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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،
�أتقدم لكم بالأ�صالة عن نف�سي وزمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أطيب التحيات،
وا�ضع ًا بني �أيديكم التقرير ال�سنوي عن نتائج �أعمال �شركتكم «�شركة توزيع الكهرباء
امل�ساهمة العامة» و�إجنازاتها وبياناتها املالية للعام .2016
م�ساهمينا الكرام :
لقد حافظت �شركتكم على مكانتها يف طليعة �شركات الكهرباء يف اململكة ،فبقيت
ملتزمة بتقدمي خدماتها للم�شرتكني باجلودة واجلهد املحكم احلري�ص على التفاين
والدقة ،و�ست�ستمر يف عطائها بجهود العاملني فيها على اختالف مواقعهم ،نحو
حتقيق مزيد من النجاحات وتعظيم املنجز والبناء عليه.
وملا تعلمون �أن ر�ؤية ال�شركة القائمة على حتقيق التميز يف تقدمي �سلعة الطاقة الكهربائية للم�شرتكني واالرتقاء ب�أداء
ال�شركة �إلى �أف�ضل م�ستويات االنتاجية وحتقيق عوائد مالية منا�سبة ،ف�إننا قدمنا خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع
الظروف اجلوية املختلفة ،بخا�صة يف مو�سم ال�شتاء قامت على تفعيل ق�سم ال�شكاوي واالت�صال وتوفري الأرقام املجانية
للمواطنني لإبداء مالحظاتهم ،وجتهيز غرف ال�سيطرة والتحكم يف ال�شركة والتي تتيح معرفة واقع اخلدمات الكهربائية
املقدمة يف املحافظات املعنية من املركز يف عمان ،وتوجيه العمل ملعاجلة �أية اختالالت يف احلاالت الطارئة ب�سرعة فائقة.
ولغايات �سرعة الإجناز وتلبية لطلبات امل�شرتكني قامت ال�شركة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بتخ�صي�ص غرف
عمليات مركزية موزعة على مواقع ال�شركة مربوطة بغرفة عمليات رئي�سية يف مكاتب ال�شركة الرئي�سية /عمان ب�إ�شراف
االدارة العليا لل�شركة ،ف�ض ًال عن رفع كفاءة كادر ال�شركة الفني وتعزيزه بالعدد واملواد الالزمة ال�صالح الأعطال وتوفري
�سيارات و�آليات وروافع ذات دفع رباعي جمهزة مبا ي�ساعدها على ال�سري �أثناء الثلوج والعوا�صف والظروف ال�صعبة.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني،،،
ويف �إطار احلر�ص من �شركتكم على مواكبة التطور يف جماالت خدمات الطاقة الكهربائية فقد مت البدء بتنفيذ عدد من
امل�شاريع الريادية الرئي�سية الفنية والتجارية وخدمات امل�شرتكني وو�ضع اال�ستثمارات الالزمة لها ،ففي جمال تطوير �أداء
ال�شبكات الفني مت املبا�شرة بتنفيذ م�شروع املراقبة والتحكم ( )SCADAمن خالل التعاقد مع واحدة من كربيات
ال�شركات املخت�صة يف هذا املجال ومن املتوقع �أن ينتهي العمل بامل�شروع مع نهاية العام  ،2018حيث �سيمكن كوادر ال�شركة
من املراقبة والتحكم مبحطات التحويل الرئي�سية ومعيدات الغلق على اخلطوط الهوائية يف مناطق عمل ال�شركة كافة،
الأمر الذي ي�سهم يف تطبيق معايري �أداء جودة التزويد (االنقطاعات) املقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن .
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ويف جمال الأعمال التجارية وخدمات امل�شرتكني متت املبا�شرة بتنفيذ م�شروع الفوترة والتح�صيل من خالل �شركة
متخ�ص�صة با�ستخدام �أح��د الربجميات العاملية املتطورة ،حيث ي�سهم امل�شروع يف تطوير نظام خدمات امل�شرتكني
والتح�صيل والدرا�سات املطلوبة ،وا�ستيعاب تطورات القطاع مبا فيها دخول �أنظمة الطاقة املتجددة.
كما متت املبا�شرة بتنفيذ م�شروع �سجل املوجودات الثابتة ملكونات ال�شبكة ،حيث �سيتم ح�صر مكونات النظام الكهربائي
اخلا�ص بال�شركة كافة.
وال�ستيعاب امل�شاريع الرئي�سية فقد ب�ؤ�شر بتنفيذ م�شروع مبنى جديد �إ�ضايف بجانب مبنى املكاتب الرئي�سية يف عمان،
�سي�ضم مبنى املراقبة والتحكم الرئي�سي ومركز االت�صال ( )Call centerوا�ستيعاب الكادر املعني على امل�شاريع
الرئي�سية.
ال�سادة امل�ساهمني
لقد �شكل تطويرال�شبكات الكهربائية �أهمية ق�صوى ملواكبة التو�سعات واحتياجات امل�شرتكني من جهة وحت�سني �أداء
ال�شبكات ومواجهة حاالت الطوارئ من جهة �أخرى وخ�صو�صا خالل املنخف�ضات اجلوية ،حيث عمدت ال�شركة �إلى تنفيذ
العديد من امل�شاريع التي عملت من خاللها �إلى �إمكانية تغذية املنطقة الواحدة من �أكرث من م�صدر ،بالإ�ضافة �إلى زيادة
عدد معيدات الغلق التي يتم التحكم بها عن بعد ،وعملت ال�شركة على توفري الآليات املنا�سبة للعمل وخ�صو�صا يف �أوقات
الطوارئ ،حيث مت تزويد ا�سطول النقليات بعدد من الرافعات و�سيارات الدفع الرباعي وجمنزرة �آلية يف منطقة الطفيلة
لغايات ا�ستخدامها للو�صول �إلى مواقع الأعطال خالل العوا�صف الثلجية واالجنمادات.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
�إن االلتزام بكود معايري الأداء وحتقيق ن�سبة الفقد الكهربائي كانت من �أهم الأهداف التي �سعت �شركتكم �إلى حتقيقها
خالل العام  ،2016حيث ا�ستمرت عملية متابعة املناطق لاللتزام مبعايري الأداء ومت تزويد هيئة تنظيم قطاع الطاقة
واملعادن بالتقارير املطلوبة يف الكود مبواعيدها ،ويف جمال الفقد الكهربائي عملت ال�شركة على اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتخفي�ض الفقد من جهة والعمل مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن على تعديل ن�سبة الفاقد امل�ستهدفة من الهيئة ،نظرا
لطبيعة مناطق عمل ال�شركة ولأثر �أنظمة الطاقة املتجددة ،وقد حققت ال�شركة ن�سبة الفقد امل�ستهدفة.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني،،
لعل هذه الإجنازات الآنفة الذكر ،كان من �أهم ثمارها حالة الر�ضى العام لدى املواطنني يف مناطق امتياز ال�شركة ،وهو
ما مل�سناه �أي�ض ًا يف الإعالم من �إ�شادة بجهود العاملني يف ال�شركة بخا�صة الفرق والور�ش امليدانية.
�إننا و�إذ نتعهد مبوا�صلة العمل الد�ؤوب لتحقيق ال�صالح العام يف �شركتنا مبا ي�ضمن حتقيق مزيد من الأرباح جنب ًا �إلى جنب
مع تقدمي اخلدمة املثلى للم�شرتكني واحلفاظ على ال�سالمة العامة للموظفني ،لن�ؤكد لكم �أن عمل الكوادر الفنية ما زال
محفوف ًا بالأخطار �إذ تعر�ضت بع�ض الور�ش يف امليدان �إلى حاالت اعتداء بال�ضرب من قبل بع�ض امل�شرتكني ،الأمر الذي
قابلناه بتقدمي ال�شكاوى للأجهزة املخت�صة ،و�إر�سال ور�ش �أخرى لذات املواقع التي تعر�ض فيها موظفونا لالعتداء� ،إميان ًا
منا ب�أن يف تلك املناطق من يحتاج اخلدمة وجت�سيد ًا لدورنا يف تقدمي اخلدمة املثلى يف �شتى الظروف ويف �أبلغها �صعوبة.
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ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني،،،
لقد كانت �شركتكم و�ستبقى متفاعلة مع ق�ضايا الوطن ،وج�سدت ذلك ب�أن �شاركت الأردنيني الوفاء ل�شهداءنا الأطهار،
حيث خ�ص�صت ال�شركة ا�ستجابة لنداءات العاملني ،يوم عمل جلميع املوظفني ،على �أن تقدم �أجرته لأ�سر �شهدائنا الأبرار
الذين ارتقوا يف �أحداث الكرك العام املا�ضي.
ومل تغفل �شركتكم دورها يف تنمية املجتمعات املحلية يف مناطق امتيازها وهي �إذ تقوم اليوم بالتوا�صل مع اجلهات
املخت�صة لتنفيذ �سل�سلة من امل�شاريع التعليمية والبيئية والزراعية ،فقد �سبق و�أن قامت العام املا�ضي بعدة م�شاريع خريية
ك�صيانة املدار�س و�إقامة حمالت التربع بالدم و�إقامة �سل�سلة محا�ضرات توعوية خلطر ا�ستجرار التيار الكهربائي.
وباحلديث عن ا�ستجرار الكهرباء بطرق غري م�شروعه ،ف�إن الفاقد الكهربائي ما زال ي�شكل واحدا من �أبرز ال�صعوبات
التي تواجه عمل ال�شركة� ،إذ �سجلت ع�شرات حاالت االعتداء على املحطات وال�شبكات من قبل بع�ض العابثني ،وهو ما
قابلناه بتوقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والتن�سيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ،لتفعيل
دور ال�ضابطة العدلية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق العابثني بال�شبكة الكهربائية ومكوناتها.
كما �أن �شركتكم ومن منطلق احلر�ص على تطوير كوادرها ورفع كفاءة املوظفني وحت�سني انتاجيتهم ،قامت بتوفري فر�ص
تدريبية يف مختلف املجاالت ،وذلك من خالل الدورات والربامج التدريبية والندوات وور�ش العمل الهادفة �إلى رفدهم
باخلربات الالزمة واملعرفة املطلوبة يف جمال تخ�ص�صاتهم.
ويف اخلتام نتطلع خالل العام  2017والأعوام املقبلة �أن ت�ستمر �شركتنا يف �أدائها الإيجابي ،و�أن تقدم املزيد من النجاحات،
مبا يحقق النفع العام للم�ساهمني ولل�شركة وامل�شرتكني.
وال ي�سعني �إال �أن �أتقدم �إلى م�ساهمينا وم�شرتكينا الكرام بعميق االمتنان وال�شكر على دعمهم وثقتهم ،ونعاهدهم على
موا�صلة العمل من �أجل حتقيق �أهداف ال�شركة ،كما ال يفوتني �أن �أتقدم �إلى ال�ساده �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية وجلميع العاملني بال�شكر والعرفان على جهودهم املخل�صة وعملهم الد�ؤوب ،متمني ًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
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رئي�س جمل�س الإدارة
�سمري �سعيد مراد

جمل�س الإدارة
�رشكة كهرباء اململكة ال�ستثمارات الطاقة وميثلها -:
 -1معايل ال�سيد �سمري �سعيد مراد  /رئي�س جمل�س االدارة.
� -2سعادة الدكتور عدنان محمد �سعد  /نائب رئي�س املجل�س.
 -3معايل ال�سيد عبد الكرمي املالحمة  /ع�ضو.
� -4سعادة ال�سيد حماد علي املعايطة  /ع�ضو من تاريخ .2016/4/26
� -5سعادة ال�سيد «محمد خري» ه�شام ال�صباغ  /ع�ضو من تاريخ .2016/4/26
� -6سعادة الدكتور طارق محمد حموري  /ع�ضو من تاريخ .2016/4/26
� -7سعادة الدكتور ر�سمي علي بني �سعيد  /ع�ضو من تاريخ .2016/4/26

املدير العام
املهند�س ح�سان ذنيبات
مدققو احل�سابات
ال�سادة �آرن�ست ويونغ
Ernst & Yowng
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تقرير جمل�س الإدارة

ر�ؤيــتــنــا

حتقيق التميز يف تقدمي �سلعة الطاقة الكهربائية للم�شرتكني ،واالرتقاء ب�أداء ال�شركة �إلى �أف�ضل م�ستويات الإنتاجية،
وحتقيق عوائد مالية منا�سبة.

ر�ســالــتــنــا

تدعيم وتعزيز النظام الكهربائي ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية ،وتزويد م�شرتكينا بخدمة كهربائية ذات
موثوقية عالية ،وتوريدها ب�أعلى درجات الكفاءة واجلودة .

ت�أ�سي�س ال�شركة

ت�أ�س�ست �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة  ، 1997و�سجلت بتاريخ
� 12شباط  1998يف �سجل ال�شركات امل�ساهمة العامة حتت رقم ( )335بر�أ�سمال مقداره (ع�شرة ماليني) دينار ،متلك
احلكومة منه ( )%75و�شركة الكهرباء الوطنية ( )%25مق�سم ًا �إلى �أ�سهم مت�ساوية بقيمة �إ�سمية (دينار) لل�سهم الواحد.
وتنفيذ ًا للخطط والربامج احلكومية اخلا�صة ب�إعادة هيكلة وخ�صخ�صة قطاع الكهرباء املقرة يف الت�سعينات ،و�إ�ستناد ًا
�إلى �إ�سرتاتيجية خ�صخ�صة قطاع الكهرباء التي �أقرها جمل�س الوزراء يف عام  2001و�إلى قانون الكهرباء العام امل�ؤقت
ال�صادر يف عام  ،2001فقد ا�ستُكملت عملية اخل�صخ�صة لل�شركة ،ومت توقيع االتفاقيات املرتبطة بعملية البيع ونقل ملكية
ال�شركة �إلى �شركة كهرباء اململكة لإ�ستثمارات الطاقة بتاريخ  2008/7/2وبن�سبة (.)%100

�أهداف ال�شركة ون�شاطها الرئي�سي

حدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة والرخ�صة املمنوحة لها الن�شاط الأ�سا�سي والهدف الرئي�سي لإن�شائها واملتمثل برتكيب
وت�شغيل و�صيانة نظام التوزيع �ضمن مناطق التوزيع والتزويد بالتجزئة التابعة لل�شركة ،وممار�سة �أعمال التوزيع والتزويد
بالتجزئة للطاقة الكهربائية للم�ستهلكني يف منطقة عملها �ضمن �أف�ضل املوا�صفات واملعايري النوعية ملواجهة الطلب
على الطاقة ،و�ضمان �إ�ستمرارية تزويد امل�ستهلكني ب�أعلى درجات الكفاءة وب�أقل التكاليف املمكنة ،والتعاون مع اجلهات
احلكومية املتخ�ص�صة يف جهودها الرامية �إلى حتقيق االهداف التنموية يف املجالني االقت�صادي واالجتماعي للم�ساعدة
يف بناء وتقدم املجتمع االردين.

�أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها

تقع مكاتب الإدارة الرئي�سية لل�شركة يف عمان ،وتقوم
ال�شركة مبمار�سة ن�شاطها و�أعمالها يف كل من محافظات:
الكرك ،الطفيلة ،معان ،العقبة ،ومنطقة الأغ��وار(م��ن
احلمه �شما ًال وحتى البحر امليت جنوب ًا) واملنطقة ال�شرقية
من اململكة (الروي�شد ،ال��ري���ش��ة،الأزرق وال�صفاوي)،
ح�سب ال�شكل املرفق.
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وتقدم ال�شركة خدماتها من خالل ( )31مكتب ًا موزع ًا يف مختلف مناطق التوزيع كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
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حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل

بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل يف ال�شركة لعام  )23,359,255( 2016دينار.

ال�شركات التابعة لل�شركة

�أ -يوجد �شركة تابعة واحدة لل�شركة وهي �شركة كهرباء محافظة �إربد وتالي ًا معلومات عنها:
•ا�سم ال�شركة:
�شركة كهرباء محافظة �إربد امل�ساهمة العامة.
•نوع ال�شركة:
م�ساهمة عامة محدودة.
•الن�شاط الرئي�سي لل�شركة:
ممار�سة �أعمال التوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية للم�ستهلكني يف كامل منطقة امتياز ال�شركة.
•ن�سبة ملكية ال�شركة الأم فيها:
 متتلك ال�شركة ما جمموعه (� )4,436,800سهم ًا من �أ�سهم �شركة كهرباء محافظة اربد البالغة ( )8ماليني �سهم،ومتثل ما ن�سبته ( )%55.46منها ،علم ًا ب�أن القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد تبلغ دينار اردين.
•عنوانها:
�إربد� /ص.ب ( )46رمز بريدي ( )21110هاتف )027201500( :فاك�س.)027245495( :
•عدد موظفيها :
بلغ عدد موظفي �شركة كهرباء محافظة �إربد يف نهاية عام  )1297( 2016موظف ًا.
•ال يوجد فروع لل�شركة.
					
•امل�شاريع اململوكة من قبل ال�شركة التابعه ور�ؤو�س �أموالها:
متتلك �شركة توزيع الكهرباء ن�سبة ( )%12.03بقيمة (� )171,451سهم ًا من ر�أ�س مال �شركة �صناعة املعدات
الكهربائية البالغة ( )3.75مليون دينار ،علم ًا ب�أن قيمة ال�سهم الواحد دينار ًا �أردني ًا واحد ًا ،وتقوم هذه ال�شركة
بت�صنيع محوالت توزيع الكهرباء ،وت�ستخدم ال�شركة جزء ًا من �إنتاجها.
•نبذة عامة عن ال�شركة التابعة:
�سجلت ال�شركة لدى وزارة االقت�صاد الوطني عام  1957با�سم �شركة كهرباء �إربد الأهلية و�صدر قانون امتيازها با�سم
�شركة كهرباء لواء عجلون يف عام  ،1961والذي مبوجبه ح�صلت ال�شركة على حق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
لكامل منطقة االمتياز التي ت�ضم محافظات �إربد وجر�ش واملفرق وعجلون.
14

وعليه بد�أت ال�شركة ب�إجراءات تركيب محطات التوليد والتحويل وبناء خطوط التوزيع وتنفيذ م�شاريع الكهرباء يف مدن وقرى
منطقة االمتياز وت�صفية م�شاريع الإنارة التي كانت تديرها املجال�س البلدية يف حينه ،وربطها على �شبكة كهربائية خا�صة بال�شركة.
لقد �شهدت ال�شركة منذ عام  1961تطور ًا ملحوظ ًا من حيث ات�ساع رقعة املنطقة املخدومة بالكهرباء و�أعداد املدن والقرى
املنارة ،حيث �أ�صبح عدد املدن والقرى يف نهاية عام  )326( 2016مدينة وقرية و( )927جتمعا �سكني ًا ريفي ًا ،وارتفع
ر�أ�سمال ال�شركة من (� )285ألف دينار عام  1962لي�صبح ( )10مليون دينار حالي ًا.
ومع �صدور قانون الكهرباء العام ،وت�أ�سي�س �سلطة الكهرباء الأردنية ،التي �أوكل لها مهمة توليد الطاقة الكهربائية يف
اململكة ,توقفت ال�شركة عن التوليد ب�شكل نهائي يف نهاية عام  ،1997وانح�صر عملها يف نقل وحتويل وتوزيع الطاقة
الكهربائية �ضمن منطقة االمتياز ،و�أ�صبحت ت�ستجر حاجتها من الطاقة الكهربائية من ال�شبكة الوطنية اخلا�صة ب�شركة
الكهرباء الوطنية (�سلطة الكهرباء الأردنية �سابق ًا).
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�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س االدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم
معايل ال�سيد �سمري �سعيد مراد  /رئي�س جمل�س الإدارة من تاريخ 2015/12/9
•تاريخ امليالد1957/11/12:
•تاريخ الع�ضوية2015 /11/ 5 :
املنا�صب واخلربات:
•وزير للعمل .2011/2010
•رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة ال�ضمان الإجتماعي .
•رئي�س جمل�س �إدارة التدريب املهني.
•رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتدريب والت�شغيل.
•رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
الع�ضويات احلالية:
•رئي�س جمل�س �إدارة التعليم من �أجل التوظيف.
•ع�ضو جمل�س �إدارة منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين.
•ع�ضو جمل�س االعيان حالي ًا.
•نائب رئي�س جمل�س �إدارة ميد جلف للت�أمني.
�سعادة الدكتور عدنان محمد ح�سن �سعد  /نائب الرئي�س
•تاريخ امليالد1944:
•تاريخ الع�ضوية2008/7/13 :
اخلربات العملية:
• 1983 – 1977رئي�س ق�سم البرتول يف معهد الكويت للأبحاث العلمية.
• 1990 – 1983خبري للطاقة يف منظمة الأوبك ثم م�ست�شار ل�شركات نفطية يف الكويت.
• 2003 – 1990مدير عام ل�شركات مختلقة عاملة يف جمال النفط والغاز يف دول :الكويت الأردن قطر و�أبو ظبي.
• 2003حتى الأن مدير عام �شركة التخ�صي�ص القاب�ضة  /الأردن.
•حا�صل على (� )6شهادات يف الإدارة من �أوهايو يف �أمريكا و (� )3شهادات تقدير يف الإدارة العامة من �أبو ظبي
و�سوريا وم�صر ,م�سجل با�سمه ( )3حقوق اخرتاع.
الع�ضويات احلالية وال�سابقة:
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة كهرباء �إربد.
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة كهرباء اململكة حتى نهاية العام .2012
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�سعادة ال�سيد حماد علي املعايطة  /ع�ضو جمل�س الإدارة
•تاريخ امليالد1944 :
•تاريخ الع�ضوية2016/4/26 :
املنا�صب واخلربات:
•موظف يف وزارة الداخلية الإدارة.
•رئي�س بلدية.
الع�ضويات ال�سابقة واحلالية :
•ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ملحافظة الكرك �أربع دوارت.
•ع�ضو جمل�س الأعيان .1997 – 1993
•ع�ضو جمل�س الأعيان  – 2012ولغاية الآن.
•ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي.
•ع�ضو جمل�س كلية احلقوق جامعة م�ؤتة.
•ع�ضو جمل�س م�ؤ�س�سة �إعمار الكرك.
•ع�ضو املجل�س الوطني اال�ست�شاري ملجل�س النواب .80 – 78
•ع�ضو املجل�س الوطني اال�ست�شاري ملجل�س النواب .82 – 80
•ع�ضو املجل�س الوطني اال�ست�شاري ملجل�س النواب .84 – 82
معايل ال�سيد عبد الكرمي املالحمة  /ع�ضو جمل�س الإدارة
•تاريخ امليالد1952 :
•تاريخ الع�ضوية2015/2/1:
املنا�صب واخلربات:
•وزير ًا لل�ش�ؤون الربملانية ,ومحافظ ًا يف وزارة الداخلية لعدة محافظات.
•نائب ًا لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة الفو�سفات امل�ساهمة العامة (.)2016/4/15-2012/6/20
•رئي�س ًا لهيئة مديري ال�شركة الهندية الأردنية للكيماويات (.)2016-2013
•رئي�س ًا لهيئة مديري �شركة مناجم التطوير والتعدين (.)2016-2013
ع�ضوية جمال�س الإدارات وال�شركات واجلامعات:
•نائب ًا لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة كهرباء محافظة �إربد اعتبار ًا من  2011/8/18حتى الآن.
•رئي�س ًا ملجل�س �إدارة �شركة كهرباء محافظة اربد (.)2002 -1999
•رئي�س ًا ملجل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء (.)2011/8/18 -2006/6/19
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�سعادة ال�سيد محمد خري ه�شام ال�صباغ  /ع�ضو جمل�س الإدارة:
•تاريخ امليالد1962/6/16 :
•تاريخ الع�ضوية2016/4/26 :
املنا�صب واخلربات:
•م�ست�شار قانوين  /محامي.
•�شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة:
 ع�ضو جمل�س �إدارة (.)2016/4 رئي�س اللجنة املالية والإدارية. نائب رئي�س جلنة العطاءات املركزية.•امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي:
 ع�ضو جمل�س الت�أمينات (نائب الرئي�س). ع�ضو جلنة �ش�ؤون ال�ضمان لغاية �شهر .2016/4الع�ضويات ال�سابقة:
•رئي�س املحكمة الع�سكرية (.)2013 – 2009
•ع�ضو محكمة ع�سكرية وم�ست�شار قانوين (.)2009 – 2004
�سعادة الدكتور ر�سمي علي محمد بني �سعيد  /ع�ضو جمل�س الإدارة
• تاريخ امليالد1968 :
• تاريخ الع�ضوية2016/4/26 :
املنا�صب واخلربات:
•املدير التنفيذي � /صندوق الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة (.)JREEEF
•عمل مدير ًا تنفيذي ًا لعدة م�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص وم�شاريع دولية مانحة.
•م�ست�شار وخبري يف جمال تطوير الأعمال وبناء امل�ؤ�س�سات .
•خبري يف جمال التميز امل�ؤ�س�سي.
•مقيم معتمد ( )AFQMجلوائز التميز احلكومي يف �أبوظبي ،دبي ،عجمان ،ال�شارقة والأردن.
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�سعادة الدكتور طارق محمد خليل حموري  /ع�ضو جمل�س الإدارة
•تاريخ امليالد1975/10/5 :
•تاريخ الع�ضوية2016/4/26 :
املنا�صب واخلربات:
•�أ�ستاذ م�شارك  /كلية احلقوق – اجلامعة الأردنية ( – 2011حتى الآن).
•�شريك � /شركة احلموري وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ( – 2004حتى الآن).
•�أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو  /كلية احلقوق – اجلامعة الأردنية ( – 2004حتى الآن).
ع�ضويات جمال�س الإدارة وال�شركات واجلامعة احلالية:
•ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي ( – 2011حتى الآن).
•ع�ضو جمل�س �إدارة املعهد الق�ضائي ( – 2015حتى الآن).
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�سمرا لتوليد الكهرباء ( – 2015حتى الآن).
•ع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأهلي الأردين (  – 2017حتى الآن).
ع�ضويات جمال�س الإدارة وال�شركات واجلامعات ال�سابقة:
•رئي�س الدائرة القانونية  /اجلامعة الأردنية (.)2012
•عميد كلية احلقوق  /اجلامعة الأردنية (.)2014 – 2012
•ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة جدارا (.)2008 – 2006

