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رئيس وأعضاء مجلــس اإلدارة والجهه التي يمثلها 

    
مدير عام الشركة  : عطوفة المهندس بشار يوسف علي التميمي
    مدقق الحسابات المستقل: السادة مكتب إرنست ويونغ / عمان

    مستشار الشركة القانوني: األستاذ الدكتور احمد الشرايري



٩

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهللا الرمحن الرحيم

حضرات المساهمين الكرام
يســرني وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة كهربــاء محافظــة إربــد المســاهمة العامــة المحــدودة  أن نقــدم 
ــام ٢٠٢٠  ــالل الع ــازه خ ــم إنج ــا ت ــم م ــا أه ــون، متضمن ــع والخمس ــنوي التاس ــر الس ــم التقري لحضراتك
والبيانــات الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتــي تــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل مدقــق حســابات 
الشــركه ، وهــو العــام الثالــث والســتون لتأســيس الشــركة ،والعــام االول لــدورة المجلــس الحاليــة التــي 
إبتــدأت بتاريــخ ٦/٤/ ٢٠٢٠ كمــا يشــمل التقريــر كافــة متطلبــات االفصــاح والحوكمــة الصــادرة وفقــا 

ــه.  للقوانيــن واألنظمــة والتشــريعات مــن الجهــات الرقابي

حضرات المساهمين الكرام
تعلمــون حضراتكــم إن عــام ٢٠٢٠ كان صعبــاً وقاســيا علــى جميــع الشــركات منهــا شــركتنا العزيــزه التــي 
تعتبــر مــن المؤسســات الوطنيــة الداعمــه لالقتصــاد الوطنــي وتســعى دومــا لتكــون فــي مصــاف الشــركات 
االولــى علــى مســتوى قطــاع الطاقــه، اال ان إنتشــار  جائحــة كورونــا (وبــاء كوفيــد-١٩) قــد كان لــه االثــر 
الكبيــر علــى اإلقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام وعلــى الشــركه بشــكل خــاص فيمــا يخــص تحصيــالت واَليــة 
عمــل الشــركة  حيــث تأثــرت  فــور إتخــاذ  الحكومــة قرارهــا بإعــالن قانــون الدفــاع رقــم (١٣) لســنة ١٩٩٢ 
ــون  ــن قان ــادة (٢) م ــن (أ) و(ب) مــن الم ــن الدســتور والفقرتي ــادة (١٢٤) م ــكام الم ــتناداً الح ــادر اس والص
الدفــاع رقــم ١٣ لســنة ١٩٩٣والــذي نــص علــى مــا يلــي :- ( بأنــه نظــرا للظــروف الطارئــه التــي يمــر بــه 
وطننــا الحبيــب ، ونتيجــة إعــالن منظمــة الصحــة العالميــة إنتشــار وبــاء كورونــا (كوفيــد-١٩) ولمجابهــه 
هــذا الوبــاء علــى المســتوى الوطنــي وحمايــة الســالمة العامــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة يتــم تعطيــل 
ــخ ٢٠٢٠/٣/١٧)  ــن تاري ــاراً م ــة إعتب ــاء المملك ــع انح ــي جمي ــة ف ــر الحكومي ــات والدوائ كافــة المؤسس
االمــر الــذي حــدا بالشــركة الــى تســخير كافــة إمكانياتهــا لضمــان إســتمرارية تزويــد مشــتركيها بالتيــار 

الكهربائــي  ضمــن منطقــة اإلمتيــاز الخاصــة بالشــركة  . 

ــة وإقتصــار العمــل علــى ضمــان إســتمرارية تزويــد  حيــث قامــت الشــركة بإيقــاف كافــة االعمــال اليومي
ــه :- ــراءات التالي ــق اإلج ــذ وتطبي ــالل تنفي ــن خ ــك م ــي وذل ــار الكهربائ ــتركين بالتي المش

اوالً:- تعزيــز مركــز اإلتصــال بالموظفيــن لتلقــي شــكاوي المواطنيــن واإلعــالم فــي حالــة إنقطــاع التيــار 
الكهربائــي ولضمــان إســتمرارية التيــار فــي كافــة مناطــق اإلمتيــاز. 

ــال  ــن األعط ــة  وتحديــد اماك ــة الشــبكة الكهربائي ــم لمراقب ــة والتحك ــز المراقب ــل مرك ثانيــاً:-  تفعي
ــم  ــى دع ــة ال ــة ، باإلضاف ــورش الفني ــال ال ــة أعم ــة ، وجدول ــرعه الممكن ــا بالس ــى معالجته ــل عل والعم

ــركة. ــات الش ــة اّلي ــز كاف ــر وتجهي ــدد، وتوفي ــواد والع ــه بالم ــة العامل ــورش الفني ال

امــا فيمــا يخــص الموظفيــن والعامليــن فقــد قامــت الشــركة بإتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة  للحــد 
مــن إنتشــار الوبــاء بتوعيــه الموظفيــن بســبل الوقائيــة مــن المــرض مــن خــالل  إرســال رســالة نصيــة وعبــر 
ــن   ــي دوام الموظفي ــه ف ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــة وس ــتخدام كاف ــم إس ــا ت ــي ، كم ــد االلكترون البري
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باإلضافــه الــى توفيــر معــدات الســالمة العامــة ومــواد التعقيــم والوقايــه الشــخصية فــي جميــع مكاتــب 
ــاع البروتوكــول الصحــي الخــاص بالشــركات . الشــركة ، والتعميــم علــى الموظفيــن بإتب

حضرات المساهمين الكرام 

اما عن التحصيالت المالية للشركة :-
ــن  ــا م ــا تبعه ــاء وم ــذا الوب ــار ه ــبب إنتش ــامل بس ــر الش ــرة الحظ ــالل فت ــت خ ــي حصل ــات الت ــان اإلغالق ف
إغالقــات جزئيــه ضمــن منطقــة إمتيــاز الشــركة قــد أثــر وبشــكل مباشــر علــى تحصيــالت الشــركة والســيوله 
النقديــه نتيجــة إغــالق مراكــز القبــض للشــركة وعــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل اي مبالــغ ماليــه خــالل 
الفتــره بيــن ٢٠٢٠/٣/١٧ ولغايــة ٢٠٢٠/٤/٢٠ ونتيجــة إلغــالق  القطاعــات االقتصاديــة األخــرى المختلفــه 
االمــر الــذي أدى الــى عــدم مقــدرة هــذه القطاعــات تســديد مــا يســتحق عليهــا للشــركة وترافــق ذلك مع 
صــدور تعليمــات مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــه والمعــادن بعــدم اللجــوء الــى فصــل التيــار الكهربائــي 
عــن المشــتركين المتخلفيــن عــن دفــع الفواتيــر نتيجــة صــدور قانــون الدفــاع ، وبالرغــم مــن كافــة هــذه 
الظــروف الصعبــة التــي عانــت منهــا الشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠ ، اال انهــا تمكنــت مــن تعظيــم عوائدهــا 
الماليــه بتحقيــق نســبة أربــاح ماليــة غيــر مســبوقه بقيمــة (٨) مليــون دينــار بعــد الضريبــة مقابــل (٣,٥)
مليــون دينــار فــي عــام ٢٠١٩ كمــا  كانــت الشــركة  حريصــة كل الحرص علــى اإللتــزام التام بتســديد كافة 
اســتحقاقات موظفيهــا الماليــة وعمالئهــا ، باإلضافــه الــى التزامهــا بتســديد أثمــان الطاقــة الكهربائيــة 
المشــتراه مــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة مــا أمكــن اوال بــأول هــذا بالرغــم مــن صعوبــة تحصيــل أثمــان 
الطاقــة المباعــة للمشــتركين نتيجــة الجائحــه ومــا رافقهــا مــن إغالقــات التــي حصلــت فــي منطقــة إمتيــاز 
الشــركة اال إن الشــركة قامــت بتســديد مبلــغ (١١,٩١٤,١٨٣)  دينــار شــامل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات  
ــة  ــابقة ولغاي ــة لســنوات س ــان الطاق ــر أثم ــد تأخي ــل فوائ ــي تمث ــة والت ــاء الوطني ــح شــركة الكهرب لصال
ــة  ٢٠٢٠/٨/٩ إضطــرت الشــركة لدفعهــا بعــد قيــام شــركة الكهربــاء الوطنيــة بتســجيل دعــوى قضائي
علــى الشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠ تجنبــا إلحتســاب فوائــد قانونيــة بواقــع ٩٪ علــى مجمــوع المبلغ ســنويا.

اما فيما يخص المشتركين:-
ــا بإطــالق   وبالرغــم مــن توقــف أعمــال الشــركة وتعطيلهــا فقــد قامــت الشــركة وخــالل جائحــة كورون
تطبيــق كهربــاء إربــد للهواتــف الذكيــه والــذي يتيــح للمشــترك قــراءة العــداد الخــاص بــه بنفســه وخــالل 
مواعيــد القــراءه المحــدده لــه حيــث كانــت الشــركة مــن اولــى شــركات توزيــع الكهربــاء التــي قامــت 
بتطبيقــه ، وللتخفيــف والتســهيل علــى مشــتركيها قامــت الشــركة بإفتتــاح مكاتــب جديــده فــي كل مــن 
ــح المجــال للمشــتركين  ــر وفت ــم خدمــة دفــع الفواتي ــد ســيتي ســنتر لتقدي ــه ومــول إرب ــي كنان ــواء بن ل
تقديــم طلبــات االشــتراكات الجديــده او التعديــل عليهــا اخذيــن بعيــن االعتبــار إســتمرار التحديــث والتطوير 

والمتابعــه لــدى مكاتــب الشــركة ضمــن منطقــة اإلمتيــاز.

حضرات المساهمين الكرام 
ــق أهــداف الشــركة فــي  ــى إســتمرار اإلنجــازات وتحقي ــس إدارة الشــركة حريــص كل الحــرص عل إن مجل
ــة  ــة والمؤهل ــة مــن خــالل كــوارد الشــركة المدرب مجــال الطاقــة وتطويــر منظومــة الطاقــة الكهربائي
مــن خــالل دعمهــا بأفضــل الخبــرات وبرامــج التطويــر والتدريــب، حيــث   قامــت الشــركة بتوقيــع إتفاقيــة 
ــا  ــتقوم بموجبه ــة ) س ــد التنموي ــة إرب ــمال (منطق ــر الش ــركة تطوي ــع ش ــارية م ــات إستش ــم خدم تقدي
الشــركة باالشــراف علــى إنشــاء البنيــة التحتيــه الخاصــة بشــبكة الجهــد المتوســط ٣٣ ك ف داخــل منطقــة 
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إربــد التنمويــة باإلضافــة الــى القيــام باالعمــال اإلستشــارية الخاصــه بمواصفــات وتوريــد وتركيــب وفحــص 
ــركة  ــت الش ــا قام ــنوات ، كم ــالث س ــروع ث ــدة المش ــتكون م ــة ٣٣ ك ف وس ــح الحلقي ــغيل المفاتي وتش
بتوقيــع اتفاقيــه تفاهــم مشــترك مــع الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــه للحــد مــن اإلنقطاعــات الغيــر 
مبرمجــه للتيــار الكهربائــي التــي  تســببها  الطيــور المهاجــره  لحمايتهــا  مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع لعــزل 
محطــات المحــوالت وخطــوط النقــل التــي تقــع فــي مســار هجــرة الطيــور ضمــن منطقــة إمتيــار الشــركة .

حضرات المساهمين الكرام
إســتمرت الشــركة فــي تزويــد هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن بالتقاريــر المطلوبــة فــي مواعيدها 
ــيطره  ــة للس ــراءات الالزم ــة اإلج ــاذ كاف ــى إتخ ــركة عل ــت الش ــا عمل ــرة ، كم ــر االداء المق ــب معايي حس
علــى نســبة الفقــد الكهربائــي بالرغــم مــن عــدم قــدرة الشــركه علــى متابعــة حــاالت العبــث و إســتجرار 
ــون الدفــاع كمــا  ــن عنهــا بموجــب قان ــي يعل ــرات الحظــر الت ــر مشــروعه خــالل فت الطاقــة بالطــرق الغي
ــة تنظيــم قطــاع  ــن بالتنســيق مــع هيئ ــة بحــق العابثي واصلــت الشــركة إتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانوني
الطاقــة والمعــادن مــن خــالل  تفعيــل دور الضابطــة العدليــة للحــد مــن هــذه الظاهــره  ومرافقــة ورش 

الشــركة وباســتمرار للكشــف عــن العابثيــن . 

حضرات المساهمين الكرام 
وبهــذه المناســبة، أتقــدم انــا وزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مســاهمي الشــركة بالشــكر والتقديــر 
علــى دعمهــم المتواصــل  للشــركة ولمشــتركي الشــركة الكــرام علــى ثقتهــم بهــا ، والشــكر الموصــول 
لفريــق عمــل الشــركة ممثلــه بمديرهــا العــام  المهنــدس بشــار التميمــي ولجميــع العامليــن الذيــن كان 
لجهودهــم المخلصــة فــي المحافظــه علــى تقــدم الشــركه ورفعتهــا ، واننا لندعــو اهللا عز وجــل ان يرفع 
عنــا هــذا البــالء والوبــاء ويوفقنــا جميعــاً فــي أداء رســالة الشــركة النبيلــة وتحقيــق الرؤيــة الطموحــة 
التــي نســعى لتحقيقهــا لخدمــة وطننــا الغالــي فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهللا الثانــي 

ابــن الحســين، حفظــه اهللا ورعــاه .

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
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العام ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩ في أرقام
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ــداً  ــاً رائ ــركة أنموذج ــح الش أن تصب
ذات  كهربائيــة  خدمــة  بتقديــم 
ــزة  ــة ممي ــات عالي ــودة ومواصف ج
الدوليــة  المعاييــر  مــع  تتوافــق 
الشــرق  منطقــة  فــي  الفضلــى 

. األوســط 

وضمــان  دعــم  فــي  المســاهمة 
إســتمرارية عجلــة التنميــة اإلقتصاديــة 
تقديــم  خــالل  مــن  واإلجتماعيــة 
خدمــات كهربائيــة متميــزة ذات جــودة 
مرتكــزة  عاليــة  بمواصفــات  عاليــة 
ــة  ــات التكنولوجي ــدث التطبيق ــى أح عل

. الطاقــة  بمجــال  الخاصــة 
التــزام الشــركة اإلســتثمار فــي تطويــر 
العنصــر البشــري مــن أجــل رفــع كفاءته

وتنمية قدراته .

العدالة واالنتماء والشفافية والمصداقية .• 
رضا وراحة العمالء .• 
التميز باألداء واإلبداع ، ومواجهة التحدي .• 
العمــل بــروح الفريــق الواحــد . إيجابيــة التفكير • 

وتناقــل المعرفة .
بيــن •  االجتماعــي  والتواصــل  اإلنتمــاء  إبــراز 

العامليــن فــي الشــركة اعتمــاد علــى المــوروث 
ــم . ــن القي ــي م االيجاب

اإلحترام ،اإلخالص ،  األمانة .• 
تعزيز إلتزام الشركة بالمسؤولية اإلجتماعية.• 

رؤيتنا

قيمنارسالتنا
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نبذة عامة عن الشركة

تأسيس الشركة 
ــاز وفقــا  ــى اإلمتي ــت عل ــي وحصل ــدى وزارة االقتصــاد الوطن - تاسســت الشــركة عــام  ١٩٥٧و ســجلت ل
للتقســيم االداري للــواء عجلــون حســب العــدد رقــم ١٣٣٩ المنشــور بالجريدة الرســمية بتاريــخ ١٩٥٧/٧/١  
بحيــث تقــوم الشــركة بتوليــد الكهربــاء وتحويلهــا وشــرائها ونقلهــا وتوزيعهــا وبيعهــا بصــوره تؤمن 

إحتياجــات جميــع المســتهلكين فــي لــواء عجلــون. 

- تأسســت كشــركة مســاهمة عامة بموجب قانون الشــركات تحت رقم (١٧) بتاريخ ١٩٥٩/١٢/٣١،وحصلت 
علــى إمتيازهــا باســم شــركة كهربــاء لــواء عجلــون المســاهمه المحــدوده بموجــب القانــون المنشــور 

بالعــدد رقــم ١٥٣٥ مــن الجريــده الرســمية بتاريــخ ٢/١٦/ ١٩٦١ لمــدة خمســون عاماً . 

ــام  ــة ع ــركة لغاي ــاً للش ــذي كان ممنوح ــاز وال ــون اإلمتي ــب قان ــركة بموج ــي للش ــاط الرئيس - كان النش
٢٠١١ ، هــو حــق نقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة لكامــل منطقــة اإلمتيــاز التــي تضــم محافظــات إربــد 

وجــرش والمفــرق وعجلــون وإجــزاء مــن منطقــة عيــن الباشــا التابعــة لمحافظــة البلقــاء . 
- فــي ضــوء صــدور نظــام  التقســيمات اإلداريــة بتاريــخ ١٩٦٤/٤/١٦  تــم تغييــر إســم الشــركة لتصبــح 
شــركة كهربــاء لــواء إربــد المســاهمة المحــدودة ،و بنــاء علــى ذلــك وبإجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي 
للشــركة المنعقــد بتاريــخ ١٩٦٦/٧/٢٣،تــم تعديــل إســم الشــركة ليصبــح بأســم شــركة كهربــاء 
ــة  ــاء محافظ ــح شــركة كهرب ــركة ليصب ــر إســم الش ــم تغيي ــخ ١٩٦٨/٤/١٨ ت ــم بتاري ــد وث محافظــة إرب

ــر العــادي للشــركة  .  ــة العامــة غي ــد المســاهمة العامــة المحــدوده بإجتمــاع الهيئ إرب
-  بــدأت الشــركة بإجــراءات تركيــب محطــات التوليــد والتحويــل وبنــاء خطــوط التوزيــع وتنفيــذ مشــاريع 
الكهربــاء فــي مــدن وقــرى منطقــة اإلمتيــاز وتصفيــة مشــاريع اإلنــارة التــي كانــت تديرهــا المجالــس 

البلديــة فــي حينــه ،وربطهــا علــى شــبكة كهربائيــة خاصــة بالشــركة .
ــة  ــة المخدوم ــة المنطق ــاع رقع ــث إتس ــن حي ــاً م ــوراً ملحوظ ــام ١٩٦١ تط ــذ ع ــركة من ــهدت الش - ش
بالكهربــاء وأعــداد المــدن والقــرى المنــارة ، حيــث أصبــح عــدد المــدن والقــرى فــي نهايــة عــام ٢٠٢٠ 
ــار  ــاً ، وارتفــع رأســمال الشــركة مــن (٢٨٥) ألــف دين (٣٢٦) مدينــة وقريــة و(١١٦١) تجمعــاً ســكنياً ريفي

ــار . ــاً (٨) مليــون دين عــام ١٩٦٢ ليصبــح حالي
- عنــد  صــدور قانــون الكهربــاء العــام رقــم ٣١ لســنة ١٩٦٧ وتأســيس ســلطة الكهربــاء األردنيــة أوكلت  
للشــركة مهمــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي المملكــة الــى إن توقفــت عــن التوليــد بشــكل نهائــي 
فــي نهايــة عــام ١٩٩٧ ، وأصبــح عمــل الشــركة محصــور فــي نقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة ضمــن 
ــة الخاصــة بشــركة  ــة مــن الشــبكة الوطني ــاز ، وتســتجر حاجتهــا مــن الطاقــة الكهربائي منطقــة اإلمتي

الكهربــاء الوطنيــة. 
- وتنفيــذاً للخطــط والبرامــج الحكوميــة الخاصــة بإعــادة هيكلــة وخصخصــة قطــاع الكهربــاء وإســتناداً 
الــى إســتراتيجية خصخصــة قطــاع الكهربــاء التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء فــي عــام ٢٠٠١ والــى قانــون 
الكهربــاء المؤقــت رقــم (٦٤) لعــام ٢٠٠٢ تــم إســتكمال اجــراءات عمليــة الخصخصــة للشــركة وتوقيــع 
اإلتفاقيــات المرتبطــة بعمليــة البيــع ونقــل ملكيــة الشــركة الــى شــركة كهربــاء المملكــة إلســتثمارات 

الطاقــة وذلــك بتاريــخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ .
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المساهمون 

رأسمال الشركة / الموجودات 
يبلــغ رأســمال الشــركة المكتتــب بــه والمغطــى بالكامــل (٨) مليــون دينــار ، موزعــة علــى (٨) مالييــن 
ســهم ، بقيمــة اســمية تبلــغ دينــاراً واحــداً لــكل ســهم ، فــي حيــن بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين 
فــي ٢٠٢٠/١٢/٣١ (١٩٥٣٤٨١٧) دينــار ، وبلغــت موجــودات الشــركة غيــر المتداولــة فــي نفــس التاريــخ 

ــار.  ( ٢٣٢١٦٥٦٢٧) دين

اجتماع الهيئة العامه للشركة الذي عقد عن بعد
 

التداول بأسهم الشركة 
بلــغ حجــم التــداول لعــام ٢٠٢٠ (  ٧٣٧ ٣٦٣ ) دينــار مقابــل (٧٥١ ٣٦٧) دينــاراً تــم التــداول بهــا خــالل 
عــام ٢٠١٩ وقــد بلــغ عــدد عقــود األســهم التــي وردت للشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠(٢٧٠) عقــداً مقابــل 
(٨٧٤) عقــداً نظمــت خــالل عــام ٢٠١٩ ، وقــد بلــغ عــدد المســاهمين فــي نهايــة عــام ٢٠٢٠ (٦٠٢ ٣) 

مســاهماً مقابــل (٥٨١ ٣) مســاهماً عــام ٢٠١٩.

