شركة لتنويع م�صادر الدخل
تقرير مجلس اإلدارة 2019

7/

82عاماً من البناء والعطاء

�سعت ال�شركة للدخول يف �إ�ستثمارات جديدة بهدف حتقيق �إيرادات
من الأن�شطة غري الأ�سا�سية ()Non Core Revenues
حيث قامت �شركتكم يف الن�صف الثاين من هذا العام بالإتفاق
مع �شركة �أمنية للهواتف املتنقلة لإن�شاء �شركة �إت�صاالت حتت
�إ�سم (ال�شركة الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية )Fibertech
بر�أ�سمال مق ــداره ( )40مليون دينار مق�سم بن�سبة  %51ل�شركة
الكهرباء الأردنية و  %49ل�شركة �أمنية ،وال�شركة اجلديدة هي
�شركة م�ساهمة خا�صة حمدودة امل�س�ؤولية وقد مت ت�سجيلها لدى
اجلهات املخت�صة ح�سب الأ�صول ،وقد قرر جمل�س مفو�ضي هيئة
تنظيم قطاع الإت�صاالت يف اململكة منح ال�شركة اجلديدة رخ�صة
�إت�صاالت فردية عامة وفق ًا للقوانني والتعليمات والأنظمة ذات
العالقة و�إتفاقية الرتخي�ص املمنوحة لل�شركة و�ستقوم ال�شركة
املذكوره بتوفري بنية حتتية جديدة للإت�صاالت عرب مد �شبكة الياف
�ضوئية يف مناطق عمل �شركة الكهرباء الأردنية �إ�ضافة �إلى ربط
العدادات الذكية ومكونات ال�شبكة الكهربائية عالوة على تقدمي
خدمات الإنرتنت فائقة ال�سرعة باجلملة ل�شركات الإت�صاالت
ومزودي خدمات الإنرتنت ،وقد �أ�شادت هيئة تنظيم قطاع
الإت�صاالت بال�شراكة القائمة بني �شركتني ميلكهما القطاع اخلا�ص
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و�أ�شارت �إلى �أن ال�شركة اجلديدة �سوف ت�سهم يف زيادة القيمة
امل�ضافة للأن�شطة الإقت�صادية والإ�ستثمارية وتقدمي اخلدمات
املتطورة للم�ستفيدين وجلميع �شرائح املجتمع ،علم ًا ب�أن هناك
م�ساعى �أخرى لدخول طرف ثالث من �شركات الإت�صاالت العاملة
يف اململكة �ضمن ال�شراكة امل� ِؤ�س�سة لل�شركة اجلديدة.
من جانب �آخر �إ�ستكملت �شركتكم لدى دائرة مراقبة ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة �إجراءات متلك كافة �أ�سهم �شركة
الأعمال املبتكرة لتقنية املعلومات يف �شركة بوابة الربق للحو�سبة
ال�سحابية وبذلك �أ�صبحت ن�سبة م�ساهمة �شركتكم يف ر�أ�سمال
ال�شركة املذكورة  %100علم ًا ب�أن �شركة بوابة الربق للحو�سبة
ال�سحابية �أجنزت تطبيق نظامي الفوترة وخدمات امل�شرتكني يف

82عاماً من البناء والعطاء
مناطق ال�شركة الرئي�سية كما �إ�ستكملت تدريب العاملني يف بع�ض
الأق�سام املعنية لإ�ستخدام برامج ( )SAPومن املتوقع �إ�ستكمال
العمل يف تدريب ما تبقى من �أق�سام ال�شركة على هذه الأنظمة
خالل الفرتات القادمة ح�سب متطلبات العمل يف الدوائر والأق�سام
املختلفة.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
ونتيجة للجهود التي بذلها جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة مع
اجلهات الر�سمية بخ�صو�ص حت�صيل الذمم املرتتبة على بع�ض
اجلهات احلكومية فقد �صدرت عدة قرارات من جمل�س الوزراء
املوقر ب�إجراء التقا�ص على املديونية املرتتبة على تلك اجلهات حتى
 2018/12/31على النحو التايل:
•مديونية الأجهزة الأمنية والع�سكرية.
•مديونية �سلطة املياه وال�شركات التابعة لها.
•مديونية الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
علم ًا ب�أن القرارات ال�صادرة ب�ش�أن هذا املو�ضوع ت�ضمنت �إجراء
التقا�ص بني الذمم امل�ستحقة على اجلهات �أعاله ل�صالح �شركات
توزيع الكهرباء ومنها �شركتكم لت�صبح ذمم ًا م�ستحقة ل�صالح
�شركة الكهرباء الوطنية (�أي تخفي�ض الذمم املطلوبة من ال�شركة
ل�صالح �شركة الكهرباء الوطنية مبقدار الذمم امل�ستحقة لل�شركة
على الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية) كما ت�ضمنت �أي�ض ًا
الإعفاء املتبادل من فوائد الت�أخري ،وقد قامت ال�شركة ب�إجراء
التقا�ص دفرتي ًا بني قيم الذمم امل�ستحقة على اجلهات املبينة �أعاله
واملبالغ امل�ستحقة ل�شركة الكهرباء الوطنية وبنف�س القيمة .ونتيجة
لهذه اجلهود التي بذلتها ال�شركة يف هذا املجال فقد �إنخف�ضت
قيمة ذمم امل�شرتكني املدينة من ( )542مليون دينار عام 2018
�إلى ( )495مليون دينار نهاية هذا العام وب�إنخفا�ض مقداره ()47
مليون دينار.

واجهتها ال�شركة نتيجة للو�ضع الإقت�صادي العام و�إرتفاع كلف
الت�شغيل و�صيانة النظام الكهربائي وعدم وجود تعرفة كهربائية
جمزية متكن ال�شركة من تغطية النفقات الت�شغيلية وامل�صاريف
الأخرى وحتقيق الربح املنا�سب مل�ساهمي ال�شركة ،وجتدر الإ�شارة
�إلى �إ�ستمرار تراكم الذمم ب�سبب �إحجام العديد من امل�شرتكني عن
ت�سديد الذمم امل�ستحقة على �إ�شرتاكاتهم ويف نف�س الوقت �إزدادت
حاالت �إ�ستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غري م�شروعة رغم املتابعة
احلثيثة من كوادر ال�شركة الفنية بالإ�ستعانة بكوادر الأمن العام
وقوات الدرك وال�ضابطة العدلية التابعة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة
واملعادن حيث بلغ عدد حاالت العبث املكت�شفة هذا العام ()13188
حالة ،وهذا من �ش�أنه زيادة امل�شكلة وتفاقمها وفقدان كميات كبرية
من الطاقة الكهربائية امل�شرتاة وتكبيد ال�شركة والنظام الكهربائي
خ�سائر تت�أثر بها ال�شركة وامل�شرتكون الآخرون .وتالفي ًا لتكرار هذه
احلاالت �أوعزت ال�شركة للكوادر الفنية القيام بجوالت تفتي�شية
م�سائية على الإ�شرتاكات املعنية لغايات الت�أكد من عدم قيام البع�ض
منهم ب�إعادة و�صل التيار �أو التزود من امل�شرتكني الآخرين ،وال�شركة
م�ستمرة ببذل �أق�صى اجلهود لتح�صيل الذمم ومواجهة حاالت
�إ�ستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غري م�شروعة حيث مت حتويل
العديد من امل�شرتكني وخا�صة احلاالت امل�ستع�صية �إلى املحاكم
املخت�صة ورفع ق�ضايا وذلك بهدف حت�صيل املبالغ املرتتبة عليها.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
ال يخفى عليكم ما تعر�ضت له ال�شركة من �ضغوطات كبرية خالل
املفاو�ضات التي �أجريت مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
�سبق �أن �أ�شرنا خالل ال�سنة املا�ضية �إلى حجم ال�صعوبات التي
تقرير مجلس اإلدارة 2019
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للح�صول على رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة ،وبالأخذ بعني
الإعتبار ما ورد �أعاله والتي �أثرت �أي�ض ًا ب�شكل �سلبي على القدرات
املالية لل�شركة وعلى توفر ال�سيولة الالزمة لأعمال ال�شركة
وخدماتها كما �سبقت الإ�شارة �إليه قامت �شركتكم ومبتابعة من
جمل�س �إدارة و�إدارة ال�شركة بتوجيه كتاب �إلى هيئة تنظيم قطاع
الطاقة واملعادن �شرحت فيه بالتف�صيل ال�صعوبات التي تواجهها
ال�شركة ونتيجة درا�سة تلك ال�صعوبات وللحد من �آثارها ال�سلبية
طالبت �شركتكم هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن مبا يلي:
�1 .1إعادة النظر يف �سعر �شراء الطاقة من �شركة الكهرباء الوطنية
لتخفي�ضه مبقدار ( )5.5فل�س لكل كيلو وات �ساعة �إعتبار ًا من
ت�شرين الأول .2019
�2 .2إعادة النظر يف قرار الهيئة املتعلق مب�صاريف ال�شركة
الت�شغيلية املعتمدة من قبل الهيئة بتاريخ  2019/04/05وذلك
�سند ًا لأحكام املادة ( )19من قانون الكهرباء العام والتي
جاءت �أقل بكثري من امل�صاريف الت�شغيلية املتوقعة لعام 2019
والتي ال تغطي الزيادة الطبيعية يف رواتب املوظفني مبوجب
الكادر املعتمد واملعمول به لدى ال�شركة ف�ض ًال عن الزيادة
يف م�صاريف ال�شركة الناجمة عن �إتفاقية العمل اجلماعية
املربمة مع النقابة العامة للعاملني يف الكهرباء والتي �سرى
تنفيذها �إعتبار ًا من  2019/1/1هذا بالإ�ضافة �إلى زيادة
امل�صاريف نتيجة �إفتتاح مكاتب جديدة خلدمات امل�شرتكني
والتح�صيل وبالأخ�ص يف مدينة الزرقاء حيث �إقت�ضى هذا
الأمر تعزيز الفرق الفنية العاملة يف تلك املكاتب لتح�صيل
الذمم.
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3 .3تعوي�ض ال�شركة عن الأثر ال�ضريبي الناجم عن �إقرار القانون
املعدل لقانون �ضريبة الدخل وذلك �سند ًا لأحكام رخ�صة
التوزيع والتزويد بالتجزئة املمنوحة لل�شركة �إذ �أن قانون
ال�ضريبة ومنذ �سريان الرخ�صة قد مت تعديله �أكرث من مرة
مما فر�ض �أعباء �ضريبية �إ�ضافية على �أرباح ال�شركة.
�4 .4إعادة النظر يف قرار الهيئة حول �أ�سعار الإ�ست�شارات املقدمة
يف جمال الطاقة املتجددة خلروجه عن الن�شاط الأ�سا�سي
لل�شركة.
�5 .5إقرار التعرفة للعامني القادمني  2020و  2021بح�سب
منهجية التعرفة ومبا يحقق متطلبات العائد لل�شركة امل�ضمون
بالرخ�صة امل�صادق عليها بالقانون.
وت�أمل ال�شركة التجاوب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن
بخ�صو�ص الأمور الواردة �أعاله.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
بلغت واردات ال�شركة من الأن�شطة الأ�سا�سية ()995.718.330
دينار ومن الأن�شطة غري الأ�سا�سية ( )7.523.124دينار كما بلغت
م�شرتيات الطاقة وامل�صاريف العامة والإ�ستهالكات وفوائد القرو�ض
وال��ف��وائ��د البنكية و�أت��ع��اب جمل�س الإدارة ()991.487.451
وب�إقتطاع �ضريبة الدخل يبقى مبلغ ( )9.848.521دينار .وبعد
تنزيل خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة -خ�سائر �إكتوارية يبقى
مبلغ ( )6٫679٫897دينار ،وبنا ًء عليه فقد اتخذ جمل�س الإدارة
ق��رار ًا بالتو�صية للهيئة العامة توزيع ما ن�سبته ( )%7٫25من
القيمة الإ�سمية لل�سهم ك�أرباح نقدية على مالكي �أ�سهم ال�شركة
امل�سجلة �أ�سما�ؤهم يف �سجالتها بتاريخ اجتماع الهيئة العامة املنعقد
ظهر يوم ال�سبت املوافق  2020/6/27وذلك ح�سب �أحكام قانون
ال�شركات رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته.
�سائلني العلي القدير �أن يوفقنا جميعاً ملا فيه خدمة �شركتكم
وتقدمها و�إزده��اره��ا يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين �إبن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

82عاماً من البناء والعطاء

تقـــــــريـــــــر جملــــ�س الإدارة
�أن�شطة ال�شركة الرئي�سية :
الن�شاط الرئي�سي لل�شركة مبوجب الرخ�صة املمنوحة لها هو توزيع الطاقة الكهربائية �ضمن منطقة التزويد املحددة لها والتي متتد من
م�شارف حمافظة جر�ش �شما ًال �إلى ذيبان وال�سواقة جنوب ًا ومن م�شارف الأغوار غرب ًا �إلى قرى منطقة املوقر �شرق ًا.
�أماكن ال�شركة اجلغرافية:
فيما يلي عناوين مكاتب ال�شركة الرئي�سية والفروع علم ًا ب�أنه لي�س لل�شركة فروع خارج الأردن:
�شارع مكة  /عمارة رغدان – بناية رقم ()216
املركز الرئي�سي
5503660-5503600
هاتف
 618عمان – الرمز الربيدي  /11118الأردن
�صندوق بريد
برقيا
الكرتيكو ELECTRECO
5503619
فاك�س
www.jepco.com.jo
املوقع الإلكرتوين
jepco@go.com.jo
الربيد الإلكرتوين
مراكز الإت�صال (:)Call Center
حمافظة العا�صمه
حمافظة الزرقاء
حمافظة مادبا
حمافظة البلقاء /ال�سلط

06-4696000
05-3758000
05-3294141
05-3493030
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مكاتب فروع ال�شركة ومكاتب التح�صيل
�شارع مكة

عمارة رغدان بناية رقم ( )216هاتف06-5503660 / 06-5503600 :

جبل عمان

خلف الكلية العلمية اال�سالمية– �شارع عمر بن اخلطاب

جبل احل�سني

دائرة منطقة عمان الأولى/خلف حمافظة العا�صمة �سابق ًا– قرب ال�شركة املوحدة للنقل الربي هاتف 48/47/46/5690345

جبل احل�سني

ق�سم جباية جبل احل�سني/دوار امل�أمونية�/شارع كفر قا�سم
دائرة منطقة عمان الثانية وق�سم اجلباية /مقابل م�ستودعات وكالة الغوث– �أول �شارع �سحاب املتفرع من �شارع
مادبا هاتف 4765393/4765392/4746181/4746191/4746199/4765391
دائرة منطقة عمان الثالثة وق�سم اجلباية/قرب �إ�شارة ال�صناعة  -نهاية النفق هاتف 5350893/5351892 /5350097 /5350891
دائرة منطقة عمان الرابعة وق�سم اجلباية� /شارع الأمرية تغريد حممد – هاتف /5821877/5821025
5816456/5818820/5819177
م�ستودعات ال�شركة والور�ش الفنية هاتف 4201588/4201582/4201623

ر�أ�س العني

دائرة الطوارئ الفنية ودائرة احلركة

ر�أ�س العني

ق�سم جباية ر�أ�س العني

املحطة

ق�سم جباية املحطة�/شارع املحطة

تالع العلي

ق�سم جباية تالع العلي/خلدا– مقابل ميدا�س

�أم ال�سماق

ق�سم جباية �أم ال�سماق/قرب فندق جنيفا

الن�صر

ق�سم جباية الن�صر�/شارع نادي ال�سباق

طرببور

ق�سم جباية طرببور/ال�شارع الرئي�سي �أول مدخل طرببور  -بناية دائرة الأرا�ضي

اليا�سمني

ق�سم جباية اليا�سمني

جاوا

ق�سم جباية جاوا /طريق خريبة ال�سوق � /شارع فليح املداد بجانب �أمانة عمان

البقعة

ق�سم جباية البقعة/خلف عمارة جلنة خدمات خميم البقعة

عني البا�شا

ق�سم جباية عني البا�شا  -بناية البلدية

�أبو ن�صري

ق�سم جباية ومكتب طوارئ �أبو ن�صري و�شفا بدران  -دخلة ق�سم �سري �شمال عمان

ماركا ال�شمالية

ق�سم جباية ماركا ال�شمالية /دخلة نقاوة – قرب م�سجد �أبناء ال�صحابة /بجانب الأهلية لتمويل امل�شاريع

القوي�سمة
�صويلح
ال�صويفية
املقابلني
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مرج احلمام

ق�سم جباية مرج احلمام /دوار الإت�صاالت مقابل كارفور-عمارة الإت�صاالت �سنرت

الفحي�ص

الزرقاء اجلديدة

طريق �أم النعاج  -جممع الداود
دائرة منطقة الزرقاء وق�سم اجلباية�/شارع احل�سني هاتف  3991111/3983354/3982167/3982169فاك�س
05-3982170/05-3991000
ق�سم جباية الزرقاء اجلديدة � /أول �شارع م�صفاة البرتول– مقابل البنك العربي

الر�صيفة

ق�سم جباية الر�صيفة /جممع حمده التجاري فوق الأهلية لتنمية ومتويل امل�شاريع

اجلبل ال�شمايل

ق�سم جباية ياجوز /بجانب الدفاع املدين -مقابل كارفور

ال�ضليل

ق�سم جباية ال�ضليل /بجانب امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي وبنك الإ�سكان

عوجان

م�ستودعات ال�شركة والور�ش الفنية واحلركة هاتف  05-3952909/05-3982173فاك�س 05-3952909

طوارئ الزرقاء

�شارع احل�سني/مقابل بنك اال�سكان
مكتب فرع ال�سلط الإداري والفني وق�سم اجلباية /وادي ال�شجرة مقابل التنفيذ الق�ضائي /بجانب بنك الإ�سكان
هاتف  05-3551666 /05-3555590 /05-3555672/05-3555671فاك�س 05-3556044
ق�سم جباية وحت�صيل ال�سلط � /شارع امليدان

مادبا

دائرة منطقة مادبا� /شارع اجلاحظ هاتف 05-3244158/3240982

مادبا

ق�سم جباية مادبا اجلديدة /طريق ماعني  /مقابل كازية البالل

مادبا

ق�سم الطوارئ الفني

ذيبان

ال�شارع الرئي�سي -عمارة البلدية واملحكمة ال�شرعية

�سحاب

ق�سم جباية �سحاب /و�سط البلد – قرب دوار ال�شهداء

ماح�ص

مكتب حت�صيل ماح�ص /و�سط البلد – مقابل بنك الإحتاد

البيادر

مكتب حت�صيل البيادر /عمارة درة البيادر� -شارع �أحمد عقله الن�سور

و�سط البلد

مكتب حت�صيل و�سط البلد /مقابل املدرج الروماين – �أول طلوع ال�شاب�سوغ

الوحدات

مكتب حت�صيل الوحدات /مقابل قيادة البادية– �شارع �أ�سامه بن زيد

الزواهرة

مكتب حت�صيل الزواهرة /قرب دوار خمي�س

�شارع عبداهلل غو�شه

دائرة الطاقة املتجددة وق�سم اجلوده

الزرقاء

ال�سلط
ال�سلط
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جمل�س الإدارة

ال�سيد ع�صام «حممد علي» عثمان بدير  /الرئي�س

ممث ًال ل�شركة ا ُلبعد الأمثل للإ�ستثمار

تاريخ امليالد1932 :
خريج الكلية العلمية الإ�سالمية و�شهادة الدرا�سة الثانوية الأردنية عام .1951
بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال واملحا�سبة من اجلامعة االمريكية يف بريوت عام .1955
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال واملحا�سبة من جامعة مت�شجن/الواليات املتحدة الأمريكية عام .1958

اخلربات العملية :

�أعمال خا�صة منذ بداية عام  1958والإ�شراف على �شركة مواد البناء الأردنية.ع�ضو جمل�س �إدارة البنك املركزي الأردين حتى نهاية �شهر ت�شرين الأول .2017رئي�س هيئة مديري �شركة �صناعة املعدات الكهربائية املحدودة.رئي�س �أو ع�ضو جمل�س �إدارة عدة �شركات جتارية و�صناعية وجمعيات خريية.ع�ضو الهيئة الإدارية جلمعية رجال الأعمال الأردنيني.ع�ضو اللجنة الوطنية ل�صياغة امليثاق الوطني .1991-1990ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق املعونة الوطنية �سابق ًا.ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين �سابق ًا.ع�ضو جمل�س �أمناء اجلامعة الأردنية �سابق ًا.ع�ضو ثم رئي�س جمل�س �إدارة غرفة �صناعة عمان �سابق ًا.ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع �سابق ًا.-ع�ضو جلنة املناهج /وزارة الرتبية والتعليم �سابق ًا.

املهند�س ال�سيد عثمان «حممد علي» عثمان بدير  /نائب الرئي�س
تاريخ امليالد1938 :
بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة تن�سي عام .1963
بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة تن�سي بالواليات املتحدة الأمريكية عام .1966

اخلربات العملية:

رئي�س جمل�س �إدارة وع�ضو جمل�س �إدارة يف عدة �شركات خا�صة وعامة.رئي�س �إحتاد �شركات الت�أمني الأردنية �سابق ًا.رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة الأملانية الأردنية.رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية.رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية .Fibertech-رئي�س �أو ع�ضو يف عدة جمعيات خريية.
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ال�سيد فار�س اليا�س عي�سى املع�شر /ع�ضو

تاريخ امليالد1949 :
هند�سة مدنية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام .1972

اخلربات العملية:

ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية .Fibertechنائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية.مدير عام �شركة مع�شر �إخوان (جتارية) ملدة � 30سنة. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الثلج وال�صودا والكازوز الأردنية (بيب�سي كوال) � 6سنوات.نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البرية العربية (� )12سنة.ع�ضو �سابق يف جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني الوطنية.ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املت�صدرة للأعمال وامل�شاريع.-مهند�س مدين (�أعمال خا�صة).

ال�سيد وفا �أبو الوفا الدجاين /ع�ضو

ممث ًال ل�شركة م�صادر ال�شرق الأدنى للتجارة والإ�ستثمار
تاريخ امليالد1941 :
ماج�ستري جتارة و�إدارة �أعمال من اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن عام .1963

اخلربات العملية:

مدير عام �شركة وفا الدجاين و�أوالده.رئي�س هيئة املديرين/مركز ال�شرق الأدنى لل�سياحة. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية/بريوت.ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية العاملية/البحرين.-ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العامة العربية/عمان.

ال�سيد بخيت جنيب بخيت البخيت /ع�ضو
تاريخ امليالد1954 :
بكالوريو�س �إدارة �أعمال من كلية بريوت اجلامعية عام .1974

اخلربات العملية:

 �إدارة �شركة املطاحن ومعامل املعكرونة احلديثة من عام .1975 -رئي�س هيئة املديرين ل�شركة املطاحن ومعامل املعكرونة احلديثة.
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املهند�س ال�سيد مروان عبداهلل حممد ب�شناق /ع�ضو – املدير العام
تاريخ امليالد1938 :
خريج كلية فرادي هاو�س لندن عام /1961هند�سة كهربائية.
ع�ضو نقابة املهند�سني الأردنيني.
ع�ضو جمعية املهند�سني الكهربائيني/بريطانيا.

اخلربات العملية:

مدير عام �شركة الكهرباء الأردنية منذ عام .1991ع�ضو اللجنة التوجيهية العليا مل�شروع كهربة الريف الأردين.ع�ضو هيئة مديري �شركة مياه االردن (مياهنا).ع�ضو هيئة مديري �شركة �صناعة املعدات الكهربائية املحدودة.ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة البرتاء.ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الثقافة الإ�سالمية (الكلية العلمية الإ�سالمية).ع�ضو�سابق يف جمل�س �أمناء اجلامعة الأردنية من  2009/11/5ولغاية 2014/11/24وجمل�س �أمانة عمان الكربى وع�ضو �سابق يف جمل�س �إدارة كل من �شركة الإ�سمنت
الأردنية و�سلطة الكهرباء الأردنية و�شركة توزيع الكهرباء و�شركة كهرباء اململكة
وال�شركة العامة للتعدين ونائب �سابق لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة توليد الكهرباء
املركزية.

ال�سيد يا�سني خليل «حممد يا�سني» التلهوين /ع�ضو
تاريخ امليالد1973 :
بكالوريو�س علوم �إقت�صادية من جامعة جورج تاون �سنة .1994

اخلربات العملية:

املدير العام ل�شركة زاره للإ�ستثمار القاب�ضة.ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة زارة للإ�ستثمار القاب�ضة.نائب رئي�س جمل�س الإدارة /الع�ضو املنتدب ل�شركة الفنادق وال�سياحة الأردنية.ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة احلمة املعدنية الأردنية.-ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القاهرة عمان.
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املهند�س ال�سيد ب�سام مروان حممد ما�ضي /ع�ضو
تاريخ امليالد1967 :
بكالوريو�س هند�سة كمبيوتر من جامعة  IOWA STATE UNIVERSITYالواليات
املتحدة الأمريكية عام .1987
ماج�ستري علوم الكمبيوتر من جامعة  IOWA STATE UNIVERSITYالواليات
املتحدة الأمريكية عام .1990
ماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة)SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY (SMU
الواليات املتحدة الأمريكية عام .1995

اخلربات العملية:

منا�صب تقنية و�إدارية يف �شركة �أريك�سون .2001-1990 منا�صب �إدارية يف �شركات املعلوماتية والإت�صاالت يف الواليات املتحدة الأمريكيةوالأردن .2005-2001
-مدير عام منطقة �أوروبا� ،أفريقيا وال�شرق الأو�سط يف �شركة موبيليوم عام .2005

ال�سادة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي /ع�ضو

وميثلها ال�سيد عبد اللطيف �أحمد �سليمان النجداوي/
ع�ضو لغاية 2019/2/28
تاريخ امليالد1976 :
بكالوريو�س حقوق عام .2001

اخلربات العملية:

�أمني عام املحكمة الد�ستورية من تاريخ  2019/9/22ولغاية تاريخه.�أمني عام ديوان الت�شريع والر�أي �إعتبار ًا من  2007/9/10ولغاية .2019/9/21ممثل احلكومة يف جمل�س �إدارة املتكاملة للنقل املتعدد من .2014/4/7ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنيةالر�أي �إعتبار ًا من  2014/11/19وحتى .2015/5/28
ع�ضو الفريق الأردين يف حمور احلوكمة اجليدة يف منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية(.)OECD
ع�ضو يف جلنة الت�شريع والعدل.ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية لغاية .2019/2/28ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة ر�ؤية عمان للإ�ستثمار والتطوير.ع�ضو يف هيئة مديري مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير (.)KADDB-ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اململكة للطاقة.
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ال�سادة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي /ع�ضو
وميثلها ال�سيد مو�سى عبداللطيف ح�سني ال�صبيحي
تاريخ امليالد1962 :
ماج�ستري قانون ،دبلوم تكنولوجيا معلومات.

اخلربات العملية:

�إعالمي وكاتب �صحفي.م�س�ؤول ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية – م�ؤ�س�سة الأمري عبدالرحمن ال�سديري يف اململكةالعربية ال�سعودية ،و�سكرتري حترير جملة “�أدوماتو” املح َكمة املتخ�ص�صة يف البحوث
املتعلقة ب�آثار العامل العربي للفرتة .2000-1997
رئي�س ق�سم الإعالم والعالقات العامة – م�ؤ�س�سة ال�ضمان الإجتماعي .2003-2001املن�سق العام الإداري والإعالمي /الهيئة العامة للتقاعد والت�أمينات الإجتماعية /دولةقطر للفرتة .2008-2004
مدير املركز الإعالمي والناطق الر�سمي ب�إ�سم امل�ؤ�س�سة العامه لل�ضمان الإجتماعي منذعام  2008حتى تاريخه.
ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية لل�صحافة والن�شر (الد�ستور) 2017 – 2009لعدة دورات.
ع�ضو يف املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ومناه�ضة التعذيب.ع�ضو رابطة الكتاب الأردنيني.ع�ضو الهيئة الت�أ�سي�سية وع�ضو هيئة �إدارة منتدى الإعتدال للفكر والثقافة.-ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية.

ال�سادة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي /ع�ضو
وميثلها ال�سيد �شامان عبد املجيد �سليم املجايل /ع�ضو
�إعتبار ًا من  2019/3/1ولغاية 2019/11/9
تاريخ امليالد1972 :
ماج�ستري قانون جتاري لعام .2001

اخلربات العملية:

موظف يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي منذ  ، 1996/3/9و�آخر من�صب يف العملمدير �إدارة مكتب ال�ش�ؤون القانونية.
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ال�سادة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي /ع�ضو
وميثلها ال�سيد زيدون ممدوح عبد الرحمن �أبو ح�سان /ع�ضو
�إعتبار ًا من 2019/11/10

تاريخ امليالد1968 :
خريج �إدارة مالية و�إدارة �أعمال جامعة جنوب كاليفورنيا .USC 1988
خريج برنامج تدريب بنك �أوف �أمريكا .Bank of America preferred Banking program

اخلربات العملية:

-م�ساعد مدير ف��رع بنك �أوف �أم��ري��ك��ا -ال��والي��ات املتحدة الأمريكية -كاليفورنيا

.Bank of America Los Angeles Preffered Banking Officer 1989-1993-

مدير عام م�ؤ�س�سة فنون ال�شرق للتحف والهدايا� .أعمال حرة بت�صنيع ال�سرياميكوالتحف ال�شرقية والهدايا� ،إ�ضافة �إلى مدير جتاري �إ�سترياد وتوزيع جميع امل�أكوالت
البحرية .2000-1993
مدير وحدة التمويل يف �شركة اجليدا للتجارة والإ�ستثمار ،الدوحة قطر.Jaidah Motors 2000-2001
-مدير عقود يف ال�شركة املتحدة للآليات وكالء IBM (UBM United Business

)Machines) ERP Solutions JD Edwards- Jordan (2001-2002

عدة منا�صب يف �صندوق �إ�ستثمار �أموال ال�ضمان الإجتماعي (الوحدة الإ�ستثمارية�سابق ًا) منذ الت�أ�سي�س عام  2002و�إلى تاريخه.
مدير الدائرة املالية والإدارية واملوارد الب�شرية – م�ست�شار وباحث �إ�ستثمارات�إ�سرتاتيجية ملدير عام ال�ضمان  ، 2011-2008ومن ثم مدير متويل م�شاريع وامل�ساهمات
خا�صة وحالي ًا م�ست�شار لرئي�س �صندوق �إ�ستثمار �أموال ال�ضمان الإجتماعي.
ع�ضو جمل�س �إدارة �سابق يف كل من ال�شركة العربية �آرال للأملنيوم ،امل�ؤ�س�سة ال�صحفيةالأردنية (جريدة الر�أي)� ،شركة توليد الكهرباء املركزية.
كاتب وحمرر عدة �أعمدة ومقاالت �إقت�صادية و�إجتماعية مت ن�شرها بال�صحف املحلية:جريدة الر�أي ،جريدة الغد والـ .Jordan Times

�أمني �سر جمل�س الإدارة  /ال�سيد «حممد عزت» م�صطفى اجلوخدار
امل�ست�شارون القانونيون  /املحامي الأ�ستاذ زياد اخل�صاونه  /املحامي الأ�ستاذ رجائي الدجاين  /ال�سادة مكتب ها�شم للقانون
فاح�صو ح�سابات ال�شركة  /ال�سادة �شركة القوا�سمي و�شركاه KPMG
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الإدارة العليا التنفيذية
املهند�س ال�سيد مروان عبداهلل حممد ب�شناق /املدير العام
تاريخ التعيني1962 :
تاريخ امليالد1938 :
خريج كلية فرادي هاو�س لندن عام .1961
ع�ضو نقابة املهند�سني الأردنيني.
ع�ضو جمعية املهند�سني الكهربائيني/بريطانيا.

اخلربات العملية:

متت الإ�شارة �إليها على ال�صفحة رقم ( )16من هذا التقرير ب�صفته ع�ضو ًا يف جمل�سالإدارة.

ال�سيد �أمين خليل عثمان �أبو �شنب /املدير املايل
تاريخ التعيني1985 :
تاريخ امليالد1963 :
بكالوريو�س حما�سبة و�إدارة �أعمال من اجلامعة الأردنية �سنة .1983
ماج�ستري �إدارة مالية ومتويل من الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية �سنة .2002
�شهادات مهنية .CCFC. ChMC. CCS

اخلربات العملية:
حما�سب �سابق بوزارة الدفاع/هيئة الإت�صاالت اخلا�صة/عمان.بد�أ العمل حما�سب ًا يف �شركة الكهرباء الأردنية عام  1985ثم م�ساعد ًا لرئي�س ق�سماملحا�سبة ل�ش�ؤون القرو�ض اخلارجية ثم م�ساعد ًا ل�ش�ؤون احل�سابات ثم رئي�س ًا لق�سم
الدرا�سات املالية ثم رئي�س ًا لق�سم العطاءات ثم رئي�س ًا لق�سم املحا�سبة العامة ثم م�ساعد ًا
مالي ًا �إلى �أن تولى من�صب املدير املايل �إعتبار ًا من تاريخ .1998/9/23
-ع�ضو�سابق يف جمل�س �إدارة مركز �إيداع الأوراق املالية.
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املهند�س ال�سيد ح�سن حممود ح�سن عبد اهلل  /مدير ال�شبكة الكهربائية
والتخطيط الإ�سرتاتيجي
تاريخ التعيني1993 :
تاريخ امليالد1969 :
بكالوريو�س هند�سة كهربائية من اجلامعة الأردنية عام .1992
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية� /أمني �سر جمل�س الإدارة.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية .Fibertech

اخلربات العملية:

العمل يف �شركة الكهرباء الأردنية مهند�س ًا يف ق�سم حمطات التحويل وق�سم التنفيذوالإن�شاءات ثم مهند�س ًا يف دائرة التخطيط والدرا�سات ثم تدرج بالوظائف التالية:
رئي�س ق�سم الأنظمة الفنية حيث تولى م�شاريع �إ�ستبدال وتطوير نظام املراقبة والتحكم
ونظام املعلومات اجلغرافية ( )GISومركز �إ�ستقبال مكاملات امل�شرتكني (Call
 )Centerوم�شروع �شبكة الألياف ال�ضوئية وم�شروع �أمتتة حمطات التحويل الفرعية،
رئي�س دائرة الأنظمة الفنية ،رئي�س دائرة الأنظمة الفنية والفوترة �إلى �أن تولى من�صب
مدير ال�شبكة الكهربائية والتخطيط الإ�سرتاتيجي �إعتبار ًا من .2011/5/1

املهند�س ال�سيد �أنور عبد الوهاب دروي�ش عليان /مدير تخطيط ال�شبكات
تاريخ التعيني1986 :
تاريخ امليالد1960 :
بكالوريو�س هند�سة كهربائية من اجلامعة االردنية عام .1983

اخلربات العملية:

العمل يف �شركة الكهرباء الأردنية منذ عام  1986مهند�س ًا يف ق�سم الدرا�سات ثم تدرجبالوظائف التالية :م�ساعد رئي�س ق�سم الدرا�سات الفنية ،م�ساعد رئي�س ق�سم التخطيط،
رئي�س ق�سم التخطيط ،م�ساعد رئي�س دائرة التخطيط والدرا�سات ،رئي�س دائرة
التخطيط� ،إلى �أن تولى من�صب مدير تخطيط ال�شبكات �إعتبار ًا من .2011/5/1
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ال�سيد �أجمد عدنان حممد اخلطيب /مدير املوارد الب�شرية
تاريخ التعيني2009 :
تاريخ امليالد1972 :
بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة عمان الأهلية عام .1994
�أخ�صائي موارد ب�شرية ( ،)PHRالهيئة الأمريكية لإعتمادات املوارد الب�شرية.
مدقق �أول نظم �إدارة اجلودة ( ، )ISO 9001: 2015ال�سجل الدويل للمدققني
املعتمدين – بريطانيا.
دبلوم القيادة التنظيمية ،جامعة �سنرتال ميزوري بالواليات املتحدة الأمريكية.
ع�ضو جمعية �إدارة املوارد الب�شرية الأمريكية – .SHRM

اخلربات العملية:
عمل يف جماالت �إدارة وتطوير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية وتطوير الأداء الإ�سرتاتيجيللهياكل التنظيمية لعدد من ال�شركات وتدرج يف العمل بدء ًا من �سنة  1994بوظيفة م�ست�شار
توظيف يف �شركة ( )SOS Recruitment Middle Eastثم بوظيفة �أخ�صائي
موارد ب�شرية يف جمموعة �شركات �أبو ظبي الوطنية للبرتول (�أدنوك) ،تالها العمل مدير ًا
للموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية منذ �سنة  2002لعدد من ال�شركات يف منطقة اخلليج
العربي وكان �آخرها �ضمن جمموعة �شركات الراجحي للإ�ستثمار �إلى �أن �إلتحق بالعمل يف
�شركة الكهرباء الأردنية �سنة  2009بوظيفته احلالية مدير ًا للموارد الب�شرية.

