�شركة كهرباء محافظة �إربد
الم�ساهمة العامة المحدودة

التقرير ال�سنوي
2010

قائمة المحتويات

مجلس اإلدارة
اإلقرارت
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
العام  2010في أرقام
رؤية ورسالة وقيم الشركة
نبذة عامة عن الشركة
الشؤون اإلدارية
الشؤون المعلوماتية
الشؤون القانونية
الشؤون الفنية
ملخص اإلنفاق الرأسمالي
التحديات والتطلعات المستقبلية
تقرير مدققو الحسابات المستقلين
البيانات المالية
التوصيات
عناوين مراكز الشركة وفروعها
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�سيد �أ�سامة منري فتالة

املهند�س عزمي حممد م�صطفى اخلري�سات

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور عدنان �أبو �شحاده

ال�سيد خالد القرعان

املهند�س «حممد �أمني» فريحات

ال�سيد ح�ســن البيط ــار

املحامي عبد الر�ؤوف التل

الأ�ستاذ الدكتور �سلطان �أبو عرابي

الدكتور عبد اهلل العرقان

املهند�س ح�سني �أبو ال�شيح

املهند�س بالل املومني

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو
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جمل�س الإدارة

عقد مجل�س �إدارة ال�شركة ( )8اجتماعات خالل العام  2010ناق�ش خاللها نتائج �أعمال ال�شركة وتقارير
االنجاز الفني والمالي والإداري واتخذ ب�ش�أنها القرارات الالزمة لدفع م�سيرة ال�شركة للأف�ضل .
مديــر عـــــام ال�شـركــــــــة � :سعادة المهند�س �أحمد علي �سعد ذينات
مدقق الح�سابـات الم�ستقل  :ال�سادة مكتب طعمه �أبو ال�شعر � /إربد
م�ست�شار ال�شركة القانوني  :الأ�ستاذ نبيه الحجية
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الإقرارات
1 .يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة
خالل ال�سنة املالية التالية.
2 .يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.
التوقيع

رئي�س جمل�س الإدارة
املهند�س عزمي حممد م�صطفى ال�سعيد اخلري�سات

التوقيع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد �أ�سامة منري عو�ض فتالة

التوقيع

ع�ضو
الدكتور عدنان حممد ح�سن �سعد �أبو �شحادة
املهند�س "حممد �أمني" "عبد احلافظ" فريحات
ال�سيد خالد حممد عودة القرعان
ال�سيد ح�سن مروان ح�سن البيطار
املحامي "عبدالر�ؤوف" ار�شيد علي التل
الأ�ستاذ الدكتور �سلطان توفيق �أبو عرابي العدوان
املهند�س ح�سني فالح خ�ضر �أبو ال�شيح
الدكتور عبداهلل را�شد �سالمة العرقان
املهند�س بالل ح�سن احمد املومني

3 .نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي.
رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

املهند�س عزمي حممد م�صطفى ال�سعيد اخلري�سات

املهند�س �أحمد علي �سعد ذينات

م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون
املالية والتجارية
ال�سيد فايز �صيتان «عبد القادر» القوا�سمة
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كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

ح�ضرات الم�ساهمين الكرام
بمنا�سبة انتهاء ال�سنة المالية  ,2010ي�سرني و�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن �أ�ضع بين �أيديكم التقرير ال�سنوي التا�سع
والأربعين عن �أداء ال�شركة وانجازاتها �،إ�ضافة �إلى البيانات المالية المنتهية في  ، 2010/12/31ال�سنة الثالثة
والخم�سين لت�أ�سي�س ال�شركة وال�سنة الثالثة لدورة المجل�س الحالية بالإ�ضافة �إلى تطلعاتها الم�ستقبلية لعام
.2011

ح�ضرات الم�ساهمين الكرام
بف�ضل من اهلل عز وجل  ،توا�صلت في هذا العام الإنجازات والنجاحات المتميزة التي حققتها ال�شركة على مدى
الأعوام القليلة الما�ضية ،حيث كان لال�ستراتيجيات التي اعتمدها مجل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها الأثر الوا�ضح في
تحقيق هذه االنجازات ،لت�شكل نقطة تحول جديدة �أخرى في م�سيرة عمل ال�شركة �أ�ضفت المزيد من اال�ستقرار على
مختلف �أن�شطتها ومركزها المالي ،ومن �أبرز دالئل هذا الإ�ستقرار الإرتفاع الكبير الذي لحق ب�سعر �سهم ال�شركة حيث
بلغ �أعلى �سعر ل�سهم ال�شركة في عام  )17( 2010دينار مقابل (  )9دينار في عام  2009الأمر الذي ي�ؤكد قدرة ال�شركة
على ارتياد �آفاق الم�ستقبل بثقة واقتدار .
ومن خالل تنفيذ الخطط والبرامج المدرو�سة بعناية في عام  2010والمبنية على نتائج درا�سات �شاملة  ،تمكّنت
ال�شركة من تلبية طموحات وتطلعات كافة عمالئها  ،ف�ضال عن توفير خدمات كهربائية موثوقة وم�ستقرة وبم�ستويات
�أداء عالية تواكب حركة النمو التي �شهدتها مملكتنا الحبيبة في �شتى المجاالت االجتماعية وال�صناعية والتجارية
والزراعية وال�سياحية.
ورغم �أن ج ّل اهتمامات ال�شركة ا�ستمر باتجاه الإرتقاء بم�ستوى الخدمات المقدمة لعمالئها للو�صول بها �إلى �أعلى
الم�ستويات � ،إال �أنني �أ�ؤكد من جديد ب�أن �أداء ال�شركة في عام  ،2010تمخ�ض عن نتائج مالية فاقت الم�ؤ�شرات المتوقعة
م�ؤكدة �صحة نهج و�سيا�سات مجل�س �إدارة ال�شركة ليبني عليها باعتبارها مرجعية عمل موثوقة يهتدي بها لر�سم
خارطة وا�ضحة المعالم والر�ؤى لتوجهات ال�شركة الم�ستقبلية.
وفي هذا ال�سياق وا�صلت ال�شركة جهودها الرامية �إلى تطوير وتنمية كوادرها الب�شرية وزيادة كفاءتها من خالل
توفير برامج التطوير والتدريب الم�ستمر لموظفيها للم�ساهمة بفاعلية في تحقيق مهام و�أهداف ال�شركة التي تتطلب
قوى عاملة م�ؤهلة ومدربة ذات كفاءة عالية وقادرة على التكيف مع التطورات المت�سارعة في نمطية عمليات ال�شركة.
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كما �أولى مجل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها ج َّل عنايتهما بم�س�ؤوليات ال�شركة االجتماعية تجاه مجتمعها المحلي
ب�شتى �أطيافه ومكوناته ،فتخطت هذه التوجهات م�سار التبرعات النقدية والعينية للعديد من الم�ؤ�س�سات الر�سمية
وغير الر�سمية �إلى االنخراط في مجاالت و�أن�شطة �أخرى من خالل تقديم �أنماط جديدة من الأن�شطة الهادفة �إلى
الإرتقاء بم�ستوى خدمات ال�شركة وتعزيز �أثرها على المجتمع المحلي  ،وعلى �سبيل المثال؛ تم �إن�شاء مركز ات�صال
متكامل ( ) call centerو تزويده بكافة تقنيات االت�صال الحديثة ورفده بكادر ب�شري م�ؤهل لتلقي �إت�صاالت
عمالء ال�شركة �ضمن كافة مناطق عملها وعلى مدار ال�ساعة ،لتمريرها �إلى الجهات ذات العالقة لمعالجتها حيث
تم تخ�صي�ص رقم هاتف مجاني لتلقي مكالمات الم�شتركين بالإ�ضافة �إلى مق�سم ال�شركة  ،كما تم التعاقد مع �شركة
متخ�ص�صة بمجال التنمية الم�ستدامة ل�ضمان التزام ال�شركة بتطبيق معايير التنمية الم�ستدامة ب�شكل ي�ضمن
تعزيز ا�ستفادة المجتمع من خالل تبني خطط وا�ستراتيجيات وتقنيات ب�أنماط جديدة تن�ساق مع متطلبات التنمية
الم�ستدامة.

ح�ضرات الم�ساهمين الكرام
وفق ا�ستراتيجيات العمل الهادفة التي اعتمدها مجل�س �إدارة ال�شركة لعام  2010و�صوال �إلى تحقيق الأهداف
المر�سومة  ،فان �إدارة ال�شركة �ستوا�صل في عام  2011تنفيذ خططها وبرامجها المرتبطة بهذه اال�ستراتيجيات
والتي تهدف في المقام الأول �إلى الإرتقاء بم�ستوى الخدمات التي تقدمها لعمالئها بهدف تحقيق �أعلى معايير
الأداء المعتمدة محليا وعالميا.

وبعد ،،،

ف�إنني انتهز هذه الفر�صة  ،ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة  ،لأتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان لم�ساهمي
ال�شركة وعمالئها على دعمهم الدائم والم�ستمر لنا ،وال يفوتني بهذه المنا�سبة �أن �أثمن بالتقدير والثناء الدور
الحيوي الذي تقوم به �إدارة ال�شركة ممثلة بمديرها العام على عملهم وعطائهم المتوا�صل،الذي كان له اكبر الأثر
فيما تم تحقيقه من انجازات  ،وكل ال�شكر والتقدير لكافة موظفي ال�شركة في مختلف مواقع عملهم على جهودهم
المخل�صة والمثمرة و�سعيهم الدائم لتحقيق ر�ؤية ور�سالة و�أهداف ال�شركة .
وفقنا اهلل لخدمة هذه ال�شركة لتحقيق المزيد من التقدم واالزدهار لخدمة بلدنا العزيز واقت�صادنا الوطني
في ظل ح�ضرة �صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين  ،راعي بناء الدولة الأردنية الع�صرية الحديثة
حفظه اهلل ورعاه .

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئي�س جمل�س الإدارة

2010
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العام  2010في �أرقام
البيان
�إجمايل املوجودات  /دينار
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل  /دينار
جمموع حقوق امل�ساهمني  /دينار
�صايف الأرباح  /دينار
الطاقة املباعة  /ك.و�.س
الطاقة املباعة  /بالدينار
الطاقة امل�شرتاة  /ك.و�.س
الطاقة امل�شرتاة  /بالدينار
معدل �سعر البيع/فل�س/ك.و�.س
معدل �سعر ال�شراء /فل�س /ك.و�.س
احلمل الأق�صى  /م.و
الفاقد الفني %
عدد امل�شرتكني  /م�شرتك
�أطوال �شبكات اجلهد املتو�سط  /كم
�أطوال �شبكات اجلهد املنخف�ض /كم
عدد حموالت التوزيع  /حمول
عدد املوظفني  /موظف

2010
125 419 939
118 277 462
15 068 839
9 055 175
1 983 796 563
112 759 708
2 200 775 743
91 611 546
56.84
41.63
370.47
9.86
343 110
3 678
12 578
3 567
1 051

2009
117 709 539
103 739 850
13 414 505
6 738 115
1 775 983 292
98 646 154
1 995 626 702
81 488 305
55.54
40.83
337.52
11.01
325 183
3 556
11 965
3 365
1012

التغري %
6.55
14.01
12.33
34.39
11.70
14.31
10.28
12.42
2.34
1.96
9.76
()10.45
5.51
3.43
5.12
6.00
3.85
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ر�ؤيتنـا
�أن ت�صبح ال�شركة �أنموذجاً رائداً بتقديم خدمة كهربائية ذات جودة وموا�صفات عالية مميزة تتوافق مع
المعايير الدولية الف�ضلى في منطقة ال�شرق الأو�سط.

ر�سالتنـا
الم�ساهمة في دعم و�ضمان ا�ستمرارية عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية من خالل تقديم خدمة
كهربائية متميزة ذات جودة عالية بموا�صفات عالمية في جميع �أنحاء منطقة عمل ال�شركة،ملتزمين
باال�ستثمار في تطوير العن�صر الب�شري من �أجل رفع كفاءته وتنمية قدراته ،لتحقيق �أف�ضل خدمة وعائد
يلبي ويفوق التوقعات للعاملين والعمالء وجميع المعنيين ( ) Stakeholdersبال�شركة .

قيمنــا
 العدالة واالنتماء وال�شفافية والم�صداقية ر�ضا وراحة العمالء. التميز بالأداء والإبداع. مواجهة التحدي. العمل بروح الفريق الواحد. �إيجابية التفكير وتناقل المعرفة. �إبراز االنتماء والتوا�صل االجتماعي بين العاملين في ال�شركة اعتماداً على الموروث االيجابي من القيم(ع�شيرة الكهربداوية)
 االحترام الإخال�ص -الأمانة

2010
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نبذة عامة عن ال�شركة
ت�أ�سي�س ال�شركة
�سُ جلت ال�شركة لدى وزارة الإقت�صاد الوطني عام  1957با�سم �شركة كهرباء �إربد الأهلية و�صدر قانون امتيازها
با�سم �شركة كهرباء لواء عجلون في عام  ، 1961والذي بموجبه ح�صلت ال�شركة على حق توليد ونقل وتوزيع الطاقة
الكهربائية لكامل منطقة االمتياز التي ت�ضم محافظات �إربد وجر�ش والمفرق وعجلون.
وعليه بد�أت ال�شركة ب�إجراءات تركيب محطات التوليد والتحويل وبناء خطوط التوزيع وتنفيذ م�شاريع الكهرباء
في مدن وقرى منطقة االمتياز وت�صفية م�شاريع الإنارة التي كانت تديرها المجال�س البلدية في حينه ،وربطها على
�شبكة كهربائية خا�صة بال�شركة.
لقد �شهدت ال�شركة منذ عام  ,1961تطوراً ملحوظاً من حيث ات�ساع رقعة المنطقة المخدومة بالكهرباء و�أعداد
المدن والقرى المنارة ،حيث �أ�صبح عدد المدن والقرى في نهاية عام  ) 326 ( 2010مدينة وقرية و( )888تجمعاً
�سكنياً ريفياً ،وارتفع ر�أ�سمال ال�شركة من (� )285ألف دينار عام  1962لي�صبح ( )4مليون دينار حاليا .
ومع �صدور قانون الكهرباء العام ,وت�أ�سي�س �سلطة الكهرباء الأردنية  ,التي �أوكل لها مهمة توليد الطاقة الكهربائية
في المملكة ،توقفت ال�شركة عن التوليد ب�شكل نهائي في نهاية عام  ،1997وانح�صر عملها في نقل وتحويل وتوزيع
الطاقة الكهربائية �ضمن منطقة االمتياز ،و�أ�صبحت ت�ستجر حاجتها من الطاقة الكهربائية من ال�شبكة الوطنية
الخا�صة ب�شركة الكهرباء الوطنية (�سلطة الكهرباء الأردنية �سابقاً).