كمــا بلــغ أعلــى ســعر للســهم الواحــد فــي بورصــة عمــان (١١,٧٠) دينــاراً وأدنــى ســعر (٨,٢٣) دنانيــر 
، وحســب تعليمــات مركــز إيــداع األوراق الماليــة ترتبــط الشــركة إلكترونيــاً بشــكل مباشــر مــع المركــز 
ممــا وفــر اليــة التواصــل المســتمر مــع المركــز ومتابعــة عمليــات التــداول والتحويــل التــي تجــري علــى 

أســهمها أوالً بــأول إضافــة إلــى االطــالع علــى ســجالت مســاهميها وتوثيقهــا يوميــاً .

وقد بلغ عدد األيام التي تم بها تداول أسهم الشركة عام ٢٠٢٠ (٥٢) يوماً .



١٦

الجدول التالي يبين ملخص حركة التداول وأسعار األسهم خالل األعوام (٢٠١٦ – ٢٠٢٠)

• تم إقفال تداول السهم بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ 

الرسم البياني يبين اسعار االسهم المصدره لالعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠

الجدول التالي يبين توزيع أعداد المساهمين حسب جنسياتهم وما يملكون من أسهم بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١



١٧

بنود االفصاح الواجب تضمينها للتقرير 
السنوي

حسب المادة (٤) من تعليمات إفصاح 
الشركات المصدره لسنة ٢٠٠٤ وتعديالتها 

حتى سنة ٢٠١٨ الصادره بموجب قانون 
هيئة االوراق المالية



١٨

النشاط الرئيسي للشركة 
بموجــب النظــام االساســي والعقــد التاسيســي للشــركة والرخصــة الممنوحــة لهــا فــأن النشــاط الرئيســي 
ــة  ــة نظــام التوزيــع ضمــن منطقــة عملهــا وتوزيــع الطاقــة الكهربائي لهــا هــو تركيــب وتشــغيل وصيان
ــة المحــددة لهــا  ــع والتزويــد بالتجزئ ــن ضمــن منطقــة التوزي ــة للمســتهلكين القاطني وتزويدهــا بالتجزئ

ــد والويتهــا ، المفــرق ، جــرش، عجلــون ) . وتضــم محافظــات ( إرب

أماكن الشركة الجغرافية 
تقــع مكاتــب اإلدارة الرئيســية للشــركة فــي محافظــة إربــد وتقوم الشــركة بممارســة نشــاطها وأعمالها 
فــي محافظــات (إربــد والويتهــا ، المفــرق ، جــرش ، عجلــون) وفيمــا يلــي عناوين مكاتب الشــركة الرئيســية 

وعــدد الموظفيــن فــي كل مكتــب ، علمــاً بأنــه ليــس للشــركة اي فروع خــارج األردن .

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة لعام ٢٠٢٠
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ ( ٥٢٨ ٨١٩ ١٨ ) دينار .

الشركات التابعة للشركة 
ال يوجد شركات تابعة للشركة.



١٩

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم - كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

معالي المهندس  «أحمد ماهر» حمدي توفيق ابو السمن / رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية :- ٢٠٢٠/١٢/٧ ورئيس مجلس إدارة من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ 

تاريخ الميالد :-  ١٩٥٧/٥/٢٣ 
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- بكالوريوس هندسه معمارية /١٩٨١ 

أبرز الخبرات العملية :-
٢٠٢٠/١٢/٧ – ولغاية االن    رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد  • 
٢٠١١-٢٠١٣                          وزير الشؤون البلدية ووزير للمياه والري• 
٢٠٠٧- ٢٠١١                        مكتب هندسي وأعمال حره • 
١٩٩٩-٢٠٠٧                        رئيس بلدية السلط• 
١٩٨٩ – ١٩٩٩                       ديوان المحاسبه /الدائرة الهندسيه • 
١٩٨١ - ١٩٨٩                        شركة مقاوالت ( االعمال العربيه ) عمان • 

معالي السيد عبدالكريم عبدالرحمن سالمة المالحمة / نائب رئيس مجلس اإلدارة 
تاريخ العضوية :- ٢٠١١/٨/١٧و نائب رئيس مجلس اإلدارة اعتباراً من ٢٠١١/٩/٦

تاريخ الميالد :- ١٩٥٢
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- بكالوريوس علم اجتماع / ١٩٧٥

                                                       بكالوريوس حقوق / ١٩٨٨
                                                       دبلوم عالي إدارة / ١٩٨٨

أبرزالخبرات العملية :-
٢٠١٥/٢/١ - لغاية اآلن             عضو مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء /عمان • 
٢٠١٢ – ٢٠١٦                          نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات االردنية• 
٢٠٠٦/٦/٢٤- ٢٠١١/٨/١٧       رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء• 
٢٠٠٥/٧ - ٢٠٠٥/١١               وزير دولة للشؤون البرلمانية • 
١٩٩٩ - ٢٠٠٢                         رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد • 
١٩٩٥ -٢٠٠٥                          شغل محافظ للمحافظات التالية على الترتيب • 

                                                       ( الطفيلة،مادبا ،العقبة،اربد،العاصمة )
١٩٧٥- ١٩٩٥                           شغل عدة مناصب إدارية في وزارة الداخلية تدرج فيها                      • 

                                                       من مدير ناحية الى مدير قضاء ومتصرف الى محافظ 
عضوياته في مجالس إدارة شركات أخرى :- شركة توزيع الكهرباء- عمان 



٢٠

سعادة الدكتورعدنان محمد حسن سعد ابو شحادة / عضو مجلس اإلدارة         
تاريخ العضوية:- ٢٠٠٨/٨/٤

تاريخ الميالد:- ١٩٤٤
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- دكتوراة في البتروكيماويات / ١٩٧٦
                                                       ماجستير في البتروكيماويات / ١٩٧٣ 
                                                       بكالوريوس هندسة كيماوية / ١٩٦٧

أبرز الخبرات العملية:-
٢٠٠٣- وحتى اآلن        مدير عام الشركة الشرقية للتجارة والمقاوالت في االردن• 
١٩٩٠-٢٠٠٣                مدير عام لشركات مختلفة عامله في مجال النفط والغاز في دول   • 

                                            الكويت،االردن،قطر، أبوظبي
١٩٨٣- ١٩٩٠                خبير للطاقة في منظمة االوبك ثم مستشار لشركات • 

                                            نفطية في الكويت
١٩٧٧-١٩٨٣                رئيس قسم البترول في معهد الكويت لالبحاث العلمية • 

عضوياته في مجالس إدارة شركات أخرى:- شركة توزيع الكهرباء- عمان

سعادة الدكتور المحامي جودت محمد عبدالكريم مساعدة / عضو مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية :- ٢٠١٦/٤/١٠

تاريخ الميالد  :- ١٩٥٢
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- دكتوراة قانون / ٢٠٠٥
                                                        ماجستير قانون / ٢٠٠١
                                                        ليسانس حقوق / ١٩٧٦

أبرز الخبرات العملية:-
٢٠١١- ولغاية تاريخه           مستشاراً قانونياً ومحامياً للشركة الوطنية للتنمية السياحية ولدى • 

                                                   صحيفة الرأي االردنية
٢٠٠٦ - ٢٠١٠                     مستشاراً قانونياً ومحامياً ووكيالً عاماً للشركة االولى للتأمين• 
٢٠٠٣ - ولغاية تاريخه        مستشاراً قانونياً ومحامياً لصندوق إستثمار اموال صندوق مؤسسة • 

                                                   الضمان االجتماعي
١٩٩٨- ولغاية ٢٠١٠/٧       مستشاراً قانونياً ومحامياً ووكيالً سابقاً لشركة التعاون العربي و                             • 

                                                   لشركة  المجموعة العربية للتأمين ومحامياً سابقاً لشركة مستشفى 
                                                   عمان الجراحي و هيئة تنظيم قطاع النقل البري

١٩٩٦- ولغاية ٢٠١٠           مستشاراً قانونياً ومحامياً للمجلس الطبي االردني ووزارة الصحة • 
١٩٨٨-١٩٩٧                       مستشاراً قانونياً ومحامياً ووكيالً عاماً لبنك المؤسسة العربية المصرفية • 

                                                   وللشركة االردنية لإلنتاج التلفزيوني   
١٩٧٨ – ١٩٧٩                      مستشاراً قانونياً في ليبيا و محامياً مجازاً لدى كافة المحاكم• 
١٩٧٣ – ١٩٧٦                      موظف في وزارة العدل.• 



٢١

سعادة المهندس ناصر عواد محمد الخالدي / عضومجلس اإلدارة من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٤
تاريخ الميالد :- ٢١/ ١٠/ ١٩٦٦ 

الشهادات العلمية وسنه التخرج :- بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٨٩ 
أبرز الخبرات العملية:-

٢٠١٣-٢٠١٨           الرئيس التنفيذي لشركة البحر الميت لالستثمارات السياحية• 
                                      والعقارية ( منتجع سماره )

٢٠٠٧-٢٠١٣          الرئيس التنفيذي-شركة االردن دبي لالمالك • 
٢٠٠٢-٢٠٠٧         الرئيس التنفيذي-شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية (تاال بي)• 
١٩٩٨-٢٠٠٢          الرئيس التنفيذي-شركة ابو جابر لالستثمار • 
١٩٩٦-١٩٩٨           مدير تنفيذي - الشركة االردنية للخدمات الخلوية ( زين ) • 
١٩٩٥-١٩٩٦           مدير – شركة جلوبال ون • 
 •(GBM-IBM)– ١٩٩٣-١٩٩٥           خبير شبكات
١٩٨٩-١٩٩٣           ضابط – السالح الجو الملكي• 

عضوياته في مجالس إدارة شركات أخرى:- 
زاره لالستثمارات واالردنية للسياحة والفنادق و شركة التسهيالت التجارية االردنية (التسهيالت).

سعادة السيد«محمد خير»هشام حسن الصباغ/عضو مجلس اإلدارة من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٤
تاريخ الميالد :- ١٩٦٢

الشهادات العلمية وسنه التخرج : بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطه  /١٩٨٤
                                                       دبلوم عالي في العالقات الدولية والدبلوماسية

                                                       المعهد الدبلوماسي /١٩٩٥ 
أبرز الخبرات العملية:-

 ٢٠١٣- وحتى االن               مستشار قانوني / محامي  • 
٤-٦-٢٠٢٠  وحتى االن       عضو مجلس إدارة / شركة كهرباء محافظة إربد • 
٢٠١٨-  حتى االن                 عضو مجلس إدارة المؤسسة الصحفيه االردنية (الرأي)         • 
٢٠١٦-٢٠١٩/٥                    شركة توزيع الكهرباء المساهمه العامة  • 
٢٠١٣-٦/ ٢٠١٩                   عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي • 
٢٠٠٩-٢٠١٣                       رئيس المحكمة العسكرية • 
٢٠٠٤-٢٠٠٩                      عضو محكمة عسكرية / قاضي ومستشار قانوني • 
١٩٩٩- ٢٠٠١                       عضو مستشار قانوني في العالقات الدولية في احدى الدول الشقيقه • 

                                                   وضمن اجازه تفرغ 
١٩٩٦- ١٩٩٩                       عضو محكمة عسكرية / قاضي ومستشار قانوني  • 
١٩٩٢- ١٩٩٥                       مدعي عام محكمة امن  الدوله • 
١٩٨٥- ٢٠٠١                       مدعي عام المحكمة العرفيه العسكرية• 



٢٢

عطوفة المهندس حسين سالم فياض بني هاني / عضو مجلس اإلدارة  
تاريخ العضوية :- ٢٠١٧/٨/١٦

تاريخ الميالد :- ١٩٥٩
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس هندسة معمارية / ١٩٨٧

أبرز الخبرات العملية:- 
٢٠١٧/٨/١٦- ولغاية االن          رئيس بلدية إربد الكبرى• 
٢٠١٣/٨/٢٩- ٢٠١٧/٣/١٢       عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد• 
٢٠١٣/٨/٢٨- ٢٠١٧/٣/١٣       رئيس بلدية إربد الكبرى• 
١٩٨٧- ٢٠١٣                            مكتب هندسي خاص• 

عطوفة المهندس حسين فالح خضر ابوالشيح / عضو مجلس اإلدارة  
تاريخ العضوية:- ٢٠١٧/٨/١٦
تاريخ الميالد  :- ١٩٧٢/٤/٢٦

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- ماجستير هندسة زراعية / ٢٠١٤
                                                       بكالوريوس هندسة زراعية / ١٩٩٥

أبرز الخبرات العملية :- 
٢٠١٧/٨/١٦ - ولغاية االن       رئيس بلدية الرمثا الجديدة • 
٢٠١١- ٢٠١٧                           مدير عام شركة نقل النفط الخام• 

                                                      ومدير إسكانات ابوالشيح والسعودي
٢٠٠٧- ٢٠١١                          عضو مجلس إدارة في شركة كهرباء محافظة إربد• 
٢٠٠٧- ٢٠١١                          رئيس بلدية الرمثا الجديدة• 
٢٠٠٣- ٢٠٠٧                        نائب رئيس بلدية الرمثا الجديدة• 

عطوفة السيد عامر نايل محمد الدغمي / عضو مجلس اإلدارة  
تاريخ العضوية :- ٢٠١٧/٨/١٥

تاريخ الميالد :- ١٩٧٩/٦/٢٧
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- ماجستير تخطيط اقليمي وإدارة المدن  / ٢٠٠٨

                                                        بكالوريوس إدارة األعمال  /٢٠٠٤
أبرز الخبرات العملية:-

٢٠١٧/٨/١٥ -  لغاية االن          رئيس بلدية المفرق الكبرى• 
٢٠١١- ٢٠١٧                             أعمال حرة • 
٢٠١٠-٢٠١١                              مدير بلدية المفرق الكبرى • 
٢٠١١ – ٢٠١١                             محاضر غير متفرغ جامعة ال البيت • 
٢٠٠٧- ٢٠١٣                          مدير ضريبة االبنية واالراضي في بلدية المفرق الكبرى• 



٢٣

عطوفة السيد علي سليمان علي قواقزه / عضو مجلس اإلدارة  
تاريخ العضوية :- ٢٠١٧/٨/١٦

تاريخ الميالد  :- ١٩٧٢
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- ماجستير قانون خاص / ٢٠٠٥

                                                        بكالوريوس قانون / ١٩٩٩
                                                        دبلوم لغة عربية وادابها / ١٩٩٢

أبرز الخبرات العملية :- 
٢٠١٧/٨/١٦ – ولغاية االن         رئيس بلدية جرش الكبرى• 
٢٠١٣/٩/٢- ٢٠١٧/٣/١٢          عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد • 
٢٠١٣/٨/٢٨– ٢٠١٧/٣/١٢        رئيس بلدية جرش الكبرى• 
١٩٩٢ – ٢٠١٣/٨/٢٧                موظف في بلدية جرش الكبرى ثم مدير للدائرة القانونية • 

                                                        ومستشار قانوني

عطوفة االستاذ الدكتور نبيل قاسم محمد هيالت / عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٠/٧
تاريخ العضوية  :- ٢٠٢٠/١٠/٧ 

تاريخ الميالد  :- ١٩٥٧/٦/١٢
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :-

                                    دكتوراه في علم االمراض /١٩٨٨
                                    بكالوريوس طب بيطري   /١٩٨٢

أبرز الخبرات العملية :- 
٢٠٢٠/١٠/٧  -  حتى االن     رئيس جامعة اليرموك • 
١٩٩٠ -  ٢٠٢٠/١٠/٦           جامعة العلوم والتكنولوجيا ( تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداء • 

                                                    من إستاذ ، إستاذ مشارك ، رئيس قسم ، مساعد عميد ، عميد كلية 
                                                    الطب البيطري ).

١٩٨٦ -١٩٩٠                        محاضر في جامعة مادونا بالواليات المتحده االمريكية .• 
١٩٨٣ -١٩٨٤                        باحث ومدرس مساعد في جامعة اليرموك • 



٢٤

أعضاء مجلس االداره المستقيلون خالل العام ٢٠٢٠

معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد / رئيس مجلس اإلدارة 
تاريخ العضوية:- ١١/١٧/ ٢٠١٩ ، ورئيس المجلس  اعتباراً من ٢٠١٩/١١/٢٠ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٧

تاريخ الميالد  :- ١٩٥٧/١١/١٢
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس في إدارة الهندسة الكهربائية /١٩٨٢

أبرزالخبرات العملية:-
٢٠٢٠/١٢/٧ ولغاية االن       رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء • 
٢٠١٩/١١/١٧- ٢٠٢٠/١٢/٧    رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد • 
٢٠١٨-٢٠١٩                          وزيراً للعمل • 
٢٠١٦- ٢٠١٨                        عضو مجلس االعيان ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء • 
٢٠١٠-٢٠١١                          وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.• 
٢٠٠٨- ٢٠١٠                       عضواً في مجلس إدارة بنك المال االردني • 
١٩٩٣-٢٠٠٨                        رئيس مجلس خدمات إدارة الطاقة  • 
١٩٨٢-٢٠١٠                         مدير عام شركة سعيد مراد واوالده للتجاره واالستثمار  • 

عضو مجلس إدارة في شركة المتوسط والخليج للتامين ( ميد جلف )

عطوفة األستاذ الدكتور زيدان عبدالكافي عبدالفتاح كفافي / عضواً لغاية ٢٠٢٠/٩/١٣
تاريخ العضوية  :-  ٢٠١٨/٣/٢٠ لغاية ٢٠٢٠/٩/١٣

تاريخ الميالد  :-     ١٩٥٠
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- دكتوراه  اّثار  /  ١٩٨٢
                                                       ماجستير اّثار   /  ١٩٧٧

                                                       بكالوريوس اّثار    /  ١٩٧١
أبرز الخبرات العملية:-

٢٠١٨/٣/١٥ -٢٠٢٠/٩/١٣ رئيس جامعة اليرموك • 
٢٠١١/٩/١١ – ٢٠١٣/٩/١      إجازة تفرغ عمل خاللها عميداً لمعهد الملكة رانيا للسياحة والتراث • 

                                                بالجامعة الهاشمية 
١٩٩٧- ٢٠١١                     عميد للبحث العلمي والدراسات العليا وعميد لكلية االثار • 

                                               واالنثروبولوجيا  /جامعة اليرموك 
١٩٨٢-٢٠٢٠                  جامعة اليرموك• 
١٩٧٢-١٩٧٧                 عمل أميناً لمتحف األثار في دائرة االثار العامة وفي الجامعة االردنية• 



٢٥

عطوفة االستاذ الدكتور موفق إرشيد حامد العموش / عضو مجلس اإلدارة  لغاية ٢٠٢٠/١٠/٦
تاريخ العضوية :- ٢٠٢٠/٩/١٣ لغاية ٢٠٢٠/١٠/٦

تاريخ الميالد  :- ١٩٦٧
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- دكتوراه هندسه كهربائية /٢٠٠٠

                                                        ماجستير هندسة قوى كهربائية / ١٩٩٤
                                                        بكالوريوس هندسة قوى كهربائية /١٩٩٠

أبرز الخبرات العملية :- 
٢٠١٥ - ٢٠٢٠            نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون األكاديمية وعضو هيئة تدريس• 
٢٠١٢ - ٢٠١٥             نائب رئيس جامعة ال البيت• 
٢٠٠٨ - ٢٠١٢            عميد كليه في جامعة اليرموك• 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨           الجامعه االردنيه االلمانية• 
١٩٩٣ - ٢٠٠٧            عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك• 

عطوفة السيدعمر خليفة محمد العمري / عضو مجلس اإلدارة  لغاية ٢٠٢٠/٦/٤
تاريخ العضوية :- من ٢٠١٦/٧/٤ لغاية ٢٠٢٠/٦/٤

تاريخ الميالد :- ١٩٦١
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- بكالوريوس علوم – تخصص احصاء / ١٩٨٥