19

�أ�سماء �أع�ضاء الإدارة العليا لل�رشكة ونبذة تعريفية عن كل منهم
م .ح�سان �أحمد �سالمة ذنيبات  /املدير العام
•تاريخ امليالد 1957 :
•تاريخ التعيني 1981/ 11/ 7 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /قوى 1981
اخلربات العملية:
• 1981عمل يف عدة مواقع وظيفية يف منطقة توزيع الكرك والطفيلة ابتدا ًء من مهند�س كهرباء ،ثم مدير منطقة ،ثم
مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع كهرباء الكرك حتى تاريخ .2014/4/20
•نائب ًا للمدير العام لل�شركة من تاريخ  2014/4/21ولغاية .2014/4/29
•مدير ًا عام ًا لل�شركة بالإنابة من تاريخ  2014/4/30ولغاية .2014/12/31
•ع�ضو ًا يف هيئة املديرين يف �شركة �صناعة املعدات الكهربائية من �شهر (.)2014/6
•ع�ضو ًا يف اللجنة التوجيهية العليا مل�شروع كهربة الريف الأردين من �شهر (.)2014/5
•رئي�س ًا للجنة التوزيع يف االحتاد العربي للكهرباء.
• 2015/1/1وحتى الآن مدير ًا عام ًا لل�شركة.
م .رمي «محمد �سعيد» �أحمد حمدان  /نائب املدير العام وم�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون التنظيم
والتخطيط  /املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1969 :
•تاريخ التعيني 1993/2/20 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1993/
اخلربات العملية:
• 2008 - 1993تدرجت يف عدة مواقع وظيفية ابتدا ًء من مهند�سة درا�سات �إلى رئي�س ق�سم درا�سات امل�شرتكني ثم
مدير ًا لدائرة التخطيط.
• 2009 - 2008م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية.
•� 2008/8أمني �سر جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة وحتى .2013/9/19
• 2008/8ولغاية � 2015/12/31أمني �سر جمل�س الإدارة .
• 2005وحتى الآن ع�ضو ًا يف جلنة التخطيط املنبثقة عن االحتاد العربي للكهرباء.
• 2009 /8/10وحتى الآن م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون التنظيم والتخطيط.
• 2015/7/1وحتى الآن نائب املدير العام.
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م .محمد امحمد �سليمان املزايدة  /املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء معان
•تاريخ امليالد 1957 :
•تاريخ التعيني 1981/12/2 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /قوى 1981
اخلربات العملية:
• 1992-1981تدرج يف العمل من مهند�س كهرباء �إلى مدير دائرة كهرباء الطفيلة يف �سلطة الكهرباء الأردنية.
• 1992وحتى الآن مدير تنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء معان.
م .عدنان فالح م�صلح الهباهبة  /م�ست�شار املدير العام
•تاريخ امليالد 1958 :
•تاريخ التعيني 1990/3/3 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1983/
اخلربات العملية:
• 1990 - 1983مهند�س مقيم و�إ�شراف على �أعمال التمديدات الكهربائية للمباين وامل�صانع.
• 2002 - 1990عمل مهند�س توزيع ثم مدير ًا ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة يف �شركة توزيع الكهرباء (�سلطة الكهرباء
الأردنية �سابق ًا).
• 2006 - 2003رئي�س ًا لق�سم اخلطوط يف منطقة معان يف �شركة الكهرباء الوطنية.
• 2008 - 2007مدير ًا للدائرة الفنية يف منطقة توزيع كهرباء الكرك.
• 2012 - 2008مدير ًا لدائرة ال�صيانة والت�شغيل يف منطقة توزيع كهرباء العقبة ،ثم مدير ًا تنفيذي ًا لنف�س املنطقة.
• 2014/5/30 – 2012/10مدير ًا تنفيذي ًا يف املكاتب الرئي�سية.
• 2014/6/1ولغاية  2016/10/8مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع كهرباء العقبة.
• 2016/10/9وحتى الآن م�ست�شار ًا للمدير العام.
م� .سعيد حامد محمد عبيدات  /املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء وادي الأردن وال�شرقية
•تاريخ امليالد 1960 :
•تاريخ التعيني 1991/11/9 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1989/
اخلربات العملية
• 2000 - 1991مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء معان.
• 2000وحتى الآن تدرج يف عدة منا�صب وظيفية يف منطقة وادي الأردن وال�شرقية ابتدا ًء من رئي�س الق�سم الفني ثم
مدير ًا للدائرة الفنية وانتها ًء باملدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء وادي الأردن وال�شرقية منذ تاريخ .2010/6/15
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ال�سيد فرا�س فاروق كمركجي  /م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املاليـة  /املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1968 :
•تاريخ التعيني 1999/11/30 :
•بكالوريو�س محا�سبة � ،1992/شهادة (2001 /)ACPA
اخلربات العملية:
• 1999 -1992عمل محا�سب ًا ومدقق ًا مالي ًا يف �شركات متعددة.
• 2004 -1999محل ًال مالي ًا � /إدارة ال�ش�ؤون املالية.
• 2007-2004رئي�س ًا لق�سم املراجعة الداخلية  /دائرة املالية واحل�سابات.
• 2010 -2007مدير ًا للدائرة املالية.
• 2010/5/10وحتى الآن م�ساعد ًا للمدير العام لل�ش�ؤون املالية.
•�أمين ًا ل�سر اللجنة املالية والإدارية املنبثقة عن جمل�س الإدارة لغاية تاريخ .2015/12/31
• 2016 /1/1وحتى الآن �أمين ًا ل�سر جمل�س الإدارة .
م .يا�سني محمد �آل خطاب  /م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية  /املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1970 :
•تاريخ التعيني 1992/8/23 :
•بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية 1992 /
اخلربات العملية:
•عمل يف �سلطة الكهرباء الأردنية ،ومن ثم �شركة الكهرباء الوطنية ،حيث تدرج يف الوظائف التالية-:
• 1994/12/30 –1992/8/23مهند�س ًا متدرب ًا.
• 1999/2/22 – 1994/12/31مهند�س ًا /دائرة اللوازم وامل�ستودعات.
• 2006/12/31 -1999/2/23رئي�س ًا لق�سم املواد وامل�ستودعات /دائرة اللوازم وامل�ستودعات.
•بتاريخ  2007/1/1مت �إعارته من �شركة الكهرباء الوطنية �إلى �شركة توزيع الكهرباء ،ليعمل مدير ًا لدائرة النقليات.
• 2007/6/1مت تعيينه مدير ًا لدائرة النقليات يف �شركة توزيع الكهرباء.
• 2013/5/1وحتى الآن م�ساعد ًا للمدير العام لل�ش�ؤون الإدارية.
املهند�س �سهم املجايل  /املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الكرك
•تاريخ امليالد 1976 :
•تاريخ التعيني 1999/11/17 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /قوى 1999
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اخلربات العملية:
• 1999/11/17مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء الكرك.
• 2007/3/14 – 2004/2/5تكليف القيام ب�أعمال رئي�س ق�سم الت�صميم والرتكيبات بالوكالة منطقة توزيع كهرباء الكرك.
• 2009/7/10 – 2007/3/15رئي�س ًا لق�سم الت�شغيل وال�صيانة يف الدائرة الفنية  /منطقة توزيع كهرباء الكرك.
• 2014/4/20 – 2009/7/11مدير ًا للدائرة الفنية يف منطقة توزيع كهرباء الكرك.
• 2014/4/21وحتى الآن مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع كهرباء الكرك.
م .خالد الزيدانيني /املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء العقبة
•تاريخ امليالد 1973 :
•تاريخ التعيني 1993/12/2 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /قوى 2003
اخلربات العملية:
• 2007/7/31 – 2004/1/1مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
• 2005/3/16تكليف القيام ب�أعمال رئي�س الق�سم الفني يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
• 2007/6/23نقل �إلى منطقة توزيع كهرباء العقبة بنف�س م�سماه الوظيفي (رئي�س ق�سم).
• 2009/10/31 – 2007/8/1رئي�س ًا لق�سم الت�شغيل وال�صيانة  /الدائرة الفنية يف منطقة توزيع كهرباء العقبة.
• 2009/11/1مدير ًا لدائرة ال�صيانة والت�شغيل يف العقبة.
• 2012/10/1نقل �إلى منطقة توزيع كهرباء الكرك.
• 2014 /4/20 - 2014/2/15مدير ًا لدائرة كهرباء وادي مو�سى وال�شوبك.
• 2014 /4/21ولغاية  2016/10/8مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
• 2016/10/9وحتى الآن مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع العقبة.
م .بدر مو�سى ط�شطو�ش  /م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية /املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1968 :
•تاريخ التعيني 1993/2/1 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية1992 /
اخلربات العملية:
• 2009/9 -1993تدرج يف عدة مواقع وظيفية يف منطقة توزيع كهرباء العقبة ابتدا ًء من مهند�س كهرباء ،ومن ثم
رئي�س ًا للق�سم الفني ومدير ًا للدائرة الفنية ،ومن ثم مدير ًا لدائرة ال�شبكات الكهربائية.
• 2012/9 -2009/10مدير ًا لدائرة امل�شاريع – ال�ش�ؤون الفنية.
• 2014/5/31 – 2012/10مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع كهرباء العقبة بالوكالة.
• 2014/6/1ولغاية تاريخ  2015/9/30مدير ًا لدائرة الهند�سة والت�شغيل  /املكاتب الرئي�سية.
• 2015/10/1وحتى الآن م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية.
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م .عبد احلفيظ اخللفات  /املدير التنفيذي ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة بالوكالة
•تاريخ امليالد 1978 :
•تاريخ التعييني 2004/7/18 :
•بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /قوى .2004
اخلربات العملية:
 2004/7/18مهند�س كهرباء يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
•	
 2008/4/24رئي�س ًا لق�سم ال�شبكات واملحطات يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة.
•	
 2016/10/8 -2013/10/1مدير ًا للدائرة الفنية يف منطقة توزيع كهرباء الطفيلة .
•	
 2016/10/9وحتى الآن مدير ًا تنفيذي ًا ملنطقة توزيع كهرباء الطفيلة بالوكالة.
•	
الدكتور يحيى محمد مفلح الق�ضاة � /أمني �سر جلان العطاءات  /املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1969 :
•تاريخ التعيني 1996/1/20 :
•بكالوريو�س محا�سبة  - 1995/ماج�ستري محا�سبة -2005 /دكتوراة محا�سبة2015 /
اخلربات العملية:
• 1997 – 1996محا�سب ًا يف ق�سم الت�أمني  -الدائرة املالية � /سلطة الكهرباء الأردنية.
• 1999 – 1997محا�سب ًا يف ق�سم التمويل  -الدائرة املالية � /شركة الكهرباء الوطنية.
• 2000 – 1999محا�سب ًا يف ق�سم التخطيط املايل واخلزينة  -دائرة املالية واحل�سابات � /شركة توزيع الكهرباء.
• 2004 – 2000رئي�س ًا لق�سم املراجعة الداخلية  /دائرة املالية واحل�سابات.
• 2007 – 2004رئي�س ًا لق�سم التخطيط املايل  /دائرة املالية واحل�سابات.
• 2007وحتى الآن مدير ًا لأمانة �سر جلان العطاءات � -أمني �سر جلنتي العطاءات املركزية والفرعية.
• 2012 – 2009مدير ًا لدائرة اللوازم وامل�ستودعات /م�ساعدية ال�ش�ؤون املالية يف ال�شركة.
ال�سيد حمزة محمود عبد اللطيف الرببراوي  /مدير دائرة التدقيق الداخلي/املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1965 :
•تاريخ التعييني 1993/9/26 :
•بكالوريو�س محا�سبة 1989 /
اخلربات العملية:
• 1993 – 1989محا�سب � /شركات متعددة.
• 2008 – 1993مدقق ًا داخلي ًا ل�سلطة الكهرباء االردنية حتى عام � ،1997شركة الكهرباء الوطنية حتى عام ،1999
�شركة توزيع الكهرباء حتى عام .2008
• 2010 – 2008رئي�س ق�سم التدقيق الداخلي � /شركة توزيع الكهرباء.
•� 2013/9/22أمني �سر جلنة التدقيق املنبثقة عن املجل�س ولتاريخه.
• 2010مدير ًا لدائرة التدقيق الداخلي ولتاريخه.
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ال�سيد ب�شار اجلعربي /مدير دائرة احلا�سوب
•تاريخ امليالد 1973 :
•تاريخ التعيني 2003/7/28 :
•بكالوريو�س برجمة كمبيوتر1996 /
اخلربات العملية:
• 2007/3/23 – 2003/7/28عمل بوظيفة محلل مربمج.
• 2010/11/31 – 2007/3/24رئي�س ًا لق�سم تطوير االنظمة.
• 2010/12/1وحتى الآن مدير ًا لدائرة احلا�سوب .
الأ�ستاذ زكريا فالح خليل املجايل  /مدير دائرة ال�ش�ؤون القانونية  /املكاتب الرئي�سية
•تاريخ امليالد 1964 :
•تاريخ التعيني 2002/2/9 :
•بكالوريو�س قانون1987 /
اخلربات العملية:
• 2002 – 1993محامي ًا ومزاو ًال لدى كافة املحاكم.
• 2007 – 2002محامي ًا لدى �شركة توزيع الكهرباء.
• 2007وحتى الآن مدير ًا للدائرة القانونية يف ال�شركة.
• 2016/1/1وحتى الآن �أمين ًا ل�سر اللجنة املالية والإدارية املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
م .عبد الرحمن كمال نزال  /مدير دائرة الت�صنيع
•تاريخ امليالد 1960 :
•تاريخ التعيني 1985/5/20 :
•بكالوريو�س هند�سة مدنية 2007/
اخلربات العملية:
 1985وحتى الآن تدرج يف العمل يف عدة مواقع وظيفية بداي ًة يف منطقتي العقبة والطفيلة ،ومن ثم يف املكاتب الرئي�سية
ودائرة الت�صنيع ،حيث عمل يف وظائف فنية ،ومن ثم مهند�س ًا مدني ًا  ،ثم مت ترفيعه �إلى وظيفة رئي�س ق�سم �ضبط اجلودة،
الى �أن مت ترفيعه بتاريخ  2016/8/1ليعمل بوظيفة مدير ًا لدائرة الت�صنيع حتى الآن.
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�أ�سماء كبار مالكي �أ�سهم ال�شركة الذين ميلكون ( %5ف�أكرث) من ر�أ�س مال ال�شركة وعدد الأ�سهم اململوكة
لكل منهم يف عام  2016مقارنة مع عام :2015

•الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها و�أ�سواقها الرئي�سية وح�صتها من ال�سوق
املحلي وكذلك ح�صتها من الأ�سواق التجارية:

ال يوجد لل�شركة �أي مناف�س �ضمن قطاع ن�شاطها ،حيث �أنها تعمل مبوجب رخ�صة للتوزيع والتزويد بالتجزئة اعتبار ًا من
تاريخ � 2008/7/2ضمن منطقة محددة لها.

-

-

-
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•درجة االعتماد على موردين محددين و�/أو عمالء رئي�سيني «محلي ًا وخارجي ًا» يف حال
كون ذلك ي�شكل « »%10من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو املبيعات �أو الإيرادات على التوايل:

تعتمد ال�شركة ب�شكل رئي�سي على �شراء الطاقة الكهربائية من �شركة الكهرباء الوطنية وبيعها للم�شرتكني يف مناطقها
�ضمن تعرفة محددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
تعترب �شركة مياه الأردن (مياهنا) من العمالء الرئي�سيني لل�شركة ،حيث �شكلت قيمة الطاقة املباعة ل�شركة مياهنا
خالل عام  2016ما ن�سبته ( )%18.6من �إجمايل قيمة مبيعات ال�شركة ،وذلك عن ا�ستهالك الطاقة الكهربائية
ملختلف م�شاريعها والتي ترتكز يف الزارة /ماعني ومياه ال�صبيحي و�آبار مياه �أبو الزيغان.
•احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها:
قانون الكهرباء العام امل�ؤقت رقم ( )64لعام  ،2002والذي �صدر بتاريخ  ،2002/8/27بهدف تطوير قطاع الكهرباء
يف اململكة.
تعمل ال�شركة مبوجب رخ�صة للتوزيع والتزويد بالتجزئة اعتبار ًا من تاريخ � ،2008/7/2صادرة عن هيئة تنظيم قطاع
الطاقة واملعادن وهي �سارية املفعول ملدة ( )25عام ًا.
يتم �إعفاء ال�سلع الر�أ�سمالية واملواد والأجهزة واللوازم الإنتاجية ،التي تدخل يف �صلب م�شاريع ال�شركة من الر�سوم
اجلمركية وال�ضريبة العامة على املبيعات ا�ستناد ًا �إلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )3188املتخذ يف جل�سته املنعقدة
بتاريخ  2000/2/29واملبلغ لل�شركة مبوجب كتاب رئا�سة الوزراء رقم ( )2828/4/11/12تاريخ  2000/3/2وكتاب
رئا�سة الوزراء رقم ( )1604/4/11/12تاريخ .2010/1/21
ت�ضمن احلكومة لل�شركة حتقيق حد �أدنى من الأرباح ال�سنوية مل�ساهميها ا�ستناد ًا ملنهجية التعرفة الكهربائية امللحقة
برخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة ،والتي حتدد عائد لل�شركة بن�سبة ( )%10من الأ�صول الثابتة املمولة من ال�شركة.
ال يوجد �أي براءات اخرتاع ح�صلت ال�شركة عليها.

القرارات ال�صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها �أثر على عمل ال�شركة
�أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية:

•مت تعديل تعرفة اجلملة للطاقة الكهربائية املباعة من �شركة الكهرباء الوطنية ل�شركة توزيع الكهرباء خالل عام
 ، 2016حيث �إ�ستمر العمل مبوجب التعرفة الكهربائية اعتبار ًا من  2016/1/1ولغاية .2016/12/31

املخاطر التي تواجه ال�شركة:

•ال يوجد مخاطر من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري عليها.
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الهيكل التنظيمي لل�رشكة لعام 2016
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عدد موظفي ال�شركة وال�شركة التابعة وفئات ت�أهيلهم

بلغ �إجمايل عدد موظفي ال�شركة حتى نهاية العام ( )1453موظف ًا ،يف حني بلغ عدد موظفي ال�شركة التابعة ()1297
موظف ًا ،مق�سمني ح�سب م�ؤهالتهم العلمية.
عدد املوظفني العاملني يف ال�شركة ويف ال�شركة التابعة (�شركة كهرباء محافظة �إربد) وفئات ت�أهيلهم.

برنامج التدريب والت�أهيل ملوظفي ال�شركة

تويل ال�شركة االهتمام بت�أهيل وتطوير الكادر الب�شري من �أجل حتقيق �أهدافها وتطوير م�ستوى �إنتاجيتهم ،وخالل عام
 2016عملت على تطوير وتنمية �أداء العاملني فيها ،من خالل �إيفادهم يف دورات تدريبية يف مختلف املجاالت :الفنية،
واملالية ،والإدارية ،وامل�شاركة بالندوات وامل�ؤمترات العلمية الداخلية واملهمات الر�سمية ذات ال�صلة بطبيعة العمل.
الدورات التدريبية و ور�ش العمل والندوات وامل�ؤمترات واملهمات الر�سمية اخلارجية ،وعدد امل�شاركني
بها خالل العامني (: )2016-2015
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كما تو�ضح اجلداول التالية( :الربامج التدريبية ،ور�ش العمل ،امل�ؤمترات ،الندوات ،والأيام العلمية ،و�أعداد املوظفني
امل�شاركني فيها خالل عام (:)2016

الدورات التدريبية

الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية خالل العام 2016

14001:2015

9001:2015
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ور�ش العمل التدريبية

ور�ش العمل التدريبية الداخلية واخلارجية خالل العام 2016

5

4

9001:2015
2016
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الندوات التدريبية
امل�شاركة يف الندوات التدريبية الداخلية واخلارجية خالل العام 2016

امل�ؤمترات
امل�شاركة يف امل�ؤمترات الداخلية واخلارجية خالل العام 2016
2016

2016

الأيام العلمية
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امل�شاركة يف الأيام العلمية الداخلية واخلارجية خالل العام 2016

اجنازات عام  2016يف �أرقام
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االجنازات التي حققتها ال�رشكة خالل ال�سنة املالية

�أو ًال :الإجنازات الإدارية
تطور العاملني يف ال�شركة
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن موظفيها هم ر�أ�سمالها الب�شري ،و�أنهم عماد جناحها وحتقيق �أهدافها واملنطلق لزيادة الإنتاجية فيها،
ومن هنا �أولت اهتمام ًا بالغ ًا بتطوير قدرات املوظفني وت�أهيلهم ،وا�ستقطاب القوى الب�شرية امل�ؤهلة القادرة على اال�ستجابة
الحتياجات العمل املختلفة.
 بلغ عدد املوظفني يف ال�شركة حتى نهاية العام ( )1453موظف ًا ،منهم (  )1266موظف ًا يعملون �ضمن ن�شاط التوزيعو( )84موظف ًا يعملون �ضمن ن�شاط الت�صنيع ،و( )14يعملون بالأجور اليومية ،و ( )89متدرب ,وقد انتهت خدمات
( )31موظف ًا لأ�سباب مختلفة.
 وتتوزع العمالة امل�شار �إليها وفق ًا ملجال الوظائف التي ي�شغلونها و�أماكن العمل وامل�ؤهالت العلمية واملهنية التي يحملونهاعلى النحو التايل -:
�أعداد العاملني يف ال�شركة ح�سب نوع التعيني للأعوام ()2016 - 2012

�أعداد العاملني (موظفني ،مياومة ،فنيني ،متدربني) يف ال�شركة ح�سب اجلن�س لعام 2016
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�أعداد العاملني يف ال�شركة ح�سب جمال الوظيفة للأعوام ()2016 - 2012

توزيع العاملني يف ال�شركة ح�سب منطقة العمل للأعوام ()2016 - 2012

توزيع العاملني يف ال�شركة ح�سب منطقة العمل للأعوام ()2016 - 2012
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تطوير �أنظمة وتعليمات و�أدلة و�إجراءات العمل
�سعيا لرفع م�ستوى الوعي االداري لدى جميع موظفي ال�شركة و�إ�ستمرار ًا لنهج ال�شركة يف االرتقاء مب�ستويات الأداء
امل�ؤ�س�سي وتطوير وتب�سيط �إجراءات العمل واخلدمات املقدمة للم�شرتكني ،فقد عمدت �إدارة ال�شركة �إلى اال�ستعانة مبا
وفرته التقنيات احلديثة من معطيات ت�ساعد على حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة �إلى جانب �إلقاء ال�ضوء على
مختلف جوانب عمليات التطوير االداري والتي �شملت( :االنظمة والتعليمات� ،أدلة العمل املختلفة ،الهياكل التنظيمية)،
ومن ابرز الإجنازات يف هذا املجال-:

الأنظمة الداخلية

مت �إجراء بع�ض التعديالت ال�ضرورية على االنظمة الداخلية ذات ال�صلة باملوظفني وذلك بهدف حتقيق املزيد من الرعاية
للعاملني يف ال�شركة والتي �شملت:
•نظام موظفي ال�شركة.
•النظام الداخلي لتنظيم العمل.
•نظام �صندوق الت�أمني االجتماعي للموظفني.
•نظام �صندوق االدخار.

التعليمات التنظيمية

مت �إجراء التعديالت الالزمة على التعليمات التنظيمية التالية:
•التعليمات التنظيمية اخلا�صة بحوافز ومكاف�آت موظفي ال�شركة.
•تعليمات بدل املوقع.
•التعليمات التنظيمية اخلا�صة مبنح القرو�ض وامل�ساعدات للموظفني من قبل �صندوق الت�أمني االجتماعي.
•التعليمات التنظيمية اخلا�صة مبتدربي مركز التدريب الكهربائي.
•التعليمات التنظيمية اخلا�صة بتخويل موظفي ال�شركة لقيادة مركبات ال�شركة والقيام ب�أعمال التوني�ش.

�أدلة العمل املختلفة

مت حتديث �أدلة العمل املختلفة  ،وهي:
•�أدلة ال�صالحيات اخلا�صة مبجل�س االدارة ورئي�س املجل�س.
•دليل ال�صالحيات اخلا�ص باملدير العام.
•دليل ال�صالحيات اخلا�ص بالوظائف القيادية واال�شرافية لكافة اجلوانب املالية واالدارية والفنية .
•دليل �صالحيات اللجان.
•دليل ار�شادي لتعليمات وقواعد ال�سالمة العامة.
•دليل املوظف واملتدرب .
•الدليل التنظيمي.
•�أدلة الو�صف الوظيفي (الوظائف /االق�سام).
•دليل �إجراءات العمل.
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الهيكل التنظيمي لل�شركة

مت �إجراء التعديالت الالزمة على الهيكل التنظيمي لل�شركة جلميع مناطق عمل ال�شركة وفق ًا ملا �إقت�ضته طبيعة العمل.

