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جمل�س الإدارة

عقد مجل�س اإدارة ال�سركة )8( اجتماعات خالل العام 2010 ناق�س خاللها نتائج اأعمال ال�سركة وتقارير 
النجاز الفني والمالي والإداري واتخذ ب�ساأنها القرارات الالزمة لدفع م�سيرة ال�سركة لالأف�سل .

�سعادة المهند�س اأحمد علي �سعد ذينات                                 :مديــر عـــــام ال�سـركــــــــة
ال�سادة مكتب طعمه اأبو ال�سعر / اإربد:مدقق الح�سابـات الم�ستقل
الأ�ستاذ نبيه الحجية:م�ست�سار ال�سركة القانوني 
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ال�سركة  ا�ستمرارية  على  توؤثر  قد  جوهرية  اأمور  اأي  وجود  بعدم  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  1. يقر 
خالل ال�سنة املالية التالية.

2. يقر جمل�س الإدارة مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�سركة.

التوقيعع�سو
�لدكتور عدنان حممد ح�شن  �شعد �أبو �شحادة

�ملهند�س "حممد �أمني" "عبد �حلافظ" فريحات 

�ل�شيد خالد حممد عودة �لقرعان

�ل�شيد ح�شن مرو�ن ح�شن �لبيطار

�ملحامي "عبد�لروؤوف" �ر�شيد علي �لتل

�لأ�شتاذ �لدكتور �شلطان توفيق �أبو عر�بي �لعدو�ن

�ملهند�س ح�شني فالح خ�شر �أبو �ل�شيح

�لدكتور عبد�هلل ر��شد �شالمة �لعرقان

�ملهند�س بالل ح�شن �حمد   �ملومني

التوقيعرئي�س جمل�س الإدارة 

�ملهند�س عزمي حممد م�شطفى �ل�شعيد �خلري�شات

التوقيعنائب رئي�س جمل�س الإدارة 

�ل�شيد �أ�شامة منري عو�س فتالة

الإقرارات

	. نقر نحن املوقعني اأدناه ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي.

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املدير العامرئي�س جمل�س الإدارة
املالية والتجارية

�ل�شيد فايز �شيتان »عبد �لقادر« �لقو��شمة�ملهند�س �أحمد علي �شعد ذينات�ملهند�س عزمي حممد م�شطفى �ل�شعيد �خلري�شات
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كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

ح�سرات الم�ساهمين الكرام
بمنا�شبة �نتهاء �ل�شنة �لمالية 2010, ي�شرني و�أع�شاء مجل�س �لإد�رة �أن �أ�شع بين �أيديكم �لتقرير �ل�شنوي �لتا�شع 
�لثالثة  �ل�شنة   ,  2010/12/31 في  �لمنتهية  �لمالية  �لبيانات  �إلى  ,�إ�شافة  و�نجاز�تها  �ل�شركة  �أد�ء  عن  و�لأربعين 
لعام  �لم�شتقبلية  تطلعاتها  �إلى  بالإ�شافة  �لحالية  �لمجل�س  لدورة  �لثالثة  و�ل�شنة  �ل�شركة  لتاأ�شي�س  و�لخم�شين 

.2011

ح�سرات الم�ساهمين الكرام 
, تو��شلت في هذ� �لعام �لإنجاز�ت و�لنجاحات �لمتميزة �لتي حققتها �ل�شركة على مدى  بف�شل من �هلل عز وجل 
في  �لو��شح  �لأثر  و�إد�رتها  �ل�شركة  �إد�رة  مجل�س  �عتمدها  �لتي  لال�شتر�تيجيات  كان  حيث  �لما�شية,  �لقليلة  �لأعو�م 
تحقيق هذه �لنجاز�ت ,لت�شكل نقطة تحول جديدة �أخرى في م�شيرة عمل �ل�شركة �أ�شفت �لمزيد من �ل�شتقر�ر على 
مختلف �أن�شطتها ومركزها �لمالي, ومن �أبرز دلئل هذ� �لإ�شتقر�ر �لإرتفاع �لكبير �لذي لحق ب�شعر �شهم �ل�شركة حيث 
بلغ �أعلى �شعر ل�شهم �ل�شركة في عام 2010 )17( دينار  مقابل ) 9( دينار في عام 2009 �لأمر �لذي يوؤكد قدرة �ل�شركة 

على �رتياد �آفاق �لم�شتقبل بثقة و�قتد�ر .

, تمّكنت  ومن خالل تنفيذ �لخطط و�لبر�مج �لمدرو�شة بعناية في عام 2010 و�لمبنية على نتائج در��شات �شاملة 
�ل�شركة من تلبية طموحات وتطلعات كافة عمالئها , ف�شال عن توفير خدمات كهربائية موثوقة وم�شتقرة وبم�شتويات 
و�لتجارية  و�ل�شناعية  �لجتماعية  �لمجالت  �شتى  �لحبيبة في  �شهدتها مملكتنا  �لتي  �لنمو  تو�كب حركة  عالية  �أد�ء 

و�لزر�عية و�ل�شياحية.

ورغم �أن جّل �هتمامات �ل�شركة ��شتمر باتجاه �لإرتقاء بم�شتوى �لخدمات �لمقدمة لعمالئها للو�شول بها �إلى �أعلى 
�لم�شتويات , �إل �أنني �أوؤكد من جديد  باأن �أد�ء �ل�شركة في عام 2010, تمخ�س عن نتائج مالية فاقت �لموؤ�شر�ت �لمتوقعة 
لر�شم  بها  يهتدي  باعتبارها  مرجعية عمل موثوقة  عليها   ليبني  �ل�شركة  �إد�رة  و�شيا�شات مجل�س  نهج  موؤكدة �شحة 

خارطة و��شحة �لمعالم و�لروؤى لتوجهات �ل�شركة �لم�شتقبلية.

�إلى تطوير وتنمية كو�درها �لب�شرية وزيادة كفاءتها من خالل  وفي هذ� �ل�شياق و��شلت �ل�شركة جهودها �لر�مية 
توفير بر�مج �لتطوير و�لتدريب �لم�شتمر لموظفيها للم�شاهمة بفاعلية في تحقيق مهام و�أهد�ف �ل�شركة �لتي تتطلب 

قوى عاملة موؤهلة ومدربة ذ�ت كفاءة عالية وقادرة على �لتكيف مع �لتطور�ت �لمت�شارعة في نمطية عمليات �ل�شركة.
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�إد�رة �ل�شركة و�إد�رتها جلَّ عنايتهما بم�شوؤوليات �ل�شركة �لجتماعية تجاه مجتمعها �لمحلي  �أولى مجل�س  كما 
ب�شتى �أطيافه ومكوناته, فتخطت  هذه �لتوجهات م�شار �لتبرعات �لنقدية و�لعينية للعديد من �لموؤ�ش�شات �لر�شمية 
وغير �لر�شمية �إلى �لنخر�ط في مجالت و�أن�شطة �أخرى من خالل  تقديم �أنماط جديدة من �لأن�شطة �لهادفة �إلى 
�لإرتقاء بم�شتوى خدمات �ل�شركة وتعزيز �أثرها على �لمجتمع �لمحلي , وعلى �شبيل �لمثال؛ تم �إن�شاء مركز �ت�شال 
�إت�شالت  لتلقي  موؤهل  ب�شري  بكادر  ورفده  �لحديثة  �لت�شال  تقنيات  بكافة  تزويده  و   )  call center( متكامل 
عمالء �ل�شركة �شمن كافة مناطق عملها  وعلى مد�ر �ل�شاعة ,لتمريرها �إلى �لجهات ذ�ت �لعالقة لمعالجتها حيث 
تم تخ�شي�س رقم هاتف مجاني لتلقي مكالمات  �لم�شتركين بالإ�شافة �إلى مق�شم �ل�شركة , كما تم �لتعاقد مع �شركة 
ي�شمن  ب�شكل  �لم�شتد�مة  �لتنمية  معايير  بتطبيق  �ل�شركة  �لتز�م  ل�شمان  �لم�شتد�مة  �لتنمية  بمجال  متخ�ش�شة 
تعزيز ��شتفادة �لمجتمع من خالل تبني خطط و��شتر�تيجيات وتقنيات باأنماط جديدة تن�شاق مع متطلبات �لتنمية 

�لم�شتد�مة.

ح�سرات الم�ساهمين الكرام 
�لأهد�ف  �إلى تحقيق  و�شول   2010 لعام  �ل�شركة  �إد�رة  �عتمدها مجل�س  �لتي  �لهادفة  �لعمل  ��شتر�تيجيات  وفق 
�ل�شتر�تيجيات  بهذه  �لمرتبطة  وبر�مجها  تنفيذ خططها  عام 2011  �شتو��شل في  �ل�شركة  �إد�رة  فان   , �لمر�شومة 
�إلى �لإرتقاء بم�شتوى �لخدمات �لتي تقدمها لعمالئها بهدف تحقيق �أعلى معايير  و�لتي تهدف في �لمقام �لأول 

�لأد�ء �لمعتمدة محليا وعالميا.

وبعد ،،،
فاإنني �نتهز هذه �لفر�شة , ونيابة عن زمالئي �أع�شاء مجل�س �لإد�رة , لأتقدم بجزيل �ل�شكر و�لعرفان لم�شاهمي 
�أثمن بالتقدير و�لثناء �لدور  �أن  �ل�شركة وعمالئها على دعمهم �لد�ئم و�لم�شتمر لنا ,ول يفوتني بهذه �لمنا�شبة 
�لحيوي �لذي تقوم به �إد�رة �ل�شركة ممثلة بمديرها �لعام على عملهم وعطائهم  �لمتو��شل,�لذي كان له �كبر �لأثر 
فيما تم تحقيقه من �نجاز�ت , وكل �ل�شكر و�لتقدير لكافة موظفي �ل�شركة في مختلف مو�قع عملهم على جهودهم 

�لمخل�شة و�لمثمرة و�شعيهم �لد�ئم لتحقيق روؤية ور�شالة و�أهد�ف �ل�شركة . 
وفقنا �هلل لخدمة هذه �ل�شركة لتحقيق �لمزيد من �لتقدم و�لزدهار لخدمة بلدنا �لعزيز و�قت�شادنا �لوطني 
في ظل ح�شرة �شاحب �لجاللة �لملك عبد �هلل �لثاني �بن �لح�شين , ر�عي بناء �لدولة �لأردنية �لع�شرية �لحديثة 

حفظه �هلل ورعاه . 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئي�س جمل�س �لإد�رة
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العام 2010  في اأرقام

التغري %20102009البيان
5396.55 709 939117 419 125�إجمايل �ملوجود�ت / دينار 

85014.01 739 462103 277 118�إجمايل �إير�د�ت �لت�شغيل / دينار
50512.33 414 83913 068 15جمموع حقوق �مل�شاهمني / دينار 

11534.39 738 1756 055 9�شايف �لأرباح / دينار
29211.70 983 775 5631 796 983 1�لطاقة �ملباعة / ك.و.�س
15414.31 646 70898 759 112�لطاقة �ملباعة / بالدينار

70210.28 626 995 7431 775 200 2�لطاقة �مل�شرت�ة / ك.و.�س
30512.42 488 81 546 611 91�لطاقة �مل�شرت�ة / بالدينار

56.8455.542.34معدل �شعر �لبيع/فل�س/ك.و.�س 
41.6340.831.96معدل �شعر �ل�شر�ء /فل�س/ ك.و.�س

370.47337.529.76�حلمل �لأق�شى / م.و
)10.45(9.8611.01 �لفاقد �لفني  %

1835.51 110325 343عدد �مل�شرتكني / م�شرتك
5563.43 6783 3�أطو�ل �شبكات �جلهد �ملتو�شط / كم
9655.12 57811 12�أطو�ل �شبكات �جلهد �ملنخف�س/ كم

3656.00 5673 3عدد حمولت �لتوزيع / حمول
05110123.85 1عدد �ملوظفني / موظف 



14
2010

�أن ت�شبح �ل�شركة �أنموذجاً ر�ئد�ً بتقديم خدمة كهربائية ذ�ت جودة ومو��شفات عالية مميزة تتو�فق مع 
�لمعايير �لدولية �لف�شلى في منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 

روؤيتنـا

�لم�شاهمة في دعم و�شمان ��شتمر�رية عجلة �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية من خالل تقديم خدمة 
�ل�شركة,ملتزمين  �أنحاء منطقة عمل  ذ�ت جودة عالية بمو��شفات عالمية في جميع  كهربائية متميزة 
بال�شتثمار في تطوير �لعن�شر �لب�شري من �أجل رفع كفاءته وتنمية قدر�ته, لتحقيق �أف�شل خدمة وعائد 

يلبي ويفوق �لتوقعات للعاملين و�لعمالء وجميع �لمعنيين )Stakeholders ( بال�شركة .