أبرز الخبرات العملية :- 
٢٠١٣/٢- ولغاية اآلن              مستشار في عدة مؤسسات محلية ومنظمات دولية • 
٢٠١٠ -٢٠١٣                          مدير عام صندوق التنمية والتشغيل• 
٢٠٠٦ -٢٠١٠                         مدير اقليمي لتطوير القطاع السياحي في جنوب المملكة بتمويل  • 

                                                      من الوكالة االمريكية للتنمية 
٢٠٠٠ - ٢٠٠٦                       صندوق التنمية والتشغيل• 
١٩٩٥ - ٢٠٠٠                        مساعد فني واداري لمشروع التطور االجتماعي الممول من• 

                                                      االتحاد االوروبي
١٩٨٩   - ١٩٩٥                       رئيس شعبة االحصاء في مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية• 

سعادة األستاذ الدكتور حميد نايف احمد بطاينة / عضو مجلس اإلدارة  لغاية ٢٠٢٠/٦/٤
تاريخ العضوية:- من ٢٠١٦/٤/١٠ لغاية ٢٠٢٠/٦/٤

تاريخ الميالد :- ١٩٥٧
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- دكتوراة / ١٩٩٤

                                                       بكالوريوس طب وجراحة / ١٩٨٦
أبرز الخبرات العملية:- 

٢٠٠٩- ولغاية اآلن                 رئيس المنتدى االردني للفكر والحوار• 
٢٠١٠- ٢٠١٢                          عضو في مجلس النواب االردني• 
٢٠٠٤ -٢٠٠٨                        رئيس المركز االستراتيجي للدراسات العلمية واالبحاث البيئية • 
٢٠٠٤ -٢٠٠٧                        جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية• 



٢٦

أسماء ورتب اإلداره العليا التنفيذية للشركة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم  كما 
في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عطوفة المهندس بشار يوسف علي التميمي / مدير عام الشركة من تاريخ ٢٠٢٠/١/٢٩
تاريخ التعيين:- ٢٠٠٣/١/١

تاريخ الميالد :- ١٩٧٩
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- بكالوريوس هندسة كهربائية / ٢٠٠١

أبرز الخبرات العملية:- 
٢٠٢٠/١/٢٩ ولغاية االن             مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد• 
٢٠١٩/١١/٤ - ٢٠٢٠/١/٢٨         نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد• 
٢٠١٤/٢/٢٧ - ٢٠١٩/١١/٤          نائب المدير العام للشؤون الفنية• 

                                                          ومساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة اربد
٢٠١١/٢/١٣- ٢٠١٤/٢/٢٧          مدير دائرة الدراسات في شركة كهرباء محافظة اربد• 
٢٠٠٧/١٢/٢ - ٢٠١١/٢/١٢         رئيس قسم فني في شركة كهرباء محافظة اربد• 
 ٢٠٠٣/١/١ - ٢٠٠٧/١٢/١           مهندس كهربائي في شركة كهرباء محافظة اربد• 

السيد فايز صيتان عبدالقادر القواسمه / مساعد المدير العام للشؤون المالية
تاريخ التعيين :-٢٠٠٣
تاريخ الميالد :- ١٩٥٨

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس محاسبة / ١٩٨١
أبرز الخبرات العملية:- 

٢٠٠٣ – حتى اآلن         شركة كهرباء محافظة إربد / إبتداًء من مدير الدائرة المالية وانتهاًء  • 
                                            بمساعد المديرالعام  للشؤون المالية كما يعمل أمين سر لجنة العطاءات 

                                            المركزية 
٢٠٠٠ - ٢٠٠٣             عمل خاص.• 
١٩٨٨- ٢٠٠٠               مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر واالتصاالت / السعودية – تدرج في عدة • 

                                            مناصب وظيفية من رئيس  حسابات  الى مدير مالي إلى مراقب مالي .
١٩٨٣ - ١٩٨٨               طالل أبو غزاله وشركاه لتدقيق الحسابات / مدقق حسابات• 

السيد طارق محمد سامي نصير / مساعد المدير العام للشؤون االدارية
تاريخ التعيين :- ٢٠٠٥

تاريخ الميالد:- ١٩٧٧
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس محاسبة / ٢٠٠٠

أبرزالخبرات العملية:- 
٢٠٠٥ - حتى اآلن       شركة كهرباء محافظة إربد / تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداًء من • 

                                          محاسب وانتهاًء بمساعد المدير العام للشؤون االدارية.
٢٠١٥- حتى اآلن         أمين سر مجلس اإلدارة واللجنة المالية واإلدارية بالشركة.• 
٢٠٠١- ٢٠٠٥             عدة شركات في المملكة العربية السعودية وداخل األردن.• 



٢٧

ــي  ــق الفن ــم والتدقي ــر العــام لشــؤون التنظي ــياب / مســاعد المدي ــل الش ــى طاي ــدس عطــا موس المهن
ــن:- ٢٠٠٣/٩/١ ــخ التعيي تاري

تاريخ الميالد :- ١٩٧٨
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- بكالوريوس هندسة / ٢٠٠١

أبرز الخبرات العملية:- 
٢٠٠٣ - حتى اآلن         شركة كهرباء محافظة إربد/تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداًء من • 

                                            مهندس وانتهاًء بمساعد المدير العام لشؤون التنظيم .
٢٠٠٢ – ٢٠٠٣             متدرب عن طريق وزارة االشغال العامة في شركة كهرباء إربد.• 
٢٠٠١ - ٢٠٠٢               مهندس صيانة في مصنع غازات يونيفيرسال /شركة درويش الخليلي / عمان• 

المهندس انس عبد الفتاح عبد الحميد الفرواتي / مساعد المدير العام لشؤون الصيانة والتشغيل   
تاريخ التعيين:- ٢٠٠٣/٩/١١

تاريخ الميالد :- ١٩٨١
الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :- ماجستير إدارة أعمال / ٢٠٠٩

                                                          بكالوريوس هندسة كهربائية / ٢٠٠٣
أبرز الخبرات العملية :- 

٢٠٠٣ – حتى اآلن           شركة كهرباء محافظة إربد / تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداًء من                         • 
                                              مهندس كهربائي وإنتهاًء بمساعد المدير العام  لشؤون الصيانة والتشغيل .

المهندس  عالء داود سليمان القرعاوي / مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالوكاله    
تاريخ التعيين:- ٢٠٠٣/٩/١١
تاريخ الميالد :- ١٩٨٠/٩/١٤

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج :-   ماجستير إدارة اعمال     / ٢٠٠٩
                                                          ماجستير دراسات الطاقة   / ٢٠١٣

                                                          بكالوريوس هندسة كهربائية / ٢٠٠٣
أبرز الخبرات العملية :- 

٢٠٠٣ – حتى اآلن          شركة كهرباء محافظة إربد / تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداًء من• 
                                             مهندس كهربائي  وإنتهاًء بمساعد المدير العام للشؤون الفنية .

السيد خالد علي محمد شتيوي / مساعد المدير العام لشؤون خدمات المشتركين
 تاريخ التعيين:- ٢٠٠٢ 
 تاريخ الميالد:- ١٩٧٧ 

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس محاسبة /٢٠٠٢ 
أبرز الخبرات العملية :- 

٢٠٠٢– حتى االن                 شركة كهرباء محافظة إربد تدرج في عدة مواقع وظيفية ابتداًء من • 
                                                   محاسب وانتهاًء بمساعد  المدير العام لشؤون خدمات المشتركين.



٢٨

السيد المحامي فادي «محمدخالد» عناد خريس/ مدير الدائرة القانونية
تاريخ التعيين:- ٢٠٠٤
تاريخ الميالد :- ١٩٧٦

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس  حقوق / ٢٠٠٢
                                                       ماجستير حقوق /٢٠٢٠

أبرز الخبرات العملية:- 
٢٠٠٤ - حتى اآلن            شركة كهرباء محافظة إربد تدرج في عدة مواقع وظيفية ابتداًء من • 

                                              قانوني وانتهاًء بمدير الدائرة القانونية 
٢٠٠٢-٢٠٠٤                 محامي في مكتب خاص.• 

السيد سفيان «عبدالفتاح» صادق حمدان / مدير دائرة التدقيق الداخلي
تاريخ التعيين:- ٢٠٠٥
تاريخ الميالد:- ١٩٧٩

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:-  ماجستير محاسبة / ٢٠١٠
                                                        بكالوريوس محاسبة / ٢٠٠٢

أبرز الخبرات العملية:- 
٢٠٠٥ - حتى اآلن             شركة كهرباء محافظة إربد / تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداًء • 

                                               من مدقق داخلي ثم مدير دائرة التدقيق الداخلي.
٢٠٠٣- ٢٠٠٥                 مدقق خارجي• 
٢٠٠٢ -  ٢٠٠٣               محاسب في شركة معدات وعدد إنشائية.• 

السيد «محمد نور»محمودالجبعي / مدير دائرة مركز الحاسوب
تاريخ التعيين:- ٢٠١٠
تاريخ الميالد:- ١٩٧٩

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس علوم حاسوب / ٢٠٠١
أبرز الخبرات العملية:- 

٢٠١٠- حتى اآلن               شركة كهرباء محافظة إربد / تدرج في عدة مواقع وظيفية إبتداًء • 
                                               من مدير مشروع تطوير سير العمل وإنتهاًء بمديردائرة مركز الحاسوب

٢٠٠٧ -٢٠١٠                  مدير مشاريع• 
٢٠٠١- ٢٠٠٧                  مبرمج ، محلل نظم ، محلل أعمال• 

المستقيلون من االداره العليا للشركة خالل العام ٢٠٢٠
عطوفة المهندس أحمد علي سعد ذينات / مدير عام الشركة لغاية ٢٠٢٠/١/٢٨

تاريخ التعيين:- ١٩٨٤
تاريخ الميالد :-١٩٤٤

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- ماجستر هندسة كهربائية / ١٩٧٥
                                                       بكالوريوس هندسة كهربائية / ١٩٧٣

أبرز الخبرات العملية:- 
٢٠٠٢/٣ لغاية ٢٠٢٠/١/٢٨          مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد• 
١٩٨٤ – ٢٠٠٢/٣                            شركة كهرباء محافظة إربد• 



٢٩

أسماء كبار مالكي األسهم الذين يملكون (٥٪ فأكثر) من رأسمال الشركة وعدد 
األسهم المملوكة لكل منهم في عام٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :
ال يوجــد للشــركة اي منافــس ضمــن قطــاع  نشــاطها حيــث انهــا تعمــل بموجــب رخصــة التوزيــع والتزويــد 
بالتجزئــة الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء بتاريــخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ والســارية المفعــول لمــدة 
ــك  ــان الشــركة قبــل ذل (٢٥) عامــاً مــن تاريــخ صدورهــا والمحــددة لهــا ضمــن مناطــق امتيازها،علمــاً ب

التاريــخ كانــت تعمــل بموجــب إتفاقيــة اإلمتيــاز .

درجة االعتماد على موردين محددين و/ أو عمالء رئيسيين محلياً و خارجياً 
تعتمــد الشــركة علــى مورديــن ( محليــاً أو خارجيــاً )يشــكلون ١٠٪ مــن إجمالــي مشــتريات الطاقــة للشــركة 

وهم:- 

٪ ٩٦,٨٠

• ال يوجــد اعتمــاد للشــركة علــى مورديــن محدديــن اوعمــالء رئيســين محليــاً و خارجيــاً  يشــكلون (١٠٪) فأكثــر مــن إجمالــي 
المشــتريات و/ او المبيعــات .

الحمايــة الحكوميــة أو االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتها بموجــب القوانين 
واألنظمــة أو غيرها

قانــون الكهربــاء العــام المؤقــت رقــم (٦٤) لعــام ٢٠٠٢ والــذي صــدر بتاريــخ ٢٠٠٢/٨/٢٧ ، بهــدف • 
تطويــر قطــاع الكهربــاء فــي المملكــة .

رخصــة التوزيــع والتزويــد بالتجزئــة الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء بتاريــخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ • 
والســارية المفعــول لمــدة (٢٥) عامــاً مــن تاريــخ صدورهــا .

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ وملحقاته والمعدل عام ٢٠١٤.• 
ــركة أو أي مــن •  ــع بهــا الش ــازات تتمت ــة أو إمتي ــة حكومي ــد اي حماي ــاله، ال يوج بإســتثناء مــا ورد أع

ــا. ــة أو غيره ــن واألنظم ــب القواني ــا بموج منتجاته

ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها .



٣٠

تطبيق معايير الجودة الدولية على الشركة 
ــتمر لنظــام إدارة الجــودة (٩٠٠١:٢٠١٥ ISO) ، ونظــام  ــر المس ــق والتطوي ــي التطبي ــزم الشــركة ف تلت
 (OHSAS ٤٥٠٠١:٢٠١٨) ــة ــة المهني ــالمة والصح ــام إدارة الس ــة (١٤٠٠١:٢٠١٥ ISO) ونظ إدارة البيئ
ــى  ــام ٢٠٢٠ عل ــالل ع ــركة خ ــت الش ــا حصل ــركة ، كم ــة للش ــهادات الممنوح ــر الش ــالل معايي ــن خ م
ــادة رضــا العمــالء ٢٠١٨/١٠٠٠٢ ISO  و شــهادة مواصفــة  شــهادة مواصفــة معالجــة الشــكاوى وزي

. ISO إدارة المخاطــر ٢٠١٨/٣١٠٠٠
المخاطر التي تتعرض الشركة لها 

ال يوجــد مخاطــر تعرضــت لهــا الشــركة او مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة لهــا خــالل الســنة الماليــة 
الالحقــة ولهــا تأثيــر مــادي عليهــا. 

ــاط  ــن نش ــل ضم ــة وال تدخ ــت خــالل الســنة المالي ــر متكــررة حدث ــات ذات طبيعــة غي ــي لعملي ــر المال األث
ــي  ــركة الرئيس الش

ال يوجــد اي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢٠ وال تدخــل 
ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي 

ــى  ــر مــادي عل ــا أث ــي له ــا الت ــة أو غيره ــات الدولي ــن الحكومــة أو المنظم ــرارات الصــادرة ع الق
ــية : ــا التنافس ــا أو قدرته ــركة أو منتجاته ــل الش عم

تعليمــات تكاليــف التوصيــل رقــم (١) لعــام ٢٠٠٧ الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء بتاريخ   -
٢٠٠٦/١٢/٢٧ ، وتــم تطبيقهــا اعتبــاراً مــن ٢٠٠٧/١/١ . تــم تعديــل اســعار المــواد واألجــور اعتبــارا 

مــن ٢٠٠٩/٧/١ .
تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــه المدرجــة لعــام ٢٠١٧ والصــادرة عــن هيئــة االوراق   -
الماليــة بموجــب قرارهــا رقــم ٢٠١٧/١٤٦  والتــي تــم العمــل بهــا إعتبــاراً مــن تاريــخ ٢٠١٧/٥/٢٢ .
قــرار هيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء فــي ٢٠١٥/٥/٦ الموافقــة علــى كــود معاييــر االداء ووضعــه   -

موضــع التطبيــق الفعلــي مــن ٢٠١٥/٦/١ .
التعريفة الكهربائية وتشمل :-   -

أ. تعرفة شراء الطاقة الكهربائية
ــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن مقــدار هــذا التعرفــة بالفلــس لــكل  يحــدد مجلــس مفوضــي هيئ

ــات المدرجــة بالجــدول التالــي:-  كيلــو واط ســاعة، وفقــاً آلليــة محــددة وحســب البيان
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ب. تعرفة بيع الطاقة الكهربائية
التعريفــة الكهربائيــة المقــرة اســتناداً ألحــكام المــواد ٧ /ب و ٩ /ب و ٤٧ مــن قانــون الكهربــاء العــام 
رقــم ٦٤ لســنة ٢٠٠٢ وتعديالتــه الصــادرة عــن مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن 
بتحديــد التعريفــة الكهربائيــة للمشــتركين بحيــث يبــدأ العمــل بهــذه التعريفــة اعتبــارا مــن تاريــخ ١ / ١ / 

٢٠٢٠ ولغايــة التاريــخ الــذي يحــدده مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن.
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* تعريفة القوات المسلّحة األردنية تشمل القوات المسلحة الجيش العربي واألمن العام قوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة

ج. تعرفة فرق أسعار الوقود:
ــكل  ــس ل ــة بالفل ــذا التعرف ــدار ه ــادن مق ــة والمع ــاع الطاق ــم قط ــة تنظي ــي هيئ ــس مفوض ــدد مجل يح
كيلــو واط ســاعة مبــاع ويطبــق علــى جميــع القطاعــات والشــرائح وفقــاً آلليــة محــددة وواضحــة وبشــكل 
شــهري وتظهــر علــى فواتيــر الطاقــة الكهربائيــة المباعــة للمشــتركين تحــت مســمى تعرفــة فرق أســعار 

الوقــود.
د. تعرفة شحن المركبات الكهربائية :

ــكل  ــس ل ــة بالفل ــذا التعرف ــدار ه ــادن مق ــة والمع ــاع الطاق ــم قط ــة تنظي ــي هيئ ــس مفوض ــدد مجل يح
ــر الطاقــة  ــى فواتي ــة محــددة وواضحــة وبشــكل شــهري وتظهــر عل ــاع وفقــاً آللي ــو واط ســاعة مب كيل

ــة . ــات الكهربائي ــحن المركب ــة ش ــن فئ ــن ضم ــتركين المدرجي ــة للمش ــة المباع الكهربائي
هـ. فلس الريف:

يقــوم المرخــص لــه بالتوزيــع بتحصيــل فلــس ريــف واحــد فقــط عــن كل كيلــو واط ســاعة مبــاع، وتحويــل 
حصيلــة هــذا الفلــس إلــى مشــروع كهربــة الريــف األردنــي لغايــات تمويــل مشــاريع كهربــة الريــف.

باســتثناء مــا ورد أعــاله ، ال يوجــد اي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا   -
ــية . ــا أو قدرتهــا التنافس ــركة أو منتجاته ــى عمــل الش ــادي عل ــر م ــا اث له
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عدد موظفي الشركة وفئات موهالتهم
بلــغ عــدد موظفــي الشــركة بنهايــة عــام ٢٠٢٠ (١٢٨١) ، والجــدول التالــي يبيــن أعــداد الموظفيــن فــي 

الشــركة حســب فئــات مؤهالتهــم العلميــة. 

برامج التدريب والتاهيل لموظفي الشركة 
الجدول التالي يبين أبرز الدورات التدريبية التي شارك بها موظفي الشركة خالل عام ٢٠٢٠
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السلســلة الزمنيــة لالربــاح او الخســائر المحققــة واالربــاح الموزعــه وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار االوراق 
الماليــة ، والجــدول التالــي يبيــن نســب األربــاح الموزعــة علــى مســاهمي الشــركة لألعــوام (٢٠١٥ – ٢٠١٩) .

٥٤٩ ٩٤٤ ٤

٠٠٠ ٦٠٠ ٣

٥٨١ ٣٧٩ ١٥

٠.٤٥دينار

١١ دينار

*اسعار االوراق الماليه يقصد بها أسعار إغالق السهم في نهاية السنة المالية .

األرباح المتحققة وصافي حقوق المساهمين واألرباح الموزعة للفترة من عام ٢٠١٦ – ٢٠٢٠

١٠,٦٨١,١٥٣٢,٩٢٥,٩١٧٧,٧٥٥,٢٣٦١٩,٥٣٤,٨١٧

٣,٦٠٠,٠٠٠

٨,٦٨٥,٧٧٥

* ارباح قابلة للتوزيع

أتعاب مدقق الحسابات 
ــى  ــة عل ــة العام ــامل الضريب ــار ش ــابات ( ١٧٠٥٢ ) دين ــغ الحس ــت ويون ــب إرنس ــاب مكت ــوع أتع ــغ مجم بل

ــنة الماليــة ٢٠٢٠ . ــن الس ــات ع المبيع
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األرباح المتحققة بعد الضريبة

االرباح الموزعة (بدينار)

* ارباح قابله للتوزيع على المساهمين
صافي حقوق المساهمين (بدينار)
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تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المالية

٤٠,٣٧٤,١٥٧
١٥٧,٠٩٠,٤٧٨

النســــب الماليـــة
الجــدول التالــي يبيــن مجموعــة النســب الماليــة التــي تبيــن الوضــع المالــي للشــركة فــي نهايــة عــام ٢٠١٩ ومقارنتهــا مــع 

نســبتها فــي نهايــة الســنة الماليــة٢٠٢٠ 



٣٨

عدد االوراق المالية المملوكه من قبل اعضاء مجلس اإلدارة 
ــه  ــن ومقــدار مســاهمات الجهــات االعتباري ــس اإلدارة الطبيعيي ــن أســماء أعضــاء مجل ــي يبي الجــدول التال
التــي يمثلونهــا ومســاهماتهم ومســاهمات أقاربهــم ( الزوجــة واألوالد القصــر) الحالييــن والمســتقيلين 

فــي رأســمال الشــركة.