ر�أ�سمال ال�شركة  /الموجودات

مبنى ال�شركة عند ت�أ�سي�سها

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة المكتتب به والمغطى بالكامل ( )4مليون دينار ،موزعة على ( )4ماليين �سهم ،بقيمة
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الم�ساهمون
ر�أ�سمال ال�شركة  /الموجودات
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة المكتتب به والمغطى بالكامل (  )4مليون دينار  ،موزعة على (  )4ماليين �سهم بقيمة
�إ�سمية تبلغ ديناراً واحداً لكل �سهم ،في حين بلغ �إجمالي حقوق الم�ساهمين في  )15 068 839(2010/12/31ديناراً
وبلغت موجودات ال�شركة غير المتداولة في نف�س التاريــخ ( )97 341 297ديناراً.التداول ب�أ�سهم ال�شركة

اجتماع الهيئة العامة

التداول ب�أ�سهم ال�شركة
بلغ حجم التداول في عام  )624 404( 2010دنانير مقابل ( )1 323 085ديناراً تم التداول بها خالل عام 2009
وقد بلغ عدد عقود الأ�سهم التي وردت لل�شرك ــة ( )559عقداً مقابل ( )476عقداً نظمت عام  ،2009وبلغ عدد
الم�ساهمين في نهاية عام  )3214( 2010م�ساهماً .كما بلغ �أعلى �سعر لل�سهم الواحد في بور�صة عمان ( )17.050ديناراً
و�أدنى �سعر ( )9.030ديناراً ،وح�سب تعليمات مركز �إيداع الأوراق المالية ترتبط ال�شركة �إلكترونياً ب�شكل مبا�شر مع
المركز مما مكن ال�شركة من التوا�صل الم�ستمر مع المركز ومتابعة عمليات التداول والتحويل التي تجري على
�أ�سهمها �أو ًال ب�أول � ،إ�ضافة �إلى االطالع على �سجالت م�ساهميها وتوثيقها يومياً ،وقد بلغ عدد الأيام التي تم بها
تداول �أ�سهم ال�شركة خالل عام  )150( 2010يوماً.
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الجدول التالي يبين ملخ�ص حركة التداول و�أ�سعار الأ�سهم خالل الأعوام ()2010 - 2006
البيـــان
حجم التداول  /دينار
عدد الأ�سهم املتداولة�/سهم
عدد العق ــود
�أعلى �سعر لل�سهم  /دينار
�أدنى �سعر لل�سهم  /دينار
�سعر الإقفال لل�سهم بتاريخ
 /12/31دينار

2006
186 994
42 593
187
5.60
2.99
3.15

* تم �إقفال تداول ال�سهم بتاريخ 2010/12/29

2007
580 704
129 511
319
5.83
3.16
5.83

2008
1 281 386
165 984
528
10.15
5.23
6.99

2009
1 323 085
169 862
476
9.43
5.51
9.0

2010
624 404
50 336
559
17.05
9.03
*16.50
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الجدول التالي يبين توزيع �أعداد الم�ساهمين ح�سب جن�سياتهم وما يملكون من �أ�سهم
بتاريخ 2010/12/31
اجلن�سيـة
م�ساهمــون �أردنيون
م�ساهمـون عــرب
م�ساهمـون �أجانــب
املجمـوع

عدد الأ�سهم
اململوكة
3 985 251
13 037
1 712
4 000 000

عدد الأ�سهــم
املكتتب بها
3 985 251
13 037
1 712
4 000 000

الن�سبة
املئوية %
99.63
0.33
0.04
100

عـــــدد
امل�ساهمني
3 115
87
12
3 214

الجدول التالي يبين ن�سب الأرباح الموزعة على م�ساهمي ال�شركة للأعوام ()2009-2005
ال�سنة

القطاعات
الأرباح قبل التوزيع وال�ضريبة
الأرباح املوزعة
�صايف حقوق امل�ساهمني
ن�سبة توزيع الأرباح ال�صافية بعد
اقتطاع �ضريبة التوزيع

2005
634 812
400 000
6 293 671
%10

2006

2007

2008

4 547 278 2 000 771 1 183 799
3 320 000 480 000 480 000
10 872 357 7 754 379 6 753 994
%12

%12

2009
6 738 115
6 000 000
13 414 505
%150

%83

الجدول التالي يبين �أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم الم�صدرة من قبل ال�شركة الذين يملكون ( %5ف�أكثر)
من ر�أ�س مــال ال�شـركة وعدد الأ�سـهم المملوكة لكل منهم عام ( )2010مقارنة مع عام ()2009
امل�ساهم
�شركة توزيع الكهرباء
بلدية �إرب ــد الكربى

عدد الأ�سهم
2010
2009
2 216 000 2 216 000
332 069
332 069

الن�سبة %
2009
55.4
8.301

2010
55.4
8.301

19

2010

الجدول التالي يبين �أ�سماء �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومقدار م�ساهمات الجهات التي يمثلونها
وم�ساهماتهم وم�ساهمات �أقاربهم (الزوجة والأوالد الق�صر) في ر�أ�سمال ال�شركة
اال�ســــــم

معالي المهند�س
عزمي محمد م�صطفى
الخري�سات

�سعادة ال�سيد �أ�سامة منري
عو�ض فتالة
�سعادة املهند�س "حممد
�أمني" عارف فريحات
�سعادة الدكتور عدنان
حممد ح�سن �أبو �شحادة
�سعادة ال�سيد خالد حممد
عودة القرعان
�سعادة ال�سيد ح�سن
مروان ح�سن البيطار
عطوفة املحامي "عبد
الر�ؤوف" �أر�شيد علي التل
عطوفة الأ�ستاذ الدكتور
�سلطان توفيق �أبو عرابي
العدوان
�سعادة املهند�س ح�سني
فالح خ�ضر �أبو ال�شيح
عطوفة الدكتور عبد اهلل
را�شد �سالمة العرقان
�سعادة املهند�س بالل
ح�سن احمد املومني

املن�صب

اجلن�سية

رئي�س مجل�س
الإدارة

الأردنية

نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

الأردنية

ع�ضواً

الأردنية

ع�ضواً

الأردنية

ع�ضواً
ع�ضواً
ع�ضواً

الأردنية

ع�ضواً

الأردنية

ع�ضواً

الأردنية

ع�ضواً

2009

2010

-

�شركة كهرباء
اململكة
ال�ستثمارات
الطاقة

الأردنية
الأردنية

بلدية �إربد
الكبرى
�صندوق ا�ستثمار
موظفي جامعة
الريموك
بلدية الرمثا
الجديدة
بلدية المفرق
الكبرى
بلدية جر�ش
الكربى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

332069

332069

-

-

206238

194999

-

-

67487

67487

-

-

36520

36520

-

-

65676

65676

-

-

2400

2400

الأردنية
الأردنية

ع�ضواً

اجلهة التي
ميثلهـا

مقدار امل�ساهمة

امل�ساهمات
ال�شخ�صية
2010 2009

 ال توجد م�ساهمات لأقرباء �أع�ضاء مجل�س الإدارة (الزوجة والأوالد الق�صر) في ر�أ�س مال ال�شركة. -ال توجد م�ساهمة م�سيطرة لأي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة في �أي �شركة.

20

2010

الجدول التالي يبين �أ�سماء الإدارة التنفيذية لل�شركة ومقدار م�ساهماتهم وم�ساهمات �أقاربهم
(الزوجة و الأوالد الق�صر ) في ر�أ�سمال ال�شركة
املن�صب

اجلن�سية

اال�سم
�سعادة املهند�س �أحمد علي �سعد ذينات

مدير عام

الأردنية

امل�ساهمات ال�شخ�صية
2009
450

2010
4612

املهند�س مازن حكمت مو�سى مرجي

م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
التطوير واملعلوماتية

الأردنية

13

13

املهند�س"حممد نبيل" "عبدالرحيم "
القا�سم ب�صول

م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
املناطق

الأردنية

-

-

املهند�س جهاد ح�سني حممد رو�سان

م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
ال�صيانة والت�شغيل

الأردنية

-

-

املهند�س "عبد املهدي" �أحمد الأحمد
العمري

م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
الت�صميم والتنفيذ

الأردنية

1500

1500

ال�سيد فايز �صيتان "عبدالقادر"
القوا�سمه

م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون
املالية والتجارية

الأردنية

-

-

ال�سيد عدنان خلف مطر الدومي

م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون
الإدارية

الأردنية

-

-

 ال توجد م�ساهمات لأقرباء �إدارة ال�شركة التنفيذية (الزوجة والأوالد الق�صر) في ر�أ�س مال ال�شركة،با�ستثناء زوجة المهند�س"عبد المهدي" �أحمد الأحمد العمري حيث تملك ( � ) 1035سهماً.
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المبالغ المدفوعة لأع�ضاء مجل�س الإدارة خالل العام 2010
الع�ضو
معايل املهند�س عزمي حممد م�صطفى اخلري�سات
معايل الدكتور حممد نا�صر �سامل �أبو حمور
�سعادة املهند�س �سعد عدنان �أبو عودة
�سعادة ال�سيد �أ�سامة منري عو�ض فتالة
�سعادة الدكتور عدنان حممد ح�سن �أبو �شحادة
�سعادة املهند�س"حممد �أمني"عارف فريحات
�سعادة ال�سيد خالد حممد عوده القرعان
�سعادة ال�سيد ح�سن مروان ح�سن البيطار
عطوفة املحامي "عبدالر�ؤوف" �إر�شيد علي التل
عطوفة الدكتور عبد اهلل را�شد �سالمه العرقان
�سعادة املهند�س ح�سني فالح خ�ضر �أبو ال�شيح
عطوفة الأ�ستاذ الدكتور �سلطان توفيق ابو عرابي العدوان
عطوفة ال�سيد ر�ضوان �سامل علي ال�شاعر
�سعادة ال�سيد غالب عمر احمد ال�سماك
�سعادة الدكتور املهند�س حممد خري احمد ابو قدي�س
عطوفة املهند�س بالل ح�سن احمد املومني
املجمــوع الع ــام

*املكافـــ�أة
فل�س دينار
000 000
5000 000
5000 000
000
000
5000 000
5000 000
5000 000
5000 000
5000 000
5000 000
5000 000
3750 000
5000 000
000 000
1250 000
000 000
55000 000

مكاف�آت (بدل)
جل�سات جلان
فل�س دينار
250 000
000 000
150 000
300 000
1050 000
700 000
400 000
350 000
300 000
2450 000
300 000
250 000
000 000
000 000
000 000
000 000
6500 000

بدل تنقالت
فل�س
000
000
000
580
000
000
000
000
000
000
000
000
806
420
000
194
000

دينار
24000
000
1200
6122
8600
8600
8600
8600
8600
8600
8600
8600
6225
677
000
2374
109400

املجموع
فل�س
000
000
000
580
000
000
000
000
000
000
000
000
806
420
000
194
000

دينار
24250
5000
6350
6422
14650
14300
14000
13950
13900
16050
13900
12600
11225
677
1250
2374
170900

* مكاف�آت ع�ضوية عن العام � 2009صرفت خالل العام � ,2010أما مكاف�آت �أع�ضاء المجل�س عن عام  2010ف�سيتم
تحديدها وتوزيعها بعد �إقرار الح�سابات الختامية من قبل الهيئة العامة وح�سب �أحكام قانون ال�شركات.

2010
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423258 900 99389 000 9035 000 13450 000 3132 000 298252 900

16821 725 1889 000 380 000 000 000 000 000 14552 725

46240 275 9750 000 1525 000 800 000 000 000 34165 275

47044 400 11250 000 750 000 800 000 000 000 34244 400

42870 575 9000 000 1075 000 700 000 000 000 32095 575

46530 700 9000 000 500 000 2350 000 1588 000 33092 700

44722 700 9000 000 490 000 2200 000 000 000 33032 700

50228 525 9000 000 1515 000 3600 000 1544 000 34569 525

*مكافآت صرفت في عام  2010ويتعلق جزءاً منها بأداء عام .2009

املجموع العام

املدير العام
م�.أحمد علي �سعد ذينات
م�ساعد املدير العام للتطوير
م.مازن حكمت مو�سى مرجي
واملعلوماتية
م".حممد نبيل" "عبدالرحيم" م�ساعد املدير العام
للمناطق
القا�سم ب�صول
م�ساعد املدير العام
م.جهاد ح�سني حممد رو�سان
لل�صيانة والت�شغيل
م".عبد املهدي" احمد الأحمد م�ساعد املدير العام
للت�صميم والتنفيذ
العمري
م�ساعد املدير العام
ال�سيد عدنان خلف مطر
لل�ش�ؤون الإدارية
الدومي
ال�سيد فايز �صيتان "عبدالقادر" م�ساعد املدير العام
للمالية والتجارية
القوا�سمة
مدير دائرة التدقيق
ال�سيد ثائر حامد خلف
الداخلي
�أر�شيدات

املوظف

الوظيفة

مكاف�آت
جلان

* مكاف�آت
ت�شجيعية

مياومات
رواتب
مناوبات م�ؤمترات خارج
املجموع
اململكة
ف د ف د ف د ف د ف د
د
ف
128800 000 40500 000 2800 000 3000 000 000 000 82500 000

المبالغ المدفوعة لأ�شخا�ص الإدارة العليا خالل العام 2010

2010

نبذة تعريفية عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة التنفيذية
معالي المهند�س عزمي محمد م�صطفي ال�سعيد الخري�سات
رئي�س مجل�س االدارة اعتبار ًا من 2010/1/20
• تاريخ الع�ضوية2009/12/23 :
• تاريخ الوالدة1956/9/24 :
• ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :ماج�ستير هند�سة كهربائية ( قوى) 1984
بكالوريو�س هند�سة 1982/
• ابرز الخبرات العملية:
 - 2007حتى �أالن مدير عام امل�ؤ�س�سة الدولية ال�ست�شارات الطاقة
 2006/11/22 – 2003/10/25وزير للطاقة والرثوة املعدنية
 2003/10/24 -2003/4/1مدير عام م�صفاة البرتول الأردنية
 2003/3/31 -2001/9امني عام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
 2001 -1996مدير مديرية الطاقة ال�صناعية /وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
 1996 - 1989رئي�س ق�سم درا�سات فنية � /شركة الكهرباء الوطنية � /سلطة الكهرباء الوطنية �سابقا
 1989 - 1982مهند�س نقل وتخطيط � /شركة الكهرباء الوطنية
 2006-2001رئي�ساً وع�ضواً يف جمل�س �إدارة عدة �شركات

23

24
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�سعادة ال�سيد �أ�سامة منير عو�ض فتالة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة اعتبارا من 2010/6/6
• •تاريخ الع�ضوية2010/5/5 :
• • تاريخ الوالدة1966 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج  :بكالوريو�س في علم الحا�سوب 1987/
• •ابرز الخبرات العملية:
 2010ولغاية الآن الرئي�س التنفيذي ل�شركة كهرباء اململكة (الأردن)
 2010-2008النائب الأول للرئي�س (الرئي�س التنفيذي للعمليات ) ارامك�س
 2008-2005النائب الأول للرئي�س (الرئي�س التنفيذي للإ�سرتاتيجية ) ارامك�س
 2005 -2001نائب الرئي�س (ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا) ارامك�س
 2001-1998نائب الرئي�س  -ال�شرق الأدنى ارامك�س
 1998-1994مدير �إقليمي ارامك�س الأردن
 1994-1992مدير املحطة – نيويورك (ارامك�س)
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء

�سعادة الدكتور عدنان محمد ح�سن �سعد �أبو �شحادة
ع�ضو
• •تاريخ الع�ضوية 2008/7/31 :
• • تاريخ الميالد1944 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج  :دكتوراه في البتروكيماويات 1976/
ماج�ستري يف البرتوكيماوبات1973 /
بكالوريو�س هند�سة كيماوية 1967/
• ابرز الخبرات العملية:
 2003وحتى االن مدير عام ال�شركة ال�شرقية للتجارة واملقاوالت يف الأردن.
 2003 – 1990مدير عام ل�شركات خمتلفة عامله يف جمال النفط والغاز يف دول الكويت،الأردن  ،قطر �أبو ظبي.
 1990 – 1983خبري للطاقة يف منظمة الأوبك ثم م�ست�شار ل�شركات نفطية يف الكويت
 1983 – 1977رئي�س ق�سم البرتول يف معهد الكويت للأبحاث العلمية
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة كهرباء اململكة
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء

2010
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�سعادة المهند�س "محمد �أمين" عارف فريحات
ع�ضو
• •تاريخ الع�ضوية2003/4/8 :
• •تاريخ الميالد 1960 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1988/
• •�أبرز الخبرات العملية :
 -2006/7حتى الآن مدير عام �شركة توزيع الكهرباء
� 2006/7 – 1989شركة الكهرباء الوطنية – �سلطــة الكهرباء الأردنية ( �سابقاً ) عمل خاللها يف جمال
تخطيط الأنظمة الكهربائية ،وتدرج بالعمل يف عدة مواقع وظيفية من مهند�س
كهربائي �إىل م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون التخطيط

�سعادة ال�سيد خالد محمد عودة القرعان
ع�ضو
• •تاريخ الع�ضوية 2008/7/31 :
• • تاريخ الميالد1966 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :ماج�ستير �إدارة �أعمال1990 /
بكالوريو�س محا�سبة 1988/
• •ابرز الخبرات العملية:
 - 2007حتى �أالن مدير مايل يف �شركة الأردن دبي كابيتال /عمان
 2007 - 2005مدير مايل ل�شركة  / HMBSعمان
 2005 - 1999مدير مايل يف جمموعة نقل CFO /
 1999 - 1996مراقب مايل ملجموعة  / OLE Holdingsدبي /الإمارات
 1996 - 1994مدير مايل و�إداري ل�شركة ال�شرق الأو�سط للتعليب /عمان
 1994 - 1991مدقق ح�سابات ل�شركة �آرثر �أندر�سون و�شركاه –عمان
ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء
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�سعادة ال�سيد ح�سن مروان ح�سن البيطار
ع�ضو

• •تاريخ الع�ضوية 2008/7/31 :
• • تاريخ الميالد1975 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج  :ماج�ستير �إدارة �أعمال 1998/
بكالوريو�س �إدارة وت�سويق 1997/
• •ابرز الخبرات العملية:
 – 2008/7ولغاية �أالن نائب الرئي�س التنفيذي لتطوير الإعمال والتخطيط اال�سرتاتيجي/
�شركة امل�سثمرون العرب املتحدون
 2008/ 07 - 2004/09مدير خدمات امل�شرتكني والتخطيط اال�سرتاتيجي �/شركة زين ،مدير �إدارة
الت�سويق ل�شركة MTC
 2004/09 – 2004/4مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات ل�شركة الربيد ال�سريع DHL
 2004/04 - 2000/5مدير املبيعات الإقليمي � /شركة اوراجن  /الأردن
 2000/05 – 1998/11مدير دائرة الت�سويق والتطوير ومدير دائرة ت�شغيل امل�شروبات الباردة �شركة
كوكا كوال /الأردن
 1998/11 -1998/8مدير م�شروع  /وزارة ال�صناعة والتجارة

عطوفة المحامي "عبدالر�ؤوف" �أر�شيد علي التل
ع�ضو
• •تاريخ الع�ضوية2007/8/5 :
• •تاريخ الميالد1939 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :دبلوم درا�سات عليا في ال�شريعة الإ�سالمية .1970/
بكالوريو�س قانون .1967/
• •ابرز الخبرات العملية:
 -2007/7وحتى الآن رئي�س بلدية �إربد الكربى
 2007/7 - 1999حمامي وع�ضو احتاد كرة القدم الأردين
 1999 -1995رئي�س بلدية �إربد
 1992 – 1981رئي�س النادي العربي �/إربد وع�ضو يف نقابة املحامني ورئي�س اللجنة الثقافية يف النقابة .
 1981 – 1975حمامي
 1975 – 1971حمرر م�س�ؤول يف جريدة اللواء