املهند�س ال�سيد �شكيب عبد اللطيف �سعيد عودة اهلل /مدير خدمات امل�شرتكني
تاريخ التعيني1986 :
تاريخ امليالد1958 :
بكالوريو�س هند�سة كهربائية قوى من جامعة املن�صورة عام .1981

اخلربات العملية:
العمل يف �شركة الكهرباء الأردنية مهند�س عمليات يف دائرة املراقبة والتحكم ثممهند�س ًا يف ق�سم التو�صيل يف دائرة منطقة عمان الثالثة ثم رئي�س ق�سم التو�صيل
بالوكالة يف دائرة منطقة عمان الأولى ثم رئي�س ًا لق�سم التو�صيل بالدائرة املذكورة ثم
م�ساعد ًا لرئي�س دائرة منطقة عمان الثالثة ثم رئي�س ًا لدائرة منطقة عمان الأولى �إلى �أن
�أ�سند �إليه من�صب مدير خدمات امل�شرتكني �إعتبار ًا من .2016/12/1
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�إجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه:
عقد جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه الإجتماعات التالية خالل عام  2019مقارنة مع عام :2018
عدد الإجتماعات
عام 2018
14

عام 2019
14

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت واملالية والإدارية

63

55

جلنة التدقيق

8

6

جلنة العطاءات

14

13

جلنة �إدارة املخاطر

1

2

جلنة احلوكمة

-

2

جمل�س الإدارة

امل�ساهمون:
ما زال ت�أثري الأو�ضاع الإقت�صادية على تداول �أ�سهم ال�شركة يف بور�صة عمان وا�ضح ًا كما �إنعك�ست هذه الظروف على معدالت �أ�سعار البيع
وال�شراء حيث �سجل �سعر �سهم ال�شركة بنهاية عام  )1.220( 2019دينار مقابل ( )1.190دينار بنهاية عام  2018بينما كان �سعر ال�سهم
يف نهاية عام  )1.770( 2017دينار.
بلغ جمموع الأ�سهم املتداولة خالل هذا العام ( )22.007مليون �سهم مقابل ( )11.672مليون �سهم مت التداول بها خالل عام  2018كما
بلغ عدد عقود الأ�سهم التي وردت لل�شركة خالل هذا العام ( )12958عقد ًا مقابل ( )9759عقد ًا نظمت خالل عام  2018وقد بلغ عدد
امل�ساهمني بتاريخ  )17791( 2019/12/31م�ساهم ًا مقابل ( )17585م�ساهم ًا عام  2018واجلدول التايل يبني توزيع �أعداد امل�ساهمني
ح�سب جن�سياتهم وما ميلكون من �أ�سهم كما هي بتاريخ  2019/12/31باملقارنة مع عام :2018
عام 2018

عام 2019

ن�سبة الأ�سهم
لر�أ�س املال

عدد امل�ساهمني

عدد الأ�سهم

ن�سبة الأ�سهم
لر�أ�س املال

عدد امل�ساهمني

م�ساهمون �أردنيون 79.993.441

% 92.93

16070

80.177.167

% 93.14

16237

م�ساهمون عرب

3.447.426

% 4.00

1295

3.410.659

% 3.96

1317

م�ساهمون �أجانب

2.639.287

% 3.07

220

2.492.328

% 2.90

237

املجموع

86.080.154

% 100

17585

86.080.154

% 100

17791

اجلن�سية

عدد الأ�سهم
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وفيما يلي جدول يبني توزيع ر�أ�سمال ال�شركة ح�سب فئات امل�ساهمني كما يف  2019/12/31باملقارنة مع عام :2018
يف 2019/12/31
يف 2018/12/31
فئات امل�ساهمني
ن�سبة الأ�سهم عدد
ن�سبة الأ�سهم عدد
عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
لر�أ�س املال امل�ساهمني
لر�أ�س املال امل�ساهمني
17680
% 59.48 51.199.948 17468
% 58.77 50.588.891
�أفراد
1
% 21.46 18.476.784
1
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي % 21.46 18.476.784
2
% 0.75
647.221
2
% 0.75
647.205
م�ؤ�س�سات حكومية
10
% 5.37
4.623.374
10
% 5.37
4.623.374
بلديات
50
% 4.53
3.896.599
50
% 4.53
3.895.254
�شركات م�ساهمة
21
% 3.49
3.007.908
26
% 3.95
3.397.273
�صناديق الإدخار
4
% 3.06
2.632.869
5
% 3.31
2.848.158
البنوك
23
% 1.86
1.595.451
23
%1.86
1.603.215
جمعيات خريية وغرف جتارية

86.080.154

املجموع

% 100

17585

86.080.154

% 100

17791

كبار مالكي �أ�سهم ال�شركة وعدد الأ�سهم اململوكة منهم يف عام  2019مقارنة مع :2018
وفيما يلي بيان ب�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ما ن�سبته  %5ف�أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة ومقدار م�ساهمتهم كما هي بتاريخ
 2019/12/31مقارنة مع :2018/12/31
الرقم
1
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يف 2018/12/31
ن�سبة الأ�سهم
عدد الأ�سهم
لر�أ�س املال
18.476.784

% 21.46

يف 2019/12/31
ن�سبة الأ�سهم
عدد الأ�سهم
لر�أ�س املال
18.476.784

% 21.46
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وفيما يلي ك�شـف ب�أ�سماء اع�ضاء جمل�س االدارة املنتخبني و�إدارة ال�شركة التنفيذية ومقدار م�سـاهماتهم وم�سـاهمة �أقربائهم (الزوجة
والأوالد القا�صرين) يف ر�أ�سمال ال�شركة:
اال�ســـم
بديــر (ممثل �شركة البعد االمثل لال�ستثمار)

ال�سيد ع�صام «حممد علي»
�شركة البعد االمثل لال�ستثمار
ال�سيده جنالء عزمي طه ميقاتي
املهند�س ال�سيد عثمان «حممد علي» بدير
ال�سيده روز ماري كليب �سميث
ال�سيد فار�س اليا�س عي�سى املع�شر
ال�سيده هاديه رفيق عي�سى تابري
ال�سيد وفا ابو الوفا وفا الدجاين (ممثل �شركة م�صادر ال�شرق االدنى للتجارة واال�ستثمار)
�شركة م�صادر ال�شرق االدنى للتجارة واال�ستثمار
ال�سيده فاديه ف�ؤاد ح�سن االن�صاري
ال�سيد بخيت جنيب بخيت البخيت
ال�سيده هاله �سليم داود عبد النور
املهند�س ال�سيد مروان عبد اهلل حممد ب�شناق
ال�سيده منى كامل حممد ب�شناق
ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين (غري متزوج)
املهند�س ال�سيد ب�سام مروان حممد ما�ضي
ال�سيدة زينه فيا�ض يعقوب بركات
امل�ؤ�س�سه العامه لل�ضمان االجتماعي
ال�سيد عبد اللطيف احمد �سليمان النجداوي (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي)
ال�سيد مو�سى عبد اللطيف ح�سني ال�صبيحي (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي)

ال�صفه

اجلن�سيه

رئي�س املجل�س
ع�ضو
زوجه
نائب الرئي�س
زوجة
ع�ضو
زوجه
ع�ضو
ع�ضو
زوجه
ع�ضو
زوجه
ع�ضو  /مدير عام
زوجه
ع�ضو
ع�ضو
زوجة
ع�ضو
ع�ضو لغاية 2019/2/28
ع�ضو
ع�ضو من 2019/3/1

الأردنية
االردنية
الأردنية
االردنية
االردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
االردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
االردنية
االردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية

ال�سيد �شامان عبد املجيد �سليم املجايل (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي)
ولغاية 2019/11/9
ال�سيد زيدون ممدوح عبد الرحمن �أبو ح�سان (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي) ع�ضو من 2019/11/10

عدد اال�سهم
2019
2018
1306756
1306756
11385
11385
83501
83501
4303324
4303324
1258858
1258858
72017
72017
1706
1706
11385
11385
58336
58336
188712
188712
6732
6732
101611
101611
2820
2820
11385
11385
140700
140700
10984
10984
18476784 18476784
ـ
ـ
ـ
ـ

الأردنية

ـ

ـ

الأردنية

ـ

ـ

مالحظات :
مت انتخاب جمل�س ادارة ال�شركة احلايل يف  2018/4/26ملدة اربع �سنوات تنتهي يف 2022/4/25
	ال يوجد �أية �أ�سهم م�سجلة ب�أ�سماء �أبناء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة القا�صرين.	-ال يوجد م�ساهمة لل�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أقربائهم (الزوجة والأبناء القا�صرين).
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82عاماً من البناء والعطاء
�أ�سماء امل�ساهمني من الإدارة التنفيذية ومقدار م�ساهماتهم وم�ساهمة �أقربائهم (الزوجة والأوالد
القا�صرين) يف ر�أ�س مال ال�شركة:
اجلن�سية عـدد الأ�سهم
ال�صفة
اال�ســم
2019 2018
الأردنية 1190 1190
املدير املايل
ال�سيد �أمين خليل عثمان �أبو �شنب
184
الأردنية 184
زوجة
ال�سيدة مها حممد يو�سف عبد الرحيم
113
الأردنية 113
�إبنة
حال �أمين خليل �أبو �شنب
113
الأردنية 113
�إبن
جاد �أمين خليل �أبو �شنب
0
0
مدير ال�شبكة الكهربائية والتخطيط الإ�سرتاتيجي الأردنية
املهند�س ال�سيد ح�سن حممود ح�سن عبداهلل
الأردنية 4558 4558
مدير تخطيط ال�شبكات
املهند�س ال�سيد �أنور عبدالوهاب دروي�ش عليان
0
الأردنية 3882
مدير املوارد الب�شرية
ال�سيد �أجمد عدنان حممد اخلطيب
0
0
الأردنية
مدير خدمات امل�شرتكني
املهند�س ال�سيد �شكيب عبداللطيف �سعيد عودة اهلل
مالحظات :
 	ال يوجد م�ساهمة يف ال�شركة من قبل زوجات و�أقارب املدراء �أعاله ب�إ�ستثناء املدير املايل.ال توجد م�ساهمة لل�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية �أو �أقربائهم (الزوجة والأبناء القا�صرين).
-

املبالغ املدفوعة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة لعام :2019
املكاف�أة

بدل جل�سات جلان
وخم�ص�ص �سيارة
18000

ال�سيد ع�صام «حممد علي» عثمان بدير

5000

املهند�س ال�سيد عثمان «حممد علي» بدير

5000

18000

ال�سيد فار�س �إليا�س عي�سى املع�شر

5000

18000

ال�سيد وفا �أبو الوفا وفا الدجاين

5000

18000

ال�سيد بخيت جنيب بخيت البخيت

5000

18000

املهند�س ال�سيد مروان عبداهلل حممد ب�شناق

5000

18000

ال�سيد يا�سني خليل «حممد يا�سني» التلهوين

5000

18000

املهند�س ال�سيد ب�سام مروان حممد ما�ضي

5000

18000

ال�سادة �صندوق �إ�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي (مقعدان)

10000

36000

املجموع الكلي

50000

180000
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املجموع
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
46000
230000

82عاماً من البناء والعطاء
املوارد الب�شرية:
بلغ عدد العاملني يف ال�شركة بتاريخ  )2536( 2019/12/31موظف ًا مقابل ( )2496موظف ًا لعام  2018وبن�سبة زيادة مقدارها .%1.6
وفيما يلي بيان لتوزيع �أعداد املوظفني وامل�ستخدمني ح�سب فئاتهم ومناطق عملهم:
املنطقة
عمان
الزرقاء
ال�سلط
مادبا

املجموع

العدد
1967
286
82
161

عام 2018
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 78.8
% 11.4
% 3.3
% 6.5

العدد
2021
279
80
156

2496

% 100

2536

فنيون
�إداريون وماليون
مهند�سون
دائرة احلا�سوب

العدد
1194
1087
188
27

عام 2018
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 47.8
% 43.5
% 7.5
% 1.2

العدد
1144
1146
219
27

املجموع

2496

% 100

2536

املنطقة

عام 2019
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 79.8
% 11
% 3.1
% 6.1

% 100
عام 2019
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 45.1
% 45.2
% 8.6
% 1.1

% 100
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82عاماً من البناء والعطاء
اجلدول التايل يبني توزيع �أعداد املوظفني يف ال�شركة ح�سب م�ؤهالتهم عام  2019باملقارنة مع عام :2018
امل�ؤهل
العدد
3
دكتوراه
20
ماج�ستري
441
بكالوريو�س
345
دبلوم
439
توجيهي
خريجو مراكز التدريب املهني و�إعدادي 977
271
ثانوي وما دون

املجموع

2496

عام 2018
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 0.1
% 0.8
% 18
% 14
% 17
% 39.1
% 11

% 100

العدد
4
23
494
338
459
963
255

2536

عام 2019
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 0.1
% 0.9
% 19.5
% 13.3
% 18.1
% 38
% 10.1

%100

دورات لتطوير وحتديث �أ�ساليب العمل:
حتر�ص ال�شركة على تطوير مهارات موظفيها من �أجل �أداء مهمات وظائفهم يف املجاالت الفنية والإدارية واملالية من خالل �إ�شراكهم يف
دورات متخ�ص�صة وعامة ،وقد بلغت �أعداد املوظفني الذين مت �إ�شراكهم يف دورات خالل عام  )1356( 2019موظف ًا مقابل ( )1231موظف ًا
لعام  ،2018وتف�صيل ذلك يف اجلدول التايل:
الدورات
العدد
561
دورات خمتلفة داخل الأردن
71
دورات ومهمات خارج الأردن
التدريب يف مركز التدريب التابع لل�شركة 470
129
دورات ثقافة عمالية

املجموع
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1231

عام 2019
عام 2018
الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة العدد الن�سبة من جمموع موظفي ال�شركة
% 28.2
714
% 22.5
% 2.1
54
% 2.8
% 19.4
492
% 19
% 3.8
96
% 5.1

% 49.4

1356

% 53.5

82عاماً من البناء والعطاء
وتتوزع الدورات التي مت �إ�شراك موظفي ال�شركة فيها خالل عام  2019مقارنة مع عام  2018على النحو التايل:
نوع الدورة

العدد

عام 2018
الن�سبة من جمموع
موظفي ال�شركة

العدد

عام 2019
الن�سبة من جمموع
موظفي ال�شركة

تكنولوجيا املعلومات

282

% 11.2

493

% 19.4

ثقافة عمالية

129

% 5.1

96

% 3.8

ت�أهيل ورفع كفاءة املوظفني الفنيني/داخل ال�شركة وخارجها 342

% 14

208

% 8.2

مهارات �إدارية ومالية

407

% 16.3

505

% 19.9

دورات ومهمات خارج الأردن

71

% 2.8

54

% 2.1

1231

% 49.4

1356

% 53.5

املجموع
برنامج التلمذة املهنية:

لقد تبنت ال�شركة منذ �سنوات طويلة و�أ�سهمت بفاعلية يف برنامج التلمذة املهنية الذي يرفد ال�شركة وامل�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى بالكفاءات
بعد تدريبها وت�أهيلها للعمل يف قطاعات ال�شركة الفنية املختلفة وكذلك امل�ؤ�س�سات املماثلة  ،ويف هذا املجال بلغ عدد الطالب الذين �إ�ستفادوا
من برنامج التدريب املهني خالل عام  )94( 2019طالب ًا وطالبة يف خمتلف التخ�ص�صات مقابل ( )105طالب ًا وطالبة يف عام 2018
واجلدول التايل يبني �أعداد ه�ؤالء الطالب ح�سب التخ�ص�ص:
العدد

فرع التخ�ص�ص

عام 2018

عام 2019

تخ�ص�ص حمطات حتويل

15

14

تخ�ص�ص �شبكات هوائية وكوابل جمدولة وعدادات الطاقة الكهربائية

42

34

تخ�ص�ص �سكرترية طابعة ومدخلة معلومات

48

46

املجموع

105

94

كما مت خالل هذا العام تخريج ( )94طالب ًا وطالبة مقابل ( )105طالب ًا وطالبة يف العام املا�ضي وذلك بعد �أن �أنهوا بنجاح فرتة التدريب
املقررة واجلدول التايل يت�ضمن �أعداد خريجي التلمذة خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

78

72

48

76

65

84

101

122

105

94
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82عاماً من البناء والعطاء
تدريب طالب كليات اجلامعات وكليات املجتمع املتو�سطة:

�أما بخ�صو�ص تدريب طالب كليات الهند�سة الكهربائية والكليات اجلامعية املتو�سطة واملدار�س املهنية فقد �أتاحت ال�شركة املجال �أمام
( )180طالب ًا وطالبة لتلقي التدريب الالزم و�إكت�ساب اخلربة يف �أق�سام ال�شركة مقابل ( )174طالب ًا وطالبة مت تدريبهم يف عام .2018

تدريب املهند�سني حديثي التخرج:

�ضمن برنامج تدريب املهند�سني حديثي التخرج املعمول به يف ال�شركة تلقى ( )1مهند�س ًا التدريب الالزم عام  2019مقابل ( )1مهند�س ًا
يف العام املا�ضي.

تدريب املهند�سني حديثي التخرج (برنامج نقابة املهند�سني الأردنيني):

�ضمن برنامج تدريب املهند�سني حديثي التخرج بالتعاون مع نقابة املهند�سني الأردنيني (برنامج النقابه) املعمول به يف ال�شركة تلقى
( )17مهند�س ًا جديد ًا التدريب الالزم عام � 2019ضمن هذا الربنامج مقابل ( )20مهند�س ًا مت قبولهم عام .2018

البدلة الواقية من القو�س الكهربائي ()ARC - FLASH

والتي تتحمل عزل كهربائي لغاية ( )36ك .ف وحرارة لغاية ( )70كالوري � /سم2
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82عاماً من البناء والعطاء

الإطار العام للهيكل التنظيمي لل�شركة
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82عاماً من البناء والعطاء
حتديث الو�صف الوظيفي و بناء م�صفوفة اجلدارات الوظيفية:

نظر ًا لتطور وتو�سع �أعمال ال�شركة فقد مت خالل العام �إ�ستكمال م�شروع حتديث بطاقات الو�صف الوظيفي جلميع امل�سميات الوظيفية
بال�شركة ب�إ�ستخدام منهجية الو�صف الوظيفي املبني على النتائج ( .)Result oriented job descriptionوبهدف حتقيق التح�سني
امل�ستمر يف �أداء املوظفني مت �إجراء حتليل لأهداف ومهام كل وظيفة وامل�س�ؤوليات املناطة ب�شاغلها ومن ثم ربطها مبتطلبات �شاغل الوظيفة
من معرفة ( )Knowledgeومهارات ( )Skillsو�سلوكيات ( .)Attitudesحيث مت بناء م�صفوفة جدارات ()Competencies
تبني اجلدارات اخلا�صة بكل وظيفة وامل�ستوى املطلوب لتلك اجلدارة.

نظام الإحالل و التعاقب الوظيفي:

ُتعد عملية الإح�لال والتعاقب الوظيفي �إحدى الو�سائل الأ�سا�سية لبناء وتطوير قاعدة من الكفاءات امل�ؤهلة ل�شغل الوظائف الرئي�سية
( )Key positionsب�شكل ي�ضمن دميومة الأداء والعمل .حيث ُي�ساهم وجود هذا النظام يف دعم مفهوم ر�أ�س املال الب�شري يف ال�شركة من
خالل �إيجاد وتطوير امل�سارات الوظيفية وحتديد املعايري مللء املواقع الوظيفية املختلفة .و من هذا املنطلق عملت ال�شركة على تطوير �سيا�سة
للإحالل و التعاقب الوظيفي وو�ضع خطة تطويرية �شاملة لت�أهيل ومتكني املر�شحني وفق �آلية وا�ضحة وعلمية مدرو�سة لإختيار وت�أهيل املوظفني
املر�شحني ل�شغل املراكز الوظيفية الرئي�سية ( )Key positionsمما ي�ؤدي �إلى ن�شر روح املناف�سة بني املوظفني ،وكذلك يحقق العدالة التي هي
الوظيفي يف امل�ؤ�س�سات .ي�ضاف لذلك �أهمية هذا النظام يف تعزيز مفاهيم �إدارة املعرفة ()Knowledge Management
�أ�سا�س الر�ضا
ّ
وامل�ؤ�س�سة املتعلمة ( )Learning Organizationثم التَّح�سني والتطوير املُ�ستمر (.) Continuous Improvement

�إجراء درا�سة مقارنة ل�سيا�سات العمل و الأجور و �أنظمة احلوافز:
�إنطالق ًا من �إميان ال�شركة ب�أهمية ر�أ�س املال الب�شري و متكني املوظفني من �أداء مهام عملهم من خالل تطوير �سيا�سات و�إجراءات عمل
ت�ضاهي �أف�ضل املمار�سات على امل�ستوى املحلي ،فقد قامت ال�شركة بالتعاون مع �شركة ( )Korn Ferry Hay Groupالعاملية بعمل
درا�سة مقارنة لأكرث من (� )150شركة عاملة يف الأردن من حيث ما يلي:
�سيا�سات املوارد الب�شرية.�أنظمة الإ�ستقطاب وتقييم الأداء والتدريب والأجور واحلوافز.حيث ت�ساهم هذه الدرا�سة يف عمليات �إتخاذ القرارات امل�ستقبلية اخلا�صة بتطوير �سيا�سات و�أنظمة املوارد الب�شرية و خلق بيئة عمل تناف�سية.

تطوير مركز التدريب:

قامت ال�شركة خالل العام بو�ضع خطة وبرنامج �شامل لت�أهيل مدربني من موظفي ال�شركة لغايات التدريب ونقل املعرفة من خالل:
�إخ�ضاعهم لدورات فنية متخ�ص�صة.�إ�شراكهم يف برنامج تدريب املدربني ( )TOTو�إجتياز كل منهم متطلبات احل�صول على �شهادة مدرب معتمد.حيث �ساهم ذلك يف عقد عدد من الدورات الداخلية املتخ�ص�صة �شملت ( )250موظف ًا و ذلك يف املجاالت التالية من خالل كادر املوظفني
الذين مت ت�أهيلهم:
دورات رفع الكفاءة الفنية.دورات ال�سالمة العامة.-دورات التوجيه والإر�شاد الوظيفي.
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�إ�ستق�صاء الر�ضا الوظيفي:

قامت ال�شركة خالل العام بعمل م�سح لدرجات الر�ضا الوظيفي لعينة ممثلة للموظفني .حيث مت ذلك من خالل قيا�س حمورين رئي�سيني هما:
العوامل اخلا�صة بالوظيفة.العوامل اخلا�صة بال�شركة.وبح�سب نتائج م�ؤ�شرات القيا�س اخلا�صة باملعايري املحددة لكل من العوامل الواردة �أعاله تبني وجود حت�سن م�ستمر يف معدالت الر�ضا
الوظيفي .وهو من الأمور الهامة التي تدل على م�ستويات التمكني ( )Employee Engagementوبالتايل القدرة على الأداء.

�إ�ستق�صاء ر�ضا امل�شرتكني:

قامت ال�شركة خالل العام ب�إجراء م�سح لعينة ممثلة من امل�شرتكني لغايات �إ�ستطالع و قيا�س �آراء وم�ستويات ر�ضا امل�شرتكني عن اخلدمات
املقدمة من قبل ال�شركة وفقا للمحاور الرئي�سية التالية:
خدمات �إي�صال التيار الكهربائي.دفع الفواتري.العالقة مع املوظفني.الإنطباع العام عن خدمات امل�شرتكني.حيث بينت نتائج م�ؤ�شرات القيا�س للمعايري املحددة لكل من البنود �أعاله وجود حت�سن يف م�ستويات ر�ضا املتعاملني مع ال�شركة وهو ما
يتما�شى مع ال�سيا�سة العامة لل�شركة املتعلقة بتقدمي خدمات ذات جودة عالية.
نظام الإدارة املتكامل ()Integrated Management System
حتر�ص ال�شركة على تقدمي خدمات ذات جودة عالية تراعي �سالمة املوظفني وامل�شرتكني �إ�ضافة للحفاظ على املوارد الطبيعية وعدم
الإ�ضرار بالبيئة .و �ضمن �سعيها لتحقيق ذلك تقوم ال�شركة بتطبيق نظام �إدارة متكامل( )IMSوفق ًا للموا�صفات الدولية املعتمدة ،والذي
ي�شمل ك ًال من نظام �إدارة اجلودة ( )ISO 9001:2015ونظام �إدارة البيئة( )ISO 14001:2015ونظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة
املهنية ( . )OHSAS 18001:2007حيث تقوم ال�شركة بعمل درا�سة و حتليل �سنوي للعوامل اخلارجية والداخلية التي قد ت�ؤثر يف
�أعمال ال�شركة وعليه يتم حتديد ومراجعة الأهداف العامة لل�شركة ومعايري �أداء العمليات ومن ثم متابعة قيا�س النتائج ب�شكل دوري ل�ضمان
الإ�ستغالل الأمثل للفر�ص وجتنب �أية خماطر.

�إجتياز تقييم امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي لأن�شطة ال�سالمة وال�صحة املهنية بال�شركة:

قامت امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي خالل هذا العام ب�إجراء تقييم �شامل لن�شاط ال�سالمة وال�صحة املهنية بال�شركة من خالل التدقيق
على �سيا�سات و�إجراءات العمل و�أدوات الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف �أعمال ال�شركة �إ�ضافة �إلى الك�شف على عدد من املواقع والور�ش الفنية
العاملة يف امليدان حيث �إجتازت ال�شركة بنجاح جميع متطلبات امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي فيما يخ�ص توفري �إ�شرتاطات ال�سالمة
وال�صحة املهنية الأمر الذي يعك�س الإهتمام امل�ستمر الذي توليه �إدارة ال�شركة للإ�ستثمار يف كافة نواحي العمل من تطويرللإجراءات والتدريب
وحتديث لأدوات العمل الأمر الذي من �ش�أنه توفري �سالمة العاملني واملتعاملني مع ال�شركة وفق �أحدث موا�صفات ومعايري ال�سالمة العاملية.

الرعاية الطبية ملوظفي وعمال ال�شركة:

مت خالل العام التعاقد مع ( )45جهة طبية من �أطباء و�صيدليات وخمتربات لتعزيز اجلهود التي تبذلها ال�شركة يف تقدمي الرعاية ال�صحية للموظفني
وعائالتهم حيث �أ�صبح عدد هذه اجلهات ( )1147جهة طبية ،عالوة على الأطباء املعتمدين ملعاجلة موظفي وعمال ال�شركة يف مواقع العمل الرئي�سية.
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الت�أمني ال�صحي بعد التقاعد:
حر�صا من ال�شركة على توفري الرعاية الطبية ملوظفي ال�شركة املتقاعدين وزوجاتهم فقد مت �شمول ( )175منتفع ًا جديد ًا خالل عام 2019
ممن �إنطبقت عليهم �شروط الإنتفاع من خدمات نظام الت�أمني ال�صحي بعد التقاعد يف مقابل ( )190منتفعا جديد ًا مت �شمولهم خالل عام
( )2018وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد املنتفعني من هذا النظام ( )851منتفع ًا.

�صندوق التكافل:
بهدف توفري احلياة الكرمية ملوظفي ال�شركة بعد بلوغهم �سن التقاعد مت خالل هذا العام �شمول ( )63موظف ًا بالتعوي�ض املقرر يف نظام
�صندوق التكافل والبالغ ( )25000دينار ،وبذلك ي�صبح �إجمايل املوظفني الذين �شملهم تعوي�ض ال�صندوق منذ �إقراره ( )249منتفع ًا.

�شراء �آليات و معدات جديدة:
قامت ال�شركة خالل هذا العام �ضمن خطة تطوير �أعمالها ب�شراء ( )19مركب ًة جديد ًة ت�ضم �آليات مزودة برافعة و�سلة معزولة (غري مو�صل
للكهرباء) تتيح للعمال الفنيني �سهولة العمل يف متديد �شبكات التوزيع الكهربائية على خطوط ال�ضغط املنخف�ض واملتو�سط وتركيب وحدات
الإنارة على �أعمدة الكهرباء وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد املركبات والآليات العاملة لدى ال�شركة ( )260مركب ًة و�آلية يف مقابل ( )241مركبة
و�آلية خالل عام ( .)2018علم ًا ب�أن معظم مركبات ال�شركة تخ�ضع لنظام التتبع الإلكرتوين.
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الو�ضع التناف�سي لل�شركة:

ال يوجد لل�شركة �أي مناف�س �ضمن منطقة عملها ،حيث �أنها تعمل مبوجب رخ�صة للتوزيع والتزويد بالتجزئة �إعتبار ًا من � 2014/5/23ضمن
منطقة جغرافية حمددة وقبل ذلك التاريخ كانت ال�شركة تعمل مبوجب �إتفاقية الإمتياز.

درجة الإعتماد على موردين حمددين:

•تعتمد ال�شركة ب�شكل رئي�سي على �شراء الطاقة الكهربائية من �شركة الكهرباء الوطنية �ضمن تعرفة حمددة من قبل هيئة تنظيم قطاع
الطاقة واملعادن ،كما تقوم ب�شراء كميات حمدودة �أخرى من �شركة الغاز احليوي الأردنية.
•ال يوجد لل�شركة عمالء رئي�سيني حملي ًا �أو خارجي ًا يقومون ب�شراء  %10ف�أكرث من �إجمايل مبيعات ال�شركة.

الإمتيازات واحلماية احلكومية التي تتمتع بها ال�شركة:

•وافقت احلكومة على منح ال�شركة رخ�صة للتوزيع والتزويد بالتجزئة مدتها ع�شرون عام ًا �إعتبار ًا من  2014/5/23ب�شروط و�أحكام وحقوق م�شابهة
ملعظم ال�شروط والأحكام الواردة يف الرخ�ص املمنوحة ل�شركات التوزيع الأخرى ومالحقها مبا يف ذلك منهجية التعرفة ومعايري الأداء والإعفاءات
ال�ضريبية واجلمركية ما عدا ن�سبة الربح املقررة حيث مت عمل �سقف لها بحيث ال يتجاوز ربح ن�شاط التوزيع والتزويد بالتجزئة والإيراد النا�شئ عن
حت�صيل ر�سوم التلفزيون ور�سوم النفايات وبيع اخلردة قبل �ضريبة الدخل ( )%16من ر�أ�س املال املدفوع �ضمن ال�شروط الواردة بالرخ�صة وي�ضاف
على ال�سقف مبلغ مليون دينار �سنوي ًا وذلك للفرتة من تاريخ منح الرخ�صة وحتى ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة من مدة الرخ�صة.
•ال يوجد �أي براءات �إخرتاع ح�صلت عليها ال�شركة.
•يتم �إعفاء ال�سلع الر�أ�سمالية واملواد والأجهزة واللوازم الإنتاجية التي ت�ستوردها ال�شركة من الر�سوم اجلمركية وال�ضريبة العامة على
املبيعات �إ�ستناد ًا �إلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )5036املتخذ يف جل�سته املنعقدة بتاريخ .2014/8/3
•

تعليمات حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة :2017

�أ�صدرت هيئة الأوراق املالية بتاريخ  2017/05/22تعليمات جديدة حلوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان �سوق الأوراق املالية
بحيث يعمل بها �إعتبار ًا من تاريخ  2017/05/22ويلغى دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان ال�صادر عن هيئة االوراق
املالية يف عام  ،2009وقد منحت ال�شركات املعنية بهذه التعليمات مهلة لت�صويب �أو�ضاعها حتى تاريخ  ،2018/04/30ثم مت متديدها لغاية
 2020/4/30ثم مت متديدها لغاية .2021/4/30
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القرارات احلكومية �أو املنظمات الدولية التي قد ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة:
ال يوجد �أي قرارات حكومية �أو منظمات دولية �صدرت خالل عام  2019قد ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة.

املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة:
تتعر�ض �شبكات التوزيع ومكونات النظام الكهربائي �إلى �إعتداءات متكررة وعمليات �إ�ستجرار للطاقة بطرق غري م�شروعة من بع�ض فئات
امل�ستهلكني مما يرفع ن�سبة الفاقد غري الفني وبالتايل الت�أثري على الإيرادات وال�سيولة الالزمة لأعمال ال�شركة.

حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل:
تكبدت ال�شركة خالل هذا العام �إ�ستثمارات ر�أ�سمالية جديدة بلغت حوايل ( )54مليون دينار.

ال�شركات التابعة:
متتلك ال�شركة ما ن�سبته  %27.5من �أ�سهم �شركة �صناعة املعدات الكهربائية ذ.م.م والبالغة ( )3.750مليون دينار�/سهم وتقوم هذهال�شركة والتي تقع يف عمان/ناعور بت�صنيع املحوالت الكهربائية وت�شرتي ال�شركة وت�ستخدم جزء ًا من �إنتاجها ،علم ًا ب�أن عدد موظفي
هذه ال�شركة حوايل ( )40موظف ًا.
متتلك ال�شركه ما ن�سبته  %100من �أ�سهم �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية والبالغة (� )250ألف دينار�/سهم وتقوم هذه ال�شركةوالتي تقع مكاتبها يف عمان/خلدا ب�أعمال احلو�سبة ال�سحابية ل�شركات الكهرباء والقطاعات الأخرى داخل اململكة وخارجها.
متتلك ال�شركة ما ن�سبته  %51من �أ�سهم ال�شركة الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية  Fibertechوالبالغة ( )40مليون دينار� /سهموتقوم هذه ال�شركة والتي تقع مكاتبها يف عمان بتوفري بنية حتتية جديدة للإت�صاالت عرب مد �شبكة للألياف ال�ضوئية املعلقة يف مناطق
عمل �شركة الكهرباء الأردنية وربط العدادات الذكية ومكونات ال�شبكة الكهربائية اململوكة لها ،وتقدمي خدمات الإنرتنت الفائقة ال�سرعة
باجلملة ل�شركات الإت�صاالت ومزودي خدمات الإنرتنت.

العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة:
مل حتدث يف ال�شركة خالل هذا العام �أية عمليات ذات طبيعة غري متكررة يتوجب الإف�صاح عنها.

�أتعاب املدقق:
•بلغت �أتعاب املدقق اخلارجي ال�ساده  KPMGعن تدقيق ح�سابات ال�شركة عن عام  2019مبلغ ( )26680دينارا �شامال � %16ضريبة
املبيعات.
•بلغت �أتعاب املدقق اخلارجي ال�ساده  KPMGعن �إ�ست�شارات مالية قام بها خالل عام  2019مبلغ ( )6960دينارا �شامال � %16ضريبة
املبيعات.
•بلغت �أتعاب املدقق اخلارجي ال�ساده  KPMGعن تدقيق ح�سابات ال�شركة التابعة (�شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية) عن عام
 2019مبلغ ( )4640دينارا �شامال � %16ضريبة املبيعات.
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�إن�شاء مبنى ال�شركة الرئي�سي على قطعة الأر�ض رقم ( )448حو�ض ( )19الظهري من �أرا�ضي قرية وادي
ال�سري (كوريدور عبدون):
مت الإنتهاء يف �أواخر هذه ال�سنة من درا�سة العرو�ض املقدمة واملتعلقة ب�إدارة م�شروع �إن�شاء مبنى ال�شركة الرئي�سي واملزمع �إقامته يف
منطقة كوريدور عبدون-عمان ،حيث مت ت�أهيل �ستة من ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال �إدارة امل�شاريع والتي �سوف تتولى �إحداها م�س�ؤولية
�إدارة م�شروع البناء ومتثيل ال�شركة بدء ًا من مرحلة ما قبل �إعداد ت�صميم البناء وما تت�ضمنه من �إعداد الوثائق لإختيار �شركتي الت�صميم
والإ�شراف ودرا�سة العرو�ض املقدمة بهذا اخل�صو�ص وتقدمي التو�صيات ،مرور ًا مبرحلة الإ�شراف على �إعداد ت�صاميم البناء ،تليها املرحلة
التح�ضريية للتنفيذ وما تت�ضمنه من ت�أهيل قائمة باملقاولني وتقدمي التو�صيات بخ�صو�صهم و�إعداد عقود البناء اخلا�صة بالعمل ،و�أخري ًا
مرحلة التنفيذ بدء ًا من احل�صول على �إذن العمل من اجلهات احلكومية املعنية وتقدمي الكفاالت بح�سب املتطلبات و�إنتهاء ًا بت�سليم امل�شروع
وفق ًا للموا�صفات املطلوبة و�ضمن املدة املحددة لذلك.
وقد مت تقييم العرو�ض املقدمة من الناحيتني املالية والفنية بح�سب الآلية التي وردت يف وثائق املناق�صة ،حيث مت من الناحية الفنية تقييم
العرو�ض �إعتماد ًا على عدد من املعايري؛ منها ما يتعلق بخربة ال�شركة يف جمال �إدارة امل�شاريع ،ومدى تطابق نطاق العمل يف هذه امل�شاريع
مع نطاق العمل للم�شروع قيد الدرا�سة ،و�أي�ض ًا مدى �إلتزامها بت�سليم امل�شروع يف الوقت املحدد لذلك ،ومنها ما يتعلق باملنهجية التي �ستتبعها
ال�شركات امل�شاركة يف �إدارة م�شروع مبنى ال�شركة ومدى �إلتزام ال�شركة بتوفري فريق العمل املنا�سب بح�سب متطلبات وثائق املناق�صة خالل
مدة امل�شروع ،كما مت تقييم هذه العرو�ض من الناحية املالية لتقدمي خدمة �إدارة امل�شروع بح�سب متطلبات ال�شركة وتوفري فريق العمل
املطلوب خالل مدة التنفيذ.
ومن امل�ؤمل �إحالة �إدارة امل�شروع على ال�شركة الفائزة التي حازت على املركز الأول يف نتائج التقييم الإجمالية يف مطلع عام .2020
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دائرة فنية جديدة يف منطقة عمان:

تقوم ال�شركة بتقدمي اخلدمات مل�شرتكي التيار الكهربائي يف مدينة عمان من قبل �أربع دوائر هند�سية وقد كانت �آخر دائرة هند�سية مت
�إ�ستحداثها منذ عدة �سنوات ونظر ًا للزيادة الكبرية يف معامالت تركيب العدادات ف�إن احلاجة �أ�صبحت ما�سة لإفتتاح دائرة هند�سية جديدة
(دائرة منطقة عمان اخلام�سة) وذلك للتخفيف من �أعباء وحجم العمل الذي تتحمله دائرة عمان الثانية يف منطقة القوي�سمه وخلدمة
امل�شرتكني يف مناطق �أبو علندا و�سحاب وقراها ولتح�سني جودة اخلدمة املقدمة من قبل ال�شركة جلمهور امل�شرتكني ولهذه الغاية فقد ُبدئ
العمل على جتهيز دائرة هند�سية متكاملة خلدمات اجلمهور يف منطقة �أبو علندا و�سيتم �إفتتاحها خالل الربع الأول من العام القادم.

مقر لدائرة خدمات الطاقة املتجددة:

على �ضوء �إزدياد الطلب من امل�شرتكني بالتيار الكهربائي لإعتماد الطاقة املتجددة جزئي ًا �أو كلي ًا يف تغذية عقاراتهم �أو م�شاريعهم �أو حمالهم
التجارية فقد مت �إفتتاح دائرة لدرا�سة الطاقة املتجددة يف �شارع عبد اهلل غو�شه  -غرب عمان لتقدمي الدرا�سات املتعلقة بالطاقة املتجددة
وطرق ربطها وتو�صيلها مع خطوط ال�شركة وما تقت�ضيه من �إجراءات فنية وتركيب عدادات خا�صة وذلك حفاظ ًا على حقوق ال�شركة
وامل�شرتكني على حد �سواء.

�إفتتاح مكاتب ومراكز حت�صيل جديدة:

�ضمن �سيا�سة ال�شركة الرامية للت�سهيل على م�شرتكي التيار الكهربائي لت�سديد فواتري الكهرباء يف �أقرب املواقع �إلى عقاراتهم وحمالهم
التجارية قامت ال�شركة خالل هذا العام ب�إفتتاح مكاتب حت�صيل جديدة يف �شارع عبد اهلل غو�شه ،حي الزواهرة /الزرقاء� ،شارع ياجوز/
الر�صيفه.
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خطة تخفي�ض ذمم امل�شرتكني:
بهدف تنفيذ توجيهات جمل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص و�ضع خطة لتخفي�ض الذمم امل�ستحقة على بع�ض فئات امل�شرتكني قامت �إدارة ال�شركة
بو�ضع خطة عمليه لهذه الغاية ت�ضمنت العديد من الإجراءات من بينها ما يلي:
•�إعتماد برنامج لإ�ستبدال عدادات امل�شرتكني ذوي الذمم املرتفعة بعدادات ذكية قابلة لف�صل التيار عن بعد وبالأخ�ص �ضمن مناطق
البقعة و�سحاب ومادبا وماعني وذيبان والزرقاء علم ًا ب�أن عدد العدادات امل�ستهدفة خالل ال�سنتني  2021 - 2020حوايل � 150ألف
عداد مبينة على النحو التايل:
ال�سنة
2019
2020
2021

عدد العدادات امل�ستهدفة بالتبديل
10.000
50.000
100.000

•�إتخاذ �إجراءات �سريعة لت�سهيل عمليات ت�سديد الفواتري�ضمن املناطق البعيدة ن�سبي ًا من خالل �إفتتاح مكاتب للتح�صيل يف مناطق
ال�ضليل وزيزيا ولب /مادبا يف املرحلة الأولى علم ًا بانه مت �إفتتاح مكاتب للتح�صيل تعوي�ض ًا عن مكاتب �شركة الربيد الأردين يف كل من
مناطق �سحاب وبيادر وادي ال�سري وو�سط عمان ويجري العمل لإفتتاح مكاتب �أخرى يف منطقة الر�صيفة والزرقاء و�أبو علندا مع العمل
على زيادة عدد �صناديق التح�صيل وال �سيما يف مدينة الزرقاء.
• تعزيز الفرق الفنية للعمل خالل الفرتات امل�سائية و�أيام العطل الر�سمية والأ�سبوعية للتفتي�ش على حاالت �إعادة و�صل التيار من قبل
امل�شرتكني الذين مت ف�صل التيار عن عقاراتهم.
•تطبيق نظام الف�صل الآيل وتركيب عدادات ذكية لف�صل التيار الكهربائي عن امل�شرتكني الذين يتكرر عدم التزامهم بت�سديد الذمم
•تفعيل دور مركز الإت�صال التابع لل�شركة لإر�سال ر�سائل ن�صية للم�شرتكني الذين ترتتب عليهم ذمم من خالل �إ�ستحداث برنامج �شهري
لإر�سال ر�سائل ن�صية لتلك الفئة.

م�شروع �أنظمة العدادات الذكية :AMI System
وا�صلت ال�شركة جهودها من �أجل بناء نظام العدادات الذكية حيث زاد عدد العدادات الذكية املركبة لدى امل�شرتكني وبلغ ( )31344عداد ًا
تعمل على �أنظمة �إت�صال خمتلفة كما يلي:
نوع العداد

العدد

عدادات ذات الطور الواحد – مبا�شر
عدادات ذات الثالثة �أطوار – مبا�شر
عدادات ذات الثالثة �أطوار – حموالت تيار (كبار امل�شرتكني)
عدادات ذات الثالثة �أطوار – حموالت تيار وحموالت فولتيه (كبار امل�شرتكني)

16795
9202
3850
1497

املجموع
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كما عملت ال�شركة على �شراء املزيد من العدادات الذكية والأنظمة الالزمة لها ،ومن املتوقع �أن يبلغ عدد العدادات العاملة على هذا النظام
مع نهاية عام  2020حوايل ( )200.000عداد.
وقد �أدى هذا التطور يف �أنظمة العدادت الذكية �إلى املزيد من الفوائد العائدة لل�شركة من حيث حت�صيل الذمم و�إكت�شاف املزيد من حاالت
العبث وتوفري الكلف.

�شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية:
وا�صلت �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية خالل هذا العام جهودها يف جمال تطبيق �أنظمة خدمات امل�شرتكني والفوترة والتح�صيل يف
فروع ال�شركة املختلفة وذلك بالتعاون مع كوادر �شركتكم ،حيث مت خالل هذا العام تطبيق �أنظمة املعلومات اجلديدة يف كافة فروع ال�شركة
داخل مدن عمان وال�سلط ومادبا وذلك بالإ�ضافة �إلى تطبيقها يف فروع ال�شركة يف منطقة الزرقاء التي متت الإ�شارة �إليها يف تقرير جمل�س
الإدارة لعام  ،2018وبذلك �إرتفع عدد امل�شرتكني الذين طبقت عليهم هذة الأنظمة من ( )250.000م�شرتك يف بداية عام � 2019إلى
( )1.400.000م�شرتك يف نهاية العام �أي بزيادة تتجاوز ( )1.150.000م�شرتك مما يجعل نظام خدمات امل�شرتكني والفوترة الذي
�أجنزته ال�شركة الأ�ضخم على م�ستوى املنطقة ،علم ًا ب�أن النظام املذكور ي�ستخدم نظام املعلومات  SAPالذي يعترب من �أف�ضل �أنظمة
املعلومات على م�ستوى العامل ،وبنا ًء على ما تقدم ف�إن �شركتكم تكون قد �أر�ست البنية التحتية الالزمة لتحقيق الأهداف املرجوة يف الو�صول
�إلى تكامل بني �إجراءات العمل يف خمتلف الإدارات والفروع التي ت�ستخدم �أنظمة خدمات امل�شرتكني والفوترة ومبا ي�ؤدي �إلى �إخت�صار الوقت
والكلفة ويرفع من م�ستوى اخلدمات التي تقدمها �شركتكم لكافة امل�شرتكني.
وعلى �صعيد �آخر و�إنطالق ًا من قناعة ال�شركة بجدوى الإ�ستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات ولكي يتم تخفي�ض الكلف املرتبطة مب�شاريع
احلو�سبة فقد �سعت �شركتكم لإمتالك كامل �أ�سهم �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية كما هو مبني يف �سياق هذا التقرير �إنطالق ًا من
�إ�سرتاتيجية �شركتكم يف جعل �شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية �إمتداد ًا لدائرة احلا�سوب الرئي�سية ومبا ي�سمح م�ستقب ًال للكوادر العاملة يف
تلك ال�شركة لتنفيذ م�شاريع للغري و�ضمن الن�شاطات غري الأ�سا�سية املتاحة ل�شركة الكهرباء الأردنية ،وقد تكللت تلك امل�ساعي بالنجاح يف نهاية
العام احلايل من خالل الو�صول �إلى �إتفاق مع ال�شريك الوحيد يف تلك ال�شركة ل�شراء ح�صته البالغة  %49من ر�أ�س املال وبالقيمة الإ�سمية لل�سهم.
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ال�شركة الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية : Fibertech

�ضمن �سعي ال�شركة لتنويع م�صادر الدخل وخا�صة من الن�شاطات غري الأ�سا�سية ( )Non Core Revenuesفقد �إ�ستطاعت �شركتكم
من حتقيق �إجنازات كبرية وملمو�سة على �صعيد تنفيذ م�شروع الإت�صاالت الذي طاملا �سعت �إلى حتقيقه ملا له من فوائد كبرية يف جمال خدمة
�أغرا�ض ال�شركة وتطوير �أعمالها وحتقيق الفائدة الق�صوى للم�ساهمني وتطوير الإقت�صاد الرقمي الأردين وو�ضع اململكة يف مراتب متقدمة
على �سلم التناف�سية العاملية حيث حتقق خالل هذا العام ما يلي:
�1-1إبرام �إتفاقية امل�ساهمني فيما بني �شركة الكهرباء الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة و�شركة �أمنية للهواتف املتنقلة بتاريخ 2019/2/7
وذلك للإ�ستثمار امل�شرتك يف قطاع الإت�صاالت من خالل بناء �شبكة �ألياف �ضوئية على �أعمدة ال�شبكة الكهربائية العائدة لل�شركة بهدف
تقدمي خدمات الإت�صاالت باجلملة ل�شركات الإت�صاالت ومزودي اخلدمة وجميع الراغبني ب�شروط تناف�سية دون متييز ولكافة مناطق
خدمة �شركة الكهرباء الأردنية.
2-2الإنتهاء من ت�أ�سي�س �شركة الإت�صاالت بح�سب �أحكام �إتفاقية امل�ساهمني املربمة فيما بني �شركتنا و�شركة �أمنية حتت �إ�سم ال�شركة
الأردنية املتطورة للألياف ال�ضوئية  Fibertechبر�أ�سمال مقداره ( )40مليون دينار بحيث يكون ما ن�سبته  %51ل�شركة الكهرباء
الأردنية و  %49ل�شركة �أمنية وت�شكيل جمل�س �إدارة ال�شركة املذكورة بع�ضوية ثالثة ممثلني عن �شركة الكهرباء الأردنية من بينهم رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة املذكورة املهند�س ال�سيد عثمان بدير وع�ضوين �إثنني عن �شركة �أمنية.
3-3احل�صول على رخ�صة فردية من هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت تخول ال�شركة بناء �شبكة �ألياف �ضوئية وتقدمي خدمات الإت�صاالت للراغبني.
4-4التو�سع يف تركيب �شبكة الألياف ال�ضوئية يف عدة مناطق داخل مدينة عمان بحيث �أ�صبحت ال�شبكة ت�صل �إلى حوايل مائة �ألف منزل
ومبا ي�ؤ�س�س �أي�ض ًا لربط جميع العدادات الذكية التي تخدم تلك املنازل.

�أمتتة حمطات التحويل الفرعية:

تابعت دائرة الأمتتة يف ال�شركة العمل على ربط حمطات التحويل الفرعية مع منظومة املراقبة والتحكم ( )SCADAالعاملة يف مركز
املراقبة والتحكم يف ال�شركة ،ومبا ي�شمل �إعطاء �أوامر التحكم عن ُبعد و�إ�ستقبال الإ�شارات والتحذيرات من حمطات التحويل بالإ�ضافة �إلى
القيا�سات ،حيث مت �أمتتة ( )45حمطة حتويل متثل ( )111مفتاح على منظومة ال�ضغط املتو�سط ،وبالتايل و�صل عدد حمطات التحويل
امل�ؤمتتة �إلى ( )312حمطة ،متثل ( )761مفتاح حتكم على �شبكة ال�ضغط املتو�سط .كما جرى متابعة تنفيذ م�شروع �أمتتة حمطات التحويل
الفرعية يف مناطق �أبو ن�صري و�شفا بدران ومرج الفر�س وحي الر�ضوان (�شارع اخلالدي) و�إ�ستكمال تنفيذ م�شروع �أمتتة حمطات التحويل
الفرعية يف املدينة الطبية بواقع ( )6حمطات ،وتنفيذ م�شروع لأمتتة ( )4حمطات حتويل عاملة على جهد ( )33ك ف بالتعاون مع خرباء
من �شركة  SELااليطالية يف مناطق مليح وذيبان وكذلك �أمتتة بع�ض النقاط واملحطات ذات الأهمية اخلا�صة مثل (القيادة وال�سيطرة
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– مديرية الأمن العام ،جمموعة حمطات يف مدينة احل�سني الطبية ،حمطة بريد الر�صيفة ،حمطة مع�صرة الزيتون – ال�سلط (�إعادة
التيار ملركز االت�صال والطوارئ يف ال�سلط)  ،وغريها) ،كما مت �إجراء ك�شوفات �أولية والتخطيط مل�شاريع م�ستقبلية وحتديد مواقع تركيب
كبائن فايرب وذلك من �ضمن م�شروع ال�شركة لتمديد كوابل �ألياف �ضوئية يف عدة مناطق وهي طرببور ،مرج احلمام� ،أبون�صري ،اجلبيهة،
تالع العلي ،اليا�سمني وتركيب وحدات حتكم طرفية لأغرا�ض امل�شاريع �أعاله ،كما مت �إجراء جوالت تفقدية و�صيانة جلميع حمطات التحويل
امل�ؤمتتة يف الأعوام ال�سابقة والبالغ عددها ( )267حمطة وامل�شاركة يف طرح ودرا�سة عطاء لإ�ستجالب وحدات حتكم طرفية جديدة مع
�إدخال العديد من التطويرات والتحديثات التي �أ�صبحت متوفرة عاملي ًا.
من جانب �آخر وا�صلت دائرة الأمتتة برتكيب �أنظمة املراقبة يف دوائر وفروع ال�شركة املختلفة .فقد مت تركيب �أنظمة مراقبة يف جميع
ال�صناديق املالية التابعة لل�شركة ،كما قامت الدائرة املذكورة بامل�ساهمة بتطبيق نظام ملراقبة الدوام يف معظم مباين الدوائر الرئي�سية
ومراكز اجلباية من خالل تركيب كامريات مراقبة على تلك الأجهزة.

نظام املعلومات اجلغرافية :GIS
تابعت �شركتكم جهودها يف حتديث وتطوير �أنظمة املعلومات اجلغرافية يف �سبيل حت�سني �إجراءات العمل واخلدمة و�إخت�صار الوقت و�إدارة
املوجودات الفنية ب�صورة �أف�ضل ،فقد مت الإنتهاء من حتويل وحتديث جميع املخططات الأحادية ()Single Line Diagram - SLD
لكامل املنظومة الكهربائية لل�شركة �إلى برنامج ( )ArcFMبحيث �أ�صبح هناك تطابق كامل بني جميع مكونات ال�شبكة وبني اخلرائط
اجلغرافية واملخططات الأحادية كما مت تزويد دائرة املراقبة والتحكم بن�سخة حمدثة من هذه املخططات من �أجل �سهولة و�سرعة �إعادة
التيار الكهربائي للم�شرتكني يف حالة ح�صول �أعطال على ال�ضغط املتو�سط.
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ويف �سبيل تطوير تطبيق املعلومات اجلغرافية للهواتف املحمولة فقد مت �إ�ضافة خدمة الو�صول �إلى املوقع من خالل م�سارات الطرق يف
( )Google Mapsوالذي ميكن امل�ستخدم من الو�صول �إلى املوقع املطلوب ب�أ�سرع و�أق�صر الطرق مع مراعاة �إزدحام حركة ال�سري كما مت
�إ�ضافة هذه اخلدمة للو�صول �إلى مواقع امل�شرتكني.

كما مت حتديث عناوين امل�شرتكني ح�سب نظام العنونة يف دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة ونظام العنونة يف �إمانة عمان للم�شرتكني �ضمن حدود
�أمانة عمان الكربى بحيث �أ�صبح عدد امل�شرتكني الذين مت حتديد مواقعهم على خرائط املعلومات اجلغرافية ( )1248193م�شرتك من �أ�صل
( )1389384م�شرتك كما مت �إ�ستكمال ر�سم حدود جوالت قراء العدادات وحدود مكاتب اجلباية بحيث �أ�صبح من املمكن الإ�ستعالم عن هذه
اجلوالت وحتديدها على تطبيق املعلومات اجلغرافية للم�شرتكني.
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ويف �سبيل �إجراء الدرا�سات وتوزيع الأحمال واخلطط امل�ستقبلية على املنظومة الكهربائية لل�شركة فقد مت بنجاح حتويل جميع مكونات
ال�شبكة من نظام املعلومات اجلغرافية �إلى برنامج درا�سة وحتليل ال�شبكة الكهربائية ( )PSS SINCALمن �شركة (.)SIEMENS
وقد وا�صلت ال�شركة خالل هذا العام حتديث بيانات ال�شبكة الكهربائية لنظام ال�شركة الكهربائي على نظام املعلومات اجلغرافية مبا ي�شمل
مواقع حمطات التحويل الرئي�سية والفرعية وم�سارات �شبكات ال�ضغط املتو�سط واملنخف�ض الهوائية والأر�ضية حيث مت تنزيل مواقع ما يلي:
•( )362حمطة حتويل فرعية  0.415/33ك.ف و 0.415/11ك.ف.
•( )2حمطة حتويل رئي�سية ( 11/33ك.ف).
•( )266.786كيلو مرت ًا من كوابل ال�ضغط املتو�سط  11ك.ف الأر�ضية.
•( )176.7كيلو مرت ًا من كوابل ال�ضغط املتو�سط  33ك.ف الأر�ضية.
•( )27.25كيلو مرت ًا من �شبكات ال�ضغط املتو�سط الهوائية  11ك.ف.
•( )89.78كيلو مرت ًا من �شبكات ال�ضغط املتو�سط الهوائية  33ك.ف.
•( )341.2كيلو مرت ًا من �شبكات ال�ضغط املنخف�ض الهوائية.
•( )38.82كيلو مرت ًا من كوابل ال�ضغط املنخف�ض الأر�ضية.
•( )10128عمود �ضغط منخف�ض.
•�شبكة الألياف ال�ضوئية اخلا�صة بال�شركة:
قامت دائرة الأنظمة الفنية يف ال�شركة مبا يلي:
تو�سيع �شبكة الألياف ال�ضوئية اخلا�صة بال�شركة من خالل ربط الدوائر الرئي�سية يف كل من حمافظة الزرقاء وحمافظة ال�سلط وحمافظةمادبا ب�شبكة الألياف ال�ضوئية الرئي�سية يف العا�صمة عمان بالإ�ضافة �إلى ربط فروع جديدة لل�شركة وهي (مكتب جباية البيادر ،مكتب
طوارئ ال�سلط ،دائرة �صويلح ،حي الزواهرة ،اجلبل ال�شمايل ،الوحدات ،و�سط البلد ،مايكروويف �أبو علندا ،جباية �سحاب ،مركز تلقي
ال�شكاوي مادبا) .وذلك من خالل متديد كوابل �ألياف �ضوئية هوائية بطول ( )81كم.
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تنفيذ و�صالت كوابل الألياف ال�ضوئية الأر�ضية عدد (� ،)158ضمن م�شاريع متديد كوابل الألياف ال�ضوئية الأر�ضية بني حمطاتالتحويل الرئي�سية التي تقوم بها دائرة التنفيذ لربط املحطات الرئي�سية مع بع�ضها البع�ض .حيث مت �إجناز امل�سارات التالية من كوابل
الألياف ال�ضوئية الأر�ضية (ال�سلط الوطنية  -م�ست�شفى ال�سلط احلكومي ،احل�سني الوطنية  -الزرقاء املركزية الرئي�سية ،احل�سني
الوطنية – مع�صوم الرئي�سية ،العبديل الوطنية – جناعة ،جنوب عمان الوطنية – جاوا الرئي�سية ،مادبا الوطنية – مفاتيح لب
الرئي�سية ،جاوا – �صوامع احلبوب ،تو�سعة البيادر الوطنية – مكة مول ،البقعة – م�ست�شفى كليمن�صو).
تطوير عملية تنفيذ و�صالت كوابل الألياف ال�ضوئية الأر�ضية ،من خالل ت�صميم وتوريد ور�شة عمل متنقلة تت�ضمن �أحدث �سبل الراحةلتنفيذ الأعمال اخلا�صة يف هذه الو�صالت يف جميع الظروف املناخية.
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الطاقة املتجددة:
تابعت ال�شركة خالل هذا العام جهودها يف منح امل�شرتكني واجلهات الراغبة املوافقات الالزمة التي تخولهم من �إقامة م�شاريع طاقة متجددة
وربطها على ال�شبكة الكهربائية العائدة لل�شركة وفق التعليمات الناظمة ذات العالقة وال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
وقد بلغ عدد نظم م�صادر الطاقة املتجددة املربوطة يف نهاية عام  ،2019والنظم التي ح�صلت على ت�صاريح �أولية ،وموافقة �أولية �أو نهائية
منذ البدء يف تطبيق التعليمات يف العام  2012حوايل ()10322
نظام ًا ب�إ�ستطاعة تقارب ( )558ميجاواط� ،أي ما يعادل % 27.9
من احلمل الأق�صى امل�سجل على �شبكة التوزيع التابعة لل�شركة يف
العام ُ ،2019ربط منها ما جمموعه ( )8146نظام ًا ب�إ�ستطاعة
�إجمالية تقارب ( )315ميجاواط �أي ما يعادل  %15.75من
احلمل الأق�صى امل�سجل على �شبكة التوزيع التابعة لل�شركة يف العام
 ،2019كما يتوقع �أن تبلغ الطاقة املولدة من تلك الأنظمة �سنوي ًا ما
جمموعه ( )616جيجاواط �ساعة �أي ما يعادل  % 6.16من كمية
الطاقة املباعة من قبل ال�شركة خالل العام املذكور ،كما يتوقع �أن
يتم ربط بقية الأنظمة خالل العامني القادمني وذلك بعد �إنتهاء
امل�شرتكني من �أعمال تركيب تلك النظم.
قامت ال�شركة خالل هذا العام ب�إجناز درا�سات �أولية لطلبات ربط نظم م�صادر الطاقة املتجددة على ال�شبكة الكهربائية ،بواقع ()238
درا�سة وبقدرة �إجمالية ( 128.473ك.واط) ،كما مت عمل الدرا�سات ال�شاملة لأثر ربط نظم م�صادر الطاقة املتجددة ،وتنفيذ حماكاه لها
ودرا�سة �أثرها على ال�شبكة الكهربائية ب�إ�ستخدام برنامج حتليل �شبكات الطاقة الكهربائية ( ،)Siemens PSS SINCALبواقع ()222
درا�سة وبقدرة اجمالية ( 79.456ك.واط).
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وتو�ضح الر�سومات البيانية التالية توزيع الأنظمة املربوطة لدى امل�شرتكني حتى نهاية العام  2019ح�سب نوع التعرفة املطبقة عليهم
وح�سب طريقة الربط.
ن�سب �إ�ستطاعة �أنظمة الطاقة املتجددة املربوطة
ح�سب طريقة الربط

ن�سب عدد �أنظمة الطاقة املتجددة املربوطة
ح�سب طريقة الربط

ن�سب �إ�ستطاعة �أنظمة الطاقة املتجددة املربوطة
ح�سب التعرفة املطبقة

مركز �إ�ستقبال مكاملات امل�شرتكني (:)Call Center
�سعى مركز الإت�صال منذ ت�أ�سي�سه �إلى تقدمي �أف�ضل خدمة للعمالء تكللت بح�صول املركز
على �شهادة  ISO 10002اخلا�صة بر�ضا العمالء والتعامل مع ال�شكاوي خالل عام .2019
ويف جمال حت�سني �سرعة الرد على مكاملات امل�شرتكني فقد �سعى املركز لتخفي�ض املعدل
ال�سنوي لهذا العام لي�صبح ( )3ثواين بد ًال من ( )4ثواين يف العام املا�ضي:
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املتو�سط ال�سنوي ل�سرعة الرد على املكاملات بالثواين
)Average Speed of Answer (Second

عام 2015
13

عام 2016
7

عام 2017
5

عام 2018
4

عام 2019
3

ومن خالل الإ�سرتاتيجية املطورة املتبعة باملركز لإ�ستقبال �أكرب عدد من املكاملات الواردة ب�إ�ستخدام برامج مطورة ت�سمح بالتكامل بني جميع
فروع مراكز الإت�صال والتي �ساهمت يف تقليل ن�سبة املكاملات غري امل�ستلمة مبركز الإت�صال يف عام � 2019إلى  %1.2كالتايل:
املتو�سط ال�سنوي لعدد املكاملات غري امل�ستلمة لعدد املكاملات الواردة �إلى النظام ()Abandonment Rate

خالل الأعوام 2019 – 2015

عام 2015

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

% 9.3

%4

% 3.1

% 2.4

% 1.2

احلا�سوب:
بعد �أن مت بنجاح تطبيق نظام احلو�سبة ال�سحابية  SAPيف دائرة اجلباية وخدمات امل�شرتكني ملنطقة الزرقاء واملكاتب التابعة لها عام
� 2018أجنزت دائرة احلا�سوب خالل العام احلايل مب�شاركة كوادر ال�شركة من خمتلف الأق�سام و�شركة بوابة الربق للحو�سبة ال�سحابية
تطبيق نظام احلو�سبة ال�سحابية يف باقي دوائر اجلباية وخدمات امل�شرتكني من منطقة مادبا والدائرة الرابعة/ال�صويفية والدائرة الثالثة/
�صويلح والدائرة الأولى/جبل احل�سني والدائرة اخلام�سة/القوي�سمة ،وقد قامت الدائرة املذكورة مبوازاة ذلك بتحديث البنية التحتية
للمكاتب و�أجهزة احلا�سوب والطابعات وتهيئة �أجهزة الـ  PCللعمل على النظام اجلديد.
كما �إ�ستمرت دائرة احلا�سوب يف جتهيز ونقل البيانات وفح�صها والت�أكد منها من النظام القدمي �إلى النظام اجلديد ()Data Migration
للمكاتب التي مت تطبيق النظام اجلديد فيها.
ويف جمال تدريب وت�أهيل املوظفني مت التعاقد مع �شركة  SAPملدة ثالث �سنوات �إعتبار ًا من عام  2019لتقدمي دورات متخ�ص�صة من خالل
برنامج التعليم الإلكرتوين ( )Learning Hubلعدد من املوظفني للح�صول على �شهادة الكفاءة يف جمال العمل ( ،)Certificateحيث
مت �إ�شراك ع�شرة موظفني للمرحلة الأولى و�سيتم �إ�شراك عدد �آخر خالل عامي  2020و .2021
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�إ�ضافة �إلى ما �سبق �شاركت دائرة احلا�سوب يف فح�ص وت�شغيل �أجهزة الكمبيوتر املحمول اجلديدة
( )Hand Held Unitوالتي مت �شرا�ؤها وت�شغيلها بداية العام احلايل بعد �أن مت حتديث نظام
القراءة و�إ�صدار الفواتري ليتوافق مع العدادات الإلكرتونية والقراءة عن ُبعد من خالل خالل تقنية
البلوتوث (.)Bluetooth
ويف جم��ال حتديث وتطوير البنية التحتية قامت دائ��رة احلا�سوب بالتعاون مع دائ��رة االنظمة
الفنية ودائ���رة الإت�صاالت ب���إجن��از م�شروع تطوير �شبكة احلا�سوب وذل��ك من خ�لال �إ�ستبدال
جميع �أج���ه���زة �شبكة احل��ا���س��وب ال��ق��دمي��ة ب����أخ���رى ح��دي��ث��ة تعتمد ع��ل��ى تكنولوجيا الأل��ي��اف
ال�ضوئية عالية ال�سرعة وامل��وث��وق��ي��ة وم��واك��ب��ة لأح���دث التكنولوجيا العاملية ،ل��دع��م توجهات
ال�����ش��رك��ة بتطبيق م�����ش��روع �آف����اق للحو�سبة ال�سحابية وال�ب�رام���ج والتطبيقات ال��ذك��ي��ة مثل
)…  (SAP, Smart Meters, CCTVورفع كفاءة عملها يف املنظومة � ،إ�ضافة �إلى عمل �صيانة
�شاملة لكبائن �شبكة احلا�سوب يف جميع فروع ومكاتب ال�شركة ،كما مت البدء بت�أ�سي�س مركز متخ�ص�ص
ب�إدارة �شبكة احلا�سوب ،ومراقبة تدفق املعلومات واملحافظة على �أمن هذه املعلومات وحماية ال�شبكة
(.)Command Center: Network and Security Operation Center

مواقع التوا�صل الإجتماعي:

�ساعد الإ�ستغالل ال�صحيح ملواقع التوا�صل الإجتماعي بالرتويج لإجنازات ال�شركة ،وعملت على تقريب امل�سافات مع امل�شرتكني من خالل
عدد من من�صات التوا�صل التي مت �إطالقها حيث عملت ال�شركة على �إن�شاء �صفحات في�س بوك و�إن�ستجرام وتويرت وبلغ عدد الذين �أعربوا
عن ر�ضاهم واملتابعني ما يقارب الـ (� )140000شخ�ص وو�صلت الإعالنات املمولة �إلى ما يقارب املليون �شخ�ص من خالل �إ�ستهداف
دقيق ملحافظات الإخت�صا�ص و�إ�شتمل املحتوى على ر�سائل توعوية يف ف�صلي ال�شتاء وال�صيف ،كما عملت ال�شركة على �إ�ستقبال ال�شكاوي
واملالحظات من خالل ال�صفحات وتعزيز الوعي لدى امل�شرتكني بقنوات الإت�صال املتاحة �أمامهم� ،إ�ضافة �إلى �أن ال�شركة �إ�ستطاعت بقيا�س
مدى ر�ضا امل�شرتكني من خالل �إ�ستطالعات الر�أي التي مت ن�شرها عرب من�صات التوا�صل لأخذ التغذية الراجعة وقيا�س الر�ضا عن م�ستوى
اخلدمات و�آلية تعزيزها وحت�سينها و�إ�ستطاعت ال�شركة �أي�ض ًا �أن ت�شارك املجتمع الأردين يف كافة املنا�سبات الوطنية والإجتماعية من خالل
البيانات ال�صادرة عن ال�شركة ،كما �أن ال�صفحة الرئي�سة لل�شركة عرب في�س بوك �أ�صبحت م�صدر ًا ر�سمي ًا لو�سائل الإعالم وينقل عنها كافة
�أخبار ال�شركة ،وت�سعى �شركة الكهرباء الأردنية الإ�ستمرار يف عملية التحول الإلكرتوين والعمل على تطويره خالل عام  2020ومواكبة التطور
ال�سريع يف هذا املجال.