ــركة •  ــال الش ــي رأس م ــط ) ف ــة واألوالد القصرفق ــس اإلدارة (الزوج ــاء مجل ــس وأعض ــاء رئي ــد مســاهمات ألقرب ال توج
باســتثناء زوجــة عطوفــة المهنــدس حســين ســالم فيــاض بنــي هانــي ممثــل بلديــة إربــد الكبــرى حيــث تملــك زوجتــه 

ــهماً . (٦٤) س
ال توجد شركات مسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم .• 
ال يوجد اوراق مالية مملوكة من قبل رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأقاربهم.• 
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عدد االوراق المالية المملوكه من قبل أشخاص اإلدارة العليا
الجدول التالي يبين أسماء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ومقدار مساهماتهم ومساهمات أقاربهـــم

( الزوجة واألوالد القصر فقط ) في رأسمال الشركة .

ال توجد مساهمات ألقرباء إدارة الشركة التنفيذية ( الزوجة واألوالد القصر فقط) في رأس مال الشركة .• 
ال توجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص إدارة الشركة التنفيذية وأقاربهم .• 
ال يوجد اوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص إدارة الشركة التنفيذية وأقاربهم• 
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠٢٠

ــام  ــالل ع ــتقيلين خ ــن والمس ــس اإلدارة الحاليي ــاء مجل ــس وأعض ــه للرئي ــغ المدفوع ــي المبال ــغ إجمال * بل
ــوا . ــو (١١) عض ــس ه ــاء المجل ــدد اعض ــان ع ــا ب ــه (٣٠٣٤٠٠ ) علم ــا مجموع ٢٠٢٠ م

ــاع •  ــد إجتم ــا بع ــا وتوزيعه ــيتم تحديده ــام ٢٠٢٠ فس ــن ع ــس ع ــاء المجل ــس وأعض ــات رئي ــا مكاف ام
ــركات.  ــون الش ــكام قان ــب أح ــة وحس ــة العام الهيئ

يتم صرف بدل ضيافة لمعالي رئيس مجلس االدارة • 
يتم صرف بدل هاتف خلوي لرئيس مجلس االدارة ونائب الرئيس .• 
ال يوجد مزايا مالية او عينيه أخرى تذكر يتقاضاها اي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة .• 
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المزايا والمكافات التي يتمتع بها كل أشخاص اإلدارة العليا خالل العام ٢٠٢٠
  

بلــغ إجمالــي المبالــغ المدفوعــة الشــخاص اإلدارة العليــا خــالل عــام ٢٠٢٠ مــا مجموعــه (٥٣٨٥٠٧  ) • 
دينــار علمــا بــأن عددهــم (١٠) .

ال يوجــد مزايــا عينيــة اخــرى يتقاضاهــا اي مــن اشــخاص االدارة العليــا التنفيذيــة ســوى تخصيــص ســيارة • 
لغايــات تنقــل عطوفــة المديــر العــام .

 



٤٢

التبرعات والمنح : -
بلغت قيمة التبرعات التي قدمتها الشركة خالل عام ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩  كما يلي:-

شيك تبرع الشركة لصندوق همة وطن اثناء جائحة كورونا
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ــقيقة  ــة أو الش ــركات التابع ــع الش ــدرة م ــركة المص ــا الش ــي عقدته ــات الت ــاريع واالرتباط ــود والمش العق
ــركة أو  ــي الش ــف ف ــام أو أي موظ ــر الع ــس أو المدي ــاء المجل ــس اإلدارة أو أعض ــس مجل ــة أو رئي أو الحليف

ــم . أقاربه
ــاء  وعطــاء  ــة عطــاء عــدد (٢) علــى شــركة توزيــع الكهرب ــون الشــركات ، قامــت الشــركة بإحال وفــق أحــكام قان

ــي :  ــى شــركة صناعــة المعــدات ، وحســب الجــدول التال عــدد(١) عل

الكهربائية (اليكو)

* وباســتثناء مــا ورد أعــاله ال يوجــد أي عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس 
اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم .

مساهمات الشركة 
ــة التــي تقــوم بتصنيــع  تمتلــك الشــركة (٤٣٠٠٧٨) حصــة / دينــار فــي شــركة صناعــة المعــدات الكهربائي
المحــوالت مــن مجمــوع حصــص الشــركة البالغــة (٣,٧٥) مليــون حصــة / دينــار . وبذلك تكون نســبة مســاهمة 

الشــركة فــي رأس المــال(٤٧. ١١٪).
مساهمة الشركة في  خدمة المجتمع المحلي 

فــي إطــار خدمتهــا للمجتمــع المحلــي المنبثــق مــن ايمانهــا بدورهــا المجتمعــي فــي وطننــا الحبيــب ، تحرص 
الشــركه علــى تعزيــز دورهــا االجتماعــي والخيــري واندماجهــا وتفاعلهــا مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي 
المختلفــه مــن خــالل  تقديــم التبرعــات لهــا ســواء كانــت ثقافيــة اواجتماعيــة او رياضيــة ، حيــث ان جائحــة 
كورونــا قــد القــت بظاللهــا علــى الوطــن الحبيــب فقــد وجهــت الشــركة ممثلــه بمديرهــا العــام وبتوجيهــات  
مــن مجلــس االداره الكريــم ان تكــون التبرعــات هــذا العــام الــى صنــدوق همــة وطــن وكذلــك الى مستشــفى 

الملــك المؤســس للمســاهمه فــي تقديــم الخدمــات والرعايــه الصحيــه للمصابيــن خــالل الجائحــه .
كمــا ســاهمت الشــركة فــي تدريــب وتأهيــل الشــباب حديثــي التخــرج إلثرائهــم بالمعرفــة والخبرة فــي مجال 
تخصصاتهــم وتدريــب طلبــة الجامعــات وكليــات المجتمــع مــن مختلــف التخصصــات لغايــات التخــرج والجــدول 
ــة المهندســين  ــن مــن وزارة االشــغال العامــة ونقاب التالــي يبيــن عــدد المتدربيــن حديثــي التخــرج الموفدي
ومركــز لويــاك وإراده وغرفــة تجــارة اربــد وغرفــة صناعــة اربــد وطــالب جامعــات وكليــات المجتمــع ومراكــز 

التدريــب المهنــي:
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وعلــى مســتوى مجتمــع الشــركة الداخلــي (الموظفيــن) عملــت الشــركة علــى نشــر التوعيــه بيــن الموظفيــن 
واصــدار النشــرات وتزويدهــم باالرشــادات المســتمره لمنــع إنتشــار وبــاء كورونــا ( كوفيد١٩) بيــن الموظفين  
ــاءة األداء  ــع كف ــكار ورف ــداع واالبت ــز االب ــتمرار بتحفي ــى االس ــه ال ــه ،باالضاف ــن وزارة الصح ــادره ع والص
ــة الســلوك الوظيفــي) لتقديــم  ــات العمــل (مدون ــم أخالقي ــادئ وقي ــزام بمب ــن و االســتمرار بااللت للموظفي

الخدمــة األمثــل واألكمــل لعمــالء الشــركة .

مساهمة الشركة في حماية البيئة 
ــم خدمــة الكهربــاء  ــركة انموذجــاً رائــداً بتقدي ــح الش ــة بــأن تصب ــة الشــركة المتمثل ــن رؤي ــاً م انطالق
بجــودة ومواصفــات مميــزة تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، وتطبيقــاً لرســالة الشــركة فــي دعــم وضمــان 
اســتمرارية عجلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وااللتــزام فــي االســتثمار بالعنصــر البشــري مــن خــالل 
رفــع كفاءتــه وتنميــة قدراتــه، فقــد ســعت ادارة الشــركة الــى ان تكــون ســالمة وصحــة منتســبي الشــركة 
ــق  ــي تحقي ــاهم ف ــي تس ــركة الت ــات الش ــم اولوي ــن اه ــة م ــى البيئ ــة عل ــي والمحافظ ــع المحل والمجتم

االهــداف االســتراتيجية لهــا.

المهنيــة                     والصحــة  الســالمة  و  البيئــة  إدارة  فــي  المتكامــل  النظــام  بتطبيــق  الشــركة  بــدأت  حيــث 
ــة  ــداف المتعلق ــات واأله ــذ السياس ــع وتنفي ــت بوض ــام ٢٠٠٩، و قام ــي ع (ISO 45001 و ISO14001 ) ف
ــواردة  ــر االداء ال ــزام بمعايي ــى االلت ــركة عل ــت الش ــل ، و حرص ــة المتكام ــالمة العام ــة و الس ــام البيئ بنظ
فــي الرخصــه الممنوحــه لهــا مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن ،فضــال عــن المتطلبــات القانونيــة 
وغيرهــا ذات الصلــة والمعمــول بهــا والتــي تتعامــل مــع جميــع المظاهــر البيئيــة والمخاطــر التــي تتعلــق 
بالســالمة والصحــه المهنيــة  و قــد وفــرت الشــركة معــدات الســالمة الشــخصية و معــدات الســالمة للــورش 
الفنيــة بمــا يكفــل تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة لكافــة مخاطــر العمــل التــى تواجــه الفــرق الفنيــة ، و قامــت 
الشــركة بالعديــد مــن اإلجــراءات الوقائيــة لمجابهــة جائحــة كورونــا حيــث تــم اعــداد خطــة عمــل شــاملة  
إلســتدامة الخدمــة للمشــتركين دون تفشــي العــدوى بيــن الموظفيــن و المراجعيــن  و علــى النحــو التالــي :  

ــات الحضــور والمغــادرة علــى بصمــة الوجــه وليــس باســتخدام اصابــع •  ــات الختــم ليتــم اثب تغييــر  ماكن
اليــد .

توفيــر مــادة الهايجيــن والمعقمــات فــي جميــع مرافــق الشــركة المختلفــة وخصوصــا مداخــل الشــركة • 
والمرافــق الصحيــة  وصناديــق القبــض ( الموظفيــن المتعامليــن مــع االوراق النقديــة ).
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تأميــن مــادة الســبيرتو ( المعقمــة لليديــن و الجــروح ) و توزيعهــا علــى جميــع صناديــق االســعاف فــي • 
ــورش  ــودة مــع كافــة ال ــق االســعاف الموج ــى صنادي ــا عل ــك توزيعه ــع مرافــق الشــركة وكذل جمي

الفنيــة فــي مواقــع العمــل المختلفــة .
العمل وبشكل يومي على تعقيم مباني الشركة والتي تحدث بها اي اصابات بالفايروس .• 
التعاقــد مــع طبيــب مختــص لســحب عينــات لفحــص فايــروس كورونــا وكذلــك التعاقــد مــع مستشــفى • 

الملــك عبــداهللا لفحــص العينــات .
شراء ماكنات تعقيم لتعقيم المركبات وتدريب الموظفين على عملية التعقيم .• 
اصــدار التعاميــم التوعويــة الصــادرة مــن وزارة الصحــه علــى جميــع العامليــن عــن طريــق اســتخدام • 

ــة والســالمة . ــل الرســمي لقســم البيئ االيمي
توعيــة جميــع رؤوســاء الــورش مــن خــالل عقــد حلقــات ســالمة توضــح مــن خاللهــا اهــم االجــراءات • 

ــا  ــب مراعاته ــة الواج ــادات االجتماعي ــم الع ــك اه ــروس ، وكذل ــار الفي ــع انتش ــا لمن ــب اتباعه الواج
ــع . ــالمة الجمي ــى س ــا حفاظــا عل وتجنبه

ارســال رســائل توعيــة علــى جميــع االرقــام الخلويــة تحــث علــى اهــم التوصيــات واالجــراءات الواجــب • 
اتباعهــا حفاظــا علــى ســالمة الجميــع .

ــم بأكــواب •  ــة ويقتصــر التقدي ــع البوفيهــات بعــدم اســتخدام األكــواب الزجاجي ــم لجمي اصــدار تعمي
ــأي حــال . الكرتــون منعــا النتقــال العــدوى ب

     
الفحوصات الطبية ضد فايروس كورونا                    تعقيم المركبات                              تعقيم المباني                                 

اثناء مشاركة الشركة في توزيع مادة الخبز على المواطنين اثناء جائحة كورونا
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االهداف االستراتيجية :-

اســتنادا لتطلعــات الشــركة المســتقبلية فــي ظــل التحديــات التــي تواجههــا فقــد عمــدت الشــركة لتحديــد 
االهــداف االســتراتيجية التــي تتوافــق مــع توقعــات االطــراف ذات العالقــة مــن خــالل ربــط هــذه االهــداف 

بمؤشــرات اداء معتمــده ، حيــث تتمثــل اهــداف الشــركة االســتراتيجية :

زيادة موثوقية الطاقة الكهربائية من خالل ضمان استمرارية التزويد للتيار الكهربائي . ١
ــم . ٢ ــه تنظي ــن هيئ ــادر ع ــر االداء الص ــود معايي ــزام بك ــالل االلت ــن خ ــي م ــي والتنظيم ــين االداء الفن تحس

ــادن . ــة والمع ــاع الطاق قط
تحقيق رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية . ٣
ــمالي . ٤ ــاق الراس ــات، االنف ــد ، التامين ــل ،ادارة النق ــبة التحصي ــع نس ــركة ورف ــي للش ــين االداء المال تحس

ــتويات  ــى المس ــى ادن ــي ال ــد الكهربائ ــض الفق وتخفي
ــي . ٥ ــى الوظيف ــق الرض ــم وتحقي ــم وقدراته ــر كفاءاته ــن وتطوي ــاءه العاملي ــع كف ــي رف ــتمرار ف االس

ــركة . ــي الش ــن ف للعاملي
تعزيز عوائد ارباح الشركة من االنشطة غير االساسية . ٦
التميــز فــي خدمــات الشــركة مــن خــالل الوصــول الــى تطويــر شــبكة كهربائيــة ذكيــة مــن خــالل ادخــال . ٧

التكنولوجيــا المتقدمــة واالنظمــة الذكيــة لضمــان اتخــاذ قــرارات اســتثمارية رشــيدة ذات كفــاءه عاليــه 
وتقديــم خدمــة افضــل وبكلــف اقــل.
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اإلقرارات المطلوبة 
يقرمجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى إســتمرارية الشــركة خــالل الســنة . ١

ــة القادمة.  المالي
يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بمســؤوليتهم عــن إعــداد البيانــات الماليــة وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال فــي . ٢

الشــركة .
            نائب رئيس مجلس اإلدارة                                                                        رئيس مجلس اإلدارة

    عبدالكريم عبدالرحمن سالمة المالحمة                                   المهندس»أحمدماهر»حمدي توفيق ابو السمن
 

عضو مجلس اإلدارة                                                                                   عضو مجلس اإلدارة
الدكتور عدنان «محمد حسن «سعد أبو شحادة                                  جودت محمد عبدالكريم مساعدة

 

         عضو مجلس اإلدارة                                                                          عضو مجلس اإلدارة 
«محمد خير»هشام حسن الصباغ                                                           ناصر عواد محمد الخالدي

                         عضو مجلس اإلدارة                                                             عضو مجلس اإلدارة 
المهندس حسين سالم فياض بني هاني                                        نبيل قاسم محمد هيالت 

  
                       عضو مجلس اإلدارة                                                 عضو مجلس اإلدارة 

          السيد علي سليمان علي قواقزه                                            المهندس حسين فالح خضر ابوالشيح
       

          
عضو مجلس اإلدارة

السيد عامر نايل محمد الدغمي

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .  .٣
 رئيس مجلس اإلدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٧
 م.»أحمدماهر»حمدي توفيق ابو السمن

المدير العام
م. بشار يوسف علي التميمي

رئيس مجلس اإلدارة لغاية ٢٠٢٠/١٢/٧
سمير سعيد ( عبدالمعطي ) مراد

مساعد المدير العام للشؤون المالية
فايز صيتان  عبدالقادر القواسمة
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تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠

تم إعداد التقرير إستكماالً لمتطلبات أحكام المادة رقم 
(١٧)

من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة 
لسنة ٢٠١٧

الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية 
بقرارها (رقم ٢٠١٧/١٤٦) تاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢ باإلستناد 

ألحكام المادتين (١٢/ن) و (١١٨/ب من قانون االوراق 
المالية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧
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ــق أحــكام هــذه التعليمــات وقواعــد حوكمــة  ــل المتعلقــة بتطبي أ - المعلومــات والتفاصي
الشــركات فــي الشــركة .

تطبيقــاً  لتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة لعــام ٢٠١٧والصــادره عــن مجلــس مفوضــي 
هيئــة االوراق الماليــة بقرارهــا (رقــم ٢٠١٧/١٤٦) تاريــخ ٢٠١٧/٥/٢٢باإلســتناد ألحــكام المادتيــن (١٢/ن) 
ــة  ــات الزامي ــذه التعليم ــت ه ــث اصبح ــنة ٢٠١٧ ، حي ــم (١٨) لس ــة رق ــون االوراق المالي ــن قان و (١١٨/ب م

ويعمــل مــن تاريــخ إقرارهــا ، وتلتــزم الشــركة بالمــواد التــي تتضمنهــا وتضــم مــا يلــي : 

تشكيل مجلس اإلدارة :
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن إحــدى عشــر عضــواً يمثلــون مســاهمي الشــركة حســب 
ــل  ــت التراكمــي مــن قب ــم إنتخابهــم وفــق أســلوب التصوي األنظمــة والتعليمــات النافــذة للشــركة ويت
الهيئــة العامــة ، ويمثــل مجلــس اإلدارة كافــة المســاهمين ويعمــل بــكل نزاهــة وشــفافية بمــا يحقــق 
ــس االدارة بالمؤهــالت العلميــة  ــع أعضــاء مجل ــا ويتمتــع جمي ــركة وأهدافهــا وغاياته مصلحــة الش
والخبــرة الكافيــة باألمــور االداريــة والماليــة ولديهــم المعرفــه التامــه بحقــوق وواجبــات مجلــس اإلدارة 

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة : 
يلتــزم مجلــس إدارة شــركة كهربــاء إربــد بمعاييــر حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة وفــق أفضــل 
الممارســات مــن وضــع االســتراتيجيات والسياســات والخطــط واالجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيــق مصلحــة 
الشــركة واهدافهــا وتعظيــم حقــوق المســاهمين وخاصــة المجتمــع المحلــي وإعتمــاد سياســة اإلفصــاح 
والشــفافية الخاصــة بالشــركة  والسياســات االخــرى وإعــداد تقريــر الشــركة الســنوي والربعــي ومتابعــة 

تطبيقهــا وفقــا لمتطلبــات الجهــات الرقابيــة والتشــريعات النافــذة.

اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة :
التــزم مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل كافــة  اللجــان الدائمــه والمنصــوص عليهــا فــي تعليمــات حوكمــة 
ــة إدارة  ــة الحوكمــة ، لجن ــة والترشــيحات والمكافــات ، لجن ــة واالداري ــة المالي ــركات وهــي :- اللجن الش
المخاطــر ، لجنــة التدقيــق، بحيــث ال تقــل اجتماعــات اللجــان عــن اجتماعــات عــدد اثنــان في الســنة بإســتثناء 
ــى  ــة ال ــه باإلضاف ــام معين ــان بمه ــن اللج ــع كل م ــات وتتمت ــة إجتماع ــن اربع ــل ع ــق ال يق ــة التدقي لجن

صالحيتهــا فــي طلــب المشــوره الماليــه واالداريــة والقانونيــة واي إيضاحــات اخــرى.  

إجتماعات مجلس اإلدارة : -
يعقــد مجلــس اإلدارة إجتماعاتــه وفقــا لقانــون الشــركات وبمــا ال يقــل عــن (٦) إجتماعــات ســنوياً وتصــدر 
قــرارات مجلــس اإلدارة باالكثريــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن واذا تســاوت االصــوات يرجــح الجانــب الــذي 
ــس  ــات المجل ــر إجتماع ــن محاض ــس اإلدارة تدوي ــر مجل ــن س ــى أمي ــاع ، ويتول ــس االجتم ــه رئي ــوت مع ص
ــث  ــة تحفظــات يبدونهــا حي ــن االعضــاء الحاضريــن أي ــه فــي ســجل خــاص مرقــم بالتسلســل ويبي وقرارات

عقــد مجلــس اإلدارة إجتماعــات عــدد (١٢) فــي عــام ٢٠٢٠.

إجتماعات الهيئة العامة:- 
تلتــزم الشــركة بكافــة اإلجــراءات المتعلقــه باجتماعــات الهيئــة العامــة الســنويه العاديــه وغيــر العاديــة 

المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات الحوكمــة وقانــون الشــركات .
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حقوق أصحاب المصالح وتشمل :- 
أ - الحقوق العامة للمساهمين :- 

تلتزم الشركة بكافة البنود الوارده بتعليمات الحوكمة والتشريعات النافذه  . 
ب - الحقوق ضمن صالحيات الهيئة العامة :-

تتمتع الهيئة العامه للشركة بكافة البنود الوارده بتعليمات الحوكمة والمتعلقه بصالحياتها .