2010

عطوفة الدكتور عبد اهلل را�شد �سالمة العرقان
ع�ضو
• •تاريخ الع�ضوية2008/7/31 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :دكتوراة علوم �سيا�سية 2004
ماج�ستير علوم �سيا�سية 1997
بكالوريو�س تربية ريا�ضية 1985
ابرز الخبرات العملية:
 -2007/8وحتى الآن رئي�س بلدية املفرق الكربى
 2006 - 2001حما�ضر غري متفرغ يف عدد من اجلامعات والكليات الأردنية
 2001 -1983القوات امل�سلحة الأردنية

�سعادة المهند�س ح�سين فالح خ�ضر �أبو ال�شيح
ع�ضو
• •تاريخ الع�ضوية2007/8/8 :
• •تاريخ الميالد1972 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س هند�سة زراعية 1995-
ابرز الخبرات العملية:
 2007/8/1وحتى الآن رئي�س بلدية الرمثا اجلديدة
 2007/8/1 -2003نائب رئي�س بلدية الرمثا اجلديدة
� 2007 -1995أعمال خا�صة يف جمال التجارة
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�سعادة المهند�س بالل ح�سن احمد المومني
\ع�ضو

• •تاريخ الع�ضوية 2010/9/26 :
• •تاريخ الوالدة1960 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج  :بكالوريو�س هند�سة مدنية  /جامعة ط�شقند 1984/
• •ابرز الخبرات العملية:
 -- 2010/9/26ولغاية �أالن رئي�س بلدية جر�ش الكربى
 2010/9/26 – 2010/3/24م�ساعد �أمني عام وزارة البلديات لل�ش�ؤون املالية والإدارية
2010/3/24 -2004/6/3مدير دائرة اخلدمات والأ�شغال الهند�سية يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية.
 2004 -2002مدير ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة مادبا
 2002 – 1996مدير ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة الزرقاء
 1996 – 1995مدير ال�ش�ؤون البلدية يف لواء بني كنانة
 1995 -1987مهند�س يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية .
 1987 -1986مهند�س يف القطاع اخلا�ص
 1986 – 1984القوات امل�سلحة الأردنية

عطوفة الأ�ستاذ الدكتور �سلطان توفيق �أبو عرابي العدوان
ع�ضو

• •تاريخ الع�ضوية2009/3/ 15:
• •تاريخ الميالد 1950 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :دكتوراه كيمياء 1982 /
ماج�ستير كيمياء 1977 /
بكالوريو�س كيمياء 1973 /
• • �أبرز الخبرات العملية :
 – 2009/ 3حتى الآن رئي�س جامعة الريموك
 2009 -2005رئي�س جامعة الطفيلة التقنية
 2005–2002رئي�س جامعة اربد الأهلية
 2002-2001عميد �ش�ؤون الطلبة /جامعة الريموك
 2001-1998رئي�س ق�سم الكيمياء  /جامعة الريموك
 1989 – 1987مدير الن�شاط الثقايف  /جامعة الريموك
� 1987 – 1982أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك  /جامعة الريموك
 1982 – 1975م�ساعد بحث وتدري�س  /جامعة مي�شجان /امرييكا
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نبذة تعريفية عن �إدارة ال�شركة التنفيذية
�سعادة المهند�س احمد علي �سعد ذينات
مدير عام ال�شركة
• •تاريخ التعيين 1984
• •تاريخ الميالد1944 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :ماج�ستير هند�سة كهربائية1975 /
بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1973
• •ابرز الخبرات العملية:
 – 2002 /3حتى الآن مدير عام �شركة كهرباء حمافظة اربد
� 2002 /3 – 1984شركة كهرباء حمافظة اربد تدرج يف عدة مواقع وظيفية ابتداء من رئي�س ق�سم ال�صيانة
والت�شغيل وانتهاء مبدير دائرة املناطق
 1984 – 1975مدير م�شاريع يف �شركة (�/ )telefunken aegأملانيا وممثل ملديرية تقنية ال�ضغط العايل يف ال�شركة
 1969- 1965مدر�س يف وزارة الرتبية والتعليم  /م�شاغل الكهرباء
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة توزيع الكهرباء

المهند�س مازن حكمت مو�سى مرجي
م�ساعد المدير العام ل�ش�ؤون التطوير والمعلوماتية
• •تاريخ التعيين1982 :
• •تاريخ الميالد 1956 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س هند�سة كهربائية1978 /
• •�أبرز الخبرات العملية :
 – 1982حتى الآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية ابتدا ًء من مهند�س كهربائي
وانتها ًء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون التطوير واملعلوماتية
 1982 – 1978مهند�س كهربائي يف �سلطة الكهرباء الأردنية (�سابقاً)
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المهند�س"محمد نبيل""عبد الرحيم" القا�سم ب�صول
م�ساعد المدير العام ل�ش�ؤون المناطق

• •تاريخ التعيين 1979:
• •تاريخ الميالد 1953 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1979 /
• •�أبرز الخبرات العملية :
 – 1979حتى الآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية  ،ابتدا ًء من مهند�س كهربائي
وانتها ًء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون املناطق

المهند�س جهاد ح�سين محمد رو�سان
م�ساعد المدير العام ل�ش�ؤون ال�صيانة والت�شغيل
• •تاريخ التعيين1979:
• •تاريخ الميالد 1955 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1979 /
• •�أبرز الخبرات العملية :
 – 1979حتى الآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية ابتدا ًء من مهند�س
كهربائي متدرب وانتها ًء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون ال�صيانة والت�شغيل

المهند�س "عبد المهدي" �أحمد الأحمد العمري
م�ساعد المدير العام ل�ش�ؤون الت�صميم والتنفيذ
• •تاريخ التعيين1980:
• •تاريخ الميالد 1955 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س هند�سة كهربائية 1980 /
• •�أبرز الخبرات العملية :
 – 1980حتى الآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية ابتدا ًء من مهند�س
كهربائي وانتها ًء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الت�صميم والتنفيذ
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عدنان خلف مطر الدومي
م�ساعد المدير العام لل�ش�ؤون الإدارية
• •تاريخ التعيين1982:
• •تاريخ الميالد 1959 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج  :بكالوريو�س �إدارة �أعمال 1989 /
• •�أبرز الخبرات العملية :
 – 1982حتى الآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية من �إداري وانتها ًء مب�سـاعد
املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية  ،كما ويعمل �أمني �سـ ـ ـ ـ ـ ــر جم ـ ـ ــل�س الإدارة واللجنة املاليـ ـ ـ ـ ــة
والإدارية ع�ضو يف جلنة تنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املوارد الب�شرية املنبثقة عن االحت ـ ـ ـ ــاد العربي ملنتجي
وموزعي الكهرباء منذ عام  2003وال يزال.

فايز �صيتان "عبد القادر" القوا�سمه
م�ساعد المدير العام لل�ش�ؤون المالية والتجارية
• •تاريخ التعيين2003:
• •تاريخ الميالد 1958 :
• •ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج :بكالوريو�س محا�سبة 1981 /
• •�أبرز الخبرات العملية :
 – 2003حتى الآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد ابتدا ًء من مدير الدائرة املالية وانتها ًء مب�ساعد املدير
العام لل�ش�ؤون املالية والتجارية ،كما يعمل �أمني �سر جلنة العطاءات املركزية.
 2003-2000عمل خا�ص
 2000-1988م�ؤ�س�سة اجلري�سي خلدمات الكمبيوتر واالت�صاالت – ال�سعودية – تدرج يف عدة منا�صب
وظيفية منها :رئي�س ح�سابات �إىل مدير مايل �إىل مراقب مايل .
 1988-1983طالل �أبو غزاله و�شركاه لتدقيق احل�سابات – مدقق ح�سابات.
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العقود و الم�شاريع و االرتباطات التي عقدتها ال�شركة الم�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو الحليفة
�أو رئي�س مجل�س الإدارة �أو �أع�ضاء المجل�س �أو المدير العام �أو �أي موظف في ال�شركة �أو �أقاربهم .

وفق �أحكام قانون ال�شركات  ،قامت ال�شركة ب�إحالة عطاءين على �شركة توزيع الكهرباء  ,وح�سب الجدول التالي:

وبا�ستثناء ما ورد �أعاله ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة الم�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو
ال�شقيقة �أو الحليفة �أو رئي�س مجل�س الإدارة �أو �أع�ضاء المجل�س �أو المدير العام �أو �أي موظف في ال�شركة �أو �أقاربهم .

�أتعاب مدقق الح�سابات

بلغ مجموع �أتعاب مكتب طعمه �أبو ال�شعر لتدقيق الح�سابات ( )12760ديناراً عن ال�سنة المالية .2010

القرارات ال�صادرة عن الحكومة �أو المنظمات الدولية �أو غيرها التي لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو
منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية

 التعرفة الكهربائية المقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ  2010/01/16حيث تم تعديل تعرفة�سعرالجملة للطاقة الكهربائية المباعة من �شركة الكهرباء الوطنية �إلى �شركة كهرباء محافظة �إربد ,حيث �أ�صبحت
تعرفة الطاقة النهارية ( )47فل�س وتعرفة الطاقة الليلية ( )37فل�س  ،وتعرفة الحمل الأق�صى ( )3.790ديناراً.
 تعليمات تكاليف التو�صيل رقم ( )1لعام  2007ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ  ,2007/01/16وتمتطبيقها اعتبارا من .2007/01/01

الحماية الحكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة
�أو غيرها

 قانون امتياز ال�شركة رقم ( )1ل�سنة  ، 1961والذي �صدر بتاريخ 1961/2/16وينتهي بتاريخ  2011/2/15ووفقاً للمادةالثالثة من قانون امتياز ال�شركة رقم ( )1ل�سنة 1961فان جميع ما ت�ستورده ال�شركة لمن�ش�آتها و�أعمالها ومعداتها
و�آالتها معفاة من الر�سوم الجمركية ومن كافة الر�سوم الأخرى .
 قانون الكهرباء العام الم�ؤقت رقم( )64لعام  2002والذي �صدر ،بتاريخ  ،2002/8/27بهدف تطوير قطاع الكهرباءفي المملكة.
 رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ , 2008/07/02وال�ساريةالمفعول لمدة ( )25عاماً من تاريخ �صدورها.
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ال يوجد �أي براءات اختراع �أو حقوق امتياز ح�صلت عليها ال�شركة.
تطبيق معايير الجودة
تقوم ال�شركة بتطبيق معايير الجودة الدولية وقد ح�صلت على �شهادة نظام �إدارة الجودة ISO 9001-2000

بتاريخ  ،2007/08/ 02وتم تجديد ال�شهادة لمدة ثالثة �سنوات اعتبارا من .2010/8/1

الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها
ال يوجد مناف�س لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها وذلك بموجب قانون امتيازها رقم ( )1ل�سنة  1961وبموجب رخ�صة
التوزيع والتزويد بالتجزئة ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

درجة االعتماد على موردين محددين�/أو عمالء رئي�سيين
(محلياً �أو خارجياً)
الرقم
1

ا�سم املورد
�شركة الكهرباء الوطنية

ن�سبة التعامل من �إجمايل مبيعات و�إيرادات ال�شركة
%89

المخاطر التي تتعر�ض ال�شركة لها
Ó
Ó

Óال يوجد مخاطر من الممكن �أن تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة المالية الالحقة ولها ت�أثير مادي عليها.
Óال توجد عمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل عام ( )2010ال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي لل�شركة.

م�ساهمات ال�شركة
تمتلك ال�شركة ( )286 719ح�صة/دينار في �شركة �صناعة المعدات الكهربائية من مجموع ح�ص�ص ال�شركة البالغة
( )2.5مليون ح�صة/دينار ،علماً ب�أن قيمة الح�صة الواحدة ديناراً �أردنياً واحداً

ال�شركات التابعة لل�شركة
ال يوجد �شركات تابعة لل�شركة .

حجم اال�ستثمار الر�أ�سمالي لل�شركة
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمالي لل�شركة عن ال�سنة المالية  )14.745( 2010مليون دينار
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تطبيق قواعد حوكمة ال�شركات

تقوم ال�شركة بتطبيق كافة قواعد حوكمة ال�شركات با�ستثناء مايلي :
• مجل�س �إدارة ال�شركة
الف�صل الثاني :اللجان التي ي�شكلها مجل�س الإدارة
 لجنة التر�شيحات والمكاف�آت  :تناط مهام وم�س�ؤولية هذه اللجنة باللجنة المالية الإدارية المنبثقة عن مجل�س�إدارة ال�شركة
• اجتماعات الهيئة العامة
القاعدة رقم ( / ) 1بند  - 3التزام ال�شركة بتطبيق تعليمات قانون ال�شركات الأردني
القاعدة رقم ( / ) 2بند  –6التزام ال�شركة بتطبيق تعليمات قانون ال�شركات الأردني
القاعدة رقم ( ) 4بند - 5/تم انتخاب مجل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ  2008/7/31قبل تطبيق قواعد الحوكمة
• حقوق الم�ساهمين
�أ -الحقوق العامة
القاعدة رقم ( /)1بند  - 6تلتزم ال�شركة بتطبيق تعليمات قانون ال�شركات بتوزيع الأرباح خالل ( )45يوم
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الم�س�ؤولية االجتماعية
د�أبت ال�شركة على تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة في كافة مناطق عملها ،وبنف�س القدر وا�صلت ال�شركة
عملها في مجاالت و�أن�شطة ذات طابع �إن�ساني واجتماعي هدفت من ذلك تقديم �أنماط من الأعمال االجتماعية
والخيرية باعتبارها �أعماال هامة في مجاالت التنمية والتقدم ،كونها تتكامل مع جهود ال�شركة الم�ستمرة للنهو�ض
بالعن�صر الب�شري ،فقد ا�ستطاعت ال�شركة القيام بادوار مختلفة ،حيث ات�سعت وتعددت برامجها في المجالين
الإن�ساني والإجتماعي بهدف تو�سيع قاعدة الم�ستفيدين من �أبناء ال�شركة و�أبناء المجتمع المحلي.
وموا�صلة لهذا النهج الذي تبنته ال�شركة و المبني على �أ�سلوب التفاهم والثقة والتعاون ،ا�ستمرت ال�شركة القيام
بم�س�ؤوليتها االجتماعية ح�سب �إمكانياتها وقدراتها تجاه مجتمعيها المحلي والداخلي تعبيراً عن االنتماء الحقيقي
للوطن الحبيب ،وقد تمثل ذلك عبر م�سارين ،الأول خدمة المجتمع المحلي والثاني خدمة مجتمع ال�شركة الداخلي
(الموظفين) ،فعلى م�سار خدمة المجتمع المحلي عملت ال�شركة على الإ�سهام في التنمية االقت�صادية ال�شاملة في
مناطق عملها من خالل تقديم خدمات كهربائية موثوقة للمواطنين ،المحافظة على البيئة ،دعم ورعاية �أن�شطة
اجتماعية متنوعة ،دعم جهات وبرامج خيرية  ،الإ�سهام في دعم الق�ضايا المتعلقة بالكهرباء والأمن وال�سالمة العامة
وبحوث ودرا�سات تطوير الطاقة� ،إقامة مهرجان تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء وا�ستخداماتها الآمنة بم�شاركة هيئة
تنظيم قطاع الكهرباء ،بهدف ن�شر الوعي والمعرفة بين �أطياف المجتمع بتر�شيد اال�ستهالك واال�ستخدام الآمن
للكهرباء ،حيث ا�ستهدف المهرجان حوالي �ألفي طالب وطالبة من طلبة المدار�س تراوحت �أعمارهم من()14-8
عام ،وجاء هذا المهرجان تتويجا للتعاون البناء بين ال�شركة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة التربية والتعليم.
�أما على م�سار خدمة مجتمع ال�شركة الداخلي (الموظفين) ،عملت ال�شركة على �إيجاد بيئة عمل دافعة ومنا�سبة
ومحفزة للإبداع واالبتكار ورفع كفاءة الأداء ،اعتماد مبادئ وقيم �أخالقيات العمل (مدونة ال�سلوك الوظيفي) بعد
تعريف الموظفين بها وتوزيعها عليهم وبمختلف الم�ستويات الوظيفية ،تنظيم الأن�شطة االجتماعية للموظفين
والحمالت التوعوية ب�أن�شطة ال�شركة المختلفة كل في مجال تخ�ص�صه لتقديم الخدمة الأمثل والأكمل لعمالء
ال�شركة.