الإمتيازات الوظيفية

�إ�ستمرت ال�شركة مبنح موظفيها العديد من الإمتيازات الوظيفية منها:
•خ�صم كهرباء بن�سبة ( )%75على اال�ستهالك ال�شهري للمعينني قبل .2013/8/15
•اال�شرتاك يف �صناديق :الت�أمني االجتماعي والت�أمني ال�صحي ،والإ�سكان ،االدخار ،والت�أمني ال�صحي بعد التقاعد.
•�إ�شراك جميع املوظفني ب�أحكام قانون ال�ضمان االجتماعي ،وبولي�صة الت�أمني على احلياة و�ضد احلوادث.
•رواتب  :الثالث ع�شر ،والرابع ع�شر ،واخلام�س ع�شر.
•�صرف منحة درا�سية جزئية لكافة �أبناء العاملني يف ال�شركة ممن انهوا الثانوية العامة و�إنطبقت عليهم ال�شروط
الواردة يف التعليمات التنظيمية اخلا�صة بذلك خالل عام .2016
•�صرف احلوافز ال�سنوية ،وذلك بنا ًء على التعليمات التنظيمية التي �أ�صدرت لهذه الغاية.

منجزات تطويرية �أخرى

حر�ص ًا من ادارة ال�شركة على حتقيق التوا�صل بني جميع املوظفني على مختلف م�ستوياتهم الوظيفية ،ونقل املعرفه لكافة
العاملني ,فقد مت �إجراء مايلي:
•عك�س كافة التحديثات التي متت على النظام املحو�سب اخلا�ص بذلك على موقع ال�شركة االلكرتوين ،ليت�سنى جلميع
املوظفني االطالع على االنظمة والتعليمات و�أدلة واجراءات العمل املعمول بها يف ال�شركة.
•حو�سبة املنح الدرا�سية املمنوحة البناء العاملني يف ال�شركة.
•تنفيذ ًا لالتفاقية املربمة مع ( )USAIDالرامية الى حت�سني م�شاركة املر�أة يف قطاع الطاقة ،فقد مت عقد �إجتماع
عام ملوظفات ال�شركة يوم ،2016/3/21كما مت عقد لقاء لبنات املوظفني واملوظفات يوم  2016/8/15تخلله العديد
من االن�شطة والفعاليات.
•تقدمي �إ�ست�شارات �إدارية وفنية ومالية مختلفة جلهات خارجية.
•ا�صدار اعداد جديدة من ن�شرة �إ�ضاءات ال�صادرة عن ق�سم العالقات العامة يف دائرة اخلدمات االدارية ،تت�ضمن
ابرز املوا�ضيع املتعلقة بالعمل واالخبار االجتماعية املتعلقة مبوظفي ال�شركة.
•�إ�ستمرارية العمل مع املديرية العامة لقوات الدرك ومديرية االمن العام ،وذلك لتقدمي الدعم واحلماية الالزمة
ملمتلكات وموظفي ال�شركة �أثناء ت�أدية عملهم ل�ضبط �أي��ة �إع�ت��داءات على خطوط الكهرباء واملعدات واملن�ش�آت
الكهربائية التي تقع �ضمن مناطق عمل ال�شركة.
•و�ضع خطة �إعالمية متكاملة تعنى ب�أدق التفا�صيل املهنية والفنية واالدارية واملالية ،ل�صياغة ر�سالة اعالمية متكاملة
عن ال�شركة لتحقيق الكثريمن الفوائد واملكا�سب املبا�شرة وغري املبا�شرة عن ال�شركة ،تعمل على بناء وتوطيد العالقات
مع مختلف و�سائل االعالم ،ون�شر الوعي والثقافة حول اال�ستخدام االمثل والآمن للتيار الكهربائي واالهتمام بو�سائل
ال�سالمة العامة ،ت�سويق ال�شركة اعالمي ًا لدى الغري مع جمهور امل�ستهلكني واملجتمع املحلي ،مبا يعك�س ال�صورة
احلقيقية لعمل ال�شركة ،من خالل ت�صوير فيلم تلفزيوين ق�صري عن ال�شركة يت�ضمن ( نبذه عن ال�شركة ،لقاءات،
مقابالت ،م�شاريع� ،إجنازات ...الخ) ،وحتديثه كلما تطلب االمر.
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الأر�شفة االكرتونية

مت �أر�شفة ملفات خدمات امل�شرتكني يف مختلف مناطق ال�شركة من خالل �شركة محلية متخ�ص�صة يف هذا العمل ،وذلك
بهدف حماية املعلومات والبيانات يف امللفات من التلف وال�ضياع ،واخت�صار الوقت واجلهد و�سرعة الو�صول الى املعلومات،
مبا يتما�شى مع ر�ؤية ور�سالة ال�شركة لتقدمي اخلدمة للم�شرتكني ب�أعلى درجات ال�سرعة واملوثوقية ،ودعم نظام الفواتري
احلايل يف ال�شركة مبا ي�سهل تتبع امللف التاريخي لكل م�شرتك ،حيث مت ار�شفة جميع ملفات خدمات امل�شرتكني القدمية
وموزعه على النحو التايل :

كما مت ار�شفة ما يلي :

 -كما يتم حالي ًا وب�شكل يومي �أر�شفة جميع ملفات امل�شرتكني اجلدد يف كافة مناطق عمل ال�شركة.
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النقليـــــــات

ا�ستمرار ًا لنهج ال�شركة بتعزيز اخلدمات الت�سهيلية ملختلف �أعمالها وب�أق�صى درجة اجلاهزية ،فقد مت تنفيذ العديد من
الإجراءات الرامية لرفع �أداء النقليات يف ال�شركة ومنها:
•تنفيذ برامج ال�صيانة الوقائية املقررة وعمليات �إ�صالح املركبات باالعتماد اال�سا�سي على ا َمل�شغل الرئي�سي ،حيث
مت �إجراء ما يقارب ( )694حالة �صيانة موزعة ما بني خفيفة ومتو�سطة و�شاملة يف امل�شغل ،و�شملت اعمال ال�صيانة
معظم مركبات ال�شركة من بكبات دفع رباعي ،و�سيارات �شحن متو�سطة ،وبا�صات ركوب و�سيارات �صالون ،وجيب
ميداين ،واجراء ال�صيانة اخلفيفة لبع�ض االليات ،باال�ضافة الى �شطب املركبات ذات الكلف العالية يف ال�صيانة
والتي �إنتهى عمرها الت�شغيلي والبالغة ( )12مركبة.
•مت رفد ال�شركة بالعديد من املركبات والآليات امليدانية والبا�صات التي ت�ساعد على الإجناز وخدمة امل�شرتكني،حيث
مت �شراء ( )17بك �أب(  ) 4*4و�شحن متو�سط باال�ضافة لبا�ص نقل موظفني عدد ( ،)2كما مت �شراء اليات خا�صة
ت�ستخدم يف الظروف اجلوية ال�صعبة مثل جمنزرة عدد ( ، )1روافع انارة جمهزة على مركبات ذات دفع رباعي
عدد( ، )6باال�ضافة الى ون�شات هيدروليكيه عدد ( )2جمهزه على مركبة ذات دفع رباعي.
•االعتماد على ا�ستئجار املركبات� ،إذ بلغ عدد املركبات امل�ست�أجرة ( )90مركبة ،وذلك للم�ساهمة يف تخفي�ض الكلف
الت�شغيلية ملتطلبات العمل.
•ا�ستمرار العمل بتخويل الفنيني والإداريني لقيادة املركبات ل�ضمان عدم توقف العمل وامل�ساهمة يف تخفيف النفقات
الإدارية واملالية.
•حت�سني �إجراءات العمل لإدارة املركبات من خالل ت�شغيل نظام ()Fleet Management Solution
مبا ي�شمله من توريد وتركيب �أجهزة(  )GPSعلى ال�سيارات العاملة يف مناطق ال�شركة مبا يف ذلك ال�سيارات
امل�ست�أجرة ،والذي ي�ساعد على تطوير برامج ال�صيانة الوقائية وخف�ض التكاليف الت�شغيلية ،وربط ال�سيارات واملركبات
بالور�ش الفنية ،وتعزيز برامج تتبع املركبات وح�سن ا�ستخدامها ،حيث ا�صبح عدد �أجهزة التتبع نهاية )179( 2016
جهاز ،كما مت طرح عطاء لرتكيب ( )65جهاز جلميع املركبات اململوكة لل�شركة.

الدائرة القانونية

بعد �أن انح�سرت دعاوى التعوي�ض عن مرور الأعمدة يف ارا�ضي املواطنني فقد ركزت الدائرة القانونية يف عام  2016على
متابعة جميع الدعاوى املرفوعة من وعلى ال�شركة و�أما بخ�صو�ص متابعة الدعاوى املرفوعة من وعلى ال�شركة فقد حتققت
لها االجنازات التالية :
•رد العديد من الدعاوى وتخفي�ض جزء من املبالغ املنوي احلكم بها ل�صالح ال�شركة .
•رفع ( )1241دعوى حقوقية وجزائية يف جميع مناطق التوزيع �أغلبها يف منطقة ال�شونة اجلنوبية وبنتيجة رفع
الدعاوى مت حت�صيل مبلغ ( )1331013,0006دينار يف عام .2016
كما تقوم الدائرة القانونية مبتابعة جميع احل��وادث والتي منها �صدم الأعمدة وال�شبكات الكهربائية والإعتداء على
املوظفني والإعتداء على املن�ش�آت الكهربائية كما تتابع الدائرة القانونية جميع الدعاوى املرفوعة من وعلى ال�شركة لدى
جميع املحاكم والتي منها املحاكم ال�شرعية ومو�ضوعها الدية ال�شرعية ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي جميع الإ�ست�شارات القانونية
بجميع جوانب العمل.
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ثاني ًا :الإجنازات التجارية

امل�شرتكون بالتيار الكهربائي
مت تو�صيل خدمة التيار الكهربائي خالل عام  2016لـ (  ) 9142م�شرتك جديد ،منهم (  ) 8104م�شرتك لعداد طور
واحد ،و (  ) 1038م�شرتك لعداد ثالثة �أطوار .وقد �أ�صبح العدد الإجمايل للم�شرتكني بالتيار الكهربائي حتى نهاية عام
 ) 236752 ( 2016م�شرتك ًا مقابل (  ) 227610م�شرتك عام  2015بن�سبة منو مقدارها ( .) %4
�أعداد امل�شرتكني يف مناطق التزويد تراكمي ًا لنهاية عام 2016

قطع دائري يبني ن�سبة �أعداد امل�شرتكني يف مناطق التزويد حتى نهاية عام 2016
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تطور �أعداد امل�شرتكني خالل الأعوام ()2016-2012

م�شرتيات الطاقة الكهربائية
بلغت كمية الطاقة الكهربائية امل�شرتاة يف عام  ) 3464.54 ( 2016ج.و�.س بقيمـة (  ) 257683مليون دينار �أردين،
بزيـادة يف كمية الطاقة امل�شرتاة ن�سبتها (  ،) 3.7يف حني بلغت ن�سبة الزيادة يف قيمة الطاقة امل�شرتاة ( .) 18.3
م�شرتيات الطاقة الكهربائية لعامي ( ) 2016 -2015

م�شرتيات الطاقة الكهربائية ح�سب ال�شرائح لعام 2016
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مبيعات الطاقة الكهربائية

بلغت كمية الطاقة الكهربائية املباعة يف عام  ) 3052.263 ( 2016ج.و�.س بقيمة (  ) 297.016مليون دينار �أردين ،بزيـادة
يف كمية الطاقة املباعة عن العام  2015بن�سبة (  ،) 4.3يف حني بلغت ن�سبة الزيادة يف قيمة الطاقة املباعة ( .) % 15
مبيعات الطاقة الكهربائية ح�سب التوزيع القطاعي لعامي ( ) 2016-2015

* ن�سبة كمية اال�ستهالك لفئة اال�شرتاك الى جمموع اال�ستهالك الكلي .٪
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مبيعات الطاقة الكهربائية ح�سب ال�شرائح لعام 2016
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اعداد امل�شرتكني يف مناطق التوزيع ح�سب �شرائح اال�ستهالك
لعام 2016
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ك�شف التعرفة الكهربائية لعام 2016
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* مت تعديل التعرفة بتاريخ .2016/11/1
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ثالث ًا :الإجنازات الفنية
محطات التحويـل
بلغ عدد محطات التحويل التي مت تركيبها خالل عام  )226( 2016محطة جديدة  ،بقدرة �إجمالية بلغـت ()82.2
م.ف�.أ .مقابل ( )207محطة بقدرة ( )139م.ف�.أ مت تنفيذها عام .2015
محطات التحويل املنجزة خالل عام  2016ومحطات التحويل حتى نهاية عامي ( )2015و ()2016

وبذلك بلغ جمموع محطات التحويل وا�ستطاعتها الرتاكمية املنفذة يف مناطق التزويد التابعة لل�شركة حتى نهايةعام  )5149( 2016محطة ،با�ستطاعة ( )2835م.ف�.أ ،وبن�سبة زيادة عن عام 2015بلغت ( )%3.0( ،)%4.6لعدد
املحوالت و�سعتها على التوايل.
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�شبكات ال�ضغط املتو�سط واملنخف�ض
مت خالل عام � 2016إن�شاء وكهربة ما طوله (  )122.5كم من خطوط ال�ضغط املتو�سط الهوائية العاملة على اجلهدين
( )33،11ك.ف ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء وكهربة نحو (  )44.5كم من الكوابل الأر�ضية العاملة على اجلهدين ()33،11
ك.ف .كما مت �إن�شاء وكهربة ( )196.5كم من خطوط ال�ضغط املنخف�ض الهوائية و( )9.8كم من الكوابل الأر�ضية
العاملة على اجلهد املنخف�ض.
�أطوال �شبكات ال�ضغط املتو�سط واملنخف�ض املنجزة خالل عامي ()2016 –2015

وقد بلغت الأط��وال الإجمالية خلطوط ال�ضغط املتو�سط واملنخف�ض الهوائية والكوابل الأر�ضية بنهاية عام 2016( )12718كم مقابل ( )12346كم حتى نهاية عام � ،2015أي بزيادة بلغت ن�سبتها (.)%3
تطور �أطوال �شبكات التوزيع الإجمالية خالل الأعوام ( )2016-2012كم
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منو �شبكات ال�ضغط املتو�سط واملنخف�ض خالل الأعوام ()2016-2005

ا�ستمرارية التيار الكربائي
بلغ معدل مدة انقطاع التيار الكهربائي لل�شركة خالل عام � )12.8( 2016ساعة  /م�شرتك مقابل (� )17.9ساعة /
م�شرتك خالل عام  .2015وي�شمل معدل مدة االنقطاع كافة �أنواع االنقطاعات (املربجمة ،غري املربجمة ،ب�سبب طرف
ثالث ،خارجية) .ويو�ضح ال�شكل �أدناه معدل مدة االنقطاع للتيار خالل الأعوام (:)2016 – 2011
معدل مدة انقطاع التيار الكهربائي لعام  2016مقارنة بالأعوام ()2015 – 2011
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احلمــل الأق�صــى
بلغ احلمل الأق�صى للنظام الكهربائي لل�شركة يف عام  2016خالل �شهر اب  )520( ،ميجاواط مقابل ( )544ميجاواط
يف عام  ،2015وبن�سبة منو بلغت (.)%4.4-
منو احلمل الأق�صى لعام  2016مقارنة بالأعوام ()2016 – 2005

 منو احلمل الأق�صى لل�شركة خالل الأعوام ( )2016-2013واحلمل الأق�صى املتوقـع للأعـوام(:)2020-2017
á©HQC’G
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á©HQC’G

العدادات
ما قامت به مراكز فح�ص و�صيانة العدادات يف مواقع ال�شركة من اجنازات

عطاء رقم ( )2016/67اخلا�ص بتوريد عدادات ذكية ونظام AMI
1 .1تقوم مناطق �شركة توزيع الكهرباء يف بداية كل �شهر با�ستنفار كوادرها لأخذ قراءات املحطات الفرعية وهذا يتطلب
جهد كبري من جميع العاملني وم�صاريف ت�شغيلية ؛ لذا قامت ال�شركة بطرح عطاء خا�ص بتوريد عدادات طاقة ذكية
مع نظام ات�صالها ونظام  ، AMIوذلك لقراءة العدادات عن بعد وحتويل القراءات �آلي ًا �إلى نظام الفوترة وهو
حتت الدرا�سة حالي ًا ح�سب البنود التالية :
•عدادات واحد فاز (� )100-10أمبري وعددها ( )1500عداد.
•عدادات ثالثة فاز مبا�شر (� )100-15أمبري وعددها ( )3400عداد.
•عدادات ثالثة فاز عاملة مع محوالت التيار ( )CTوعددها ( )6000عداد.
•عدادات ثالثة فاز عاملة مع محوالت التيار والفولتية ( )CT/VTوعددها ( )120عداد.
•برجمية ( )AMIب�سعة ( )15,000عداد قابلة للتو�سع م�ستقب ًال.
•منظومة ات�صال خا�صة بالعدادات قابلة للتو�سع �إلى ( )250,000عداد م�ستقب ًال.
�2 .2أهداف العطاء:
•ي�شكل ا�ستهالك العدادات امل�ستهدفة يف العطاء ( )%70من ا�ستهالك ال�شركة للطاقة الكهربائية من دون م�شروع
الدي�سي الذي يحتوي على نظام ( ،)AMRمما يعطي �أهمية بالغة للعطاء.
•دقة احت�ساب قيمة الفقد الفني ومكافحة الفقد غري الفني الناجت عن الإعتداء على ال�شبكة الكهربائية.
•�أخذ قراءة العدادات امل�ستهدفة عند احلاجة ويف بداية ال�شهر �آلي ًا  ،ومراقبة العدادات ملنع حاالت العبث والتحكم
بو�صل وف�صل عدادات التو�صيل املبا�شر.
•�إلغاء جولة بداية ال�شهر يف مناطق ال�شركة وتفريغ كوادر ال�شركة لأعمال �أخرى.
•ترحيل القراءات اخلا�صة بالعدادات املو�صولة بالنظام �آلي ًا لنظام الفوترة اخلا�ص بال�شركة.
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�3 .3آلية التنفيذ اخلا�صة بالعطاء:
•ا�ستبدال جميع عدادات الثالثة الفاز العاملة مع محوالت التيار والفولتية ( )CT/VTواخلا�صة بكبار م�شرتكي
ال�شركة.
•ا�ستبدال جميع عدادات الثالثة فاز العاملة مع محوالت تيار ( )CTاملوجودة يف املحطات الفرعية يف جميع مناطق
ال�شركة �سواء العامة (الإح�صائية) �أو اخلا�صة وع��دادات الإن��ارة كافة مما يلغي جولة �أول ال�شهر على املحطات
وي�ساهم يف دقة احت�ساب الفقد الفني.
•ا�ستبدال عدادات الثالثة فاز املبا�شر اخلا�صة بامل�شرتكني الكبار الذين يزيد ا�ستهالكهم ال�سنوي عن ()30,000
ك.و�.س.
 ا�ستهداف عينة ع�شوائية من عدادات الواحد فاز وبواقع ( )1500عداد فقط ح�سب �شروط هيئة تنظيم قطاع الطاقةواملعادن للعطاء �أعاله.
مركز الرد الآيل وال�شكاوي
انطالق ًا من حر�ص ال�شركة على تطوير الو�سائل التي تعمل على توفري الوقت واجلهد للم�شرتك للتوا�صل مع ال�شركة يف �أي
وقت ،ف�إن ال�شركة عملت على تعريف امل�شرتكني والزبائن ب�أرقام مركز االت�صال ،الرقم املجاين ( )080022288والرقم
املدفوع ( )065001370من خالل االعالن عن �أرقام املركز يف مختلف و�سائل االعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة ومن
خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،باال�ضافة الى طباعة �أرقام املركز على الفواتري ال�شهرية للم�شرتكني ،وحتويل �أرقام
الطوارئ يف بع�ض املناطق الى مركز االت�صال يف املكاتب الرئي�سية ،حيث �أدى ذلك الى تزايد عدد املكاملات الواردة
للمركز خالل عام  ،2016حيث ورد الى املركز ( )135918مكاملة ،مقابل ( )84234مكاملة خالل عام  ،2015وقد بلغ
�أعلى عدد للمكاملات الواردة الى املركز خالل العام  2016يف منطقة الكرك حيث تلقى املركز ( )53139مكاملة يليها
منطقة وادي االردن وال�شرقية حيث بلغ جمموع املكاملات الواردة ( ،)38852واجلدول التايل يبني �أعداد املكاملات الواردة
�شهريا الى املركز خالل العام  2016وح�سب مناطق عمل ال�شركة.
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* املكاملات الواردة ملركز االت�صال و ال تخ�ص مناطق عمل ال�شركة.
 �أما فيما يتعلق بال�شكاوى اخلطية الواردة الى ال�شركة خالل العام  2016فقد بلغ عددها (� )276شكوى متعددة املوا�ضيع مقابل (� )515شكوى خالل عام  ،2015وقد بلغ اعلى جمموعلل�شكاوى الواردة يف منطقة وادي االردن وال�شرقية حيث تلقت ال�شركة (� )65شكوى تخ�ص املنطقة ،يليها منطقة معان حيث تلقت ال�شركة (� )60شكوى.

�أعداد املكاملات الواردة الى مركز االت�صال �شهري ًا وح�سب املنطقة خالل عام .2016
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امل�شاريع الداخلية والأعمال اال�ست�شارية املنجزة
قامت ال�شركة خالل عام  2016باالنتهاء من تنفيذ العديد من امل�شاريع الداخلية ،ومن �أبرزها:
1 .1تنفيذ �أعمال �إي�صال التيار الكهربائي لإنارة الطريق الدائري البديل يف منطقة الطفيلة ل�صالح وزارة الأ�شغال
العامة واال�سكان ،وذلك من خالل توريد وتركيب كيبل �ضغط متو�سط بجهد 33ك.ف بطول يقارب ( )8كم ،وتركيب
محطات هوائية  415/33ك.ف ،بقدرة ( )100ك.ف�.أ عدد ( ،)3ومحطة هوائية  0.415/33ك.ف بقدرة 250
ك.ف�.أ عدد (.)1
										
2 .2تنفيذ �أعمال �شبكة ال�ضغط املتو�سط مل�شروع راية (قابو�س العقبة) ل�صالح �شركة راية العقبة للتطوير واال�ستثمار من
خالل توريد وتركيب محطات جممعة عدد (0.415/33 )2ك.ف وبقدرة ( )1000ك.ف�.أ ،لكل منهما ،بالإ�ضافة
						
الى كوابل �ضغط متو�سط 33ك.ف بطول اجمايل 1.5كم.
�3 .3أعمال ا�ستبدال و�إعادة ت�أهيل تغذية مطار امللك ح�سني الدويل يف منطقة العقبة ل�صالح �شركة تطوير العقبة وذلك
بت�أمني تغذية حلقية من خالل توريد وتركيب كيبلني �ضغط متو�سط  11ك.ف بطول تقديري ( )10كم ،وا�ستبدال
				
�شبكة هوائية قائمة بكيبل ار�ضي �ضغط متو�سط  11ك.ف بطول ( )2كم.
4 .4تنفيذ �أعمال تغذية امليناء بالتيار الكهربائي من خالل تركيب كوابل �ضغط متو�سط 33ك.ف عدد ( )2بطول ()3
كم ،لكل منهما.
										
�5 .5إي�صال التيار الكهربائي حلدود مخيم مخيزن يف املنطقة ال�شرقية ل�صالح املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
( ،)UNHCRمن خالل تنفيذ �شبكة هوائية �ضغط متو�سط  33ك.ف بطول ( )12كم ،با�ستخدام �سلك �أملنيوم
( )150ملم 2حلدود املخيم.
								
6 .6تنفيذ �أعمال املرحلة االولى من �إن�شاء �شبكات ال�ضغط املتو�سط داخل حدود مخيم مخيزن يف املنطقة ال�شرقية ل�صالح
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ( ،)UNHCRمن خالل تنفيذ �شبكة هوائية �ضغط متو�سط  33ك.ف بطول
( )9كم ،با�ستخدام �سلك �أملنيوم ( )150ملم 2وتركيب محوالت توزيع  0.415/33بقدرات مختلفة عدد (.)13
											
�7 .7أعمال تعزيز خط وادي مو�سى يف منطقة معان القائم والعامل بجهد 33ك.ف .من خالل ان�شاء �شبكة هوائية
مب�ساحة مقطع 200ملم 2بطول تقريبي ()6كم بدال من ال�شبكة القائمة ب�سلك م�ساحة مقطعه  50ملم ،2وذلك
لزيادة االعتمادية وتقليل الفقد.
								