االفصاح والشفافية:-  
تلتزم الشركة بكافة التعليمات التي تخص االفصاح والوارده بتعليمات الحوكمة .

مدقق حسابات الشركة الخارجي :- 
تلتزم الشركة بتعليمات الحوكمة والتشريعات النافذه المتعلقه بتسمية المدقق الخارجي للشركة 

تعامالت االطراف ذات العالقه :-  
تلتزم الشركة بتعليمات الحوكمة والتشريعات النافذه  بالتعامل مع االطراف ذات العالقه .

ــو  ــا اذ كان العض ــد فيم ــنة وتحدي ــالل الس ــتقيلين خ ــن والمس ــس االدارة الحاليي ــاء مجل ــماء أعض ب- أس
ــتقل. ــر مس ــتقل او غي ــذي ومس ــر تنفي ــذي او غي تنفي

ب/١ أعضاء مجلس االدارة الحاليين:-

١٦



٥١

ب/٢ أعضاء مجلس االدارة المستقيلين خالل العام ٢٠٢٠:-

ج - أســماء ممثلــي أعضــاء مجلــس االدارة االعتبارييــن وتحديــد فــي مــا اذا كان الممثــل تنفيــذي او غيــر 
تنفيــذي ومســتقل او غيــر مســتقل .
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د - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء االشخاص الذين يشغلونها .

* ال يوجد إستقاالت الي من المناصب التنفيذيه في الشركة خالل عام ٢٠٢٠ سوى إستقالة مدير عام الشركة السابق
    المهندس أحمد علي سعد ذينات بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٨.

هـــ- جميــع عضويــات مجالــس اإلدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس اإلدارة في الشــركات المســاهمة العامة 
ان وجــدت .

* بخالف ذلك ، اليوجد ألعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد اية عضوية في شركات مساهمه أخرى .

و-  إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة 
       السيد سليمان محمد قاسم عبيدات / رئيس قسم الديوان المركزي

ز-  اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
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ح-إســم رئيــس وأعضــاء لجنــة التدقيــق ونبــذه عــن مؤهالتهــم وخبراتهــم المتعلقــة باألمــور الماليــة 
او المحاســبية بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/٩ تــم إعــادة تشــكيل لجنــة التدقيــق وعلــى النحــو التالــي :-

١- عطوفة السيد عامر نايل محمد الدغمي /رئيس اللجنه 
 الشــهادة العلميــة وتاريــخ التخــرج :- ماجســتير تخطيــط اقليمــي وإدارة المــدن/٢٠٠٨ بكالوريــوس 

ــال  /٢٠٠٤ إدارة األعم
أبرز الخبرات العملية:-

٢٠١٧/٨/١٥ - لغاية االن      رئيس بلدية المفرق الكبرى
٢٠١١- ٢٠١٧                        أعمال حرة 

٢٠١٠-٢٠١١                        مدير بلدية المفرق الكبرى 
٢٠١١ - ٢٠١١                        محاضر غير متفرغ جامعة ال البيت 

٢٠٠٧- ٢٠١٣                     مدير ضريبة االبنية واالراضي في بلدية المفرق الكبرى عضو 
                                            بمشروع إقليم الشمال لتطوير ضريبة االبنية واالراضي و بمشروع

                                            االمم المتحدة عالقة السكان باألرض.  
٢- سعادة الدكتور عدنان محمد حسن ابو شحادة / نائب رئيس اللجنة 

فــي  ماجســتير    ١٩٧٦  / البتروكيماويــات  فــي  دكتــوراة  التخــرج:-  وتاريــخ  العلميــة  الشــهادة   
١٩٦٧  / كيماويــة  هندســة  بكالوريــوس   ١٩٧٣  / البتروكيماويــات 

أبرز الخبرات العملية:-
٢٠٠٣- وحتى اآلن           مدير عام الشركة الشرقية للتجارة والمقاوالت في االردن

١٩٩٠-٢٠٠٣                   مدير عام لشركات مختلفة عامله في مجال النفط والغاز في   
                                         دول الكويت ، االردن ،  قطر ، أبوظبي

١٩٨٣- ١٩٩٠                  خبير للطاقة في منظمة االوبك ثم مستشار لشركات نفطية في الكويت
١٩٧٧-١٩٨٣                   رئيس قسم البترول في معهد الكويت لالبحاث العلمية 

٣- عطوفة السيد علي سليمان علي قواقزة /عضو       
الشهادة العلمية  وتاريخ التخرج:-

ماجستير قانون خاص / ٢٠٠٥ بكالوريوس قانون / ١٩٩٩    دبلوم لغة عربية وادابها / ١٩٩٢
أبرز الخبرات العملية :- 

٢٠١٧/٨/١٦ - ولغاية االن                رئيس بلدية جرش الكبرى
٢٠١٣/٩/٢ - ٢٠١٧/٣/١٢               عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد 

٨/٢٨/ ٢٠١٣- ٢٠١٧/٣/١٢            رئيس بلدية جرش الكبرى
١٩٩٢  - ٢٠١٣/٨/٢٧                     موظف في بلدية جرش الكبرى ثم مدير للدائرة  القانونية 

                                                        ومستشار قانوني
٤- عطوفة المهندس حسين سالم فياض بني هاني/ عضو  

الشهادة العلمية وتاريخ التخرج:- بكالوريوس هندسة معمارية / ١٩٨٧
أبرز الخبرات العملية:- 

٢٠١٧/٨/١٦- ولغاية االن           رئيس بلدية إربد الكبرى
٢٠١٣/٨/٢٩- ٢٠١٧/٣/١٢        عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة إربد

٢٠١٣/٨/٢٨- ٢٠١٧/٣/١٣        رئيس بلدية إربد الكبرى
١٩٨٧- ٢٠١٣                             مكتب هندسي خاص
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٥- سعادة المهندس ناصر عواد محمد الخالدي/عضو 
الشهادات العلمية وسنه التخرج :- بكالوريوس هندسة كهربائية سنه التخرج :١٩٨٩ 

أبرز الخبرات العملية:-
ــة (  ــياحية والعقاري ــتثمارات الس ــت لالس ــر المي ــركة البح ــذي لش ــس التنفي ٢٠١٣ - ٢٠١٨            الرئي

منتجــع ســماره)
٢٠٠٧-٢٠١٣             الرئيس التنفيذي - شركة االردن دبي لالمالك 

٢٠٠٢-٢٠٠٧            الرئيس التنفيذي - شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية (تاال بي)
١٩٩٨-٢٠٠٢             الرئيس التنفيذي - شركة ابو جابر لالستثمار 

١٩٩٦-١٩٩٨              مدير تنفيذي- الشركة االردنية للخدمات الخلوية ( زين ) 
١٩٩٥-١٩٩٦              مدير - شركة جلوبال ون 

١٩٨٩-١٩٩٥              خبير شبكات -(GBM-IBM) ضابط - السالح الجو الملكي

ــة إدارة  ــة ولجن ــة الحوكم ــآت ولجن ــيحات والمكاف ــة الترش ــن لجن ــاء كل م ــس وأعض ــم رئي ط -  اس
ــر المخاط

ط/١ رئيس وأعضاء اللجنة المالية واالدارية و الترشيحات والمكافآت.  
            

١- معالي السيد «عبد الكريم» «عبد الرحمن «سالمة المالحمة          رئيس اللجنة
٢- سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحادة                      نائب الرئيس

٣- عطوفة المهندس حسين فالح خضر أبو الشيح                              عضو
٤- سعادة السيد «محمد خير»هشام حسن الصباغ                              عضو
٥- عطوفة السيد عامر نايل محمد الدغمي                                        عضو

ط/٢ رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة     

عطوفة السيد علي سليمان علي قواقزه                              رئيس اللجنة  -١
سعادة السيد «محمد خير»هشام حسن الصباغ                      نائب الرئيس  -٢

سعادة المهندس  ناصر عواد محمد الخالدي                         عضو   -٣
عطوفة السيد عامر نايل محمد الدغمي                               عضو  -٤
عطوفة  المهندس حسين فالح خضر أبو الشيح                     عضو  -٥

 ط/٣  رئيس وأعضاء لجنة إدارة المخاطر 
عطوفة  المهندس حسين فالح خضر أبو الشيح                                رئيس اللجنة  -١
عطوفة المهندس بشار يوسف علي التميمي                                   نائب الرئيس  -٢

السيد فايز صيتان عبدالقادر القواسمة                                              عضو  -٣
٤-      المهندس عطا موسى طايل الشياب                                                   عضو
السيد طارق محمد سامي نصير                                                         عضو  -٥
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ي-  عدد إجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
ي/١ :- لجنة التدقيق

ــاب األعضــاء  ــن حضــور وغي ــي يبي ــة التدقيــق خــالل عــام ٢٠٢٠ ( ٥) إجتماعــات ،والجــدول التال عقــدت لجن
ــة التدقيــق . ــه بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/٩ تــم إعــادة تشــكيل لجن لــكل إجتمــاع، علمــاً بأن

 ي/٢  :- اللجنة المالية واإلدارية والترشيحات والمكافات 

ــدول  ــات  والج ــام ٢٠٢٠ ( ٥) اجتماع ــالل ع ــات خ ــيحات والمكاف ــة والترش ــة واالداري ــة المالي ــدت اللجن عق
التالــي يبيــن حضــور وغيــاب االعضــاء لــكل اجتمــاع، علمــاً بأنــه بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/٩ تــم إعــادة تشــكيل اللجنة 

الماليــة واالداريــة والترشــيحات والمكافــات .
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ي/٣  :- لجنة الحوكمة 
ــاب  ــور وغي ــن حض ــي يبي ــدول التال ــدد  (٢ )  والج ــات ع ــام ٢٠٢٠ إجتماع ــالل ع ــة خ ــة الحوكم ــدت لجن عق

ــة. ــة الحوكم ــكيل لجن ــادة تش ــم إع ــخ ٢٠٢٠/٦/٩ ت ــه بتاري ــاً بأن ــاع، علم ــكل إجتم ــاء ل األعض

ي/٤    :- لجنة إدارة المخاطر 
عقــدت لجنــة إدارة المخاطــر خــالل عــام ٢٠٢٠ إجتماعــات عــدد  ( ٢)  والجــدول التالــي يبيــن حضــور وغيــاب 

األعضــاء لــكل إجتمــاع، علمــاً بأنــه تــم بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/١١ إعــادة تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر.

ك- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة 
ــك دون  ــق مــع مدقــق الحســابات الخارجــي خــالل عــام ٢٠٢٠ ، اجتمــاع عــدد (١) وذل ــة التدقي عقــدت لجن

ــا أو مــن يمثلهــا . حضــور أي مــن أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العلي
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ل- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.

- تــم تســمية معالــي المهنــدس «أحمــد ماهر»حمــدي توفيق ابو الســمن عضوا فــي مجلــس اإلدارة إعتباراً مــن ٢٠٢٠/١٢/٧، 
بــدالً مــن معالي الســيد ســمير ســعيد «عبدالمعطــي» مراد.

ــدوق االســتثمار لجامعــة اليرمــوك  ــم تســمية عطوفــة االســتاذ الدكتــور موفــق إرشــيد حامــد العمــوش ممثــل عــن صن - ت
ــي  ــاح كفاف ــي عبدالفت ــدان عبدالكاف ــور زي ــة االســتاذ الدكت ــدال مــن عطوف ــة ٢٠٢٠/١٠/٧ب ــرة مــن ٢٠٢٠/٩/١٣ لغاي للفت
ــالت مــن  ــم محمــد هي ــل قاس ــور نبي ــة االســتاذ الدكت ــن عطوف ــم تعيي ــم ت ــات لمجلــس اإلدارة ث ــم عقــد جلس ــم يت ــن ل ولك

ــه . ــدال من ــة االن ب ٢٠٢٠/١٠/٧ ولغاي
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مصادقة معالي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة اربد
على تقرير الحوكمة الوارد ضمن التقرير السنوي

من صفحة ٤٨ الى صفحة ٥٨

مصادقة رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة
على تقرير الحوكمة الوارد ضمن التقرير السنوي

من صفحة ٤٨ الى صفحة ٥٨

 رئيس لجنة الحوكمة
علي سليمان علي قواقزه

نائب رئيس اللجنة 
«محمد خير» هشام حسن الصباغ

عضواً 
عامر نايل محمد الدغمي

عضواً 
 المهندس حسين فالح خضر ابوالشيح 

عضواً 
ناصر عواد محمد الخالدي

رئيس مجلس اإلدارة
«احمد ماهر» حمدي توفيق ابو السمن        

أصادق على ما ورد في تقرير حوكمة 
الشركات الخاص بشركة كهرباء 

محافظة إربد لعام ٢٠٢٠
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 الشؤون اإلدارية:-
كــون العنصــر البشــري هــو الركيــزه االساســيه للوصــول مــن خاللــه لالنجــازات وتحقيــق نتائــج مميزه تســعى 
الشــركة وبإســتمرار لتطويــر وتنميــة مواردهــا البشــرية الدامــة عمليــة التحســين وتقديــم الخدمــة االفضــل 
والمثلــى لعمالئهــا ومشــتركيها و كمــا تقــوم بتعزيــز عمليــة نقــل المعرفــة بيــن موظفيهــا مــن خــالل  
تعريــف الموظفيــن الجــدد بطبيعــة وبيئــة عمــل الشــركة و علــى حقوقــه وواجباتــه واالجــراءات االداريــة 
ــركه  ــل الش ــات  عم ــات و منهجي ــة وتعليم ــتمره النظم ــه المس ــى المراجع ــه ال ــا ، باالضاف ــول به المعم
بهــدف زيــادة دافعيــة العمــل وتحســين االداء العــام للعنصــر البشــري وتشــمل هــذه االنجــازات مايلــي:-    

الموارد البشرية:-
ــد /  ــاً بعق ــاً + ( ٢) موظف ــاً مثبت ــام ٢٠٢٠ (١٢٧٩) موظف ــة ع ــركة بنهاي ــي الش ــن ف ــدد العاملي ــغ ع بل
ــم  ــم لبلوغه ــت خدماته ــتقاالت  وانته ــو باس ــن تقدم ــن الذي ــدد الموظفي ــغ ع ــا بل ــة ، بينم ــت التجرب تح
ســن الشــيخوخه (١٩) موظفــاً وقــد بلغــت نســبة الــدوران الوظيفــي فــي العــام ٢٠٢٠ لموظفــي الشــركة 

المثبتيــن (  ١,٥٦  ٪) .
و يبين الجدول التالي أعداد الموظفين (العاملين) في الشركة لألعوام ( ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ )

تطور أعداد العاملين (الموظفين) في الشركة للسنوات ٢٠١٦- ٢٠٢٠
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الجداول الالحقة تبين توزيع العاملين ( الموظفين ) في الشركة لعام ٢٠٢٠
أ - حسب مجال الوظيفة 

نسبة توزيع الموظفين حسب الوظيفة لعام ٢٠٢٠

ب - حسب الفئات العمرية

نسبة توزيع الموظفين حسب الفئات العمرية لعام ٢٠٢٠ 
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في مجال الجودة 
مميــزة  عالميــة  ومواصفــات  جــودة  ذات  كهربائيــة  خدمــات  تقديــم  فــي  الشــركة  لرؤيــة  تحقيقــاً 
ــي                                             ــات المواصفــة الدول ــة ، واصلــت الشــركة إلتزامهــا بتطبيــق متطلب ــر الدولي تتوافــق مــع أفضــل المعايي
ISO 9001 / 2015 والمحافظــة عليهــا أثنــاء عمليــات المســح الــدوري الســنوية وتجديدهــا لــدورة 
رابعــة( كل دورة ثــالث ســنوات ) وحققــت الشــركة نتائــج مميــزة خــالل التدقيــق مــن قبــل الشــركة المانحــة 
ــزام  ــدى  االلت ــدت م ــث أب ــة (major or minor) حي ــى أي مخالف ــركة عل ــول الش ــدم حص ــهادة وع للش
الكبيــر مــن الشــركة فــي تطبيــق النظــام والــى الجهــد الكبيــر المبــذول مــن قســم الجــودة والمــدراء فــي 
تطويــر وتحســين نظــام إدارة الجــودة، والــذي ينعكــس علــى مســتوى الخدمــة المقدمــة لجميــع االطــراف 

ذات العالقــة .
-  الحصــول علــى شــهادة مواصفــة ISO 10002 / 2018 معالجــة الشــكاوى وزيــادة رضــا العمــالء والتــي 

تهــدف الــى :-   
وضــع نظــام لمعالجــة شــكاوي العمــالء حســب المعاييــر الدوليــة ، تحديــد الضوابــط والعمليــات التــي تســمح 
للشــركة بالتعامــل مــع شــكاوى العمــالء بفاعليــة وتضمــن رضــا العمــالء عــن مســتوى الخدمــة المقدمــة 
ــى أســباب  ــين والقضــاء عل ــن التــي تحتــاج الــى تحس ــد االماك ــم أفضــل الخدمــات للعمــالء، تحدي لتقدي

الشــكاوى مــن جذورهــا . 
- الحصول على شهادة مواصفة  ISO31000/2018 إدارة المخاطر والتي تهدف الى :-

تطبيــق نظــام إلدارة المخاطــر فــي الشــركة حســب المعاييــر الدوليــة، بنــاء الثقــة مــع األطــراف ذات العالقــة 
، زيــادة كفــاءة العمليــات التشــغيلية مــن حيــث  تطبيــق نظــام وقائــي ، ترســيخ  مبــدأ التفكيــر المبنــي علــى 

المخاطــر بيــن موظفــي الشــركة .
ــا  ــركة بم ــس إدارة الش ــل مجل ــن قب ــا م ــر واعتماده ــة المخاط ــل لجن ــن قب ــر م ــة المخاط ــر منهجي - تطوي
يتوافــق مــع بنــود مواصفــة ISO31000/2018 الدوليــة ، وذلــك لضمــان تحقيق أهــداف الشــركة والتغلب 

علــى المعوقــات .
- تعزيــز التعــاون مــع جميــع االطــراف ذات العالقــة والذيــن يســاهمون فــي تحســين مســتوى خدمات الشــركة 
مــن خــالل تطويــر آليــات قيــاس رضــا متلقي الخدمــة مثــل ( االتصــاالت الهاتفية ، موقــع الشــركة ا اللكتروني، 
نظــام الشــكاوى ،المتســوق الخفــي الداخلــي ،الزيــارات الميدانيــة المفاجئــة والمعلــن عنهــا ، تركيــب نظــام 
للــدور  (QUEUE SYSTEM)  وربطــه بأجهــزة لقيــاس مســتوى تقديــم الخدمــة بصــورة فوريــة ، تفعيــل 
ــط  ــل الخط ــالء) وعم ــن العم ــة م ــة راجع ــى أي تغذي ــول عل ــي الحص ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص دورو وس
ــة نســب إنجازهــا لضمــان تحســين مســتوى الخدمــات  التحســينية لجميــع إدارات الشــركة وتنفيذهــا ومراقب
المقدمــة  وتلبيــة متطلبــات العمــالء الحاليــة والمســتقبلية وإشــراكهم فــي تطويــر اســتراتيجية الشــركة.
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 (Call Center) مركز االتصال
ــر مركــز اإلتصــال (Call center) إلســتقبال مكالمــات المشــتركين  ــث وتطوي ــت الشــركة عملهــا لتحدي واصل
ــي تعكــس وجــه الشــركة الحقيقــي تجــاه عمالئهــا المشــتركين فــي  ــرد عليهــا بالطريقــة المثلــى الت وال

كافــة منطقــة امتيازهــا .

ــواردة لمركــز اإلتصــال فــي عــام ٢٠٢٠ مقارنــة مــع  ــي يبيــن عــدد المكالمــات والتذاكــر ال والجــدول التال
ــام ٢٠١٩ ع

التدريب 
لتعزيــز رســالة الشــركة بالتزامهــا باالســتثمار فــي تطويــر العنصــر البشــري مــن أجــل رفــع كفاءتــه وتنميــة 
ــت  ــد قام ــة فق ــة التدريبي ــوض بالعملي ــى النه ــة عل ــة اإلداري ــب والتنمي ــم التدري ــن قس ــاً م ــه، وحرص قدرات
بتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة المختلفــة لكافــة المســتويات اإلدارية وفئــات الموظفين 

وشــملت برامــج فنيــة واداريــة وماليــة وحاســوبية .