ن�شاطات ال�شركة في خدمة المجتمع

يبرز دور ال�شركة في ت�أدية ر�سالتها في خدمة المجتمع المحلي دعما لالقت�صاد الوطني ،من خالل توفير فر�ص
التدريب للمهند�سين حديثي التخرج الوافدين عن طريق وزارة الإ�شغال العامة والإ�سكان ونقابة المهند�سين الأردنيين
لإك�سابهم الخبرة والمعرفة في مجال تخ�ص�صاتهم ،وطلبة الجامعات وكليات المجتمع من مختلف التخ�ص�صات
لغايات التخرج ،وطالب مراكز م�ؤ�س�سة التدريب المهني وطلبة المدار�س و�أبناء المجتمع المحلي لإك�سابهم الخبرة
العملية والمعرفية ٌ
كل في مجال تخ�ص�صه  .حيث تم في عام  2010تدريب ( )9مهند�سين و( )103طالباً على مقاعد
الدرا�سة و( )31طالب من مراكز ومدار�س مهنية و( )3متدربين من مركز �إرادة و( )6متدربين بعقود.
كما قامت بالتعاون مع برنامج �إنجاز لتدريب طلبة المدار�س  ،حيث تم �إيفاد ( )27موظفاً متطوعاً لإلقاء محا�ضرات
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تثقيفية في مجاالت الإدارة واالقت�صاد لطلبة المدار�س  ،من �أجل الم�ساهمة في بناء وتنمية قدرات ال�شباب للعب
دور �أكثر فاعلية في االقت�صاد الوطني .
كما تقوم ال�شركة بدعم الريا�ضة وال�شباب ،حيث ن�ش�أت الحركة الريا�ضية في ال�شركة في �أواخر العام  ،2008وتم
ت�شكيل فريق كرة قدم من موظفي ال�شركة �شارك في بع�ض البطوالت الريا�ضية التي �أقامتها بع�ض الجهات في
محافظة اربد  ,وي�شرف على تدريب الفريق نخبة من موظفي ال�شركة الذين لعبوا في �صفوف المنتخب الوطني
و�أندية الدرجة الممتازة .
وت�أكيداً لدور ال�شركة في االندماج والتفاعل والتوا�صل مع المجتمع المحلي �شاركت ال�شركة �أبناء مجتمعها المحلي
ب�إحياء كافة المنا�سبات الوطنية والدينية  ,ولأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الخيرية والم�ؤ�س�سات
العامة والخا�صة والأندية الريا�ضية وال�شبابية في خدمة وتنمية المجتمع المحلي وكذلك الندوات والم�ؤتمرات
العلمية ،كان لل�شركة ح�ضوراً فاع ً
ال في ن�شاطاتها ف�ضال عن تقديم الدعم العيني والمادي حيث بلغت قيمة
التبرعات التي قدمتها ال�شركة في عام  ) 23731.168(2010دينار مقابل ( )23423.908دينار في عام  ،2009وح�سب

التفا�صيل المو�ضحة بالجدول التالي:
2009
دينار
فل�س
1350
000
150
000
3875
000
2400
000

2010
دينار
فل�س
950
000
000
000
5850
000
1775
000

443
7820
5985
250

703
3269
10554
000
000
196
000
220
213
23731

908
000
000
000

000
000
000
000
000
908

150
000

1000
000
000
23423

568
100
500
000
000
000
000
000
000
168

الإي�ضاح
جامعة الريموك  /م�ؤمترات وندوات علمية
اجلامعة الها�شمية
�أندية وملتقيات ثقافية واجتماعية و�شبابية
جمعيات خريية و�أهلية ومراكز عناية باملعاقني وحماية
الأ�سرة ومراكز ال�شلل الدماغي
مواد عينية
(متفرقة ) حاالت �إن�سانية
طرود خريية
اجلمعية الأردنية للبحث العلمي
جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الح�صن
محافظة اربد/م�شاركة في احتفاالت
مكاف�أة متفوقي جامعة الريموك كلية الهند�سة
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم
امل�شاركة يف م�سابقة امللكة علياء
املجموع الكلي
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م�ساهمة ال�شركة في خدمة البيئة وال�سالمة العامة وال�صحة المهنية
عملت ال�شركة على توفير الإمكانيات المالية والفنية والتقنية المدعمة لتطوير الثقافة المهنية لدى العاملين
وتنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية والأن�شطة التوعوية للموظفين في هذا المجال بالتعاون مع الجهات
المخت�صة في مناطق عملها � ,إ�ضافة �إلى متابعة العمال في �أماكن عملهم للت�أكيد عليهم وتوجيههم بوجوبية ا�ستخدام
عدد و�أدوات ال�سالمة العامة �أثناء ت�أديتهم لأعمالهم للحد من �إ�صابات العمل وحماية الأرواح والممتلكات  ،مما كان له
الأثر الفعال في زيادة الإنتاجية وتحقيق م�ستويات عالية في جودة الأعمال المنجزة .
وجنبا �إلى جنب جاء اهتمام ال�شركة في البيئة و�سالمتها من اجل المحافظة على �صحة العاملين وال�صحة العامة
وذلك بخف�ضها ا�ستخدام المواد ذات ال�ضرر ال�سلبي على البيئة  ،بالإ�ضافة �إلى مواكبة وتطبيق التعليمات البيئية ال�صادرة
عن الجهات ذات االخت�صا�ص في المجال البيئي ال�ستخدامات الطاقة الكهربائية ي�ضاف �إلى ذلك ن�شر الوعي والثقافة
البيئية لدى العاملين من خالل الم�شاركة في الندوات وور�ش العمل في مجال البيئة وال�صحة المهنية التي �أقامتها
الجمعية الأردنية لحماية البيئة والتي ت�شارك ال�شركة بع�ضويتها .
وفي ذات ال�سياق ،قامت ال�شركة ببناء نظام متكامل و�أهداف مبنية على �سيا�سة ال�شركة لإدارة البيئة وال�سالمة وال�صحة
المهنية لتحقيق متطلبات الموا�صفة العالمية الخا�ص ـ ــة بالبيئ ـ ـ ـ ــة ( )ISO 14001:2004والموا�صفة العالمية الخا�صة
بال�سالمة و ال�صحة المهنية ( ) OHSAS 18001:2007ولتحقيق المتطلبات القانونية ال�صادرة عن الوزارات المعنية
والمتطلبات الخا�صة برخ�صة توزيع الطاقة الكهربائية ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومتطلبات البنك الدولي
المتعلقة بكافة �أن�شطة ال�شركة والتي ت�ؤثر على البيئة وال�سالمة وال�صحة المهنية.
وفي �ضوء ما ورد �أعاله تمكّنت ال�شركة من الح�صول على �شهادتي البيئة ( )ISO 14001:2004و ال�سالمة وال�صحة
المهنية (، ) OHSAS 18001:2007وت�سجيلهما من قبل �شركة ( )SGSالعالمية لتطبيقها نظام �إدارة البيئة
و ال�سالمة و ال�صحة المهنية.
وكما قامت ال�شركة بو�ضع واعتماد �سيا�سة خا�صة بالبيئة وال�سالمة وال�صحة المهنية ،تم ن�شرها لكافة الموظفين
والمتعاملين و�أ�صحاب العالقة مع ال�شركة ،وتطبيق خطط و برامج عمل تحقق �أهداف البيئة وال�سالمة وال�صحة
المهنية ،ومن هذه الخطط والبرامج �إجراء خم�سة تمارين �إخالء تحت الإ�شراف المبا�شر من قبل كوادر الدفاع المدني
العام �ضمن مناطق عمل ال�شركة ،تطبيق تعليمات وزارة البيئة في التعامل مع ت�سرب زيت المحوالت في م�ستودع النفايات
الخطرة في حو�شا  ،بالإ�ضافة �إلى تبادل المعرفة والخبرة مع �شركتي كهرباء المملكة وتوزيع الكهرباء من اجل الحد
والتحكم بحوادث ال�صعق الكهربائي على ال�شبكات الكهربائية التابعة ل�شركتي كهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء
حيث تم ت�شكيل لجنة �سالمة م�شتركة لغايات الدرا�سة وتقديم التو�صيات المنا�سبة ب�ش�أنها.
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التفاعل مع المجتمع المحلي
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الهيكل التنظيمي
مجل�س الإدارة
دائرة التدقيق الداخلي

المدير العام
�إدارة �ش�ؤون المناطق

ادارة �ش�ؤون التطوير والمعلوماتية

ادارة �ش�ؤون الت�صميم والتنفيذ

ادارة �ش�ؤون ال�صيانة والت�شغيل

ادارة �ش�ؤون الت�صنيع واللوازم

�إدارة �ش�ؤون التخطيط والدرا�سات

ادارة ال�ش�ؤون المالية والتجارية

�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
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ال�ش�ؤون الإدارية
تمكّنت ال�شركة في هذا المجال من تحقيق العديد من االنجازات بغية تحديث �أ�ساليب العمل بما يتوافق و�إجراءات
العمل واالتجاهات الإدارية الحديثة لزيادة دافعية العمل وتح�سين الأداء العام من خالل رفع الكفاءة واال�ستغالل
الأمثل للموارد المتاحة ب�شكل اقت�صادي لت�سهيل وت�سيير تقديم الخدمة المثلى لم�شتركيها في وقت قيا�س وتتمثل
هذه االنجازات فيما يلي :

الت�أمين ال�صحي
يعتبر التامين ال�صحي من �أهم �أحد الخدمات الهامة التي تقدمها ال�شركة لموظفيها  ،لت�ضاف هذه الخدمة �إلى
الخدمات المميزة الأخرى التي ت�شكل معاً حزمة ت�أمينات اجتماعية �ضرورية للموظفين وعائالتهم  ،وان اهتمام �إدارة
ال�شركة بمو�ضوع التامين ال�صحي ينبع من �شعورها بالم�س�ؤولية الملقاة على عاتقها نحو موظفيها وعائالتهم .
ومن هذا المنطلق وفرّت ال�شركة �شبكة طبية متميزة لمعالجة موظفيها في كافة مناطق عمل ال�شركة ،وبف�ضل
الإجراءات ال�سليمة و�إتباع �سيا�سات �ضبط النفقات والمتـ ــابعة الحثيثة تمكّنت من تحقيق ا�ستقـ ــرار مالي ل�صندوق
الخدمات الطبية بالرغم من االرتفاع الملحوظ الذي طر�أ على �سوق العالج في المملكة �إلى جانب تقديم خدمات
طبية مميزة وذات جودة عالية لموظفيها وعائالتهم .

العالقات العامة
ركزت الإدارة على العالقات العامة و�إبراز دورها في خدمة موظفي ال�شركة و�أبناء المجتمع المحلي فوا�صل
ق�سم العالقات العامة على ال�صعيد الخارجي ن�شاطاته وحمالته الهادفة �إلى ن�شر الوعي ب�أهمية خدمة الطاقة
الكهربائية والمحافظة عليها من خالل توزيع الن�شرات التوعوية ب�أهمية الكهرباء وما تعود به من نفع على �أبناء
المجتمع و�إبراز جهود ال�شركة و�آخر الم�ستجدات التي تمر بها وتنظيم الندوات وور�ش العمل المحلية بالتعاون مع
الجهات المعنية  ،بالإ�ضافة �إلى توا�صلها الفعال مع كافة و�سائل الإعالم  ،الأمر الذي �أدى �إلى تعزيز �أوا�صر الترابط
واالحترام ما بين ال�شركة وجمهورها الخارجي.
�أما على ال�صعيد الداخلي  ،وا�صل ق�سم العالقات العامة تنفيذ �سيا�سة �إدارة ال�شركة من خالل م�شاركة موظفي
ال�شركة في �أفراحهم و�أتراحهم و�إحياء االحتفاالت في الأعياد الدينية والوطنية والعمالية و�إقامة م�آدب الإفطار
الرم�ضانية  ،ي�ضاف �إلى ذلك �إ�صدار مجلة ال�شركة التي عملت على تغطية �أخبار ون�شاطات ال�شركة بالإ�ضافة �إلى
منا�سبات الموظفين مما عزز روح الوالء واالنتماء لدى موظفي ال�شركة.

اعتماد مبادئ وقيم �أخالقيات العمل في ال�شركة
لقد قامت ال�شركة باعتماد وثيقة �أخالقيات العمل (مدونة ال�سلوك الوظيفي)  ،وذلك في �إطار حر�ص
ال�شركة على خلق بيئة عمل مثالية وااللتزام ب�أف�ضل القيم الأخالقية وال�سلوكية لتحقيق �أهدافها حيث حملت
في طياتها مبادئ وقيم ال�شركة والمجتمع من اجل المحافظة على �سمعة ال�شركة وم�ستويات الأداء الفعّال
و�أخالقيات العمل لموظفي ال�شركة للت�أكيد على معايير الأمانة والنزاهة وال�شفافية في ت�أدية كافة �أعمال
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ال�شركة في جميع �أن�شطتها ،وتجنب ال�سلوكيات غير الأخالقية على جميع الم�ستويات الوظيفية  .ويلتزم كافة
موظفي ال�شركة بتنفيذ بنود المدونة بعد �أن تم عقد ندوات لهم للتعريف بالمدونة وبنودها .

احتفاالت ال�شركة

الموارد الب�شرية
�أولت ال�شركة العناية الكافية لمتطلبات الموظفين لي�س فقط على �صعيد �أمور العمل بل تعدتها �إلى
التوا�صل الم�ستمر مع حاجاتهم العملية وال�شخ�صية  ،بهدف توفير وتهيئة القوى العاملة في ال�شركة لفهم
الثقافة الجديدة التي ت�ضمنتها عمليات التغيير لمواجهة التحديات الم�ستقبلية بم�س�ؤولية كاملة وا�ضعين
ن�صب �أعيننا قيم ومرتكزات ال�شركة في هذا الإطار كمنهجية يتم من خاللها تنفيذ عمليات التطوير والت�أهيل
والإبداع والتوا�صل والعمل الجماعي كعوامل نجاح حا�سمة في المرحلة القادمة .
وفي هذا ال�سياق  ،فقد وا�صلت ال�شركة في العام  2010و�ضع الأ�س�س والأطر التنظيمية الالزمة لتحقيق
�أعلى م�ستويات الأداء الم�ؤ�س�سي  ،من خالل الدرا�سات التنظيمية الفعالة ون�شر ثقافة الجودة ال�شاملة وتبني
�أ�ساليب الإبداع والتميز والتح�سين الم�ستمر لعمليات ال�شركة الرئي�سية  ،بما يكفل االرتقاء بم�ستوى جودة
الخدمات المقدمة للعمالء واال�ستثمار الأمثل لمواردها المتاحة  ،ومن �ضمنها �أنظمة و�سيا�سات الموارد
الب�شرية المطبقة بهدف تحديثها وتعديلها بما يتوافق والتوجهات الإدارية الحديثة ومتطلبات �إيجاد بيئة
عمل تنظيمية دافعة.

�أعداد الموظفين
قامت ال�شركة خالل عام  2010بتعيين عدد من الموظفين ذوي الخبرات والم�ؤهالت المنا�سبة لتعزيز
كوادرها الب�شرية ح�سب �أ�س�س المناف�سة المفتوحة ومن خالل اختبارات عملية وعلمية �شملت كافة المر�شحين
للتعيين دون ا�ستثناء النتقاء الأن�سب وفق مبد�أ الكفاءة والقدرة بغية تمكّينها من تنفيذ �أعمالها المختلفة
باالعتماد على كوادرها الذاتية  ،و�سد النق�ص الحا�صل من جراء ا�ستقالة و�إنهاء خدمات ( )66موظف وقد بلغ
عدد العاملين في ال�شركة بنهاية العام الحالي ( )1022موظفاً مثبتاً و( )29موظفاً بعقد /تحت التجربة،وقد
بلغت ن�سبة الدوران الوظيفي في العام  2010لموظفي ال�شركة المثبتين (. )%6.3
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والجدول التالي يبين �أعداد العاملين في ال�شركة للأعوام ()2010 – 2006
ال�سنة/املوظفني
2010
2009
2008
2007
2006

مثبت
1022
979
873
835
821

بعقـد /حتت التجربة
29
33
201
144
177

املجموع
1051
1012
1074
979
998
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الجدول التالي يبين توزيع العاملين في ال�شركة ح�سب م�ؤهالتهم العلمية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

امل�ؤهل العلمي
دكتوراه
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم /معهد
ثانوية عامة
مرحلة ثانوية
�إعدادي
خريجو مراكز التدريب
املجموع (موظفاً مثبتاً وبعقد)

عدد املوظفني
1
9
161
155
196
214
136
179
1051

الجداول الالحقة تبين توزيع العاملين في ال�شركة
ح�سب مجال الوظيفة
اجلهاز الهند�سي والفني
483

اجلهاز الإداري و املايل
266

خدمات م�ساندة
302

املجموع العام
1051

44

2010

ح�سب الفئات العمرية خالل ال�سنوات 2010 – 2006
الفئة العمرية
�أقل من 30
من 40-31
من 50-41
من  51ف�أكرث
املجموع