�8 .8إعادة تاهيل �شبكات ال�ضغط املتو�سط يف منطقة الكرك ويف عدة مواقع وذلك من خالل ان�شاء �شبكات هوائية بطول
تقريبي ( )29كم ،وكوابل �أر�ضية بطول تقريبي ()2كم لزيادة االعتمادية وتقليل الفاقد ومواجهة منو االحمال يف
املنطقة.
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امل�شاريع الداخلية قيد الإجناز
ا�ستمرت ال�شركة خالل عام  2016مبتابعة تنفيذ العديد من امل�شاريع التنموية الكربى ،ومن �أبرزها-:
1 .1ا�ستكمال �أعمال �أمتتة النظام الكهربائي  SCADA/DMSللتحكم باملحطات الرئي�سية املو ّزعة يف مناطق
�إمتياز ال�شركة املختلفة وبعدد �إجمايل يقارب الـ( )50محطة ،وذلك من خالل ان�شاء نظام املراقبة والتحكم عن
بعد ،حيث ّمت �إحالة العطاء اخلا�ص بهذه الأعمال من توريد وتركيب لهذا النظام مع ما يلزمه من �أجهزة حتكم
وو�سائل ات�صال و�أية تعديالت وا�ضافات مطلوبة للمحطات القائمة وذلك ملواكبة التطور وزيادة االعتمادية		 .
2 .2ا�ستكمال �أعمال مد كوابل ال�ضغط املتو�سط للمغذيات التي �سيتم ربطها مع محطة التحويل الرئي�سية ()33/132
ك.ف اخلا�صة ب�شركة الكهرباء الوطنية يف منطقة ازحيقا يف محافظة الطفيلة وبطول تقريبي ( )11كم ،وذلك
لزيادة اعتمادية النظام الكهربائي ومواجهة الزيادة يف احمال املحافظة ومواجهة الظروف اجلوية ال�صعبة لف�صل
ال�شتاء.
3 .3ا�ستمرارالعمل الي�صال التيار الكهربائي «التغذية الدائمة» مل�شروع جر مياه املوجب مل�صلحة �سلطة املياه من خالل
�إن�شاء �شبكة �ضغط متو�سط هوائية 33ك.ف بطول تقريبي ( )42كم با�ستخدام �سلك مب�ساحة مقطع ( )200ملم،2
وكيبل ار�ضي �ضغط متو�سط 33ك.ف بطول ( )7كم						.
4 .4املبا�شرة ب�أعمال �إعادة ت�أهيل محطة املزار القائمة من خالل ان�شاء مبنى جديد وتوريد خاليا  33ك.ف جديدة
عدد ( )9خاليا ،لزيادة االعتمادية									 .
5 .5ان�شاء مغذي هوائي جديد �ضغط متو�سط  33ك.ف �سلك نوع ( )IBISم�ساحة مقطع 200ملم 2من محطة حتويل
الطفيلة الرئي�سية  33/132ك.ف ولغاية ال�شبكة الهوائية القائمة املغذية ملحطة حتويل الطفيلة (البلد) 11/33
						
ك.ف وبطول ( )1.5كم لزيادة االعتمادية وتقليل الفاقد.
6 .6املبا�شرة يف تنفيذ الأعمال املطلوبة لتزويد مدينة الطفيلة ال�صناعية بالطاقة الكهربائية املطلوبة وبحمل ()10
م.ف�.أ للمرحلة الأولى قابلة للتو�سع لت�صبح با�ستطاعة ( )20م.ف�.أ ل�صالح �شركة تطوير املدن ال�صناعية ،وذلك
من خالل االتفاقية املوقعة والتي تت�ضمن �إن�شاء محطة حتويل  11/33ك.ف با�ستطاعة ()10*2م.ف�.أ من خالل
توريد وتركيب محوالت قدرة عدد ( )2با�ستطاعة ( 10م.ف�.أ) ،وتركيب خاليا 33ك.ف عدد ( )11خلية ،وخاليا
11ك.ف عدد ( )11خلية ،باال�ضافة الى تركيب كوابل �ضغط متو�سط 33ك.ف بطول ( )11.5كم			.
�7 .7إعادة ت�أهيل ورفع قدرة محطة الطفيلة البلد من خالل �إن�شاء مبنى جديد ،وتوريد وتركيب محوالت قدرة عدد ()2
با�ستطاعة ( 25م.ف�.أ) ،وتركيب خاليا 33ك.ف عدد ( )7خاليا ،وخاليا 11ك.ف عدد ( )7خاليا ملواجهة منو
									
االحمال وزيادة االعتمادية.
�8 .8إعادة ت�أهيل خاليا  11ك.ف من محطة معان /الوطنية القدمية من خالل توريد وتركيب خاليا  11ك.ف عدد ()8
							
ال�ستبدال اخلاليا القدمية لزيادة االعتمادية.
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9 .9املبا�شرة يف تنفيذ مغذي ا�سكان املكرمة امللكية يف منطقة ال�شيدية على ح�ساب كهربة الريف بطول تقديري ()39
			
كم من خالل ان�شاء �شبكة هوائية با�ستخدام �سلك  IBISمب�ساحة مقطع ( )200ملم.2
1010املبا�شرة يف تو�سعة محطة مكاتب معان ،وذلك من خالل �إ�ضافة خاليا 33ك.ف عدد( ،)4وخاليا  11ك.ف عدد
							
( )4ملواجهة منو االحمال وزيادة االعتمادية.
1111ان�شاء مغذي جديد لربط مغذي وادي مو�سى مع مغذي �آبار اجلثه ،من خالل ان�شاء �شبكة هوائية بطول 10كم
						
وبا�ستخدام �سلك مب�ساحة مقطع 200ملم 2لتقليل الفاقد.
1212املبا�شرة يف �إن�شاء محطة حتويل رئي�سية ( )A7يف منطقة العقبة مل�صلحة �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
وذلك من خالل توريد وتركيب محوالت قدرة ب�إ�ستطاعة ( )25×2م.ف�.أ وخاليا  33ك.ف .عدد ( )14خلية ،وخاليا
 11ك.ف .عدد ( )16خاليا .مع ما يلزمها من �أجهزة قيا�س وحتكم ،وكوابل �ضغط متو�سط  33ك.ف .بطول ()3.2
كم.
1313املبا�شرة بتنفيذ �شبكة �ضغط متو�سط لتغذية م�شروع جزيرة املر�سى ل�صالح �شركة واحة �آيلة للتطوير ،وذلك من
خالل االتفاقية املوقعة والتي تت�ضمن توريد وتركيب كيبل �ضغط متو�سط  11ك.ف بطول ( )2كم ،ومحوالت جافة
							
عدد ( ،)6ووحدة حلقية خما�سية عدد (.)3
1414املبا�شرة يف م�شروع �أعادة ت�أهيل الوحدات احللقية يف منطقة العقبة والعمل على امتتتها وربطها مع غرفة املراقبة
				
والتحكم ( )SCADAلزيادة االعتمادية ،وقد مت طرح العطاء اخلا�ص به.
1515حت�سني الو�ضع الت�شغيلي وزي��ادة اعتمادية وتخفيف احمال املغذيات ()33ك.ف من خالل ربط محطة ()A4
مبغذي جديد من محطة ( )A2يف العقبة ،لت�أمني تغذية بديلة ،وذلك من خالل توريد وتركيب كابلني 33ك.ف
										
بخندق واحد بطول 4كم.
		
1616املبا�شرة يف تنفيذ الأعمال املطلوبة لتغذية الأحمال الداخلية مل�شروع مرجان املهند�سني يف منطقة العقبة ل�صالح
�شركة مرجان املهند�سني لال�ستثمار والتطوير العقاري واملقدرة بحوايل ( )8م.ف�.أ ،وذلك من خالل توقيع اتفاقية
تت�ضمن توريد وتركيب ( )9محطات جممعة با�ستطاعة تقديرية ( )7م.ف�.أ ،و كيبل �أر�ضي �ضغط متو�سط 33ك.ف
									
بطول تقريبي بـ ( )3.7كم.
1717مبا�شرة العمل على اي�صال التيار الكهربائي الى حدود م�شروع مرجان املهند�سني يف منطقة العقبة ل�صالح �شركة
تطوير العقبة لتغذية �أحمال امل�شروع املقدرة بحوايل ( )8م.ف�.أ ،وذلك من خالل توريد وتركيب كيبل �أر�ضي �ضغط
متو�سط 33ك.ف بطول تقريبي ( )2.5كم من محطة ( )A6القائمة وحتى حدود امل�شروع			 .
1818تنفيذ التقاطعات ما بني اخلط الهوائي ملغذي ا�شتفينا واخلطوط الهوائية ملغذيات �شركة اربد ،وذلك من خالل
ا�ستبدال ال�شبكات الهوائية القائمة بكوابل ار�ضيه ملقاطع عدد ( )18مقطع.
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1919ا�ستبدال ال�شبكات الهوائية املغذية لآبار مياه الأزرق ل�صالح �شركة مياه الأردن ،من خالل توقيع اتفاقية تت�ضمن
تنفيذ �شبكة هوائية �ضغط متو�سط  33ك.ف بطول ( )24كم ،با�ستخدام �سلك �أملنيوم ( )150ملم 2لتغذية م�ضخات
�آبار املياه يف منطقة الأزرق ،وتوريد وتركيب محطة مفاتيح مكونة من 8خاليا ،بالإ�ضافة الى توريد وتركيب محطات
		
توزيع هوائية ( 0.415/33)Pole Mountedك.ف بقدرة 250ك.ف�.أ عدد ( )17محطة.
2020املبا�شرة يف تنفيذ �أعمال املرحلة الثانية من �إن�شاء �شبكات ال�ضغط املتو�سط داخل حدود مخيم مخيزن يف املنطقة
ال�شرقية ل�صالح املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ( ،)UNHCRمن خالل تنفيذ �شبكة هوائية �ضغط متو�سط
 33ك.ف بطول ( )5كم ،با�ستخدام �سلك �أملنيوم ( )150ملم 2وتوريد وتركيب محطات توزيع 0.415/33ك.ف
									
بقدرة  250ك.ف�.أ عدد (.)2
2121اعداد اتفاقية اي�صال التيار الكهربائي حلدود م�شروع الكورني�ش يف منطقة البحر امليت مل�صلحة املجموعة الأردنية
للمناطق احلرة واملناطق التنموية لتغذية احمال امل�شروع واملقدرة بنحو ( )15م.ف�.أ ،من خالل �إن�شاء محطة
مفاتيح  33ك.ف حتتوي على 11خلية مع ما يلزمها من �أجهزة احلماية والتحكم ،وان�شاء مغذيات عدد ( )2من
محطة مفاتيح القرية ال�سياحية ( .)Crystalوذلك من خالل توريد وتركيب كوابل �ضغط متو�سط و بطول تقديري
17كم ,بالإ�ضافة �إلى تنفيذ اعمال �شبكة ال�ضغط املتو�سط داخل حدود امل�شروع من خالل تركيب كيبل �ضغط متو�سط
( ) 240*3كم )33( 2ك,ف بطول اجمايل ( )5كم ,ومحطات بقدرات مختلفة عدد (.)6
م�شاريع الهند�سة املدنية
1 .1ا�ستمرار العمل يف تنفيذ املبنى اال�ضايف ل�شركة توزيع الكهرباء وبكلفة تقديرية ( )1696963.16دينار.
2 .2املبا�شرة يف تنفيذ االعمال املدنية ملبنى محطة حتويل ( – )A7العقبة ،وبكلفة تقديرية ( )410760دينار.
3 .3املبا�شرة يف تنفيذ االعمال املدنية ملبنى محطة حتويل كهرباء الطفيلة الرئي�سية – البلد ،وبكلفة تقديرية
( )271775.62دينار.
4 .4تنفيذ اعمال ال�صيانة ملدر�سة ثانوية بنات معان (تربع) بكلفة تقديرية (  )15000دينار.
5 .5تنفيذ اعمال ان�شاء مظلة مبدر�سة ثانوية بنات اجلديدة (تربع) بكلفة تقديرية ( )2000دينار.
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م�شروع كهربة الريف الأردين
قامت ال�شركة وعلى ح�ساب م�شروع كهربة الريف خالل عام  2016ب�إي�صال التيار الكهربائي �إلى العديد من القرى
والتجمعات ال�سكانية الواقعة �ضمن مناطق التزويد التابعة لها .حيث قامت ب�إن�شاء وكهربة نحو ( )12.34كم من خطوط
ال�ضغط املتو�سط الهوائية ،و( )2517عمود �ضغط منخف�ض ،و( )36محطة حتويـل بقدرة �إجمالية ( 3م.ف�.أ)  ،وقد
بلغت التكاليف الإجمالية للأعمال املنفذة خالل عام  2016حوايل ( )1.195مليون دينار �أردين.
الأعمال املنفذة اخلا�صة بكهربة الريف يف مناطق التزويد التابعة لل�شركة

نظم املعلومات اجلغرافيه ()GIS
قام ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISخالل العام  2016ب�إجناز الأعمال التالية:
1 .1ا�ستمرار التحديث ل�شبكة ال�ضغط املتو�سط للمخططات اجلغرافيه واالحادية ب�شكل م�ستمر وتزويد مناطق توزيع
ال�شركه واملعنيني يف كافة �إدارات ال�شركة بن�سخ محدثة منها .
2 .2متابعة �أعمال م�شروع تركيب كوابل الألياف ال�ضوئية على الأعمدة الكهربائية ا�ستكماال التفاقية ت�أجري الأعمدة
الكهربائية املوقعة مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �ضمن م�شروع احلكومة الأردنية لربط الدوائر
احلكومية ،والتي يتم بها ا�ستخدام الأعمدة الكهربائية العائدة لل�شركة يف مناطق التوزيع املختلفة.
3 .3القيام باعمال الر�صد وامل�سح امليداين يف مناطق توزيع ال�شركه ح�سب احلاجة.
4 .4توفري اللوحات الرقمية ملناطق توزيع ال�شركه من اجلهات املعنيه ح�سب احلاجة.
5 .5دعم مركز املراقبه والتحكم ( )SCADAمن خالل تزويدهم بالبيانات واخلرائط اجلغرافية.
 6 .6رفد ادارات ومواقع ال�شركة ب�أية معلومات او بيانات جغرافية.
 7 .7تدريب وت�أهيل ورفع كفاءة الر�سامني العاملني مبناطق توزيع ال�شركه من خالل تدريبهم على الربجميات احلديثة
ح�سب ما تتطلبه مقت�ضيات العمل.
8 .8ا�ستمرار العمل يف م�شروع اعداد �سجل املوجودات الثابتة و�شراء الربامج الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب
�1 .1سعيا من ال�شركة لتطوير خدمات امل�شرتكني ولال�ستجابة ملتطلبات التغيري امل�ستمر على تلك اخلدمات فقد مت �إحالة
العطاء على تطبيقات ( )SAPخلدمات الفوترة و امل�شرتكني ،حيث مت بدء العمل بامل�شروع خالل �شهر ت�شرين
االول لعام .2016
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 2 .2مت طرح العطاء املتعلقة بتوفريالبنية التحتية لنظام الفوترة وخدمات امل�شرتكني (.)SAP
3 .3مت الرتكيز على اخلدمات املتعلقة بالأمن املعلوماتي  ،و�ضمن اخلطوات الت�شغيلية للمواءمة مع (ISO/IEC
 ) 27001وذلك من خالل:
•ال�شروع يف تطبيق نظام مراقبة امن املعلومات من خالل �أجهزة احلوا�سيب جلميع مناطق ال�شركة با�ستخدام نظام
متخ�ص�ص لهذه الغاية.
•مت و�ضع الت�صورات واعداد درا�سة حول االحتياجات املطلوبة لل�شروع يف توفري موقع بديل للعمليات الت�شغيلية املتعلقة
باخلدمات احلا�سوبية.
•حتديث وتركيب �أجهزة حماية امن �شبكة احلا�سوب الرئي�سية ملختلف مواقع ال�شركة وتوفري خدمة ( )HAللمركز
الرئي�سي.
•جتهيز البيئة الت�شغيلية الالزمة للعمل من خالل ( )Cloudبالتعاون مع �شركة مايكرو�سوفت (Microsoft
						
 )azureحلماية قواعد البيانات لأنطمة التح�صيالت.
4 .4مت تطوير نظام خلدمات التامني ال�صحي من خالل كوادر ال�شركة وجاري العمل به حاليا والذي �أتاح تعدد اجلهات
الرقابية على االجراءات مبا فيها املوظف نف�سه الذي مت متكينه من املتابعة الآنية للمعاجلات � ،إ�ضافة الى حت�سني
نوعي على دورة احلياة امل�ستندية والتي �أتاحت �سرعة كبرية يف ت�سديد امل�ستحقات املرتتبة على ال�صندوق ملختلف
											
اجلهات.
�5 .5إ�ستجابة للتغري يف التعليمات و�إجراءات العمل فقد مت طرح جمموعة من امل�شاريع املتعلقة بذلك ومن خالل التو�سع
يف تطبيق �أنظمة تدفق �سري املعلومات ( )Workflowومنها:
•مت ال�شروع يف تطبيق نظام تدفق �سري العمليات ( )Workflowخلدمة التو�صيل الكهربائي للطلبات اجلديدة
مبختلف �أنواعها� ،إ�ضافة الى العمل بنظام االنقطاعات مبختلف �أنواعها ،والذي من خالله �سيتم �أمتتة االجراءات
االدارية املتعلقة بخدمات التو�صيل واالنقطاعات ،مع توفري قنوات للتوا�صل مع امل�شرتك من خالل الربيد االلكرتوين
و/او (.)SMS
•مت االنتهاء من تطوير نظام تدفق �سري العمليات املتعلق بال�شكاوي مبختلف �أنواعها ومن مختلف امل�صادر ،حيث جاري
العمل على تطبيق النظام.
•مت تطوير برجميات للعمل على االجهزة اللوحية ( )Tabletوالتي تعنى بجمع البيانات اخلا�صة ب�سجل املوجودات
الثابتة ،ا�ضافة الى توفري واجهة برجمية على احلوا�سيب ال�شخ�صية والتي من خاللها يتم معاجلة البيانات التي مت
جمعها ميدانيا.
•مت االنتهاء من تكامل اخلدمات الربجمية املتعلقة ب�أنظمة ال�سالمة العامة  ،والتي من خاللها يتم تكامل عمليات
						
ال�سالمة العامة �سواء من الناحية امليدانية او املكتبية.
6 .6جاري العمل على تطوير نظام البوابة االلكرتونية وحتديثه بحيث يتم التو�سع يف اخلدمات املتاحة ومبا يتوافق مع
التطور التكنولوجي باخل�صو�ص.
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م�شروع �أمتتة منظومة اخلطوط الهوائية
هو م�شروع يقوم على تركيب �أجهزة معيدات غلق ذاتي ومفاتيح �أحمال ب�إمكانها التوا�صل مع مركز املراقبة والتحكم ،
بالن�سبة ل�شبكة خطوط ال�ضغط املتو�سط ( )11ك.ف و( )33ك.ف وهي �ضمن الأنواع التالية NOJA ,PNC( :
 ),ENTEC ,TAVRIDAوقواطع ف�صل �أحمال وكا�شفات �أعطال نوع (.)Schneider T200 ,G200
قام كادر دائرة الهند�سة والت�شغيل بالتعاون مع الدوائر الفنية يف املناطق خالل العامني  2015و 2016بربجمة وتهيئة
�أجهزة معيدات غلق ذاتي ومحددات �أعطال وقواطع ف�صل �أحمال يف مختلف مناطق امتياز ال�شركة خالل العامني 2015
و 2016بلغت ( )289جهازا منها ( )212معيد غلق ذاتي ،وذلك �ضمن م�شروع �أمتتة منظومة حماية اخلطوط الهوائية،
وجميع الأجهزة املذكورة مت ربطها مع غرفة املراقبة والتحكم الرئي�سية يف املكاتب الرئي�سية ،مما كان له الأثر الإيجابي
يف زيادة االعتمادية وتقليل ن�سبة امل�شرتكني املت�أثرين باالنقطاع عند حدوث �أية �أعطال  .بالإ�ضافة �إلى دورها يف زيادة
ال�سرعة يف الك�شف عن تلك الأعطال.
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عدد الأجهزة العاملة على منظومة اخلطوط الهوائية ( )276جهازا يف مختلف مناطق امتياز ال�شركة .
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عطاء رق��م( )2014/53وعطاء رق��م( )2014/52اخلا�ص مبعيدات الغلق الذاتي لل�شبكة الهوائية
وبنظام املراقبة والتحكم :
1 .1عطاء تكاملي يهدف لأمتتة منظومات احلماية احلالية اخلا�صة باخلطوط الهوائية والكيبالت الأر�ضية و�إ�ضافتها
على منظومة املراقبة والتحكم امل�ستقبلية ،والعمل على زيادة موثوقية ال�شبكة الكهربائية للخطوط الهوائية.
2 .2مت �إحالة العطاء وتوريد املواد.
3 .3متتاز بتعدد طرق االت�صاالت.
 4 .4مت الإنتهاء من عمل ال ( )SET-UPللخوادم والربجميات املوردة جميعها.
 5 .5مت تثبيت �إحدثيات (� )coordinationأجهزة احلماية بن�سبة ( )%100وعك�سها على الربجمية.
 6 .6مت عقد الدورات الالزمة ملهند�سي �شركة توزيع الكهرباء للتعامل مع هذه الأجهزة و�ضبطها.
7 .7مت �أمتتة جميع �أجهزة حماية اخلطوط الهوائية عرب منظومة نقل البيانات ( )GPRSبن�سبة( )%80حيث ميكن
االن مخاطبة ( )276جهاز حال ثبات خدمة نقل البيانات ( )GPRSوينخف�ض العدد الى ( )242جهاز نتيجة
الأحوال اجلوية ال�صعبة �أو �ضعف تغطية مزودي خدمة نقل البيانات.
													
�إن الأجهزة موثوقة العمل لغاية تاريخة لدى غرفة املراقبة والتحكم وللعطاء �أعاله هي:
•معيدات غلق ذاتي ناحية ( )33ك.ف ( )149جهاز.
•معيدات غلق ذاتي ناحية ( )11ك.ف ( )49جهاز.
•جمزئات �أحمال ناحية ( )33ك.ف ( )36جهاز.
•كا�شفات �أعطال ناحية ( )33ك.ف ( )34جهاز.
8 .8ال�سعة الإجمالية املمكن ا�ستخدامها �ضمن هذا العطاء هو ( )2000وحدة ،حيث مت �إدخال ( )289وحدة �ضمن
املراقبة والتحكم لغاية الآن.
9 .9مت تركيب �شا�شة �إ�ضافية وبدقة عالية (. )High Resolution
�1010شراء برجميات ( )Lab Viewلإحداث التغيريات التي قد يتم طلبها م�ستقبال ،ومت عقد دورتني تدريبيتني
( )Core1&Core2خالل الفرتة  11ولغاية  15ت�شرين �أول للعام  2015ولأع�ضاء غرفة املراقبة والتحكم.
�إجنازات ال�شركة يف جمال كفاءة الطاقة
1 .1قامت ال�شركة خالل عام  2016بال�سري يف �إج��راءات م�شروع كفاءة الطاقة يف املنازل الذي يقوم على ا�ستبدال
ملبات الفلور�سنت التقليدية ( )FTLبلمبات مماثلة ذات كفاءة �أعلى من تكنولوجيا ( )LEDمل�شرتكني عدد
( )3500يف منطقة وادي االردن وذلك من خالل امل�شاركة يف اللجنة الفنية لإع��داد وثائق عطاء �شراء ملبات الـ
( ) LEDودرا�سة العرو�ض املقدمة فني ًا وماليا� ،إال �أنه قد مت �إعادة طرح العطاء لعدم مطابقة العرو�ض املقدمة
للموا�صفات الفنية املطلوبة										 .
													