والجدول التالي يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة خالل األعوام بين ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 

وانطالقــاً  مــن حــرص الشــركة علــى تبــادل الخبــرات بيــن الشــركة وشــركات محليــة وعالميــة، فقــد قامــت 
الشــركة بإيفــاد عــدد مــن موظفيهــا للمشــاركة فــي عــدد مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل داخــل 

وخــارج األردن وحســب الجــدول التالــي:
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التأمين الصحي
تحــرص الشــركة علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة المتميــزه لموظفيهــا وعائالتهــم وذلــك مــن خــالل 
ــاز  إســتمرارها فــي توفيــر شــبكة طبيــة ذات جــودة عاليــة لمعالجــة موظفيهــا فــي كافــة مناطــق إمتي
عملهــا وبنــاء عالقــات طيبــة مــع الجهــات الطبيــة و ابــرام اتفاقيــات منافســة معهــم ، كمــا حرصــت علــى 
ــمولهم  ــالل ش ــن خ ــم م ــد التقاعــد وزوجاته ــن بع ــي للموظفي ــن الصح ــة التأمي ــم خدم ــتمرار بتقدي االس
بنظــام التأميــن الصحــي بعــد التقاعــد وقامت الشــركة بإســتحداث قســم خــاص يعنــى بالمتقاعديــن منفصل 
عــن الموظفيــن  لمتابعــة أمورهــم  ، وإســتمراراً لنهــج إدارة الشــركة فــي رعايــة موظفيهــا قامــت فــي 
عــام ٢٠٢٠ توقيــع إتفاقيــة مــع مركــز الحســين للســرطان لشــمول الموظفيــن فــي برنامــج رعايــة لعــالج 
ــهرية  ــاط ش ــة بأقس ــج رعاي ــم ببرنام ــراك ذويه ــن إلش ــام الموظفي ــال أم ــح المج ــرطان و فت ــى الس مرض

ميســرة.

االعـــــالم والعالقات العامة 
إيمانــاً مــن الشــركة باهميــة الــدور الــذي يؤديــة اإلعــالم فــي في رســم وتعزيــز الصــورة اإليجابية للشــركة 
ــام ٢٠٢٠  ــالل الع ــركة خ ــت الش ــد واصل ــة فق ــة والمالي ــة واإلداري ــد الفني ــة الصع ــى كاف ــا عل وإنجازاته
ومــن خــالل قســم العالقــات العامــة فيهــا والناطــق اإلعالمــي باســمها تعاونهــا مــع كافــة المؤسســات 
اإلعالميــة الرســمية والخاصــة ووســائل اإلعــالم المختلفــة المكتوبــة والمقروئــة والمســموعه باالضافــة 
الــى تفعيــل صفحــات الشــركة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي (فيســبوك، تويتــر، إنســتغرام ) لنشــر آخــر 
اخبارهــا واهــم إنجازاتهــا وخدماتهــا باالضافــة إلــى التواصــل مــع رجــال الصحافــة واإلعــالم واالجابــة عــن 

كافــة إستفســاراتهم ومالحظاتهــم فيمــا يخــص عمــل الشــركة.
امــا علــى الصعيــد الداخلــي وفــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي عايشــناها جــراء تداعيــات جائحــة كورونــا 
فقــد واصلــت الشــركة مــن خــالل قســم العالقــات العامــة العمــل علــى توعيــة الموظفيــن برؤيــة ورســالة 
ــم  ــتوى ادائه ــع مس ــم ورف ــم ووالئه ــز إنتمائه ــل تعزي ــن اج ــة م ــا العام ــا واهدافه ــركة وقيمه الش
وتحســين إنتاجيتهــم، كمــا واصلــت الشــركة العمــل علــى تعزيــز وتوثيــق  اطــر التواصــل والتفاعــل الداخلــي 
مــع موظفيهــا عبــر وســائل التواصل الداخلــي المختلفــة ومنها (االيميــل الداخلــي، رســائل SMS، اللقاءات 

المباشــرة...الخ) باالضافــة الــى مشــاركتهم فــي مناســباتهم االجتماعيــة المختلفــة.

الديوان 
بلغــت عــدد الكتــب الصــادره عــن الشــركة لعــام ٢٠٢٠ (  ٢١٩٤٩) ، بالمقابــل بلغــت عــدد الكتــب الــوارده 

للشــركة مــن جهــات رســميه واســتدعاءات مواطنيــن (٩٣٤٨).
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خطة الطوارئ العادية 
حرصــاً مــن ادارة الشــركة علــى اســتمرارية وديمومــة ايصــال التيــار الكهربائــي لكافــة مشــتركيها ضمــن 
منطقــة عملهــا فقــد عمــدت الشــركة الــى اعــداد خطــة طــوارئ شــاملة من اجــل مواجهــة مختلــف الحاالت 
الطارئــة واالزمــات التــي يمكــن التعــرض لهــا والتــي قــد تــؤدي الى فصــل التيــار الكهربائــي عن المشــتركين 
ــة العائــدة للشــركة ، حيــث تضمنــت هــذه الخطــة الهيــكل التنظيمــي  او التاثيــر علــى الشــبكة الكهربائي
الواجــب اتباعــه اثنــاء الحالــة الطارئــة موضحــاً بــه تصنيــف الحالــة الطارئــة ومخطــط العمليــات الخــاص بــكل 
مرحلــة ، كذلــك اللجــان والكوادرالفنيــة  المشــكلة والمســؤولة عــن ادارة وتنفيــذ هــذه الخطــة باالضافــة 
الــى مجموعــة المهــام والمســؤوليات واالجــراءات الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل اللجــان والكــوادر عنــد اعالن 
حالــة الطــوارئ ، كمــا تعنــى الخطــة بتنظيــم جميــع اجــراءات مواجهــة الحــاالت الطارئــة واالزمــات لضمــان 
ــى  ــيطرتها عل ــن احــكام س ــن م ــتركيها ولتتمك ــى لكافــة مش ــي بالطريقــة المثل ــار الكهربائ ــال التي ايص
ــة  ــل بيــن كافــة وحــدات الشــركة الداخليــة والجهــات الخارجي النظــام الكهربائــي وضمــان التنســيق االمث

كهيئــة تنظيــم قطــاع الكهربــاء والمحافظــات .

(١٩ Covied) خطة الطوارئ خالل جائحه كورونا
فــور إتخــاذ  الحكومــة قرارهــا بإعــالن قانــون الدفــاع رقــم (١٣) لســنة ١٩٩٢ فــي جميــع انحــاء المملكــة 
ــن (أ) و(ب)  ــك اســتناداً الحــكام المــادة (١٢٤) مــن الدســتور والفقرتي ــخ ٢٠٢٠/٣/١٧ وذل ــاراً مــن تاري إعتب
مــن المــادة (٢) مــن قانــون الدفــاع رقــم ١٣ لســنة  ١٩٩٣ لمــا يمــر بــه وطننــا الحبيــب مــن ظــروف طارئــه 
، وبســبب اعــالن منظمــة الصحــة العالميــة إنتشــار وبــاء كورونــا ولمجابهــه هــذا الوبــاء علــى المســتوى 

الوطنــي وحمايــة الســالمة العامــة فــي جميــع انحــاء المملكــة. 

اإلجراءات الوقائية 
كورونــا                                              فيــروس  مــع  للتعامــل  الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن   بعــدد  ذلــك  اثــر  علــى  الشــركة  قامــت 
( Covied 19 ) لحمايــة موظفيهــا مــن خطــر االصابــة علــى ســبيل المثــال ال للحصــر :- توعيــه الموظفيــن 
بســبل الوقائيــة مــن المــرض مــن خــالل إرســال رســالة نصيــة وعبــر البريــد االلكترونــي والتقيــد باالرشــادات 
الصــادره عــن وزرة الصحــه  ، ايقــاف العمــل بالبصمــة االلكترونيــه ( االصبــع ) لحضــور الموظفيــن وإســتخدام 
بــدال منهــا بصمــه الوجــه، توفيــر معــدات ومــواد والتعقيــم الشــخصية فــي جميــع مكاتــب الشــركة، شــراء 
العديــد مــن معــدات الوقايــه الشــخصية، التعميــم علــى الموظفيــن بمنــع التــزاور تجنبــاً لالختــالط ، اعتمــاد 

ــدوام المــرن للموظفيــن . منهجيــه ال
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وعند إعالن حاله الطوارئ
 قامــت الشــركة بإيقــاف كافــة االعمــال اليوميــة وإقتصار عملها علــى ضمان إســتمرارية تزويد المشــتركين 
بالتيــار الكهربائــي  وذلــك مــن خــالل تنفيــذ وتطبيــق االجــراءات التاليــه :-  تعزيــز مركــز االتصــال بالموظفيــن 
لتلقــي شــكاوي المواطنيــن واالعــالم فــي حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــي ولضمــان اســتمرارية التيــار فــي 

كافــة مناطــق االمتياز .

كذلــك تفعيــل مركــز المراقبــة والتحكــم لمراقبــة الشــبكة الكهربائيــة  وتحديــد اماكــن االعطــال والعمــل 
علــى معالجتهــا بأســرع وقــت ممكــن، وتوزيــع الــورش الفنيــة علــى مواقــع العمــل ، دعــم الــورش الفنيــة 

العاملــه بالمــواد والعــدد، توفيــر وتجهيــز كافــة اليــات الشــركة.

مركز الحاسوب
واصــل مركــز الحاســوب التطويــر الدائــم للبنيــة التحتيــة لشــبكة الحاســوب بالشــركة ومعداتهــا والتطويــر 
ــة فــي الشــركة والتنســيق مــع كافــة وحــدات الشــركة علــى متابعــة  ــات العامل ــى البرمجي المســتمر عل
وتطويــر إجــراءات العمــل والقيــام باتتمتــة االجــراءات اليدويــة وتحويلهــا الــى إجــراءات الكترونيــة 
باإلضافــة الــى تقديــم المســاعدة لجميــع الموظفيــن وتســهيل مهمــة عملهــم علــى االنظمــة االلكترونية 
وبمتابعــه معامــالت المشــتركين بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي الشــركة للتأكــد مــن التــزام أعمالهــا 
بكــود معاييــر االداء المقــرة مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن , وأبــرز مــا تــم إنجــازه فــي 

المجــال المعلوماتــي :
ــر لمشــتركين *  ــا فيمــا يلــزم لمتابعــه إصــدار الفواتي ــر البرامــج الخاصــة لمواجهــة جائحــة كورون تطوي

منطقــة االمتيــاز عبــر اطــالق التطبيــق اإللكترونــي  علــى نظامي 
.IOS و  Android

تطويــر برامــج دائــرة االصــدار المركــزي واتممــت إدخــال قــراءات * 
العــدادت ثنائيــه التعرفــة.

إنشــاء تطبيــق خــاص بعمليــات التحصيــل الميدانــي لتســهيل * 
إجــراء تســديد المشــتركين للفواتيــر.

اتمتت اعمال الدائرة القانونية.* 
ــي *  ــع االلكترون ــر الموق ــي عب ــع االلكترون ــات الدف ــل خدم تفعي

بالتعــاون مــع efawateercom فيمــا يخــص إعــادة رســوم التيــار 
ورســوم المعامــالت.

عمل تطبيق خاص بمتابعه أعمال السيارات المستأجرة.* 
المحطــة *  مبنــى  فــي  الحاســوبية  الشــبكة  تصميــم  إعــادة 

ليه.  الشــما
تجهيــز المكاتــب الجديــدة التــي إفتتحتهــا كهربــاء إربــد فــي * 

(City Center ــب ــة ، مكت ــب بنــي كنان العــام ٢٠٢٠ (مكت
ــا فــي العــام ٢٠٢٠ *  ــال إليه ــم اإلنتق ــي ت ــب الت ــز المكات تجهي

ــورة) ــب الك ــا ، مكت ــب الرمث (مكت
تجهيــز ســيارات مراكــز القبــض المتحركــة و تقديــم الدعــم * 

ــا . ــالزم له ــي ال الفن
تطبيق الهواتف الذكية
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الشؤون القانونية 
القوانين. ١

القانوني المدني.. ٢
قانون تنظيم المدن والقرى .. ٣
قانون الشركات األردني وتعديالته.. ٤
قانون األوراق المالية لسنة ٢٠١٧.. ٥
قانون العمل األردني وتعديالته.. ٦
قانون الضمان اإلجتماعي وتعديالته.. ٧
قانون الكهرباء العام المؤقت وتعديالته.. ٨
قانون الطاقة المتجددة لعام ٢٠١٢ و٢٠١٤.. ٩

قانون العقوبات. . ١٠

األنظمة واإلتفاقيات
نظام التعرفة الكهربائية .. ١

رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة إعتباراً من ٢٠٠٨/٦/٣٠ ولمدة (٢٥) عام.. ٢
تعليمات تكاليف التوصيل.. ٣
إتفاقيــة إنــارة الشــوارع مــع البلديــات (إتفاقيــة موحــدة بيــن وزارة البلديــات وشــركات الكهربــاء فــي . ٤

المملكــة).

األنظمة الداخلية للشركة
العقد التأسيسي والنظام األساسي المعدلين.. ١

الهيكل التنظيمي.. ٢
نظام العمل الداخلي ومالحقه وتعديالته.. ٣
نظام اللوازم واألشغال وتعديالته.. ٤
نظام إدارة المستودعات وتعديالته.. ٥
النظام المالي.. ٦
النظام المحاسبي.. ٧
نظام صندوق اإلدخار لموظفي الشركة.. ٨
نظام الخدمات الطبية لموظفي الشركة وتعديالته.. ٩

نظام الخدمات الطبية لموظفي الشركة بعد التقاعد.. ١٠
نظام اإلنتقال والسفر لموظفي الشركة وتعديالته.. ١١

نظام بدالت إنتقال وسفر أعضاء مجلس االدارة وتعديالته.. ١٢
تعليمات الحوافز والمكافأت لعام ٢٠١٢ وتعديالته.. ١٣

ــدى  ــة ل ــا العامل ــي تطبــق علــى القضاي ــة والت ــن الســارية بالمحاكــم األردني ــع القواني ــى جمي باإلضافــة إل
ــركة. الش
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القضايا المرفوعة على الشركة
ــة إضافــة إلــى (١٠٩) قضيــة مســتمرة مــن  ــا المقامــة علــى الشــركة عــام ٢٠٢٠(٤٣) قضي بلــغ عــدد القضاي

ــي : أعــوام ســابقة ومرفوعــة علــى الشــركة علــى النحــو التال
قضايــا المطالبــة بتعويضــات عــن نقصــان قيمــة اراضــي بســبب مــرور شــبكات جهــد ( متوســط ومنخفــض ) . ١

حيــث تــم دفــع مبلــغ (١٠٧٦٤) دينــار.
قضايا متفرقة حيث تم دفع مبلغ (٤٧٦,٣٢٨) دينار.. ٢
قضايا عمالية حيث تم دفع مبلغ (٢٨,٨٩٠) دينار.. ٣

القضايا المقامة من الشركة
ــة  ــى (٨٧) قضي ــة إل ــة باإلضاف ــام ٢٠٢٠ (١٥١) قضي ــر لع ــد الغي ــركة ض ــن الش ــة م ــا المقام ــدد القضاي ــغ ع بل
ــى النحــو  ــل حقــوق الشــركة وهــي عل ــى جهــات مختلفــة لتحصي مســتمرة مــن أعــوام ســابقة مرفوعــة عل

ــي: التال
قضايا استجرار طاقة كهربائية بطريقة غير مشروعة .. ١

قضايا شيكات معادة .. ٢
قضايا صدم أعمدة .. ٣
قضايا مطالبات مالية بدل ذمم فواتير كهرباء وغيرها .. ٤

إتفاقية للخدمات األمنية 
ــة  ــن مديري ــع كل م ــدد (٢) م ــات ع ــد اتفاقي ــم  تجدي ــث ت ــة حي ــوادر االمني ــتعانة بالك ــركة االس ــتمرار الش اس
ــة الخاصــة بالشــركة وتقديــم الدعــم  ــدرك لمرافقــة الفــرق الفني االمــن العــام والمديريــة العامــة لقــوات ال
ــى  ــداء عل ــروعة واالعت ــر مش ــرق غي ــة بط ــة الكهربائي ــتجرار الطاق ــث واس ــاالت العب ــط ح ــا لضب ــة له والحماي

ــركة.  ــل الش ــاز عم ــة امتي ــن منطق ــة ضم ــبكة الكهربائي الش

مكتب الضابطة العدلية 
اســتمرار الشــركة االســتعانة بموظفيــن هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن الذيــن يحملــون صفــة الضابطــة 
ــام  ــر مشــروع للطاقــة ، والقي ــاء واإلســتجرار الغي ــى شــبكات الكهرب ــداء عل ــة لمتابعــة موضــوع اإلعت العدلي

بأعمــال تحــري للمخالفــات مــن خــالل مرافقتهــم لكــوادر الشــركة الفنيــة أثنــاء عملهــا .
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اتفاقية الشركة مع شركة تطوير الشمال ( منطقة إربد التنموية ) لتقديم خدمات استشارية 
وقعــت شــركة كهربــاء محافظــة اربــد وشــركة تطويــر الشــمال ( منطقــة اربــد التنمويــة ) اتفاقيــة تقــوم 
ــط  ك  ــد المتوس ــبكة الجه ــة بش ــة الخاص ــة التحتي ــاء البني ــى إنش ــراف عل ــا باإلش ــد بموجبه ــاء إرب كهرب
ــد التنمويــة إضافــة إلــى القيــام باألعمــال االستشــارية الخاصــة بمواصفــات وتوريــد  ف داخــل منطقــة ارب
وتركيــب وفحــص وتشــغيل المفاتيــح الحلقيــه ك ف. علمــا بــأن مــدة تنفيــذ المشــروع ســتصل إلــى ثالثــة 
ــم و  ــال التعلي ــي مج ــددة ف ــتثمارات متع ــتقبال اس ــزة الس ــا جاه ــن خالله ــة م ــتكون المنطق ــوام وس أع

ــة ــة والصناعــات الدوائي ــات الهندســية المتقدم ــا المعلومــات والصحــة والصناع تكنولوجي
ووقــع االتفاقيــة عــن شــركة كهربــاء اربــد مديــر عــام الشــركة المهنــدس بشــار التميمــي وعــن شــركة 
تطويــر الشــمال (منطقــة اربــد التنمويــة ) رئيــس مجلــس إدارتهــا معالــي الدكتــور محمــد طالــب عبيــدات.

خالل توقيع االتفاقية

إفتتاح مكاتب في لواء بني كنانة واربد سيتي سنتر والتحسين والتطوير على بعض المكاتب 
إنطالقــاً مــن حــرص الشــركة علــى تقديــم خدماتهــا بــكل يســر وســهوله قامــت الشــركة بافتتــاح  مكتــب 
فــي لــواء بنــي كنانــه واربــد ســيتي ســنتر لتقديــم عــدة خدمــات للمشــتركين منهــا خدمــة دفــع الفواتيــر 
ــر  ــث وتطوي ــى التحدي ــة ال ــا ، باالضاف ــل عليه ــده والتعدي ــتراكات الجدي ــالت االش ــات معام ــتقبال طلب وإس
الخدمــات المقدمــه للمشــتركين حيــث تــم ادخــال التحســينات علــى مكاتــب الشــركة فــي الرمثــا والكــوره 

والمحطــه الشــماليه/ شــارع حكمــا .

خالل افتتاح مكتب سيتي سنتر
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تحسينات في بعض مكاتب الشركة الشركة الستقبال عمالء الشركة من المشتركين

إتفاقية تفاهم بين الشركة والجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة 
كمــا قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــه تفاهــم مشــترك مــع الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــه للحــد مــن 
االنقطاعــات الغيــر مبرمجــه للتيــار الكهربائــي التــي  تســببها  الطيــور المهاجــره وذلــك مــن خــالل حمايتهــا  
ــن  ــور ضم ــرة الطي ــار هج ــي مس ــع ف ــي تق ــل الت ــوط النق ــوالت وخط ــات المح ــزل محط ــاريع لع ــذ مش بتنفي

منطقــة امتيــار الشــركة .

    من خالل توقيع اتفاقيه تفاهم بين الشركة والجمعية الملكية لحماية الطبيعه

   زيارة عطوفة المدير العام لقيادة المنطقة العسكرية الشمالية                             اثناء تسلم شهادة الجودة
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الشؤون الفنية
تحــرص الشــركة وبشــكل دائــم بالمحافظــة علــى إســتمرارية وديمومــة وصــول خدمــة التيــار الكهربائــي 
لكافــة المشــتركين ضمــن منطقــة التوزيــع والتزويــد العائــدة لهــا، حيــثُ عمــدت الشــركة علــى اإلســتمرار 
ــة  ــدة باإلضافــة الــى تحســين وصيان ــز الشــبكات الكهربائيــة ومحطــات التحويــل الجدي فــي إنشــاء وتعزي
الشــبكات والمحطــات الكهربائيــة القائمــة لزيــادة إعتماديــة وموثوقية الشــبكة الكهربائيــة والمحافظة 
علــى إســتمرارية تزويــد المشــتركين بالتيــار الكهربائــي وتقديــم خدمــات كهربائيــة مميــزة ذات جــودة 

فنيــة عاليــة.