م�ساهمة ال�شركة يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي وتقرير الإ�ستدامة:

قامت ال�شركة يف عام  2019بعدد من املبادرات تهدف �إلى امل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة منها:
•�إجراء فحو�صات لإنبعاث عوادم مركبات و�آليات ال�شركة بالتعاون مع الإدارة امللكية حلماية البيئة للت�أكد من �أنها �ضمن احلدود امل�سموح بها.
•التخل�ص من خملفات الرمال امل�شبعة بالزيوت بالتن�سيق مع وزارة البيئة.
•التخل�ص من النفايات الورقية من خالل �شركات مرخ�صة من قبل وزارة البيئة تقوم ب�إعادة تدوير النفايات الورقية.
من جانب �آخر تظهرقائمة التربعات املن�شورة يف التقرير ال�سنوي لهذا العام وب�شكل وا�ضح امل�س�ؤولية املجتمعية التي تعتربها ال�شركة جزء ًا
رئي�س ًا من �أولوياتها و�إهتماماتها كما ت�سهم ال�شركة �سنوي ًا يف دعم الأن�شطة املجتمعية التي تقوم بها النقابة العامة للعاملني يف الكهرباء،
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علم ًا ب�أن ال�شركة حتر�ص على �إدامة و�إنتظام و�صول التيار الكهربائي لكافة فئات امل�شرتكني وعلى مدار ال�ساعة و�سرعة الإ�ستجابة ملعاجلة
�أية �أعطال قد تطر�أ على ال�شبكات الكهربائية خالل الظروف اجلوية الطارئة �أو الإعتيادية مما ي�سر �إنت�شار الأعمال التجارية وال�صناعية
والثقافية املتنوعة من جامعات ومدار�س وكليات متو�سطة يف مناطق عمل ال�شركة وخدماتها �إ�ضافة �إلى ما تقدم ف�إن ال�شركة لديها م�ساهمة
وا�ضحة يف تدريب املهند�سني حديثي التخرج وطالب اجلامعات والكليات واملدار�س املهنية الذين يتم تدريبهم العملي يف دوائر و�أق�سام
ال�شركة املختلفة لإكت�ساب اخلربة التي يحتاجونها عند التقدم لأ�سواق العمل املحلية واخلارجية كما هو مو�ضح يف �صفحات هذا التقرير.

الطاقة امل�شرتاة والطاقة املباعة:

بلغت كمية الطاقة امل�شرتاة يف عام  )11.339.612.798( 2019كيلو واط �ساعة مقابل ( )11.068.559.295كيلو واط �ساعة مت �شرا�ؤها
يف عام  2018بن�سبة زيادة مقدارها  %2.45مقابل ن�سبة �إنخفا�ض يف عام  2018مقدارها  %2.83عن عام .2017
كما بلغت الطاقة املباعة يف عام  )9.835.375.826( 2019كيلو واط �ساعة مقابل ( )9.653.337.598كيلو واط �ساعة مت بيعها يف عام
 2018بن�سبة زيادة مقدارها  %1.89مقابل ن�سبة �إنخفا�ض  %2.71يف عام  2018عن عام .2017
والفرق بني ن�سبة زيادة الطاقة امل�شرتاة عن ن�سبة الزيادة للطاقة املباعة يعود �إلى تداخل قراءات الطاقة املباعة بني منت�صف ال�شهر الذي
متت فيه قراءة العداد ومنت�صف ال�شهر الذي يليه بينما تقر�أ عدادات الطاقة امل�شرتاة من �شركة الكهرباء الوطنية ل�شهر كامل يف اليوم
الأول من بداية كل �شهر.

وفيما يلي جدول يبني ن�سب �إ�ستهالك الطاقة املوزعة ح�سب فئات امل�ستهلكني لعام  2019مقارنة مع عام :2018
فئات امل�ستهلكني
مباين �سكنية وعامة
م�شاريع �صناعية
م�شاريع جتارية  ،بنوك � ،إت�صاالت  ،فنادق  ،مطاعم � ،إذاعة وتلفزيون
م�ضخات مياه وزراعي
�إنارة �شوارع

2018
%52.7
%20.9
%18.3
%6.3
%1.8

2019
٪53٫8
٪18٫8
٪19٫3
٪6٫6
٪1٫5

جمموع ن�سب الإ�ستهالك

%100

%100
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82عاماً من البناء والعطاء
التعـريفـة الكـهـربـائيـة
�أو ًال :تعريفة �شركات التوزيع:

تعريفة �شركة الكهرباء الأردنية:

�أ) احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط� /شهر)
ب) التزويد النهاري (فل�س/كيلو واط �ساعة)
ج) التزويد الليلي (فل�س/كيلو واط �ساعة)

ثاني ًا :تعريفة امل�شرتكني النهائيني:

)1

تعريفة ال�صناعات الإ�ستخراجية التعدينية:

)2

تعريفة ال�صناعات الكربى الأخرى:

	)4

تعريفة امل�شرتكني املنزليني:

	)5

تعريفة امل�شرتكني الإعتياديني:

�أ) احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط� /شهر)
ب) التزويد النهاري (فل�س/كيلو واط �ساعة)
ج) التزويد الليلي (فل�س/كيلو واط �ساعة)

�أ) احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط� /شهر)
ب) التزويد النهاري (فل�س/كيلو واط �ساعة)
ج) التزويد الليلي (فل�س/كيلو واط �ساعة)
 )3تعريفة حمطات الإذاعة والتلفزيون (فل�س/كيلو واط �ساعة)

 )1الفئة الأولى  160-1ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )2الفئة الثانية  300-161ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )3الفئة الثالثة  500-301ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )4الفئة الرابعة  600-501ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )5الفئة اخلام�سة  750-601ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )6الفئة ال�ساد�سة  1000-751ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )7الفئة ال�سابعة �أكرث من  1000ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)

تعريفة  2018/7/1تعريفة 2018/10/1
وحتى  2018/9/30وحتى 2018/12/31

2.980
72.15
62.10

2.980
237
170
2.980
124
109
173
33
72
86
114
158
188
265

 )1الفئة الأولى  160-1ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )2الفئة الثانية  300-161ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )3الفئة الثالثة  500-301ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )4الفئة الرابعة  600-501ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )5الفئة اخلام�سة  750-601ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )6الفئة ال�ساد�سة  1000-751ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )7الفئة ال�سابعة �أكرث من  1000ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)

42
92
109
145
169
190
256

 )1الفئة الأولى  2000-1ك.و�.س�/شهري ًا (فل�س/ك.و�.س)
 )2الفئة الثانية �أكرث من  2000ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)

120
175
285

 )6تعريفة امل�شرتكني التجاريني:

 )7تعريفة قطاع البنوك( :فل�س/ك.و�.س)

2.980
70.15
60.10

2.980
237
170
2.980
124
109
173
33
72
86
114
158
188
265
42
92
109
145
169
190
256
120
175
285

تعريفة عام 2019

2.980
71.90
61.88

2.980
237
170
2.980
124
109
173
33
72
86
114
158
188
265
42
92
109
145
169
190
256
120
175
285
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82عاماً من البناء والعطاء
تعريفة  2018/7/1تعريفة 2018/10/1
وحتى  2018/9/30وحتى 2018/12/31

 )8تعريفة �شركات الإت�صاالت:

 )1الفئة الأولى  2000-1ك.و�.س�/شهري ًا (فل�س/ك.و�.س)
 )2الفئة الثانية �أكرث من  2000ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)

 )9تعريفة امل�شرتكني ال�صناعيني ال�صغار:

ً
ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)
 )1الفئة الأولى 10000-1
 )2الفئة الثانية �أكرث من  10000ك.و�.س�/شهريا (فل�س/ك.و�.س)

)10

تعريفة امل�شرتكني ال�صناعيني املتو�سطني:

)11

تعريفة امل�شرتكني الزراعيني:

)13

تعريفة الفنادق:

�أ) احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط� /شهر)
ب) التزويد النهاري (فل�س/كيلو واط �ساعة)
ج) التزويد الليلي (فل�س/كيلو واط �ساعة)

175
218
71
81
3.790
89
75
60

175
218
71
81
2.000
89
75

155
198
71
81
2.000
89
75

�أ) التعريفة امل�ستوية (فل�س/ك.و�.س)
ب) التعريفة الثالثية (وتطبق �إجباري ًا على امل�شرتكني الزراعيني الذين يزيد حملهم عن  100ك.ف�.أ ويتم ربطهم بال�شبكة بعد نفاذ �أحكام هذه التعريفة)
3.790
3.790
3.790
�أ) احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط� /شهر)
59
59
59
ب) التزويد النهاري (فل�س/كيلو واط �ساعة)
49
49
49
ج) التزويد الليلي (فل�س/كيلو واط �ساعة)
115
115
115
 	)12تعريفة �ضخ املياه (فل�س/ك.و�.س)

مالحظة � :أدنى مقطوعية للإ�ستهالك ال�شهري:
 امل�ستهلكون املنزليون والإعتياديون -باقي فئات امل�ستهلكني
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106
دينار واحد
 1.250دينار

91

60

�أ) التعريفة امل�ستوية (فل�س/ك.و�.س)
التعريفة الثالثية (وتطبق �إجباري ًا على الفنادق ذات الت�صنيف �أربع جنوم ف�أكرث التي يتم ربطها بال�شبكة بعد نفاذ �أحكام هذه التعريفة) ،
ب)
وعدلت هذه التعرفة من  2015/5/1لتطبق على جميع الفنادق تعرفة ال�صناعي املتو�سط وحتى نهاية عام .2016
3.790
3.790
3.790
�أ) احلمل الأق�صى (دينار/كيلو واط� /شهر)
89
89
89
ب) التزويد النهاري (فل�س/كيلو واط �ساعة)
75
75
75
ج) التزويد الليلي (فل�س/كيلو واط �ساعة)
114
114
114
 	)14تعريفة �إنارة ال�شوارع (فل�س/ك.و�.س)
146
146
146
 	)15تعريفة القوات امل�سلحة (فل�س/ك.و�.س)
159
159
159
 	)16تعريفة قطاع املوانئ (فل�س/ك.و�.س)
180
200
200
 	)17تعريفة امل�ست�شفيات خا�صة (فل�س/ك.و�.س)
112
112
111
 	)18تعريفة �شحن ال�سيارات الكهربائية (فل�س/ك.و�.س)
 	)19التعريفة املختلطة جتاري/زراعي :تطبق على �آبار املياه
لأغرا�ض جتارية وزراعية يف كافة �أنحاء اململكة تعريفة ال�شريحة الأولى للم�شرتكني
التجاريني على ثلثي الطاقة امل�ستهلكة والتعريفة امل�ستوية للم�شرتكني الزراعيني على ثلث
الطاقة امل�ستهلكة (فل�س/ك.و�.س).

91

60

تعريفة عام 2019

106
دينار واحد
 1.250دينار

91

106
 1.750دينار
دينارين

82عاماً من البناء والعطاء
ال�ش�ؤون الفنية
وفيما يلي �أبرز الإجنازات الفنية التي حتققت خالل عام :2019

منو الإ�شرتاكات بالتيار الكهربائي:
مت خالل هذا العام تركيب ( )50595عداد ًا جديد ًا للم�شرتكني مقابل ( )47385عداد ًا ركبت يف عام  2018بزيادة مقدارها  %6.8واجلدول
التايل يو�ضح تفا�صيل ذلك:
ن�سبة الزيادة/النق�ص
الرتكيب خالل عام 2019
الرتكيب خالل عام 2018
نوع العداد
%9.9
46906
42667
فاز واحد
%21.23173
4028
ثالثة فازات عادي
%26.7
19
15
ثالثة فازات �صناعي كبري
%50
54
36
ثالثة فازات غري �صناعي �ض.ع
%30.7443
639
ثالثة فازات مع حموالت �ض.م

املجموع

50595

47385

%6.8

وبذلك ي�صبح عدد امل�شرتكني بالتيار الكهربائي يف نهاية عام  )1.489.095( 2019م�شرتك ًا مقابل ( )1.438.500م�شرتك ًا عام 2018
وبن�سبة منو  %3.5ويتوزع هذا العدد يف منطقة التزويد على النحو التايل:
املنطقة
عمان
الزرقاء
ال�سلط
مادبا
البقعة

املجموع

نهاية عام 2018
الن�سبة ملجموع امل�شرتكني
عدد امل�شرتكني
%69.0
991816
%18.2
262343
%3.3
48098
%4.9
70737
%4.6
65506

1.438.500

%100

نهاية عام 2019
الن�سبة ملجموع امل�شرتكني
عدد امل�شرتكني
%69.0
1.027.938
%18.1
269269
%3.4
51307
%4.9
73009
%4.6
67572

1.489.095

%100
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82عاماً من البناء والعطاء
دائرة فح�ص وتفتي�ش العدادات:
قامت دائرة فح�ص وتفي�ش العدادات يف عمان والزرقاء بالأعمال التالية خالل عام  2019مقارنة بعام : 2018
نوع العمل
فح�ص عدادات طور واحد
فح�ص عدادات ثالثة �أطوار
تفتي�ش عدادات طور واحد
تفتي�ش عدادات ثالثة �أطوار
حاالت العبث املكت�شفة

العدد عام 2019
51015
2239
75430
2160
13188

العدد عام 2018
50647
2016
79157
2601
14053

مركز فح�ص و�صيانة العدادات:
قام مركز فح�ص و�صيانة العدادات بالأعمال التالية خالل عام  2019مقارنة بعام :2018
نوع العمل
فح�ص عدادات طور واحد جديدة
فح�ص و�صيانة عدادات طور واحد قدمية
فح�ص عدادات ثالثة �أطوار جديدة
فح�ص و�صيانة عدادات ثالثة �أطوار قدمية
فح�ص عدادات ثالثية الطور مع  CTجديدة
فح�ص و�صيانة عدادات ثالثية الطور مع  CTقدمية
فح�ص وبرجمة عدادات ثالثية الطور مع  CT & VTجديدة
فح�ص وبرجمة عدادات ثالثية الطور مع  CT & VTقدمية
عدادات متفرقة (�إ�شتباه عبث  ،عينات  ،درا�سة . .الخ)
�إبراء عدادات

العدد عام 2018
68457
1814
7911
394
1553
0
1209
0
62
78318

العدد عام 2019
59936
10675
7393
3941
212
529
109
35
60
73823

كهربة الريف الأردين:
قامت ال�شركة خالل عام  2019وعلى ح�ساب م�شروع كهربة الريف الأردين بتو�صيل التيار الكهربائي �إلى ( )44قرية وحي ًا وجتمع ًا �سكني ًا
�ضمن منطقة التزويد ،وقد �إحتاجت ال�شركة لتنفيذ ذلك �إلى �إقامة ( )2273عمود �ضغط منخف�ض و( )77نقطة تعليق ل�شبكات �ض.م على
�أعمدة ال�ضغط العايل وكذلك مد ( )4494مرت ًا من خطوط  33ك.ف و( )36678مرت ًا من خطوط  11ك.ف وكهربة ( )52حمطة حتويل
هوائية جديدة جمموع قدراتها ( )18220ك.ف�.أ.
وبذلك �إرتفع عدد القرى والأحياء التي مت تزويدها بالتيار الكهربائي منذ بدء خطة كهربة الريف حتى � 2019/12/31إلى ( )1468قرية
وحي ًا وجتمع ًا �سكني ًا �ضمن منطقة تزويد �شركة الكهرباء الأردنية.
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82عاماً من البناء والعطاء
�شبكات التوزيع الهوائية العاملة على ال�ضغط املنخف�ض:
قامت ور�ش ال�شركة الفنية خالل عام  2019ببناء �شبكات هوائية جديدة يف مناطق الريف ومناطق التو�سعات والأحياء اجلديدة وقد �إحتاجت
هذه ال�شبكات �إلى �إقامة ( )10042عامود �ض.م جديد (مبا فيه الأعمدة التي نفذتها ال�شركة مل�شروع كهربة الريف ال�سالف الذكر) مقابل
()10597عامود ًا �أقيمت خالل عام  2018وبلغت �أطوال الكوابل املعلقة جميعها من قيا�س ( 95×3ملم 70×1+2ملم 25×1+2ملم )2التي
�أ�ستخدمت يف بناء هذه ال�شبكات ( )573كيلو مرت ًا ،و�أطوال الأ�سالك الهوائية امل�ستخدمة ومن خمتلف القيا�سات ( )398كيلو مرت ًا.

الكوابل الأر�ضية:
بلغت �أطوال الكوابل الأر�ضية التي مت متديدها وتركيبها بوا�سطة ور�ش ال�شركة خالل عام  )328( 2019كيلو مرت ًا تعمل على ()0.4 ،11 ،33
ك.ف وذلك يف �سائر منطقة التزويد مقابل ( )408كيلو مرت ًا مت متديدها وتركيبها خالل عام  2018كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
البيان
كيلو مرت ًا من الكوابل الأر�ضية  33ك.ف
كيلو مرت ًا من الكوابل الأر�ضية  11ك .ف
كيلو مرت ًا من الكوابل الأر�ضية  0.4ك.ف

املجموع

عام 2018
204
166
38

عام 2019
133
155
40

408

328

كما مت خالل هذا العام متديد ( )130كيلو مرت ًا من كوابل املراقبة مقابل ( )174كيلو مرت ًا مدت خالل عام .2018
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82عاماً من البناء والعطاء
خطوط النقل الهوائية:
قامت ور�ش ال�شركة الفنية خالل عام  2019ب�إن�شاء وكهربة ما طوله ( )141كيلو مرت ًا من خطوط ال�ضغط املتو�سط الهوائية العاملة على
اجلهدين ( 11و )33ك.ف من بينها متديد ( )82كيلو مرت ًا بهدف �إزالة التعار�ض مما �أ�ضاف �إلى �شبكة ال�ضغط املتو�سط ما طوله ()59
كيلو مرت ًا مقابل ( )68كيلو مرت ًا نفذتها ور�ش ال�شركة يف عام .2018

واجلدول التايل يو�ضح �أطوال خطوط النقل الهوائية العاملة على اجلهدين ( 11و  )33ك.ف املنفذة من قبل ور�ش ال�شركة الفنية خالل عام
 2019باملقارنة مع عام :2018
البيان
كيلو مرتا من �شبكات خطوط النقل الهوائية  33ك  .ف
كيلو مرتا من �شبكات خطوط النقل الهوائية  11ك  .ف

املجموع
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عام 2018
52
16

عام 2019
62
3-

68

59

82عاماً من البناء والعطاء
وفيما يلي �أطوال خطوط النقل الهوائية والكوابل الأر�ضية و�شبكات التوزيع على ال�ضغط املنخف�ض يف منطقة التزويد كما هي يف نهاية عام
( 2019لأقرب كيلومرت) �شاملة ما مت تنفيذه من قبل ور�ش ال�شركة الفنية لتو�سعاتها الذاتية وما مت تنفيذه مل�شروع كهربة الريف الأردين
خالل هذا العام:
البيان
خطوط ال�ضغط املتو�سط
اخلطوط الهوائية  33ك.ف
اخلطوط الهوائية  11/6.6ك.ف
الكوابل الأر�ضية  33ك.ف
الكوابل الأر�ضية  11/6.6ك.ف

3115
1263
2450
4394

62
3133
155

3177
1260
2583
4549

جمموع �أطوال خطوط ال�ضغط املتو�سط

11222

347

11569

�شبكات التوزيع لل�ضغط املنخف�ض
اخلطوط والكوابل الهوائية  400فولت
الكوابل الأر�ضية  400فولت

جمموع �أطوال خطوط �شبكات التوزيع
جمموع �أطوال خطوط ال�ضغط املتو�سط
و�شبكات التوزيع لل�ضغط املنخف�ض

الأطوال يف 2018/12/31

الرتكيب خالل عام  2019الأطوال يف 2019/12/31

15977
3306

248
40

16225
3346

19283

288

19571

30505

635

31140

املحوالت وحمطات التحويل:
بلغ عدد املحوالت التي مت تركيبها بوا�سطة ور�ش
ال�شركة عام  )439( 2019حمو ًال جديد ًا بقدرة
( )422270ك.ف�.أ مبا فيها املحوالت التي
نفذتها ال�شركة مل�شروع كهربة الريف الأردين
وعددها ( )52حمو ًال بقدرة ( )18220ك.ف�.أ
مقابل ( )30حمو ًال بقدرة ( )4950ك.ف�.أ عام
 .2018كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية خالل
عام  2019بتغيري ورفع قدرة وخلع ()243
حمطة حتويل وحمول بقدرة �إ�ضافية ()97105
ك.ف�.أ وبذلك �إرتفع عدد املحوالت لي�صبح
بتاريخ  )12063( 2019/12/31حمو ًال بقدرة
( )12,271,295ك.ف�.أ مقابل ()11634
حمو ًال بقدرة ( )11٫751٫920ك.ف�.أ يف نهاية
عام .2018
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واجلدول التايل يبني عدد املحوالت التي �أ�ضيفت عام  2019ح�سب قوة الفولتاج والقدرة:

(ك.ف)
11/33
0.4/33
0.4/11

قدرة حمطات التحويل يف
2018/12/31
ك.ف�.أ
العدد
3,147,500
101
1,118,385
2767
7,486,035
8766

املجموع

11.751.920

الفولتاج

11634

القدرة امل�ضافة خالل عام
2019
ك.ف�.أ
العدد
95000
2
50745
82
373630
345

519375

429

قدرة حمطات التحويل يف
2019/12/31
ك.ف� .أ
العدد
3,242,500
103
1.169.130
2849
7,859,665
9111

12.271.295

12063

وقامت ور�ش ال�شركة خالل عام  2019ب�أمتتة ( )45حمطة حتويل فرعية وربطها مع نظام املراقبة والتحكم و�صيانة ( )267نظام �أمتته
للمحطات الفرعية امل�ؤمتتة وتركيب ( )106مفتاح و( )8غالق �آيل  33ك.ف و( )46وحدة تنف�س ملحوالت فرعية و ( )6مكثفات بقدرة
( )500ك.فار وتفقد وعمل �صيانة وقائية متكررة ملحطات التحويل الرئي�سية والفرعية القائمة مبقدار ( )19077مرة وكذلك �صيانة
( )294حمول و( )943مفتاح و( )60لوحة توزيع و( )142وحدة حلقية و�صيانة �إنارة داخلية لـ( )118حمطة حتويل.

تركيب و�صيانة وحدات الإنارة يف ال�شوارع وال�ساحات العامة:
مت تركيب ( )1158وحدة �إنارة جديدة خالل عام  2019مقابل ( )5673وحدة �إنارة ركبت عام  2018وبهذا يرتفع جمموع عدد وحدات �إنارة
ال�شوارع يف خمتلف مدن وقرى منطقة التزويد �إلى ( )283882وحدة �إنارة مقابل ( )282724وحدة �إنارة حتى نهاية عام  2018مو�ضحة
كما يلي:
نوعية االنارة
وحدات �إنارة زئبقية
وحدات �إنارة �صوديوم
وحدات �إنارة LED

املجموع

عدد وحدات الإنارة يف
2018/12/31
155360
13963
113401

- 4679
108
5729

282724

1158

الرتكيب خالل عام 2019

عدد وحدات الإنارة يف
2019/12/31
150681
14071
119130

كما مت خالل عام � 2019صيانة ( )40635وحدة �إنارة مقابل ( )41507وحدة �إنارة مت �صيانتها يف عام .2018
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ويف هذا ال�سياق ت�سعى ال�شركة بالتعاون مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ووزارة البلديات و�أمانة عمان الكربى واجلهات الأخرى املعنية
لرفع كفاءة وجودة وحدات �إنارة ال�شوارع اململوكة للبلديات والتي يتم تركيبها على �أعمدة ال�شركة مبا يحافظ على ال�سالمة العامة للعاملني
واملواطنني.

احلمل الأق�صى:
بلغ احلمل الأق�صى للنظام الكهربائي لل�شركة يف عام  )2130.3( 2019ميجاواط مقابل ( )1999.4ميجاواط يف عام  2018بزيادة
مقداره :% 6.5
احلمل الأق�صى خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية
احلمل الأق�صى
ن�سبة النمو
ال�سنة
(ميجاواط)
% 4.7
1497.1
2010
%7
1633.3
2011
% 9.1
1692
2012
% 3.4
1889.5
2013
% 11.7
1810.6
2014
% 4.22010
2015
% 11
2044.4
2016
% 1.7
2033.2
2017
% 0.51999.4
2018
% 6.5
2130.3
2019

احلمل الأق�صى املتوقع لل�سنوات الع�شر القادمة
احلمل الأق�صى
ن�سبة النمو
ال�سنة
(ميجاواط)
% 2.4
2181
2020
% 3.5
2257
2021
% 2.0
2302
2022
% 4.6
2408
2023
% 2.3
2463
2024
% 4.6
2576
2025
% 1.6
2617
2026
% 0.5
2630
2027
% 3.5
2722
2028
% 3.9
2828
2029
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دائرتا املراقبة والتحكم والإت�صاالت:
قامت دائرتا املراقبة والتحكم والإت�صاالت خالل عام  2019بتنفيذ الأعمال التالية:
•التعامل مع (� )4258إنقطاع كهربائي على �شبكة ال�ضغط املتو�سط منها ( )1970عطل قهري لأ�سباب خارجة عن �إرادة ال�شركة و()308
قطع مربمج مت الإعالن عنه م�سبق ًا يف و�سائل الإعالم الر�سمية و( )1888قطع طارئ و (� )92إنقطاع ب�سبب �أعطال على �شبكة النقل
التابعة ل�شركة الكهرباء الوطنية كما تعامل املركز مع ما يقارب ( )1800عملية ت�شغيلية مل يتخللها �أي �إنقطاع للتيار الكهربائي.
•تنفيذ ثالثة م�شاريع مت من خاللها تركيب �سبعة مفاتيح �سكني ( 11ك.ف) ومد كيبل �ضغط متو�سط قيا�س  400×1مم بطول 1200
مرت بهدف �إيجاد تغذية بديلة على �شبكة ال�ضغط املتو�سط.
•تنفيذ مناقلة للأحمال على �شبكة ال�ضغط املتو�سط حتى يكون حتميل تلك املغذيات �أف�ضل ما ميكن.
• متابعة �أعطال ال�ضغط املتو�سط خالل الفرتة ال�صباحية ومبعدل ثالثة �أعطال يومي ًا.
•�صيانة نظام �إنذار احلريق يف جميع املحطات الرئي�سية حيث �إ�شتملت ال�صيانة على تبديل كوا�شف الدخان واحلرارة املعطوبة ،لوحات
الإنذار املعطوبة ،البطاريات املعطوبة.
•ربط وحدات املراقبة الطرفية ( )RTUمع مركز املراقبة والتحكم عدد ( )10يف كل من حمطات التحويل الرئي�سية وحمطات الطاقة
املتجددة التالية :مكب الغباوي ،ال�سنكيرتون ،م�ست�شفى كليمن�صو ،بنك الأردن ،م�ست�شفى اخلالدي ،امل�ست�شفى الإ�ست�شاري ،املركز
الإ�سالمي ،م�ست�شفى ال�سلط احلكومي� ،أوراجن ،امل�ست�شفى التخ�ص�صي وجريونا والتي يتم فيها ربط مرحالت احلماية اخلا�صة مبفاتيح
ال�ضغط املتو�سط يف هذه املحطات مع وحدات املراقبة الطرفية ب�إ�ستخدام بروتوكوالت الإت�صال احلديثة.
•�إ�ستبدال وحدة املراقبة الطرفية ( )RTUيف �أربعة حمطات رئي�سية :املنتزه القومي ،جرين الند ،م�صنع الكربونات ،خط الدي�سي
وذلك لإ�ستيعاب جميع النقاط الإ�ضافية.
•ربط ( )16وحدة مراقبة طرفية يف املحطات الفرعية يف مناطق الر�صيفة ،ال�سلط ،املدينة الطبية ،جنوب مادبا وربط ( )11غالق �آيل
يف مناطق ال�ضليل ،ال�سلط وجنوب مادبا مع مركز املراقبة والتحكم.
•تو�سعة �شبكة �إت�صاالت نظام املراقبة والتحكم (ال�سكادا) واخلا�صة بالربط ال�شبكي ( )Connection Ethernetوذلك ب�إ�ضافة
( )32حمطة حتويل رئي�سية وحمطة �إت�صاالت جديدة �إلى هذه ال�شبكة لي�صبح عدد املحطات امل�شمولة بهذه ال�شبكة ( )77حمطة من
�أ�صل ( )160حمطة وبن�سبة  %48حيث مت من خالل هذه التو�سعة:
تغيري �ألية الربط يف ( )19حمطة مع نظام نظام املراقبة والتحكم (ال�سكادا) من بروتوكول (� )Serial -DNP3.0إلىبروتوكول ( )DNP3.0- Netوذلك بهدف زيادة �إ�ستقرارية و�سرعة التخاطب بني وحدات املراقبة الطرفية ومركز املراقبة
والتحكم والعمل �ضمن بيئة �آمنة وم�ستقرة ،لي�صبح عدد املحطات الرئي�سية العاملة على بروتوكول ()56( )DNP3.0- Net
حمطة من �أ�صل ( )151حمطة وبن�سبة .%37
ربط �أجهزة املايكرويف و�أجهزة الـ  Modem RFيف حمطات الإت�صاالت واملحطات الرئي�سية على �شبكة املراقبة والتحكم(ال�سكادا) اجلديدة بهدف مراقبة و�إدارة الأجهزة.
•ربط مفاتيح  33ك.ف و 11ك.ف �إ�ضافية يف حمطات :جاوا ،جرين الند ،ال�سلط ال�صناعية� ،أم ال�سماق ،برقع ،م�صنع احلديد� ،سحاب
ال�صناعية ،العبديل ،مع�صوم ،الفحي�ص ،م�ست�شفى احلكمة ،جبل احل�سني ،تو�سعة املطار� ،صوامع احلبوب ،احل�سني احلرارية وربطها
مع نظام املراقبة والتحكم (ال�سكادا) من خالل وحدات املراقبة الطرفية.
•معاجلة الأعطال التي طر�أت على وحدات املراقبة والتحكم مبعدل ( )15عطل �شهري ًا ووحدات املراقبة الفرعية و�أجهزة الـ RF Modem
مبعدل ( )15عط ًال �شهري ًا و�شبكات الـ WAN & LANمبعدل (� )10أعطال �شهري ًا وحمطات �إت�صاالت املايكرويف مبعدل ()3
�أعطال �شهري ًا والهواتف الأر�ضية املربوطة مع مق�سم ال�شركة مبعدل (� )5أعطال �شهري ًا.
كما قامت كل من دائرتا املراقبة والتحكم والإت�صاالت بالتعاون مع دائرة الأنظمة الفنية ب�إجناز ما يلي:
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•�إ�ضافة ( )45حمطة حتويل فرعية على نظام املراقبة والتحكم �ضمن م�شروع �أمتتة املحطات الفرعية ،وبرجمتها على النظام ليتم
مراقبة ال�شبكة الكهربائية والتحكم بها عن ُبعد يف هذه املحطات ،بحيث يتم �إكت�شاف الأعطال الكهربائية وعزلها و�إعادة التيار
الكهربائي من امل�صادر البديلة ،الأمر الذي يقلل من زمن الإنقطاعات ويرفع من كفاءة املنظومة الكهربائية واخلدمة للمواطنني.
•ربط ( )15غالق �آيل عامل على ال�شبكات الكهربائية على جهد ( 33ك.ف) مع نظام املراقبة والتحكم ،بحيث يتم مراقبة خطوط ال�ضغط
املتو�سط الهوائية ،الأمر الذي ي�س ّهل �إكت�شاف الأعطال الكهربائية ومواقعها على ال�شبكة ،وبالتايل تقليل زمن الإنقطاعات الكهربائية.
•عمل ال�صيانة الدورية الالزمة لنظام املراقبة والتحكم ،ل�ضمان �إ�ستمرارية عمله بال�شكل املطلوب.
•�إجناز م�شروع تو�سيع وحتديث غرفة العمليات التي يتم من خاللها مراقبة ال�شبكة الكهربائية والتحكم بها عن ُبعد ،و�إ�ضافة ال�شا�شات
احلائطية التي ت�سهل عمليات املراقبة على املهند�سني املناوبني يف الغرفة.

الإنقطاعات الكهربائية:
بلغ معدل �إنقطاع الطاقة الكهربائية عن امل�شرتكني خالل عام � )4:27( 2019ساعة/م�شرتك مقابل (� )4:30ساعة/م�شرتك خالل عام  .2018واجلدول
التايل يبني مقارنة عدد الإنقطاعات ملختلف �أنواع الإنقطاعات التي تتعر�ض لها منظومة ال�شبكة الكهربائية داخل مناطق عمل ال�شركة لعامي  2019و :2018
عدد الإنقطاعات
الإنقطاعات اخلارجية
الإنقطاعات ب�سبب
الإنقطاعات غري
الإنقطاعات املربجمة
(م�صادر التزويد)
طرف ثالث
املربجمة
92
1431
2244
308
2019
38
1390
1989
357
2018
واجلدول التايل يبني مقارنة معدل مدة �إنقطاع الطاقة الكهربائية على م�ستوى النظام الكهربائي لل�شركة ملختلف �أنواع الإنقطاعات التي
تتعر�ض لها منظومة ال�شبكة الكهربائية داخل منطقة التزويد لعامي  2019و :2018

الإنقطاعات املربجمة
الإنقطاعات غري املربجمة
الإنقطاعات ب�سبب طرف ثالث
الإنقطاعات اخلارجية (م�صادر التزويد)

ثانية
54
11
13
45

عام 2018
دقيقة
09
00
14
03

�ساعة
00
02
02
00

ثانية
51
34
23
01

عام 2019
دقيقة
08
01
00
14

�ساعة
00
02
02
00
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النظرة امل�ستقبلية لل�شركة:

نظر ًا ملا تقت�ضيه �أعمال ال�شركة املتعلقة ب�إدارة و�إدامة �شبكة التوزيع الكهربائية لتقدمي خدمات مميزة للم�شرتكني و�إجابة الطلب املتزايد على
الطاقة الكهربائية ،فقد قامت ال�شركة بو�ضع خطة خم�سية للأعوام ( )2023-2019ملواجهة هذا الطلب ،وقد ت�ضمنت اخلطة �إن�شاء وكهربة
( )20حمطة حتويل رئي�سية ( )11/33ك.ف و�إن�شاء ( )506كيلو مرت من خطوط ال�ضغط املتو�سط الهوائية ومتديد ( )395كيلو مرت من
الكوابل الأر�ضية ( 33و )11ك .ف وتو�صيل (� )202ألف عداد فاز واحد وثالث فازات .كما تت�ضمن اخلطة قيام ال�شركة وح�سب متطلبات
هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بالبدء ب�إ�ستبدال ( )1.3مليون عداد من العدادات القدمية لديها بعدادات من نوع ،Smart Meters
علم ًا ب�أنه من املتوقع �أن ي�صل حجم االنفاق على م�شاريع اخلطة اخلم�سية امل�شار �إليها �إلى ( )291مليون دينار تقريب ًا.