و�ستقوم �شركة توزيع الكهرباء خالل عام  2017بطرح العطاء من قبلها ولي�س من قبل وزارة الطاقة وبتو�سعة امل�شروع
ليزيد عدد امل�شرتكني يف امل�شروع الى ( 12500م�شرتك ) بحيث ينفذ يف جميع مناطق توزيع ال�شركة ،حيث �سي�ؤدي
امل�شروع الى منافع على �صعيد االقت�صاد الوطني (�شركة الكهرباء الوطنية) وامل�ستهلكني وال�شركة من خالل تخفي�ض
اال�ستهالك لدى امل�شرتكني املنزليني الواقعني �ضمن ال�شرائح االولى والثانية والثالثة وذلك كونها ال�شرائح الأعلى
دعما من قبل احلكومة ليتم تخفي�ض العبء الذي تتحمله احلكومة نتيجة هذا الدعم .
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 2 .2قامت ال�شركة خالل عام  2016باملتابعة مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية فيما يخ�ص اجراءات درا�سة التدقيق
الطاقي التي �أجريت ملبنى �إدارة ال�شركة والتي �أعدها املركز الوطني لبحوث الطاقة لإ�ستبدال ملبات االنارة امل�ستخدمة
يف املبنى (الفلور�سنت ) بلمبات موفرة للطاقة من نوع ( )LEDوبتمويل من الربنامج االوروبي للطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة ،و�سيتم اال�ستبدال خالل الربع الأول من عام .2017
�إجنازات ال�شركة يف جمال الطاقة املتجددة
نظر ًا للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والنفط يف الأردن ،وان�سجام ًا مع الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لقطاع الطاقة يف
الأردن ،والتي تهدف �إلى تطوير �سبل ا�ستغالل النفط والتنويع يف م�صادر الطاقة وزيادة ن�سبة م�ساهمة م�صادر الطاقة
املتجددة يف خليط الطاقة الكلي �إلى ( )%10بحلول عام  ،2020فقد عملت ال�شركة على ا�ستقبال طلبات لربط انظمة
الطاقة املتجدد ،حيث مت درا�سة الطلبات املقدمة وربط االنظمة التي ا�ستوفت �شروط الربط  ،وذلك على النحوالتايل:
 -1طلبات الربط وفق ًا لنظام عداد �صايف القيا�س  :ا�ستقبلت ال�شركة خالل العام  2016ما جمموعه ()2405
طلب ًا لربط انظمة طاقة متجددة من امل�شرتكني وفق ًا لنظام عداد �صايف القيا�س ،وقد قامت ال�شركة خالل العام 2016
بربط ( )2025نظام بقدرة اجمالية حوايل ( 3.556م.واط.ذروة) من طلبات الربط املقدمة خالل العام  2013وعام
 2014و عام  2015و عام  2016التي ا�ستوفت كامل �شروط الربط املحددة يف الدليل االر�شادي ،فيما تبقى ( )429طلب ًا
يف مرحلة الدرا�سة وقدرتها االجمالية حوايل ( 9.45م.واط.ذروة) ،لي�صبح جمموع عدد االنظمة املربوطة على �شبكات
ال�شركة وامل�شغلة حتى نهاية عام  2016وفق ًا لنظام عداد �صايف القيا�س ( )2232نظام،وبقدرة اجمالية حوايل (11.111
م.واط.ذروة) ،واجلدول التايل يبني تفا�صيل هذه االنظمة.
عدد االنظمة املربوطة على �شبكات ال�شركة وامل�شغلة حتى عام  2016وفق ًا لنظام �صايف القيا�س
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 -2طلبات الربط وفق ًا لنظام النقل بالعبور  :ا�ستقبلت ال�شركة خالل العام  )13( 2016طلب ًا لربط انظمة طاقة
متجددة وفق ًا لنظام النقل بالعبور وبقدرة اجمالية تقدر بـ ( 27.53م.واط.ذروة) يف مناطق مختلفة من مناطق عمل
ال�شركة ،حيث ا�ستوفت اجلهات املقدمة للطلبات كافة متطلبات تقدمي الطلب ،لي�صبح عدد الطلبات التي تقوم ال�شركة
بدرا�ستها وفق ًا لنظام النقل بالعبور( )27طلب ًا وبقدرة اجمالية تبلغ ( 37.03م.واط.ذروة) و �سيتم ربط االنظمة على
بعد ا�ستيفاء كافة �شروط ومتطلبات الربط املحددة يف الدليل االر�شادي.
�أنظمة الطاقة املتجددة وفق نظام النقل بالعبور خالل عام 2016
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 -3الربط املبا�شر  :ا�ستقبلت ال�شركة طلب ًا واحد ًا لربط نظام م�شروع محطة رياح الفجيج بقدرة (  1.65م.واط )
على �شبكة ال�ضغط املتو�سط يف منطقة ال�شوبك  ،وقد ا�ستوفى الطلب جميع متطلبات الربط مبا فيها تقدمي الدرا�سات
الالزمة والفحو�صات الت�شغيلية  ,وقد مت ت�شغيل امل�شروع خالل الربع الثاين من العام  ، 2015بعد احل�صول على موافقة
الهيئة وتوقيع اتفاقية الربط .
 -4درا�سات �أثر الربط :بلغ عدد درا�سات �أثر ربط انظمة الطاقة املتجددة على �شبكة التوزيع التي قامت ال�شركة
ب�إجنازها خالل عام  )25( 2016درا�سة ،فيما بلغ عددها الكلي حتى نهاية عام  )81( 2016درا�سة.
�إجنازات دائرة الت�صنيع
خالل العام املا�ضي �شهدت مناطق ال�شركة ن�شاطا ملمو�سا يف حجم �أوامر العمل وامل�شاريع  ،وهذا الن�شاط �إنعك�س على
�أن�شطة دائرة الت�صنيع  ،حيث �شهدت هذه الأن�شطة �ضغطا كبريا يف الطلب على منتجاتها من مختلف املناطق  ،حيث
قام امل�صنع بتلبية �إحتياجات كل امل�شاريع املربجمة والطارئة ملناطق ال�شركة ،وبخا�صة منتجاته من الأعمدة الإ�سمنتية
لل�ضغط املتو�سط ،والأعمدة احلديدية لل�ضغط املنخف�ض� ،إ�ضافة الى م�ستلزماتها من العرا�ضيات واملرابط املختلفة،
وكذلك لوحات التوزيع الكهربائي ,مما �ساعد ال�شركة على �إمت��ام جميع خطوط ال�ضغط املتو�سط واملنخف�ض �ضمن
الربنامج الزمني املحدد ،وهذا الأمر �إنعك�س اي�ضا على برامج الدائرة ل�سرعة توفري املواد الأولية الالزمة من خالل
ال�شراء املبا�شر متبعة يف ذلك التفاو�ض مع امل�صانع واملوردين ،وذلك للح�صول عى �أقل الأ�سعار على الرغم من الإرتفاع
امللحوظ يف ا�سعار احلديد يف الأ�سواق ال�صينية على وجه اخل�صو�ص.
لقد وا�صلت دائرة الت�صنيع م�شاركتها فى العطاءات اخلا�صة ب�شركة كهرباء �إربد خالل العام املا�ضي ،حيث �شاركت
يف توريد وت�صنيع اعمدة حديدية لل�ضغط املتو�سط يف الربع الأخري من العام املا�ضي ،ومت احل�صول على �أ�سعار �أهلتنا
لأن نكون يف مقدمة امل�شاركني ،على الرغم من الإرتفاع امل�ستمر يف الأ�سعار ،و�صعوبة احل�صول على مدة �صالحية لهذه
الأ�سعار من امل�صانع اخلارجية.
تعكف �إدارة الت�صنيع حاليا على �إعداد خطة تنفيذية لعام  ،2017يتم خاللها رفع الطاقة الإنتاجية يف مختلف املنتجات،
لإحداث منو يف الأرباح عن العام املا�ضي ،من خالل رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل التكاليف من خالل �إتباع ا�ساليب �إدارة
املوارد الب�شرية يف الدائرة ،للو�صول الى �أقل كلفة للوحدة الواحدة من املنتجات.
تطور كميات الإنتاج خالل الأعوام ال�سابقة :

65

التطورات واخلطط امل�ستقبلية لعام 2017
1 .1عقد الدورات التدريبية للمهند�سني اجلدد (بواقع  25مهند�س و مهند�سة ) للتما�شي مع متطلبات العمل.
2 .2اال�ستمرار يف اعداد �سجل للموجودات الثابتة اخلا�صة يف ال�شركة من خالل اال�ستمرار يف جمع املعلومات وطرح
العطاءات اخلا�صة بالربجميات املخ�ص�صة يف �سجل املوجودات الثابتة.
�3 .3إن�شاء منظومة االت�صاالت اخلا�صة ب�شركة توزيع الكهرباء مبا ي�ضمن زيادة االعتمادية و�سرعة اجراء عمليات
التحكم واالت�صال مع معدات ال�شبكة الكهربائية يف مختلف مناطق االمتياز ،وذلك من خالل �إن�شاء �شبكة كوابل
الألياف ال�ضوئية اخلا�صة ب�شركة توزيع الكهرباء بطول تقريبي ي�صل �إلى ( )170كم ،واال�ستفادة من هذه ال�شبكة
يف االن�شطة غري الرئي�سية من خالل امكانية الت�أجري لهذه الكوابل و ا�ستكماال لذلك  ،البحث عن مزودين اخرين
ومن خالل ما يعرف ب( )SLA Service Level Agreementمن خالل كبار املزودين خلدمات
االت�صاالت يف اململكة.
4 .4االجتاه الى منظومة عدادات ( )AMIذكية ميكن التحكم بها عن بعد  ،تغطي م�ستهلكي اجلملة وكذلك ما ن�سبته
( )%65من اجمايل عدادات ال�شركة.
5 .5درا�سة امكانية �أمتتة املحطات الفرعية الهامة يف منطقة العقبة و بواقع خم�سني محطة فرعية مبدئيا والتحول ب�شكل
عام الى املحطات الفرعية و الوحدات احللقية القابلة لالمتتة.
6 .6توحيد املتطلبات الكهربائية خلاليا الطاقة املتجددة بالتوازي مع متطلبات بقية �شركات التوزيع.
7 .7التعاون مع دائرة احلا�سوب بهدف ان�شاء مركز ادارة االزمات امل�شرتك يف منطقة الكرك.
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م�ؤ�شرات االداء

�إح�صائيات وم�ؤ�شرات الأداء لتطوير �أعمال ال�شركة وخ�صائ�صها

* مت ا�ستثناء موظفي دائرة الت�صنيع الكهربائي باعتبار �أن ن�شاط هذه الدائرة م�ستقل وم�ساند ،وال يت�صل ب�شكل مبا�شر
بن�شاط ال�شركة الرئي�سي املتعلق بتوزيع الطاقة الكهربائية.
�إنتاجية املوظف لعام  2016مقارنة بالأعوام () 2016 - 2005
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الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة
الرئي�سي:
 ال توجد عمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام  2016ال تدخل �ضمن الن�شاط ال�شركة الرئي�سي.ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق
املالية خلم�س �سنوات �سابقة:

* �أ�سهم ال�شركة غري مدرجة يف بور�صة عمان ،وبالتايل ال يوجد تداول لأ�سهم ال�شركة.
حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية:
الن�سب املالية التي تبني املركز املايل لل�شركة يف نهاية عام  ،2016ومقارنتها مع ن�سبتها يف نهاية ال�سنة
املالية ال�سابقة :2015

مقدار �أتعاب التدقيق لل�شركة ومقدار �أي �أتعاب عن خدمات �أخرى تلقاها املدقق و�/أو م�ستحقة له
بلغت �أتعاب مدقق ح�سابات ال�شركة خالل عام  ) 24328 ( 2016دينار �شام ًال � %16ضريبة املبيعات ،يف حني بلغت �أتعاب
مدقق ح�سابات ال�شركة التابعة لعام  ) 20848 ( 2016دينار �شام ًال �ضريبة املبيعات.
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:

•اليوجد �أوراق مالية مملوكة من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
•ال يوجد م�ساهمات لأقرباء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة (الزوجة والأوالد الق�صر والأقرباء) يف ر�أ�س مال ال�شركة.
•ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم.
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا (التنفيذية):

•ال يوجد �أوراق مالية مملوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا.
•ال يوجد م�ساهمات لأقرباء �إدارة ال�شركة التنفيذية (الزوجة والأوالد الق�صر والأقرباء) يف ر�أ�س مال ال�شركة.
•ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية و�أقاربهم.
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العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو
احلليفة �أو رئي�س جمل�س االدارة �أو اع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو اي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
			
•مت عقد العقود واالرتباطات التالية مع ال�شركة التابعة (�شركة كهرباء محافظة اربد):
•عقد بتاريخ  2013/11/11بقيمة ( )1,445,343دينار – غري �شامل ال�ضريبة  -لتوريد اعمدة ا�سمنتية �ضغط
متو�سط عند الطلب لل�شركة التابعة من قبل دائرة الت�صنيع التابعة لل�شركة ،وقد فازت �شركة توزيع الكهرباء بالعقد
مبوجب عطاء تناف�سي طرحته ال�شركة التابعة (عطاء رقم  ،)2013/28وقد مت تنفيذ ( )%2.98من قيمته يف عام
 2013و( )%19.80من قيمته يف عام  ،2014و( )%25.69من قيمته يف عام  2015و ( )%24.20من قيمته يف
عام  , 2016ويتوقع انتهاء العقد يف عام 								 .2017
•عقد بتاريخ  2015/10/19بقيمة ( )1,302,000دينار �أردين  -غري �شامل ال�ضريبة  -لتوريد �أعمدة حديدية
جملفنة لل�شركة التابعة من قبل دائرة الت�صنيع التابعة لل�شركة ،وقد فازت �شركة توزيع الكهرباء بالعقد مبوجب
عطاء تناف�سي طرحته ال�شركة التابعة عطاء رقم ( ،)2015/40ومت تنفيذ كامل العطاء يف عام .2016
•عقد بتاريخ  2015/12/09بقيمة ( )134,100دوالر �أمريكي  -غري �شامل ال�ضريبة  -لتوريد موا�سري حديدية
جملفنة لل�شركة التابعة من قبل دائرة الت�صنيع التابعة لل�شركة ،وقد فازت �شركة توزيع الكهرباء بجزء من العطاء
مبوجب عطاء تناف�سي طرحته ال�شركة التابعة عطاء رقم ( ،)2015/45ومت تنفيذ كامل العطاء يف عام .2016
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م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة وال�سالمة
�إدراك� ًا من ال�شركة لاللتزامات املرتتبة عليها �ضمن �إطار الرخ�صة املمنوحه لها و�إميان ًا منها ب�أهمية املحافظة على
البيئة ،فال�شركة ت�ؤمن ب�أن املحافظة على البيئة وال�صحة وال�سالمة جزء ال يتجز�أ من �أعمالها ومن ثقافتها امل�ؤ�س�سية،
وت�سعى با�ستمرار نحو حت�سينها بحيث ت�ضمن متا�شيها مع القوانني والت�شريعات التي ت�صدرها احلكومة .فال�شركة ملتزمة
مبراعاة كافة الق�ضايا البيئية عند �إعداد خططها وبرامج العمل ،كما �أنها ملتزمة بالإدارة العلمية واحلكيمة لأي ت�أثريات
بيئية �سلبية قد تكون م�صاحبة للن�شاطات التي تقوم بها ومبا ي�ضمن عدم الإ�ضرار بالبيئة وال�صحة العامة.
�ضمن هذا الإطار فقد و�ضعت ال�شركة ومب�شاركة كافة العاملني بها �سيا�سة بيئية ت�شكل دلي ًال لال�سرت�شاد به يف كافة
الإجراءات والن�شاطات حلماية البيئة وقد مت تعميمها لن�شر الوعي البيئي على كافة موظفي ال�شركة وهي يف طور �إعداد
خطة تنفيذية طموحة تت�ضمن �أهداف ًا وغايات وبرامج زمنية لتفعيل هذه ال�سيا�سة وترجمتها �إلى واقع تعي�شه ال�شركة
ويحقق التزاما كام ًال بااللتزامات البيئية املرتتبة عليها طبق ًا لأحكام الرخ�صة والقوانني ال�سارية املعمول بها ،وقد برز
االهتمام بالبيئة من خالل:
•حر�ص ال�شركة على االلتزام مبعايري الأداء الواردة يف الرخ�صة املمنوحة لها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وكذلك
القوانني والتعليمات املعمول بها يف اجلوانب البيئية وال�صحية ومن خالل �إدارة الت�أثريات البيئية لن�شاطات ال�شركة
باعتماد مبد�أ «الت�أثري املنعدم».
•حر�ص ال�شركة بتجهيز مواقعها ب�أنظمة الوقاية و ال�سالمة و توفري بيئة عمل �آمنه وذلك بتوفري �أدوات الوقاية
ال�شخ�صية و ال�سالمة الالزمة لأداء العاملني لأعمالهم ب�شكل �آمن.
•امل�ساهمة ب�شكل فعال يف الأن�شطة املحلية من ندوات وور�ش عمل خا�صة بالق�ضايا البيئية بهدف امل�ساهمة يف حماية
البيئة والتعريف بال�سيا�سات املتبعة والنظر يف �إمكانية اال�ستفادة من جتارب امل�ؤ�س�سات الأخرى.
•ح�صول ال�شركة على �شهادات يف انظمة الإدارة املتكاملة وهي  (:ادارة اجلودة  ,ISO 9001ال�سالمة وال�صحة
املهنية  ,OHSAS 18001والبيئة  )ISO 14001واملحافظة على دميومة �صالحيتها حيث يتم عمل زيارات
م�سح دوري كل ( )6ا�شهر من قبل ال�شركة املانحه لتت�أكد من فعالية تطبيق �أنظمة ال�سالمة والبيئة واجلوده يف
ال�شركة.

الإجنازات يف جمال تر�شيد اال�ستهالك

�إن ا�ستنزاف املوارد الطبيعية يعترب �أحد �أهم امل�شاكل البيئية التي تعاين منها دول العامل ب�شكل عام والأردن ب�شكل خا�ص
كما يعترب تر�شيد ا�ستهالك املياه والطاقة واملواد �أهم و�سيلة من و�سائل حماية البيئة من التلوث واملحافظة على مواردها
وتنميتها .ويف هذا املجال مت عمل ما يلي:
•اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخف�ض الفاقد يف ال�شبكات الكهربائية.
•تطبيق برامج ال�صيانة الدورية ملعدات و�أجهزة ال�شبكة الكهربائية للمحافظة على �أعلى كفاءة ت�شغيلية لها.
•ا�ستخدام امل�ؤقتات الزمنية �إ�ضافة للخاليا ال�ضوئية للتحكم بالإنارة ومعدات التكييف وا�ستبدال م�صابيح الإنارة
ب�أخرى موفرة للطاقة.
•�إ�ستحداث ق�سم الطاقة املتجددة ليقوم مبتابعة �أعمال �إن�شاء خاليا �شم�سية وتو�صيلها مع ال�شبكة الكهربائية لدى
امل�شرتكني.
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االجنازات يف جمال ال�صحة البيئية

تلتزم ال�شركة مبنع حدوث الأمرا�ض املتعلقة ب�أن�شطتها وعملياتها وتطبيقاتها وحماية �صحة العاملني وعوائلهم واملواطنيني
واملحافظة على بيئة عمل �صحية وذلك من خالل:
•تقييم جودة املياه امل�ستخدمة من امل�صدر �إلى ال�شبكة والت�أكد من خلوها من العوامل البيولوجية املمر�ضة وامللوثات
الكيميائية و�أنها �آمنة لال�ستعمال يف مرافق ال�شركة.
•مراقبة توليد النفايات اخلطرة من البداية �إلى النهاية للت�أكد من الإدارة الفعالة لها من حلظة �إنتاجها �إلى التخل�ص
منها ملنع �إمكانية تلوث موارد املياه اجلوفية والرتبة بتخ�صي�ص �أماكن خا�صة لتخزينها.
•العمل على �إن�شاء �شبكات الكهرباء �ضمن م�سارات �آمنة ومتوافقة مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء و�إزالة كافة
ال�شبكات املتعار�ضه والتي ال حتقق اخللو�ص الآمن.
•التخل�ص من املحوالت التي حتتوي على مادة الـ ( )PCBال�سامة من خالل التعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف تنفيذ م�شروع الإدارة ااملتكاملة ملركبات الـ ( )PCBحيث مت نقل املحوالت وبراميل الزيت
امللوثة بهذه املادة بالتعاون مع وزارة البيئة �إلى �ساحات التخزين اخلارجية ل�شركة توليد الكهرباء يف الكرك متهيد ًا
لتجميعها يف م�ستودعات �شركة الكهرباء الأردنية يف الزرقاء ومن ثم �شحنها �إلى اخلارج عن طريق امليناء.

الإجنازات يف جمال التلوث الب�صري

ت�ساهم ال�شركة يف حت�سني املنظر اجلمايل العام داخل مدن اململكة واحلد من التلوث الب�صري ،من خالل:
•التو�سع يف �إن�شاء ال�شبكات الأر�ضية بدي ًال عن اخلطوط الهوائية.
•مراعاة الناحية اجلمالية لل�شوارع وال�ساحات العامة عند ت�صميم ال�شبكات الكهربائية وحتديد مواقع محطات
التحويل.
•تراعي ال�شركة �إبراز اجلانب اجلمايل املريح للنظر يف مبانيها واملرافق املخ�ص�صة ال�ستقبال اجلمهور.
•التو�سع يف ت�شجري امل�ساحات الفارغة املحيطة مبباين ال�شركة والعناية الدائمة بالأ�شجار املزروعة.

ال�سالمة العامة

تطور مفهوم ال�سالمة تطور ًا وا�سع ًا وبد�أت امل�ؤ�س�سات وال�شركات املختلفة تت�سابق يف هذا امل�ضمار ،و�أ�صبحت النتائج
املتحققة يف جمال ال�سالمة ،وت�ضاءل ن�سبة احلوادث و�إ�صابات العمل �أحد �أهم املعايري للحكم على جناح املنظمة �أو
�إخفاقها.
�إن االهتمام بال�سالمة ومواجهة احلوادث والكوارث التي تعترب قدر ًا ال مفر منه يحتم بذل �أق�صى جهد لو�ضع خطط عملية
ت�سهم يف تعزيز �سالمة البيئة ورفع م�ستوى الوعي لدى جميع �شرائح املجتمع جتاه تدابري و�إجراءات ال�سالمة املطلوبة يف
حاالت احلوادث والكوارث.
�إن االهتمام بال�صحة وال�سالمة العامة يعد من �أهم اخلطط التي تت�ضمنها ا�سرتاتيجية ال�شركة ،وذلك الهتمامها البالغ
بحماية الأرواح واملمتلكات والقيادة والتوجيه ،حيث �أن حماية العاملني من الإ�صابات وكذلك امل�شرتكني ،ينعك�س على
حت�سني وزيادة م�ستوى الإنتاج ورفع القوة االقت�صادية للمجتمع.
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لقد حر�صت ال�شركة على تفعيل �شعار «ال�سالمة �أو ًال» والذي كان الإطار الأ�سا�س ل�سيا�سة نظام الإدارة املتكامل ،ولقد
�أثمر ذلك عن:
•عدم ت�سجيل اي ا�صابة قاتلة خالل عام .2016
•انخفا�ض عدد ا�صابات العمل يف ال�شركة بن�سبة ( )%14.3يف عام  2016مقارن ًة مع عام .2015
•انخفا�ض عدد ايام الغياب يف ال�شركة بن�سبة ( )%11.4يف عام  2016مقارن ًة مع عام .2015

التوعية والتدريب يف جمال ال�سالمة العامة

حتر�ص ال�شركة على ن�شر الوعي بالأ�صول الفنية و�إجراءات العمل الآمنة لكافة العاملني لديها وكذلك املقاولني املنفذين
لبع�ض الأعمال ،وذلك من خالل:
•توفري عدد كبري من الدورات التدريبية يف كافة جماالت ال�سالمة العامة �ضمن الربنامج التدريبي لل�شركة.
•�إعداد املحا�ضرات وور�ش العمل اخلا�صة ب�أمور ال�سالمة العامة و�إجراءات العمل الآمن من قبل كادر ال�شركة للعامني.
•�إعداد جمموعة من املحا�ضرات تتعلق ب�أمور ال�سالمة العامة وكيفية التعامل الآمن مع التيار الكهربائي لطالب
املدار�س و�أع�ضاء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�شرتكني بعامة.

 القيام بالعديد من اجلوالت التفتي�شية والتفقدية لو�سائل وا�شرتاطات ال�سالمة يف العديد من من�ش�آت ال�شركة يفمختلف مناطق عملها

م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي

�إميان ًا من ال�شركة ب�أهمية التوا�صل مع املجتمع املحلي وتقدمي مختلف �أوجه الدعم للم�شاريع املجتمعية الريادية ،فقد
قدمت عدة خدمات ملمثلي القطاعات املجتمعية ،كما �أقامت العديد من الأن�شطة الهادفة �إلى احلفاظ على البيئة ودعم
القطاع التعليمي والفني والثقايف ،والتوعية من مخاطر ا�ستجرار التيار الكهربائي ،كان من بينها -:
1 .1جتديد العقد املوقع ما بني ال�شركة وجمعية الأوراق اخل�ضراء البيئية ،وذلك بهدف احلفاظ على البيئة ،عرب �إعادة
تدوير املخلفات الورقية يف ال�شركة وتزويدها للجمعية ،وكل ذلك ي�صب يف تقليل التلوث البيئي احلا�صة بفعل تكد�س
النفايات.
2 .2تزويد مختلف القطاعات الر�سمية والأهلية منها يف مناطق امتياز عمل ال�شركة ،مبطويات ون�شرات توعوية حول
الإ�ستخدامات ال�سليمة للطاقة الكهربائية ،والتوعية من مخاطر ا�ستجرار التيار الكهربائي ،تت�ضمن احلكم ال�شرعي
من �سرقة الكهرباء.
3 .3دعم بنك الدم الوطني من خالل م�شاركة موظفي املكاتب الرئي�سية ودائرة الت�صنيع بالتربع بالدم مرتني خالل عام
.2016
4 .4تنظيم �إحتفالية بعيد ال�شجرة ،حيث مت زراعة �أ�شجار حرجية يف (غابة اليوبيل) الواقعة يف محافظة الكرك.
5 .5كدعم مايل لأ�سر �شهداء الوطن.فقد مت التربع بيوم عمل من كافة موظفي ال�شركة ،وذلك من خالل دوام موظفي
ال�شركة يوم .2016/12/24
6 .6تعزيز ًا وتكرمي ًا لدور املر�أة العاملة فقد �أقامت ال�شركة يف املكاتب الرئي�سية احتفالية خا�صة لبنات موظفي ال�شركة.
7 .7تكرمي موظفات ال�شركة بذكرى عيد الأم.
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تكرمي بنات موظفي ال�شركة

 قامت ال�شركة خالل عام  2016بتدريب متدربي مركز التدريب الكهربائي الدفعة (  ) 17والبالغ عددهم (  ) 89متدرب ًاموزعني على مختلف مواقع عمل ال�شركة.
 -قامت ال�شركة خالل عام  2016بتدريب ( )137متدرب ًا حل�ساب م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ،وعلى النحو التايل:
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تكرمي �أ�سر ال�شهداء

ك�شف بالتربعات خالل عامي ( ) 2016 - 2015
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جانب من حملة التربع بالدم يف �شركة توزيع الكهرباء
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امل�ساهمون
ر�أ�سمال ال�شركة  /املوجودات
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به واملغطى بالكامل ( )10,000,000دينار ،موزعة على (� )10,000,000سهم بقيمة �إ�سمية
تبلغ دينار ًا واحد ًا لكل �سهم ،يف حني بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني يف  ) 45,178,957( 2016/12/31دينار ًا ،وبلغت
موجودات ال�شركة غري املتداولة يف نف�س التاريخ ( )398,865,011دينار.
التداول ب�أ�سهم ال�شركة
�أ�سهم ال�شركة غري مدرجة يف بور�صة عمان ،وبالتايل ال يوجد تداول لأ�سهم ال�شركة.
توزيع �أعداد امل�ساهمني ح�سب جن�سياتهم وما ميلكون من �أ�سهم بتاريخ 2016/12/31
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شركـــة توزيـــع الكهربــــاء
المساهمة العامة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2016
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تقريرمدققي احل�سابات امل�ستقلني �إلى م�ساهمي �رشكة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

الـــر�أي

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة («ال�شركة») و�شركتها التابعة
(«املجموعة») والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأول  2016وقائمة الدخل ال�شامل املوحدة
وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ واالي�ضاحات
حول القوائم املالية املوحدة وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية.
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة ُتظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للمجموعة كما يف 31
كانون الأول  2016و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

�أ�سا�س الر�أي

لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق� ،إن م�س�ؤولياتنا وفق ًا لهذه املعايري مف�صلة �أكرث �ضمن بند م�س�ؤولية
مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية الواردة يف تقريرنا هذا .نحن م�ستقلون عن ال�شركة وفق ًا لقواعد ال�سلوك
املهني للمحا�سبني القانونيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني بالإ�ضافة �إلى متطلبات
ال�سلوك املهني االخرى املالئمة لتدقيق القوائم املالية املوحدة يف الأردن ،وقد التزمنا مبتطلبات ال�سلوك املهني ومتطلبات
املجل�س الدويل ملعايري ال�سلوك املهني للمحا�سبني .لقد قمنا باحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر �أ�سا�س ًا
لإبداء الر�أي.