ر�سالتنـا

- �لعد�لة و�لنتماء و�ل�شفافية و�لم�شد�قية
- ر�شا ور�حة �لعمالء.

- �لتميز بالأد�ء و�لإبد�ع.
- مو�جهة �لتحدي.

- �لعمل بروح �لفريق �لو�حد.
- �إيجابية �لتفكير وتناقل �لمعرفة.

- �إبر�ز �لنتماء و�لتو��شل �لجتماعي بين �لعاملين في �ل�شركة �عتماد�ً على �لموروث �ليجابي من �لقيم 
)ع�شيرة �لكهربد�وية(

- �لحتر�م
- �لإخال�س

- �لأمانة

قيمنــا
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تاأ�سي�س ال�سركة
�ُشجلت �ل�شركة لدى وز�رة �لإقت�شاد �لوطني عام 1957 با�شم �شركة كهرباء �إربد �لأهلية و�شدر قانون �متيازها 
با�شم �شركة كهرباء لو�ء عجلون في عام 1961 , و�لذي بموجبه ح�شلت �ل�شركة على حق توليد ونقل وتوزيع �لطاقة 

�لكهربائية لكامل منطقة �لمتياز �لتي ت�شم محافظات �إربد وجر�س و�لمفرق وعجلون.

وعليه بد�أت �ل�شركة باإجر�ء�ت تركيب محطات �لتوليد و�لتحويل وبناء خطوط �لتوزيع وتنفيذ م�شاريع �لكهرباء 
في مدن وقرى منطقة �لمتياز وت�شفية م�شاريع �لإنارة �لتي كانت تديرها �لمجال�س �لبلدية في حينه, وربطها على 

�شبكة كهربائية خا�شة بال�شركة.

لقد �شهدت �ل�شركة منذ عام 1961, تطور�ً ملحوظاًً من حيث �ت�شاع رقعة �لمنطقة �لمخدومة بالكهرباء و�أعد�د 
�لمدن و�لقرى �لمنارة, حيث �أ�شبح عدد �لمدن و�لقرى في نهاية عام 2010 ) 326 ( مدينة وقرية و)888( تجمعاً 

�شكنياً ريفياً, و�رتفع ر�أ�شمال �ل�شركة من )285( �ألف دينار عام 1962 لي�شبح )4( مليون دينار حاليا .

ومع �شدور قانون �لكهرباء �لعام, وتاأ�شي�س �شلطة �لكهرباء �لأردنية , �لتي �أوكل لها مهمة توليد �لطاقة �لكهربائية 
في �لمملكة, توقفت �ل�شركة عن �لتوليد ب�شكل نهائي في نهاية عام 1997, و�نح�شر عملها في نقل وتحويل وتوزيع 
�لطاقة �لكهربائية �شمن منطقة �لمتياز ,و�أ�شبحت ت�شتجر حاجتها من �لطاقة �لكهربائية من �ل�شبكة �لوطنية 

�لخا�شة ب�شركة �لكهرباء �لوطنية  )�شلطة �لكهرباء �لأردنية �شابقاً(. 

راأ�سمال ال�سركة / الموجودات
يبلغ ر�أ�شمال �ل�شركة �لمكتتب به و�لمغطى بالكامل )4( مليون دينار, موزعة على )4( ماليين �شهم, بقيمة 
مبنى �ل�شركة عند تاأ�شي�شها

نبذة عامة عن ال�سركة
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يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة �لمكتتب به و�لمغطى بالكامل ) 4( مليون دينار , موزعة على ) 4( ماليين �شهم بقيمة 
�إ�شمية تبلغ دينار�ً و�حد�ً لكل �شهم, في حين بلغ �إجمالي حقوق �لم�شاهمين في 2010/12/31)839 068 15( دينار�ً 

وبلغت موجود�ت �ل�شركة غير �لمتد�ولة في نف�س �لتاريــخ )297 341 97( دينار�ً.التداول باأ�سهم ال�سركة

بلغ حجم �لتد�ول في عام 2010 )404 624( دنانير مقابل )085 323 1( دينار�ً تم �لتد�ول بها خالل عام 2009 
عدد  وبلغ   ,2009 عام  نظمت  عقد�ً   )476( مقابل  عقد�ً   )559( لل�شركـــة  وردت  �لتي  �لأ�شهم  عقود  عدد  بلغ  وقد 
�لم�شاهمين في نهاية عام 2010 )3214( م�شاهماً. كما بلغ �أعلى �شعر لل�شهم �لو�حد في بور�شة عمان )17.050( دينار�ً 
و�أدنى �شعر )9.030( دينار�ً, وح�شب تعليمات مركز �إيد�ع �لأور�ق �لمالية ترتبط �ل�شركة �إلكترونياً ب�شكل مبا�شر مع 
�لمركز مما مكن �ل�شركة من �لتو��شل �لم�شتمر  مع �لمركز ومتابعة عمليات �لتد�ول و�لتحويل �لتي تجري على 
�أ�شهمها �أوًل باأول , �إ�شافة �إلى �لطالع على �شجالت م�شاهميها وتوثيقها يومياً, وقد بلغ عدد �لأيام �لتي تم بها 

تد�ول �أ�شهم �ل�شركة خالل عام 2010 )150( يوماً.

�جتماع �لهيئة �لعامة

الم�ساهمون

راأ�سمال ال�سركة / الموجودات

 التداول باأ�سهم ال�سركة
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�لجدول �لتالي يبين ملخ�س حركة �لتد�ول و�أ�شعار �لأ�شهم خالل �لأعو�م )2006 - 2010(

20062007200820092010البيـــان
404 085624 323 3861 281 7041 994580 186حجم �لتد�ول / دينار

336 86250 984169 511165 593129 42عدد �لأ�شهم �ملتد�ولة/�شهم
187319528476559عدد �لعقـــود

5.605.8310.159.4317.05�أعلى �شعر لل�شهم / دينار
2.993.165.235.519.03�أدنى �شعر لل�شهم / دينار

بتاريخ  لل�شهم  �لإقفال  �شعر 
12/31/ دينار

3.155.836.999.016.50*

*  تم �إقفال تد�ول �ل�شهم بتاريخ 2010/12/29
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الجدول التالي يبين توزيع اأعداد الم�ساهمين ح�سب جن�سياتهم وما يملكون من اأ�سهم 
بتاريخ 1	/2010/12

عدد الأ�سهم اجلن�سيـة
اململوكة

عدد الأ�سهــم 
املكتتب بها

عـــــدد 
امل�ساهمني 

الن�سبة
املئوية %

11599.63 2513 985 2513 985 3م�شاهمــون �أردنيون
037870.33 03713 13م�شاهمـون عــرب

712120.04 7121 1م�شاهمـون �أجانــب
214100 0003 000 0004 000 4�ملجمـوع

الجدول التالي يبين ن�سب الأرباح الموزعة على م�ساهمي ال�سركة لالأعوام   )2009-2005( 

 ال�سنة
20052006200720082009القطاعات

115 738 2786 547 7714 000 7992 183 8121 634�لأرباح قبل �لتوزيع و�ل�شريبة
000 000 0006 320 0003 000480 000480 400�لأرباح �ملوزعة 

505 414 35713 872 37910 754 9947 753 6716 293 6�شايف حقوق �مل�شاهمني
ن�شبة توزيع �لأرباح �ل�شافية بعد 

150%83%12%12%10%�قتطاع �شريبة �لتوزيع

الجدول التالي يبين اأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم الم�سدرة من قبل ال�سركة الذين يملكون )5% فاأكثر( 
من راأ�س مــال ال�سـركة وعدد الأ�سـهم المملوكة لكل منهم عام )2010( مقارنة مع عام )2009(

�مل�شاهم
�لن�شبة %عدد �لأ�شهم

2009201020092010
00055.455.4 216 0002 216 2�شركة توزيع �لكهرباء

0698.3018.301 069332 332بلدية �إربـــد �لكربى



18
2010

19
2010

الجدول التالي يبين اأ�سماء اأع�ساء مجل�س الإدارة ومقدار م�ساهمات الجهات التي يمثلونها 
وم�ساهماتهم وم�ساهمات اأقاربهم )الزوجة والأولد الق�سر( في راأ�سمال ال�سركة

اجلهة التي اجلن�سيةاملن�سبال�ســــــم
ميثلهـا 

امل�ساهمات مقدار امل�ساهمة
ال�سخ�سية

2009201020092010
معالي �لمهند�س 

عزمي محمد م�شطفى 
�لخري�شات

رئي�س مجل�س 
�لأردنية�لإد�رة 

�شركة كهرباء 
�ململكة 

ل�شتثمار�ت 
�لطاقة

24002400

--

�شعادة �ل�شيد �أ�شامة منري 
عو�س فتالة 

نائب رئي�س 
�لأردنيةجمل�س �لإد�رة  

�شعادة �ملهند�س "حممد 
--�لأردنيةع�شو�ً �أمني"   عارف فريحات 

�شعادة �لدكتور عدنان 
--�لأردنيةع�شو�ً حممد ح�شن �أبو �شحادة

�شعادة �ل�شيد خالد حممد 
عودة �لقرعان

--�لأردنيةع�شو�ً

�شعادة �ل�شيد ح�شن 
--�لأردنيةع�شو�ً مرو�ن ح�شن �لبيطار

عطوفة �ملحامي "عبد 
بلدية �إربد �لأردنيةع�شو�ً �لروؤوف" �أر�شيد علي �لتل

--332069332069�لكبرى

عطوفة �لأ�شتاذ �لدكتور 
�شلطان توفيق �أبو عر�بي 

�لعدو�ن  
�لأردنيةع�شو�ً 

�شندوق ��شتثمار 
موظفي جامعة

�لريموك
206238194999--

�شعادة �ملهند�س ح�شني 
بلدية �لرمثا �لأردنيةع�شو�ً فالح خ�شر �أبو �ل�شيح

--6748767487�لجديدة

عطوفة �لدكتور عبد �هلل 
ر��شد �شالمة �لعرقان

بلدية �لمفرق �لأردنيةع�شو�ً
--3652036520�لكبرى

�شعادة �ملهند�س بالل 
بلدية جر�س �لأردنيةع�شو�ً ح�شن �حمد �ملومني

--6567665676�لكربى

- ل توجد م�شاهمات لأقرباء �أع�شاء مجل�س �لإد�رة )�لزوجة و�لأولد �لق�شر( في ر�أ�س مال �ل�شركة.
- ل توجد م�شاهمة م�شيطرة لأي من �أع�شاء مجل�س �لإد�رة في �أي �شركة.
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�لجدول �لتالي يبين �أ�شماء �لإد�رة �لتنفيذية لل�شركة ومقد�ر م�شاهماتهم وم�شاهمات �أقاربهم 
)�لزوجة و �لأولد �لق�شر ( في ر�أ�شمال �ل�شركة