2006
329
231
277
161
998

2007
326
229
267
157
979

2008
337
312
270
155
1074

2009
316
292
255
149
1012

ح�سب مناطق عملهم في نهاية العام 2010
املنطقة
�إربد
املفرق
جر�ش
عجلون
املجموع

�أعداد العاملني
884
85
47
35
1051

2010
338
341
260
112
1051
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التــــدريب
بذلت ال�شركة جهوداً ملحوظة في عام  2010من خالل و�ضع عمليات التدريب والتطوير الم�ستمرة ك�أ�سا�س
لرفع معدالت الكفاءة والفعالية والأداء والإنتاجية للموظفين  ،وقد بذلت ق�صارى جهدها لتطوير وتنفيذ
البرامج والخطط التدريبية لر�سم م�سارات التطوير الوظيفي لكل موظف بما يتواءم مع مهام العمل الحالية
والم�ستقبلية مع مراعاة التغيرات ال�سريعة في ثقافة بيئة العمل وعامل الوقت الالزمين للتدريب وعدم
الإخالل بم�ستويات الأداء والإنتاجية .ولتنفيذ برامج وخطط التدريب عملت ال�شركة على �إبرام االتفاقيات
التدريبية مع الجهات التالية:
 م�ؤ�س�سة التدريب المهني لتدريب( )30متدرب لح�ساب ال�شركة على �أعمال ال�شبكات والكوابل والمحطات. ال�شركة الدولية للكهرباء الحية(  ) EMECOلتدريب ( )13مهند�سا وفنيا على �أعمال الكهرباء الحية. �شركة ( ) ALLIANCEلتدريب( )234موظف من كافة الفئات الوظيفية لإك�سابهم المهارات الالزمةللتعامل مع الزبائن ( خدمة الزبائن).
بالإ�ضافة �إلى عقد ( )47دورة تدريبية مختلفة داخل المملكة ،وبلغ عدد الموظفين الذين تم �إ�شراكهم عام
 )749( 2010موظفاً مقابل ( )646موظفاً في عام .2009

الجدول التالي يبين �أبرز الدورات التدريبية التي �شارك بها موظفي ال�شركة خالل عام 2010
ا�سم الدورة

عدد امل�شاركني

ا�سم الدورة

عدد
امل�شاركني

Soft skills program
برنامج Cymedist

22
9

التخطيط للطوارئ
خدمة العمالء

4
234

ال�صيانة احلية ل�شبكات اجلهد
املنخف�ض

29

ال�سالمة يف اعمال الكهرباء

11

دورات مريكادو�س

5

Introduction to enterprise
resource planning system

تركيب �شبكات التوزيع الهوائية
املجدولة

6

22

Advancd leadership

36

5

املحا�سبة لغري املحا�سبني

54

Business Performance
Management

10

Reengineering Process

27

24

�إدارة وت�أ�سي�س مراكز االت�صال

14

و�صل كبالت �أر�ضية متو�سطة
الفولطية( )33ك.ف

4

ال�صيانة احلية ل�شبكات اجلهد
املتو�سط

14

ت�شغيل و�صيانة وفح�ص املحوالت
الكهربائية
�إح�صاء متقدم

ISO 9001: 2008 INTERNAL
AUDITING TRAINING

2
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التدريب
ال�ش�ؤون المعلوماتية
وا�صلت ال�شركة خالل عام  ،2010العمل على تحديث وتطوير الأنظمة الرئي�سية الخا�صة ب�أعمال ال�شركة الفنية
والمالية والإدارية  ,حيث وا�صلت ال�شركة من خالل دوائرها المخت�صة العمل على تحديث ومواكبة كافة التطورات
الحا�سوبية عالمياً ومن كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية ،لتتواءم وتطلعات ال�شركة الم�ستقبلية ل�ضمان
تقديم الخدمة الأمثل والأكف�أ لعمالئها ،وفي هذا المجال تم �إنجاز الأعمال التالية :
 تطبيق نظام  work flowعلى م�سارات الديوان (�صادر ووارد).
 �أتمتة تطبيق نظام الحركة والمحروقات.
 تطوير �شبكة الحا�سوب وذلك با�ستخدام تقنية ال  Microwaveوذلك لتقليل االنقطاعات التي كانت تحدث
على ال�شبكة ال�سلكية وزيادة �سرعة ترا�سل البيانات �إلى ثمانية �أ�ضعاف ال�سرعة ال�سابقة(زيادة ال�سرعة من
� 256kbpsإلى . 2Mbpsوكذلك زيادة �سرعة االنترنت من � 2Mإلى .) 4M
 العمل على توفير خطوط �ألياف �ضوئية احتياطية لخطوط ال  Microwaveلبع�ض مكاتب ال�شركة المحطة
(ال�شمالية،الجنوبية ،الدائرة المالية ،منطقة المفرق وم�ستودعات حو�شا).
 تعزيز الخوادم العاملة بخوادم �إ�ضافية( ) Serversمن �أجل �سرعـ ـ ــة وتح�سين الأداء وخدمة العمالء في
ال�شركة.
 تطوير برامج القراءة المحمولة لتوثيق حركات الف�صل و�إعادة الو�صل من الميدان.
 االنتهاء من برمجة وفح�ص وتطوير النظام المحا�سبي والأنظمة الفرعية الأخرى المرتبطة مع النظام
المحا�سبي ليتم تطبيقه اعتبارا من  2011/1/2ح�سب متطلبات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
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 تنفيذ طلبات الم�ستخدمين الم�ستمرة من تعديل وتطوير البرامج العاملة و�إعداد البرامج والتقارير
الجديدة وتنفيذ ما يطلب من قبل الهيئة و�شركة كهرباء المملكة.
 الم�ساهمة في انجاز البرامج الخا�صة بنظام الرد الآلي(.) Call Center
 �صيانة الحوا�سيب ال�شخ�صية بوا�سطة كادر ق�سم النظم والمعلومات الإدارية .

تجهيزات الحا�سب الحديثة
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ال�ش�ؤون القانونية
القوانين والأنظمة التي تعمل بموجبها ال�شركة
القوانين

 قانون االمتياز رقم ( )1ل�سنة .1961 قانون ال�شركات الأردني رقم ( )22ل�سنة 1997وتعديالته. قانون الأوراق المالية الم�ؤقت رقم ( )23ل�سنة 1997وتعديالته. قانون العمل الأردني الم�ؤقت رقم ( )26ل�سنة .2010 قانون ال�ضمان االجتماعي الم�ؤقت رقم ( )19ل�سنة  2001وتعديالته. -قانون الكهرباء العام الم�ؤقت رقم ( )64لعام  2002وتعديالته.

الأنظمـة واالتفاقيات:

 نظام التعرفة الكهربائية ل�سنة .2010 رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة اعتباراً من  ،2008/6/30ولمدة ( )25عاماً. تعليمات تكاليف التو�صيل رقم ( )1لعام .2007 -اتفاقية �إنارة ال�شوارع مع البلديات ( اتفاقية موحدة بين وزارة البلديات و�شركات الكهرباء في المملكة).

الأنظمة الداخلية لل�شركة

 نظام العقد الت�أ�سي�سي والنظام الأ�سا�سي نظام الهيكل التنظيمي لعام 2006 نظام العمل الداخلي لعام  2006ومالحقه نظام اللوازم والأ�شغال رقم ( )1لعام .2009 نظام �إدارة الم�ستودعات رقم ( )1لعام .2009 النظام المالي نظام �صندوق االدخار لموظفي ال�شركة نظام الخدمات الطبية لموظفي ال�شركة نظام االنتقال وال�سفر لموظفي ال�شركة وتعديالته -نظام بدالت انتقال و�سفر �أع�ضاء مجل�س الإدارة وتعديالته

الق�ضايا المرفوعة على ال�شركة

بلغ عدد الق�ضايا المرفوعة على ال�شركة عام  )10( 2010ق�ضايا � ،إ�ضافة �إلى ( )61ق�ضية م�ستمرة من �أعوام �سابقه
وجميع هذه الق�ضايا مرفوعة على ال�شركة من مواطنين مطالبين بتعوي�ضات عن نق�صان قيمة �أرا�ضيهم ب�سبب
مرور �شبكات �ضغط متو�سط فيها  ،علماً ب�أن تلك ال�شبكات �أن�شئت عند ت�أ�سي�س ال�شركة في �أرا�ض �أميرية .
لقد اعتمدت ال�شركة خطة �سنوية لإن�شاء �شبكات جهد متو�سط جديدة لإزالة ال�شبكات التي تتعار�ض و�أمالك
المواطنين ،وقد بلغ �إجمالي �أطوال ال�شبكات المزالة خالل عام  )20.580( 2010كم ،وبلغت قيمة التعوي�ضات التي
دفعتها ال�شركة �إلى المواطنين بقرارات محاكم خالل عام  2010مبلغ ( )57 314دينار لـ ( )29ق�ضية منتهية مقابل
( )55847دينار دفعت خالل عام  2009لـ ( )12ق�ضية منتهية.
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ال�شـ�ؤون الفنية
وا�صلت ال�شركة خالل عام  , 2010العمل على �إن�شاء وتعزيز ال�شبكات الكهربائية ومحطات التحويل في المناطق
التابعة لها  ،لتلبية احتياجات الم�شتركين من الطاقة الكهربائية  ،كما ا�ستمرت في العمل على تطوير وتح�سين
و�صيانة �شبكات التوزيع القائمة  ،للمحافظة على ا�ستمرارية تزويد الم�شتركين بالتيار الكهربائي وتقديم الخدمات
المميزة لهم وعلى مدار ال�ساعة  ،وفيما يلي �إيجازاً لأهم الإنجازات الفنية عام . 2010
 �إعداد موا�صفات محطات تحويل  11/33ك.ف وهي:
1 -1تو�سعة محطة تحويل غرب اربد.
2 -2تو�سعة محطة تحويل جنوب اربد.
3 -3تو�سعة محطة التحويل المركزية.
ومن الم�ؤمل االنتهاء من �أعمال تو�سعة محطتي تحويل جنوب وغرب اربد 11/33ك.ف في عام .2011
 تحليل و�إحالة عطاء تو�سعة جنوب اربد 11/33ك.ف.
 الإ�شراف على تنفيذ تعليق 170كم كبل �ألياف �ضوئية على �أعمدة ال�شبكة الكهربائية خالل عام  ،2010حيث �أ�صبح
مجموع �أطوال الكبالت الأر�ضية الخا�صة بوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات المعلقة على �شبكة ال�شركة
452كم في نهاية العام.
 توقيع ملحق اتفاقية مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات لتغذية مكاتب ال�شركة بخطوط �ألياف �ضوئية
للتحكم بالمعدات والتجهيزات العائدة لل�شركة.
 ر�صد  56691نقطة ل�شبكات الجهد المخف�ض �ضمن منطقة عمل ال�شركة.
 تحويل كامل البيانات من � ACCESSإلى .SQL
 تحديث وتدقيق �شبكة الجهد المتو�سط وبن�سبة .%97
 تركيب وحدات التحكم عن بعد بمحطات التحويل الرئي�سية.
 تامين م�صادر تغذية بديلة للعديد من خطوط ال�شبكة الكهربائية.
 تركيب محوالت �إ�ضافية لبع�ض المناطق  ،واال�ستغناء عن التغذية بال�شبكات الهوائية وا�ستبدالها بتغذية
ال�شبكات الأر�ضية.
 نقل تغذية بع�ض المحوالت �إلى مغذيات �أخرى ،ومعالجة �ضعف الفولطية لبع�ض الخطوط.
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ت�صنيع اللوازم الكهربائية
تقوم م�شاغل ال�شركة بت�صنيع وتزويد كافة م�ستلزمات ال�شبكات من الأعمدة ولوحات التوزيع والحوامل والمواد
الحديدية الم�صنعة الأخرى ،وفيما يلي �أهم �إنجازات م�شاغل ال�شركة في عام .2010
 5372عمود
ت�صنيع �أعمدة حديدية خمتلفة القيا�سات والأطوال
عمود
94
ا�ست�صالح �أعمدة حديدية خمتلفة القيا�سات
� 471صندوق
ت�صنيع �صناديق توزيع
 1310علبة
ت�صنيع علب توزيع
� 1397صندوق
ت�صنيع �صناديق حماية عدادات خمتلفة ال�سعات
 90155وحدة
ت�صنيع �أ�ساور حديدية وحرف (يو) للأعمدة
 2425حامل
ت�صنيع حوامل فناجني
 971وحدة
ت�صنيع لوازم وحدات الإنارة العامة
 795ما�سورة
ت�صنيع موا�سري م�شرتكني
 4020بالطه
ت�صنيع بالط �إ�سمنتي
 2480لوحة
ت�صنيع لوحات خ�شبية للعدادات
� 268شبك حماية
ت�صنيع �شبك حماية للمحوالت
ت�صنيع عرا�ضيات �شد وم�ستقيم وعرا�ضيات وحدات م�صهرات ومبدالت و�أذرع  12638وحدة
�شد وقواعد حموالت
 54733خطاف
ت�صنيع خطاف �شد �ضغط منخف�ض

�شبكا

م�شاغل ال�شركة
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�شبكات الجهد المتو�سط الهوائية
تم خالل عام  ،2010ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل ( )102.351كم من �شبكات الجهد المتو�سط 33ك.ف .و�إزالة
( ) 20.580كم لتجنب التعار�ضات  ،مما �أ�ضاف على ال�شبكة ما طوله (  ) 81.771كم مقابل �إن�شاء وت�شغيل ( )146كم
و�إزالة ( )24كم في عام  ، 2009مما �أ�ضاف على ال�شبكة ( )122كم في عام  ، 2009كما تم تركيب ( )9معيدات ومجزءات
�إغالق جهد متو�سط 33ك.ف .في عام  , 2010مقابل ( )14معيد ومجزئ �إغالق ركبت في عام  , 2009وتركيب ()15
مفتاح هوائي جهد متو�سط 33ك.ف في عام  .2010مقابل ( )22مفتاح هوائي جهد متو�سط في عام .2009

معيد �إغالق  33ك.ف

مكثف  33ك .ف

كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية ب�صيانة �شبكات الجهد المتو�سط وا�ستبدال ( )1119عازل بور�سالن وعازل مطاطي
ت�سببت ب�أعطال على ال�شبكـة ،وغ�سيل عوازل ( )64849عمود جهد متو�سط للحد من م�شاكل التلوث والأعطال التي
تنجم عنها  ,وكذلك �إ�صالح بع�ض الخطوط المقطوعة على �شبكات الجهد المتو�سط وا�ستبدال بع�ض مانعات
ال�صواعق .
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الكبالت الأر�ضية
تم خالل عام  2010تركيب ( )73.856كم كبالت �أر�ضية جهد متو�سط ومنخف�ض
الجدول التالي يبين �أطوال الكبالت الأر�ضية جهد متو�سط ومنخف�ض التي
ركبت للأعوام ()2010-2008
البيـــان
كبالت �أر�ضية جهد متو�سط 33ك.ف(.كم)
كبالت �أر�ضية جهد متو�سط 11ك.ف(.كم)
كبالت �أر�ضية جهد منخف�ض . 0.4ك.ف(.كم)

عام 2008
24.243
4.710
26.202

عام 2009
43.423
14.522
29.196

عام 2010
31.99
7.849
34.017

�شبكات الجهد المنخف�ض الهوائية
تم خالل عام � ،2010إن�شاء وكهربة �شبكات هوائية جديدة جهد منخف�ض بطول( )603.177كم و�إزالة()24.762
كم ،مما �أ�ضاف على ال�شبكة ما طوله ( )578.415كم مقابل ( )565.631كم �أن�شئت خالل عام  ، 2009وقد تطلب �إن�شاء
هذه ال�شبكات تركيب ( )9579عمود جهد منخف�ض مقابل ( )10188عمود في عام . 2009

الجدول التالي يبين �أطوال الكبالت والأ�سالك التي ا�ستخدمت في �إن�شاء هذه ال�شبكات
البيــــان
كبالت جمدولة على �أعمدة جديدة
كبالت جمدولة على �أعمدة قائمة
ا�ستبدال �أ�سالك عارية (خم�سة خطوط) بكبالت جمدولة على �أعمدة قائمة
�أ�سالك عارية (خم�سة خطوط) على �أعمدة قائمة
تنزيل �أ�سالك عارية (خم�سة خطوط) �أعيدت لل�شركة
جمموع الأطوال امل�ضافة على ال�شبكة

الطول  /كم
283.360
294.346
24.762
0.7088
)(24.762
578.415

 كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية بتنزيل و�إعادة �شد ( )18.375كم (�أ�سالك) ل�شبكة الجهد المنخف�ض الهوائية�ضمن خطة ال�شركة لتح�سين ال�شبكات ،و�صيانة �شبكات توزيع الجهد المنخف�ض ب�شكل ي�شمل معظم �شبكات المدن
والقرى المنارة وعلى مراحل.
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الجدول التالي يبين �أطوال خطوط �شبكات الجهد المتو�سط الهوائية والكبالت الأر�ضية وخطوط
�شبكات الجهد المنخف�ض في منطقة االمتياز كما هي في نهاية العام 2010
البيـــــــــــــــان

�أطوال الخطوط
التراكمية لغاية
(2009/12/31كم)

الأطوال الم�ضافة
خالل عام
(2010كم)

المجموع (كم)
2010

خطوط الجهد المتو�سط
 33ك.ف .هوائي

3231.657

 11ك.ف .هوائي
 6.6ك.ف .هوائي
 33ك.ف� .أر�ضي
 11ك.ف� .أر�ضي
 6.6ك.ف� .أر�ضي
مجموع �أطوال خطوط الجهد المتو�سط
خطوط الجهد المنخف�ض
الخطوط الهوائية
الكبالت الأر�ضية