�أهم امل�شاريع املتوقع �إجنازها خالل عام :2020
من املتوقع �أن تقوم ال�شركة خالل عام  2020بتنفيذ امل�شاريع الر�أ�سمالية املبينة تفا�صيلها �أدناه وبحجم �إنفاق ي�صل �إلى ( )63مليون دينار:
1 -1كهربة وت�شغيل حمطات التحويل الرئي�سية التالية :مادبا ال�صناعية ،الرواق-عرجان ،امليناء الربي ،ماركا ال�صناعية ،مدينة ال�سلط
ال�صناعية والق�سطل.
�2 -2إنتهاء الأعمال املدنية ملحطات التحويل الرئي�سية التالية :مادبا ال�صناعية ،مكه مول ،كينغز �أكادميي ،برقع ،الورق ،ال�سلط ال�صناعية،
الرواق (عرجان) ،بالإ�ضافة �إلى �صب قواعد وت�سوير حمطات حتويل فرعية جديدة و�صيانتها.
�3 -3إن�شاء وكهربة ورفع قدرة حوايل ( )430حمطة حتويل فرعية.
�4 -4إن�شاء كوابل وخطوط ال�ضغط املتو�سط الالزمة للمحطات اجلديدة و�إزالة بع�ض التعار�ضات خلطوط ال�ضغط املتو�سط القائمة بواقع
( )175كيلو مرت تقريب ًا.
5 -5متديد كوابل تعزيز النظام الكهربائي على منظومة ( )33،11ك ف وموا�صلة �إ�ستعمال مقاطع الكوابل ( 500و  )400ملم بواقع ( )44كيلو مرت ً
تقريبا.
�6 -6إن�شاء وتركيب حوايل ( )12400عامود �ضغط منخف�ض وال�شبكات وكوابل ال�ضغط املنخف�ض اخلا�صة بها.
7 -7تركيب حوايل ( )50500عداد جديد فاز واحد وثالثة فازات وتبديل حوايل ( )70000عداد عامل تت�ضمن العدادات الواردة مب�شروع
تبديل العدادات الذي �سينفذ جزء منه خالل عام  2020والباقي خالل ال�سنوات الالحقة.
8 -8متديد كوابل مراقبة و�إت�صاالت و�شراء بطاريات و�شواحن و Modemsو�شراء �أجهزة �إت�صاالت وقطع غيار وحدات املراقبة،
 Multiplexers & Routersوو�صالت الإت�صاالت وحتديث مقا�سم.
9 -9حتديث مبنى الدوار الثالث.
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�إجمايل الرواتب والعالوات ونفقات ال�سفر داخل وخارج اململكة للإدارة العليا بال�شركة خالل عام :2019
الإ�سم

الوظيفة

�إجمايل
الرواتب
والعالوات
ال�سنوية
(بالدينار)

نفقات
نفقات
بدل
الإجازات ال�سفر وبدل ال�سفر خارج
اململكة
تنقالت
اململكة
داخل
(بالدينار) (بالدينار) (بالدينار)
(بالدينار)

املجموع
ال�سنوي

املهند�س ال�سيد مروان عبد اهلل حممد ب�شناق

ع�ضو جمل�س
الإدارة/
املدير العام

208560

11007

0

0

219567

ال�سيد �أمين خليل عثمان �أبو �شنب

املدير املايل

125850

10837

0

0

136687

مدير ال�شبكة
الكهربائية
املهند�س ال�سيد ح�سن حممود ح�سن عبداهلل
والتخطيط
الإ�سرتاتيجي
مدير
تخطيط
املهند�س ال�سيد �أنور عبدالوهاب دروي�ش عليان
ال�شبكات
مدير املوارد
ال�سيد �أجمد عدنان حممد اخلطيب
الب�شرية
مدير
املهند�س ال�سيد �شكيب عبداللطيف �سعيد عودة اهلل خدمات
امل�شرتكني

املجموع

100012

8612

1219

0

109843

77355

0

1219

750

79324

71655

0

845

0

72500

36300

0

0

0

36300

619732

30456

3283

750

654221

ال�سل�سلة الزمنية للأرباح املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية لل�سنوات
اخلم�س املا�ضية (بالدينار):
ال�سنوات
2015
�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة
الأرباح املوزعة
�صايف حقوق امل�ساهمني
�أ�سعار الأوراق املالية

2016

12.733.647 22.809.061
4.261.950
7,560.000
%5.5
%10
114.610.967 109.437.320
2.650

2.430

2017
7.893.337
4,178,648
%5
118,364,957
1.770

2018

2019

6.679.897
9.317.777
6.240.811
6.886.412
%7٫25
%8
123.174.971 123.503.986
1.190

1.220
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العقود وامل�شاريع والإرتباطات:
رقم العطاء

�إ�سم الوكيل �أو
ال�شركة الأردنية

الب�ضاعة/املو�ضوع

القيمة بالدينار
الأردين

76(B)/2018

ملحقات لكوابل �ضغط
�شركة ميزة للتجارة
متو�سط  33ك.ف

47,712

36/2019

�شركة ميزة للتجارة زيت عايل درجة الإحرتاق

55,502

96/2018

�شركة ميزة للتجارة

غاز SF6

4(B) /2019

�شركة ميزة للتجارة وحدات مفاتيح حلقية

33/2019

مفاتيح �سكني ل�شبكات
�شركة ميزة للتجارة
ال�ضغط املتو�سط 33ك.ف
ملحقات كوابل �ضغط
�شركة ميزة للتجارة
متو�سط  33ك.ف
ملحقات كوابل �ضغط
�شركة ميزة للتجارة
متو�سط  11ك.ف

12(B)/2019
11(B)/2019
4(C)/2019

1.028.302
123.212
12.461
39.299

�شركة ميزة للتجارة وحدات مفاتيح حلقية

55.755

بناء �أ�سوار و�أ�سقف
للمحوالت وحمطات
التحويل

963.167

19/2018

�شركة طيور ال�شرق
للمقاوالت الإن�شائية

68/2016
+
72/2019

م�ؤ�س�سة الليوان
حفريات ومتديد الكوابل
للمقاوالت الإن�شائية/
الكهربائية
�شركة ملحم وعوده

عطاء م�شرتيات

6.248

مياه اليا�سمني

املجموع

عبوات ماء

املن�صب �أو �صلة القربى يف �شركة الكهرباء الأردنية
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق ع�ضو جمل�س الإدارة املهند�س
ال�سيد ب�سام ما�ضي
�شقيق كل من مدير ال�شبكة
الكهربائية والتخطيط
الإ�سرتاتيجي /م .ح�سن عبد اهلل
ورئي�س ق�سم الت�شغيل� /أحمد عبداهلل

88.261

رئي�س دائرة فح�ص عدادات كبار
امل�شرتكني /م .جميل ملحم

16.544

املوظف ماجد خمي�س

2.436.463

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن عدد العطاءات امل�شار �إليها يف اجلدول هو  12عطاء بقيمة ( )2٫436٫463ديناراً من �أ�صل جمموع العطاءات
التي مت طرحها عام  2019وعددها ( )94عطاءاً �أحيلت على جهات خمتلفة بقيمة �إجمالية بلغت ( )23.186مليون دينار لتلبية حاجات
ال�شركة من املواد والأدوات ال�ضرورية الالزمة لأغرا�ض �إي�صال التيار الكهربائي للم�شرتكني بكافة فئاتهم.
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82عاماً من البناء والعطاء
التربعات واملنح املقدمة من ال�شركة:

اجلدول التايل يبني مقدار التربعات التي تقدمت بها ال�شركة خالل  2019واجلهات التي قدمت لها باملقارنة مع عام :2018
 2019الإي�ضاح
2018
 15750النقابة العامة لعمال الكهرباء/بدل خدمات �إجتماعية
24000
 6000جمعية الفيحاء اخلريية
6000
 3500ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
4000
 3000جمعية الثقافة الإ�سالمية
3000
 2000جمعية التقوى لرعاية الأيتام اخلريية
0
 500منتدى بيت املقد�س
500
 500جمعية ال�شبان امل�سيحية
500
 500جملة ال�شريعة
500
� 500شركة �أ�صالة للإنتاج والتوزيع الفني /دعم �إنتاج حلقة خا�صة يف �شهر رم�ضان املبارك بالأطفال الأيتام
0
 500نقابة املهند�سني الأردنيني
0
 400جمعية رعاية الأطفال والأ�سرة اخلريية
400
 400جمعية املذيعني الأردنيني
400
 300امللتقى الوطني للتوعية والتطوير
300
 250جمعية تدريب وت�أهيل املر�أة الأردنية اخلريية
250
 250مركز الأمرية هيا بنت احل�سني التنموي
250
 250جمعية ال�سلط اخلريية
250
 250جمعية امللكة رانيا العبد اهلل لرعاية الع�سكريني و�أ�سرهم
0
 200نادي �سمو الأمري علي بن احل�سني لل�صم والبكم
500
 200اجلمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق
200
 200جمعية العفاف اخلريية
200
 200جمعية مكافحة ال�سرطان
0
 100نادي امل�ستقبل للإعاقة احلركية
100
 100جمعية ديرابان اخلريية
100
 100جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان
0
جمعية رعاية �أ�سر املعتقلني والأ�سرى
50
0
هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن /مواد عينية
0
2497
دعم مبادرة «�أر�سم الب�سمة على �شفاه الفقراء»
0
1500
دعم فعاليات امل�ؤمتر العام ال�ساد�س للإحتاد العربي للكهرباء
0
1000
جمعية القمة اخلريية لرعاية الأيتام والفقراء
0
700
م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان
0
500
الإحتاد العام لنقابات عمال الأردن
0
250
جمعية ال�صراط اخلريية
0
200
جمعية جعفر الطيار اخلريية
0
200
جمعية دار الأيتام الأردنية
0
50

48347

36000

املجموع

جدول �أعمال �إجتماع الهيئة العامة العادي:

•تالوة وقائع �إجتماع الهيئة العامة العادي (ال�سابق) املنعقد بتاريخ .2019/04/25
•تالوة ومناق�شة تقرير جمل�س الإدارة ل�سنة .2019
•تالوة تقرير مدققي احل�سابات ل�سنة .2019
•مناق�شة امليزانية العامة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وحتديد ن�سبة الأرباح التي يقرتح جمل�س الإدارة توزيعها عن ال�سنة املنتهية يف .2019/12/31
•�إخالء طرف جمل�س الإدارة من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املنتهية يف .2019/12/31
•�إقرار �إنتخاب ال�سيد جنيب بخيت البخيت ع�ضوا يف جمل�س الإدارة مللء املركز ال�شاغر يف املجل�س �أو �إنتخاب البديل.
•�إنتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة ل�سنة  2020وحتديد �أتعابهم.
•�أي �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال وتدخل يف نطاق �أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على �أن يقرتن
�إدراج هذا الإقرتاح يف جدول الأعمال مبوافقة عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن ( )%10من الأ�سهم املمثلة يف الإجتماع.
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اح�������ص���ائ���ي���ات وم������ؤ������ش�����رات الأداء ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ـ��ـ��ـ��
الطاقة املباعة
عدد امل�شرتكني
ال�سنة
م.و�.س/
م�شرتك/
ن�سبةالزيادة %م.و�.س
العدد
موظف
موظف
742.2 1.500.001 4.12
169.33 342219 1991
176.25 360074 1992
848.8 1.734.065 5.22
182.99 381350 1993
928.6 1.935.209 5.91
189.23 405513 1994
1021.9 2.190.030 6.34
195.56 430033 1995
1083.1 2.381.807 6.05
202.31 455204 1996
1154.5 2.597.549 5.85
209.76 482228 1997
1186.5 2.727.802 5.94
218.25 510060 1998
1264.4 2.955.009 5.77
224.43 537294 1999
1285.5 3.077.505 5.34
234.51 564223 2000
1370.7 3.297.967 5.01
238.40 593625 2001
1408.4 3.506.891 5.21
245.78 629700 2002
1455.4 3.728.656 6.08
252.00 660230 2003
1516.4 3.972.896 4.85
268.38 696970 2004
1692.8 4.396.280 5.56
291.52 738700 2005
1891.5 4.792.988 5.99
315.82 780700 2006
2181.6 5.392.969 5.69
321.55 824450 2007
2352.0 6.030.459 5.60
321.08 881035 2008
2439.1 6.692.921 6.86
338.02 928535 2009
2553.8 7.015.185 5.39
353.98 973800 2010
2742.7 7.545.303 4.87
2992.7 8.008.414 4.96
381.96 1.022.130 2011
3210.6 8.472.717 4.84
406.06 1.071.600 2012
3270.8 8.510.708 4.73
431.32 1.122.300 2013
3413.5 8.759.076 6.95
467.76 1.200.275 2014
3641.6 9.209.505 5.47
500.55 1.265.890 2015
3665.8 9.446.884 4.93
515.46 1.328.350 2016
3945.0 9.921.786 4.73
553.13 1.391.115 2017
3867.5 9.653.338 3.41
576.32 1.438.500 2018
3862.9 9.796.343 3.52
587.18 1.489.095 2019
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اطوال اخلطوط الهوائية بالكيلومرت
الزيادة %

الطول

كم/موظف

الزيادة %

4.90
15.60
11.60
13.17
8.76
9.06
5.01
8.33
4.15
7.16
6.33
6.32
6.55
10.66
9.02
12.52
11.82
10.99
4.81
7.56
6.14
5.80
0.45
2.92
5.14
2.58
5.03
2.711.48

6674
6898
7240
7496
8557
9077
9688
10134
10613
11288
11939
12606
13166
13817
14431
15065
15716
16244
16800
17242
17593
17965
18344
18731
19134
19591
20027
20355
20662

3.3
3.4
3.5
3.5
3.9
4.0
4.2
4.3
4.4
4.7
4.8
4.9
5.0
5.3
5.7
6.1
6.1
5.9
6.1
6.3
6.6
6.8
7.0
7.3
7.6
7.6
8.0
8.2
8.1

2.36
3.36
4.96
3.54
14.15
6.08
6.73
4.60
4.73
6.36
5.77
5.59
4.44
4.94
4.44
4.39
4.32
3.36
3.42
2.63
2.04
2.11
2.11
2.11
2.15
2.39
2.23
1.64
1.51

82عاماً من البناء والعطاء

��ـ��ـ��ـ��ل��ق ب���ت���ط���ور �أع�����م�����ال ال�������ش���رك���ة وخ���دم���ات���ه���ا
اطوال الكوابل االر�ضية بالكيلو مرت
ال�سنة
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

الطول

كم/موظف الزيادة %

1706
1777
1959
2131
2369
2562
2773
2971
3138
3372
3719
4209
4716
5393
5776
6094
6433
6855
7279
7604
7933
8184
8375
8610
8888
9260
9742
10150
10478

2.46
4.16
10.24
8.78
11.17
8.15
8.24
7.14
5.62
7.46
10.29
13.18
12.05
14.36
7.10
5.51
5.56
6.56
6.19
4.46
4.33
3.16
2.33
2.81
3.23
4.19
5.21
4.19
3.23

0.84
0.87
0.94
0.99
1.08
1.14
1.21
1.27
1.31
1.40
1.49
1.64
1.80
2.08
2.28
2.47
2.51
2.50
2.65
2.76
2.96
3.10
3.22
3.36
3.51
3.59
3.87
4.07
4.13

حمطات التحويل
حمطة/
الزيادة %
العدد
موظف
4.05
1.02
2053
5.16
1.06
2159
9.17
1.13
2357
15.23
1.27
2716
16.05
1.43
3152
8.25
1.52
3412
9.70
1.63
3743
5.90
1.70
3964
4.82
1.74
4155
6.76
1.84
4436
5.75
1.88
4691
5.12
1.92
4931
5.48
1.99
5201
6.65
2.14
5547
5.73
2.31
5865
6.73
2.53
6260
7.08
2.61
6703
7.46
2.63
7203
6.40
2.79
7664
5.01
2.93
8048
5.31
3.17
8475
4.76
3.36
8878
4.88
3.58
9311
4.33
3.79
9714
4.71
4.02
10172
4.64
4.13
10644
4.64
4.43
11138
4.45
4.66
11634
3.69
4.76
12063

عدد
املوظفني

ن�سبة النمو
يف عدد املوظفني

2021
2043
2084
2143
2199
2250
2299
2337
2394
2406
2490
2562
2620
2597
2534
2472
2564
2744
2747
2751
2676
2639
2602
2566
2529
2577
2515
2496
2536

%0.5
%1.1
%2.0
%2.8
%2.6
%2.3
%2.2
%1.7
%2.4
%0.5
%3.5
%2.9
%2.3
%0.9%2.4%2.4%3.7
%7.0
%0.1
%0.1
%2.7%1.4%1.4%1.4%1.4%1.9
%2.4%0.8%1.6
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حت��ل��ي��ل امل���رك���ز امل�����ايل ل��ل�����ش��رك��ة ون��ت��ائ��ج �أع��م��ال��ه��ا خ�لال
املوجودات
املوجودات الثابتة بعد اال�ستهالك
املوجودات املتداولة
اجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
را�س املال املكتتب به
االحتياطيات واالرباح املدورة
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امل�ساهمني
قرو�ض طويلة االجل
مطلوبات اخرى طويلة االجل
جمموع املطلوبات طويلة االجل
قرو�ض ق�صرية االجل وبنوك دائنة
ذمم دائنة واخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2019
421.689.838
539.816.321
961.506.159
2019
86.080.154
37.094.817
123.174.971
139.375.670
193.791.850
333.167.520
262.226.660
242.937.008
505.163.668
838.331.188
961.506.159

2018
405.104.355
597.315.309
1.002.419.664
2018
86.080.154
37.410.086
13.746
123.503.986
48.543.000
189.445.242
237.988.242
242.249.314
398.678.122
640.927.436
878.915.678
1.002.419.664

%0.3%187.1
%2.3
%40.0
%8.2
%39.1%21.2%4.6%4.1-

االيرادات وامل�صاريف
االيرادات الت�شغيلية واالخرى
امل�صاريف الت�شغيلية والأ�سا�سية
�صايف ايرادات من الن�شاط اال�سا�سي
ايرادات الن�شاطات غري اال�سا�سية
م�صاريف الن�شاطات غري اال�سا�سية
الربح (اخل�سارة) من الن�شاط غري اال�سا�سي
الربح قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
الربح (اخل�سارة) بعد ال�ضريبة

2019
995.718.330
989.750.161
5.968.169
7.523.124
1.737.290
5.785.834
11.754.003
-1.905.482
9.848.521

2018
988.737.111
983.611.258
5.125.853
6.687.977
717.198
5.970.779
11.096.632
-1.778.855
9.317.777

ن�سبة التغري
%0.7
%0.6
%16.4
%12.5
%142.2
%3.1%5.9
%7.1
%5.7
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ن�سبة التغري
%4.1
%9.6%4.1ن�سبة التغري
%0.0
%0.8-

82عاماً من البناء والعطاء

ال�����س��ن��ة امل���ال���ي���ة  2019م���ق���ارن���ة م���ع ع����ام 2018
خ�سائر اكتوارية  -خم�ص�ص تعوي�ض نهاية املدة
اجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

ن�سب ال�سيولة
ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة
معدل دوران املوجودات
معدل دوران الذمم املدينة
متو�سط فرتة التح�صيل
ن�سبة الت�شغيل
القرو�ض الى املوجودات
القرو�ض الى املطلوبات
املطلوبات الى املوجودات
املطلوبات الى حقوق امل�ساهمني
هام�ش الربح الت�شغيلي
العائد الى را�س املال املدفوع
العائد الى حقوق امللكية
العائد الى جمموع املوجودات
ن�سبة دوران ال�سهم
القيمة الدفرتية لل�سهم يف 31/12
القيمة ال�سوقية لل�سهم يف 31/12

بنود الدخل ال�شامل االخر
3.168.624
9.317.777
6.679.897
الن�سب املالية لعام 2019
2018
2019
0.93
1.07
0.93
1.06
ن�سب الت�شغيل واالداء
1.050
1.014
2.03
1.95
177.703
184
0.995
0.994
ن�سب املديونية
%5
%15
%6
%17
%88
%87
%712
%681
ن�سب الربحية
%1
%1
%11
%11
%8
%8
%1
%1
ن�سب تقييم ال�سهم
%13
%25
1.43
1.43
1.19
1.22

%28.3-

ن�سبة التغري
%14.7
%14.5
%3.4%3.6%3.7
%0.1%199.3
%201.0
%0.6%4.4%15.6
%5.7
%6.0
%10.2
%96.2
%0.3%2.5
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البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2019
مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

82عاماً من البناء والعطاء
–
2019
6
7

373،097،444
31،177،652
6،805،220
1،186،399
25،500
1،682،555
7،715،068
42 1،68 9،838
1،864،959
2،006،347
486،835،440
45،552،519
2،599،482
957،574
539،81 6،321
961،50 6،159

358،668،239
31،748،218
6،052،965
1،245،593
7،389،340
405،104،355
1،150،447
1،658،565
497،736
532,620,152
58،263،820
2،730،269
394،320
59 7،31 5،309
1،00 2,419 ,664

341،201،648
30،045،657
6،652،950
1،379،984
5،920،302
385،200،541
1،335،003
1،674،065
2،821،197
443,501,513
43،040،768
2،665،049
571،985
49 5,609 ,580
88 0,810 ,121

36
36

168،590،935
21،240،478

165،605،228
21،045،458

159،956،189
21،453،215

1
17

86،080،154
22،996،837
)(3,168,624
17،266،604
123،17 4،971
123،17 4،971

86،080،154
22،996،837
14،413،249
12 3،490 ،240
13،746
12 3،503 ،986

83،572،965
21،861،867
12،816،777
118 ,251 ,609
113،248
118 ،364 ،857

7
19
20
21
22

30،171،857
139،375،670
123،637،292
21،460،531
18،522،170
333،16 7،520
222،945،470
1،096،291
4،166،664
5،000،000
1،789،050
12،106،197
86،768،430
171،291،566
505،16 3،668
838،33 1،188
961،50 6،159

32،419،908
48،543،000
116،760،301
20،254،127
20،010،906
23 7،98 8،242
381،245،453
364،626
1،457،000
5،000،000
3،265،176
8،802،867
72,010،397
168،781،917
64 0،92 7،436
87 8،91 5،678
1،00 2,419 ,664

34،501،437
50،000،000
108،785،375
19،554،127
18،374،138
231،215،077
278،214،360
242،933
4،375،000
5،000،000
2،165،274
6،464،259
67,740،133
167،028،228
531،230،187
762،445،264
88 0,810 ,121

۳٦
۳٦

۱٦۸،٥۹۰،۹۳٥
۲۱،۲٤۰،٤۷۸

۱٦٥،٦۰٥،۲۲۸
۲۱،۰٤٥،٤٥۸

۱٥۹،۹٥٦،۱۸۹
۲۱،٤٥۳،۲۱٥

8
12
12
9
10
11
12
13
14
15
16

/

–

/

–

-
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12
19
7
9
24
19
16
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۱۱۹

)(۷٦

31

2018

1
2018

)(۱۱۹

٥

82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
–عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

بالدينار األردني

6
7

إيرادات الطاقة المباعة
الطاقة المشتراة
مجمل ربح بيع الطاقة

8
12
12
9

ايرادات  /مصاريف األنشطة األساسية األخرى
مصاريف التشغيل واالدارية وخدمات
االستهالكات
استهالك مواد بالمستودعات
ايرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد التأخير
اطفاءات
مصاريف تمويل
مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة

المشتركين
10
11
12
13
14
15
16

األساسي
مجموع االيرادات والمصاريف من النشاط
36

الربح من النشاط األساسي

36

صافي إيرادات )خسائر( األنشطة غير األساسية
مصاريف األنشطة غير األساسية
1

الربح من النشاط غير األساسي
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
الربح للسنة
بنود الدخل الشامل االخر

17

2019

31

2018

للسنة المنتهية في  31كانون األول

1
2018

341،201،648
358،668،239
373،097،444
2018
2019
إيضاح
30،045،657
31،748،218
31،177،652
6،652،950
6،052،965
6،805،220
972,467,318
982,302,324 1،186،399
25
1،379،984
1،245،593
25،500
)(838,117,352
)(847,291,398
26
1،682،555
134,349,966
135,010,926
5،920،302
7،715،068
7،389،340
4,904,051 405،104،3556,263,25942 1،6827
385،200،541
9،838
)(85,749,485
(83,734,977) 1،864،959
28
1،335،003
1،150،447
)(23,915,323
(25,153,708) 2،006،347
1،674،065
1،658،565
2،821،197
)497،736(103,438
)(112,855
443,501,513 246 532,620,152
295 486،835،440
43،040،768
11,365,496 58،263،8207,152,452 45،552،519
32
2،665،049
2،599،482
2،730،269
)(1,694,055
()2,300,774
7
571،985
394،320
957،574
)(24,379,843
)(27,882,503
31
49 5,609 ,580
59 7،31 5،309
539،81 6،321
)(9,642,345
(3,283,363)961،5033
88 0,810
,121
1،00 2,419 ,664
6،159

)(129,042,757

)(129,224,113

159،956،189
165،605،228
168،590،935
21،453،215
5,125,853 21،045،458
5,968,169 21،240،478

7,523,124
29
)1,737,290( 86،080،154
30
86،080،154
22،996،837
5,785,834 22،996،837
)(3,168,624
11,754,003

6,687,977
)(717,198
83،572،965

21،861،867
5,970,779
11,096,632
12،816،777
14،413،249
17،266،604
)(1,778,855
)1,905,482(123،1794،971
118 ,251
,609
12 3،490 ،240
113،248
13،746
9,317,777
9,848,521
118 ،364 ،857
123،17 4،971
12 3،503 ،986

34،501،437
7
–
/
- 32،419،908
)3,168,624( 30،171،857
21
تعويض نهاية الخدمة  -خسائر اكتوارية
مخصص
50،000،000
139،375،670
19
48،543،000
9,317,777 116،760،301
6,679,897 123،637،292
108،785،375
20
إجمالي الدخل الشامل للسنة
19،554،127
21،460،531
21
20،254،127
الربح للسنة العائد إلى:
18،374،138
20،010،906
18،522،170
22
9,417,279
9,834,729
مساهمي الشركة
231،215،077
23 7،98 8،242
333،16 7،520
278،214،360
23
(99,502) 381،245،453 13,792 222،945،470
حقوق غير المسيطرين
242،933
12
364،626
9,317,777
9,848,521 1،096،291
الربح للسنة
4،375،000
4،166،664
19
1،457،000
إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
5،000،000
5،000،000
7
5،000،000
مساهمي الشركة–
/
9,417,279
6,666,105
2،165،274
1،789،050
9
3،265،176
)(99,502
13,792 12،106،197
حقوق غير المسيطرين
6،464،259
24
8،802،867
9,317,777
6,679,897
67,740،133
86،768،430
19
72,010،397
167،028،228
171،291،566
16
168،781،917
531،230،187 0.11 64 0،92 7،436
3،668
0,11 505،1634
حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح للسنة
762،445،264
87 8،91 5،678
838،33 1،188
88 0,810 ,121
1،00 2,419 ,664
961،50 6،159
 تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من ( )9إلى ( )46جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل. تمت الموافقة على البيانات المالية من صفحة ( )9الى ( )46من قبل مجلس اإلدارة وتم اعتمادها من قبل:۱٥۹،۹٥٦،۱۸۹
۱٦٥،٦۰٥،۲۲۸
۱٦۸،٥۹۰،۹۳٥
۳٦
۲۱،٤٥۳،۲۱٥
۲۱،۰٤٥،٤٥۸
۲۱،۲٤۰،٤۷۸
۳٦
رئيس مجلس اإلدارة
 نائب المدير العام  /المدير المالي  ۱۱۹ (۸۰المدير العام)(۱۱۹
)(۷٦
-

٥
6

تقرير مجلس اإلدارة 77 / 2019

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

بالدينار األردني

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح – ايضاح ()18
التغير في حقوق غير المسيطرين

-

رأس المال
المدفوع

86,080,154
-

12
12
9
10
11
12
13
14
15
16

36
36

اجباري
احتياطي 1
17
22,996,837
-

(۸۰

۱۱۹

)(۷٦

)(۱۱۹

25،500
1،682،555
7،715،068
42 1،68 9،838
1،864،959
2،006،347
486،835،440
45،552،519
2،599،482
957،574
539،81 6،321
961،50 6،159
168،590،935
21،240،478

مخصص تعويض
نهاية الخدمة -

123،17 4،971

اإلكتوارية
الخسائر
86،080،154
22،996،837
)(3,168,624
17،266،604
 123،17 4،971)(3,168,624-
-

٥

5،920،302
385،200،541
1،335،003
1،674،065
2،821،197
443,501,513
43،040،768
2،665،049
571،985
49 5,609 ,580
88 0,810 ,121
159،956،189
21،453،215

7،389،340
405،104،355
1،150،447
1،658،565
497،736
532,620,152
58،263،820
2،730،269
394،320
59 7،31 5،309
1،00 2,419 ,664
165،605،228
21،045،458

 86،080،154حقوق مساهمي الشركة
أرباح مدورة*
83،572،965
21،861،867
22،996،837
12،816،777
14،413،249

حقوق غير
المسيطرين

13,746 118 ,251 ,609
123,490,24012 3،490
14,413,249
،240
113،2486,666,105
13،746
13,792
9,834,729
،986
-118 ،364 ،857
(6,886,412)12 3،503
)(6,886,412
)(94,962
()27,538
)(94,962

۱٥۹،۹٥٦،۱۸۹
۱٦۸،٥۹۰،۹۳٥
تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من (۳٦ )9
الحسابات المستقل.
۱٦٥،٦۰٥،۲۲۸معها ومع تقرير مدقق
هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ
إلى ( )46جزءا ال يتجزآ من
۲۱،٤٥۳،۲۱٥
۲۱،۰٤٥،٤٥۸
۲۱،۲٤۰،٤۷۸
۳٦

إجمالي حقوق
الملكية

123,503,986
6,679,897
)(6,886,412

–-
)(122,500
34،501،437
30،171،8577
32،419،908
/
50،000،000
139،375،670
19
الرصيد كما في  31كانون األول 2019
123,174,971 48،543،000
17,266,604
()3,168,624
22,996,837 86,080,154
123,174,971
108،785،375
123،637،292
20
116،760،301
19،554،127
21،460،531
21
20،254،127
للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
18،374،138
20،010،906
18،522،170
22
231،215،077
23 7،98 8،242
333،16 7،520
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
222،945،47023
118,364,857
113,248 278،214،360
118,251,609381،245،453
12,816,777
21,861,867
83,572,965
242،9339,417,279
1،096،29112
364،626
9,317,777
()99,502
9,417,279
إجمالي الدخل الشامل للسنة
4،166،664
19
- 4،375،000
- 1،457،000
)(2,507,189
2,507,189
)
18
و
زيادة راس المال – ايضاح (1
5،000،000
5،000،000
7
5،000،000
–
/
توزيعات أرباح – ايضاح ()18
1،789،0509
)(4,178,648
- 2،165،274
(4,178,648) 3،265،176
)(4,178,648
6،464،259
12،106،197
24
8،802،867
المحول الى االحتياطي اإلجباري
)(1,134,970
1,134,970
67,740،133
86،768،430
19
72,010،397
171،291،56616
الرصيد المعدل كما في  31كانون األول 2018
123,503,986
13,746 167،028،228
123,490,240168،781،917
14,413,249
22,996,837
86,080,154
531،230،187
64 0،92 7،436
505،16 3،668
838،33كما في  31كانون األول  )2018مقيد التصرف بها وفقا ً لتعليمات هيئة األوراق المالية.
 7,389,340دينار
* تتضمن األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة بمبلغ  7,715,068دينار كما في  31كانون األول ( 2019
762،445،264
87
8،91
5،678
1،188
88 0,810 ,121
1،00 2,419 ,664
961،50 6،159
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحدة

–بالدينار األردني

إيضاح

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
31
7,6 2019
استهالكات واطفاءات
8
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
373،097،444
6
(أرباح) خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة 7من خالل الربح
31،177،652
29 6،805،220
أوالخسارة
8
21 1،186،399
مخصص تعويض نهاية الخدمة
25،500
12
13
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
1،682،555
12
مخصص قضايا
7،715،068
9
مصاريف تمويل
42 1،68 9،838
ايرادات الفوائد
1،864،959
10
33 2،006،347
الطاقة
تسديد
تأخير
فوائد
مصاريف
11
الحكومة
/
الرخصة
التزامات
مصاريف
12
التغير في بنود رأس المال العامل:
مخزون
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

دائنون
تأمينات مشتركين

13
14
15
16

486،835،440
45،552،519
2،599،482
957،574
539،81 6،321
961،50 6،159

36
36

168،590،935
21،240،478

ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

2018
27,753,133
59,194

358،668،239
31،748،218
)347,782
(6،052،965
1،245،593
1,836,434
939,4757،389،340
25,130,554
405،104،355
()7,152,452
1،150،447
3,283,363
1،658،565
2,751,949
497،736
66,007,871
532,620,152
58،263،820
(2،730،269
)714,512
394،320
52,937,164
59
7،31
5،309
12,711,301
1،00 2,419 ,664

()33,521,481

73,549,974

30،171،857
7
التدفقات /النقدية –
من األنشطة االستثمارية:
139،375،670
19
إضافات ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
123،637،292
20
7 21،460،531
المدفوع على شراء موجودات غير ملموسة
21
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
18،522،170
22
التغير في حقوق غير المسيطرين
333،16 7،520
المدفوع لإلستثمار في المشروع المشترك
222،945،470
23
اإلستثمارية1،096،291
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة12
4،166،664
19
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
5،000،000
7
–
قروض /
دائنة
9
18 1،789،050
أرباح موزعة
12،106،197
24
مصاريف تمويل مدفوعة
86،768،430
19
الحكومة
/
الرخصة
المدفوع من إلتزامات
171،291،566
16
التمويلية
األنشطة
من
النقدية
صافي التدفقات
505،16 3،668
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
838،33 1،188
961،50 6،159
النقد وما في حكمه في بداية السنة

32،419،908
48،543،000
()40,633,819
116،760،301
)(1,730,208
20،254،127
20،010،906)
23 122,500
( 7،98 8،242
()25,500
381،245،453
(364،626
)42,512,027
1،457،000
5،000،000
108,300,367
(3،265،176
)6,886,412
8،802،867
)22,326,842
(
72,010،397
)(5,000,000
168،781،917
74,087,113
64 0،92 7،436
)87
1,946,395
( 8،91 5،678
1،00
(2,419 ,664
)168,387,597

النقد وما في حكمه في نهاية السنة ألغراض التدفقات النقدية

341،201،648
30،045،657
23,299
6،652،950
1،379،984
4,407,525
 2,000,000-5،920،302
21,461,372
385،200،541
)(11,365,742
1،335،003
9,642,345
1،674،065
2,918,471
2،821،197
66,204,551
443,501,513
43،040،768
2،665،049
184,556
571،985
)(79,752,897
49
5,609
,580
)(15,223,052
88 0,810 ,121

130,787
)1,184,819
(165،605،228
)161,583,346
(21،045،458
6,876,991
731,665
)86،080،154
(439,857
(22،996،837
)1,488,736
14،413،249
()26,015,491
12 3،490 ،240
)3,707,336
(
13،746
)12
3,798,654
(3،503 ،986

16

1

2018
25,886,258
134,391

()65,220
2,323,461
159،956،189
93,388,748
21،453،215
7,974,926
121,693
2,611,956
83،572،965
21،861،867
1,636,768

أرصدة دائنة أخرى
86،080،154
1
22،996،837
17
إلتزامات صناديق الموظفين
)(3,168,624
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية قبل
17،266،604
ضريبة الدخل المدفوعة ومخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
123،17 4،971
9
ضريبة دخل مدفوعة
21123،17 4،971
المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية

-

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
11,096,632
11,754,003

()170,333,992

12،816،777
79,405,490
118 ,251 ,609
)(2,147,991
113،248
)(3,707,525
118 ،364 ،857
34،501،437
50،000،000
)(41,069,863
108،785،375
)3,396,616
(
19،554،127
11,054
18،374،138
231،215،077
()7,799
278،214،360
242،933
)44,463,224
(
4،375،000
5،000،000
67,635,397
2،165،274
)(4,178,648
6،464،259
()21,734,720
67,740،133
)(5,000,000
167،028،228
36,722,029
531،230،187
65,808,779
762،445،264
88 0,810 ,121
)234,196,376
(

()168,387,597

۱٥۹،۹٥٦،۱۸۹
۱٦٥،٦۰٥،۲۲۸
۱٦۸،٥۹۰،۹۳٥
۳٦
المستقل.
۲۱،۰٤٥،٤٥۸مع تقرير مدقق الحسابات
هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ
 )46۳٦جزءا ال يتجزآ من
تعتبر االيضاحات في الصفحات المرفقة من ( )9إلى (
۲۱،٤٥۳،۲۱٥
۲۱،۲٤۰،٤۷۸
8
۱۱۹
(۸۰
)(۱۱۹
)(۷٦
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )1عــــــــام
تأسست شركة الكهرباء االردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ  1كانون الثاني  1938تحت رقم ( )2برأسمال 2,500
جنيه وتم زيادته على عدة مراحل ليصبح  86,080,154دينار اردني حيث كانت آخر زيادة لرأس المال بتاريخ  26نيسان
 2018عن طريق رسلمة  2,507,189دينار اردني من األرباح المدورة .وقد تم استكمال كافة االجراءات القانونية المتعلقة
بالزيادة بتاريخ  28آيار  .2018هذا وقد أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  15أيار  2016على
زيادة رأس المال المصرح به ليصبح  100مليون دينار أردني.
-

خالل العام  1962وقعت الشركة اتفاقية امتياز لمدة ( )50سنة مع الحكومة االردنية لتوزيع الكهرباء لمنطقة االمتياز والتي تشمل
مدن عمان والزرقاء ومادبا والسلط .انتهت فترة امتياز الشركة بتاريخ  22تشرين الثاني  2012والتي تم تمديدها بواسطة رخص
مؤقتة حتى تاريخ  22أيار  .2014وبتاريخ  23أيار  ،2014حصلت الشركة على ترخيص لتوزيع الكهرباء بدال من االمتياز مثل
باقي شركات التوزيع األخرى في األردن لمدة  20عاما بعد الوصول الى حل نهائي مع الحكومة.