شبكات الجهد المتوسط الهوائية
تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ تصميــم وإنشــاء وتشــغيل (٦٤.٠٨٠) كــم مــن شــبكات الجهــد المتوســط الهوائيــة  
٣٣ك.ف وإزالــة (٥.٤٩٦) كــم مــن هــذه الشــبكات، ممــا أضــاف علــى شــبكة الجهــد المتوســط الهوائيــة 
مــا طولــه (٥٨.٥٨٤) كــم، فــي حيــن تــم خالل عــام ٢٠١٩ إنشــاء وتشــغيل (٩٤.١٣٠) كــم وإزالــة (٩.٨٨٢) 

كــم، ممــا أضــاف علــى الشــبكة مــا طولــه (٨٤.٢٤٨) كــم، وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:-

ــبكة  ــى ش ــد عل ــي جدي ــاح هوائ ــد و (٤٩) مفت ــزئ جدي ــي ومج ــالق آل ــد إغ ــب (٥٥) معي ــم تركي ــا ت كم
ــن تــم تركيــب (٩٥) معيــد إغــالق آلــي  الجهــد المتوســط الهوائيــة ٣٣ ك.ف خــالل عــام ٢٠٢٠، فــي حي

ــام ٢٠١٩. ــالل ع ــد خ ــي جدي ــاح هوائ ــد و (١٦٤) مفت ــزئ جدي ومج
ــم إســتبدال (٩٦٠)  ــة، فقــد ت ــة لشــبكات الجهــد المتوســط الهوائي ــق بأعمــال الصيان ــي مــا يتعل امــا ف
عــازل بورســالن ومطاطــي لتالفــي تســببها بحــدوث أعطــال كهربائيــة، كمــا تــم إجــراء عمليــات غســيل لـــ 
(١٦٣٠٧) عــازل علــى شــبكة الجهــد المتوســط الهوائيــة للحــد مــن مشــاكل التلــوث واألعطــال التــي قــد 
تنجــم عنهــا وكذلــك إصــالح بعــض الخطــوط المقطوعــة علــى شــبكات الجهــد المتوســط وإســتبدال بعــض 

مانعــات الصواعــق.

شبكات الجهد المتوسط األرضية
تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ تركيــب (١٠.٥١٩) كــم كيبــل أرضــي جهــد متوســط مقارنــة مــع (٢٠.٢٨٠) كــم فــي 

عــام ٢٠١٩ وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:-



٧١

شبكات الجهد المنخفض الهوائية واألرضية 
تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ إنشــاء وكهربــة شــبكات جهد منخفــض هوائيــة وأرضية جديــدة بطــول (٢٥٣.٤٦١) 
كــم وإزالــة (٨.٠٤٤) كــم ممــا أضــاف علــى شــبكة الجهــد المنخفــض مــا طولــه (٢٤٥.٤١٧) كــم، فــي 
حيــن تــم خــالل عــام ٢٠١٩ إضافــة (٦٩٩.٠٦٦) كــم مــن شــبكات الجهــد المنخفــض وكمــا هــو مبيــن فــي 

الجــدول التالــي:- 

ــب  ــام ٢٠٢٠ تركي ــالل ع ــم خ ــد ت ــة، فق ــض الهوائي ــد المنخف ــبكات الجه ــدة ش ــق بأعم ــا يتعل ــا فيم ام
(٦٤٩٨) عمــود جهــد منخفــض جديــد وخلــع (٢٠٠٢) عمــود، مقارنــة مــع تركيــب (١٢٧٧٣) عمــود جهــد 

منخفــض جديــد وخلــع (٣٣٧٤) عمــود خــالل عــام ٢٠١٩ وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:-

كمــا قامــت كــوادر الشــركة الفنيــة بتركيــب (٩٧٧) عمــود دعمــة وتنــدور خــالل عــام ٢٠٢٠ مقارنــة مــع 
تركيــب (١٩١٦) عمــود دعمــة وتنــدور خــالل عــام ٢٠١٩.

ولغايــات االســتمرار فــي تنفيــذ خطــة الشــركة فــي صيانــة وتحســين شــبكات الجهــد المنخفــض فقــد تــم 
خــالل عــام ٢٠٢٠ تنزيــل وإعــادة شــد (١٨.٢٥٥) كــم مــن شــبكة الجهــد المنخفــض الهوائيــة مقارنــة مــع 

تنزيــل وإعــادة شــد (٣٩.٩٧٤) كــم خــالل عــام ٢٠١٩ فــي مختلــف المناطــق التابعــة للشــركة.
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وإســتناداً لمــا ورد اعــاله، فقــد بلــغ المجمــوع التراكمــي ألطــوال الشــبكة الكهربائيــة بنوعيهــا (جهــد 
متوســط وجهــد منخفــض) العائــدة للشــركة لنهايــة عــام ٢٠٢٠  مــا مقــداره (٢٥٢٦٤.٨٨٢) كــم وكمــا 

هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

محطات التحويل
بلــغ عــدد محطــات التحويــل الفرعيــة الجديــدة التــي تــم إضافتهــا علــى الشــبكة الكهربائيــة خــالل عــام 
ــدرة  ــة بق ــترجاع (٢٣) محط ــم إس ــت (٤٤٧٧٠) ك.ف.أ وت ــدرة بلغ ــة بق ــداره (١٣٠) محط ــا مق ٢٠٢٠ م
ــاع  ــبب إرتف ــة بس ــتبدال (٢٠٤) محط ــم إس ــا ت ــة) كم ــدرة الكلي ــدد والق ــن الع ــرح م (١٢٧١٠) ك.ف.أ (تط
ــة عــام  ــل بنهاي ــك إرتفــع عــدد محطــات التحوي ــة بلغــت (٢٨٧٦٠) ك.ف.أ، وبذل األحمــال وبقــدرة إضافي
٢٠٢٠ إلــى (٥٧٨٢) محطــة بقــدرة كلية (٢٢٨٦٨٠٩) ك.ف.أ مقابــل (٥٦٧٥) محطة بقدرة (٢٢٢٥٩٨٩) 

ك.ف.أ فــي عــام ٢٠١٩، وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:-

* تم إستبدال هذه المحوالت في عام ٢٠٢٠
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تطور أعداد محطات التحويل للسنوات ٢٠١٦-٢٠٢٠

كمــا قامــت ورش الشــركة بتركيــب (٢٧)مفتــاح حلقــي وغيــر حلقــي وإســتبدال ( ١٧) منهــا بأخــرى 
ــة  ــية وفرعي ــل رئيس ــة (١١٠) محطــة تحوي ــة (١١ك.ف) ، وصيان ــد المتوســط االرضي ــى شــبكة الجه جديدةعل
باإلضافــة إلــى إجــراء (٨٢٥) عمليــة تفقــد وكشــف وقائــي لمحطــات التحويــل الرئيســية والفرعيــة وتركيــب 

ــع. ــدوق توزي ــتبدال (١٩٧٥) صن ــة واس وصيان
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محطات التحويل الرئيسية ٢٠٢٠
محطات  ١١/٣٣ ك.ف
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محطات ٣٣ / ٦.٦ك.ف

محطات ١/٣٣ ك.ف



٧٦

إنارة الشوارع
تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ تركيــب (١٠٠) وحــدة إنــارة جديــدة وإســتبدال (١٣٠٨) وحــدة أخــرى وإجــراء عمليــات 
صيانــة لـــ (١٤٩٤) وحــدة إنــارة، فــي حيــن تــم خــالل عــام ٢٠١٩  تركيــب (١٥٧) وحــدة إنــارة جديــدة وإجــراء 
عمليــات صيانــة لـــ (٢١٧٦) وحــدة إنــارة، كمــا تــم تركيــب وإســتبدال (١٦٧) عــداد إنــارة خــالل عــام ٢٠٢٠ 
مقارنــة مــع تركيــب وإســتبدال (٥٣) عــداد إنــارة خــالل عــام ٢٠١٩ وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي :-

فحص وصيانة العدادات
تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ فحــص (٣٢٦٨٨) عــداد وتطبيــق (٣١٨٤٤) عــداد مــن مختلــف األطــوار مقابــل فحــص 
ــش  ــالت التفتي ــي حم ــع ف ــم التوس ــا ت ــام ٢٠١٩، كم ــي ع ــدادات ف ــق (٣٦١٠٦) ع ــداد وتطبي (٤١٠٣١) ع
الفنــي الــدوري علــى العــدادات بأنواعهــا المختلفــة للحــد مــن أعمــال العبــث واالســتجرار غيــر المشــروع 
للطاقــة الكهربائيــة باإلضافــة الــى إســتبدال العــدادات العاطلــة عــن العمــل، حيــث تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ 
ــر مشــروع  ــتجرار غي ــث وإس ــة عب ــط (٣٠١٣) حال ــم ضب ــتركين وت ــدى المش ــش ل ــة تفتي اجــراء (٤١٤٠٥) حال
للطاقــة، امــا فــي عــام ٢٠١٩ فقــد تــم إجــراء (٤٠٤٥٨) حالــة تفتيــش لــدى المشــتركين وتــم ضبــط (٣٤١٧) 

حالــة عبــث.
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كهربة الريف
قامــت الشــركة خــالل عــام ٢٠٢٠ بإيصــال التيــار الكهربائــي إلــى (٢٢) تجمــع ريفــي جديــد باإلضافــة إلــى 
العديــد مــن المعامــالت الفرديــة ضمــن منطقــة التوزيــع والتزويــد التابعــة للشــركة والتــي تمــت بتمويــل 
ــغ  ــول يبل ــط ٣٣ ك.ف بط ــد متوس ــبكات جه ــاء ش ــم إنش ــث ت ــي، حي ــف األردن ــة الري ــروع كهرب ــن مش م
(٢٦.٤٠٧) كــم وتركيــب (٢٣) محطــة تحويــل بقــدرة اجماليــة تبلــغ (٥٢٠٠) ك.ف.أ، باالضافــة الــى تركيــب 
شــبكات جهــد منخفــض بطــول يبلــغ (٥٨.٥٨٤)كــم وغــرز اعمــدة جهــد منخفــض يبلــغ عددهــا (١٧٥٧) 

عمــود جديــد.

الطاقة الكهربائية
بلــغ عــدد المــدن والقــرى المــزودة بالتيــار الكهربائــي لنهايــة عــام ٢٠٢٠ ضمــن منطقــة التوزيــع والتزويد 
بالتجزئــة العائــدة للشــركة مــا يقــارب (٣٢٦) مدينــة وقريــة باإلضافــة إلــى (١١٦١) تجمــعٍ ريفــي، باإلضافــة 
إلــى العديــد مــن المشــاريع اإلنمائيــة (آبــار ميــاه شــرب وري ومصانــع صغيــرة وتجمعــات حرفيــة ومعاصــر 

زيتــون ومشــاريع إنمائيــة أخــرى).

أ. الطاقة الكهربائية المشتراه
بلغــت الطاقــة الكهربائيــة المشــتراه خــالل عــام ٢٠٢٠ (٣٥٣٥,٠٥٥) ج.و.س مقارنــة بـــ  (٣٥٠٥,٢٨٣) 

ج.و.س خالل عام ٢٠١٩ بنسبة ارتفاع (٠,٨٥٪)  
الجدول التالي يبين مقارنه للطاقة المشتراه (ج.و.س) لالعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

ب. الطاقة الكهربائية المباعة
بلغــت الطاقــة الكهربائيــة المباعــة خــالل عــام ٢٠٢٠ (٣١٢٢) ج.و.س مقارنــة بـــ (٣٠٩٤) ج.و.س خــالل 

عام ٢٠١٩ بنسبة ارتفاع (٠,٩٪)     
الجدول التالي يبين الطاقة المشتراه  و الطاقة المباعة (ج.و.س) لألعوام ٢٠١٦- ٢٠٢٠
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الطاقة المشتراه والمباعة لسنوات ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ جيجا واط ساعه

الجدول التالي يبين نسبة الطاقة الضائعة  ٪ للسنوات ٢٠١٦- ٢٠٢٠ 

الرسم البياني يوضح نسبة الطاقة الضائعة بالمية للسنوات ٢٠١٦ - ٢٠٢٠
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الحمل األقصى الكهربائي
بلــغ مقــدار الحمــل األقصــى الكهربائــي فــي منطقــة التوزيــع والتزويــد بالتجزئــة العائــدة للشــركة خــالل 
عــام ٢٠٢٠ مامقــداره (٦٧٩,٠٤٢) ميغــا واط مقارنــة بـــ (٦٢٢,٧٣٦) ميغــا واط خــالل عــام ٢٠١٩ وبنســبة 

ارتفــاع تبلــغ (٩,٠٤٪).

ــة لألعــوام (٢٠١٦ – ٢٠٢٠)  ــد بالتجزئ ــع والتزوي امــا بالنســبة لتطــور الحمــل األقصــى فــي منطقــة التوزي
فهــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:-

هــذا وقــد تــم تســجيل أعلــى حمــل اقصــى خــالل عــام ٢٠٢٠ فــي شــهركانون االول ، حيــث وصــل الحمــل 
االقصــى الــى (٦٧٩.٠٤٢) ميغــاواط، فــي حيــن بلــغ أعلــى حمــل اقصــى مســجل لباقــي اشــهر الســنة فــي 

شــهر شــباط والــذي بلــغ فيــه الحمــل االقصــى مــا يقــارب (٦٦٩.٨٨١) ميغــا واط.
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إستمرارية التيار الكهربائي
بلغــت نســبة االســتمرارية فــي تزويــد المشــتركين بالتيــار الكهربائــي خــالل عــام ٢٠٢٠ مــا يقــارب (٩٩.٩٤٪) 

فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة خــالل عــام ٢٠١٩ مــا يقــارب (٩٩.٨٩٪).
وقــد بلــغ عــدد اإلنقطاعــات الكهربائيــة علــى شــبكة الجهــد المتوســط التي تعــرض لهــا النظــام الكهربائي 
وفقــاً ألنــواع االنقطاعــات ضمــن منطقــة التوزيــع والتزويــد بالتجزئــة العائــدة للشــركة خــالل عامــي ٢٠١٩ – 

٢٠٢٠ كمــا يلــي:

ــن  ــات ضم ــواع االنقطاع ــي وفقــاً ألن ــرض لهــا النظــام الكهربائ ــي تع ــاع الت ــدة االنقط ــغ معــدل م كمــا بل
ــي:- ــا يل ــي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ كم ــالل عام ــركة خ ــدة للش ــة العائ ــد بالتجزئ ــع والتزوي ــة التوزي منطق

ويالحظ من خالل الجدولين أعاله ما يلي :-
إنخفــاض عــدد ومعــدل مــدة االنقطاعــات المبرمجــة خــالل عــام ٢٠٢٠ مقارنــة مــع عــام ٢٠١٩، حيــث • 

مــن الممكــن إيعــاز هــذا االنخفــاض إلــى تعطيــل أعمــال الشــركة لمــدة تقــارب الشــهرين مــن عــام ٢٠٢٠ 
ــة  ــاع لمجابه ــون الدف ــل بقان ــالن العم ــة إلع ــة المرافق ــرارات الحكومي ــراءات والق ــبب االج ــك بس وذل
ــرات  ــة ومؤش ــات المبرمج ــدد االنقطاع ــاض ع ــي انخف ــاهم ف ــا س ــة (COVID-١٩)، مم ــة العالمي الجائح

االداء مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن عــام ٢٠١٩.
ــام •  ــع ع ــة م ــام ٢٠٢٠ مقارن ــالل ع ــة خ ــر المبرمج ــات غي ــدة االنقطاع ــدل م ــدد ومع ــي ع ــاض ف انخف

٢٠١٩، ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى انخفــاض مجمــوع عــدد المشــتركين وقــدرة المحــوالت المتأثريــن 
باالنقطاعــات غيــر المبرمجــة باالضافــة إلــى انخفــاض مــدة االنقطاعــات غيــر المبرمجــة ، حيــثُ ان الشــركة 
تســعى جاهــدة الــى تقليــل اثــر هــذا النــوع مــن االنقطاعــات مــن خــالل تفعيــل مركــز المراقبــة والتحكــم 

وإجــراء المنــاورات التشــغيلية لحصــر وعــزل المناطــق المتأثــرة بشــكل مباشــر مــن هــذه االنقطاعــات.
امــا بالنســبة لباقــي انــواع االنقطاعــات فهــي تحــدث خــارج عــن إرادة الشــركة وألســباب ال تعــود عليهــا • 

او علــى اي مــن مكونــات الشــبكة الكهربائيــة، وبالتالــي فإنــه ال يمكــن للشــركة الســيطرة علــى حــدوث 
هــذه االنقطاعــات.
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أعداد المشتركين
تــم خــالل عــام ٢٠٢٠ تركيــب (١٥٣٠٩) عــداد جديــد مختلفــة االطــوار واســتبدال (١١١٢٣) عــداد، كمــا تــم 
ــع  ــة التوزي ــي منطق ــام ٢٠٢٠ ف ــي لع ــتركين الكل ــدد المش ــغ ع ــد بل ــدادات، وق ــة ع ــب (٢٧٥) خزان تركي
ــة بـــ (٥٦٥٧٦٤) مشــترك فــي عــام ٢٠١٩ بنســبة  والتزويــد بالتجزئــة مــا يقــارب (٥٨٠٨١٣) مشــترك مقارن

ــغ (٢.٦٥٪). ــادة تبل زي
ــوع  ــب ن ــن حس ــتركين مصنفي ــداد المش ــن اع ــة تبي ــداول التالي ــإن الج ــتركين، ف ــداد المش ــور اع ــن تط ــا ع ام

ــية:- ــركة الرئيس ــب الش ــب مكات ــي حس ــع الجغراف ــوار والتوزي ــدد االط ــترك وع االش



٨٢

نسبة اعداد المشتركين حسب نوع اإلشتراك لعام ٢٠٢٠

* تم إستحداث مكتب لواء بني كنانه عام ٢٠٢٠
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معدل إستهالك المشترك السنوي ( ك.و.س) حسب نوع اإلشتراك للسنوات ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

ضخ المياه

المشتركين الزراعيين الثالثية

ــي  ــاع المدن ــدرك والدف ــوات ال ــن العــام وق ــش العربــي واالم ــلحة الجي ــوات المس * تعريفــة القــوات المســلحة تشــمل الق
ــة . ــرات العام والمخاب

** تم إستحداث نوع اإلشتراك شحن المركبات خالل عام ٢٠١٧
*** تم إستحداث نوع اإلشتراك المستشفيات الخاصة خالل عام ٢٠١٨



٨٤

النسبة المئوية لإلستهالك حسب المنطقة لعام ٢٠٢٠

١٠٠
* تم إستحداث مكتب لواء بني كنانة خالل عام ٢٠٢٠

الرسم البياني يبين نسبة اإلستهالك حسب المنطقة لعام ٢٠٢٠
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النسبة المئوية لإلستهالك حسب نوع المشترك (القطاع ) للسنوات ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

ــي  ــاع المدن ــدرك والدف ــوات ال ــام وق ــن الع ــي واالم ــش العرب ــلحة الجي ــوات المس ــمل الق ــوات المســلحة تش ــة الق * تعريف
ــة . ــرات العام والمخاب
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الرسم البياني يبين نسبة إستهالك الطاقة حسب نوع المشترك (القطاع لعام ٢٠٢٠

مؤشرات األداء لتطور أعمال الشركة وخدماتها

٣١٢٢٢.٤٤

جيجا
واط

ساعة

٢٧٢٣

٢٨٨٦

ج.و.س
موظف

٣٠٩٤

* عدا محطات التحويل الرئيسية .
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في مجال الطاقة المتجددة
إنّ االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة قــد أصبــح ســمة عالميــة ومجــاالً للتعــاون الدولــي وتبــادل الخبــرات 
 فــي هــذا المجــال، ولتأميــن المنــاخ التشــريعي للمؤسســات المعنيــة بقطــاع الطاقــة المتجــددة فقــد تــم
ــددة  ــة المتج ــون الطاق ــا قان ــة وأوله ــي المملك ــات ف ــة والتعليم ــن واألنظم ــن القواني ــد م إصــدار العدي
وترشــيد االســتهالك رقــم  ١٣ لســنة ٢٠١٢، كمــا صــدرت العديــد مــن النظمــة، الطاقــة الجوفيــة، والطاقــة 

المائيــة وأي مصــادر طبيعيــة أخــرى).