اجلن�سيةاملن�سبال�سم
امل�ساهمات ال�سخ�سية

20092010
4504612�لأردنيةمدير عام�شعادة �ملهند�س �أحمد علي �شعد ذينات 

م�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �ملهند�س مازن حكمت مو�شى مرجي 
1313�لأردنية�لتطوير و�ملعلوماتية

�ملهند�س"حممد نبيل" "عبد�لرحيم " 
�لقا�شم ب�شول

م�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون 
--�لأردنية�ملناطق

م�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �ملهند�س جهاد ح�شني حممد رو�شان
--�لأردنية�ل�شيانة و�لت�شغيل

�ملهند�س "عبد �ملهدي" �أحمد �لأحمد  
�لعمري

م�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون 
15001500�لأردنية�لت�شميم و�لتنفيذ

�ل�شيد فايز �شيتان "عبد�لقادر" 
�لقو��شمه

م�شاعد �ملدير �لعام لل�شوؤون 
--�لأردنية�ملالية و�لتجارية

م�شاعد �ملدير �لعام لل�شوؤون �ل�شيد عدنان خلف مطر  �لدومي 
--�لأردنية�لإد�رية

- ل توجد م�شاهمات لأقرباء �إد�رة �ل�شركة �لتنفيذية )�لزوجة و�لأولد �لق�شر( في ر�أ�س مال �ل�شركة,
 با�شتثناء زوجة �لمهند�س"عبد �لمهدي" �أحمد �لأحمد  �لعمري حيث تملك ) 1035 ( �شهماً.
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 �لمبالغ �لمدفوعة لأع�شاء مجل�س �لإد�رة خالل �لعام 2010

*املكافـــاأةالع�سو
مكافاآت )بدل(
جل�سات جلان

املجموعبدل تنقالت

دينارفل�سدينارفل�سدينارفل�سدينارفل�س
0000000002500002400000024250معايل �ملهند�س عزمي حممد م�شطفى �خلري�شات   
00050000000000000000005000معايل �لدكتور حممد نا�شر �شامل �أبو حمور 

000500000015000012000006350�شعادة �ملهند�س �شعد عدنان �أبو عودة 
00000000030058061225806422�شعادة �ل�شيد �أ�شامة منري عو�س فتالة

00050000001050000860000014650�شعادة �لدكتور عدنان حممد ح�شن �أبو �شحادة
0005000000700000860000014300�شعادة �ملهند�س"حممد �أمني"عارف فريحات  

0005000000400000860000014000�شعادة �ل�شيد خالد حممد عوده �لقرعان
0005000000350000860000013950�شعادة �ل�شيد ح�شن مرو�ن ح�شن �لبيطار 

0005000000300000860000013900عطوفة �ملحامي "عبد�لروؤوف" �إر�شيد علي �لتل
00050000002450000860000016050عطوفة �لدكتور عبد �هلل ر��شد �شالمه �لعرقان

0005000000300000860000013900�شعادة  �ملهند�س ح�شني فالح خ�شر �أبو �ل�شيح
0003750000250000860000012600عطوفة �لأ�شتاذ �لدكتور �شلطان توفيق �بو عر�بي �لعدو�ن

0005000000000806622580611225عطوفة �ل�شيد ر�شو�ن �شامل علي �ل�شاعر
000000000000420677420677�شعادة �ل�شيد غالب عمر �حمد �ل�شماك 

00012500000000000000001250�شعادة �لدكتور �ملهند�س حممد خري �حمد �بو قدي�س 
00000000000019423741942374عطوفة �ملهند�س بالل  ح�شن �حمد  �ملومني 

000550000006500000109400000170900�ملجمــوع �لعـــام

* مكافاآت ع�شوية عن �لعام 2009 �شرفت خالل �لعام 2010, �أما مكافاآت �أع�شاء �لمجل�س عن عام 2010 ف�شيتم 
تحديدها وتوزيعها بعد �إقر�ر �لح�شابات �لختامية من قبل �لهيئة �لعامة وح�شب �أحكام قانون �ل�شركات.
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نبذة تعريفية عن اأع�ساء مجل�س الإدارة واإدارة ال�سركة التنفيذية

معالي المهند�س   عزمي محمد م�سطفي ال�سعيد الخري�سات
 رئي�س مجل�س الدارة  اعتبارًا من 2010/1/20 

 2009/12/23 الع�سوية:  • تاريخ 
الولدة: 1956/9/24 • تاريخ 

 • ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: ماج�ستير هند�سة كهربائية ) قوى(  1984            
                                                                  بكالوريو�س هند�شة /1982         

العملية:  الخبرات  • ابرز 
2007 - حتى �ألن مدير عام �ملوؤ�ش�شة �لدولية ل�شت�شار�ت �لطاقة 

2003/10/25 – 2006/11/22 وزير للطاقة و�لرثوة �ملعدنية 
2003/4/1- 2003/10/24 مدير عام م�شفاة �لبرتول �لأردنية
2001/9- 2003/3/31 �مني عام وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية

1996- 2001  مدير مديرية �لطاقة �ل�شناعية /وز�رة �لطاقة  و�لرثوة �ملعدنية
1989 - 1996   رئي�س ق�شم در��شات فنية / �شركة �لكهرباء �لوطنية / �شلطة �لكهرباء �لوطنية �شابقا  

1982  -  1989  مهند�س نقل وتخطيط / �شركة �لكهرباء �لوطنية  
 2001-2006 رئي�شاً وع�شو�ً يف جمل�س �إد�رة عدة �شركات 
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ع�شو يف جمل�س �إد�رة  �شركة كهرباء �ململكة
ع�شو يف جمل�س �إد�رة �شركة توزيع �لكهرباء

�سعادة الدكتور عدنان محمد ح�سن �سعد اأبو �سحادة 
ع�سو 

   
�سعادة ال�سيد اأ�سامة منير عو�س فتالة

نائب  رئي�س مجل�س الإدارة اعتبارا من  2010/6/6

تاريخ الع�سوية: 2010/5/5 • 
 تاريخ الولدة: 1966 • 

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج : بكالوريو�س في علم �لحا�شوب /1987 •

ابرز الخبرات العملية:  • 
2010 ولغاية �لآن �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة كهرباء �ململكة )�لأردن( 

 2008-2010  �لنائب �لأول للرئي�س )�لرئي�س �لتنفيذي للعمليات ( �ر�مك�س
2005-2008  �لنائب �لأول للرئي�س )�لرئي�س �لتنفيذي لالإ�شرت�تيجية ( �ر�مك�س

2001- 2005 نائب �لرئي�س )�ل�شرق �لأدنى و�شمال �أفريقيا( �ر�مك�س
1998-2001 نائب �لرئي�س -  �ل�شرق �لأدنى �ر�مك�س

1994-1998 مدير �إقليمي �ر�مك�س �لأردن
1992-1994 مدير �ملحطة – نيويورك )�ر�مك�س(

 ع�شو يف جمل�س �إد�رة �شركة توزيع �لكهرباء

تاريخ الع�سوية : 1	/2008/7 • 
 تاريخ الميالد: 1944 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج : دكتور�ه في �لبتروكيماويات /1976 •

                                                                     ماج�شتري يف �لبرتوكيماوبات/ 1973
                                                                       بكالوريو�س هند�شة كيماوية /1967

العملية:  الخبرات  ابرز   •
2003  وحتى �لن مدير عام �ل�شركة �ل�شرقية للتجارة و�ملقاولت يف �لأردن. 

1990 – 2003  مدير عام ل�شركات خمتلفة عامله يف جمال �لنفط  و�لغاز يف  دول �لكويت,�لأردن ,  قطر  �أبو ظبي.
1983 – 1990 خبري للطاقة يف منظمة �لأوبك ثم م�شت�شار ل�شركات  نفطية   يف �لكويت 

1977 – 1983 رئي�س ق�شم �لبرتول يف معهد �لكويت لالأبحاث �لعلمية 
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�سعادة  المهند�س "محمد اأمين" عارف فريحات
 ع�سو

�سعادة ال�سيد  خالد محمد عودة القرعان
 ع�سو  

تاريخ الع�سوية: 4/8/	200 • 
تاريخ الميالد  : 1960 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�شة كهربائية /1988 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
2006/7- حتى �لآن مدير عام �شركة توزيع �لكهرباء

1989 – 2006/7  �شركة �لكهرباء �لوطنية – �شلطــة �لكهرباء  �لأردنية ) �شابقاً ( عمل خاللها يف جمال          
مهند�س  من  وظيفية  مو�قع  عدة  يف  بالعمل  وتدرج  �لكهربائية,  �لأنظمة  تخطيط 

كهربائي �إىل م�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �لتخطيط

تاريخ الع�سوية : 1	/2008/7 •
 تاريخ الميالد: 1966 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج:  ماج�شتير �إد�رة �أعمال/ 1990 •

                                                                      بكالوريو�س محا�شبة /1988
ابرز الخبرات العملية:  • 

2007  - حتى �ألن  مدير مايل يف �شركة  �لأردن دبي كابيتال /عمان
2005 - 2007        مدير مايل ل�شركة HMBS / عمان

 CFO / 1999 -  2005       مدير مايل يف جمموعة نقل
1996 - 1999         مر�قب مايل ملجموعة  OLE Holdings  / دبي  /�لإمار�ت 
1994 - 1996        مدير مايل و�إد�ري ل�شركة �ل�شرق �لأو�شط للتعليب /عمان

1991 - 1994        مدقق ح�شابات ل�شركة �آرثر �أندر�شون و�شركاه –عمان 

ع�شو يف جمل�س �إد�رة �شركة توزيع �لكهرباء
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�سعادة ال�سيد ح�سن مروان ح�سن البيطار 

 ع�سو 

عطوفة المحامي "عبدالروؤوف" اأر�سيد علي التل 
 ع�سو

تاريخ الع�سوية : 1	/2008/7 • 
 تاريخ الميالد: 1975 • 

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج : ماج�شتير �إد�رة �أعمال /1998 •                                          
                                                                       بكالوريو�س �إد�رة وت�شويق /1997

ابرز الخبرات العملية:  • 
2008/7 – ولغاية �ألن نائب �لرئي�س �لتنفيذي لتطوير �لإعمال و�لتخطيط  �ل�شرت�تيجي/ 

                                       �شركة  �مل�شثمرون  �لعرب �ملتحدون 
2004/09  - 07 /2008 مدير خدمات �مل�شرتكني و�لتخطيط  �ل�شرت�تيجي  /�شركة زين, مدير �إد�رة  

MTC لت�شويق ل�شركة�                                       
                                                          DHL 2004/4 – 2004/09 مدير �إد�رة �لت�شويق و�ملبيعات ل�شركة  �لربيد �ل�شريع

2000/5 -  2004/04  مدير �ملبيعات �لإقليمي / �شركة �ور�جن / �لأردن
1998/11 – 2000/05 مدير د�ئرة �لت�شويق و�لتطوير ومدير د�ئرة  ت�شغيل �مل�شروبات �لباردة �شركة 

                                     كوكا كول /�لأردن 
1998/8- 1998/11 مدير م�شروع / وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة 

تاريخ الع�سوية: 2007/8/5 • 
تاريخ الميالد: 9	19 •

 . ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: دبلوم در��شات عليا في �ل�شريعة �لإ�شالمية /1970 •
                                                                      بكالوريو�س قانون /1967. 