-

إن غايات الشركة تنحصر في تحويل الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها بحيث تؤمن احتياجات جميع المستهلكين
في منطقة الترخيص واية منطقة اخرى يشملها توسيع منطقة الترخيص.

-

إن موقع المركز الرئيسي للشركة هو شارع مكة – عمان  -المملكة األردنية الهاشمية.

-

تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت والمالية واإلدارية بتاريخ  14حزيران 2020
بموجب تفويض من مجلس اإلدارة وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للشركة.
أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

)2

أ -بيان االلتزام
ً
 كما يرد في إيضاح ( )39حول البيانات المالية الموحدة  ،تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .-

إن السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح ( )3حول البيانات المالية الموحدة قد تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31كانون األول  2019وألرقام المقارنة الظاهرة حول السنة المالية المنتهية في  31كانون األول  2018و إلعداد
بيان المركز المالي الموحد اإلفتتاحي وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في أول كانون الثاني . 2018

-

عند إعداد بيان المركز المالي الموحد اإلفتتاحي وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  ،قامت المجموعة بتعديل بعض من األرصدة
الظاهرة في البيانات المالية الموحدة السابقة والمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً لتعليمات مجلس الوزراء وهيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  .إن توضيح اإلنتقال من اإلطار المحاسبي السابق إلى المعايير الدولية للتقارير المالية موضحة في
إيضاح (. )39

ب -أسس توحيد البيانات المالية
-

تتضمن البيانات المالية الموحدة لشركة الكهرباء االردنية (الشركة األم) والشركة التابعة لها والتي تخضع لسيطرتها ،الشركة
التابعة هي تلك الشركة التي تسيطر عليها المجموعة ،تسيطر المجموعة على شركة أخرى عندما تكون لديها الحق في عوائد
متغيرة من مشاركتها مع المجموعة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل السيطرة على الشركة .يتم تضمين البيانات
المالية للشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي بدء منه السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس السنه المالية للمجموعة وبإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة،
إذا كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في المجموعة فيتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات
المالية للشركة التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة.
يتم توحيدد نتدائج عمليدات الشددددركة التدابعدة في بيدان الربح أو الخسددددارة الموحد من تاريخ تملكهدا وهو تاريخ الذي يجري منده فعليدا
أنتقال سدديطرة المجموعة على الشددركة التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشددركة التابعة التي تم التخلص منها في بيان الربح أو
الخسارة الموحد حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي تفقد المجموعة فيه السيطرة على الشركة التابعة.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ويتم اسدتبعاد جميع األصدول والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصداريف المتعلقة بالمعامالت واألرصددة فيما بين الشدركة
والمنشآت التابعة عند التوحيد.
تمتلك المجموعة كما في  31كانون االول  2019الشركة التابعة التالية:
رأس المال
المصرح به

رأس المال
المدفوع

نسبة ملكية
الشركة

النشاط الرئيسي

بوابة البرق للحوسبة السحابية* 250,000

250,000

%100

تقديم تكنولوجيا خدمات تسهيل
تسديد الفواتير والمطالبات
بالوسائل االلكترونيه

اسم الشركة

مكان
عملها

عمان  -االردن

*قامت الشركة بتاريخ  27تشرين الثاني  2019بشراء حقوق غير المسيطرين في شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية ،هذا وقد
تم االنتهاء من إجراءات التنازل في نهاية العام  ،2019وعلية فقد تم احتساب حقوق غير المسيطرين في بيان الربح أو الخسارة
لتاريخ انتقال األسهم لشركة الكهرباء األردنية في  31كانون األول .2019
يبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركة التابعة:
بالدينار األردني

 31كانون األول 2019
 31كانون األول 2018

مجموع
الموجودات
778,010
1,199,276

مجموع
المطلوبات
546,735
996,148

مجموع االيرادات
1,393,776
2,740,955

ربح /الخسارة
للسنة
28,147
)(30,309

تقوم المجموعة باالعتراف بتوحيد االعمال باستخدام طريقة االندماج وذلك عندما تنتقل السيطرة الى المجموعة ويتم قياس المنافع
المنقولة من عملية االندماج بالقيمة العادلة ،ويتم تحديدها بصددافي قيمة الموجودات .وفي حالة وجود شددهرة ناتجة يتم عمل اختبار
للتدني سنويا ً.
المنافع الناتجة عن عملية االندماج ال تشددمل المبالغ الناتجة عن تسددوية العالقات التي كانت قائمة قبل عملية االندماج .ويتم إدراج
هذه المبالغ في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
يتم قياس االلتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االسدتحواذ إذا تم تصدنيفها كحقوق ملكية ،ويتم معالجة أية معامالت ضدمن
حقوق الملكيدة الموحددة .ويتم االعتراف الالحق على خالف ذلدك في القيمدة العدادلدة للبددل المحتمدل في بيدان الربح أو الخسدددددارة
والدخل الشامل اآلخر الموحد.

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشركة في حقوق الملكية في الشركة التابعة .
ج -أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أوالخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وضمن مفهوم االستمرارية والموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة.
د-

العملة الوظيفية وعملة العرض
تظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

ه -استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه
التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في السنة التي تم فيها
تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.
فيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها اسدتخدام االفتراضدات وتقديرات األمور غير المؤكدة في تطبيق السدياسدات
المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في البيانات المالية الموحدة:
10
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لموجودات البنية التحتية والموجودات غير الملموسة حسب اتفاقية الترخيص بصورة
دورية اعتمادا على الحالة العامة لهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل.
تم استهالك موجودات البنية التحتيه وتم اعتبار الموجودات المتعلقة بها كممتلكات ومعدات علما ً بأن الحكومة األردنية كانت تتمتع
بسيطرة من خالل خيار الشراء وتحديد تعرفة البيع .ولكن وفقا ً لتوقعات وتقديرات اإلدارة فإن الحكومة قد ال تمارس حق الشراء.
وبالتالي فإنه يوجد عدم التيقن من إمكانية تحقق القيمة المتبقية ولذلك قامت الشركة باستهالك موجودات البنية التحتية.

-

في  22أيار  ،2014تخلت الحكومة عن السيطرة على موجودات البنية التحتيه بعد الوصول الى تسوية نهائية مع الشركة وأعطت
الشركة الحق بأن تمارس أنشطه أخرى من خالل البنى التحتيه ليس للحكومة سيطرة عليها مما أدى الى تغيير طبيعة هذه الموجودات
لتصبح ممتلكات ومعدات .وعليه استمرت الشركة باستهالك هذه الموجودات.
إن اإلدارة تعتقد بأنه وبناء على تحقق توقعاتها حول عدم ممارسة الحكومة لخيار الشراء باالضافة الى أنه كان من الممكن استخدام
البنية التحتية بتقديم خدمات وأنشطة أخرى دون سيطرة الحكومة ،هذا وقد تم تأكيده باتفاقية الترخيص والتسوية والمصالحة
المذكورة أعاله وأنه تم الحصول على تأكيد بكتاب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ أول شباط  2015رقم 899/13/20
يفيد أنه كان من حق الشركة ممارسة أنشطة أخرى من خالل البنية التحتية خالل فترة االمتياز ،األمر الذي تم تأكيده أيضا ً في
اتفاقية الرخصة.
تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد المجموعة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة
القانونيين والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها المجموعة في المستقبل جراء تلك القضايا.
ً
تقوم اإلدارة بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم وفقا لسياسة الشركة.
يتم أخذ مخصص لاللتزامات المترتبة على المجموعة من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في بيان الربح او الخسارة الموحد ،هذا
ويتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن الدراسة االكتوارية في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة التي حدث فيها التقدير.
تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل إذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة لالسترداد او
تعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او إذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب في انخفاض
القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية.
تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية األخرى لتحديد فيما إذا كان هناك اي تدني في قيمتها.
تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقا ً للقوانين والتعليمات السارية.
تستخدم الشركة طريقة مرحلة االنجاز في االعتراف بعقود االنشاء ذات السعر الثابت حيث تتطلب هذه الطريقة من االدارة القيام
بتقدير الخدمات المقدمة حتى تاريخه كنسبة من اجمالي الخدمات التي سيتم تقديمها.

-

 هيكلة القيمة العادلة:على المجموعة القيام بتحديد والكشف عن مستوى هيكلة ا لقيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة في مجملها ،وفصل
مقاييس القيمة العادلة وفقا ً للمستويات المحددة في معايير التقارير المالية الدولية .كما على المجموعة القيام بالتفريق بين المستوى
الثاني والمستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة ،بمعنى أن تقييم ما إذا كانت المدخالت قابلة للمالحظة وما اذا كانت المدخالت غير
القابلة للمالحظة هامة ،فإن ذلك قد يتطلب القيام باجتهادات وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ،بما في ذلك
دراسة العوامل المحددة للموجودات أو المطلوبات.
تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وافتراضاتها معقولة وكافية.
 )3السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الواردة أدناه قد تم إتباعها على كل الفترات المالية بشكل مالئم في البيانات المالية الموحدة وفي إعداد بيان
المركز المالي الموحد كما في أول مانون الثاني  2018لغايات التحويل إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  ،والتي تم تطبيقها
أيضا ً على جميع شركات المجموعة  .وفيما يلي أهم السياسات المالية المتبعة :
 المعايير الدولية للتقارير المالية والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من  1كانون الثاني  2019وما بعدها:•
•
•
•
•
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار.
تفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) (23عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية.
التحسدددينات السدددنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( 2017- 2015تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )3والمعايير الدولية للتقارير المالية ( )11ومعيار المحاسبة الدولي ( )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم (.)23
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تتوقع االدارة ان كالً من المعايير والتعديالت المذكورة أعاله سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة بتواريخها المذكورة اعاله
ولن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة باستثناء عدم قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
"اإليجارات" وفقا ً لمتطلبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب كتابهم رقم .10671/11/3
أهم السياسات المحاسبية المتبعة:
أ -الموجودات والمطلوبات المالية
 االعتراف والقياس األولييتم االعتراف بالذمم المدينة والقروض وأدوات الدين بشكل أولي عند نشأتها .يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية
األخرى بشكل أولي عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية للموجودات او المطلوبات المالية.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة مضافًا إليه لألداة الغير مصنفة كأداة مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد تكاليف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائها أو إصدارها .ويتم القياس االولي
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بدون عنصر تمويل كبير بسعر المعاملة.
 التصنيف والقياس الالحق للموجودات والمطلوبات المالية:الموجودات المالية
تبعا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ) 9وعند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل المالي وقياسه إما :بالتكلفة المطفأة أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الموحد – لكل من سندات الدين وأدوات حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل
بيان الربح أو الخسارة الموحد،
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية،
وفي هذه الحالة ،يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة اإلبالغ األولى بعد التغيير في نموذج
العمل.
ً
تقاس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد:
 إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج االعمال بهدف تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية. إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية (أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصليالمتبقي ولغير المسدد).
كما تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرالموحد إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقا ً
لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد:
 إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة هدفه تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية و/أو بيع هذه الموجودات المالية. إذا كانت الشروط التعاقدية لهذه الموجودات المالية تحدد تاريخ معين للتدفقات النقدية (أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصليالمتبقي والغير المسدد).
عند االعتراف األولي أل دوات حقوق الملكية وغير المحتفظ بها بغرض التداول ،قد تختار المجموعة بشكل ال رجعة فيه عرض
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان الدخل الشامل األخر الموحد ،بحيث يتم هذا االختيار لكل استثمار
على حده.
إن جميع الموجودات المالية التي ال تقاس بالكلفة المطفأة او بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر الموحد المذكورة
اعاله يتوجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح او الخسارة الموحد وهذا يشمل كافة مشتقات المالية .عند االعتراف
األولي ،للمجموعة إمكانية االختيار بشكل ال رجعة فيه تصنيف وقياس الموجودات المالية التي استوفت شروط القياس بالكلفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر الموحد ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح
او الخسارة الموحد إذا كان ذلك يقلل بشكل جوهري من حاالت عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
تقييم نموذج األعمال:
تقوم المجموعة بتقييم ألهداف نموذج األعمال الذي يتم خالله االحتفاظ بالموجودات المالية علﯽ مستوى المحفظة ألن هذا يعﮐس
علﯽ أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلﯽ اإلدارة .المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:
 السياسات واألهداف الموجودة للمحفظة والممارسة لتلك السياسات .ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسبإيرادات الفوائد التعاقدية ،مع االحتفاظ بشكل خاص بسعر فائدة معين ،أو مطابقة استحقاق الموجودات المالية مع استحقاق أي
التزامات ذات صلة أو االستخدامات النقدية المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.
 كيفية تقييم أداء المحفظة واعداد تقريرها إلدارة المجموعة.12
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل) وكيفية إدارة هذه المخاطر. كيفية احتساب العوائد لمديري المحافظ  -على سبيل المثال ،ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أوالتدفقات النقدية التعاقدية المجمعة.
 حسب عدد مرات وحجم وتوقيت البيع للموجودات المالية في الفترات السابقة ،ومبررات هذه العملية والتوقعات بشأن المبيعات فيالمستقبل.
ال يعتبر تحويل الموجودات المالية الي طرف ثالث عبر المعامالت التي ال تستوفي شروط الغاء االعتراف كعمليات البيع لهذا
الغرض تماشيا ً مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم تقييمها بالقيمة العادلة
من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد.
الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط:
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي .يتم تعريف "الفائدة"
على أنها االعتبار للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنية معينة وتكاليف اإلقراض
األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة ،اخذت المجموعة في االعتبار الشروط
التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات
النقدية التعاقدية وعليه ال تستوفي الشرط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار:
 األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية. ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد. الشروط التي تحدد مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.تتفق ميزة الدفع المسبق مع الدفعات ألصل الدين فقط ومعدل الفائدة إذا كان مبلغ الدفع المسبق يمثل بشكل جوهري مبالغ غير
ً
معقوال إلنهاء العقد في وقت مبكر .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة
مسددة ألصل المبلغ القائم ،والذي قد يتضمن تعويضًا إضافيًا
للموجودات المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على المبلغ التعاقدي الخاص بها ،فإن ميزة الدفع المسبق تسمح أو تتطلب
الدفع المسبق بمبلغ يمثل قيمة العقد االساسي باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية (ولكن غير المدفوعة) فائدة تعاقدية (والتي قد تتضمن
أيضًا مبالغ إضافية معقولة لتعويض عن اإلنهاء المبكر) يتم التعامل معه على أنه متوافق مع هذا الميزة إذا كانت القيمة العادلة
لميزة الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف األولي.
الموجودات المالية – القياس الالحق لألرباح والخسائر
الموجودات المداليدة بدالقيمدة العدادلدة من يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر
الصافية ،بما في ذلك أي فوائد أو توزيعات أرباح ،في بيان االرباح أو الخسائر الموحد.
خالل الربح أو الخسارة الموحدة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

اسددددتثمدارات الدديون بدالقيمدة العدادلدة من
خالل الدخل الشامل االخر الموحد

اسددددتثمارات األسددددهم بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر الموحد
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يتم القياس االحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم
تخفيض التكلفة المطفأة بقيمة خسائر التدني .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وارباح
وخسائر صرف العمالت االجنبية وتدني القيمة في بيان االرباح أو الخسائر .يتم إثبات
أي ربح أو خسارة من استبعاد الموجودات في بيان االرباح أو الخسائر الموحد.
يتم القياس االحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يعترف بإيرادات الفوائد المحتسبة
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة وأرباح وخسائر صرف العمالت االجنبية وخسائر
التدني في بين االرباح أو الخسائر .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الصافية األخرى
في الدخل الشامل اآلخر .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من الدخل
الشامل اآلخر إلى بيان االرباح أو الخسائر الموحد.
يتم القياس االحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل
في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من
تكلفة االستثمار .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الصافية أخرى في الدخل الشامل
اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الموحدة.
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المطلوبات المالية  -التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر:
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد .تصنف
المطلوبات المالية على أنها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة،
وتكون مشتقات أو تم تحديدها على انها كذلك النحو عند االعتراف المبدئي .يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر ويتم إثبات األرباح والخسائر بالصافي ،بما في ذلك أي مصروفات فوائد في الربح أو الخسارة الموحد.
المطلوبات المالية األخرى يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم إثبات مصاريف الفوائد وأرباح
وخسائر صرف العمالت االجنبية في الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة من البيع يتم االعتراف به أيضا ً في الربح أو الخسارة.
 إلغاء االعترافالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية ،أو تقوم
بشكل جوهري بنقل الحقوق لتلقي التدفقات النقدية التعاقدية وجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية في معاملة لطرف اخر.
أو التي لم تقم المجموعة فيها بشكل جوهري بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات
المالية.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .تقوم
المجموعة أيضًا بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند تعديل شروطها والتدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري ،وفي
هذه الحالة يتم إثبات المطلوبات المالية الجديدة مبنية على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند عدم التحقق من المطلوبات المالية ،فإن الفرق بين المبلغ المسدد ينطفئ ويدرج المقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات
غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة الموحد.
 تعديالت على الموجودات والمطلوبات الماليةالموجودات المالية المعدلة
إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة إلى حد كبير.
إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير ،فإنه يتم الغاء االعتراف بالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية
األصل ية ويتم إثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة ويضاف اليها أي تكاليف متعلقة بها .يتم احتساب أي عموالت مستلمة
كجزء من التعديل على النحو التالي:
 يتم إدراج عموالت تحديد القيمة العادلة للموجودات الجديدة والرسوم التي تمثل تعويضا للتكاليف المتعلقة بالموجودات الجديدة منضمن القياس األولي للموجودات المالية الجديدة.
 يتم إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف.إذا تم تعديل التدفقات النقدية في حال مواجهة المقترض لصعوبات مالية ،يكون هدف التعديل بشكل عام هو تعظيم القيمة المستردة
للشروط التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة ،إذا خططت المجموعة لتعديل موجودات مالية بطريقة تؤدي
إلى اعفاء من التدفقات النقدية ،عندها يتم النظر أوالً فيما إذا كان سيتم احتساب تدني على جزء من الموجودات المالية قبل إجراء
التعديل على الموجودات المالية .يؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم الكمي ويعني عدم استيفاء معايير الغاء االعتراف في مثل هذه
الحاالت.
المطلوبات المالية المعدلة
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المعدلة
بشكل جوهري .في هذه الحالة ،يتم إثبات مطلوبات مالية جديده بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات
المالية التي تم إلغاء اعترافها والمبالغ المدفوعة في بيان الربح او الخسارة الموحد.
ب -التدني
الموجودات المالية
 يتم تقييم الموجودات المالية في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي حول التدني في قيمتها. يعتبر وجود دليل موضوعي حول التدني في قيمة الموجودات المالية عند وجود حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقديةالمستقبلية المقدرة من تلك الموجودات.
 يحتسب التدني في الموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة بأخذ الفرق بين قيمتها المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقديةالمستقبلية المقدرة من تلك الموجودات مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال.
 يتم إختبار التدني في الموجودات المالية الهامة على أساس فردي.14
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يتم عكس خسارة التدني إذا ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة التدني ،ويتم تسجيل المبلغالمعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالية الظاهرة بالكلفة المطفأة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
الموحد.
الموجودات غير المالية
 يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات غير المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول التدني،وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.
 في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات ،يتم تسجيل خسارة التدني في تلكالموجودات.
 المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الدخل الشامل الموحد. ال يتم عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى ،يتم عكس خسارة التدني في القيمة فقط إذا كانت القيمةالدفترية للموجودات ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بعد تنزيل االستهالك أو اإلطفاء إذا لم يتم االعتراف بخسارة التدني
في القيمة.
ج -موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
( )1موجودات البنية التحتية
االعتراف والقياس
-

تظهر بنود موجودات البنية التحتية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكم ،تتضمن موجودات البنية التحتية
موجودات اتفاقية الرخصة وموجودات الشركة األخرى (إيضاح .)6
تتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء موجودات البنية التحتية.
ترسمل تكاليف اإلقتراض المرتبطة باقتناء أو إنشاء األصل المؤهل عند تكبدها.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود موجودات البنية التحتية فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.
يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من موجودات البنية التحتية بمقارنة المقبوضات من االستبعاد مع القيمة
المدرجة لتلك البنود وتسجل بالصافي في بيان الربح او الخسارة الموحد.

التكاليف الالحقة
 تسجل كلفة االصل المستبدل لبند من بنود موجودات البنية التحتية ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق منافعاقتصادية مستقبلية للشركة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ،ويتم شطب القيمة المدرجة
لالصل المستبدل.
 تسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل موجودات البنية التحتية في بيان الربح والخسارةالموحد عند تكبدها.
االستهالك
 يتم االعتراف بمصروف االستهالك في بيان الربح والخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكلبند من بنود موجودات البنية التحتية .يتم استهالك الموجودات المستأجرة خالل مدة عقد االيجار او العمر االنتاجي ايهما أقصر اال
إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المجموعة ستحصل على الملكية في نهاية عقد االيجار .ال يتم استهالك االراضي.
 يتم استهالك بنود موجودات البنية التحتية من تاريخ تركيبها وجاهزيتها لالستخدام ،وبالنسبة للموجودات المشيدة داخليا ً يتماستهالكها من تاريخ اكتمالها وجاهزيتها لالستخدام.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات البنية التحتية خالل السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كما يلي:األعمار اإلنتاجية بالسنوات
المجموعة
المباني
المحوالت
الشبكات الهوائية
الكوابل األرضية
العدادات المؤجرة
األثاث واألجهزة المكتبية
السيارات
أخرى

بنية تحتية /أخرى
بنية تحتية
بنية تحتية
بنية تحتية
بنية تحتية
أخرى
أخرى
أخرى

50
14
20
33,3
14
11 – 5
7.69
20 - 5

د -الموجودات غير الملموسة
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة االستفادة منها محددة على مدى فترة االستفادة ،وتظهر بالكلفة بعد تنزيل
اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة ويتم قيد اإلطفاء في بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد .أما
الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة االستفادة منها غير محددة فال يتم إطفاؤها بل يتم إجراء اختبار تدني لقيمتها بتاريخ
البيانات المالية الموحدة ويتم تسجيل قيمة التدني في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحد.
الموجودات غير الملموسة
رخصة توزيع الكهرباء
برامج الحاسوب

نسبة اإلطفاء
%5
%10

ه -المخزون
 يظهر المخزون بالكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتحدد الكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح والتي تشتمل على النفقاتالمتكبدة عند الحصول على المخزون او نفقات االنتاج او كلف التحويل والكلف االخرى التي يتم تكبدها عند احضار المخزون الى
الموقع وبحالته الراهنة .في حالة المخزون الجاهز وتحت التصنيع ،تشتمل الكلفة على حصة تناسبية من مصاريف االنتاج استناداً
للطاقة االنتاجية الطبيعية.
 تتمثل القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للمجموعة مطروحا ً منه تكاليف البيع المتوقعة.و -مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة االنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة ،وال يتم استهالك المشاريع تحت
التنفيذ إال حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام.
ز -االعتراف بإيراد المبيعات
تتحقق اإليرادات الى الحد الذي يصبح فيه تدفق المنافع االقتصادية للمجموعة محتمال ويمكن قياس اإليرادات بصوره موثوقة
بغض النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق مع االخذ في االعتبار شروط السداد
المحددة تعاقديا وباستثناء الضرائب.
تعمل المجموعة كطرف رئيسي في جميع ترتيبات ادارتها حيث انها الملتزم الرئيسي في كافة ترتيبات اإليرادات وتعمل بموجب
نطاق تسعير كما تتعرض لمخاطر االئتمان .ان معايير االعتراف محددة كما يلي:
يتم االعتراف باإليرادات من بيع الطاقة الكهربائية عندما يحصل العميل على السيطرة على الطاقة الكهربائية في وقت معين ،أي
عند توصيل واستهالك الطاقة الكهربائية .يتم قياس اإليرادات من بيع الطاقة الكهربائية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق
بالصافي بعد المردودات والمخصصات والخصومات الكميات .تقوم المجموعة باحتساب مخصصات ضمان عادلة لتغطية
اإلصالحات العامة بما يتماشى مع ممارسات قطاع االعمال .ال تقدم المجموعة أي ضمانات إضافية او عقود صيانة لعمالئها.
تقوم المجموعة بتوليد ايرادات بشكل اساسي من الخدمات المقدمة لعمالئها .يتم قياس اإليرادات بنا ًء على االعتبارات المحددة في
العقد مع العميل .حيث تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة في وقت محدد أو بمرور الوقت  -على سلعة أو خدمة
إلى عميل بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية ( )15كما يلي:
 .1تحديد العقد (العقود) مع العميل :يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوق والتزامات واجبة التنفيذ.
 .2تحديد التزامات األداء في العقد.
16
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مقدار االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات
الموعودة إلى العميل ،باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة.
 .4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد .بالنسبة لعقد يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد ،ستقوم المجموعة بتخصيص
سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح مقدار االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
 .5تعترف المجموعة باإليرادات عندما (أو كما) تفي المجموعة بالتزام األداء عند نقطة زمنية محددة أو بمرور الوقت.
تفي المجموعة بالتزام أداء وتثبت اإليرادات بمرور الوقت ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
 يتلقى العميل ويستهلك الفوائد في نفس وقت أداء المجموعة للخدمة او للسلعة؛ أو اداء المجموعة يخلق أو ويحسن األصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء األصل أوتحسينه ؛ أو ال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل باستخدام بديل للمجموعة ولدى المجموعة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء المكتملحتى اآلن.
ح -المعامالت بالعمالت األجنبية
 يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني بتاريخ البيانات المالية الموحدة بأسعار الصرفالسائدة في ذلك التاريخ.
 تمثل مكاسب (خسائر) العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بين الكلفة المطفأة بالدينار األردني في بداية السنة والمعدلة باستخداممعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل السنة والكلفة المطفأة بالعملة األجنبية مترجمة إلى الدينار األردني بأسعار الصرف السائدة في
نهاية السنة.
 يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إلى الدينار األردني بأسعار الصرفالسائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
 يتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى الدينار األردني في بيان الربح والخسارة الموحد. تمت معالجة فروقات العملة الناجمة عن تقييم القروض طويلة األجل بالعمالت األجنبية وذلك حسب أسعار العمالت األجنبية السائدةبذلك التاريخ ،يتم إطفاء فروقات تقييم القروض على خمسة وعشرين عاما ً.
ط -القيمة العادلة
 تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط التعامل معالغير.
 ان أسعار اإلغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلةللموجودات المالية التي لها أسعار سوقية.
 في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الموجودات المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها العادلةبمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها الى حد كبير أو باستخدام تقنية القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية
مخصومة بسعر فائدة أداة مالية مشابهة أو باستخدام طريقة صافي قيمة األصول لالستثمارات في الوحدات االستثمارية.
ي -مخصصات نهاية الخدمة
يتمثل هذا البند بالمصاريف وااللتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين بتاريخ البيانات المالية الموحدة حسب
مبدأ اإلستحقاق.
يتم إعادة تقدير مخصص تعويض نهاية الخدمة نتيجة للدراسة االكتوارية ،ويتم قيد األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في بيان
المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد بما يتعلق بالمصروف او االيراد للسنة التي حدث فيها التقدير .إن نتائج إعادة
التقدير يتم عكسها لألرباح المدورة مباشرة وال يتم إعادة تصنيفها لبيان الربح والخسارة الموحد.
ك -الموجودات المستأجرة أو عقود التأجير التمويلي
تصنف عقود اإليجار والتي تتطلب شروط التعاقد فيها على تحمل المستأجر بصورة جوهرية لجميع المخاطر والمنافع المترتبة
على الملكية كعقود تأجير تمويلي.
عند اإلعتراف األولي يتم قياس الموجودات المستأجرة بعقود تأجير تمويلي بالمبلغ المساوي للقيمة العادلة لتلك الموجودات أو
القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل.
الحقا ً لالعتراف األولي ،يتم المحاسبة عن تلك الموجودات بإتباع السياسة المحاسبية التي تنطبق على تلك الموجودات حسب
طبيعتها.
يتم اعتبار عقود االيجار االخرى كعقود ايجار تشغيلية وال يتم اظهارها في بيان المركز المالي للشركة.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ل -المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان المركز المالي الموحد ناشئة
عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .يتم
تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.
م -مصاريف التمويل
تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على االقتراض .يتم اإلعتراف بكل تكاليف اإلقتراض التي ال تعود بشكل مباشر إلى
اقتناء أو إنشاء او إنتاج أصول مؤهلة في بيان الربح والخسارة الموحد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
ن -تأمينات المشتركين
تقوم المجموعة بتحصيل تأمين من كل مشترك عند إيصال التيار الكهربائي له كتأمين على إستهالك الكهرباء إستنادا ً إلى تعليمات
تكاليف التوصيل للخدمات التي تزودها شركات الكهرباء المرخصة بممارسة نشاط توزيع الكهرباء للمشتركين.
س -ضريبة الدخل
 يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في بيان الربحوالخسارة الموحد اال اذا كان يتعلق باندماج األعمال ،كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم اإلعتراف بها مباشرة ضمن بنود
الدخل الشامل الموحد اآلخر ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.
 تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدل الضريبة السائد بتاريخالبيانات المالية الموحدة إضافة إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة.
 يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات الماليةالموحدة والمبالغ المحددة ألغراض احتساب الضرائب.
-

-

تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بنا ًء على القوانين
السائدة في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني يلزم التقاص بين الموجودات والمطلوبات
الضريبية الحالية وتتعلق بالضريبة على الدخل والتي تستوفى من قبل نفس السلطات الضريبية على نفس الشركة الخاضعة للضريبة
أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية بالصافي ،أو أن موجودات
ومطلوبات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها
اإلستفادة من الفروقات المؤقتة.
يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع
الضريبية المرتبطة بها.
تحتسب الضرائب الحالية المستحقة بمعدل ضريبة دخل  %24باإلضافة الى  %3مساهمة وطنية وفقا ً لقانون ضريبة الدخل السائد
في المملكة األردنية الهاشمية .كما تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة بنسبة  %27بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة
.2018

ع -اإلستثمارات التي تطبق محاسبة حقوق الملكية
إن استثمارات المجموعة التي تطبق محاسبة حقوق الملكية تتكون من إستثمار في شركة حليفة وإستثمار في مشروع مشترك.
إن الشركات الحليفة هي الشركات التي للمجموعة تأثير جوهري على سياساتها المالية والتشغيلية ،ولكن ال تملك سيطرة عليها او
سيطرة المشتركة .ان للمجموعة سيطرة مشتركة في االستثمار في مشروع مشترك بحيث للمجموعة حق في صافي موجودات
المشروع بدالً من الحق في موجودات المشروع وااللتزام بمطلوبات المشروع.
تتم محاسبة االستثمار في الشركة الحليفة واإلستثمار في المشروع المشترك من خالل طريقة حقوق الملكية .حيث يتم اإلعتراف
بالتكلفة ابتدا ًء ،والتي تحتوي على تكاليف المعاملة ،وبعد ذلك تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الى حين انقطاع التأثير الجوهري او السيطرة المشتركة.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ف -الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية .ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة
للسنة العائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة .ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح
أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من أرباح
جميع األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.
ص -راس المال
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها .يُعترف بأدوات حقوق الملكية
الصادرة عن الشركة وفقا ً للعوائد المستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
 )4معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة

-

يسري عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1كانون األول  2019ويسمح بالتطبيق المبكر؛ ومع ذلك ،فإن
المجموعة لم تعتمد في وقت مبكر المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ومن غير المتوقع أن يكون
للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للشركة:
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
تعريف النشاط التجاري (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية .)3
تعريف الجوهري (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1و 8من معايير المحاسبة الدولية).
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17عقود التأمين.
هدذا وتتوقع إدارة المجموعدة بتطبيق هدذه المعدايير والتعدديالت عندد إعدداد البيداندات المداليدة الموحددة في التواريخ المحدددة أعاله والتي
لن يكون لها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 )5التقرير القطاعي
لدى الشركة قطاع تشغيلي واحد متمثل بنشاط توزيع الكهرباء ،إن أرصدة وايرادات الخدمات جميعها متحققة في المملكة األردنية
الهاشمية ،يبلغ رصيد االيرادات المتحققة من الحكومة والشركات شبه الحكومية  150,918,004دينار أردني (:2018
 138,499,141دينار أردني).
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

مجموع موجودات
البنية التحتية
639,784,800
46,534,271
)(6,423,820
)(12,236,536
667,658,715
602,810,848
45,767,284
()8,793,332
639,784,800
305,568,956
23,155,207
)(6,423,820
322,300,343

عدادات
مؤجرة
36,658,882
2,676,417
)(3,671,140
)(594,152
35,070,007
34,460,150
2,553,567
()354,835
36,658,882
22,047,355
1,773,497
)(3,671,140
20,149,712

كوابل
أرضية
228,170,710
16,382,445
)(1,599,848
)(3,011,789
239,941,518
212,317,218
17,469,519
()1,616,027
228,170,710
75,143,097
6,513,932
)(1,599,848
80,057,181

143,105,705
10,288,148
)(877,715
)(3,529,574
148,986,564
136,255,046
9,346,645
()2,495,986
143,105,705
80,933,502
4,922,595
)(877,715
84,978,382

محوالت
202,570,698
14,297,986
)(275,117
)(5,101,021
211,492,546
193,827,614
13,069,568
()4,326,484
202,570,698
121,460,106
9,437,606
)(275,117
130,622,595

مباني *

24,184,378
2,388,969
26,573,347

21,389,690
2,794,688
24,184,378

5,984,896
507,577
6,492,473

أراضي

5,094,427
500,306
5,594,733

4,561,130
533,297
5,094,427

-

-

-

الكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
إضافات
استبعادات
قطع الغيار المحولة الى مشاريع تحت التنفيذ
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
إضافات
استبعادات
قطع الغيار المحولة الى مشاريع تحت التنفيذ
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019
إستهالكات السنة
استبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
إستهالكات السنة
استبعادات

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

)6

أراضي
9,152,033
1,373,002
10,525,035
9,146,783
5,250
9,152,033
-

5,529,155
455,741
-

5,984,896

موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى

5,676,699
462,149
6,138,848
5,255,947
420,752
5,676,699
1,179,254
118,156
1,297,410

112,393,648
9,066,458
121,460,106

موجودات أخرى
أثاث
14,293,066
406,279
)(8,000
14,691,345
14,041,896
251,170
14,293,066
11,103,496
476,001
)(8,000
11,571,497

76,223,255
4,710,247
80,933,502

بالدينار األردني

سيارات
9,411,323
1,332,878
10,744,201
7,552,623
1,880,139
)(21,439
9,411,323
6,385,095
618,489
7,003,584

69,004,661
6,138,436
75,143,097

موجودات البنية التحتية
شبكات
هوائية

أخرى
24,004,649
2,054,525
)(15,847
)(45,004
25,998,323
21,866,077
2,138,585
)(13
24,004,649
19,417,530
1,084,506
)(15,847
20,486,189

20,342,676
1,704,679
22,047,355

مباني

المجموع
702,322,570
52,163,104
)(6,447,667
)(12,281,540
735,756,467
660,674,174
50,463,180
)(21,452
()8,793,332
702,322,570
343,654,331
25,452,359
)(6,447,667
362,659,023

283,493,395
22,075,561
-

5,594,733

305,568,956

20,080,874

5,094,427

-

80,869,951

18,199,482

-

64,008,182

81,110,592

1,069,928
109,326
-

159,884,337

62,172,203

1,179,254

14,920,295

153,027,613

10,894,323
209,173
-

345,358,372

14,611,527

11,103,496

10,525,035

334,215,844

5,969,888
425,605
()10,398

4,841,438

9,152,033

6,385,095

3,119,848

4,497,445

18,044,992
1,372,538
-

3,740,617

3,189,570

19,417,530

5,512,134

3,026,228

319,472,526
24,192,203
()10,398

373,097,444
4,587,119

343,654,331

القيمة الدفترية كما في:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

358,668,239

 -إن بعض محطات تحويل الطاقة المتضمنة في مباني الشركة مقامة على اراضي مستأجرة تعود ملكيتها لمشتركين والتي يتم استهالكها على مدة عقد االيجار او العمر التقديري لها ،ايهما اقل.