3.3
0.5
99.008
219.604
2
3556.069

*81.771
31.99
7.849
121.610

3.3
0.5
130.998
227.453
2
3677.679

11151.984
813.447

578.415
34.017

11730.399
847.464

مجموع �أطوال خطوط الجهد المنخف�ض

11965.431

612.432

15521.5

734.042

**12577.863
16255.542

�إجمالي الخطوط

3313.428

�إي�ضــاح
* �أطوال الخطوط الم�ضافة لل�شبكة هي ( )81.771كم حيث تم تركيب (  ) 102.351كم و�إزالة ( )20.580كم
 5747.320كم
** كبالت مجدولة على �أعمدة جديدة		
 989.773كم
كبالت مجدولة على �أعمدة قائمة		
 4992.597كم
�أ�سالك عارية ( خم�سة خطوط ) على �أعمدة قائمة
 0.709كم
�أ�سالك عارية على �أعمدة جديدة ( خم�سة خطوط )
 847.464كم
					
كبالت �أر�ضية
12577.863كم
			
المجمـ ـ ـ ـ ــوع
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محطات التحويل

2010

بلغ عدد محطات التحويل التي تم تركيبها عام  )202( 2010محطة بقدرة ( )85850ك.ف�.أ وتم ا�ستبدال ()163
محطة ( غير �صالحة وب�سبب الأحمال ) بقدرة �إ�ضافية ( )24490ك.ف�.أ  ,كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية با�سترجاع
( )24محطة بقدرة ( )8590ك.ف�.أ ( تنزل من القدرة الكلية ) وبذلك ارتفع عدد محطات التحويل بنهاية العام
� 2010إلى ( )3567محطة بقدرة كلية ( )1144274ك.ف�.أ مقابل ( )3365محطة بقدرة ( )1058424ك.ف�.أ في عام
. 2009
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وكما هو مبين في الجدول التالي:
البنــد

الرتاكمي لغاية
2009/12/31
عـدد

حموالت .0.4/33ك.ف
حموالت 6.6
و.0.4/11ك.ف

3124
382

* حموالت م�ستبدلة
عدد  163ب�سبب الأحمال
بلغت قدرتها امل�ضافة
()24490
حموالت مرجتعة غيـر
()141
�صاحلة

قدرة
(ك.ف�.أ)
743204
220650

املنجز خالل عام
2010
عــدد
212
14

قدرة
(ك.ف�.أ)
61080
8870

املجمــوع بتاريخ
2010/12/31
عــدد
3336
396

قدرة
(ك.ف�.أ)
804284
229520

144090

-

24490

-

168580

)(49520

()24

)(8590

()165

)(58110

1058424
3365
املجموع الرتاكمي
* تم ا�ستبدال هذه المحوالت في عام 2010

202

85850

3567

1144274
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كما قامت ور�ش ال�شركة بتركيب ( )48مفتاح حلقي وغير حلقي 11ك.ف  ،وتركيب موا�سعات عدد ()710على
�شبكات الجهد المنخف�ض بقدرة ( )21890ك .فار ،و�صيانة ( )260محطة تحويل ولوحات توزيع م�شتركين ()3028
�صيانة وحدات �إنارة عامة بالإ�ضافة �إلى �إجراء ( )858عملية تفقد و�صيانة وقائية متكررة لمحطات التحويل الرئي�سة
والفرعية و�صيانة (� )909صندوق توزيع.محط

2010
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محطات التحويل الرئي�سة
حمطات 11/33ك.ف
حمطة �إربد املركزية ( )20×2م.ف�.أ
حمطة جنوب �إربد ( )20×2م.ف�.أ
حمطة غرب �إربد ( )20×1م.ف�.أ
حمطة جامعة العلوم والتكنولوجيا( )10×1و( )2×2م.ف�.أ و( )5×1م.ف�.أ
حمطة مدينة احل�سن ال�صناعية ( )20× 2م.ف�.أ
حمطة مدينة احل�سن ال�صناعية الثانية ( )20× 1م.ف�.أ
حمطة مدينة الرمثا ( )2×5م.ف�.أ و( )5×1م.ف�.أ
حمطة مدينة جر�ش ( )2×4م.ف�.أ و( )5×1م.ف�.أ
حمطة مدينة املفرق ( )2×4م.ف�.أ و( )5×1م.ف�.أ
حمطة مدينة عجلون ( )2× 4م.ف�.أ
حمطة قاعدة امللك ح�سني اجلوية ( )1×1م.ف�.أ
حمطة بيت ر�أ�س ( )2×2م.ف�.أ
حمطة حكما ( )1×1م.ف�.أ
حمطة �آل البيت ( )5×2م.ف�.أ
حمطة برق�ش ( )1×1م.ف�.أ
حمطة كفرجنة ( )2×2م .ف � .أ
حمطة حواره ( )2×2م  .ف� .أ
حمطة ب�شرى( )2×2م .ف� .أ
حمطة حتويل �سوف ( )2×1م  .ف� .أ
محطة �شرق اربد ( )20×2م .ف �.أ
محطة عنبة ( )1×1م.ف�.أ
املجموع ()49

القدرة م.ف�.أ
40
40
20
19
40
20
15
13
13
8
1
4
1
10
1
4
4
4
2
40
1
300

حمطات  6.6/33ك.ف
حمطة مدينة عنجرة (  )2*1م.ف�.أ
املجموع ()1

القدرة م.ف�.أ
2
2

�إنارة ال�شوارع
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محطة تحويل

�إنــــارة ال�شــــــــوارع
تم خالل عام  2010تركيب وفك (  ) 2560وحدة �إنارة مقابل ( )2778وحدة في عام  ، 2009كما تم تركيب ()189
عداد �إنارة طور واحد وثالثة �أطوار ,وا�ستبدال ( )49عداد طور واحد وثالثة �أطوار.

�إنارة ال�شوارع

2010
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فح�ص و�صيانة العدادات
تم خالل عام  ,2010فح�ص وتطبيق ( )45778عداداً من مختلف الأطوار مقابل ( )44086عداداً في عام 2009
كما تم التو�سع في حملة التفتي�ش الفني الدوري على العدادات ب�أنواعها المختلفة للحد من �أعمال العبث وا�ستبدال
العدادات العاطلة عن العمل ,حيث تم ا�ستبدال ( )2408عداد طور واحد وثالثة �أطوار خالل عام  2010منها ()2034
حالة عبث وقد �شمل التفتي�ش الفني ( )23874حالة م�شترك .كهربة الريـف

فح�ص العدادات

كهربة الريـف
قامت ال�شركة عام  , 2010ب�إي�صال التيار الكهربائي �إلى ( )30تجمعاً ريفياً جديداً و�إلى العديد من المعامالت
الفردية �ضمن مناطق التزويد التابعة لل�شركة بتمويل من م�شروع كهربة الريف الأردني حيث تم �إن�شاء ()18.034
كم �شبكات جهد متو�سط 33ك.ف ,وتركيب ( )4446عمود جهد منخف�ض وتركيب ( )30محطة تحويل بقدرة ()3300
ك.ف�.أ ,كما تم تركيب ( )177.840كم كبالت مجدولة جهد منخف�ض .

خط ريفي  33ك.ف
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الطاقة الكهربائية
بلغ عدد المدن والقرى المزودة بالتيار الكهربائي في نهاية عام � 2010ضمن منطقة االمتياز (  )326مدينة
وقرية بالإ�ضافة �إلى ( )888تجمعاً ريفياً تمت �إنارتها بتمويل من م�شروع كهربة الريف الأردني  ،بالإ�ضافة �إلى
العديد من الم�شاريع الإنمائية ( �آبار مياه �شرب وري وم�صانع �صغيرة وتجمعات حرفية ومعا�صر زيتون وم�شاريع
�إنمائية �أخرى ) .الطاقة الكهربائية الم�شتراة من (�شركة الكهرباء الوطنية)
الطاقة الكهربائية الم�شتراة من (�شركة الكهرباء الوطنية)
تم خالل عام � 2010شراء ( )2200.776مليون ك.و�.س من �شركة الكهرباء الوطنية مقارنة بـ ( )1995.627مليون
ك.و�.س عام � 2009أي بزيادة ( . )% 10.28
الحمل الأق�صى الكهربائي
بلغ الحمل الأق�صى الكهربائي في منطقة االمتياز عام  )370.466( 2010ميغاواط مقارنة بـ ( )337.500ميغاواط
عام  2009بزيادة ( )%9.77ومن المتوقع �أن ي�صبح الحمل الأق�صى ( )407ميغاواط خالل العام القادم.
تطور الحمل الأق�صى في منطقة االمتياز للأعوام
( ) 2010 - 2006بالميغاواط
ال�سنة

2006

2007

2008

2009

2010

احلمل الأق�صى (ميغاوط)

263.1

280.3

313.1

337.5

370.466

الطاقة الكهربائية المباعة
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الطاقة الكهربائية المباعة
بلغت الطاقة الكهربائية المـباعة عام  )1983.8( 2010مليون ك.و�.س مقارنة بـ ( )1776.0مليون ك.و�.س عام
� 2009أي بزيادة (. )%11.70
 بلغت ن�سبة العدادات المقروءة ( )%98من �إجمالي اال�شتراكات .
 بلغت ن�سبة التح�صيل الكلية لفواتير الم�شتركين (.)%96

الجدول التالي يبين الطاقة الم�شتراة والمباعة بالمليون ك.و�.س لل�سنوات ( ) 2010 - 2006
ال�سنة
2006
2007
2008
2009
2010

الطاقة امل�شرتاة
1481.4
1649.5
1802.4
1995.6
2200.8

الطاقة املباعة
1326.5
1463.5
1596.9
1776
1983.8

ن�سبة الطاقة ال�ضائعة %
10.46
11.28
11.40
11.01
9.86
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الن�سبة المئوية لال�ستهالك ح�سب المنطقة لعام 2010
املنطقة
�إربد
املفرق
جر�ش
عجلون
الرمثا
الكورة
املجموع

كمية اال�ستهالك مليون ك.و�.س
794.386
721.916
140.187
100.740
158.061
68.508
1983.798

الن�سبة املئوية من الإجمايل %
40.04
36.39
7.07
5.08
7.97
3.45
100
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ا�ستمرارية التيار الكهربائي
بلغت ن�سبة ا�ستمرارية التيار في عام  )%99.99( 2010مقارنة بـ ( ) %99.98في عام . 2009

�أعداد الم�شتركين
تم خالل عام  ,2010تركيب (  ) 17998عداد جديد طور واحد و(  )1333عداد جديد ثالثة �أطوار  ,كما تم
ا�ستبدال (  )2408عداد طور واحد وثالثة �أطوار تطلبت تركيب (  )558.08كم من كبالت تو�صيالت الم�شتركين
مختلفة القيا�سات  ،كما تم تركيب ( )1561علبة توزيع و(  ) 436خزانة عدادات و(� )1168صندوق توزيع  ,وقد بلغ
عدد الم�شتركين الكلي في منطقة االمتياز عام  ) 343110( 2010م�شتركا" مقارنة بـ ( )325183م�شتركا في العام
 ، 2009بزيادة ن�سبتها ( ، )%5.51علما" بان ( )%95من عدد الم�شتركين ي�ستعمل عدادات الطور الواحــد و( )%5
ي�ستعمل عدادات الأطوار الثالثة ،و( )%87.41من عدد الم�شتركين اعتيادي و( )%11.45تجاري و�صناعي و(1.14
) �آبار مياه و�أخرى.

معدل ا�ستهالك الم�شترك ال�سنوي(ك.و�.س) ح�سب نوع اال�شتراك لل�سنوات ()2010-2006
اال�شرتاك
		اعتيادي
�صناعي
جتاري

2006
2941
47005
4080

2007
2928
44526
4440

2008
3111
46407
4711

2009
3401
62139
4825

2010
3309
73321
4992
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تطور �أعداد الم�شتركين لل�سنوات ()2010 – 2006
ال�سنة

طور واحد

ثالثة �أطوار

املجموع

2006
2007
2008
2009
2010

253308
268272
292038
308737
325615

13468
14315
15462
16446
17495

266776
282587
307500
325183
343110

ن�سبة الزيادة
ال�سنوية %
6.5
5.9
8.8
5.8
5.5

تطور �أعداد الم�شتركين ح�سب المنطقة لعامي ()2010 – 2009
املنطقة

عدد امل�شرتكني يف
نهاية عام 2009

الن�سبة املئوية
من الإجمايل %

�إربد
املفرق
جر�ش
عجلون
الرمثا
الكورة
املجموع

169347
52739
36006
26148
22397
18546
325183

52.08
16.22
11.07
8.04
6.89
5.70
100

عدد امل�شرتكني يف
نهاية عام
2010
177859
55790
38321
27723
23852
19565
343110

الن�سبة املئوية
من الإجمايل %
51.84
16.26
11.17
8.08
6.95
5.70
100

2010

65

الن�سبة المئوية لال�ستهالك ح�سب نوع القطاع للأعوام ()2010-2006
نوع القطاع
اعتيادي
جتاري
�صناعي
م�ضخات مياه ال�شرب
م�ضخات مياه الري وزراعي
�إذاعة وتلفزيون
�إنارة �شوارع
فنادق
املجموع %

2006
51.11
9.25
11.31
11.39
10.94
0.36
5.60
0.04
100

2007
51.92
9.52
9.95
10.27
12.71
0.26
5.33
0.04
100

2008
52.13
9.33
9.83
9.49
13.73
0.25
5.21
0.03
100

2009
51.31
9.53
11.95
8.65
13.21
0.20
5.11
0.04
100

2010
50.02
8.96
13.56
8.38
13.95
0.15
4.94
0.03
100
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م�ؤ�شرات الأداء لتطور �أعمال ال�شركة وخدماتها
الطاقة الكهربائية
املباعة

عدد امل�شرتكني
ال�سنة
2006
2007
2008
2009
2010

العدد

م�شرتك /
موظف

ك.و�.س
باملليون

266776
282587
307500
325183
343110

267
289
286
321
326

1326.5
1463.5
1596.9
1775.98
1983.8

• عدا حمطات التحويل الرئي�سية

ك.و�.س/
موظف
باملليون
1.33
1.49
1.49
1.75
1.89

�أطوال �شبكات اجلهد
املتو�سط(كم)

•حمطات التحويل

الطول

كم /
موظف

العدد

3098.931
3206.723
3376.570
3556.07
3677.68

3.11
3.28
3.14
3.51
3.50

2790
2957
3166
3365
3567

حمطة/
موظف
2.80
3.02
2.95
3.33
3.39

عدد املوظفني

998
979
1074
1012
1051
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2010
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ملخ�ص الإنفاق الر�أ�سمالي لعام 2011
ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمالي لعام � 2011إنفاقاً ر�أ�سمالياً مقدراً بـ ( )21.092.310دينار لتمويل الم�شاريع
و�أعمال كهربة الريف والموجودات الثابتة العامة التالية:

�أوال  -م�شاريع كهربة الريف

ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمالي لم�شاريع الريف ممو ًال من م�شروع كهربة الريف الأردني بكلفة تقديرية
( )2.034.505دينار وت�شمل ما يلي:
 تنفيذ ( )25كم خطوط جهد متو�سط هوائي بكلفة �إجمالية مقدارها ( )255.000دينار. تنفيذ ( )4,845عمود جهد منخف�ض مع الكوابل بكلفة �إجمالية مقدارها ( )1.599.550دينار. تنفيذ ( )32محطة تحويل قدرة  100ك.ف�.أ بكلفة �إجمالية مقدارها ( )134.395دينار. تنفيذ ( )650متر �شبكات جهد متو�سط �أر�ضية بكلفة �إجمالية ( )32.725دينار. -تنفيذ ( )700متر �شبكات جهد منخف�ض �أر�ضية بكلفة �إجمالية ( )12.835دينار.

ثانيا – م�شاريع م�ساهمات خدمات الم�شتركين .

ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمالي على م�شاريع خدمات الم�شتركين �إنفاقا ر�أ�سماليا مقدرا بـ ( )5.902.219دينار
وت�شمل ما يلي :
 -1م�شاريع تغذية م�شتركين جدد ( جهد منخف�ض )
تركيب ( )4200عمود جهد منخف�ض مع الكوابل  ،و�إ�ضافة كوابل (هوائية و�أر�ضية ) وتوابعها بكلفة �إجمالية
مقدارها ( )1.342.600دينار .
 -2م�شاريع تغذية م�شتركين جدد ( جهد متو�سط)
�إن�شاء ( )90كم خطوط جهد متو�سط هوائية لم�شاريع خا�صة وتركيب ( )320محطة تحويل وتوابعها وتركيب
كيبالت �أر�ضية جهد متو�سط ( )16.3كم وتوابعها بكلفة �إجمالية مقدارها ( )4.559.619دينار

ثالثا  :م�شاريع تطوير وتح�سين ال�شبكات (تمويل ذاتي):

ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمالي على م�شاريع تطوير وتح�سين ال�شبكات �إنفاقا ر�أ�سماليا مقدرا بـ ()11.080.111
دينار وت�شمل ما يلي :
 تو�سيع �شبكات الجهد المتو�سط الهوائية 33ك.ف .بكلفة �إجمالية ( )933.200دينار. تو�سيع �شبكات الجهد المتو�سط الأر�ضية11 ,33ك.ف بكلفة �إجمالية ( )932.925دينار تو�سيع �شبكة الجهد المنخف�ض بكلفة �إجمالية ( )2.594.789دينار تركيب محوالت ومحطات تحويل بكلفة �إجمالية مقدارها ( )2.667.867دينار . تركيب عدادات طور واحد و ثالثة �أطوار مع توابعها بكلفة �إجمالية مقـدارها ( )894.000دينار . -تركيب كا�شفات �أعطال هوائية و�أر�ضية بكلفة �إجمالية مقدارها ( )325.000دينار
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 م�شروع تو�سعة محطة تحويل غرب اربد بكلفة �إجمالية (  )1.168.830دينار. م�شروع تحديث محطة اربد المركزية بكلفة �إجمالية ( )1.350.000دينار منها مبلغ ( )135.000دينار تم ر�صدها�ضمن موازنة عام  2010ومبلغ ( )1.215.000دينار لعام . 2011
 -م�شروع اال�ستفادة من تو�سعة محطة تحويل غرب اربد بكلفة اجمالية (  ) 348.500دينار .