ابرز الخبرات العملية: • 
2007/7- وحتى �لآن رئي�س بلدية �إربد �لكربى 

1999 -   2007/7 حمامي وع�شو �حتاد كرة �لقدم �لأردين 
1995- 1999 رئي�س بلدية �إربد 

1981 – 1992 رئي�س �لنادي �لعربي /�إربد وع�شو يف نقابة �ملحامني ورئي�س �للجنة �لثقافية يف  �لنقابة .
1975 – 1981 حمامي

1971 – 1975 حمرر م�شوؤول يف جريدة �للو�ء
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عطوفة الدكتور عبد اهلل را�سد �سالمة العرقان
 ع�سو

�سعادة المهند�س ح�سين فالح خ�سر اأبو ال�سيح 
 ع�سو

تاريخ الع�سوية: 1	/2008/7 • 
تاريخ الميالد: 	196 •

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: دكتور�ة علوم �شيا�شية 2004 • 
                                                                     ماج�شتير علوم �شيا�شية 1997

                                                                    بكالوريو�س تربية ريا�شية 1985
ابرز الخبرات العملية:

2007/8- وحتى �لآن رئي�س بلدية �ملفرق �لكربى 
2001 -   2006 حما�شر غري متفرغ يف عدد من �جلامعات و�لكليات �لأردنية 

1983- 2001  �لقو�ت �مل�شلحة �لأردنية  

تاريخ الع�سوية: 2007/8/8 • 
تاريخ الميالد: 1972 •

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�شة زر�عية -1995 • 

ابرز الخبرات العملية:
2007/8/1 وحتى  �لآن رئي�س بلدية �لرمثا �جلديدة 

2003- 2007/8/1 نائب رئي�س بلدية �لرمثا �جلديدة  
1995- 2007 �أعمال خا�شة يف جمال �لتجارة 
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 عطوفة الأ�ستاذ الدكتور �سلطان توفيق اأبو عرابي العدوان  
ع�سو 

�سعادة المهند�س  بالل ح�سن احمد المومني 
\ع�سو

تاريخ الع�سوية:15 /	/2009 •
تاريخ الميالد  :  1950 •

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج:  دكتور�ه كيمياء  / 1982 •    
                                                                      ماج�شتير كيمياء /  1977

                                                                      بكالوريو�س كيمياء / 1973
 •    اأبرز الخبرات العملية :

3 /2009 – حتى �لآن   رئي�س جامعة �لريموك
2005- 2009  رئي�س جامعة �لطفيلة �لتقنية 

2002–2005 رئي�س جامعة �ربد �لأهلية 
2001-2002 عميد �شوؤون �لطلبة /جامعة �لريموك 

1998-2001  رئي�س ق�شم �لكيمياء / جامعة �لريموك 
1987 – 1989 مدير �لن�شاط �لثقايف / جامعة �لريموك 
1982 – 1987 �أ�شتاذ  و�أ�شتاذ م�شارك / جامعة �لريموك 

1975 – 1982 م�شاعد بحث وتدري�س / جامعة مي�شجان /�مرييكا  

تاريخ الع�سوية : 2010/9/26 •
تاريخ الولدة: 1960 • 

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج : بكالوريو�س هند�شة مدنية / جامعة ط�شقند /1984 •

ابرز الخبرات العملية:  • 
2010/9/26  -- ولغاية �ألن رئي�س بلدية جر�س �لكربى

2010/3/24 – 2010/9/26   م�شاعد �أمني عام وز�رة �لبلديات لل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية
2004/6/3- 2010/3/24مدير د�ئرة �خلدمات و�لأ�شغال �لهند�شية يف وز�رة �ل�شوؤون �لبلدية.

2002- 2004   مدير �ل�شوؤون �لبلدية ملحافظة مادبا
1996 – 2002  مدير �ل�شوؤون �لبلدية ملحافظة �لزرقاء

1995 – 1996  مدير �ل�شوؤون �لبلدية يف لو�ء بني كنانة
1987-  1995  مهند�س يف وز�رة �ل�شوؤون �لبلدية .

1986- 1987   مهند�س يف �لقطاع �خلا�س
1984 – 1986  �لقو�ت �مل�شلحة �لأردنية
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نبذة تعريفية عن اإدارة ال�سركة التنفيذية

المهند�س مازن حكمت مو�سى مرجي 
م�ساعد المدير العام ل�سوؤون التطوير والمعلوماتية 

�سعادة  المهند�س احمد علي �سعد ذينات
 مدير عام ال�سركة 

تاريخ التعيين: 1982 •
تاريخ الميالد  :  1956 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�شة كهربائية/ 1978 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
1982 – حتى �لآن �شركة كهرباء حمافظة �إربد / تدرج يف عدة مو�قع وظيفية �بتد�ًء من مهند�س كهربائي  

                                      و�نتهاًء مب�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �لتطوير و�ملعلوماتية 
 1978 – 1982 مهند�س كهربائي يف �شلطة �لكهرباء �لأردنية )�شابقاً( 

تاريخ التعيين  1984 •  
تاريخ الميالد: 1944 •

ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: ماج�شتير هند�شة كهربائية/ 1975     •          
                                                                      بكالوريو�س هند�شة كهربائية 1973

ابرز الخبرات العملية: • 
3/ 2002  –   حتى �لآن  مدير عام �شركة كهرباء حمافظة �ربد 

1984 – 3/ 2002 �شركة كهرباء حمافظة �ربد تدرج يف عدة  مو�قع وظيفية �بتد�ء من رئي�س  ق�شم �ل�شيانة  
                             و�لت�شغيل و�نتهاء مبدير د�ئرة �ملناطق 

1975 – 1984 مدير م�شاريع يف �شركة )telefunken aeg(  /�أملانيا وممثل ملديرية تقنية �ل�شغط �لعايل يف �ل�شركة  
1965 -1969 مدر�س يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم / م�شاغل �لكهرباء 

ع�شو جمل�س �إد�رة يف �شركة توزيع �لكهرباء  
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المهند�س "عبد المهدي" اأحمد الأحمد العمري
 م�ساعد المدير العام ل�سوؤون الت�سميم والتنفيذ

تاريخ التعيين:1980 •
تاريخ الميالد  :  1955 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�شة كهربائية / 1980 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
1980 – حتى �لآن     �شركة كهرباء حمافظة �إربد / تدرج يف عدة مو�قع وظيفية �بتد�ًء من مهند�س  

                                  كهربائي و�نتهاًء مب�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �لت�شميم و�لتنفيذ

المهند�س جهاد ح�سين محمد رو�سان 
 م�ساعد المدير العام ل�سوؤون ال�سيانة والت�سغيل

تاريخ التعيين:1979 •
تاريخ الميالد  :  1955 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�شة كهربائية / 1979 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
1979 – حتى �لآن    �شركة كهرباء حمافظة �إربد / تدرج يف عدة مو�قع وظيفية �بتد�ًء من مهند�س 

                                  كهربائي متدرب و�نتهاًء مب�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �ل�شيانة و�لت�شغيل

المهند�س"محمد نبيل""عبد الرحيم" القا�سم ب�سول
  م�ساعد المدير العام ل�سوؤون المناطق

تاريخ التعيين :1979 •
تاريخ الميالد  : 	195 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�شة كهربائية / 1979 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
1979 – حتى �لآن  �شركة كهرباء حمافظة �إربد /  تدرج يف عدة مو�قع وظيفية ,  �بتد�ًء من مهند�س كهربائي 

                                و�نتهاًء مب�شاعد �ملدير �لعام ل�شوؤون �ملناطق
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عدنان خلف مطر الدومي
 م�ساعد المدير العام لل�سوؤون الإدارية

فايز �سيتان "عبد القادر" القوا�سمه
م�ساعد المدير العام لل�سوؤون المالية والتجارية

تاريخ التعيين:1982 •
تاريخ الميالد  :  1959 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج : بكالوريو�س �إد�رة �أعمال / 1989 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
1982 – حتى �لآن  �شركة كهرباء حمافظة �إربد / تدرج يف عدة مو�قع وظيفية من �إد�ري  و�نتهاًء مب�شـاعد 
                             �ملدير �لعام لل�شوؤون �لإد�رية , كما ويعمل �أمني �شــــــــــــر جمـــــــل�س �لإد�رة و�للجنة �ملاليــــــــــة 
                             و�لإد�رية  ع�شو يف جلنة تنميـــــــــــــــة �ملو�رد �لب�شرية �ملنبثقة عن �لحتـــــــــاد �لعربي ملنتجي    

                             وموزعي  �لكهرباء منذ عام 2003 ول يز�ل.

تاريخ التعيين:	200 •
تاريخ الميالد  :  1958 •
ال�سهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س محا�شبة / 1981 •

اأبرز الخبرات العملية : • 
2003 – حتى �لآن  �شركة كهرباء حمافظة �إربد �بتد�ًء من مدير �لد�ئرة �ملالية و�نتهاًء مب�شاعد �ملدير  

                              �لعام لل�شوؤون �ملالية  و�لتجارية, كما يعمل �أمني �شر جلنة �لعطاء�ت �ملركزية.
2000-2003 عمل خا�س

1988-2000 موؤ�ش�شة �جلري�شي خلدمات �لكمبيوتر  و�لت�شالت – �ل�شعودية – تدرج يف عدة منا�شب  
                     وظيفية منها:  رئي�س ح�شابات �إىل مدير مايل �إىل مر�قب مايل .

1983-1988  طالل �أبو غز�له و�شركاه لتدقيق   �حل�شابات – مدقق ح�شابات.
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�لعقود و �لم�شاريع و �لرتباطات �لتي عقدتها �ل�شركة �لم�شدرة مع �ل�شركات �لتابعة �أو �ل�شقيقة �أو �لحليفة 
�أو رئي�س مجل�س �لإد�رة �أو �أع�شاء �لمجل�س �أو �لمدير �لعام �أو �أي موظف في �ل�شركة �أو �أقاربهم .