 -بلغت كلفة الموجودات المستهلكة بالكامل  157,832,982دينار كما في  31كانون األول  156,091,198 :2018( 2019دينار اردني).
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )7موجودات غير ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول
2018
2019
26,083,718
24,389,665
5,664,500
6,787,987

بالدينار األردني
(أ) رخصة التوزيع
(ب) أنظمة قيد التطوير

31,177,652

الرصيد في نهاية السنة

31,748,218

أ -رخصة التوزيع :
حصلت الشركة على رخصة دائمة لتوزيع الكهرباء بتاريخ  23أيار  2014بموجب االتفاقية الموقعة مع الحكومة االردنية لمدة
 20سنة على أن يتم دفع مبلغ  65مليون دينار أردني للحكومة االردنية بموجب أقساط متساوية قيمة كل قسط 5,000,000
دينار على مدى  13سنة يبدأ أول قسط بعد  3سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية.
قامت الشركة باحتساب قيمة الموجودات وااللتزامات المترتبة على الحصول على الرخصة واالعتراف بها بالقيمة الحالية للدفعات
وبمعدل خصم  %8حيث كانت تفاصيلها كما يلي:

بالدينار األردني

كما في  31كانون األول
2018
2019

موجودات غير ملموسة
مجمع االطفاء *
صافي القيمة الدفترية

33,881,070
)(9,491,405
24,389,665

33,881,070
()7,797,352
26,083,718

التزامات اتفاقية الترخيص – طويلة األجل
التزامات اتفاقية الترخيص – قصيرة األجل
مجموع التزامات اتفاقية الترخيص

30,171,857
5,000,000
35,171,857

32,419,908
5,000,000
37,419,908

* إن الحركة الحاصلة على مجمع اإلطفاء خالل السنة هي كما يلي:
2019

بالدينار األردني

2018

الرصيد في بداية السنة
اإلطفاء للسنة

7,797,352
1,694,053

6,103,297
1,694,055

الرصيد في نهاية السنة

9,491,405

7,797,352

ب) أنظمة قيد التطوير:
يمثل هذا البند الدفعات التي تكبدتها الشركة لقاء شراء رخصة وكلف تطوير نظام محاسبي جديد ( )SAPباإلضافة إلى كلف
تطوير نظام ( )ERPوتطبيق الهاتف ( ،)Mobile applicationهذا ولم يتم االنتهاء من تطبيق هذه األنظمة بشكل نهائي حتى
تاريخ البيانات المالية الموحدة للشركة.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إن الحركة الحاصلة على هذا الرصيد خالل السنة هي كما يلي:
بالدينار األردني

كما في  31كانون األول
2018
2019

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
اإلطفاءات خالل السنة

5,664,500
1,730,208
()606,721

2,267,884
3,396,616
-

الرصيد في نهاية السنة

6,787,987

5,664,500

* إن الحركة الحاصلة على مجمع اإلطفاء خالل السنة هي كما يلي:
2019

بالدينار األردني

2018

الرصيد في بداية السنة
اإلطفاء للسنة

606,721

-

الرصيد في نهاية السنة

606,721

-
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الصفة
القانونية

 )8إستثمار في شركة حليفة
 يمثل هذا البند اإلستثمار في شركة صناعات المعدات الكهربائية وتفاصيلها كما يلي:بالدينار األردني

البيان

شركة صناعة المعدات الكهربائية

ذات مسؤولية محدودة

 -إن الحركة على حساب اإلستثمار في شركة حليفة خالل السنة كما يلي:

بلد التأسيس
األردن

نسبة الملكية
%27.5

الرصيد في بداية السنة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة

بالدينار األردني

1,245,593
)(59,194

كما في  31كانون األول
2018
2019
1,379,984
)(134,391

المطلوبات غير
المتداولة

الرصيد في نهاية السنة
المطلوبات
المتداولة

1,606,493
-

1,332,307

1,606,493

مجموع
المطلوبات

1,186,399
موجودات
متداولة

موجودات
غير متداولة

مجموع
الموجودات

5,920,670

1,245,593

%
الملكية

27,5

5,050,402

870,268

 -الجدول التالي يلخص المعلومات المالية لالستثمارات في شركة حليفة:

بالدينار األردني

 31كانون األول 2019

شركة صناعة المعدات الكهربائية

 31كانون األول 2018

شركة صناعة المعدات الكهربائية

27,5

4,888,615

973,121

5,861,736

1,332,307
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اإليرادات

2,906,854
2,651,115

المصاريف

()2,828,895
()2,839,396

الربح

39,835
()188,281

82عاماً من البناء والعطاء

82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )9الضرائب
أ -موجودات ضريبية مؤجلة:
 -يتكون هذا البند مما يلي:

موجودات ضريبية مؤجلة

البنود التي تنتج عنها
موجودات ضريبة مؤجلة

الرصيد في بداية
السنة

مخصص نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها *

بالدينار األردني

المحرر خالل
السنة

إضافات

كما في 31
كانون األول
2019

الرصيد في نهاية
السنة

20,254,127

5,005,058

()3,798,654

21,460,531

5,794,342

7,113,800

-

-

7,113,800

1,920,726

(28,574,331 )3,798,654

5,005,058 27,367,927

7,715,068

موجودات ضريبية مؤجلة
البنود التي تنتج عنها
موجودات ضريبة مؤجلة

الرصيد في بداية
السنة

مخصص نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها *

19,554,127

بالدينار األردني

المحرر خالل
السنة

إضافات
4,407,525

2,000,000
5,113,800
6,407,525 24,667,927

كما في 31
كانون األول
2018

الرصيد في نهاية
السنة

()3,707,525

20,254,127

7,113,800
(27,367,927 )3,707,525

5,468,614
1,920,726
7,389,340

* تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة على رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للحد الذي تتوقع اإلدارة اإلستفادة
منه في المستقبل القريب.
 إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:بالدينار األردني

الرصيد في بداية السنة
أثر تعديل ضريبة الدخل
المضاف خالل السنة
(المحرر) خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

كما في  31كانون األول
2018
2019
7,389,340
1,351,365
()1,025,637
7,715,068

5,920,302
740,038
1,730,032
()1,001,032
7,389,340

تم احتساب الضرائب المؤجلة كما في  31كانون األول  2019و 2018باستخدام معدل الضريبة البالغ . %27
ب -مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:
بالدينار األردني

كما في  31كانون األول
2018
2019

الرصيد في بداية السنة
المدفوع خالل السنة
ضريبة الدخل المستحقة

3,265,176
)(3,707,336
2,231,210

2,165,274
)(2,147,991
3,247,893

الرصيد في نهاية السنة

1,789,050

3,265,176
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إن الحركة الحاصلة على مصروف ضريبة الدخل الظاهر في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كما يلي:
بالدينار األردني
2019
ضريبة الدخل على أرباح السنة
(موجودات) ضريبية مؤجلة للسنة
المحرر من الموجودات الضريبية المؤجلة

2018

2,231,210
()1,351,365
1,025,637

3,247,893
()2,470,070
1,001,032

1,905,482

1,778,855

ج -فيما يلي التسوية بين الربح الخاضع للضريبة والربح المحاسبي لشركة الكهرباء األردنية:
بالدينار األردني

2019
11,725,853
6,043,326
()10,321,202
7,447,977
2,010,953
220,258
%27
%19

الربح المحاسبي
يضاف :مصاريف غير مقبولة ضريبيا
يطرح :مصاريف وخسائر مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
ضريبة الدخل
ضريبة دخل سنوات سابقة
نسبة ضريبة الدخل
نسبة ضريبة الدخل الفعالة

2018
11,299,697
7,273,105
)(5,039,913
13,532,889
3,247,893
24 %
28.7 %

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ضريبة الدخل حتى نهاية العام  ،2016كما قامت
الشركة بتقديم االقرار الضريبي عن عام  2018و  2017حيث تم قبول إقرار عام  2018من خالل نظام العينات في حين لم يتم
تدقيق إقرار  2017من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد .كما قدمت الشركة اقرارات ضريبة المبيعات حتى شهر كانون
األول من العام  .2019برأي اإلدارة والمستشار الضريبي للشركة إن المخصصات المرصودة في البيانات المالية الموحدة كافية
لمواجهة اإللتزامات الضريبية.
إن الشركة التابعة معفاه من ضريبة الدخل والمبيعات بموجب اإلعفاء الصادر عن هيئة االستثمار األردنية وبالتالي لم يتم احتساب
مخصص ضريبة دخل على نتائج أعمالها.
 )10مخزون
يمثل هذا البند مخزون الشركة والمكون من قطع غيار استهالكية بكلفة  1,864,959دينار أردني كما في  31كانون األول
 1,150,447 :2018( 2019دينار أردني).
 )11موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتكون هذا البند مما يلي:
بالدينار األردني

البنك العربي
مناجم الفوسفات
مصفاة البترول
الشركة العامة للتعدين
كابيتال بنك
األبنية التجارية
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عدد األسهم
65,988
40,384
375,312
14,300
258,286
625

القيمة العادلة
6.210
2.840
2.270
5.380
0.920
-
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كما في  31كانون األول
2018
2019
379,430
111,864
1,212,258
42,770
258,286
1,739

409,785
114,691
851,958
42,770
237,623
1,738

2,006,347

1,658,565

82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )12ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين واعضاء االدارة التنفيذية والمدراء الرئيسيين والشركة الحليفة والمشروع
المشترك ،صادقت إدارة الشركة على سياسات التسعير وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة.
( )1-12ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
طبيعة
العالقة

بالدينار األردني
الشركة االردنية المتطورة
لأللياف الضوئية
شركة االعمال المبتكرة

الرصيد القائم كما في
 31كانون األول*
2018
2019

مشروع مشترك
شريك سابق في
الشركة التابعة

1,682,555

-

-

497,736

1,682,555

497,736

تم تصنيف األرصدة أعاله في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
كما في  31كانون األول 2019
طويل األجل
قصير األجل

بالدينار األردني
الشركة االردنية المتطورة لأللياف
الضوئية
شركة االعمال المبتكرة

كما في  31كانون األول 2018
طويل األجل
قصير األجل

-

1,682,555
-

497,736

-

-

1,682,555

497,736

-

( )2-12ذمم دائنة الطراف ذات عالقة

بالدينار األردني
شركة صناعة المعدات
الكهربائية
شركة االعمال المبتكرة

الرصيد القائم كما في  31كانون
األول*
2018
2019

طبيعة
العالقة
شركة حليفة
شريك في
الشركة التابعة

1,096,291

363,724

-

902

1,096,291

364,626

* ان األرصدة اعاله ال تتقاضى اي فوائد وال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد بإستثناء الرصيد المطلوب من الشركة االردنية المتطورة
لأللياف الضوئية والتي لن يتم سدادها خالل العام  ،2020استنادا ً لدراسة التدفقات النقدية المعدة من المشروع.

( )3-12المعامالت مع أطراف ذات عالقة

بالدينار األردني
شركة صناعة المعدات
الكهربائية
الشركة االردنية المتطورة
لأللياف الضوئية

طبيعة
العالقة

طبيعة
التعامل

شركة حليفة

مشتريات

مشروع مشترك

تمويل
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2019

حجم التعامل

2018

732,567

3,416,186

1,682,555

-
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
( )4-12رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب ومكافآت وتنقالت اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس االدارة قصيرة األجل  654,221دينار للسنة المنتهية في 31
كانون األول  849,630 :2018( 2019دينار).
( )5-12اإلستثمار في المشروع المشترك
تمتلك الشركة حصة بنسبة  %51في الشركة األردنية لأللياف الضوئية والتي تطبق محاسبة حقوق الملكية استنادا ً لمتطلبات
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)11وتفاصيل المشروع هي كما يلي:
كما في  31كانون األول

بالدينار األردني
الشركة األردنية لأللياف الضوئية

النشاط الرئيسي
تزويد ألياف انترنت

مكان
التأسيس
االردن

 )13ذمم مشتركين
يتكون هذا البند مما يلي:
بالدينار األردني

نسبة الملكية
القابضة
%51

2019
25,500

2018
-

كما في  31كانون األول
2018
2019

160,619,644
158,833,436
اعتياديين /سكني
64,043,873
66,535,391
تجاري
13,263,884
12,931,008
صناعي صغير
33,919,418
21,893,791
اعتياديين  /دوائر حكومية*
18,763,960
24,413,417
مضخات
21,376,879
15,278,448
انارة شوارع
297,956
228,195
اذاعة وتلفزيون
781,186
730,613
فنادق
261,082
222,207
موظفي الشركات
23,685,900
15,796,739
اعتيادي جمعيات خيرية
79,802,866
27,554,670
قوات مسلحة
1,446,344
511,705
بنوك
10,078,012
11,727,276
اتصاالت
5,651,219
6,196,076
عداد مؤقت
673,742
657,579
تجاري زراعي
20,476,679
18,720,922
صناعي (متوسط)
3,323,482
3,491,699
زراعي
2,677,152
3,416,086
زراعي/تعرفة ثالثية
78,793,812
98,666,978
ذمم مستحقة الدفع
4,309,591
5,535,318
المستشفيات الخاصة
662,216
575,168
صناعي كبير
15,478
19,107
شحن سيارات كهربائية
2,004,260
2,360,680
فنادق تعرفة ثالثية
523,569
تخصيص
177,570
259,208
طاقة متجددة عبور
542,863,998
497,079,286
مجموع ذمم المشتركين قبل المخصص
()10,243,846
()10,243,846
مخصص ذمم مشتركين مشكوك في تحصيلها
المجموع
532,620,152
486,835,440
* خالل العام  ، 2019قامت شركة الكهرباء االردنية وشركة الكهرباء الوطنية بإجراء مقاصات لمديونية العديد من الجهات
الحكومية بقيمة  104,988,495دينار وذلك بموجب قرارات مجلس الوزراء ارقام  2682بتاريخ  19كانون الثاني ،2019
 4739تاريخ  22آيار  2019و 6007تاريخ  21آب .2019
يبين الجدول التالي اعمار ذمم المشتركين كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة :
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بالدينار األردني

2019
إجمالي الذمم

367,436,535
أقل من سنة
115,292,687
 5 – 1سنوات
أكثر من  5سنوات 14,350,064
497,079,286

2018

مخصص الديون
المشكوك في
تحصيلها

إجمالي الذمم

()7,170,692
()3,073,154
()10,243,846

378,922,341
159,965,979
8,217,885
547,106,205

مخصص الديون
المشكوك في
تحصيلها

()7,170,692
()3,073,154
()10,243,846

*إن الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
2019
10,243,846
-

بالدينار األردني
الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة

2018
8,243,846
2,000,000

10,243,846
10,243,846
لم تقم الشركة بإحتساب مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9استنادا ً
لمتطلبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في كتابهم رقم  2726/11/3والذي يتضمن اعفاء الشركة من احتساب قيمة التدني
في ذمم المشتركين.
 )14مدينون
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

بلديات ومجالس قروية
دوائر حكومية*
شركات ومقاولون
أخرى
يطرح :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
يطرح :مخصص فوائد جهات حكومية

940,036
42,232,580
3,907,740
3,111,750

1,424,535
52,177,214
3,727,811
5,573,847

50,192,106

62,903,407

)(787,559
)(3,852,028

()787,559
()3,852,028

45,552,519

58,263,820

*يتضمن هذا البند الرصيد المتراكم للفوائد المطلوبة من الجهات الحكومية ،هذا وبموجب قرارات مجلس الوزراء أرقام 2682
بتاريخ  19كانون الثاني  2019ورقم  4739بتاريخ  22آيار  2019ورقم  6007بتاريخ  21آب  ،2019عقدت الشركة اجتماع
مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية بتاريخ  26تشرين الثاني  ،2019وتم القيام بإجراء مقاصة على
رصيد الفوائد بين كل من شركة الكهرباء األردنية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة  19,328,367دينار أردني.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )15أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

مصاريف مدفوعة مقدما
أمانات دائرة األراضي
امانات ضريبة مبيعات
أعمال تحت التنفيذ
تأمينات مستردة

 )16النقد في الصندوق والبنوك

1,671,756
868,921
4,280
54,525

1,477,314
771,713
417,281
37,202
26,759

2,599,482

2,730,269

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

حسابات جارية لدى البنوك

957,574

394,320

مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك

957,574

394,320

يطرح :بنوك دائنة *

()171,291,566

()168,781,917

النقد وما في حكمه ألغراض التدفقات النقدية

()170,333,992

()168,387,597

* إن تفاصيل البنوك الدائنة هي كما يلي:
البنك
بالدينار األردني

الفائدة

الضمانات

تاريخ اإلستحقاق

بنوك دائنة محلية

%7,25 – 6%

كفالة
الشركة

تجدد بشكل
سنوي

كما في  31كانون األول
2018
2019
171,291,566
171,291,566

168,781,917
168,781,917

 )17االحتياطي اإلجباري
وفقا ً لقانون الشركات األردني رقم  22لسنة " 1997على الشركة المساهمة العامة أن تقتطع  %10من أرباحها السنوية الصافية
لحساب االحتياطي اإلجباري ،وأن تستمر على هذا االقتطاع لكل سنة على أن ال يتجاوز مجموع ما يقتطع  %25من رأس مال
الشركة المصرح به" ،وعليه قامت الشركة بإحتساب اإلحتياطي االجباري بنا ًء على رأس المال المصرح به مسبقا ً والموافق
عليه من قبل الهيئة العامة في حينه.
 )18توزيعات أرباح
اقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  25نيسان  2019توزيع أرباح نقدية بمبلغ  6,886,412دينار اردني
أي ما يعادل  %8من رأس المال المدفوع ( 31كانون األول  :2018اقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 26
نيسان  2018توزيع أرباح نقدية بمبلغ  4,178,648دينار اردني أي ما يعادل  %5من رأس المال المدفوع وتوزيع أسهم مجانية
على المساهمين بواقع  2,507,189ديناراردني أي ما يعادل  %3من رأس المال المدفوع).
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )19قروض بنكية
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

قروض تمويل مبيعات *
قروض تستحق الدفع خالل عام **
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام **

4,166,664
139,375,670

1,457,000
48,543,000

143,542,334

50,000,000

* حصلت الشركة على قروض تمويل مبيعات لتمويل مشتريات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية من بنوك محلية ،والجدول المبين
ادناه يبين تفاصيل هذه القروض:
كما في  31كانون األول
2018
2019
تاريخ اإلستحقاق
الضمانات
الفائدة
بالدينار األردني
قروض تمويل مبيعات

6.5

 5آب 2025

كفالة الشركة

86,768,430

72,010,397

86,768,430

72,010,397

** إن الجدول المبين أدناه يبين القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لتمويل رأس المال العامل وتنفيذ وتطوير المشاريع تحت
التنفيذ للشركة:
كما في  31كانون األول
بالدينار األردني
2018
2019
تاريخ اإلستحقاق
الضمانات
الفائدة
متنوعة اخرها في
50,000,000 143,542,334
 30أب 2031
كفالة الشركة
%5
قروض متناقصة
143,542,334

50,000,000

 )20تأمينات المشتركين
يمثل هذا البند قيمة رصيد التأمينات التي تقوم الشركة بتحصيلها عند إيصال التيار الكهربائي إلى المشتركين كتأمين على
إستهالك الكهرباء إستنادا ً إلى تعليمات تكاليف التوصيل للخدمات التي تزودها شركات الكهرباء صاحبة اإلمتياز للمشتركين
وحاليا ً بنود الرخصة التي حصلت عليها الشركة تنص على نفس المنهجية.
إن الحركة الحاصلة على حساب تأمينات المشتركين خالل السنة هي كما يلي:
بالدينار األردني

الرصيد في بداية السنة
المقبوض خالل السنة
المسترد أو المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2019

2018

116,760,301
8,658,297
)(1,781,306
123,637,292

108,785,375
9,746,323
()1,771,397
116,760,301

 )21مخصص تعويض نهاية الخدمة
تقدم الشركة منفعة للموظفين ممثلة بمخصص تعويض نهاية الخدمة والتي تهدف الى تقديم منفعة للموظفين بعد نهاية الخدمة،
حيث تمنح هذه المنفعة الموظف المنتهية خدمته الحق في استيفاء هذه المنافع بناء على السياسات المحددة في الشركة.
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
قامت الشركة باالستعانة برأي خبير اكتواري لتحديد القيمة الحالية للمنافع المستقبلية للموظفين حيث كانت تفاصيلها كما يلي:
أ -القيمة الحالية لمخصص نهاية الخدمة:

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

القيمة الحالية لاللتزام المترتب على الموظفين داخل الخدمة
مخصص اضافي للموظفين خارج الخدمة

21,218,650
241,881

20,012,246
241,881

الرصيد في نهاية السنة

21,460,531

20,254,127

ب -إن الحركة الحاصلة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة هي كما يلي:
رصيد بداية السنة
مصروف الخدمة الحالية والفائدة
مخصص تعويض نهاية الخدمة  -خسائر اكتوارية
يطرح :مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2019

20,254,127
1,836,434
3,168,624
)(3,798,654
21,460,531

2018
19,554,127
4,407,525
()3,707,525
20,254,127

ج -االفتراضات االساسية:
يبين الجدول التالي أفضل التقديرات للمتغيرات التي اعتمدتها الشركة والتي ستحدد أقصى كلفة لمخصص تعويض نهاية الخدمة:
معامل الخصم
معدل تصعد الراتب

2019
6.16%
4.50%

بيانات الموظفين:
عدد الموظفين العاملين
معدل عمر العامل
معدل الخدمة
مجموع األجور الشهرية الخاضعة لنهاية الخدمة للموظفين العاملين

2,287
44
19.4
2,822,249

د -تحليل الحساسية:
ان اثر التغير على كل من اإلفتراضات األساسية مع ثبات اإلفتراضات األخرى سيكون كما يلي:
2019
زيادة
نقص
زيادة
بالدينار األردني
معامل الخصم (  %1تغير)
معدل تصعد الراتب ( %1تغير)
معدل عمر العامل ( %1تغير)
معدل الخدمة ( %1تغير)
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()1,802,029
1,919,909
(3,778,348 )3,904,634
193,731
209,563
664,692
()204,779
2,834,742 1,979,941

31

2018
%7,5
%4,5
2,278
45
19.8
2,688,690

2018

نقص

1,760,219
4,686,966
6,249,129
5,239
3,332,273
3,328,954
3,373,382
3,294,645
14,715,003 11,315,804

82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )22إلتزامات صناديق الموظفين
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

6,293,836
8,440,502
3,286,258
199,226
302,348
18,522,170

صندوق الخدمات الطبية
صندوق إدخار الموظفين
صندوق التأمين الصحي بعد التقاعد
صندوق التأمين على الحياة
صندوق التكافل

6,607,145
9,299,305
3,303,606
207,945
592,905
20,010,906

تعتبر هذه الصناديق ذات كيان قانوني مستقل .إن الشركة مسؤولة عن إدارة هذه الصناديق نيابة عن الموظفين وإتحاد العاملين،
جميع المعامالت المرتبطة بهذه الصناديق تسجل من خالل حسابات الشركة والتي تقتضي تسجيل المبالغ المستحقة من هذه
المعامالت كمطلوبات لهذه الصناديق ،بلغ معدل سعر الفائدة على جزء من هذه اإللتزامات بواقع .% 5,25 – 2,50
 )23دائنون
يتكون هذا البند مما يلي:
بالدينار األردني

شركة الكهرباء الوطنية
دوائر حكومية
ذمم شركات وأخرى
ذمم موظفين

كما في  31كانون األول
( 2018معدلة)
2019
132,715,262
33,157,473
56,087,468
985,267
222,945,470

 )24أرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

كما في  1كانون
الثاني 2018
(معدلة)
235,315,147
25,442,385
17,189,271
267,557
278,214,360

336,881,771
29,523,043
13,671,272
1,169,367
381,245,453

كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

أرباح قيد التوزيع
مخصصات أخرى
مصاريف وفوائد مستحقة
أمانات الضمان االجتماعي
ايرادات مقبوضة مقدما
تأمينات الشبكة
تأمينات العطاءات والخطوط

32

3,276,299
2,273,235
5,866,619
541,785
70,000
67,850
10,409

3,092,166
1,314,015
3,712,857
540,819
64,750
67,850
10,410

12,106,197

8,802,867
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )25إيرادات الطاقة المباعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
289,703,705
312,662,714
62,061,938
67,879,373
209,290,481
210,151,687
46,002,398
45,628,069
121,967,898
110,144,628
8,579,091
8,655,974
40,282,416
48,049,748
30,298,256
15,313,998
4,711,951
5,131,866
958,376
946,216
1,019,787
913,962
4,695,720
5,865,830
797,506
890,539
35,835,681
38,255,202
20,877,582
8,273,810
30,410,692
27,057,433
14,817,311
13,017,090
8,014,778
6,491,431
20,048,436
17,836,708
22,883
33,279
12,521,667
15,092,703
3,685,801
6,289,832
68,987
199,006
5,793,977
11,422,281
6,098,945

بالدينار األردني

سكني
حكومي
تجاري
صناعي صغير
صناعي متوسط
زراعي
مضخات مياه
اعتيادي
فنادق
اذاعة وتلفزيون
زراعي تجاري
زراعي ثالثي
موظفون
القوات المسلحة
بنوك
اتصاالت
عدادات مؤقتة
مقطوعيات مقدرة
انارة الشوارع
طاقة متجددة عبور
المستشفيات الخاصة
صناعي كبير
شحن السيارات
فنادق تعرفة ثالثية
تخصيص

982,302,324

972,467,318

 )26الطاقة المشتراة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

الطاقة المشتراة – نهاري
الطاقة المشتراة – ليلي
الحمل األقصى
مشتريات طاقة متجددة
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589,561,638

587,682,390
189,548,688
60,886,274
-

847,291,398

838,117,352

191,895,338

64,946,671
887,751
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )27ايرادات  /مصاريف األنشطة األساسية األخرى
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

ايرادات تركيب العدادات
مصاريف تركيب العدادات
أجور العدادات المؤجرة
ايرادات الشبكات الخاصة
مصاريف الشبكات الخاصة
ايرادات عبور الطاقة الكهربائية
الفروقات الناتجة عن تنفيذ مشاريع الريف
طوابع ورسوم جامعة على مطالبات أعمال فلس الريف
رسوم اعادة وصل تيار مفصول

2,181,603
)(2,252,017
4,130,236
1,980,557
)(1,074,390
808,870
)(267,969
)(9,165
765,533

1,966,717
()2,163,593
4,034,389
1,065,700
()607,677
556,745
()600,207
()7,860
659,837

6,263,259

4,904,051

 )28مصاريف التشغيل واالدارية وخدمات المشتركين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

مصاريف وصيانة خطوط النقل ( -28أ)
مصاريف وصيانة خطوط التوزيع ( -28ب)
مصاريف ادارية ( -28ج)
مصاريف خدمات مشتركين ( -28د)
مصاريف مركز المراقبة
صيانة موجودات عامة

2,395,828
24,345,862
27,027,144
28,030,829
1,294,562
640,752

2,173,903
24,719,749
32,615,863
24,403,670
1,117,394
718,906

83,734,977

85,749,485

 -28أ) مصاريف وصيانة خطوط النقل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

خطوط هوائية
محطات
إشراف وهندسة
كوابل أرضية
األبنية
متنوعة

34

748,361
1,201,462
255,228
29,537
13,310
147,930

662,866
915,831
344,420
56,594
47,416
146,776

2,395,828

2,173,903
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 -28ب) مصاريف وصيانة خطوط التوزيع
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

خطوط هوائية
العدادات
محطات
كوابل أرضية
إشراف وهندسة
إيجارات
صيانة الشوارع
متنوعة

8,257,582
5,633,931
3,485,971
1,641,658
1,294,067
1,303,161
352,785
2,376,707

9,258,353
5,517,695
3,011,907
1,514,874
1,465,559
1,274,075
446,960
2,230,326

24,345,862

24,719,749

 -28ج) مصاريف إدارية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

رواتب ومزايا موظفين
متنوعة وعامة
تأمين الموجودات
ديون مشكوك في تحصيلها
إيجارات
استشارات
مصروف تعويض نهاية الخدمة
لوازم مكتبية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 -28د) مصاريف خدمات المشتركين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

27,027,144

32,615,863

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

قراءة العدادات وتوزيع الفواتير
الخدمات األخرى
رواتب ومزايا موظفين
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20,044,008
5,021,479
525,099
737,211
201,770
200,000
247,577
50,000

22,972,733
4,593,910
518,079
2,000,000
778,963
787,986
700,000
214,192
50,000

23,342,784
2,711,760
1,976,285
28,030,829
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20,286,431
2,364,640
1,752,599
24,403,670

82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )29صافي إيرادات  /خسائر األنشطة غير األساسية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
2,830,306
2,952,436
1,000,000
795,978
813,031
880,564
729,499
987,127
473,766
)(23,299
347,782
276,356
53,218
233,022
367,835
158,439
179,500
144,500
121,020
118,800
117,900
73,875
78,250
60,300
56,700
50,000
16,880
33,760
7,494
482,219
)(646
)(8,429
)(3,497
)(134,391
)(59,194
6,687,977
7,523,124

بالدينار األردني

إيرادات رسوم النفايات
مخصص انتفت الحاجة منه
إيرادات رسوم التلفزيون
واردات من دراسة ربط انظمة الطاقة المتجددة
بيع مواد مرتجعة تالفة (خردة)
(خسائر) انخفاض قيمة االسهم  /التقييم
ايجار الشركة األردنية المتطورة لأللياف الضوئية
توزيعات ارباح أسهم
الورادات المختلفة (أجور تغيير اشتراك وأخرى)
أضرار شبكة – قواطع مشتركين مبدلة
ارباح /خسائر المشاريع الريادية
بدل ايجار األعمدة  /أمنية
بدل ايجار األعمدة  /زين
بدل ايجار األعمدة  /أورانج
مبيعات برمجيات
تاجير شبكات الياف ضوئية
ارباح بيع سيارات
(مصاريف) إيرادات صيانة إنارة الشوارع
(خسائر) فروقات عملة
(خسائر) استثمارات في شركة صناعة المعدات الكهربائية
 )30مصاريف األنشطة غير األساسية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
بالدينار األردني
مصاريف قضايا
ضرائب مسقفات ورسوم
التبرعات
حصة األنشطة غير األساسية من المصاريف المشتركة
حصة األنشطة غير األساسية من مصاريف االستهالك
أخرى

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
939,475
123,111
120,326
48,347
36,000
381,715
430,513
164,025
195,213
15,763
717,198
1,737,290

بالدينار األردني
فوائد قروض
فوائد تسهيالت – جاري مدين
فوائد صناديق الموظفين
فوائد التزامات الرخصة

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018
2019
2,645,757
5,937,221
18,201,120
18,512,816
614,495
680,517
2,918,471
2,751,949
24,379,843
27,882,503

 )31مصاريف تمويل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 )32إيرادات فوائد التأخير
يمثل هذا البند ايرادات الفوائد المحتسبة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نتيجة تأخر تسديد فواتير الكهرباء لصالح
شركة الكهرباء األردنية وفقا ً للمادة الخامسة من التعريفة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
 )33مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة
يمثل هذا البند مصاريف الفوائد المحتسبة على شركة الكهرباء األردنية نتيجة تأخر تسديد فواتير الطاقة المشتراة من شركة
الكهرباء الوطنية.
 )34حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح
2019

بالدينار األردني

2018

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم*

9,834,729
86,080,154

9,417,279
86,080,154

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة

0,11
0,11

0.11
0.11

 )35التزامات محتملة
كان على المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد التزامات محتملة تتمثل فيما يلي:
كما في  31كانون األول
2018
2019

بالدينار األردني

939,475
341,436

قضايا مقامة على الشركة محددة القيمة
كفاالت بنكية

1,353,556
100,000

كما بلغت القضايا المقامة من قبل الشركة على الغير كما في  31كانون االول  2019مبلغ  17,740,250دينار
( 17,342,994 :2018دينار) إضافة الى قضايا أخرى غير محددة القيمة.
 )36حسابات متقابلة
يتكون هذا البند مما يلي:
حسابات متقابلة مطلوبات
حسابات متقابلة موجودات
كما في  31كانون األول
كما في  31كانون األول
بالدينار األردني
2018
2019
2018
2019
مساهمات مشتركين
فلس الريف

168,590,935
21,240,478
189,831,413

165,605,228
21,045,458
186,650,686

168,590,935
21,240,478
189,831,413

165,605,228
21,045,458
186,650,686

بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم  6189/11/33و وبموجب اتفاقية التسوية والمصالحة الموقعة بين شركة الكهرباء األردنية
وحكومة المملكة األردنية الهاشمية ،فإن ملكية هذه الموجودات تعود لحكومة المملكة األردنية الهاشمية وأن الشركة تقوم بإدارتها
فقط.
 )37إدارة المخاطر المالية
لمحة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية.
-

مخاطر اإلئتمان.
مخاطر السيولة.
مخاطر السوق.
إدارة رأس المال.
يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،أهداف المجموعة ،السياسات وطرق قياس وإدارة
المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

 / 108تقرير مجلس اإلدارة 2019

37

82عاماً من البناء والعطاء

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
اإلطار العام إلدارة المخاطر
تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة.