رابعا  -تعوي�ضات ق�ضايا التعار�ضات ( تمويل ذاتي):

تقدر قيمة التعوي�ضات التي �سيتم دفعها للق�ضايا المرفوعة على ال�شركة والمتوقع �إنهائها خالل عام  2011بحوالي
( )100.000دينار.

خام�سا  -الموجودات الثابتة (تمويل ذاتي):

ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمالي على الموجودات الثابتة �إنفاقاً ر�أ�سمالياً مقدراً بـ ( )1.975.475دينار وت�شمل ما
يلي:
• تح�سين الأبنية والإن�شاءات و�شراء �آليات وماكينات و�آالت و�أجهزة حا�سوب و�أثاث ومفرو�شات ومعدات متفرقة.
• ا�ست�شارات متخ�ص�صة لاللتزام بما ورد في رخ�صة التوزيع .
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التحديات والتطلعات الم�ستقبلية










تحقيق ر�ؤية ور�سالة وقيم ال�شركة.
توفير ال�سبل التقنية والفنية والمالية والإدارية لتقديم خدمة كهربائية م�أمونة وذات موثوقية عالية.
�ضمان ا�ستمرارية الت�شغيل الآمن للنظام الكهربائي �سواء في الظروف الت�شغيلية االعتيادية �أو الطارئة.
�ضمان ا�ستمرارية تحقيق اقل ن�سب ممكنة للفاقد ( الفني وغير الفني ) مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة وبما
يتطابق مع ال�سقوف المحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
�ضمان ا�ستمرارية تقليل االنقطاعات لأقل حد ممكن مما �سي�ؤدي �إلى تحقيق المعايير المحلية والدولية بهذه
المجال وبما يتطابق مع ال�سقوف المحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
�ضمان ا�ستمرارية تحقيق �أعلى ن�سب ال�ستمرارية التيار الكهربائي.
مواجهة زيادة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية وما تتطلبه من ا�ستثمارات لتطوير النظام الكهربائي
لل�شركة.
توفير التمويل الالزم لتطبيق متطلبات كود معايير الأداء ال�صادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
تحقيق تطلعات م�ساهمي ال�شركة من خالل تقوية مركز ال�شركة المالي وت�أمين مردود اقت�صادي منا�سب
لهم.

البيـانات الماليــة
وتقرير مدقق الحسابات
في  31كانون األول 2010
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تقرير مدقق الح�سابات الم�ستقل
ال�سادة م�ساهمي �شركة كهرباء محافظة �إربد � -شركة م�ساهمة عامة محدودة
�إربـــــد – المملكة الأردنية الها�شمية
•مقدمة
قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة ل�شركة كهرباء محافظة �إربد الم�ساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من
ال من قائمة الدخل ال�شامل ،بيان التغيرات في حقوق
قائمة المركز المالي كما في  31كانون الأول لعام  2010وك ً
الملكية وبيان التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية بالتاريخ المذكور ،وملخ�صاً لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة
في �إعداد هذه البيانات المالية  ،والإي�ضاحات المرفقة بها .

• م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات المالية
�إن مجل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات المالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية
للتقارير المالية .وت�شمل هذه الم�س�ؤوليه الت�صميم والتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض �إعداد وعر�ض
البيانات المالية ب�صورة عادلة ،خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ ،وت�شمل
م�س�ؤولية الإدارة �إختيار و �إتباع �سيا�سات محا�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات محا�سبية معقولة ح�سب الظروف .

• م�س�ؤولية مدقق الح�سابات
�أن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات المالية �إ�ستناداً �إلى تدقيقنا ،وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير
الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك المعايير �أن نتقيد بمتطلبات قواعد ال�سلوك المهني و�أن نقوم بتخطيط و�إجراء
التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات المالية خالية من �أخطاء جوهرية .يت�ضمن التدقيق
القيام ب�إجراءات للح�صول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�صاحات في البيانات المالية ،ت�ستند الإجراءات
المختارة �إلى تقدير المحا�سب القانوني ،بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية� ،سواء
كانت نا�شئة عن احتيال او عن خط�أ  .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ي�أخذ المحا�سب القانوني في الإعتبار
�إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة والمتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات المالية ،وذلك لغر�ض ت�صميم
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�إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية في ال�شركة ،ويت�ضمن
التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحا�سبية المعدة من الإدارة
وكذلك تقييم العر�ض الإجمالي للبيانات المالية .
نعتقد �أن بيِّنات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�ساً لر�أينا حول التدقيق .

• الــر�أي
في ر�أينا� ،إن البيانات المالية تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي ل�شركة كهرباء
محافظة �إربد الم�ساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون الأول لعام  2010و�أدائها المالي وتدفقاتها النقدية
لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .
تحتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت محا�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�أن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية
الواردة في تقرير مجل�س الإدارة متفقة معها .

�إربد – المملكة الأردنية الها�شمية
� 21شباط 2011

عن  /مكتب طعمه �أبو ال�شعر
طعمه �أبو ال�شعر
�أجازه رقم 466
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(�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية)

قائمة المركز المالي كما هي بتـاريخ 2010/12/31

�شركة كهرباء محافظة اربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اربد – المملكة الأردنية الها�شمية

بيـــان ( �أ )

81

2010

�شركة كهرباء محافظة اربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اربد – المملكة الأردنية الها�شمية
قائمة الـدخل ال�شامل لل�سنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31
بيـــان ( ب)

(�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية)
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�شركة كهرباء محافظة اربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اربد – المملكة الأردنية الها�شمية
بيان التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31
بيــان ( ج )

(�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية)
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(�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية)

�شركة كهرباء محافظة اربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اربد – المملكة الأردنية الها�شمية
بيان التغيرات في حقوق الم�ساهمين لل�سنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31

بيــان ( د )
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�شركة كهرباء محافظة �إربد الم�ساهمة العامة المحدودة
�إي�ضاحات حول ت�أ�سي�س ال�شركة وغاياتها و�سيا�ساتها المحا�سبية
ت�أ�سي�س ال�شركة وغاياتها :
	•ت�أ�س�ست �شركة كهرباء محافظة اربد عام  1957و�سجلت في �سجل ال�شركات الم�ساهمة العامة تحت رقم ()17
بتاريخ .1964/2/27
	•في  2008/6/30قامت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بمنح ال�شركة رخ�صة توزيع و تزويد الطاقة الكهربائية �ضمن
منطقة االمتياز لمدة � 25سنة والتي بد�أ العمل بها اعتباراً من . 2008/7/3
	•قامت �شركة كهرباء المملكة ال�ستثمارات الطاقة ب�شراء كامل ح�صة الحكومة في ر�أ�سمال ال�شركة البالغة 4ر%55
كما في .2008/7/2
	•بتاريخ  2009/4/15قامت �شركة كهرباء المملكة ال�ستثمارات الطاقة ببيع (� )1 520 000سهم ل�شركة توزيع
الكهرباء وذلك من الأ�سهم التي تمتلكها في ر�أ�س مال �شركة كهرباء محافظة اربد من �أ�صل (� )2 216 000سهم .
	•بتاريخ  2009/7/22قامت �شركة كهرباء المملكة ال�ستثمارات الطاقة ببيع ( � ) 696 000سهم ل�شركة توزيع الكهرباء
وذلك باقي �أ�سهمها في ر�أ�س مال �شركة كهرباء محافظة اربد لي�صبح مجموع الأ�سهم التي تمتلكها �شركة توزيع
الكهرباء في ر�أ�س مال �شركة كهرباء محافظة اربد (� )2 216 000سهم  ،والتي ت�شكل  %55.4من ر�أ�س مال �شركة
كهرباء محافظة اربد  ،علماً ب�أن �شركة كهرباء المملكة تملك �شركة توزيع الكهرباء بالكامل .
	•من �أهم غايات ال�شركة توليد الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها وتوزيعها و�شرائها وبيعها بحيث ت�ؤمن
احتياجات جميع الم�ستهلكين في منطقة االمتياز.

ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة:
تم عر�ض البيانات المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتف�سيرات ذات العالقة
ال�صادرة عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفيما يلي ملخ�صاً لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية
المتبعة :
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�أ � .أ�سا�س القيا�س:
تم �إعداد البيانات المالية وفقاً لأ�سا�س التكلفة التاريخية

ب  .الموجودات الثابتة:
	•يتم ت�سجيل الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها �أي ا�ستهالك متراكم و�أية خ�سائر متراكمة
النخفا�ض القيمة  ،وال يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأرا�ضي .
	•تم تعديل ن�سب ا�ستهالك الموجودات الثابتة اعتباراً من تاريخ  ، 2008/7/3وفقاً لرخ�صة التوزيع.
	•ت�ستخدم ال�شركة طريقة الق�سط الثابت في ا�ستهالك الموجودات الثابتة على عمرها الإنتاجي با�ستخدام الن�سب
ال�سنوية التالية :

البيـــــــــــــــان
الأبنية
الهناجر
مظالت مواقف ال�سيارات
تح�سينات الأبنية
�شبكات الجهد المتو�سط الأر�ضية
المح ــوالت
العـ ــدادات
الأجهزة والمعدات
العدد والأدوات
ال�سيارات
الأثاث والمفرو�شات
الم�صع ـ ــد و�أجهزة التكييف
�أجهزة االت�صاالت
الحا�سب الآلي
الآت كاتبة وحا�سبة وت�صوير
نظام المعلومات الجغرافية ()GIS
نظام التكاليف
البريد االلكتروني وبرامجه

ن�سبة اال�ستهالك
%2
%4
%10
%33
%3
%5
%7
%7
%20
%20
%15
%9
%10
%12
%20
%20
%20
%20
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جهاز الر�صد الم�ساحي ()GPS
�أجهزة مراقبة ال�سيارات
ماكينات الكا�ش وبرامجها
نظام ال�شكاوي
النظام المحا�سبي الموحد

%20
%20
%20
%20
%20

	•يتم �إطفاء ر�صيد فائ�ض م�ساهمات الم�شتركين المتراكم لغاية  2008/7/2بن�سبة ( � ) %4سنوياً ويتم �إظهار قيمة
�إطفاء هذا الح�ساب �ضمن �إيرادات الن�شاطات غير الأ�سا�سية ح�سب رخ�صة التوزيع .
	•يتم �إطفاء ر�صيد فائ�ض م�ساهمات الم�شتركين المتراكم اعتباراً من  2008/7/3وما بعد بن�سبة ( � ) %4سنوياً
ويتم �إظهار قيمة �إطفاء هذا الح�ساب �ضمن الإيرادات الت�شغيلية والأخرى .
	•في حال ا�ستبعاد �أي من الموجودات الثابتة  ،يتم حذف القيمة الم�سجلة للأ�صل الم�ستبعد واال�ستهالك المتراكم
في تاريخ اال�ستبعاد من الح�سابات وترحل النتيجة �سواء ربح �أو خ�سارة �إلى بيان الدخل عند حدوثها .
	•يتم االعتراف بتكاليف الإ�صالح وال�صيانة للموجودات الثابتة في بيان الدخل عند حدوثها .
	•�إن تكاليف االقترا�ض التي تعزى مبا�شرة �إلى تملك �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صل م�ؤهل يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة
ذلك الأ�صل  ،ويتم �إيقاف ر�سملة تكاليف االقترا�ض عندما ت�ستكمل ب�شكل جوهري كافة الن�شاطات ال�ضرورية
لتجهيز الأ�صل الم�ؤهل لال�ستخدام المق�صود .

ج .موجودات ( م�ساهمات الم�شتركين ):
تم بيان هذه التجهيزات في بند م�ستقل تم�شياً مع التعليمات الوزارية و�إظهارها �ضمن الموجودات غير المتداولة
تحت ا�سم موجودات م�ساهمات الم�شتركين والتي يقابلها في جانب المطلوبات ( �أمانات م�ساهمات الم�شتركين )
وبنف�س القيمة .
يتم ا�ستهالك موجودات م�ساهمات الم�شتركين بن�سبة (� )%4سنوياً وتطف�أ �أمانات الم�ساهمات المقابلة لها بنف�س
الن�سبة وبذلك ال ت�ؤثر على ح�ساب الأرباح والخ�سائر .
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د -موجودات ( فل�س الريف ):
يمثل هذا البند موجودات البنية التحتية لمد �شبكة الكهرباء �إلى المناطق الريفية ويتم �إظهارها �ضمن الموجودات
غير المتداولة تحت ا�سم موجودات فل�س الريف والتي يقابلها في جانب المطلوبات ( �أمانات فل�س الريف ) وبنف�س
القيمة وذلك تم�شياً مع التعليمات الوزارية ب�ش�أن �إظهار تلك الأر�صدة .
يتم ا�ستهالك موجودات فل�س الريف بن�سبة (� )%4سنوياً وتطف�أ �أمانات فل�س الريف المقابلة لها بنف�س الن�سبة
وبذلك ال ت�ؤثر على ح�ساب الأرباح والخ�سائر .

هـ � -أعمال تحت الإن�شاء :
يتم ت�سجيل المبالغ وتكاليف المواد التي ت�صرف لإن�شاء الأ�صل بداية في ح�ساب �أعمال تحت الإن�شاء  ،وعندما
ت�صبح الأعمال جاهزة لال�ستخدام يتم نقلها �إلى البند الخا�ص بها �ضمن الموجودات غير المتداولة .

و  -النقد والنقد المعادل:
• يمثل هذا البند النقد وال�شيكات في ال�صناديق و�أر�صدة ح�سابات ال�شركة الجارية والودائع تحت الطلب لدى
البنوك .
• �أي ر�صيد بنكي يتذبذب من كونه ر�صيداً موجباً �إلى ر�صيد " �سحب على المك�شوف " ي�صنف كبند من �ضمن
النقد والنقد المعادل .

ز  -الذمم المدينة:
• تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير مطروحاً منها �أي مخ�ص�ص للذمم المدينة الم�شكوك في تح�صيلها .
• يتم �أخذ مخ�ص�ص للذمم المدينة الم�شكوك في تح�صيلها عندما يتوفر م�ؤ�شر على عدم قابليتها للتح�صيل .
• يتم �شطب الذمم المدينة في نف�س ال�سنة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتح�صيل .
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ح  -المخزون:
	•تقيم المواد بالم�ستودعات بالتكلفة.
	•ت�شتمل تكلفة المخزون كافة تكاليف ال�شراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة في �سبيل �إح�ضار
المخزون وو�ضعه في حالته ومكانه الحاليين .
	•تحدد التكلفة على �أ�سا�س طريقة المتو�سط المرجح المتحرك .
	•يتم �أخذ مخ�ص�ص للمخزون بطيء الحركة عندما يتوفر م�ؤ�شر على عدم قابليته للبيع �أو اال�ستخدام .
	•يتم �شطب المخزون في نف�س ال�سنة التي يثبت فيها عدم القابلية للبيع �أو اال�ستخدام .

ط  -اال�ستثمار في م�شاركات متوفرة للبيع :
	•يتم االعتراف باال�ستثمارات في م�شاركات متوفرة للبيع مبدئياً ب�سعر التكلفة  ،ويتم قيا�سها الحقاً بالقيمة
العادلة.
	•يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة كبند منف�صل في حقوق الملكية  ،وعند بيعها يتم االعتراف بالتغير
المتراكم في القيمة العادلة والظاهر �ضمن حقوق الملكية في بيان الدخل .
	•يتم قيد الأرباح الناتجة عن اال�ستثمارات عند قب�ضها الفعلي .

ي  -مخ�ص�ص تعوي�ض ترك الخدمة:
يجري ح�ساب تعوي�ض ترك الخدمة �آلياً للعاملين المعينين في ال�شركة ما قبل  1993/6/1وال يزالون على ر�أ�س
عملهم بتاريخ البيانات المالية على �أ�سا�س المفا�ضلة بين ح�ساب التعوي�ض ح�سب نظام العمل في ال�شركة والذي
يعادل ( )%10من مجموع الرواتب التي قب�ضها العامل �أو قانون العمل الأردني المعمول به  ،والأخذ بالتعوي�ض
الأف�ضل للعامل بعد تنزيل المدفوع من ال�شركة �إلى م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي  ،فيكون باقي التعوي�ض هو
الم�ستحق في نهاية العام.
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ك  .الذمم الدائنة:
يتم االعتراف بالذمم الدائنة بقيمة االلتزام مقابل الخدمات �أو الب�ضائع الم�ستلمة �سواء �صدرت بها فواتير من
المورد �أم ال.