وفق �أحكام قانون �ل�شركات , قامت �ل�شركة باإحالة عطاءين على �شركة توزيع �لكهرباء , وح�شب �لجدول �لتالي:

وبا�شتثناء ما ورد �أعاله ل يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو �رتباطات عقدتها �ل�شركة �لم�شدرة مع �ل�شركات �لتابعة �أو  
�ل�شقيقة �أو �لحليفة �أو رئي�س مجل�س �لإد�رة �أو �أع�شاء �لمجل�س �أو �لمدير �لعام �أو �أي موظف في �ل�شركة �أو �أقاربهم . 

�أتعاب مدقق �لح�شابات
بلغ مجموع �أتعاب مكتب طعمه �أبو �ل�شعر لتدقيق �لح�شابات )12760( دينار�ً عن �ل�شنة �لمالية 2010.

�لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �لحكومة �أو �لمنظمات �لدولية �أو غيرها �لتي لها �أثر مادي على عمل �ل�شركة �أو 
منتجاتها �أو قدرتها �لتناف�شية 

تعرفة  تعديل   تم  حيث   2010/01/16 بتاريخ  �لكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  من  �لمقرة  �لكهربائية  �لتعرفة   -
�شعر�لجملة للطاقة �لكهربائية �لمباعة من �شركة �لكهرباء �لوطنية �إلى �شركة كهرباء محافظة �إربد, حيث �أ�شبحت 

تعرفة �لطاقة �لنهارية )47( فل�س وتعرفة �لطاقة �لليلية )37( فل�س , وتعرفة �لحمل �لأق�شى )3.790( دينار�ً.  
- تعليمات تكاليف �لتو�شيل رقم )1( لعام 2007 �ل�شادرة عن هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء بتاريخ 2007/01/16, وتم 

تطبيقها �عتبار� من 2007/01/01.
�لحماية �لحكومية  �أو �لمتياز�ت �لتي تتمتع بها �ل�شركة �أو �أي من منتجاتها بموجب �لقو�نين و�لأنظمة 

�أو غيرها
- قانون �متياز �ل�شركة رقم )1( ل�شنة 1961 , و�لذي �شدر بتاريخ 1961/2/16وينتهي بتاريخ 2011/2/15 ووفقاً للمادة 
�لثالثة من قانون �متياز �ل�شركة رقم )1( ل�شنة1961 فان جميع ما ت�شتورده �ل�شركة لمن�شاآتها و�أعمالها ومعد�تها 

و�آلتها معفاة من �لر�شوم �لجمركية ومن كافة �لر�شوم �لأخرى .
- قانون �لكهرباء �لعام �لموؤقت رقم)64( لعام 2002 و�لذي �شدر, بتاريخ 2002/8/27, بهدف تطوير قطاع �لكهرباء 

في �لمملكة. 
,و�ل�شارية   2008/07/02 بتاريخ  �لكهرباء  قطاع  تنظيم  هيئة  عن  �ل�شادرة  بالتجزئة  و�لتزويد  �لتوزيع  رخ�شة   -

�لمفعول لمدة )25( عاماً من تاريخ �شدورها.
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ل يوجد �أي بر�ء�ت �ختر�ع �أو حقوق �متياز ح�شلت عليها �ل�شركة.

تطبيق معايير �لجودة 

 ISO  9001-2000 �إد�رة �لجودة      تقوم �ل�شركة بتطبيق معايير �لجودة �لدولية وقد ح�شلت على �شهادة نظام 
بتاريخ 02 /2007/08, وتم تجديد �ل�شهادة لمدة ثالثة �شنو�ت �عتبار� من 2010/8/1.

�لو�شع �لتناف�شي لل�شركة �شمن قطاع ن�شاطها 

ل يوجد مناف�س لل�شركة �شمن قطاع ن�شاطها وذلك بموجب قانون �متيازها رقم )1( ل�شنة 1961 وبموجب رخ�شة 
�لتوزيع و�لتزويد بالتجزئة �ل�شادرة عن هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء.

درجة �لعتماد على موردين محددين/�أو عمالء رئي�شيين

)محلياً �أو خارجياً(

ن�سبة التعامل من اإجمايل مبيعات واإيرادات ال�سركةا�سم املوردالرقم
89%�شركة �لكهرباء �لوطنية1

�لمخاطر �لتي تتعر�س �ل�شركة لها

ل يوجد مخاطر من �لممكن �أن تتعر�س �ل�شركة لها خالل �ل�شنة �لمالية �لالحقة ولها Ó تاأثير مادي عليها.
. Ó ل توجد عمليات ذ�ت طبيعة غير متكررة حدثت خالل عام )2010( ل تدخل �شمن �لن�شاط �لرئي�شي لل�شركة

م�شاهمات �ل�شركة

تمتلك �ل�شركة )719 286( ح�شة/دينار في �شركة �شناعة �لمعد�ت �لكهربائية من مجموع ح�ش�س �ل�شركة �لبالغة 
)2.5( مليون ح�شة/دينار, علماً باأن قيمة �لح�شة �لو�حدة دينار�ً �أردنياً و�حد�ً 

�ل�شركات �لتابعة لل�شركة
ل يوجد �شركات تابعة لل�شركة .

حجم �ل�شتثمار �لر�أ�شمالي لل�شركة
بلغ حجم �ل�شتثمار �لر�أ�شمالي لل�شركة عن �ل�شنة �لمالية 2010 )14.745( مليون دينار
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تطبيق قو�عد حوكمة �ل�شركات
تقوم �ل�شركة بتطبيق كافة قو�عد حوكمة �ل�شركات با�شتثناء مايلي : 

�ل�شركة  �إد�رة  • مجل�س 
�لف�شل �لثاني :�للجان �لتي ي�شكلها مجل�س �لإد�رة

 - لجنة �لتر�شيحات و�لمكافاآت : تناط مهام وم�شوؤولية هذه �للجنة باللجنة �لمالية �لإد�رية �لمنبثقة عن مجل�س 
�إد�رة �ل�شركة 

�لعامة  �لهيئة  • �جتماعات 
       �لقاعدة رقم )1 ( / بند 3  - �لتز�م �ل�شركة بتطبيق تعليمات قانون �ل�شركات �لأردني 

       �لقاعدة رقم )2 ( / بند 6–  �لتز�م �ل�شركة بتطبيق تعليمات قانون �ل�شركات �لأردني  
      �لقاعدة رقم )4 (    بند/5 -  تم �نتخاب مجل�س �إد�رة �ل�شركة بتاريخ 2008/7/31 قبل تطبيق  قو�عد �لحوكمة 

�لم�شاهمين  • حقوق 
�أ- �لحقوق �لعامة 

�لقاعدة رقم )1(/ بند 6 - تلتزم �ل�شركة بتطبيق تعليمات قانون �ل�شركات بتوزيع �لأرباح خالل )45( يوم 
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�لم�شوؤولية �لجتماعية
�ل�شركة  و��شلت  �لقدر  وبنف�س  مناطق عملها,  كافة  في  �لمتكاملة  �لكهربائية  �لخدمات  تقديم  على  �ل�شركة  د�أبت 
�لأعمال �لجتماعية  �أنماط من  �إن�شاني و�جتماعي هدفت من ذلك تقديم  ذ�ت طابع  و�أن�شطة  عملها في مجالت 
و�لخيرية باعتبارها �أعمال هامة في مجالت �لتنمية و�لتقدم, كونها تتكامل مع جهود �ل�شركة �لم�شتمرة للنهو�س 
�لمجالين  في  بر�مجها  وتعددت  �ت�شعت  ,حيث  مختلفة  بادو�ر  �لقيام  �ل�شركة  ��شتطاعت  فقد  �لب�شري,  بالعن�شر 

�لإن�شاني و�لإجتماعي بهدف تو�شيع قاعدة �لم�شتفيدين من �أبناء �ل�شركة و�أبناء �لمجتمع �لمحلي.
�أ�شلوب �لتفاهم و�لثقة و�لتعاون, ��شتمرت �ل�شركة �لقيام  ومو��شلة لهذ� �لنهج �لذي تبنته �ل�شركة و �لمبني على 
بم�شوؤوليتها �لجتماعية  ح�شب �إمكانياتها وقدر�تها تجاه مجتمعيها �لمحلي و�لد�خلي تعبير�ً عن �لنتماء �لحقيقي 
للوطن �لحبيب, وقد تمثل ذلك عبر م�شارين, �لأول خدمة �لمجتمع �لمحلي و�لثاني خدمة مجتمع �ل�شركة �لد�خلي 
)�لموظفين(, فعلى م�شار خدمة �لمجتمع �لمحلي عملت �ل�شركة على �لإ�شهام في �لتنمية �لقت�شادية �ل�شاملة في 
مناطق عملها من خالل تقديم خدمات كهربائية موثوقة للمو�طنين,  �لمحافظة على �لبيئة ,دعم ورعاية �أن�شطة 
�جتماعية متنوعة ,دعم جهات وبر�مج خيرية , �لإ�شهام في دعم �لق�شايا �لمتعلقة بالكهرباء و�لأمن و�ل�شالمة �لعامة 
�لكهرباء و��شتخد�ماتها �لآمنة بم�شاركة هيئة  ��شتهالك  �إقامة مهرجان تر�شيد  وبحوث ودر��شات تطوير �لطاقة, 
تنظيم قطاع �لكهرباء, بهدف ن�شر �لوعي و�لمعرفة بين �أطياف �لمجتمع بتر�شيد �ل�شتهالك و�ل�شتخد�م �لآمن 
�أعمارهم من)14-8(  �ألفي طالب وطالبة من طلبة �لمد�ر�س تر�وحت  للكهرباء ,حيث ��شتهدف �لمهرجان حو�لي 
عام, وجاء هذ� �لمهرجان تتويجا للتعاون �لبناء بين �ل�شركة وهيئة تنظيم قطاع �لكهرباء ووز�رة �لتربية و�لتعليم. 
�إيجاد بيئة عمل د�فعة ومنا�شبة  �أما على م�شار خدمة مجتمع �ل�شركة �لد�خلي )�لموظفين( ,عملت �ل�شركة على 
ومحفزة لالإبد�ع و�لبتكار ورفع كفاءة �لأد�ء ,�عتماد مبادئ وقيم �أخالقيات �لعمل )مدونة �ل�شلوك �لوظيفي( بعد 
�لأن�شطة �لجتماعية للموظفين  �لوظيفية, تنظيم  �لم�شتويات  �لموظفين بها وتوزيعها عليهم وبمختلف  تعريف 
باأن�شطة �ل�شركة �لمختلفة كل في مجال تخ�ش�شه لتقديم �لخدمة �لأمثل و�لأكمل لعمالء  و�لحمالت �لتوعوية 

�ل�شركة.
ن�شاطات �ل�شركة في خدمة �لمجتمع

يبرز دور �ل�شركة في تاأدية ر�شالتها في خدمة �لمجتمع �لمحلي دعما لالقت�شاد �لوطني, من خالل توفير فر�س 
�لتدريب للمهند�شين حديثي �لتخرج �لو�فدين عن طريق وز�رة �لإ�شغال �لعامة و�لإ�شكان ونقابة �لمهند�شين �لأردنيين 
�لتخ�ش�شات  مختلف  من  �لمجتمع  وكليات  �لجامعات  وطلبة  تخ�ش�شاتهم,  مجال  في  و�لمعرفة  �لخبرة  لإك�شابهم 
لغايات �لتخرج, وطالب مر�كز موؤ�ش�شة �لتدريب �لمهني وطلبة �لمد�ر�س و�أبناء �لمجتمع �لمحلي لإك�شابهم �لخبرة 
�لعملية و�لمعرفية كٌل في مجال تخ�ش�شه . حيث تم في عام 2010 تدريب )9( مهند�شين و)103( طالباً على مقاعد 

�لدر��شة و)31( طالب من مر�كز ومد�ر�س مهنية و)3( متدربين من مركز �إر�دة و)6( متدربين بعقود. 
كما قامت بالتعاون مع برنامج �إنجاز لتدريب طلبة �لمد�ر�س , حيث تم �إيفاد )27( موظفاً متطوعاً لإلقاء محا�شر�ت 
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تثقيفية في مجالت �لإد�رة و�لقت�شاد لطلبة �لمد�ر�س , من �أجل �لم�شاهمة في بناء وتنمية قدر�ت �ل�شباب للعب 
دور �أكثر فاعلية في �لقت�شاد �لوطني .