إن سياسات إدارة المجموعة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى
التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.
يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.
تهدف إدارة المجموعة من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث
يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.
تقوم لجنة التدقيق في المجموعة بمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر
كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجموعة .تقوم دائرة التدقيق الداخلي بمساعدة
لجنة التدقيق في المجموعة في عملية المراقبة .وتتولى دائرة التدقيق الداخلي عمليات المراجعة االعتيادية والمخصصة إلجراءات
وضوابط إدارة المخاطر بحيث يتم إبالغ النتائج إلى لجنة التدقيق.
-

مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة
مالية بإلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من ذمم المشتركين والذمم المدينة من أطراف ذات عالقة واألرصدة
المدينة األخرى والنقد في الصندوق ولدى البنوك.
تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ
البيانات المالية الموحدة وهي كما يلي:
القيمة الدفترية كما في  31كانون االول
2018
2019
بالدينار األردني
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
النقد في الصندوق ولدى البنوك

486,835,440
45,552,519
927,726
1,682,555
957,574

532,620,152
58,263,820
1,252,955
497,736
394,320

535,955,814

593,028,983

يتأثر مدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بخصوصية كل عميل .إن للطبيعة الديموغرافية لعمالء الشركة
بما في ذلك المخاطر االفتراضية للنشاط والبلد التي يعمل فيها العميل تأثيراً أقل على مخاطر االئتمان
تقدم المجموعة خدماتها وتمارس انشطتها في اربعة مدن رئيسية وهي عمان ،الزرقاء ،مادبا والسلط .إن جميع المستهلكين في
هذه المدن هم عمالء للشركة ،تم عرض مبالغ التدني لذمم المشتركين المدينة في اإليضاح رقم ( .)13كما تم ادراج جميع
المبالغ المستحقة القبض من العمالء والتي تم احتسابها ضمن مبلغ التدني عند احتساب المخصص .تم احتساب المخصصات
بناء على صافي القيمة التحصيلية والمحتسبة وفقا لتوقعات االدارة لسداد هذه الذمم.
 مخاطر السيولةإن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة
بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى .إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في التأكد
قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائما ً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية
واالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة.
تحرص المجموعة على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية االلتزامات
المالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية ،باإلضافة إلى ذلك
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
فإن المجموعة تحتفظ بمصدر ائتمان من البنوك التي تتعامل معها لمواجهة أي إحتياجات نقدية مفاجئة .لذا فإن المجموعة تحافظ
على وجود تسهيالت ائتمانية لمواجهة التزاماتها قصيرة األجل تتمثل في حسابات جاري مدين مأخوذة من عدة بنوك أردنية
تتراوح سقوفات هذه التسهيالت من  50,000إلى  40,000,000دينار كما تتراوح أسعار الفائدة على هذه تسهيالت بين -%6
.%7,25
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
المطلوبات المالية غير المشتقة:
القيمة الدفترية

بالدينار األردني
2019
قروض بنكية
تأمينات المشتركين
إلتزامات صناديق الموظفين
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
دائنون
أرصدة دائنة أخرى
بنوك دائنة
قروض تمويل مبيعات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التزامات الرخصة /الحكومة

بالدينار األردني
2018
قروض بنكية
تأمينات المشتركين
إلتزامات صناديق الموظفين
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
دائنون
أرصدة دائنة أخرى
بنوك دائنة
قروض تمويل مبيعات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
التزامات الرخصة /الحكومة

143,542,334
123,637,292
18,522,170
1,096,291
222,945,470
12,106,197
171,291,566
86,768,430
21,460,531
35,171,857
836,542,138

4,166,664
1,096,291
222,945,470
12,106,197
171,291,566
86,768,430
5,000,000
503,374,618

القيمة الدفترية

خالل عام

50,000,000
116,760,301
20,010,906
364,626
390,404,524
8,802,867
168,781,917
72,010,397
20,254,127
37,419,908
884,809,573

 -ان وضع السيولة في المجموعة بتاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي:

بالدينار األردني
األصول المتداولة
يطرح :االلتزامات المتداولة
الفائض (العجز) في رأس المال العامل

خالل عام

1,457,000
364,626
390,404,524
8,802,867
168,781,917
72,010,397
5,000,000
646,821,331

أكثر من عام
139,375,670
123,637,292
18,522,170
21,460,531
30,171,857
333,167,520

أكثر من عام
48,543,000
116,760,301
20,010,906
20,254,127
32,419,908
237,988,242

كما في  31كانون األول
2018
2019
597,315,309
539,816,321
640,927,436
505,163,668
()43,612,127
34,652,653

تحرص المجموعة على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما في ذلك تغطية االلتزامات
المالية من خالل التدفقات النقدية المستقبلية من التشغيل واإلقتراض ،ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف قاسية
من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 مخاطر السوقإن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار المرابحة
وأسعار أدوات الملكية والتي تؤثر في أرباح المجموعة أو في قيمة األدوات المالية لدى المجموعة.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض المجموعة لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظيم
العائد.
 مخاطر تقلب أسعار العمالتمعظم الموجودات والمطلوبات المالية للشركة تتم بالدينار األردني ،كما تتم معظم معامالت المجموعة بشكل عام بالدينار األردني
والدوالر األمريكي .ونظراً ألن سعر صرف الدوالر مقابل الدينار مستقر ،فإن إدارة المجموعة تعتقد بأنها ال تتعرض لمخاطر
تقلبات أسعار الصرف بشكل جوهري.
فيما يلي ملخصا ً بالبيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر تقلب أسعار العمالت المقدمة إلدارة المجموعة بنا ًء على
سياسة إدارة المخاطر:
ليرة
الجنيه
الدوالر
الدينار
بالدينار األردني
لبنانية
االسترليني
األمريكي
يورو
األردني
2019
612,327

النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
2,004,609
الربح والخسارة
2,616,936

2018

45,502

النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
1,656,827
الربح والخسارة
1,702,329

179,714

163,020

2,514

-

179,714

163,020

2,514

1,738
1,738

183,293

163,093

2,432

-

183,293

163,093

2,432

1,738
1,738

تحليل الحساسية
كما هو مشار إليه أدناه ،فإن قوة (ضعف) الدينار األردني في مقابل اليورو والدوالر االمريكي والجنيه اإلسترليني والليرة اللبنانية
في  31كانون األول قد أدى إلى زيادة (نقص) حقوق الملكية الموحد والربح أو الخسارة الموحد في المبالغ المبينة أدناه .ويستند
هذا التحليل على فروقات سعر الصرف األجنبي حيث تعتبر المجموعة تلك الفروقات معقولة بتاريخ التقرير .ويفترض التحليل
أن جميع المتغيرات األخرى ،خاصة تلك التي تتعلق بأسعار الفائدة ،تبقى ثابتة ويتجاهل أي تأثير للمبيعات والمشتريات المتوقعة.
يتم تنفيذ التحليل على نفس األساس لعام  ،2018حتى إذا كانت الفروقات المعقولة في سعر الصرف األجنبي مختلفة ،كما هو
مبين أدناه.
زيادة
نقص
الربح
الملكية
الخسارة
الملكية
2019

بالدينار األردني

يورو ( %10تغير)
دوالر ( %10تغير)
جنيه استرليني ( %10تغير)
ليرة لبنانية ( %10تغير)

2018

بالدينار األردني

يورو ( %10تغير)
دوالر ( %10تغير)
جنيه استرليني ( %10تغير)
ليرة لبنانية ( %10تغير)

()17,971
)(16,302
()251
)(174
()34,698
الملكية

()17,971
)(16,302
()251
)(174
()34,698
نقص

()18,329
)(16,309
)(243
)(174
()35,055

الخسارة

)(18,329
)(16,309
)(243
)(174
()35,055

17,971
16,302
251
174
34,698

17,971
16,302
251
174
34,698
الملكية
18,329
16,309
243
174
35,055

زيادة

الربح

18,329
16,309
243
174
35,055
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 مخاطر تقلب أسعار الفائدةتظهر األدوات المالية التي تحمل فوائد كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي:
بالدينار األردني
أدوات مالية بسعر فائدة ثابت

2019

المطلوبات المالية

2018

420,124,500

310,803,220

420,124,500

310,803,220

تحليل الحساسية
إن زيادة في معدل سعر الفائدة بواقع  %1ستؤدي إلى زيادة مصاريف الفوائد بواقع  4,201,245دينار ،وإن انخفاض معدل سعر
الفائدة بواقع  %1سيؤدي إلى تقليل الفوائد بواقع  4,201,245دينار.
تحليل حساسية القيمة العادلة ألدوات مالية بسعر فائدة ثابت
ال تعالج المجموعة أي موجودات ومطلوبات مالية ذات فائدة ثابتة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة الموحد ،ولهذا فان
التغير في أسعار الفائدة كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة لن يؤثر على بيان الربح والخسارة الموحد.
 مخاطر أسعار السوق األخرىتنتج مخاطر أسعار األسهم من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموحد المحتفظ بها لتلبية النسبة
غير الممولة جزئيا ً من التزامات المجموعة وكذلك االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة الموحد .تقوم ادارة
المجموعة بمراقبة مجموعة الديون واألوراق المالية في محفظتها االستثمارية التي تقوم على مؤشرات السوق .يتم ادارة
االستثمارات المادية في المحفظة على اساس فردي وتقوم لجنة إدارة المخاطر بالموافقة على جميع قرارات البيع والشراء.
تحليل الحساسية لمخاطر أسعار األسهم
إن التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية بنسبة  %5بتاريخ البيانات المالية الموحدة سيؤدي إلى زيادة (نقص) في الملكية والربح
أو الخسارة الموحد من خالل المبالغ المبينة أدناه .ويفترض هذا التحليل أن كافة المتغيرات األخرى ،وباألخص أسعار صرف
العمالت األجنبية ،تبقى ثابتة.
2019

بالدينار األردني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

األرباح أو الخسائر
 %5نقص
 %5زيادة

100,317
100,317

()100,317
()100,317

 %5زيادة

الملكية
 %5نقص

100,317
100,317

()100,317
()100,317

2018

بالدينار األردني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

82,928
82,928

()82,928
()82,928

82,928
82,928

()82,928
()82,928

 إدارة رأس المالإن سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال هي المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للمحافظة على المساهمين ،والدائنون
وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط المجموعة في المستقبل .يتكون رأس المال من األسهم العادية واالحتياطي االجباري
واألرباح المدورة المجموعة.
تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي يحدد بقسمة صافي الربح التشغيلي على حقوق المساهمين.
تسعى المجموعة إلى المحافظة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلية واألمان
المتأتي من مركز قوي لرأس المال.

 / 112تقرير مجلس اإلدارة 2019

41

82عاماً من البناء والعطاء

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 )38مستويات القيمة العادلة
يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم .يتم تحديد المستويات المختلفة على النحو
التالي:
المستوى :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في سوق نشط لموجوات و مطلوبات مالية متماثلة.
المستوى :2مدخالت من غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  1التي يمكن تحديدها للموجودات والمطلوبات ،سواء
مباشرة (أي األسعار) أو بطريقة غير مباشر (أي المشتقة من األسعار) .األسعار المدرجة في األسواق النشطة ألدوات مشابهة
أو من خالل استخدام نموذج تقييم يتضمن مدخالت يمكن أن تعزى إلى األسواق ،وقد تحدد هذه المدخالت بشكل مباشر أو غير
مباشر.
المستوى :3مدخالت لموجودات ومطلوبات التي ال تعتمد على معلومات مالحظة في السوق (مدخالت غير مالحظة) .
أ .الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر:

بالدينار األردني

القيمة الدفترية

موجودات مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة
إستثمار في شركة حليفة
استثمار في مشروع مشترك

بالدينار األردني

المستوى 3

2,006,347

2,006,347

-

-

1,186,399
25,500

-

1,186,399
25,500

-

 31كانون األول 2018
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية

موجودات مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة
إستثمار في شركة حليفة

 31كانون األول 2019
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

1,658,565
-

1,658,565
1,245,593

المستوى 3
-

1,245,593

ال يوجد أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل االعوام  2018و.2019
ب.

الموجودات والمطلوبات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة:

بالدينار األردني

 31كانون األول 2019
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية

موجودات مالية
النقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مشتركين
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
مدينون

957,574
486,835,440
1,682,555
45,552,519

مطلوبات مالية
بنوك دائنة
قروض تمويل مبيعات
قروض بنكية
تأمينات المشتركين
إلتزامات صناديق الموظفين
دائنون

()171,291,566( )171,291,566
()86,768,430( )86,768,430
143,542,334
123,637,292
18,522,170
222,945,470

-

المستوى 3

-

-

-

-
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

بالدينار األردني
موجودات مالية
النقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مشتركين
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
مدينون

 31كانون األول 2018
القيمة العادلة
المستوى 2
المستوى 1

القيمة الدفترية
394,320
532,620,152
497,736
58,263,820

-

-

المستوى 3
-

مطلوبات مالية
(- )168,781,917
بنوك دائنة
(- )72,010,397
قروض تمويل مبيعات
50,000,000
قروض بنكية
116,760,301
تأمينات المشتركين
20,010,906
إلتزامات صناديق الموظفين
390,404,524
دائنون
للبنود الموضحة أعاله ،إن المستوى الثاني من القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تم تحديدها على أسس نماذج تسعير
متفق عليها لتعكس المخاطر االئتمانية لألطراف التي تتعامل مع المجموعة وأسعار الفائدة .تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة
الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة نتيجة الستحقاق هذه السندات
على المدى القصير أو إعادة تسعير أسعار الفائدة خالل العام.
ال يوجد أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل االعوام  2018و .2019
 )39التوضيحات حول التحويل للمعايير الدولية للتقارير المالية
لقد قامت الشركة بإعداد كافة البيانات المالية الموحدة لجميع الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية كما في  31كانون األول
 2018وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .وتعتبر
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019هي األولى التي يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.
قامت الشركة بإعداد بياناتها المالية الموحدة والتي تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة للفترات المنتهية في
أو بعد  31كانون األول  .2019وعند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،قامت الشركة بإعادة عرض بيان المركز المالي الموحد
للشركة كما في  31كانون األول  2018و كما في  1كانون الثاني  ،2018وهو تاريخ انتقال الشركة إلى تطبيق المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية .ويفسر هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي أجرتها الشركة على بياناتها المالية الموحدة ،بما في ذلك
بيان المركز المالي الموحد كما في  1كانون الثاني  2018والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول .2018
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إن الجدول التالي يبين أثر التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية باإلضافة الى إعادة عرض البيانات المالية

للسنة المنتهية  31كانون األول :2018

الموجودات
موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
موجودات غير ملموسة
موجودات مساهمات المشتركين *
موجودات فلس الريف *
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمار في شركة حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
او الخسارة
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
النقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية
حقوق غير المسيطرين
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
أمانات مساهمات مشتركين
أمانات فلس الريف
التزامات الرخصة /الحكومة – طويلة االجل
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام
تأمينات المشتركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إلتزامات صناديق الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
دائنون
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
قروض تستحق الدفع خالل عام
التزامات الرخصة /الحكومة – قصيرة االجل
مخصص ضريبة الدخل
ارصدة دائنة اخرى
قروض تمويل مبيعات
بنوك دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية ووفقا
لتعليمات رئاسة مجلس
الوزراء وهيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن

إعادة القياس

إعادة عرض

وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية

358,668,239
31,748,218
165,605,228
21,045,458
6,052,965
1,245,593
7,389,340
591,755,041

)(165,605,228
)(21,045,458
)(186,650,686

-

358,668,239
31,748,218
6,052,965
1,245,593
7,389,340
405,104,355

1,150,447

-

-

1,150,447

1,658,565
497,736
541,779,223
58,263,820
2,730,269
394,320
606,474,380
1,198,229,421

)(9,159,071
)(9,159,071
)(195,809,757

-

1,658,565
497,736
532,620,152
58,263,820
2,730,269
394,320
597,315,309
1,002,419,664

86,080,154
22,996,837
14,413,249
123,490,240
13,746
123,503,986

-

-

86,080,154
22,996,837
14,413,249
123,490,240
13,746
123,503,986

165,605,228
21,045,458
32,419,908
48,543,000
116,760,301
20,254,127
20,010,906
424,638,928

( )165,605,228
()21,045,458
)(186,650,686

-

32,419,908
48,543,000
116,760,301
20,254,127
20,010,906
237,988,242

390,404,524
364,626
1,457,000
5,000,000
3,265,176
8,802,867
72,010,397
168,781,917
650,086,507
1,074,725,435
1,198,229,421

)(9,159,071
)(9,159,071
)(195,809,757
)(195,809,757

-

381,245,453
364,626
1,457,000
5,000,000
3,265,176
8,802,867
72,010,397
168,781,917
640,927,436
878,915,678
1,002,419,664
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82عاماً من البناء والعطاء
شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
تسوية بيان المركز المالي الموحد للسنة المنتهية  1كانون الثاني ( 2018تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية):
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية ووفقا لتعليمات رئاسة
مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن
الموجودات
موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
موجودات غير ملموسة
موجودات مساهمات المشتركين *
موجودات فلس الريف *
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمار في شركة حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
او الخسارة
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
النقد في الصندوق ولدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية
حقوق غير المسيطرين
أجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
أمانات مساهمات مشتركين
أمانات فلس الريف
التزامات الرخصة /الحكومة – طويلة االجل
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام
تأمينات المشتركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إلتزامات صناديق الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
دائنون
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
قروض تستحق الدفع خالل عام
التزامات الرخصة /الحكومة – قصيرة االجل
مخصص ضريبة الدخل
ارصدة دائنة اخرى
قروض تمويل مبيعات
بنوك دائنة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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إعادة القياس

إعادة عرض

وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية

341,201,648
30,045,657
159,956,189
21,453,215
6,652,950
1,379,984
5,920,302
566,609,945

)(159,956,189
)(21,453,215
)(181,409,404

-

341,201,648
30,045,657
6,652,950
1,379,984
5,920,302
385,200,541

1,335,003

-

-

1,335,003

1,674,065
2,821,197
451,488,036
43,040,768
2,665,049
571,985
503,596,103
1,070,206,048

)(7,986,523
)(7,986,523
)(189,395,927

-

1,674,065
2,821,197
443,501,513
43,040,768
2,665,049
571,985
495,609,580
880,810,121

83,572,965
21,861,867
12,816,777
118,251,609
113,248
118,364,857

-

-

83,572,965
21,861,867
12,816,777
118,251,609
113,248
118,364,857

159,956,189
21,453,215
34,501,437
50,000,000
108,785,375
19,554,127
18,374,138
412,624,481

)(159,956,189
)(21,453,215
)(181,409,404

-

34,501,437
50,000,000
108,785,375
19,554,127
18,374,138
231,215,077

286,200,883
242,933
4,375,000
5,000,000
2,165,274
6,464,259
67,740,133
167,028,228
539,216,710
951,841,191
1,070,206,048

)(7,986,523
)(7,986,523
)(189,395,927
)(189,395,927

-

278,214,360
242,933
4,375,000
5,000,000
2,165,274
6,464,259
67,740,133
167,028,228
531,230,187
762,445,264
880,810,121
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
* قامت المجموعة في السنوات السابقة باإلعتراف بموجودات مساهمات المشتركين وموجودات فلس الريف ضمن بيان المركز
المالي الموحد كأصول للشركة تماشيا ً مع قرار رئاسة الوزراء رقم  6189/11/33على الرغم من أن ملكية هذه الموجودات
تعود لحكوم ة المملكة األردنية الهاشمية  ،وقد تم تعديلها ليتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ضمن الحسابات
المتقابلة خارج بنود المركز المالي الموحد .
 )40احداث الحقة
 تم تأكيد انتشار الفيروس التاجي الجديد (كوفيد )19-عبر مناطق جغرافية متعددة في أوائل عام  ،2020مما تسبب في حالة منعدم اليقين الجوهري في االقتصاد الكلي ،وتعطل األعمال واألنشطة االقتصادية .تعتبر المجموعة أن هذا التفشي حدث ال يدعو
للتعديل بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة  .في هذه المرحلة المبكرة ،تعمل المجموعة على تقييم أي أثر مالي محتمل .ستواصل
اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وبالتالي إبالغ جميع أصحاب المصالح بمجرد توفر المزيد من المعلومات.
 بموجب قرارات مجلس الوزراء أرقام  2682بتاريخ  19كانون الثاني  2019ورقم  4739بتاريخ  22آيار  2019ورقم 6007بتاريخ  21آب  2019وكتاب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم  11064/16/2بتاريخ  2كانون األول  ،2019عقدت
الشركة اجتماع مع شركة الكهرباء الوطنية بتاريخ  9شباط  ،2020وتم االتفاق على القيام بتقاص على رصيد فوائد التأخير بين
كل من شركة الكهرباء األردنية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة  19,244,907دينار أردني.
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ملحق رقم :1
أ) صندوق الخدمات الطبية
2019

بالدينار األردني

2018

اإليرادات
مساهمة الشركة
مقتطعات الموظفين
مساهمات الموظفين

2.193.888
675.988
498.662

2,111,307
650,548
508,412

مجموع اإليرادات

3.368.538

3,270,267

المصروفات
(العجز) الفائض للسنة

()3,681,847
()313,309

()3,546,889
()276,622

الفائض المحتفظ به في بداية السنة

6.607.145

6,883,767

الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

6.293.836

6,607,145

ب) صندوق إدخار الموظفين
2019

بالدينار األردني

2018

الموجودات
أرصدة قروض اإلسكان
إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
سلف الموظفين

11,643,670

8,882,943

624,335

745,947

12,545,156

12,652,782

مجموع الموجودات

24,813,161

22,281,672

المطلوبات
مدخرات ومخصصات الموظفين
أرباح قيد التوزيع
واردات
احتياطي القيمة العادلة

32,158,586
12,302
545,810
536,965

30,463,826
12,302
450,372
654,478

مجموع المطلوبات

33,253,663

31,580,978

الرصيد في نهاية السنة

8,440,502

9,299,306
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ج) صندوق التأمين الصحي بعد التقاعد
 قامت الشركة بتاريخ  1نيسان  2011بإستحداث نظام صندوق التأمين الصحي لموظفي شركة الكهرباء األردنية بعد التقاعد.2018
2019
اإليرادات
323,291
335,946
مساهمة الشركة
323,291
335,946
مقتطعات الموظفين
118,246
151,390
اشتراكات متقاعدين
158,150
219,467
أخرى
922,978
1,042,749
مجموع اإليرادات
()762,252
)(1,060,097
المصروفات
160,726
()17,348
الفائض للسنة
3,142,879
3,303,606
الفائض المتراكم في بداية السنة
المضاف الى الفائض
الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

3,303,605

3,286,258

د) صندوق التأمين على الحياة
2018

2019

بالدينار األردني
اإليرادات
مساهمة الشركة
مقتطعات الموظفين
مجموع اإليرادات

194,098
194,098
388,196

192,092
192,092
384,184

المصروفات
التأمينات المصروفة
الفائض للسنة
الفائض المحتفظ به في بداية السنة

)(396,914
)(8,719
207,945

()313,589
70,595
137,351

الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

199,226

207,946

قامت الشركة بتوقيع بوليصة تأمين على الحياة مع الشركة العربية األوروبية للتأمين لنقل مخاطر أي مطالبات إضافية يتعرض
لها الصندوق.
هـ) صندوق التكافل
 قامت الشركة بتاريخ  1آيار  2014بإستحداث نظام صندوق التكافل لموظفي شركة الكهرباء األردنية.2019

بالدينار األردني

2018

اإليرادات
مقتطعات الشركة
مقتطعات الموظفين
شراء اشتراك موظفين
مجموع اإليرادات

638,719
638,719
7,005
1,284,443

522,915
522,915
13,263
1,059,093

المصروفات
تعويض موظفين
)العجز) الفائض للسنة

)(1,575,000
()290,557

()1,325,000
()265,907

الفائض المحتفظ به في بداية السنة
الفائض المحتفظ به في نهاية السنة

592,905
302,348

858,812
592,905
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شركة القواسمي وشركاه
عمان  -األردن
الشميساني ،شارع عبد الحميد شرف عمارة رقم 28
هاتف  + 962 )6( 565 -0700فاكس + 962 )6( 568 -8598

تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة الهيئة العامة المحترمين
شركة الكهرباء األردنية
(شركة مساهمة عامة)
عمان-المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول البيانات المالية الموحدة
الرأي المتحفظ
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الكهرباء األردنية – شركة مساهمة عامة محدودة –
وشركتها التابعة "المجموعة" والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31كانون األول ،2019
وكل من بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وايضاحات حول البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص
للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،وباستثناء اآلثار المحتملة لما هو وارد في فقرات أساس الرأي المتحفظ أدناه ،إن البيانات المالية
الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في
 31كانون األول  ،2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي المتحفظ
-

كما يرد في اإليضاح ( )13حول البيانات المالية الموحدة ،وتماشيا ً مع اإلعفاء الصادر من هيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن في كتابهم رقم  2726/11/3والمتعلق بإعفاء الشركة من تطبيق جزء من المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة ،لم تقم الشركة بتزويدنا بدراسة
الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية وفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
(" )9األدوات المالية" منذ تاريخ التطبيق اإللزامي له كما في  1كانون الثاني  2018وللسنوات الالحقة .وبالتالي
فإننا غير قادرين على تحديد التعديالت الواجبة على البيانات المالية الموحدة المرفقة.

-

كما يرد في اإليضاح ( )3حول البيانات المالية الموحدة ،وتماشيا ً مع متطلبات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
بموجب كتابهم رقم  10671/11/3والمتعلق بإعفاء الشركة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
"اإليجارات" ،لم تقم الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )16اإليجارات" الواجب تطبيقه
اإللزامي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2019والمتعلق باالعتراف بحق استخدام األصول والتزامات التأجير
المتعلقة بها .وبالتالي فإننا غير قادرين على تحديد التعديالت الواجبة على البيانات المالية الموحدة المرفقة.
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤوليتنا وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق
في تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة .نحن مستقلين عن الشركة بحسب المتطلبات االخالقية ذات
الصلة بأعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة وفقا لمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين.
باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات االخالقية األخرى بحسب هذه المتطلبات.
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا إلبداء رأينا المتحفظ حول التدقيق.
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أمور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة وفقا ً لحكمنا المهني ،هي األمور التي تعتبر االكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية
الموحدة للسنة الحالية .ان هذه األمور تمت دراستها في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا
حول هذه البيانات المالية الموحدة ،وليس لغرض ابداء رأي منفصل حول هذه األمور .أن وصف أمور التدقيق
الهامة موضح أدناه:
 -1موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
وصف أمر التدقيق الهام

كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا

تمتلك الشركة موجودات بنية تحتية وموجودات ثابتة
أخرى بمبلغ  373,097,444دينار أردني كما في
 31كانون األول  2019والذي يمثل  %39من
إجمالي موجودات الشركة ،وبموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم ( " )36تدني قيمة األصول" يتوجب على
الشركة التأكد من عدم وجود مؤشرات على التدني
في قيمتها ،إن هذه األمور تتطلب من اإلدارة الكثير
من اإلجتهادات والتقديرات لتحديد القيمة القابلة
لإلسترداد ،حيث يتم تطبيق اإلجتهادت والتقديرات
على مدخالت عملية قياس القيمة العادلة  /التدني بما
فيها التقييم المعد من قبل خبير خارجي مستقل  .وبنا ًء
عليه ،كانت عملية تقدير القيمة العادلة/التدني لهذه
الموجودات من قبل اإلدارة أمرا ً هاما ً لتدقيقنا.

تتضمن إجراءات التدقيق تقييم إجراءات الرقابة
الداخلية حول تحديد القيمة القابلة لإلسترداد
لموجودات البنية التحتية ومقارنتها بالقيمة
الدفترية لتحديد فيما إذا كان هنالك أي تدني في
قيمتها ،إضافة إلى تقييم اإلجتهادات والتقديرات
المتبعة من قبل إدارة المجموعة لتحديد القيمة
القابلة لإلسترداد لموجودات البنية التحتية
وموجودات ثابتة أخرى ،هذا وقد تم مقارنة هذه
التقديرات مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير
المالية الموحدة ومناقشتها في ظل المعلومات
المتوفرة.

إن السياسات المحاسبية وأهم التقديرات المحاسبية
المتعلقة بموجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة
أخرى موضحة في اإليضاحات أرقام  2و 3و 6حول
البيانات المالية الموحدة.

كما تضمنت إجراءات التدقيق تقييم المنهجية
المستخدمة ومدى مالئمة نماذج التقييم والمدخالت
المستخدمة لتحديد القابلة لإلسترداد لموجودات
البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى ،ومراجعة
معقولية أهم المدخالت في عملية التقييم من خالل
مراجعة التقييم المعد من قبل خبير خارجي مستقل
ومعقولية نسب اإلستهالك على هذه الموجودات
وغيرها من المدخالت التي تم مراجعتها،
باإلضافة لكفاية افصاحات المجموعة حول
التقديرات المهمة.
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 -2إيرادات الطاقة المباعة
وصف أمر التدقيق الهام

كيف تم معالجة أمر التدقيق الهام في تدقيقنا

بلغت إيرادات الطاقة المباعة  982,302,324دينار
أردني للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
( 972,467,318دينار أردني للسنة المنتهية في
 31كانون األول  ، )2018وقد تم اعتبار إيرادات
الطاقة المباعة كأمر هام للتدقيق نظراً لحجمها وألية
احتسابها والتي تتم وفقا ً لشرائح التعرفة الكهربائية
المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،
وكونها أمر هام لقارئ البيانات المالية الموحدة
والمساهمين وأصحاب المصالح  .ان المخاطر
الجوهرية متعلقة بدقة وحدوث هذه اإليرادات والتي
ترتبط بأنظمة اصدار الفواتير واحتساب اإليرادات.

تضمنت إجراءات التدقيق تقييم إجراءات الرقابة
الداخلية حول تحقق ودقة وإكتمال اإليرادات
المعترف بها في البيانات المالية الموحدة ومدى
توافق السياسات المحاسبية المتبعة لالعتراف
باإليرادات مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم (" )15االيراد من العقود مع العمالء".
إضافة لذلك ،قمنا بمجموعة من اإلجراءات التي
تتضمن دراسة األنظمة المستخدمة من قبل
الشركة باالستعانة بفريق تكنولوجيا المعلومات
والقيام ببعض اإلجراءات البديلة حولها  ،والتحقق
من التسويات التي تتم إما بشكل يومي و/أو شهري
و/أو إنتقائي للوقوف على دقة وحدوث وإكتمال
النتائج وترحيلها على النظام المحاسبي ومطابقتها
مع المقبوضات اليومية  ،وإعادة إحتساب
اإليرادات لعينة من المشتركين ومجموعة من
الدراسات التحليلية األخرى .
كما قمنا بدراسة موضوعية لقيود اإليرادات
للتحقق من صحة التسجيل واالعتراف باإليراد في
الفترة الصحيحة وكفاية االفصاحات المتعلقة بها
في البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمتطلبات المعايير
الدولية للتقارير المالية .

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير
السنوي باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل حولها ،إننا نتوقع أن يتم تزويدنا
بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتاريخ تقريرنا.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى وبالتالي ،فإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد
حولها.
من خالل قيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ،إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،بحيث نأخذ
باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة او
المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا .في حال تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات
فان ذلك يتطلب االبالغ عن تلك المعلومة ،لم يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة أو أية معلومات أخرى بما
يتعلق بهذه الفقره حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
مسؤولية اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض البيانات
المالية الموحدة ،خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واالفصاح عن االمور ذات العالقة باالستمرارية
واستخدام اساس االستمرارية في المحاسبة ،باستثناء إذا كانت هنالك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو
ايقاف اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
ان المكلفين بالحوكمة في المجموعة مسؤولين عن االشراف على اجراءات اعداد البيانات المالية الموحدة.
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امل�صطلحات
				
ك.و�.س

كيلو واط �ساعة

			
م.واط (م.و)

ميجا واط = �ألف كيلو واط

				
م.و�.س

ميجا واط �ساعة = �ألف كيلو واط �ساعة

				
ج.و�.س

جيجا واط �ساعة = �ألف ميجاواط �ساعة

				
م.ف�.أ

ميجا فولت �أمبري = مليون فولت �أمبري

				
ك.ف

كيلو فولت =  1000فولت

				
كم

كيلو مرت =  1000مرت

ك.فار 			

كيلو فار = كيلو فولت �أمبري مراك�س

				
م.فار

ميجا فار =  1000كيلو فار

				
�ض.م

�ضغط منخف�ض

				
�ض.ع

�ضغط عايل

A.C.P
ﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ

ت�صميم:جمانه العلمي
ﻣﺠﻠﺔ
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