ــم  ــة تنظي ــراكة هيئ ــة وبش ــروة المعدني ــة والث ــوزارة الطاق ــة  ب ــة ممثل ــإنّ المملك ــر، ف ــو آخ ــى نح وعل
قطــاع الطاقــة والمعــادن تســعى إلــى تنظيــم األمــور المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة مــن خــالل التعليمــات 
ــات ربــط أنظمــة الطاقــة المتجــددة  ــات ربــط أنظمــة الطاقــة المتجــددة، حيــث تصنــف طلب المنظمــة لطلب

علــى نظــام التوزيــع إلــى ثالثــة أصنــاف رئيســية وكمــا يلــي:-

١- طلبــات الربــط بإســتخدام عــدادات صافــي القيــاس:- يســتطيع المشــترك المربــوط بنظــام التوزيــع إنشــاء 
وتملّــك نظــام طاقــة متجــددة فــي نفــس مــكان االســتهالك، بحيــث يتــم تركيــب عــداد طاقــة كهربائيــة 
يتيــح إمكانيــة قيــاس الطاقــة بــكال االتجاهيــن (مســتجر مــن الشــبكة ومصــدر إليهــا) وفــي نهاية الشــهر 

التقويمــي يتــم اصــدار فاتــورة بنــاًء علــى الفــرق بيــن كميــة الطاقــة المصــدرة وتلــك المســتجرة.

٢- طلبــات الربــط باســتخدام نظــام نقــل الطاقــة الكهربائيــة بالعبــور:- يســتطيع المشــترك المربــوط بنظام 
التوزيــع اختيــار موقــع جغرافــي لبنــاء نظــام طاقــة متجــددة فــي موقــع جغرافــي غيــر موقع االســتهالك، 
بحيــث يتــم تركيــب عــداد توليــد عنــد مشــروع الطاقــة المتجــددة ويتــم تحديــد االشــتراكات المســتفيدة 
مــن هــذه المحطــة وفــي نهايــة الشــهر التقويمــي يتــم إعطــاء كل اشــتراك مســتفيد نســبة مــن نتــاج 

المحطــة وإجــراء مقاصــة بيــن كميــة الطاقــة المســتجرة مــن الشــبكة وحصتــه مــن الطاقــة المصــدرة.

٣- طلبــات الربــط باســتخدام العــروض المباشــرة:-  يســتطيع المســتثمر إنشــاء وتملــك نظام طاقــة متجددة 
فــي موقــع جغرافــي ويقــوم ببيــع الطاقــة الكهربائيــة المولــدة مــن هــذا النظــام لشــركة التوزيــع بنــاًء 
ــس  ــرار مجل ــب ق ــاعة بموج ــو واط س ــدد مــن خاللهــا ســعر الكيل ــة شــراء طاقــة (PPA) مح ــى اتفاقي عل

رئاســة الــوزراء.

اإلحصائيات الخاصة بطلبات ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة لنهاية عام ٢٠٢٠
أوالً: طلبات ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بإستخدام عدادات صافي القياس:

بلــغ العــدد اإلجمالــي لطلبــات ربــط نظــم مصــادر الطاقــة المتجــددة باســتخدام عــدادات صافــي القيــاس 
(ســواء أكان طلــب ربــط لنظــام جديــد أو طلــب رفــع اســتطاعة لنظــام مشــغل ســابقاً) لنهايــة عــام (٢٠٢٠) 

نحــو (١٤٢٤٩) طلــب ربــط، حيــث يبيــن الرســم البيانــي التالــي أعــداد الطلبــات المقدمــة ســنوياً:-
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عدد طلبات الربط المقدمة بإستخدام عدادات صافي القياس

تراكمياً لنهاية عام ٢٠١٧

وفيمــا يتعلــق بتوزيــع طلبــات الربــط المقدمــة حســب تقنيــات التوليــد المختلفــة، فــإنّ الجــدول أدنــاه يوضــح 
هــذا التوزيــع وكمــا يلي:-

ــغيلها باســتخدام  ــم تش ــي ت ــددة الت ــة المتج ــادر الطاق ــة مص ــي ألنظم ــدد اإلجمال ــق بالع ــا يتعل ــا فيم أم
عــدادات صافــي القيــاس لنهايــة عــام (٢٠٢٠) فقــد بلغــت نحــو (٨٩٧٩) نظــام باســتطاعة توليديــة إجمالية 
ــة للنظــم  ــدد واالســتطاعة التوليدي ــي الع ــي التال ــم البيان ــن الرس ــث يبي ــو واط، حي ــغ (١٣٧٠٩١.٤٠) كيل تبل

المشــغلّة ســنوياً:-

تراكمياً لنهاية عام ٢٠١٧ خالل عام ٢٠١٨خالل عام ٢٠١٩ خالل عام ٢٠٢٠

عدد األنظمة المشغلةاالستطاعة التوليدية لألنظمة المشغلة بوحدة الكيلو واط
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ــح  ــي يوض ــدول التال ــإنّ الج ــات االســتهالك، ف ــغلّة حســب قطاع ــة المش ــل األنظم ــق بتفاصي ــا يتعل وفيم
ــل: هــذا التفصي

٩٤٥٢٢.٠٩٤٢٥٦٩.٣٠١٣٧٠٩١.٤٠

مالحظــة : يوجــد هنالــك طلبــات رفــع إســتطاعه إلنظمــة مشــغلة ومربوطــه علــى الشــبكه الكهربائيــة ســابقاً ولكــن تــم 
تقديمهــا فــي عــام ( ٢٠٢٠) ، وعليــه  فقــد تــم جمــع اإلســتطاعه المضافــة لإلســتطاعه المشــغلة مــع اإلبقــاء علــى عــدد 

النظمــة المشــغلة كمــا هــو دون تعديــل .

يالحــظ بــأنّ طلبــات ربــط أنظمــة مصــادر الطاقــة المتجــددة باســتخدام عــداد صافــي القيــاس فــي تزايــد 
ــن الطاقــة، وباألخــص  ــه المســتمر نحــو هــذه المصــادر م ــى التوج ــدل عل ــر الســنوات، ممــا ي مســتمر عب
الطلبــات الخاصــة باالشــتراكات المنزليــة والتــي شــكلت نحــو (٨٢.٨٠ ٪) مــن مجمــوع الطلبــات المشــغلّة 

ــاً لنهايــة عــام (٢٠٢٠). والمربوطــة تراكمي
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وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الطلبــات المقدمــة علــى المحافظــات االربعــة التابعــة لشــركة كهربــاء اربــد، فقــد 
كان لمحافظــة اربــد النصيــب األكبــر فــي عــدد الطلبــات المقدمــة والطلبــات التــي تــم تشــغيلها مــن بدايــة 
العمــل بقانــون الطاقــة المتجــددة والتعليمــات الناظمــة إلــى نهايــة عــام (٢٠٢٠) وكمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول التالــي:-

ــات  ــة (٢٠٢٠/١٢/٣١) مضافــاً إليهــا طلب ــاً لغاي ــات المشــغلّة يســاوي عــدد األنظمــة المربوطــة تراكمي *مالحظــة: عــدد الطلب
ــب رفــع اســتطاعة). ــغ عددهــا (٨٤) طل رفــع االســتطاعة لألنظمــة المشــغلّة باألصــل (والبال

يالحــظ مــن الجــدول أعــاله بأنــه تــم إلغــاء (٩٢٩) طلــب طاقــة متجــددة حيــث يعــود اإللغــاء لعــدة أســباب 
ــخ، فــي حيــن بقــي (٤٢٥٧) طلــب  مختلفــة منهــا تجــاوز مــدة الموافقــة الممنوحــة لتركيــب النظــام ... ال

قيــد اإلجــراء وكمــا فــي التفصيــل التالــي:-
(٢٩٤٠) طلــب باســتطاعة توليديــة بمقــدار (٣٠٠٢٠.٥٢) ك. واط تمــت الموافقــة علــى ربطهــا وهــذه • 

ــل  ــن قب ــغيل م ــراءات التش ــتكمال إج ــة وإس ــز األنظم ــذة بتجهي ــة المنف ــام الجه ــار قي ــات بانتظ الطلب
ــركة. الش

ــددات •  ــاوز المح ــة تج ــا نتيج ــم رفضه ــو واط ت ــدار (٤٨٢.١٠) كيل ــة بمق ــتطاعة توليدي ــب بإس (١٦٣) طل
ــادية. ــة اإلرش ــي األدل ــا ف ــوص عليه ــة المنص الفني

(١١٥٤) طلــب بإســتطاعة توليديــة بمقــدار (٧٤٢٧.٩٠) ك. واط مــا زال تحــت اإلجــراء في مرحلة اســتكمال • 
إجــراءات الطلــب ومرحلــة الدراســة الفنية.

ثانياً: طلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة بنظام نقل الطاقة الكهربائية بالعبور:-
ــة  ــددة بتقني ــة متج ــادر طاق ــة مص ــط أنظم ــب لرب ــو (٥٢) طل ــام (٢٠٢٠) نح ــة ع ــركة لنهاي ــتقبلت الش اس
ــور وبقــدرة توليديــة تبلــغ  ــة بالعب الخاليــا الكهروضوئيــة (PV) باســتخدام نظــام توزيــع الطاقــة الكهربائي
(٤٤٢٦٤.٦٠) كيلــوواط، حيــث تــم ربــط وتشــغيل (٣٣) نظام بقــدرة توليديــة بلغــت (٣٤٨٧٠.٦٠) كيلوواط، 
ــدة  ــاوز م ــا تج ــدة منه ــباب عدي ــو واط ألس ــغ (٧٠٥٢) كيل ــة تبل ــتطاعة توليدي ــات باس ــاء (٩) طلب ــم إلغ وت
الموافقــة الممنوحــة لتركيــب النظــام. فــي حيــن بقــي (١٠) طلبــات بقــدرة توليديــة (٢٣٤٢) كيلــو واط قيــد 

االجــراء.
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وكما في الجدول التالي: -

فيمــا يتعلــق بالطلبــات قيــد اإلجــراء، فقــد تــم منــح الموافقــة الفنيــة علــى ربــط (٧) طلبــات باســتطاعة 
توليديــة تبلــغ (٢٠٠٢) كيلــو واط وهــذه الطلبــات بانتظــار قيــام الجهــة المنفــذة بتجهيــز األنظمــة 
ــات باســتطاعة توليديــة بمقــدار  ــاك (٣) طلب ــل الشــركة، وبقــي هن واســتكمال إجــراءات التشــغيل مــن قب
(٣٤٠) كيلــو واط مــا زالــت تحــت اإلجــراء فــي مرحلــة اســتكمال إجــراءات الطلــب ومرحلــة الدراســة الفنيــة.

ثالثاً: طلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة عن طريق العروض المباشرة:-

ــة  ــل الطاق ــتخدام نق ــددة باس ــة المتج ــم الطاق ــط نظ ــتقبالها لرب ــم اس ــي ت ــات الت ــوص الطلب ــا بخص أم
الكهربائيــة باســتخدام العــروض المباشــرة، فمنــذ بــدء العمــل بقانــون الطاقــة المتجــددة ولغايــة نهايــة 

ــة:- ــات التالي ــتقبال الطلب ــم اس عــام ٢٠٢٠ ت

مشــروع شــركة الباديــة لتوليــد الطاقــة، بقــدرة كهربائيــة تبلــغ (١٠) ميجــا واط (AC)، حيــث تــم اعــالن . ١
التشــغيل التجــاري وربــط المشــروع مــع شــبكة التوزيــع الكهربائيــة بتاريــخ (٢٠١٥/١٠/٢٢). 

تقدمــت شــركة الباديــة خــالل عــام ٢٠١٦ بطلــب توســعة المشــروع القائــم وذلــك بإدخــال تقنيــة تخزيــن . ٢
ــة عــن طريــق البطاريــات باســتطاعة تخزينيــة (٤٠ – ٥٥) ميجــا واط ســاعة وإضافــة  الطاقــة الكهربائي
نظــام طاقــة شمســية باســتطاعة (١١.٦) ميجــا واط ذروة ليصبــح مجمــوع القــدرة التوليديــة عنــد نقطــة 
الربــط نحــو (١٣) ميجــا واط (AC)، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة شــراء الطاقــة الخاصــة بالتوســعة بتاريــخ 
(٢٠١٧/٠٨/٠٨) وتــم اعــالن التشــغيل التجــاري وربــط المشــروع مــع شــبكة التوزيــع الكهربائيــة بتاريــخ 

.(٢٠١٩/٠٢/١٨)
٣ . ــم ــث ت ــا واط (AC)، حي ــغ (١٠) ميج ــة تبل ــتطاعة كهربائي ــي، باس ــو الملك ــالح الج ــادة س ــروع قي مش

توقيــع اتفاقيــة شــراء الطاقــة بتاريــخ (٢٠١٦/١٠/٣١)، وتــم اعــالن التشــغيل التجــاري وربــط المشــروع 
ــخ (٢٠١٨/٠٥/١٠). ــة بتاري ــع الكهربائي ــبكة التوزي ــع ش م
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رابعاً: ملخص االستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة المتجددة:٠-
بلــغ إجمالــي االســتطاعة التوليديــة لنظــم مصــادر الطاقــة المتجــددة المقدمــة منــذ بــدء العمــل بقانــون 
ــن  ــدة م ــة المول ــة الكهربائي ــع الطاق ــة لبي ــات المنظم ــتهالك والتعليم ــيد االس ــة المتجــددة وترش الطاق
نظــم مصــادر الطاقــة المتجــددة الصــادرة عــن مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن 
بموجــب قانــون الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة رقــم (١٣) لســنة ٢٠١٢، لغايــة نهايــة عــام (٢٠٢٠) 
مــا مجموعــه (١٩٤٩٦٢) كيلــو واط لكافــة الطلبــات المشــغلة ســواء أكانــت صافــي قيــاس أو نقــل الطاقة 

الكهربائيــة بالعبــور أو عــن طريــق العــروض المباشــرة وحســب مــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:-
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ملخص اإلنفاق الرأسمالي لعام ٢٠٢١
تضمنــت خطــة اإلنفــاق الرأســمالي لعــام ٢٠٢١ إنفاقاً رأســمالياً مقــدراً بـــ (٩٤٢ ٣٤٥ ٣١) ديناراً لتمويل مشــاريع  
مســاهمات المشــتركين ومشــاريع كهربــة الريــف ومشــاريع تحســين وتطويــر الشــبكات والموجــودات الثابتــة ( 

ممتلــكات ومعــدات ) التاليــة:-

أوالً - مشاريع كهربة الريف :
تضمنت خطة اإلنفاق الرأسمالي لمشاريع الريف مموالً من مشروع كهربة الريف األردني بكلفة تقديرية 

(٠٠٠ ٥٠٠ ٣ ) ديناراً وتشمل ما يلي: 
تنفيذ شبكات جهد متوسط هوائي بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٠٠٠ ١) دينار . * 
تنفيذ شبكات جهد منخفض هوائي بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٠٠٠ ٢) دينار . * 
تنفيذ محوالت ومحطات تحويل بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٥٠٠ ) دينار * 

ثانيا  –  مشاريع مساهمات خدمات المشتركين :
تضمنــت خطــة اإلنفــاق الرأســمالي علــى مشــاريع خدمــات المشــتركين إنفاقــا رأســمالياً مقــدراً بـــ (٠٠٠ ٠٠٠ ٧) 

دينــاراً وتشــمل مــا يلــي :
تنفيذ شبكات جهد متوسط هوائي بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٠٠٠ ١) دينار . * 
تنفيذ شبكات جهد منخفض هوائي بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٢٥٠ ٣) دينار . * 
تنفيذ شبكات جهد متوسط ارضية ١١ و٣٣ ك . ف بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٧٥٠) دينار .* 
تنفيذ محوالت ومحطات تحويل بكلفة اجمالية مقدارها (٠٠٠ ٠٠٠  ٢) دينار.* 

ثالثاً : مشاريع تطوير وتحسين الشبكات ( تمويل ذاتي ) : 
تضمنت خطة اإلنفاق الرأسمالي على مشاريع تطوير وتحسين الشبكات إنفاقاً رأسمالياً مقدراً

بـ (١٣٢ ١٤١ ١٩) دينار وتشمل ما يلي :- 
توسيع شبكات الجهد المتوسط الهوائية ٣٣ك.ف. بكلفة إجماليةمقدارها (٠٠٠ ٤٠٠ ٣) دينار.* 
توسيع شبكات الجهدالمتوسط األرضية ٣٣ و ١١ك.ف بكلفة إجمالية مقدارها ( ٥٠٠ ٥٠٣ ٣) دينار. * 
توسيع شبكة الجهد المنخفض بكلفة إجماليةمقدارها (٤٤٠ ٣١١  ٤) دينار.* 
تركيب محوالت ومحطات تحويل بكلفة إجمالية مقدارها (٠٠٠ ٢٠٠  ٢) دينار .* 
تركيب عدادات طور واحد و ثالثة أطوار مع توابعها بكلفة إجمالية مقـدارها (١٩٢ ٧٢٦ ٣) دينار .* 
مشروع العدادات الذكية  بكلفة إجمالية مقدارها ( ٠٠٠ ٠٠٠ ٢   ) دينار.* 

رابعاً – قضايا التعارضات: 
تقــدر قيمــة التعويضــات التــي ســيتم دفعهــا للقضايــا المرفوعــة علــى الشــركة والمتوقــع إنهائهــا خــالل عــام 

٢٠٢١  بحوالــي (٠٠٠ ٤٥) دينــار.

خامساً - الموجودات الثابتة ( ممتلكات ومعدات ) : 
ــاراً  ــاً رأســمالياً مقدراًبـــ ( ٨١٠ ٦٥٩ ١) دين ــة إنفاق ــودات الثابت ــى الموج ــمالي عل ــاق الرأس ــة اإلنف ــت خط تضمن
وتشــمل  تحســين األبنيــة واإلنشــاءات وشــراء اراضــي و آليــات وماكينــات وآالت وأجهــزة حاســوب وأثــاث 

ومفروشــات ومعــدات متفرقــة.
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التوصيات :
بنــاًء علــى مــا ورد فــي موجــز التقريــر والميزانيــة الســنوية وحســاب األربــاح والخســائر يقترح مجلــس اإلدارة 

موافقتكــم علــى مــا يلي :-  
تالوة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة .* 
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١.* 
ــا *  ــا وأوضاعه ــة وأحواله ــاباتها الختامي ــا وحس ــن ميزانيته ــركة ع ــابات الش ــق حس ــر مدق ــالوة تقري ت

ــام ٢٠٢٠. ــالل ع ــة خ المالي
ــس اإلدارة *  ــةالميزانية الســنوية وحســاب األربــاح والخســائروتحديد األربــاح التــي يقتــرح مجل مناقش

ــي نــص عليهــا القانــون ونظــام الشــركة علــى  ــات والمخصصــات الت ــك االحتياطي توزيعهــا بمــا فــي ذل
ــا. إقتطاعه

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ .* 
إخالء مسؤولية مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١  .* 

مجلس اإلدارة
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صافي اإلنفاق الرأسمالي ( بالدينار ) لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

الطاقة المباعة لكل مشترك بالميغا واط ساعة لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠
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نسبة الفاقد الكهربائي لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

النفقات اإلجمالية ( تشغيلي ورأسمالي ) لكل مشترك بدون مشتريات الطاقة / شاملة 
مشتريات الطاقة (بالدينار ) لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠
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النفقات الرأسمالية لكل مشترك ( بالدينار ) لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

النفقات الكلية لكل ميغا واط ساعة مباعة بدون مشتريات الطاقة / شاملة مشتريات 
الطاقة (بالدينار ) لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠
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عدد المشتركين لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

مجموع النفقات التشغيلية والرأسمالية بدون مشتريات الطاقة شاملة مشتريات 
الطاقة (بالمليون دينار) لألعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠

٦١
,٥

١١

٢٧
٦,

٠٢
٢
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مجموع النفقات التشغيلية والرأسمالية بدون مشتريات الطاقة / شاملة مشتريات 
الطاقة (بالمليون دينار) لألعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠

مجموع المصاريف بدون مشتريات الطاقة /مع مشتريات الطاقة  (بالمليون دينار)
لألعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠

٤٦
,١٨

٥,
٠٤

٠

٢٥
١,٥

٥٧
,٧

٠٣



١٠٠

مبيعات الطاقة ميغا واط ساعة لألعوام لألعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠

٢٨٨٥٨٤٧
٣٠٥١٠٧٠ ٣٠٢٧٣٨٠ ٣٠٩٤٤٠٠ ٣١٢٢٢٠٠
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عناوين مكاتب شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة

Ideco@Ideco.com.jo    موقع الشركة اإللكتروني
WWW.Ideco.com.jo     البريد اإللكتروني للشركة



١٤٦

أعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي 
٢٠٢٠

رئيس اللجنة
طارق محمد نصير

تجميع المعلومات وتدقيقها
عبد العزيز الجوارنة

يوسف مهيدات
عبد الرزاق بني هاني

محمود ابو قنديل
المهندسه هبه عبيدات

إيمان ذينات
عصام منصور

الهام الحوراني
اروى الطاهات

ترتيب وتجميع ومتابعة مع المطبعة
سليمان محمد عبيدات

تصميم

ربيعه العالونه

طباعة وإخراج