�لعام 2008, وتم  �أو�خر  �ل�شركة في  �لريا�شية في  �لريا�شة و�ل�شباب, حيث ن�شاأت �لحركة  �ل�شركة بدعم  كما تقوم 
�أقامتها بع�س �لجهات في  �لتي  �لريا�شية  �ل�شركة �شارك في بع�س �لبطولت  ت�شكيل فريق كرة قدم من موظفي 
محافظة �ربد , وي�شرف على تدريب �لفريق نخبة من موظفي �ل�شركة �لذين لعبو� في �شفوف �لمنتخب �لوطني 

و�أندية �لدرجة �لممتازة .

وتاأكيد�ً لدور �ل�شركة في �لندماج و�لتفاعل و�لتو��شل مع �لمجتمع �لمحلي �شاركت �ل�شركة �أبناء مجتمعها �لمحلي 
و�لموؤ�ش�شات  �لخيرية  �لجمعيات  تلعبه  �لذي  �لحيوي  �لدور  ولأهمية   , و�لدينية  �لوطنية  �لمنا�شبات  كافة  باإحياء 
�لعامة و�لخا�شة و�لأندية �لريا�شية و�ل�شبابية في خدمة وتنمية �لمجتمع �لمحلي وكذلك �لندو�ت و�لموؤتمر�ت 
قيمة  بلغت  حيث  و�لمادي   �لعيني  �لدعم  تقديم  عن  ف�شال  ن�شاطاتها  في  فاعاًل  ح�شور�ً  لل�شركة  كان  �لعلمية, 
�لتبرعات �لتي قدمتها �ل�شركة في عام 2010)23731.168 ( دينار مقابل  )23423.908( دينار في عام 2009, وح�شب 

�لتفا�شيل �لمو�شحة بالجدول �لتالي:

الإي�ساح20092010 دينارفل�سدينارفل�س
جامعة �لريموك / موؤمتر�ت وندو�ت علمية 0001350000950
�جلامعة �لها�شمية 000150000000
�أندية وملتقيات ثقافية و�جتماعية و�شبابية 00038750005850
وحماية 00024000001775 باملعاقني  عناية  ومر�كز  و�أهلية  خريية  جمعيات 

�لأ�شرة ومر�كز �ل�شلل �لدماغي
مو�د عينية   908443568703
)متفرقة ( حالت �إن�شانية 00078201003269
طرود خريية000598550010554
�جلمعية �لأردنية للبحث �لعلمي000250000000
جامعة �لبلقاء �لتطبيقية /كلية �لح�شن000150000000
محافظة �ربد/م�شاركة في �حتفالت000000000196
مكافاأة متفوقي جامعة �لريموك كلية �لهند�شة 0001000000000
مد�ر�س وز�رة �لرتبية و�لتعليم000000000220
�مل�شاركة يف م�شابقة �مللكة علياء000000000213
�ملجموع �لكلي9082342316823731
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م�ساهمة ال�سركة في خدمة البيئة وال�سالمة العامة وال�سحة المهنية
�لعاملين  لدى  �لمهنية  �لثقافة  لتطوير  �لمدعمة  و�لتقنية  و�لفنية  �لمالية  �لإمكانيات  توفير  على  �ل�شركة  عملت 
وتنظيم �لعديد من �لبر�مج و�لدور�ت �لتدريبية و�لأن�شطة �لتوعوية للموظفين في هذ� �لمجال بالتعاون مع �لجهات 
�لمخت�شة في مناطق عملها , �إ�شافة �إلى متابعة �لعمال في �أماكن عملهم للتاأكيد عليهم وتوجيههم بوجوبية ��شتخد�م 
عدد و�أدو�ت �ل�شالمة �لعامة �أثناء تاأديتهم لأعمالهم للحد من �إ�شابات �لعمل وحماية �لأرو�ح و�لممتلكات , مما كان له 

�لأثر �لفعال في زيادة �لإنتاجية وتحقيق م�شتويات عالية في جودة �لأعمال �لمنجزة .

وجنبا �إلى جنب جاء �هتمام �ل�شركة في �لبيئة و�شالمتها من �جل �لمحافظة على �شحة �لعاملين و�ل�شحة �لعامة 
وذلك بخف�شها ��شتخد�م �لمو�د ذ�ت �ل�شرر �ل�شلبي على �لبيئة , بالإ�شافة �إلى مو�كبة وتطبيق �لتعليمات �لبيئية �ل�شادرة 
عن �لجهات ذ�ت �لخت�شا�س في �لمجال �لبيئي ل�شتخد�مات �لطاقة �لكهربائية ي�شاف �إلى ذلك ن�شر �لوعي و�لثقافة 
�أقامتها  �لتي  �لبيئة و�ل�شحة �لمهنية  �لندو�ت وور�س �لعمل في مجال  �لعاملين من خالل �لم�شاركة في  �لبيئية لدى 

�لجمعية �لأردنية لحماية �لبيئة و�لتي ت�شارك �ل�شركة  بع�شويتها .

وفي ذ�ت �ل�شياق, قامت �ل�شركة ببناء نظام متكامل و�أهد�ف مبنية على �شيا�شة �ل�شركة لإد�رة �لبيئة  و�ل�شالمة و�ل�شحة 
�لمهنية لتحقيق متطلبات �لمو��شفة �لعالمية �لخا�شـــــة بالبيئـــــــــة )ISO 14001:2004( و�لمو��شفة �لعالمية �لخا�شة 
بال�شالمة و �ل�شحة �لمهنية )OHSAS 18001:2007 ( ولتحقيق �لمتطلبات �لقانونية �ل�شادرة عن �لوز�ر�ت �لمعنية 
و�لمتطلبات �لخا�شة برخ�شة توزيع �لطاقة �لكهربائية �ل�شادرة عن هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء ومتطلبات �لبنك �لدولي 

�لمتعلقة بكافة �أن�شطة �ل�شركة و�لتي توؤثر على �لبيئة و�ل�شالمة و�ل�شحة �لمهنية.

وفي �شوء ما ورد �أعاله تمّكنت �ل�شركة من �لح�شول على �شهادتي �لبيئة )ISO 14001:2004( و �ل�شالمة و�ل�شحة 
�لبيئة  �إد�رة  نظام  لتطبيقها  �لعالمية   )SGS( �شركة  قبل  من  ,وت�شجيلهما   )  OHSAS 18001:2007( �لمهنية 

و �ل�شالمة و �ل�شحة �لمهنية. 

وكما قامت �ل�شركة بو�شع و�عتماد �شيا�شة خا�شة بالبيئة و�ل�شالمة و�ل�شحة �لمهنية, تم ن�شرها لكافة �لموظفين 
و�ل�شحة  و�ل�شالمة  �لبيئة  �أهد�ف  تحقق  عمل  بر�مج  و  خطط  وتطبيق  �ل�شركة,  مع  �لعالقة  و�أ�شحاب  و�لمتعاملين 
�لمهنية, ومن هذه �لخطط و�لبر�مج �إجر�ء خم�شة تمارين �إخالء تحت �لإ�شر�ف �لمبا�شر من قبل كو�در �لدفاع �لمدني 
�لعام  �شمن مناطق عمل �ل�شركة, تطبيق تعليمات وز�رة �لبيئة في �لتعامل مع ت�شرب زيت �لمحولت في م�شتودع �لنفايات 
�لخطرة في حو�شا , بالإ�شافة �إلى تبادل �لمعرفة و�لخبرة مع �شركتي كهرباء �لمملكة وتوزيع �لكهرباء من �جل �لحد 
�لكهرباء  وتوزيع  �ربد  ل�شركتي كهرباء محافظة  �لتابعة  �لكهربائية  �ل�شبكات  �لكهربائي على  �ل�شعق  و�لتحكم بحو�دث 

حيث تم ت�شكيل لجنة �شالمة م�شتركة لغايات �لدر��شة وتقديم �لتو�شيات �لمنا�شبة ب�شاأنها.
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�لتفاعل مع �لمجتمع �لمحلي



38
2010

39
2010

الهيكل التنظيمي

دائرة التدقيق الداخلي

المدير العام

مجل�س الإدارة

ادارة �سوؤون ال�سيانة والت�سغيل

اإدارة �سوؤون التخطيط والدرا�سات

ادارة �سوؤون التطوير والمعلوماتية

اإدارة ال�سوؤون الإدارية

اإدارة �سوؤون المناطق

ادارة �سوؤون الت�سنيع واللوازم

ادارة �سوؤون الت�سميم والتنفيذ

ادارة ال�سوؤون المالية والتجارية



40
2010

تمّكنت �ل�شركة في هذ� �لمجال من تحقيق �لعديد من �لنجاز�ت بغية تحديث �أ�شاليب �لعمل بما يتو�فق و�إجر�ء�ت 
�لعمل و�لتجاهات �لإد�رية �لحديثة لزيادة د�فعية �لعمل وتح�شين �لأد�ء �لعام من خالل رفع �لكفاءة و�ل�شتغالل 
�لأمثل للمو�رد �لمتاحة ب�شكل �قت�شادي لت�شهيل وت�شيير تقديم �لخدمة �لمثلى لم�شتركيها في وقت قيا�س وتتمثل 

هذه �لنجاز�ت فيما يلي : 

التاأمين ال�سحي

يعتبر  �لتامين �ل�شحي من �أهم  �أحد �لخدمات �لهامة �لتي تقدمها �ل�شركة لموظفيها , لت�شاف هذه �لخدمة �إلى 
�لخدمات �لمميزة �لأخرى �لتي ت�شكل معاً حزمة تاأمينات �جتماعية �شرورية للموظفين وعائالتهم , و�ن �هتمام �إد�رة 

�ل�شركة بمو�شوع �لتامين �ل�شحي ينبع من �شعورها بالم�شوؤولية �لملقاة على عاتقها نحو موظفيها وعائالتهم .
ومن هذ� �لمنطلق وفّرت �ل�شركة �شبكة طبية متميزة  لمعالجة موظفيها في كافة مناطق عمل �ل�شركة, وبف�شل 
��شتقــــر�ر مالي ل�شندوق  �لنفقات و�لمتــــابعة �لحثيثة تمّكنت من تحقيق  و�إتباع �شيا�شات �شبط  �ل�شليمة  �لإجر�ء�ت 
�إلى جانب تقديم خدمات  �لخدمات �لطبية بالرغم من �لرتفاع �لملحوظ �لذي طر�أ على �شوق �لعالج في �لمملكة 

طبية مميزة وذ�ت جودة عالية لموظفيها وعائالتهم .