ل  .المخ�ص�صات :

يتم االعتراف بمبلغ المخ�ص�ص عندما يترتب على ال�شركة التزام حالي نتيجة لحدث �سابق بحيث يمكن تقديره
ب�شكل موثوق .

م � .صندوق االدخار :
يتم اقتطاع ما ن�سبته  %12من رواتب الموظفين وت�ساهم ال�شركة بن�سبة  %12في �صندوق ادخار موظفي ال�شركة
ويحتفظ ال�صندوق بح�سابات م�ستقلة عن ال�شركة .

ن � .صندوق الخدمات الطبية
يتم اقتطاع ما ن�سبته  %3.5من رواتب الموظفين وبما ال يزيد عن  15دينار �شهرياً لأي موظف وت�ساهم ال�شركة
بن�سبة  %7في �صندوق الخدمات الطبية لتغطية عالج موظفي ال�شركة وعائالتهم  ،ويحتفظ ال�صندوق بح�سابات
م�ستقلة عن ال�شركة .

�س  .االعتراف بالإيرادات:
تتبع ال�شركة �أ�سا�س اال�ستحقاق في قيد �إيراداتها  ،ويتم االعتراف بالإيراد عند �إ�صدار الفاتورة وتقديم الخدمة
وقبولها من العميل مع الوفاء بكافة ال�شروط التالية :
	•�إمكانية قيا�س مبلغ الإيراد ب�صورة موثوقه .
	•احتمالية تدفق المنافع االقت�صادية المرتبطة بالعملية �إلى ال�شركة .
	•�إمكانية قيا�س مرحلة انجاز العملية ب�شكل يمكن الوثوق به بتاريخ الميزانية .
	•�إمكانية قيا�س التكاليف التي تم تكبدها من �أجل العملية والتكاليف الالزمة لإتمامها ب�شكل يمكن الوثوق به .
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ع  .عقود الإيجار من الغير:
	•عقود �إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبها الم�ؤجر ب�شكل جوهري بكافة المنافع والمخاطر المرتبطة
بملكية الأ�صل يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية  ،وتحمل دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار الت�شغيلية على
بيان الدخل .
	•في حال ف�سخ عقد الإيجار الت�شغيلي قبل نهاية العقد  ،يتم تحميل بيان الدخل ب�أية غرامات مالية قد تترتب
في تاريخ حدوث الف�سخ .

ف � .ضريبة الدخل :
	•تحت�سب �ضريبة الدخل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن .
	•تن�ش�أ بع�ض الفروقات الم�ؤقتة عندما يدخل الم�صروف �أو الدخل في احت�ساب الربح المحا�سبي في فترة ولكن
يدخل في احت�ساب الربح ال�ضريبي في فترة مختلفة  ،وبالتالي يتم االعتراف بالتزام (�أ�صل) �ضريبي م�ؤجل
وهو الذي يتوقع دفعه (ا�سترداده) في الفترات المالية الم�ستقبلية نتيجة الفروقات بين قيمة الموجودات �أو
المطلوبات في القوائم المالية التي يتم احت�ساب ال�ضريبة على �أ�سا�سها .

�ص .العمالت الأجنبية :
ت�سجل المعامالت بالعملة الأجنبية خالل ال�سنة بالدينار الأردني على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة بتاريخ هذه
المعامالت وتقيد الموجودات والمطلوبات بالعمالت الأجنبية بالدينار الأردني على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة
كما في تاريخ الميزانية  ،وتقيد �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجمة عن التغيرات في �أ�سعار ال�صرف في بيان الدخل في الفترة
التي تن�ش�أ فيها .

ق  -تعوي�ضات ق�ضايا التعار�ضات :
يمثل هذا الح�ساب المبالغ المدفوعة للمواطنين وذلك تعوي�ضاً عن �أ�ضرار لحقت بهم جراء مرور خطوط الكهرباء
فوق �أمالكهم .
تقدر مجموع الق�ضايا المقامة على ال�شركة من قبل المواطنين والتي �صدر بها حكم �أولي � ،أو ال تزال قيد النظر
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بحوالي (� )60ألف دينار لم يح�سب لها مخ�ص�صات في عام . 2010
وقـد بلــغ مجمــوع التعوي�ضات المدفوعة خالل هذه الفترة عن ق�ضايا مماثلة اكت�سبت الدرجة القطعية مبلغ ()57
�ألف دينار حملت على ح�ساب موجودات ق�ضايا التعار�ضات بالإ�ضافة �إلى الر�صيد المدور من عام  2009والبالغ
( )1.162مليون دينار ويتم �إطفا�ؤها بن�سبة ( )%10ح�سب الممار�سة المقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء .
وقد بلغ ما تم �إطفا�ؤه لهذا العام (� )119ألف دينار.

�ش – الأدوات المالية :
	•تعرف الأداة المالية ب�أنها �أي عقد ينتج عنه �أ�صل مالي في من�ش�أه والتزام مالي �أو �أداه ملكية لمن�ش�أة �أخرى.
	•تت�ألف الأدوات المالية لل�شركة ب�شكل رئي�سي من النقد والبنوك والذمم المدينة واال�ستثمارات والذمم الدائنة
والقرو�ض .
	•تبين بع�ض الفقرات �أعاله ال�سيا�سات المحا�سبية المتعلقة بهذه الأدوات المالية .
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية لل�سنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31
�إي�ضاح رقم (  ) 1الموجودات الثابتة و موجودات ق�ضايا التعار�ضات
يت�ألف هذا البند مما يلي :

2010

�إي�ضاح رقم ( � ) 2ضريبة الدخل
يت�ألف هذا البند مما يلي :
�أ – مخ�ص�ص �ضريبة الدخل :

ب – موجودات �ضريبة م�ؤجلة :

جـ – م�صروف ال�ضريبة :
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�إي�ضاح رقم (  ) 3ا�ستثمارات في م�شاركات معدة للبيع
يت�ألف هذا البند مما يلي :

�إي�ضاح رقم (  ) 4تكاليف ومقبو�ضات �أعمال تحت الإن�شاء
يت�ألف هذا البند مما يلي :
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�إي�ضاح رقم (  ) 5ذمم مدينة
يت�ألف هذا البند مما يلي :

�إي�ضاح رقم (  ) 6مخزون
يت�ألف هذا البند مما يلي :
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�إي�ضاح رقم (  ) 7موجودات �أخرى
يت�ألف هذا البند مما يلي :

�إي�ضاح رقم (  ) 8مطلوبات �أخرى طويلة الأجل
يت�ألف هذا البند مما يلي:
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�إي�ضاح رقم (  ) 9مطلوبات �أخرى ق�صيرة الأجل
يت�ألف هذا البند مما يلي:
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�إي�ضاح رقم (  ) 10ذمم دائنــــــــة
يت�ألف هذا البند مما يلي :

�إي�ضاح رقم ( � ) 11إيرادات ت�شغيلية و�أخرى
يت�ألف هذا البند مما يلي :
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�إي�ضاح رقم (  ) 12م�صاريف الت�شغيل والإدارة
يت�ألف هذا البند مما يلي :
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�إي�ضاح رقم (  ) 13الربح من الن�شاطات الأ�سا�سية
بناء على رخ�صة توزيع وتزويد الكهرباء الممنوحة لل�شركة بتاريخ  2008/06/30من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء،
تم تحديد العائد ال�سنوي من الأن�شطة الأ�سا�سية قبل تنزيل ال�ضريبة بمعدل  %10من قاعدة الموجودات المعتمدة
من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء  .قامت �إدارة ال�شركة باحت�ساب العائد �أعاله ،حيث بلغ الفائ�ض عن معدل العائد
المحدد بالرخ�صة لع ــام  2010مبلــغ ( )2 788 836دينار .يتم معالجة هذا الفائ�ض من خالل عمليـة تحديد التعرفة
لفترة التعرفة القادمة و�ضمن منهجية تحديد التعرفة الواردة في الرخ�صة الممنوحة ويكون مبلغ الفائ�ض خا�ضع
للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تما�شياً مع ما ورد بالرخ�صة .

�إي�ضاح رقم ( � ) 14إيرادات الن�شاطات غير الأ�سا�سية
يت�ألف هذا البند مما يلي :
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�إي�ضاح رقم (  ) 15م�صاريف الن�شاطات غير الأ�سا�سية
يت�ألف هذا البند مما يلي :

�إي�ضاح رقم (  ) 16فائ�ض م�ساهمات الم�شتركين المتراكم
لغاية  ، 2008/7/2يت�ألف هذا البند مما يلي :
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�إي�ضاح رقم (  ) 17فائ�ض م�ساهمات الم�شتركين المتراكم من
 2008/7/3وما بعد  ،يت�ألف هذا البند مما يلي :

�إي�ضاح رقم ( � ) 18صافي �إيرادات تنفيذ م�شاريع كهربة الريف
يت�ألف هذا البند مما يلي :

2010

103

�إي�ضاح رقم ( )19الو�ضع ال�ضريبي
و�ضع �ضريبة الدخل:
Ü

�Üضريبة الدخل للأعوام 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003

قامت �ضريبة الدخل والمبيعات بتقدير ال�ضريبة للأعـوام 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003حيث تطالـب الدائرة ب�ضريبة
مقدارها ( )1 126 856دينار وقامت ال�شركة باالعترا�ض واال�ستئناف على ذلك ويوجد تقرير من الخبير المكلف
من المحكمة يقدر بموجبة الفروقات ال�ضريبية بمبلغ( )272 355دينار وهو مطروح للمناق�شة وبر�أي الم�ست�شار
ال�ضريبي �أن الحد الأعلى لهذه الفروقات لن تزيد عما جاء بتقرير الخبير .
Ü

�Üضريبة الدخل لعام 2007

قامت دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات بتقدير فروقات �ضريبية لعام  2007بلغت ( )190 634دينار  ،وقامت ال�شركة
باالعترا�ض والق�ضية لدى محكمة البداية وال زالت الإجراءات في �أولها ومن المفرو�ض �أن تنزل ال�ضريبة بمبلغ
جيد .
Ü

�Üضريبة الدخل للأعوام 2009 ، 2008

تم �إنهاء الو�ضع ال�ضريبي للأعوام  2009 ، 2008مع دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات  ،وذلك بالم�صالحة وال يوجد
�أي م�ستحقات للدائرة عن هذه الأعوام .

و�ضع �ضريبة المبيعات:
تم قبول �إقرارات �ضريبة المبيعات المقدمة لدائرة �ضريبة الدخل والمبيعات عن الفترة من تاريخ 2008/07/03
ولغاية تاريخ  ، 2010/01/31وذلك بعد قيام مقدر ال�ضريبة بتدقيق قيود ال�شركة و�سجالتها المحا�سبية ومقابلتها
بتلك الإقرارات .
علماً ب�أن تاريخ ت�سجيل وخ�ضوع بع�ض �إيرادات ال�شركة ل�ضريبة المبيعات تم اعتباراً من تاريخ . 2008/07/03
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�إي�ضاح رقم ( )20الأدوات المالية
مخاطر ال�سوق :
تعرف مخاطر ال�سوق ب�أنها مخاطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأدوات المالية ب�سبب
التغيرات في �أ�سعار ال�سوق  ،وتت�ضمن المخاطر التالية :
Ü

Üمخاطر العملة :

 تعرف مخاطر العملة ب�أنها مخاطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأداة المالية نتيجةالتغيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .
 �إن المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية المقيمة بالدوالر الأمريكي منخف�ضة ب�سبب ثبات �سعر ال�صرف بالدينارالأردني مقابل الدوالر الأمريكي � ،أما المخاطر المتعلقة بالعمالت الأجنبية الأخرى فقد تم بيان �أثرها في بيان
الدخل
Ü

Üمخاطر �سعر الفائدة :

 تعرف مخاطر �سعر الفائدة ب�أنها مخاطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأداة الماليةنتيجة التغيرات في معدالت الفائدة بال�سوق .
 �إن الأدوات المالية الظاهرة بالميزانية العمومية لي�ست خا�ضعة لمخاطرة �سعر الفائدة .Ü

Üمخاطر ال�سعر الأخرى :

 تعرف مخاطر ال�سعر الأخرى ب�أنها مخاطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأداة الماليةنتيجة التغيرات في �أ�سعار ال�سوق -غير تلك الناجمة عن مخاطر �سعر الفائدة �أو مخاطر العملة � -سواء كان �سبب
التغيرات عوامل خا�صة بالأداة المالية �أو الجهة الم�صدرة لها �أو عوامل ت�ؤثر على كافة الأدوات المالية الم�شابهة
المتداولة بال�سوق
 �إن الأدوات المالية الظاهرة بالميزانية العمومية لي�ست خا�ضعة لمخاطرة ال�سعر الأخرى با�ستثناء اال�ستثمارات .Ü

Üمخاطر االئتمان :

تعرف مخاطر االئتمان ب�أنها مخاطر �إخفاق �أحد �أطراف الأداة المالية في الوفاء بالتزاماته م�سبباً بذلك خ�سارة
مالية للطرف الأخر .
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 تحتفظ ال�شركة بالنقد لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات ائتمان منا�سب . تحافظ ال�شركة على رقابة جيدة على م�ستويات االئتمان الممنوحة للعمالء وعمليات التح�صيل .Ü

Üمخاطر ال�سيولة :

 يتبنى مجل�س �إدارة ال�شركة �إطار عام لإدارة مخاطر ال�سيولة وذلك لأن مجل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤول عن �إدارةمخاطر ال�سيولة .
 تحتفظ ال�شركة باحتياطي منا�سب وت�سهيالت بنكية وت�سهيالت االقترا�ض من خالل مراقبة التدفقات النقديةومطابقتها مع تواريخ ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .
 -يو�ضح الجدول التالي تواريخ ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لل�شركة كما في  31كانون �أول . 2010
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تحليل المركز المالي لل�شركة لعام 2010

2010

الن�سب الماليه لعام 2010
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التو�صيات
بنا ًء على ما ورد في موجز التقرير وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل ال�شامل يقترح مجل�س الإدارة موافقتكم
على ما يلي :
1 -1تالوة وقائع االجتماع العادي ال�سابق للهيئة العامة .
2 -2مناق�شة تقرير مجل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة خالل عام  2010والخطة الم�ستقبلية للعام .2011
3 -3تالوة تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة عن ميزانيتها وح�ساباتها الختامية و�أحوالها و�أو�ضاعها المالية خالل عام .2010
4 -4مناق�شة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ال�شامل واالحتياطيات والمخ�ص�صات الواردة بقائمة المركز
المالي لعام  ، 2010وتحديد الأرباح التي يقترح مجل�س الإدارة توزيعها .
5 -5انتخاب مدقق ح�سابات ال�شركة لعام . 2011
�6 -6إخالء م�س�ؤولية مجل�س الإدارة عن ال�سنة المنتهية في . 2010/12/31
�7 -7أي �أمور �أخرى تقترح الهيئة العامة �إدراجها على جدول الأعمال للمناق�شة وح�سب �أحكام قانون ال�شركات.
وختاما ي�شكر مجل�س الإدارة الم�ساهمين الكرام وكافة موظفي ال�شركة لجهودهــم الكبيــرة المبذولة للرقي
بال�شركة � ,سائلين اهلل ع ّز وج ّل التوفيق في ظل ح�ضـرة �صــاحب الجاللــة المــلك عبداهلل الثاني بن الح�سين المعظم
حفظه اهلل ورعاه .
مجل�س الإدارة
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عناوين مباني ال�شركة وفروعها
املبنى

املدينة

الإدارة
مركز القب�ض الرئي�سي

�إربد

جممع الدوائر
الفنية وامل�ستودعات

�إربد

مركز قب�ض �أيــدون
مركز قب�ض الر�شيـد
م�ساعدية التنفيذ
والت�صميم ودائرة
اللوازم وم�ستودعات
املحطة اجلنوبية

�شارع امللك ح�سني
(بغداد �سابقاً)

7245495
7410862

حكما
�أيدون
الر�شيد

�إربد

دائرة منطقة املفرق

املفرق

م�ستودعات حو�شا
املركزية

حو�شا

دائرة منطقة جر�ش

جر�ش

دائرة منطقة عجلون

عجلون

مكتب الرمثا
مكتب الكورة
مركز االت�صال

الرمثا
دير �أبي �سعيد

()call center

�ص.ب

ال�شارع

الهاتـــف

النا�سخ

املحطة ال�شمالية

46

270

احل�صن
جنوب جممع عمان
اجلديد
طارق بن زياد

7201500
7201555

مثلث حو�شا
�إ�شارة باب
عمان ال�ضوئية
�شارع هند�سة
البلديات
دوار الرمثا
ال�شارع الرئي�سي
46

حكما

7201565
6232727
6214124
6351024
6421873

 080022005مجاني
02/7201830

البريد الإلكتروني لل�شركة ideco@.ideco.com.jo :
موقع ال�شركة االلكتروني www.ideco.com.jo :

7385348
6520389
7410862
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2010

تصميم  -إخراج  -طباعة

مطبعة حالوة
P r inting P r e ss

االردن  -اربد  -شارع فراس العجلوني
هاتف +962 2 7 275 535
فاكس +962 2 7 240 535
خلـوي +962 79 5 239 333

email:mamoon@halawa-press.com
www.halawa-press.om