امور التدقيق الهامة

ان �أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي وفق ًا الجتهادنا املهني كانت الأكرث جوهرية خالل تدقيق القوائم املالية
املوحدة لل�سنة احلالية .لقد متت درا�سة هذه الأمور �ضمن الإطار الكلي لتدقيق القوائم املالية لإبداء ر�أينا حول هذه
القوائم وال نبدي ر�أي ًا منف�ص ًال حول هذه الأمور.
لقد قمنا باملهام املذكورة يف فقرة م�س�ؤولية مدقق احل�سابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية .بالإ�ضافة لكافة الأمور
املتعلقة بذلك .بناء عليه ف�أن تدقيقنا ي�شمل تنفيذ الإجراءات التي مت ت�صميمها لال�ستجابة لتقييمنا ملخاطر الأخطاء
اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة .ان نتائج �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،مبا يف ذلك الإجراءات املتعلقة مبعاجلة
الأمور امل�شار عليها ادناه ،توفر �أ�سا�سا لر�أينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة.

االعرتاف بالإيرادات (التعرفة)

�إن عملية �إ�صدار الفواتري للم�شرتكني وانظمة ا�صدار الفواتري واحت�ساب االيرادات كما يف  31كانون الأول  2016تعترب
عملية معقدة ،وبنا ًء على ذلك ،مت اعتبار عملية االعرتاف بالإيرادات ذات مخاطر عالية ومن �ضمن امور التدقيق الهامة.
بلغت قيمة الإيرادات املتحققة ل�سنة  2016مبلغ 538ر606ر 548دينار.
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كيف مت معاجلة �أمر التدقيق املهم

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق تقييم ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبعها ال�شركة لالعرتاف بالإيرادات ومدى االلتزام بتلك
ال�سيا�سات وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية .بالإ�ضافة لذلك ،قمنا بدرا�سة نظام الرقابة الداخلي حول االكتمال
والقيا�س واحلدوث للإيرادات التي مت االعرتاف بها مبا يف ذلك الت�سويات بني املبيعات واملقبو�ضات النقدية ودرا�سة
اجراءات الرقابة لنظام ا�صدار الفواتري .وقد قمنا باختيار واختبار عينة من قيود املبيعات للت�أكد من �صحة الت�سجيل
واالعرتاف بالإيرادات .بالإ�ضافة الى ذلك ،قمنا باختيار عينة خالل الفرتة قبل وبعد تاريخ قائمة املركز املايل ،وذلك
لتقييم �إذا كان االعرتاف بالإيرادات قد مت يف الفرتة ال�صحيحة .وقمنا اي�ض ًا بدرا�سة تف�صيلية لتحليل هام�ش الربح
وااليرادات ب�شكل �شهري.

ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

�إن مخ�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها يتطلب الكثري من االجتهاد لتحديد مبلغ املخ�ص�ص الكايف .لدى ال�شركة عدد
كبري ومتنوع من امل�شرتكني مبا يف ذلك الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات مما قد يزيد من مخاطر تخلف هذه
اجلهات عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه املجموعة.

كيف مت معاجلة �أمر التدقيق املهم

لقد قمنا باختبار املنهجية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة حول احت�ساب مخ�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها ومراجعة
التقديرات والفر�ضيات امل�ستخدمة يف حتديد الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها بالإ�ضافة الى الأ�س�س التي يتم احت�ساب
املخ�ص�ص بنا ًء عليها .وللقيام بذلك ،لقد قمنا باختبار مدى دقة جدول �أعمار الذمم املدينة بالإ�ضافة الى تقييم مدى
كفاية املخ�ص�ص مقابل الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها.
�إن الإي�ضاحات املتعلقة مبخ�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها قد مت الإف�صاح عنها يف اي�ضاح  12حول القوائم املالية
املوحدة.

مخ�ص�ص مخزون بطيء احلركة

يتكون مخزون ال�شركة ب�شكل رئي�سي من املخزون اال�سرتاتيجي واملعدات الكهربائية وقطع الغيار .بلغ ر�صيد املخزون كما
يف  31كانون الأول  2016مبلغ 019ر489ر 18دينار والذي ميثل 9ر ٪2من جمموع املوجودات� ،إن مخ�ص�ص املخزون بطيء
احلركة يتطلب التقدير واالجتهاد لتحديد مبلغ املخ�ص�ص الكايف.

كيف مت معاجلة �أمر التدقيق املهم

لقد قمنا باختبار املنهجية املتبعة من قبل ال�شركة حول احت�ساب مخ�ص�ص املخزون بطيء احلركة ،ومراجعة مدى مالءمة
وتوافق االجتهادات والفر�ضيات ودقة واكتمال جدول �أعمار املخزون مبا يف ذلك كفاية مخ�ص�ص مخزون بطيء احلركة
واملواد التالفة.
�إن الإي�ضاحات املتعلقة مبخ�ص�ص مخزون بطيء احلركة قد مت الإف�صاح عنه يف �إي�ضاح  11حول القوائم املالية املوحدة.
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مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

�إن عملية احت�ساب مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني تتطلب الكثري من الإجتهاد لتحديد مبلغ املخ�ص�ص الكايف.
مت اعتبار مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني امر ًا هام ًا للتدقيق نظر ًا حلجم املخ�ص�ص والتقديرات واالجتهادات
بالإ�ضافة �إلى اخلربات التقنية املطلوبة لتحديد مبلغ مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني.

كيف مت معاجلة �أمر التدقيق املهم

ت�ضمنت �إج��راءات التدقيق تقييم االفرتا�ضات االكتوارية وطرق التقييم امل�ستخدمة من قبل املقيم الإكتواري لتقييم
مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني .كما ت�ضمنت �إجراءات التدقيق تقييم االفرتا�ضات الإكتوارية الهامة ومدى
معقوليتها بالإ�ضافة الى كفاية مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة.
�إن الإي�ضاحات املتعلقة مبخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني قد مت الإف�صاح عنها يف اي�ضاح  17حول القوائم املالية
املوحدة.

املعلومات الأخرى الواردة يف التقرير ال�سنوي املجموعة لعام 2016

تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي غري القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�سابات.
ان الإدارة هي امل�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى .ان ر�أينا ال ي�شمل املعلومات الأخرى و�أننا ال نبدي اي ت�أكيد حول املعلومات
الأخرى.
ان م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى ،فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى تتعار�ض جوهريا مع القوائم املالية املوحدة
او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية املوحدة .اذا تبني من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود تعار�ض او
خطا جوهري بني القوائم املالية املوحدة واملعلومات االخرى فانه يجب الإف�صاح عنها .هذا ومل ت�سرتع انتباهنا اية امور
مبا يخ�ص املعلومات االخرى.

م�س�ؤولية الإدارة وامل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية،
بالإ�ضافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�ضروري لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء
الناجتة عن احتيال �أو عن غلط.
كما �أن الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة والإف�صاح عن الأمور املتعلقة مببد�أ
اال�ستمرارية مبا يف ذلك ا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة� ،إال �إذا كان يف نية
الإدارة ت�صفية املجموعة�أو �إيقاف عملياتها �أو عدم وجود �أي بديل واقعي �آخر �سوى القيام بذلك.
�إن املكلفني باحلوكمة م�س�ؤولون عن اال�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية للمجموعة.
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م�س�ؤولية مدققي احل�سابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة

�إن �أهدافنا تتمثل باحل�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن
�إحتيال �أو عن غلط و�إ�صدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن ر�أينا.
ان الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد عايل امل�ستوى ولكنه لي�س �ضمانة �إن التدقيق الذي يجري وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية �سيك�شف
دائما خط�أ جوهريا عند وجوده� .إن الأخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال �أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية� ،إذا كانت منفرد ًة
�أو جمتمع ًة ميكن ان يكون لها ت�أثري على القرارات االقت�صادية املتخذة من قبل م�ستخدمي هذه القوائم املالية.
�إننا نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على ال�شك املهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،و
كذلك نقوم مبا يلي:
•حتديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية� ،سواء الناجتة عن احتيال �أو غلط ،و ت�صميم وتنفيذ
اجراءات تدقيق ت�ستجيب لهذه املخاطر واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر �أ�سا�س ًا لإبداء الراي� .إن
خطر عدم اكت�شاف خط�أ جوهري ناجت عن احتيال يعد �أكرب من ذلك الناجت عن غلط ،ملا قد يت�ضمنه االحتيال
من تواط�ؤ �أو تزوير �أو حذف متعمد �أو ت�أكيدات غري �صحيحة �أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي			 .
•احل�صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق و ذلك لت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س
					
بهدف ابداء ر�أي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
•تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية و االي�ضاحات املتعلقة بها التي قامت بها
االدارة.
												
•التو�صل الى نتيجة حول مالءمة ا�ستخدام االدارة ملبد�أ اال�ستمرارية يف املحا�سبة ،وبنا ًء على �أدلة التدقيق التي مت
احل�صول عليها ،وفيما �إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط ب�أحداث �أو ظروف قد تلقي ب�شكوك كبرية حول قدرة
ال�شركة على اال�ستمرار .و اذا ما تو�صلنا الى نتيجة ب�أن هناك �شك جوهري ،فعلينا الإ�شارة يف تقرير التدقيق �إلى
اي�ضاحات القوائم املالية املوحدة ذات ال�صلة �أو تعديل ر�أينا اذا كانت هذه االي�ضاحات غري كافية� .إن ا�ستنتاجاتنا
مبنية على �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك ف�إن الأحداث او الظروف امل�ستقبلية
قد ت�ؤدي �إلى عدم ا�ستمرار ال�شركة يف اعمالها كمن�ش�أة م�ستمرة						 .
•تقييم العر�ض العام لهيكل القوائم املالية املوحدة ومحتواها مبا يف ذلك االي�ضاحات حولها وفيما �إذا كانت القوائم
					
املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث التي حتقق العر�ض العادل.
•احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق باملعلومات املالية عن ال�شركات �أو الأن�شطة التجارية �ضمن نطاق
املجموعة لإبداء الر�أي حول القوائم املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�شراف و�إجناز عملية التدقيق
للمجموعة .ونحن م�س�ؤولون عن ر�أينا حول التدقيق.
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�إننا نتوا�صل مع امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق املهمة التي تت�ضمن
�أي نقاط �ضعف مهمة يف نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة باال�ستقاللية
واالف�صاح للم�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وما
�ش�أنه ان يحافظ على هذه اال�ستقاللية.
من تلك الأمور التي يتم التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني املكلفني باحلوكمة ،نقوم بتحديد الأمور االكرث �أهمية على تدقيق
القوائم املالية املوحدة للفرتة احلالية و التي متثل �أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم و�صف عن هذه الأمور يف تقرير التدقيق
اال اذا كان القانون �أو التعليمات متنع الإف�صاح عن ذلك االمر ،او يف حاالت نادرة جدا و التي بناء ًا عليها ال يتم االف�صاح
عن ذلك االمر يف تقريرنا الن العواقب ال�سلبية املتوقعة للإف�صاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة عنه.
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تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ املجموعة بقيود و�سجالت محا�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية تتفق مع القوائم املالية املوحدة ونو�صي بامل�صادقة
عليها.

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
� /28آذار2017 /
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قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31كانون الأول 2016
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قائمة الدخل ال�شامل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31كانون الأول 2016
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31كانون الأول 2016
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31كانون الأول 2016
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31كانون الأول 2016

( )1عـــــام

ت�أ�س�ست �شركة توزيع الكهرباء («ال�شركة») بتاريخ � 12شباط  1998ك�شركة م�ساهمة عامة محدودة تنفيذ ًا لقرار جمل�س
الوزراء املتخذ يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  4ت�شرين االول  1997واخلا�ص بت�أ�سي�س �شركة منف�صلة عن �شركة الكهرباء
الوطنية لتتولى ن�شاط توزيع الطاقة الكهربائية يف املناطق التالية :العقبة ومعان والكرك والطفيلة ووادي الأردن واملنطقة
ال�شرقية ،وتكون مملوكة للحكومة بن�سبة  ٪75من را�س املال و ٪25ل�شركة الكهرباء الوطنية حلني خ�صخ�صتها ،وت�ؤول
اليها جميع موجودات ن�شاط التوزيع يف �شركة الكهرباء الوطنية .مت خ�صخ�صة ال�شركة بتاريخ  2متوز  2008حيث قامت
�شركة كهرباء اململكة ال�ستثمارات الطاقة ب�شراء ح�صة احلكومة و�شركة الكهرباء الوطنية.
با�شرت ال�شركة ن�شاطها ال�صناعي والتجاري بتاريخ الأول من كانون الثاين � ,1999سجلت ال�شركة لدى �سلطة منطقة
العقبة الإقت�صادية اخلا�صة حتت رقم  1101103002بتاريخ  30ت�شرين الأول  2001وفق ًا لأحكام و�أنظمة وتعليمات قانون
منطقة العقبة الإقت�صادية اخلا�صة رقم  32ل�سنة .2000
من �أهم غايات ال�شركة توزيع الطاقة الكهربائية و�شرائها وبيعها يف منطقة الإمتياز املذكورة �أعاله مبوجب رخ�صة توزيع
وتزويد الطاقة الكهربائية .ح�صلت ال�شركة على هذه الرخ�صة بتاريخ  30حزيران  2008وهي �صاحلة ملدة � 25سنة من
ذلك التاريخ.
بنا ًء على رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة املمنوحة لل�شركة بتاريخ  30حزيران  2008من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة
واملعادن ،مت حتديد العائد ال�سنوي من االن�شطة اال�سا�سية قبل تنزيل ال�ضريبة مبعدل  ٪10على قاعدة املوجودات ،وقد
قامت ال�شركة باحت�ساب العائد املتحقق فعليا من الن�شاط اال�سا�سي ،حيث بلغ �صايف الوفر عن معدل العائد املحدد
بالرخ�صة للفرتة من تاريخ الرخ�صة وحتى  31كانون الأول  2016مبلغ 794ر194ر 1دينار ،علما بان هذا املبلغ ما زال
قيد املناق�شة ويخ�ضع للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن متا�شيا مع ما ورد يف رخ�صة التوزيع.
بنا ًء على رخ�صة التوزيع وتزويد الكهرباء املمنوحة لل�شركة التابعة لها �شركة كهرباء اربد امل�ساهمة العامة املحدودة
بتاريخ  30حزيران  2008من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن مت حتديد العائد ال�سنوي من االن�شطة اال�سا�سية قبل
تنزيل ال�ضريبة مبعدل 77ر ٪11من قاعدة املوجودات املعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن .قامت ادارة
ال�شركة باحت�ساب العائد �أعاله حيث كان فائ�ض عن معدل العائد املحدد بالرخ�صة ل�سنة  2016مبلغ 776ر 622دينار
وبذلك ت�صبح القيمة املرتاكمة حتى نهاية �سنة  2016عجز املرتاكم بحوايل 825ر 814دينار ويتم معاجلة هذا العجز من
خالل عملية حتديد التعرفة لفرتة التعرفة القادمة و�ضمن منهجية حتديد التعرفة الواردة يف الرخ�صة املمنوحة ويكون
مبلغ العجز خا�ضع للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن متا�شي ًا مع ما ورد بالرخ�صة.
مت اقرارهذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  ،2017/3/28وتتطلب هذه
القوائم املالية املوحدة موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
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(� )2أ�س�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية

�	1-2أ�س�س الإعداد
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبةالدولية.
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ الكلفة التاريخية. �إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للمجموعة. 2-2مبد�أ توحيد القوائم املالية
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة وال�شركة التابعة لها �شركة كهرباء محافظة اربد امل�ساهمة العامة
املحدودة كما يف  31كانون االول .2016
•تتحقق ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�شركة امل�ستثمر فيها ولديها
القدرة على الت�أثري على هذه العوائد من خالل قدرتها على ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها .وتتم ال�سيطرة على
ال�شركة امل�ستثمر فيها فقط عند حتقق ما يلي:
 �سيطرة املجموعة على ال�شركة امل�ستثمر بها (احلقوق القائمة التي متنح املجموعة القدرة على توجيه الن�شاطات ذاتال�صلة لل�شركة امل�ستثمر فيها).
 تعر�ض املجموعة �أو حقوقها يف العوائد املتغرية الناجتة عن ارتباطها بال�شركة امل�ستثمر فيها. القدرة على ممار�سة ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها والت�أثري على عوائدها.•عندما متتلك املجموعة �أقل من اغلبية حقوق الت�صويت �أو ما �شابهها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ،تقوم املجموعة ب�أخذ
جميع احلقائق والظروف ذات العالقة بعني االعتبار لتحديد فيما �إذا كانت متتلك �سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر
فيها ويت�ضمن ذلك:
 الرتتيبات التعاقدية مع حملة حقوق ت�صويت الآخرين يف ال�شركة امل�ستثمر فيها. احلقوق الناجتة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى. حقوق الت�صويت احلالية وحقوق الت�صويت املحتملة للمجموعة.•تقوم املجموعة ب�إعادة تقييم فيما �إذا كانت ت�سيطر على ال�شركة امل�ستثمر فيها ويف حال وجود ظروف �أو حقائق تدل
على التغري يف �أحد �أو �أكرث من عن�صر من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة.
•يتم توحيد القوائم املالية لل�شركة التابعة �إبتدا ًء من تاريخ ممار�سة ال�سيطرة وحتى توقف هذه ال�سيطرة .يتم توحيد
موجودات ومطلوبات وم�صاريف و�إيرادات ال�شركة التابعة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ �سيطرة املجموعة على
ال�شركات التابعة وحتى تتوقف هذه ال�سيطرة.
•يتم حتميل الأرباح واخل�سائر وكل بند من بنود الدخل ال�شامل الأخرى على حقوق حملة الأ�سهم يف ال�شركة الأم وحقوق غري
امل�سيطرين حتى لو �أدى ذلك �إلى عجز يف ر�صيد حقوق غري امل�سيطرين .و�إذا اقت�ضت احلاجة ،يتم تعديل القوائم املالية
لل�شركات التابعة لتتما�شى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .يتم ا�ستبعاد املوجودات واملطلوبات
وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والأرباح واخل�سائر املتعلقة باملعامالت فيما بني املجموعة وال�شركات التابعة.
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•يتم ت�سجيل الأثر الناجت عن تغري ن�سبة امللكية يف ال�شركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان لل�سيطرة يف حقوق امللكية.
عند فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،تقوم املجموعة مبا يلي:
 �إلغاء الإعرتاف مبوجودات (مبا فيها ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة �إلغاء الإعرتاف بحقوق غري امل�سيطرين �إلغاء الإعرتاف باحتياطي ترجمة العمالت الأجنبية الإعرتاف بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة الإعرتاف بالقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به يف ال�شركة التابعة الإعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن عملية فقدان ال�سيطرة �إعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة التي مت ت�سجيلها �سابق ًا يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى �إلى الأرباح واخل�سائر•مت االف�صاح عن ال�شركات التابعة ون�سبة امل�ساهمة فيها اي�ضاح (.)33
 3-2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
ان ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول  ،2015با�ستثناء �أن ال�شركة قامت بتطبيق التعديالت التالية بد�أً من  1كانون الثاين :2016
•طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27
ومعيار التقارير املالية الدويل رقم ()1
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية خالل �شهر �آب  2014بتعديل معيار املحا�سبة ال��دويل رقم ( 27القوائم املالية
املنف�صلة) والذي �أتاح للمن�ش�آت خيار اتباع طريقة حقوق امللكية يف محا�سبة اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة واحلليفة
وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة كما هو مو�ضح يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  .28كما مت اجراء تعديل �آخر على معيار
التقارير املالية الدويل رقم  1والذي ي�سمح للمن�ش�آت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق اال�ستثناء الوارد يف معيار
التقارير املالية الدويل رقم  1واخلا�ص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض القوائم املالية (-تعديالت)
ت�شمل هذه التعديالت حت�سينات محدودة ترتكز على الأمور التالية:
•اجلوهرية
•الت�صنيفات والتجميع
•هيكل االي�ضاحات
•االف�صاح عن ال�سيا�سات املحا�سبية
•عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر الناجتة عن اال�ستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.
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تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )28املن�ش�آت
اال�ستثمارية
تعالج هذه التعديالت الأمور التي نتجت من �أثر تطبيق الإ�ستثناء من متطلبات التوحيد للمن�ش�آت التي ينطبق عليها تعريف
املن�ش�أة اال�ستثمارية وتو�ضح االمور التالية:
•ينطبق الإ�ستثناء من متطلبات التوحيد على ال�شركة االم التابعة ملن�ش�أة ا�ستثمارية ،عندما تقوم املن�ش�أة اال�ستثمارية
بقيا�س جميع ا�ستثماراتها يف ال�شركات التابعة على �أ�سا�س القيمة العادلة.
•يتم توحيد القوائم املالية لل�شركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة اال�ستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات
للمن�ش�أة اال�ستثمارية .ويتم قيا�س جميع اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة الأخرى على �أ�سا�س القيمة العادلة.
•تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املن�ش�آت التي ال ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة اال�ستثمارية والتي متلك ح�صة
يف �شركة حليفة �أو م�شاريع م�شرتكة والتي ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة اال�ستثمارية :ت�سمح التعديالت على معيار
املحا�سبة الدويل رقم ( )28اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة  -للم�ستثمر عند اتباع طريقة
حقوق امللكية بالإبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املن�ش�آت اال�ستثمارية احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة عند قيامها
بقيا�س ا�ستثماراتها يف ال�شركات التابعة على �أ�سا�س القيمة العادلة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)38تو�ضيح اال�ساليب
املقبولة الحت�ساب اال�ستهالكات والإطفاءات
تو�ضح التعديالت يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )16ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )38ان االيرادات تعك�س املنفعة
االقت�صادية املتح�صلة من ت�شغيل االعمال (التي يكون اال�صل جزء منها) ولي�س من املنافع االقت�صادية التي ا�ستخدم فيها
هذا اال�صل .وبالنتيجة ال يجوز ا�ستخدام هذا اال�سلوب ال�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات ،وميكن ا�ستخدامه فقط يف
ظروف محدودة لإطفاء املوجودات غري امللمو�سة.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( - )11الرتتيبات امل�شرتكة – احل�ص�ص يف امل�شاريع
امل�شرتكة
 تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدويل رقم ( )11من امل�شغل تطبيق معيار التقارير الدويل رقم (« )3اندماجاالعمال» عند معاجلة اال�ستحواذ على احل�ص�ص يف العمليات امل�شرتكة بحيث ميثل الن�شاط يف العملية امل�شرتكة �أعمال
جتارية .تو�ضح هذه التعديالت كذلك ان احل�ص�ص ال�سابقة يف امل�شاريع امل�شرتكة ال يتم اعادة قيا�سها عند اال�ستحواذ
على ح�ص�ص ا�ضافية يف نف�س امل�شروع امل�شرتك مع االحتفاظ بال�سيطرة امل�شرتكة .بالإ�ضافة الى ذلك ي�شمل نطاق هذا
املعيار على اال�ستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقا�سم ال�سيطرة امل�شرتكة
مملوكة من نف�س ال�شركة الأم.
 تطبق هذه التعديالت لهما لكل من الإ�ستحواذ عند بداية امل�شروع امل�شرتك �أو يف حال احل�صول على ح�ص�ص �إ�ضافيةيف نف�س امل�شروع امل�شرتك.
 -مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت �أي �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
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�	4-2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
ممتلكات ومعدات
يتم �إثبات املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم و�أي مخ�ص�ص مقابل التدين يف القيم .متثل الكلفة
تكلفة ا�ستبدال املمتلكات واملعدات وتكاليف االقرتا�ض مل�شاريع حتت التنفيذ طويلة الأجل �إذا ا�ستوفت �شروط االعرتاف
بها .يتم اثبات م�صروفات ال�صيانة والإ�صالح يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
يتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي املتوقع
با�ستخدام الن�سب التالية:

•يتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات ح�سب الن�سب �أعاله وذلك بعد ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات امل�ستهلكة بالكامل.
•عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها
�إلى القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
•يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة اال�ستهالك يف نهاية كل �سنة مالية للت�أكد من �أن طريقة وفرتة اال�ستهالك
تتنا�سب مع املنافع االقت�صادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات وتعدل ب�أثر حايل وم�ستقبلي.
•يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند بيعها �أو عند عدم وجود منافع اقت�صادية م�ستقبلية منها ويتم �إدراج �أية �أرباح
�أو خ�سائر ا�ستبعاد يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
موجودات ومطلوبات م�ساهمات امل�شرتكني
 يتم �إظهار هذه املوجودات يف بند م�ستقل متا�شي ًا مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن واظهارها �ضمناملوجودات غري املتداولة حتت بند موجودات م�ساهمات امل�شرتكني والتي يقابلها يف جانب املطلوبات بند مطلوبات
م�ساهمات امل�شرتكني وبنف�س القيمة.
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 يتم ا�ستهالك موجودات م�ساهمات امل�شرتكني بن�سبة � ٪4سنويا وتطف�أ مطلوبات م�ساهمات امل�شرتكني املقابلة لها بنف�سالن�سبة بحيث ال ت�ؤثر على قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
موجودات فل�س الريف
 ميثل هذا البند موجودات البنية التحتية لتمديد �شبكة الكهرباء الى املناطق الريفية ويتم اظهارها �ضمن املوجوداتغري املتداولة حتت بند موجودات فل�س الريف والتي يقابلها يف جانب املطلوبات بند مطلوبات فل�س الريف وبنف�س القيمة
وذلك متا�شي ًا مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ب�ش�أن اظهار تلك البنود.
 يتم ا�ستهالك موجودات فل�س الريف بن�سبة � ٪4سنويا وتطف�أ مطلوبات فل�س الريف املقابلة لها بنف�س الن�سبة بحيث الت�ؤثر على قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
مدفوعات ق�ضايا التعار�ضات
 ميثل هذا البند املبالغ املدفوعة نتيجة ق�ضايا التعار�ضات وذلك تعوي�ضا عن الأ�ضرار التي حلقت بالغري من جراء مرورخطوط الكهرباء فوق �أمالكهم �أو �أية �أ�ضرار �أخرى ،هذا ويتم اطفاء هذه املوجودات بن�سبة � ٪10سنويا ح�سب املمار�سة
املقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
موجودات غري ملمو�سة
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة ُمحددة �أو غري ُمحددة .ويتم �إطفاءاملوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني ُمحدد ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة� .أ َّما املوجودات
غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري ُمحدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل
�أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن �أعمال املجموعة ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة يف نف�س ال�سنة. يتم ُمراجعة �أي ُم�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة .كذلك يتم ُمراجعةالعمر الزمني لتلك املوجودات ويتم �إجراء �أ َّية تعديالت على ال�سنوات الالحقة.
متلك �شركات تابعة وال�شهرة
 يتم ت�سجيل متلك �شركات تابعة با�ستخدام طريقة التملك .يتم احت�ساب كلفة التملك بالقيمة العادلة للمبالغ املمنوحةبتاريخ التملك باال�ضافة الى قيمة حقوق غري امل�سيطرين يف ال�شركة اململوكة.
 يتم ت�سجيل حقوق غري امل�سيطرين يف ال�شركة اململوكة بقيمتها العادلة او بح�صتهم من �صايف موجودات ال�شركةاململوكة .يتم ت�سجيل التكاليف املتعلقة بعملية التملك كم�صاريف يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
 يتم ت�سجيل ال�شهرة بالكلفة ،والتي متثل زيادة املبالغ املمنوحة باال�ضافة الى قيمة حقوق غري امل�سيطرين عن �صايفاملوجودات اململوكة وااللتزامات املتكبدة.
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 تقوم املجموعة مبراجعة املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة اململوكة للت�أكد من �أن ت�صنيفها قد مت وفق ًا للظروفاالقت�صادية وال�شروط التعاقدية املتعلقة بهذه املوجودات واملطلوبات بتاريخ التملك.
م�شاريع حتت التنفيذ
 تظهر امل�شاريع حتت التنفيذ بالكلفة وتت�ضمن كلفة الإن�شاءات واملعدات وامل�صروفات املبا�شرة .وال يتم ا�ستهالكامل�شاريع حتت التنفيذ �إال حني اكتمال املوجودات املتعلقة بها لت�صبح جاهزة لال�ستخدام.
ا�ستثمار يف �شركة حليفة
 ال�شركات احلليفة هي تلك ال�شركات التي متار�س فيها املجموعة ت�أثري ًا فعاال على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املاليةوالت�شغيلية ،وتظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
 تظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة �ضمن قائمة املركز املايل املوحدة بالكلفة ،بالإ�ضافة �إلى ح�صة املجموعة منالتغريات يف �صايف موجودات ال�شركة احلليفة .يتم ت�سجيل ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار يف �شركات حليفة كجزء من
ح�ساب اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة وال يتم اطفا�ؤها .يتم ت�سجيل ح�صة املجموعة من �أرباح ال�شركات احلليفة يف قائمة
الدخل ال�شامل املوحدة .يف حال وجود تغري على حقوق ملكية ال�شركة احلليفة ف�إنه يتم �إظهار هذه التغريات �إن وجدت يف
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للمجموعة .يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة
وال�شركات احلليفة بحدود ح�صة املجموعة يف ال�شركات احلليفة.
مخزون
يتم ت�سعري املخزون ب�سعر الكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح و�صايف القيمة املتوقع حتقيقها �أيهما اقل� .إن �صايف
القيمة املتوقع حتقيقها هي �سعر البيع املتوقع يف الظروف االعتيادية مطروح ًا منه تكاليف البيع.
ذمم مدينة
 تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي مخ�صوم ًا منها املبالغ املقدر عدم حت�صيلها .يتم عمل تقدير للذمم امل�شكوكيف حت�صيلها عندما يكون حت�صيل �أية مبالغ غري محتمل .ت�شطب الديون املعدومة عندما اليكون هناك احتمال لتح�صيلها.
النقد وما يف حكمه
 ميثل النقد وما يف حكمه النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل با�ستحقاقات ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر بحيث التت�ضمن مخاطر التغري يف القيمة.
 لغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ف�إن النقد وما يف حكمه ي�شتمل على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوكوودائع ق�صرية الأجل والتي لديها تواريخ ا�ستحقاق ثالثة �أ�شهر �أو �أقل بعد تنزيل �أر�صدة البنوك الدائنة.
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قرو�ض
 بعد االعرتاف الأويل ،تقا�س القرو�ض بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم االعرتاف بالأرباحواخل�سائر يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة عند �سداد املطلوبات ،وهكذا خالل عملية ح�ساب الإطفاء لأ�سلوب معدل
الفائدة الفعلي .حت�سب التكلفة املطف�أة باعتبار �أي خ�صم �أو عالوة اقتناء والر�سوم والتكاليف وهي جزء ال يتجز�أ من �سعر
الفائدة الفعلي وتدرج تكاليف التمويل يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
تكاليف االقرتا�ض
 تتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املبا�شرة املتعلقة ب�شراء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صل والذي يتطلب بال�ضرورة فرتة طويلة لي�صبحجاهز ًا لال�ستخدام امل�ستهدف او للبيع كجزء من تكاليف ذلك الأ�صل� .إن تكاليف االقرتا�ض الأخرى تدرج كم�صروفات
يف الفرتة التي تكبدت فيها .تتكون تكاليف االقرتا�ض من الفوائد والتكاليف الأخرى التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق
باحل�صول على قرو�ض.
مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني
 يتم االعرتاف مبخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني عندما تكون املجموعة ملتزمة بتقدمي تعوي�ض نهاية اخلدمةللموظفني .تكون املجموعة ملتزمة عندما يكون لديها خطة ر�سمية مف�صلة للتعوي�ض وال يوجد احتمال فعلي ب�سحب هذه
اخلطة .يتم قيا�س مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة بنا ًء على عدد املوظفني يف املجموعة يف تاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة وفق ًا لل�سيا�سات الداخلية للمجموعة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم .19
ذمم دائنة وم�ستحقات
 يتم �إثبات الذمم الدائنة للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة �ضمن الن�شاط الطبيعي للمجموعة�سواء متت �أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد �أو مقدم اخلدمة.
مخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل (قانوين �أو فعلي) نتيجة حلدث �سابق ويكون من
املحتمل حدوث تدفقات خارجة ملنافع اقت�صادية لت�سوية االلتزام مع �إمكانية و�ضع تقدير ميكن االعتماد عليه لقيمة
االلتزام .ويف حني تتوقع املجموعة ا�سرتداد بع�ض �أو جميع املخ�ص�صات – على �سبيل املثال يف �إطار عقد ت�أمني – يتم
االعرتاف باال�سرتداد كا�صل منف�صل فقط عندما يكون اال�سرتداد م�ؤكد ًا .ويظهر امل�صروف املرتبط بهذا املخ�ص�ص يف
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة بال�صايف بعد خ�صم اال�سرتداد.
�ضريبة الدخل
 مت احت�ساب �ضريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31كانون الأول  2016و 2015وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل رقم ()34ل�سنة  ،2014وقانون منطقة العقبة الإقت�صادية اخلا�صة.
 متثل م�صروفات ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة� .إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقعدفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة
التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة املطلوبات يف قائمة
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املركز املايل املوحدة وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي
�أو حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم�إمكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئيا �أو كليا.
حتقق الإيرادات
 يتم �إثبات الإيرادات عندما تنتقل املخاطر واملنافع جوهري ًا �إلى امل�ستهلك وعند التمكن من قيا�س الإيرادات ب�شكل ميكناالعتماد عليه.
 يتم حتقق �إيرادات مبيعات الطاقة عند ا�ستخدامها من قبل امل�ستهلك و�إ�صدار الفاتورة له. يتم �إثبات توزيعات �أرباح اال�ستثمارات عند �إقرارها من قبل الهيئات العامة لل�شركات امل�ستثمر بها. يتم �إثبات �إيرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم االعرتاف ب�إيراد الإيجارات من االيجارات الت�شغيلية ح�سب طريقة الق�سط الثابت على فرتة عقد الت�أجري. يتم االعرتاف ب�أرباح وخ�سائر م�شاريع فل�س الريف يف نف�س ال�سنة التي يتم فيها ا�ستكمال امل�شاريع. يتم الإعرتاف ب�إيراد �إطفاء فائ�ض م�ساهمات امل�شرتكني ح�سب طريقة الق�سط الثابت بن�سبة � ٪4سنويا ويتم �إظهارها�ضمن ايرادات ت�شغيلية �أخرى و�إيرادات الأن�شطة غري الأ�سا�سية.
 يتم حتقق الإيرادات الأخرى وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق.الإيجار الت�شغيلي
 املجموعة كم�ست�أجر :يتم الإعرتاف بالإيجار الت�شغيلي كم�صروف �إيجارات يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة بطريقةالق�سط الثابت على فرتة عقد الإيجار.
 املجموعة كم�ؤجر:يتم االعرتاف بالإيجار الت�شغيلي ك�إيراد ايجارات يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة ح�سب طريقةالق�سط الثابت على فرتة عقد الإيجار.
القيمة العادلة
 �إن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه لبيع �أ�صل �أو املدفوع لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني امل�شاركنييف ال�سوق يف تاريخ قيا�س القيمة العادلة .ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افرتا�ض ب�أن املعاملة لبيع الأ�صل �أو لتحويل
االلتزام حتدث �إما يف:
•ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
•يف غياب ال�سوق الرئي�سي ،يف الأ�سواق الأكرث تف�ضي ًال للأ�صل �أو االلتزام
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 �إن ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث تف�ضي ًال يجب �أن يكون �سهل الو�صول �إليه من قبل املجموعة. يتم قيا�س القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام با�ستخدام االفرتا�ضات التي ي�ستخدمها امل�شاركون يف ال�سوق عند ت�سعريالأ�صل �أو االلتزام ،مع افرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق يت�صرفون ح�سب م�صلحتهم االقت�صادية.
 �إن قيا�س القيمة العادلة لأ�صل غري مايل ي�أخذ يف االعتبار قدرة امل�شارك يف ال�سوق على توليد منافع اقت�صاديةبا�ستخدام الأ�صول يف �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدامها �أو عن طريق بيعها مل�شارك �أخر يف ال�سوق ميكنه ا�ستخدام الأ�صول يف
�أعلى و�أف�ضل ا�ستخدام لها.
 ت�ستخدم املجموعة �أ�ساليب التقييم التي تنا�سب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة،واال�ستخدام الأمثل للمدخالت امللحوظة املعنية وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري امللحوظة.
 �إن جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�س قيمتها العادلة �أو يتم الإف�صاح عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم ت�صنيفها�ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ومبينة كما يلي ا�ستناد ًا لأقل م�ستوى من املدخالت الأ�سا�سية لقيا�س القيمة العادلة ككل.
امل�ستوى الأول :الأ�سعار غري املعدلة واملتداولة يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات �أو املطلوبات املماثلة.
امل�ستوى الثاين�	:أ�ساليب للتقييم حيث تكون جميع املدخالت التي لها ت�أثري جوهري على القيمة العادلة امل�سجلة
ملحوظة ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،و
امل�ستوى الثالث�	:أ�ساليب تقييم ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثري جوهري على القيمة العادلة امل�سجلة التي ال ت�ستند �إلى
بيانات ال�سوق امللحوظة.
 بخ�صو�ص املوجودات واملطلوبات املثبتة يف القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد املجموعة فيما �إذا كانتالتحويالت قد متت بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي ب�إعادة تقييم الت�صنيفات (ا�ستناد ًا �إلى �أدنى م�ستوى من املدخالت
التي تعترب جوهرية لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
العمالت الأجنبية
 يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت ،كمايتم حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
 يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.معلومات القطاعات
 قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطروعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرى والتي يتم قيا�سها وفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير
التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى املجموعة.
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 القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية محددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عنتلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.
التقــا�ص
 يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ بال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقطعندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�سوية
املطلوبات يف نف�س الوقت.
املوجودات واملطلوبات املحتملة
 ال يتـم ت�سجيل املطلوبات املحتملة يف القوائم املالية املوحدة و�إمنا يتم الإف�صاح عنها عندما يكون احتمال دفعها م�ستبعد،وال يتم ت�سجيل املوجودات املحتملة يف القوائم املالية املوحدة و�إمنا يتم الإف�صاح عنها عندما يكون احتمال قب�ضها ممكن ًا.
�	5-2أهم التقديرات والفر�ضيات
 �إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة املجموعة القيام بتقديرات واجتهاداتت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة� .إن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر �أي�ضا على
الإيرادات وامل�صروفات واملخ�ص�صات وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة املجموعة القيام ب�أحكام واجتهادات هامة لتقدير
مبالغ واوقات التدفقات النقدية امل�ستقبلية الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل� .إن التقديرات
املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�إن النتائج الفعلية
قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�ستقبل يف �أو�ضاع وظروف تلك املخ�ص�صات.
• �إن �أهم التقديرات والفر�ضيات امل�ستخدمة يف القوائم املالية املوحدة مف�صلة على النحو االتي:
 يتم تكوين مخ�ص�ص لقاء الذمم املدينة اعتمادا على �أ�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة املجموعة لتقديراملخ�ص�ص الواجب تكوينه.
 يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفقا للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية ويتماحت�ساب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة ومخ�ص�ص ال�ضريبة الالزم.
 تقوم �إدارة املجموعة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكاتال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم احت�ساب
خ�سائر التدين كم�صروف يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة.
 تقوم �إدارة املجموعة با�ستبعاد املمتلكات املعدات بنا ًء على تقدير �صايف القيمة الدفرتية للموجودات امل�ستبعدة. يتم تكوين مخ�ص�ص للمخزون بطيء احلركة الذي ال ي�ستخدم لفرتة تزيد عن � 3سنوات. يتم احت�ساب مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة بنا ًء على الأنظمة الداخلية للمجموعة والدرا�سات الإكتوارية. يتم تكوين مخ�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد املجموعة اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل امل�ست�شارينالقانونيني للمجموعة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ستقبل ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات
ب�شكل دوري.
101

( )3ممتلكات ومعدات
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( )4موجودات م�ساهمات امل�شرتكني وفل�س الريف

يتم ا�ستهالك موجودات م�ساهمات امل�شرتكني وفل�س الريف بن�سبة � ٪4سنويا وتطف�أ مطلوبات م�ساهمات امل�شرتكني وفل�س
الريف املقابلة لها بنف�س الن�سبة وبذلك ال ت�ؤثر على الأداء املايل للمجموعة .ان تفا�صيل مطلوبات م�ساهمات امل�شرتكني
وفل�س الريف كما يف  31كانون الأول كما يلي:

( )5م�شاريع حتت التنفيذ

ميثل هذا البند الأعمال املنفذة واملبالغ امل�ستحقة واملدفوعة للمتعهدين من قبل املجموعة كما يلي:
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فيما يلي احلركة على م�شاريع حتت التنفيذ:

تقـدر كلفة االنتهاء من اجلزء غري املنفذ للم�شاريع حتت التنفيذ مببلغ 235ر964ر 23دينار كما يف  31كانون الأول 2016
(505 :2015ر260ر 17دينار).
* �إن تفا�صيل امل�صاريف املر�سملة على م�شاريع حتت التنفيذ كما يلي:
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( )6مدفوعات ق�ضايا التعار�ضات

( )7قر�ض مدين طويل الأجل

ميثل هذا البند ر�صيد القر�ض املمنوح ل�صندوق الإ�سكان ،حيث يتم منح قرو�ض الإ�سكان ملوظفي ال�شركة من خالل �صندوق
الإ�سكان وبن�سبة مرابحة � ٪2سنوي ًا من قيمة القرو�ض بطريقة املرابحة الإ�سالمية وقد بلغ عدد املوظفني املقرت�ضني 82
موظف ًا حتى  31كانون الأول  86 :2015( 2016موظف ًا).

(� )8ضريبة الدخل

موجودات �ضريبية م�ؤجلة -

ميثل هذا البند املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة والناجتة عن اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبي ًا الناجتة من جميع املناطق
با�ستثناء منطقة العقبة ومخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة.
�إن احلركة على بند املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة هي كما يلي:
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مخ�ص�ص �ضريبة الدخل -
�إن احلركة على مخ�ص�ص �ضريبة الدخل كما يلي:

�إن �ضريبة دخل ال�سنة الظاهرة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة تتكون مما يلي:

وفيما يلي ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:

107

مت احت�ساب مخ�ص�ص �ضريبة الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31كانون الأول  2016و 2015وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل رقم
( )34ل�سنة  ,2014ومت احت�ساب �ضريبة منطقة العقبة وفق ًا لقانون �ضريبة الدخل واملبيعات اخلا�ص مبنطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة.
العقبة -
ح�صلت ال�شركة على مخال�صة نهائية حتى �سنة  2012وقامت ال�شركة بتقدمي ك�شوفات التقدير لعامي  2013و 2014و.2015
�إربد -
ح�صلت ال�شركة على مخال�صة �ضريبة نهائية حتى �سنة  .2014هذا ومل تقم دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة
ال�سجالت املحا�سبية لل�شركة عن �سنة  2015حتى تاريخ هذه القوائم املالية.
املناطق الأخرى -
ح�صلت ال�شركة على مخال�صة نهائية حتى �سنة  ،2014هذا وقامت ال�شركة بتقدمي ك�شف التقدير لعام .2015

( )9موجودات غري ملمو�سة
اختبار تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر غري املحدد وال�شهرة
قامت املجموعة خالل عام  2009ب�شراء 4ر ٪55من �شركة كهرباء محافظة �إربد امل�ساهمة العامة املحدودة («�شركة
تابعة») ونتج عن عملية ال�شراء موجودات غري ملمو�سة تتمثل يف الرخ�صة املمنوحة لل�شركة التابعة لتوزيع الكهرباء �ضمن
مناطق التوزيع املحددة بالرخ�صة وملدة � 25سنة ،وبر�أي �إدارة ال�شركة ف�إن الرخ�صة املمنوحة قابلة للتجديد وفق ًا ل�شروط
معينة بنا ًء على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ،و�شهرة نتيجة زيادة املبلغ املدفوع عن القيمة العادلة ل�صايف
موجودات ال�شركة التابعة مبا فيها رخ�صة التوزيع .وقد مت حتديد عملية توزيع الكهرباء على �أنها وحدة توليد النقد
املنتفعة من عملية ال�شراء لأغرا�ض �إختبارات التدين.
ميثل بند املوجودات غري امللمو�سة ما يلي:
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*�إن احلركة على هذا البند هي كما يلي:

�إختبار التدين
قامت �إدارة املجموعة بتاريخ  31كانون الأول  2016ب�إجراء �إختبار التدين عن طريق احت�ساب القيمة القابلة للإ�سرتداد
بنا ًء على التدفقات النقدية املتوقعة لل�سنوات اخلم�سة القادمة واملبينة يف املوازنات املالية التقديرية املعدة من قبل ال�شركة
التابعة وامل�صادق عليها من قبل الإدارة العليا.
االفرتا�ضات الأ�سا�سية امل�ستخدمة
�إن الإفرتا�ضات املالية الأ�سا�سية امل�ستخدمة من قبل الإدارة يف حتديد التدفقات النقدية كما يلي:
�1 .1إيرادات توزيع الكهرباء :توقعت الإدارة �أن تزداد �إيرادات توزيع الكهرباء لل�سنوات اخلم�س القادمة بن�سبة  ٪6والتي
متثل معدل الزيادة يف ال�سنوات ال�سابقة.
2 .2تكلفة توزيع الكهرباء :بنا ًء على �إتفاقية تعرفة الكهرباء فان تكلفة ال�شراء مرتبطة بالإيرادات حيث �أن �أي تغري يف
�سعر ال�شراء ف�إنه غالب ًا ما ينعك�س �أثره على �سعر البيع وعليه فقد توقعت الإدارة ب�أن تكلفة توزيع الكهرباء ت�شكل ٪88
من الإيرادات كما هو املعدل خالل ال�سنوات ال�سابقة.
3 .3امل�صاريف الإدارية والعمومية :توقعت الإدارة زيادة بن�سبة  ٪10على بند امل�صاريف الإدارية والعمومية بنا ًء على
توقعات من ال�سنوات ال�سابقة.
معدل اخل�صم
�إ�ستخدمت الإدارة معدل خ�صم للتدفقات النقدية املتوقعة لل�سنوات اخلم�س القادمة بنا ًء على املتو�سط املرجح لتكلفة
ر�أ�س املال والذي ميثل كلفة الدين قبل ال�ضريبة وكلفة ر�أ�س املال ،وقد بلغ املتو�سط املرجح لكلفة ر�أ�س املال بعد ال�ضريبة
15ر.٪11
النتائج
بنا ًء على نتائج �إختبار التدين فقد مت حتديد القيمة القابلة للإ�سرتداد ب�أعلى من القيمة الدفرتية وعليه مل يتم ت�سجيل
�أي تدين خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2016
احل�سا�سية للتغريات يف الفر�ضيات
تعتقد �إدارة املجموعة بعدم وجود تغريات متوقعة على الإفرتا�ضات الأ�سا�سية يف حتديد القيمة امل�ستخدمة والتي من
املمكن �أن ت�ؤدي �إلى انخفا�ض القيمة القابلة للإ�سرتداد عن القيمة الدفرتية.
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(�	)10إ�ستثمار يف �شركة حليفة

ميثل هذا البند م�ساهمة املجموعة يف ر�أ�سمال �شركة �صناعة املعدات الكهربائية محدودة امل�س�ؤولية ،حيث متتلك ال�شركة
ما ن�سبته 03ر ٪12ب�شكل مبا�شر ومتتلك ال�شركة التابعة ما ن�سبته 47ر.٪11

فيما يلي احلركة على بند الإ�ستثمار يف �شركة حليفة:

فيما يلي ملخ�ص القوائم املالية ل�شركة �صناعة املعدات الكهربائية محدودة امل�س�ؤولية:
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( )11مخزون

* يت�ضمن مخ�ص�ص مخزون بطيء احلركة قيمة م�ستودع املواد املرجتعة وغري ال�صاحلة بالكامل كما يف  31كانون االول .2016
** يت�ضمن املخزون مواد كهرباء �ضغط متو�سط ومنخف�ض ولوازم م�شرتكني يتم ا�ستخدامها يف م�شاريع ال�شركة و�أعمال
ال�صيانة واال�ستبدال.
فيما يلي احلركة على مخ�ص�ص مخزون بطيء احلركة:

111

( )12ذمم مدينة

* ميثل هذا املبلغ الفوائد املرتتبة على امل�شرتكني (الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الكبرية) من �أر�صدة �أثمان الطاقة
املباعة وغري املح�صلة مبوجب نظام التعرفة الكهربائية .يتم �إحت�ساب فوائد الت�أخري على املبالغ امل�ستحقة الدفع لفرتة
تزيد عن  30يوم من تاريخ ا�ستالم الفاتورة بن�سبة � ٪1شهري ًا وبحد �أق�صى � ٪9سنوي ًا على املبلغ امل�ستحق.
فيما يلي جدول �أعمار الذمم غري امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31كانون الأول:

يف تقدير �إدارة املجموعة ف�إنه من املتوقع حت�صيل الذمم غري امل�شكوك يف حت�صيلها بالكامل .علما ب�أن ال�شركة حت�صل
على ت�أمينات نقدية مقابل هذه الذمم.
فيما يلي احلركة على مخ�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها:
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(�	)13أر�صدة مدينة �أخرى

* ال يوجد �أية �شيكات م�ستحقة وغري مح�صلة وجميع ال�شيكات بر�سم التح�صيل ت�ستحق خالل �سنة .2017
فيما يلي احلركة على مخ�ص�ص ذمم اخرى م�شكوك يف حت�صيلها:

( )14نقد و�أر�صدة لدى البنوك
يتكون النقد و�أر�صدة لدى البنوك الظاهر يف قائمة املركز املايل املوحدة مما يلي:
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ميثل النقد وما يف حكمه لغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة مما يلي:

( )15حقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع -
يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به واملكتتب به واملدفوع من 000ر000ر� 10سهم بقيمة �إ�سمية دينار لل�سهم الواحد.
�إحتياطي �إجباري -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا البند ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل �ضريبة الدخل بن�سبة  ٪10خالل ال�سنوات وهو
غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني .ت�ستطيع ال�شركة التوقف عن حتويل �أية مبالغ لالحتياطي االجباري عندما يبلغ ر�صيده
 ٪25من ر�أ�س املال امل�صرح به.
�إحتياطي �إختياري -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا البند ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل �ضريبة الدخل بن�سبة ال تزيد عن  ٪20خالل
ال�سنوات وهو قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
�أرباح موزعة -
وافقت الهيئة العامة يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ  26ني�سان  2016على تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بتوزيع 65ر0
دينار لكل �سهم مببلغ اجمايل 000ر500ر 6دينار على امل�ساهمني (000 :2015ر200ر 9دينار) .بلغت الأرباح املوزعة من
ال�شركة التابعة لغري امل�سيطرين مبلغ 920ر137ر 2دينار كما يف  31كانون الأول 920 :2015( 2016ر137ر 2دينار).