العالقات العامة

فو��شل  �لمحلي  �لمجتمع  و�أبناء  �ل�شركة  موظفي  خدمة  في  دورها  و�إبر�ز  �لعامة  �لعالقات  على  �لإد�رة  ركزت 
�لطاقة  باأهمية خدمة  �لوعي  ن�شر  �إلى  �لهادفة  ن�شاطاته وحمالته  �لخارجي  �ل�شعيد  على  �لعامة  �لعالقات  ق�شم 
�لكهربائية و�لمحافظة عليها من خالل توزيع �لن�شر�ت �لتوعوية باأهمية �لكهرباء وما تعود به من نفع على �أبناء 
�لمجتمع و�إبر�ز جهود �ل�شركة و�آخر �لم�شتجد�ت �لتي تمر بها  وتنظيم �لندو�ت وور�س �لعمل �لمحلية بالتعاون مع 
�لجهات �لمعنية , بالإ�شافة �إلى تو��شلها �لفعال مع كافة و�شائل �لإعالم , �لأمر �لذي �أدى �إلى تعزيز �أو��شر �لتر�بط 

و�لحتر�م ما بين �ل�شركة وجمهورها �لخارجي.
�أما على �ل�شعيد �لد�خلي , و��شل ق�شم �لعالقات �لعامة تنفيذ �شيا�شة �إد�رة �ل�شركة من خالل م�شاركة موظفي 
�ل�شركة في �أفر�حهم و�أتر�حهم و�إحياء �لحتفالت في �لأعياد �لدينية  و�لوطنية و�لعمالية  و�إقامة ماآدب �لإفطار 
�لرم�شانية , ي�شاف �إلى ذلك �إ�شد�ر مجلة �ل�شركة �لتي عملت على تغطية �أخبار ون�شاطات �ل�شركة بالإ�شافة �إلى 

منا�شبات �لموظفين مما عزز روح �لولء و�لنتماء لدى موظفي �ل�شركة.

اعتماد مبادئ وقيم اأخالقيات العمل في ال�سركة
�إطار حر�س  في  وذلك   , �لوظيفي(  �ل�شلوك  �لعمل )مدونة  �أخالقيات  وثيقة  باعتماد  �ل�شركة  قامت  لقد 
�ل�شركة على خلق بيئة عمل مثالية و�للتز�م باأف�شل �لقيم �لأخالقية و�ل�شلوكية لتحقيق �أهد�فها حيث حملت 
في طياتها مبادئ وقيم �ل�شركة و�لمجتمع من �جل �لمحافظة على �شمعة �ل�شركة وم�شتويات �لأد�ء �لفّعال 
�أعمال  تاأدية كافة  �لأمانة و�لنز�هة و�ل�شفافية في  للتاأكيد على معايير  �ل�شركة  �لعمل لموظفي  و�أخالقيات 

ال�سوؤون الإدارية
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�حتفالت �ل�شركة

�ل�شركة في جميع �أن�شطتها, وتجنب �ل�شلوكيات غير �لأخالقية على جميع �لم�شتويات �لوظيفية . ويلتزم كافة 
موظفي �ل�شركة بتنفيذ بنود �لمدونة بعد �أن تم عقد ندو�ت لهم للتعريف بالمدونة وبنودها .

الموارد الب�سرية
�إلى  تعدتها  بل  �لعمل  �أمور  �شعيد  على  فقط  لي�س  �لموظفين  لمتطلبات  �لكافية  �لعناية  �ل�شركة  �أولت 
�لتو��شل �لم�شتمر مع حاجاتهم �لعملية و�ل�شخ�شية , بهدف توفير وتهيئة �لقوى �لعاملة في �ل�شركة لفهم 
�لثقافة �لجديدة �لتي ت�شمنتها عمليات �لتغيير لمو�جهة �لتحديات �لم�شتقبلية بم�شوؤولية كاملة و��شعين 
ن�شب �أعيننا قيم ومرتكز�ت �ل�شركة في هذ� �لإطار كمنهجية يتم من خاللها تنفيذ عمليات �لتطوير و�لتاأهيل 

و�لإبد�ع و�لتو��شل و�لعمل �لجماعي كعو�مل نجاح حا�شمة في �لمرحلة �لقادمة .
وفي هذ� �ل�شياق , فقد و��شلت �ل�شركة في �لعام 2010 و�شع �لأ�ش�س و�لأطر �لتنظيمية �لالزمة لتحقيق 
�أعلى م�شتويات �لأد�ء �لموؤ�ش�شي , من خالل �لدر��شات �لتنظيمية �لفعالة ون�شر ثقافة �لجودة �ل�شاملة وتبني 
�أ�شاليب �لإبد�ع و�لتميز و�لتح�شين �لم�شتمر لعمليات �ل�شركة �لرئي�شية , بما يكفل �لرتقاء بم�شتوى جودة 
�لمو�رد  و�شيا�شات  �أنظمة  �شمنها  ومن   , �لمتاحة  لمو�ردها  �لأمثل  و�ل�شتثمار  للعمالء  �لمقدمة  �لخدمات 
�لب�شرية �لمطبقة بهدف تحديثها وتعديلها بما يتو�فق و�لتوجهات �لإد�رية �لحديثة ومتطلبات �إيجاد بيئة 

عمل تنظيمية د�فعة.

اأعداد الموظفين
لتعزيز  �لمنا�شبة  و�لموؤهالت  �لخبر�ت  ذوي  �لموظفين  عدد من  بتعيين   2010 عام  �ل�شركة خالل  قامت 
كو�درها �لب�شرية ح�شب �أ�ش�س �لمناف�شة �لمفتوحة ومن خالل �ختبار�ت عملية وعلمية �شملت كافة �لمر�شحين 
للتعيين دون ��شتثناء لنتقاء �لأن�شب وفق مبد�أ �لكفاءة و�لقدرة  بغية تمّكينها من تنفيذ �أعمالها �لمختلفة 
بالعتماد على كو�درها �لذ�تية , و�شد �لنق�س �لحا�شل من جر�ء ��شتقالة و�إنهاء خدمات )66( موظف وقد بلغ 
عدد �لعاملين في �ل�شركة بنهاية �لعام �لحالي )1022( موظفاً مثبتاً و)29( موظفاً بعقد /تحت �لتجربة,وقد 

بلغت ن�شبة �لدور�ن �لوظيفي في �لعام 2010 لموظفي �ل�شركة �لمثبتين )%6.3( . 
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)2010 – و�لجدول �لتالي يبين �أعد�د �لعاملين في �ل�شركة لالأعو�م )2006 

املجموعبعقـد/ حتت التجربةمثبتال�سنة/املوظفني
20101022291051
2009979331012
20088732011074
2007835144979
2006821177998
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�لجدول �لتالي يبين توزيع �لعاملين في �ل�شركة ح�شب موؤهالتهم �لعلمية

عدد املوظفنياملوؤهل العلميالرقم
1دكتور�ه1
9ماج�شتري2
161بكالوريو�س3
155دبلوم/ معهد4
196ثانوية عامة 5
214مرحلة ثانوية6
136�إعد�دي7
179خريجو مر�كز �لتدريب8

1051�ملجموع )موظفاً مثبتاً وبعقد( 

 �لجد�ول �لالحقة تبين توزيع �لعاملين في �ل�شركة 
ح�شب مجال �لوظيفة

املجموع العامخدمات م�ساندةاجلهاز الإداري و املايل اجلهاز الهند�سي والفني
4832663021051
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ح�شب �لفئات �لعمرية خالل �ل�شنو�ت 2006 – 2010
20062007200820092010الفئة العمرية

329326337316338�أقل من 30 
231229312292341من 40-31
277267270255260من 50-41

161157155149112من 51 فاأكرث 
998979107410121051�ملجموع 

ح�شب مناطق عملهم في نهاية �لعام 2010

اأعداد العاملني املنطقة 
884�إربد

85�ملفرق
47جر�س

35عجلون
1051�ملجموع
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التــــدريب
بذلت �ل�شركة جهود�ً ملحوظة في عام 2010 من خالل و�شع عمليات �لتدريب و�لتطوير �لم�شتمرة كاأ�شا�س 
لرفع معدلت �لكفاءة و�لفعالية و�لأد�ء و�لإنتاجية للموظفين , وقد بذلت ق�شارى جهدها لتطوير وتنفيذ 
�لبر�مج و�لخطط �لتدريبية لر�شم م�شار�ت �لتطوير �لوظيفي لكل موظف بما يتو�ءم مع مهام �لعمل �لحالية 
وعدم  للتدريب  �لالزمين  �لوقت  وعامل  �لعمل  بيئة  ثقافة  في  �ل�شريعة  �لتغير�ت  مر�عاة  مع  و�لم�شتقبلية 
�لإخالل بم�شتويات �لأد�ء و�لإنتاجية. ولتنفيذ بر�مج وخطط �لتدريب عملت �ل�شركة على �إبر�م �لتفاقيات 

�لتدريبية  مع �لجهات �لتالية: 
-  موؤ�ش�شة �لتدريب �لمهني لتدريب)30( متدرب لح�شاب �ل�شركة على �أعمال �ل�شبكات و�لكو�بل و�لمحطات.

- �ل�شركة �لدولية للكهرباء �لحية) EMECO ( لتدريب )13( مهند�شا وفنيا على �أعمال �لكهرباء �لحية.
�لالزمة  �لمهار�ت  لإك�شابهم  �لوظيفية  �لفئات  كافة  من  موظف  لتدريب)234(   )  ALLIANCE( �شركة   -

للتعامل مع �لزبائن ) خدمة �لزبائن(.
بالإ�شافة �إلى عقد )47( دورة تدريبية مختلفة د�خل �لمملكة, وبلغ عدد �لموظفين �لذين تم �إ�شر�كهم عام 

2010 )749( موظفاً مقابل )646( موظفاً في عام 2009. 
�لجدول �لتالي يبين �أبرز �لدور�ت �لتدريبية �لتي �شارك بها موظفي �ل�شركة خالل عام 2010

عدد ا�سم الدورةعدد امل�ساركنيا�سم الدورة
امل�ساركني

Soft skills program224�لتخطيط للطو�رئ
Cymedist 234خدمة �لعمالء9برنامج

�ل�شيانة �حلية ل�شبكات �جلهد 
11�ل�شالمة يف �عمال �لكهرباء29�ملنخف�س

تركيب �شبكات �لتوزيع �لهو�ئية 5دور�ت مريكادو�س
6�ملجدولة

Introduction to enterprise 
resource planning system22Advancd leadership36

ت�شغيل و�شيانة وفح�س �ملحولت 
54�ملحا�شبة لغري �ملحا�شبني5�لكهربائية

10Reengineering Process27�إح�شاء متقدم
 Business Performance

Management2414�إد�رة وتاأ�شي�س مر�كز �لت�شال

و�شل كبالت �أر�شية متو�شطة 
�ل�شيانة �حلية ل�شبكات �جلهد 4�لفولطية)33( ك.ف

14�ملتو�شط

 ISO 9001: 2008 INTERNAL
AUDITING TRAINING2
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التدريب
 ال�سوؤون المعلوماتية 

و��شلت �ل�شركة خالل عام 2010, �لعمل على تحديث وتطوير �لأنظمة �لرئي�شية �لخا�شة باأعمال �ل�شركة �لفنية 
و�لمالية و�لإد�رية , حيث و��شلت �ل�شركة من خالل دو�ئرها �لمخت�شة �لعمل على تحديث ومو�كبة كافة �لتطور�ت 
ل�شمان  �لم�شتقبلية  �ل�شركة  وتطلعات  لتتو�ءم  و�لإد�رية,  و�لمالية  �لفنية  �لنو�حي  كافة  ومن  عالمياً  �لحا�شوبية 

تقديم �لخدمة �لأمثل و�لأكفاأ لعمالئها, وفي هذ� �لمجال تم �إنجاز �لأعمال �لتالية :
تطبيق نظام work flow - على م�شار�ت �لديو�ن )�شادر وو�رد(.