( )16م�ساهمات م�شرتكني مقبو�ضة مقدم ًا

ميثل هذا البند املبالغ امل�ستلمة مقدم ًا من امل�شرتكني لقاء تنفيذ م�شاريع م�ساهمات امل�شرتكني ،حيث تقوم املجموعة
باقفال هذا البند بعد امتام امل�شروع يف بندي مطلوبات م�ساهمات امل�شرتكني وفائ�ض م�ساهمات امل�شرتكني.
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( )17مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

�إن احلركة على مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة كما يلي:

�إن تفا�صيل مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة املحمل على ال�سنة واملر�سمل على م�شاريع حتت التنفيذ كما يلي:

مت توزيع مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة املحمل على ال�سنة كما يلي:

�إن االفرتا�ضات االكتوارية الأ�سا�سية امل�ستخدمة لتحديد قيمة مخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة هي كما يلي:
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يو�ضح اجلدول التايل التغريات املمكنة يف القيمة احلالية لتعوي�ض نهاية اخلدمة كما يف  31كانون الأول نتيجة التغري
مبقدار  ٪1يف معدل اخل�صم ومعدل زيادة الرواتب ومعدل اال�ستقاالت:

( )18فائ�ض م�ساهمات امل�شرتكني
ميثل هذا البند الفرق بني املبالغ امل�ستلمة من م�ساهمات امل�شرتكني وتكلفة �إجناز م�شاريع م�ساهمات امل�شرتكني ،حيث
تقوم ال�شركة باطفاء هذا االيراد بن�سبة � ٪4سنويا ،ويف ما يلي احلركة على هذا البند:
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مت توزيع �إطفاء فائ�ض م�ساهمات امل�شرتكني (املحول للإيرادات) كما يلي:

( )19ت�أمينات م�شرتكني

ميثل هذا البند املبالغ امل�ستلمة من امل�شرتكني كت�أمينات نقدية مقابل خدمات تو�صيل الكهرباء وذلك بنا ًء على تعليمات
تكاليف التو�صيل ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.

( )20قرو�ض

ميثل هذا البند القرو�ض املمنوحة من اجلهات التالية:

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل -دينار

يت�ضمن هذا البند قر�ض بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل مببلغ 190ر201ر 31دينار وبحد �أق�صى ي�صل الى 000ر000ر40
دينار مع وجود فرتة �سماح ملدة �سنة ،حيث قامت ال�شركة بتوقيع اتفاقية مع بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل بتاريخ 24
ت�شرين الثاين  ،2015ومبعدل �سعر فائدة يرتاوح بني  ٪5الى 4ر ٪5او معدل �سعر فائدة �إقرا�ض لأف�ضل العمالء مطروح ًا
منه � ٪3أيهما �أقل لأول خم�سة �سنوات من عمر القر�ض ومن ال�سنة ال�ساد�سة من عمر القر�ض ولنهاية فرتة ال�سداد معدل
�سعر فائدة �إقرا�ض لأف�ضل العمالء مطروح ًا منه  ٪3وبحد �أدنى 25ر� ٪5سنويا ،على ان ي�سدد القر�ض على  20ق�سط
ن�صف �سنوي مت�ساوي ،هذا وي�ستحق الق�سط االول بتاريخ  31كانون االول  2016على ان يتم ت�سديد الفوائد كل �ستة �أ�شهر.

البنك الأردين الكويتي  -دينار

قامت ال�شركة التابعة �شركة كهرباء محافظة اربد خالل �شهر �أيار  2015بتوقيع اتفاقية قر�ض مع البنك الأردين الكويتي
مببلغ 000ر000ر 28دينار مت�ضمنة فرتة �سماح ملدة ثالث �سنوات من تاريخ �أول �سحب وذلك لغايات متويل م�شاريع
ال�شركة الر�أ�سمالية والت�شغيلية .مت ا�ستغالل كامل القر�ض خالل عام .2015
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ي�سدد القر�ض مبوجب  18ق�سط ن�صف �سنوي بقيمة 555ر555ر 1دينار للق�سط مت�ضمن ًا الفائدة امل�ستحقة لكل ق�سط.
ت�ستويف فائدة مبقدار �سعر الفائدة ال�ساري على فائدة الإيداع لدى البنك املركزي الأردين م�ضاف ًا �إليه ن�سبة هام�ش
65ر ٪2كحد �أق�صى يكون احلد الأدنى ل�سعر الفائدة املطبق هو 3ر� ٪5سنوي ًا.
�إن قيمة الدفعات ال�سنوية لأق�ساط القرو�ض وا�ستحقاقتها هي كما يلي:

( )21بنوك دائنة
ميثل هذا البند ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للمجموعة من عدة بنوك محلية ب�سقف 000ر000ر 61دينار
ومتو�سط �سعر فائدة وعمولة � ٪5سنويا.

( )22ذمم دائنة
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( )23م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

( )24مخ�ص�صات �أخرى

تتمثل املخ�ص�صات الأخرى الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة مما يلي:

( )25احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من (خ�سارة) ربح ال�سنة
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�إن احل�صة املخف�ضة لل�سهم من ربح (خ�سارة) ال�سنة م�ساوية للح�صة الأ�سا�سية لل�سهم.

(�	)26إجمايل الربح

متثل مبيعات الطاقة مبيعات املجموعة جلميع امل�شرتكني بكافة ت�صنيفاتهم ومتثل تكلفة �شراء الطاقة م�شرتيات الطاقة
من �شركة الكهرباء الوطنية ومن م�صادر الطاقة املتجددة الأخرى.
يتم حتديد �سعر تعرفة البيع من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن حيث مت تعديل تعرفة البيع بالتخفي�ض يف �شهر
ت�شرين الثاين .2016
يتم �شراء الطاقة من قبل �شركة الكهرباء الوطنية وم�صادر الطاقة املتجددة ويتم حتديد تعرفة ال�شراء من قبل هيئة
تنظيم قطاع الطاقة واملعادن حيث مت تعديل تعرفة ال�شراء بالتخفي�ض خالل �شهر كانون الثاين ل�سنة .2016

( )27ايرادات ت�شغيلية �أخرى ،بال�صايف
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( )28م�صاريف �إدارية وعمومية
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( )29ايرادات الأن�شطة غري الأ�سا�سية

( )30م�صاريف الأن�شطة غري الأ�سا�سية
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مت حتديد �أ�سلوب عر�ض القطاعات الرئي�سية على �أ�سا�س �أن املخاطر واملنافع املتعلقة للمجموعة تت�أثر ب�شكل جوهري باختالف اخلدمات لتلك القطاعات� .إن هذه القطاعات منظمة ومدارة
ب�شكل منف�صل ح�سب طبيعة اخلدمات بحيث ت�شكل كل منها وحدة منف�صلة والتي يتم قيا�سها وفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى املجموعة.

( )31القطاعات الت�شغيلية
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( )32معامالت مع جهات ذات عالقة

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لل�شركة وال�شركة التابعة التالية:

متثل املعامالت مع جهات ذات عالقة املعامالت التي متت مع ال�شركة التابعة وكبار امل�ساهمني والإدارة التنفيذية العليا
للمجموعة وال�شركة احلليفة وال�شركات التي هم فيها م�ساهمني رئي�سيني.
فيما يلي ُملخ�ص الأر�صدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة:

فيما يلي ملخ�ص للمعامالت مع جهات ذات العالقة:
			

فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة بقائمة الدخل ال�شامل املوحدة:

فيما يلي ملخ�ص ملنافع (رواتب ومكافات ومنافع اخرى) االدارة التنفيذية العليا للمجموعة:
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( )33ال�شركات التابعة اململوكة جزئي ًا

فيما يلي القوائم املالية ل�شركة كهرباء محافظة اربد – امل�ساهمة العامة املحدودة (قبل حذف املعامالت والأر�صدة بني
�شركات املجموعة) والتي ميلك غري امل�سيطرين ح�ص�ص ًا فيها:
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( )34التزامات محتملة

كفاالت واعتمادات -
على املجموعة بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات محتملة تتمثل يف كفاالت بنكية و�إعتمادات م�ستندية مببلغ
663ر282ر 4دينار (818 :2015ر526ر 3دينار).
ق�ضايــا -
�إن املجموعة مدعى عليها يف عدد من الق�ضايا تتمثل يف ق�ضايا التعار�ضات ومطالبات قانونية �أخرى متعلقة بن�شاطاتها
مببلغ 484ر 727دينار ،وترى �إدارة املجموعة وم�ست�شارها القانوين ب�أن املخ�ص�ص امل�أخوذ لهذه الق�ضايا البالغ جمموعه
كاف ملواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك الق�ضايا واملطالبات و�أنه ال حاجة لأخذ مخ�ص�ص �إ�ضايف
336ر 423دينار ٍ
لهذه الق�ضايا.
خالف ال�شركة التابعه مع �شركة الكهرباء الوطنية –
تطالب �شركة الكهرباء الوطنية مزود ال�شركة بالطاقة مببلغ 881ر 721دينار والذي ميثل فرق يف فوائد الت�أخري وتعتقد
ال�شركة وم�ست�شارها القانوين ب�أنه لن يرتتب على ال�شركة �أية التزامات وفق ًا ملا ورد بالتعرفة الكهربائية (تعرفة اجلملة)
ال�صادرة عن هيئة تنظيم الطاقة واملعادن وامللزمة بالتطبيق من قبل الطرفني.
تعهدات الإيجار الت�شغيلي -
املجموعة كم�ست�أجر
وقعت ال�شركة التابعة بتاريخ � 1أيار  2011عقد �إيجار ملكاتبها مببلغ 000ر 110دينار �سنويا وملدة خم�سة ع�شر �سنة،
�إ�ضافة �إلى ذلك تقوم املجموعة با�ستئجار عدد من املكاتب عند اللزوم ملدة ق�صرية .بلغ احلد الأدنى للدفعات الإيجارية
امل�ستقبلية كما يف
 31كانون الأول كما يلي:

املجموعة كم�ؤجر
ت�ؤجر املجموعة بع�ض مكاتبها ال�صغرية وفقا لعقود مدتها �سنة �أو �أقل .بلغ احلد الأدنى للإيجارات التي �سيتم ا�ستالمها
م�ستقبال كما يف  31كانون الأول كما يلي:
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(�	)35إدارة املخاطر
مخاطر �أ�سعار الفائدة -
�إن املجموعة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك
والبنوك الدائنة والقرو�ض.
تتمثل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل املوحدة ب�أثر التغريات املفرت�ضة املمكنة ب�أ�سعار الفوائد على ربح املجموعة ل�سنة
واحدة ،ويتم احت�سابها على املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل �سعر فائدة متغري.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية قائمة الدخل ال�شامل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة على �أ�سعار الفائدة مع بقاء جميع
املتغريات الأخرى امل�ؤثرة ثابتة.

يف حال هناك تغري �سلبي للم�ؤ�شر يكون الأثر م�ساو للتغري �أعاله مع عك�س الإ�شارة.
مخاطر االئتمان -
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف �أو عجز املدينني واجلهات الأخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه
املجموعة.
ترى املجموعة ب�أنها لي�ست معر�ضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بو�ضع �سقف ائتماين للعمالء مع مراقبة
الذمم القائمة ب�شكل م�ستمر .كما حتتفظ املجموعة بالأر�صدة والودائع لدى م�ؤ�س�سات م�صرفية رائدة.
متثل الذمم امل�ستحقة من احلكومة وم�ؤ�س�ساتها ما ن�سبته  ٪42من الذمم املدينة كما يف  31كانون الأول :2015( 2016
 ،)٪47هذا وتقوم ال�شركة بتقدمي خدماتها لعدد كبري من العمالء.
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مخاطر ال�سيولة -
تعمل املجموعة على �إدارة مخاطر ال�سيولة وذلك عن طريق الت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية.
يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات املالية (غري مخ�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي و�أ�سعار
الفائدة ال�سوقية احلالية:

مخاطر العمالت -
�إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار الأردين والدوالر الأمريكي� .إن �سعر �صرف الدينار مربوط ب�سعر ثابت مع
الدوالر الأمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتايل ف�إن �أثر مخاطر العمالت غري جوهري على القوائم املالية املوحدة.

129

( )36القيمة العادلة للأدوات املالية

 تتمثل الأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية. تتكون املوجودات املالية من النقد و�أر�صدة لدى البنوك والذمم املدينة وبع�ض الأر�صدة املدينة الأخرى .تتكون املطلوباتاملالية من الذمم الدائنة والقرو�ض والبنوك الدائنة وبع�ض الأر�صدة الدائنة الأخرى.
� -إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.

(�	)37إدارة ر�أ�س املال

 يتمثل الهدف الرئي�سي فيما يتعلق ب�إدارة ر�أ�سمال املجموعة بالت�أكد من املحافظة على ن�سب ر�أ�سمال مالئمة ب�شكليدعم ن�شاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.
 تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل تقماملجموعة ب�أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة
ال�سابقة.
 �إن البنود املت�ضمنة يف هيكلة ر�أ�س املال تتمثل يف ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطي االجباري واالحتياطي االختياري والأرباحاملدورة والبالغ جمموعها 660ر599ر 24دينار كما يف  31كانون الأول 483 :2015) 2016ر872ر 19دينار).

( )38معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة وغري النافذة بعد

مت �إ�صدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى  31كانون الأول � 2016إال �أنها غري ملزمة حتى الآن ومل تطبق من قبل ال�شركة:
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9االدوات املالية
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار معيار التقارير املالية الدويل رقم « 9االدوات املالية» بكامل مراحله خالل
متوز  ،2014ويبني هذا املعيار املعاجلة املحا�سبية لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبع�ض العقود لبيع
�أو �شراء االدوات غري املالية .وقد مت �إ�صدار هذا املعيار ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم « 39ت�صنيف وقيا�س االدوات
املالية» .قامت ال�شركة بتطبيق املرحلة الأولى من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9كما �صدرت خالل العام ،2009
وكان التطبيق الأويل للمرحلة الأولى يف  1كانون الثاين  2011و�ستقوم ال�شركة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم
 9اجلديد بتاريخ التطبيق االلزامي يف  1كانون الثاين  2018والذي �سيكون له �أثر على ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم ( )15املعاجلة املحا�سبية لكل انواع االيرادات النا�شئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا املعيار على
جميع املن�ش�آت التي تدخل يف عقود لتوريد اخلدمات والب�ضائع للعمالء با�ستثناء العقود اخلا�ضعة ملعايري اخرى مثل معيار
املحا�سبة الدويل رقم ( )17االيجارات.
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 يحل هذا املعيار بد ًال من املعايري والتف�سريات التالية:•معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )11عقود االن�شاء
•معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )18االيراد
•تف�سري جلنة معايري التقارير ( )13برامج والء العمالء
•تف�سري جلنة معايري التقارير ( )15اتفاقيات ان�شاء العقارات
•تف�سري جلنة معايري التقارير ( )18عمليات نقل اال�صول من العمالء
•التف�سري ( )31االيراد – عمليات املقاي�ضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.
 يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16عقود االيجار
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ب�إ�صدار معيار التقارير املالية الدويل رقم (« )16عقود االيجار» خالل كانون الثاين
 2016الذي يحدد مبادئ االعرتاف والقيا�س والعر�ض واالف�صاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16م�شابه ب�شكل جوهري للمتطلبات املحا�سبية للم�ؤجر يف معيار املحا�سبة
الدويل رقم ( .)17وفقا لذلك ،امل�ؤجر ي�ستمر يف ت�صنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار ت�شغيلية او عقود ايجار
متويلية ،بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود ب�شكل مختلف.
يتطلب معيار �أعداد التقارير الدولية رقم ( )16من امل�ست�أجر ان يقوم باالعرتاف بالأ�صول وااللتزامات جلميع عقود
االيجار التي تزيد مدتها عن � 12شهر ،اال �إذا كان اال�صل ذو قيمة منخف�ضة ويتطلب من امل�ست�أجر االعرتاف بحقه يف
ا�ستخدام اال�صل واملتمثل يف االعرتاف بالأ�صل امل�ست�أجر وااللتزام الناجت املتمثل بدفعات االيجار.
 �سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2019مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )7تعديل على الإي�ضاحات
ت�أتي التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )7قائمة التدفقات النقدية  -كجزء من مبادرة جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية املتعلقة بالإي�ضاحات والتي تتطلب من املن�ش�أة تزويد م�ستخدمي القوائم املالية ب�إي�ضاحات متكنهم
من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن الأن�شطة التمويلية التي ت�شمل التغريات النقدية وغري النقدية� .إن التطبيق
االويل لهذا التعديل ال يتطلب من املن�شاة �إظهار �أرقام املقارنة لل�سنوات ال�سابقة� .سيتم تطبيق هذه التعديالت للفرتات
التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  ،2017مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.
 �إن تطبيق هذه التعديالت يتطلب من ال�شركة �إ�ضافة معلومات اي�ضاحية محدودة.تعديالت على معيار التقارير املالية رقم (– )2ت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( -)2الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم-
بحيث ت�شمل هذه التعديالت ثالثة �أمور رئي�سية :ت�أثري �شروط اال�ستحقاق على قيا�س املعاملة الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم
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مقابل النقد ،وت�صنيف معاملة الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم مع خيار الت�سوية مقابل التزامات ال�ضريبة ومحا�سبة التعديالت
على �أحكام و�شروط معاملة الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم التي تغري ت�صنيفها من معاملة دفع على �أ�سا�س الأ�سهم مقابل النقد
�إلى معاملة دفع على �أ�سا�س الأ�سهم مقابل �أدوات حقوق امللكية.
 يجب تطبيق هذه التعديالت ب�شكل م�ستقبلي للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( – )4تطبيق معيار التقارير املالية رقم (« )9االدوات املالية»
مع معيار التقارير املالية رقم (« )4عقود الت�أمني»
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف �أيلول  2016ب�إ�صدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( )4ملعاجلة الأمور التي
قد تنتج من اختالف تاريخ تطبيق معيار التقارير املالية رقم ( )9ومعيار التقارير املالية اجلديد لعقود الت�أمني رقم (.)17
 تقدم التعديالت خيارين بديلني للمن�ش�آت التي ت�صدر عقود خا�ضعة ملعيار التقارير املالية رقم ( :)4ا�ستثناء م�ؤقت منتطبيق معيار التقارير املالية رقم ( )9لل�سنوات التي تبد�أ قبل  1كانون الثاين  2021كحد اق�صى ،او ال�سماح للمن�ش�أة التي
تطبق معيار التقارير املالية رقم ( )9ب�إعادة ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن هذه املوجودات املالية خالل الفرتة من
الأرباح واخل�سائر الى الدخـل ال�شامل كما لو �أن املن�ش�أة طبقت معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39على هذه املوجودات املالية.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (- )40حتويالت اال�ستثمارات العقارية
تو�ضح هذه التعديالت متى يجب على ال�شركة حتويل (�إع��ادة ت�صنيف) العقارات مبا فيها العقارات حتت التنفيذ �أو
التطوير �إلى او من بند اال�ستثمارات العقارية.
تن�ص التعديالت ان التغري يف ا�ستخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف اال�ستثمارات العقارية (او يف حال مل تعد
متطلبات التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغري يف اال�ستخدام� .إن جمرد التغري يف نية الإدارة ال�ستخدام العقار
ال ميثل دليل على التغري يف اال�ستخدام.
يتم تطبيق هذه التعديالت ب�شكل م�ستقبلي للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر
لهذه التعديالت مع �ضرورة الإف�صاح عنه.
تف�سري رقم ( - )22جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية – املعامالت بالعمالت الأجنبية والدفعات املقدمة
يو�ضح هذا التف�سري �أنه عند حتديد �سعر ال�صرف ال�سائد الذي �سي�ستخدم عند االعرتاف االويل املتعلق ب�أ�صل �أو م�صروف
�أو دخل (�أو جزء منه) �أو عند �إلغاء االعرتاف ب�أ�صل �أو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،ف�إن تاريخ املعاملة هو
التاريخ الذي تقوم فيه املن�ش�أة باالعرتاف الأويل بالأ�صل او االلتزام غري النقدي الذي ن�ش�أت عنه تلك الدفعات املقدمة.
ميكن للمن�ش�آت تطبيق هذه التعديالت ب�أثر رجعي �أو م�ستقبلي.
يتم تطبيق هذا التف�سري للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر لهذا التف�سري مع
�ضرورة الإف�صاح عنه.

(�	)39إعادة تبويب

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للقوائم املالية املوحدة لعام  2015لتتنا�سب مع تبويب ارقام القوائم املالية املوحدة
ل�سنة  .2016هذا ومل ينتج عنها �أي �أثر على حقوق امللكية �أو الأرباح لعام .2015
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�إقـرارات جمل�س الإدارة
 .1يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية التالية.
 .2يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات وتوفري نظام رقابي فعال يف ال�شركة.
التوقيع
رئي�س جمل�س الإدارة
معايل ال�سيد �سمري مراد
التوقيع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�سعادة الدكتور عدنان محمد ح�سن �سعد

التوقيع

الأع�ضاء
معايل ال�سيد عبدالكرمي املالحمة

�سعادة ال�سيد حماد علي املعايطة
�سعادة ال�سيد محمد خري ه�شام ال�صباغ
�سعادة الدكتور طارق محمد حموري
�سعادة الدكتور ر�سمي علي بني �سعيد
نقر نحن املوقعني �أدناه رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام وم�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية ب�صحة ودقة واكتمال
املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير .
رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

معايل ال�سيد �سمري مراد

عطوفة املهند�س ح�سان الذنيبات

م�ساعد املدير العام
لل�ش�ؤون املالية

ال�سيد فرا�س كمركجي

 مت خالل عام  2016عقد ( )14اجتماع ملجل�س الإدارة.133

التو�صيــــــــــــــــات
بنا ًء على ما ورد يف موجز التقرير وامليزانية العمومية وبيان الدخل يقرتح جمل�س الإدارة موافقتكم على ما يلي-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1تالوة وقائع االجتماع العادي للهيئة العامة.
2تالوة ومناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة لعام  ،2016واخلطة امل�ستقبلية لها.
3تالوة تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة عن ميزانية ال�شركة وح�ساباتها اخلتامية و�أحوالها و�أو�ضاعها املالية خالل
عام .2016
4مناق�شة امليزانية العمومية وبيان الدخل واالحتياطات واملخ�ص�صات الواردة فيها لعام .2016
5املوافقة على تو�صية جمل�س الإدارة بالأرباح املقرتح توزيعها.
6انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية املقبلة ،وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
�7إبراء ذمة جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية بتاريخ  2016/12/31مبا يتفق و�أحكام القانون.
�8أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جداول الأعمال للمناق�شة وح�سب �أحكام قانون ال�شركات.

وختام ًا ي�شكر جمل�س الإدارة امل�ساهمني الكرام وكافة موظفي ال�شركة جلهودهم الكبرية املبذولة لتطوير الأداء يف ال�شركة،
�سائلني اهلل عز وجل التوفيق يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

جمل�س الإدارة
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عناوين مكاتب �رشكة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة
اخلط املجاين ( )06/5001370واخلط املجاين ()080022288
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