�أتمتة تطبيق نظام �لحركة و�لمحروقات. - 
تطوير �شبكة �لحا�شوب وذلك با�شتخد�م تقنية �ل Microwave -  وذلك لتقليل �لنقطاعات �لتي كانت تحدث 
من  �ل�شرعة  �ل�شابقة)زيادة  �ل�شرعة  �أ�شعاف  ثمانية  �إلى  �لبيانات  تر��شل  �شرعة  وزيادة  �ل�شلكية  �ل�شبكة  على 

.) 4M 2 �إلىM 2  .وكذلك زيادة �شرعة �لنترنت منMbps 256 �إلىkbps
�لعمل على توفير خطوط �ألياف �شوئية �حتياطية لخطوط �ل Microwave - لبع�س مكاتب �ل�شركة �لمحطة 

)�ل�شمالية,�لجنوبية ,�لد�ئرة �لمالية ,منطقة �لمفرق وم�شتودعات حو�شا(.
في  �لعمالء  وخدمة  �لأد�ء  وتح�شين  �شرعــــــة  �أجل  من   )  - Servers(إ�شافية� بخو�دم  �لعاملة  �لخو�دم  تعزيز 

�ل�شركة.
تطوير بر�مج �لقر�ءة �لمحمولة لتوثيق حركات �لف�شل و�إعادة �لو�شل من �لميد�ن. - 

�لنظام  مع  �لمرتبطة  �لأخرى  �لفرعية  و�لأنظمة  �لمحا�شبي  �لنظام  وتطوير  وفح�س  برمجة  من  �لنتهاء  - 
�لمحا�شبي ليتم تطبيقه �عتبار� من 2011/1/2 ح�شب متطلبات هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء.
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تجهيزات الحا�سب الحديثة

و�لتقارير  �لبر�مج  و�إعد�د  �لعاملة  �لبر�مج  وتطوير  تعديل  من  �لم�شتمرة  �لم�شتخدمين  طلبات  تنفيذ  - 
�لجديدة وتنفيذ ما يطلب من قبل �لهيئة و�شركة كهرباء �لمملكة.

.) - Call Center(لم�شاهمة في �نجاز �لبر�مج �لخا�شة بنظام �لرد �لآلي�
�شيانة - �لحو��شيب �ل�شخ�شية بو��شطة كادر ق�شم �لنظم و�لمعلومات �لإد�رية .
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ال�سوؤون القانونية

القوانين والأنظمة التي تعمل بموجبها ال�سركة 
القوانين

-  قانون �لمتياز رقم )1( ل�شنة 1961.
-  قانون �ل�شركات �لأردني رقم )22( ل�شنة 1997وتعديالته.

- قانون �لأور�ق �لمالية �لموؤقت رقم )23( ل�شنة 1997وتعديالته.
-  قانون �لعمل �لأردني �لموؤقت رقم )26( ل�شنة 2010.

- قانون �ل�شمان �لجتماعي �لموؤقت رقم )19( ل�شنة 2001 وتعديالته. 
-  قانون �لكهرباء �لعام �لموؤقت رقم )64( لعام 2002 وتعديالته.

الأنظمـة والتفاقيات:
  -  نظام �لتعرفة �لكهربائية ل�شنة 2010.

  -  رخ�شة �لتوزيع و�لتزويد بالتجزئة �عتبار�ً من 2008/6/30, ولمدة )25( عاماً.
  -  تعليمات تكاليف �لتو�شيل رقم )1( لعام 2007.

  - �تفاقية �إنارة �ل�شو�رع مع �لبلديات ) �تفاقية موحدة بين وز�رة �لبلديات و�شركات �لكهرباء في �لمملكة(.
الأنظمة الداخلية لل�سركة

-  نظام �لعقد �لتاأ�شي�شي و�لنظام �لأ�شا�شي  
-  نظام �لهيكل �لتنظيمي لعام 2006

-  نظام �لعمل �لد�خلي لعام 2006 ومالحقه
-  نظام �للو�زم و�لأ�شغال رقم )1( لعام  2009.
-  نظام �إد�رة �لم�شتودعات رقم )1( لعام 2009.

-  �لنظام �لمالي
-  نظام �شندوق �لدخار لموظفي �ل�شركة 

-  نظام �لخدمات �لطبية لموظفي �ل�شركة 
-  نظام �لنتقال و�ل�شفر لموظفي �ل�شركة وتعديالته

-  نظام بدلت �نتقال و�شفر �أع�شاء مجل�س �لإد�رة وتعديالته
الق�سايا المرفوعة على ال�سركة 

بلغ عدد �لق�شايا �لمرفوعة على �ل�شركة عام 2010  )10( ق�شايا , �إ�شافة �إلى )61( ق�شية م�شتمرة من �أعو�م �شابقه 
وجميع هذه �لق�شايا مرفوعة على �ل�شركة من مو�طنين مطالبين بتعوي�شات عن نق�شان قيمة �أر��شيهم ب�شبب 

مرور �شبكات �شغط متو�شط فيها , علماً باأن تلك �ل�شبكات �أن�شئت عند تاأ�شي�س �ل�شركة في �أر��س �أميرية .
و�أمالك  تتعار�س  �لتي  �ل�شبكات  لإز�لة  جديدة  متو�شط  جهد  �شبكات  لإن�شاء  �شنوية  خطة  �ل�شركة  �عتمدت  لقد 
�لمو�طنين, وقد بلغ �إجمالي �أطو�ل �ل�شبكات �لمز�لة خالل عام 2010 )20.580( كم, وبلغت قيمة �لتعوي�شات �لتي 
دفعتها �ل�شركة �إلى �لمو�طنين بقر�ر�ت محاكم خالل عام 2010 مبلغ )314 57( دينار لـ )29( ق�شية منتهية مقابل 

)55847( دينار دفعت خالل عام 2009 لـ )12( ق�شية منتهية.
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ال�سـوؤون الفنية
و��شلت �ل�شركة خالل عام 2010 , �لعمل على �إن�شاء وتعزيز �ل�شبكات �لكهربائية ومحطات �لتحويل في �لمناطق 
, كما ��شتمرت في �لعمل على تطوير وتح�شين  , لتلبية �حتياجات �لم�شتركين من �لطاقة �لكهربائية  �لتابعة لها 
و�شيانة �شبكات �لتوزيع �لقائمة , للمحافظة على ��شتمر�رية تزويد �لم�شتركين بالتيار �لكهربائي وتقديم �لخدمات 

�لمميزة لهم وعلى مد�ر �ل�شاعة  , وفيما يلي �إيجاز�ً لأهم �لإنجاز�ت �لفنية عام 2010 .

�إعد�د مو��شفات محطات تحويل 11/33 - ك.ف وهي:
تو�شعة محطة تحويل غرب �ربد. 1 -

تو�شعة محطة تحويل جنوب �ربد. 2 -

تو�شعة محطة �لتحويل �لمركزية. 3 -
ومن �لموؤمل �لنتهاء من �أعمال تو�شعة محطتي تحويل جنوب وغرب �ربد 11/33ك.ف في عام 2011.

تحليل و�إحالة عطاء تو�شعة جنوب �ربد11/33 - ك.ف.
, حيث �أ�شبح  �لإ�شر�ف على تنفيذ تعليق 170كم كبل �ألياف �شوئية على �أعمدة �ل�شبكة �لكهربائية خالل عام 2010 -
مجموع �أطو�ل �لكبالت �لأر�شية �لخا�شة بوز�رة �لت�شالت وتكنولوجيا �لمعلومات �لمعلقة على �شبكة �ل�شركة 

452كم في نهاية �لعام.
توقيع ملحق �تفاقية مع وز�رة �لت�شالت وتكنولوجيا �لمعلومات لتغذية مكاتب �ل�شركة بخطوط �ألياف �شوئية  - 

للتحكم بالمعد�ت و�لتجهيز�ت �لعائدة لل�شركة.
ر�شد 56691 - نقطة ل�شبكات �لجهد �لمخف�س �شمن منطقة عمل �ل�شركة.

. - SQL إلى� ACCESS تحويل كامل �لبيانات من
.% تحديث وتدقيق �شبكة �لجهد �لمتو�شط وبن�شبة 97 -

تركيب وحد�ت �لتحكم عن بعد بمحطات �لتحويل �لرئي�شية. - 
تامين م�شادر  تغذية بديلة للعديد من خطوط �ل�شبكة �لكهربائية. - 

بتغذية  و��شتبد�لها  �لهو�ئية  بال�شبكات  �لتغذية  عن  و�ل�شتغناء   , �لمناطق  لبع�س  �إ�شافية  محولت  تركيب  - 
�ل�شبكات �لأر�شية.

نقل تغذية بع�س �لمحولت �إلى مغذيات �أخرى, ومعالجة �شعف �لفولطية لبع�س �لخطوط. - 
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ت�شنيع �للو�زم �لكهربائية

تقوم م�شاغل �ل�شركة بت�شنيع وتزويد كافة م�شتلزمات �ل�شبكات من �لأعمدة ولوحات �لتوزيع و�لحو�مل و�لمو�د 
�لحديدية �لم�شنعة �لأخرى, وفيما يلي �أهم �إنجاز�ت م�شاغل �ل�شركة في عام 2010.

عمود5372      ت�شنيع �أعمدة حديدية خمتلفة �لقيا�شات و�لأطو�ل
عمود94    ��شت�شالح �أعمدة حديدية خمتلفة �لقيا�شات

�شندوق471              ت�شنيع �شناديق توزيع  
علبة1310          ت�شنيع علب توزيع

�شندوق1397          ت�شنيع �شناديق حماية عد�د�ت خمتلفة �ل�شعات
وحدة90155        ت�شنيع �أ�شاور حديدية وحرف )يو( لالأعمدة

حامل2425          ت�شنيع حو�مل فناجني
وحدة971          ت�شنيع لو�زم وحد�ت �لإنارة �لعامة

ما�شورة795           ت�شنيع مو��شري م�شرتكني
بالطه4020         ت�شنيع بالط �إ�شمنتي

لوحة2480      ت�شنيع لوحات خ�شبية للعد�د�ت
�شبك حماية268            ت�شنيع �شبك حماية للمحولت

ت�شنيع عر��شيات �شد وم�شتقيم وعر��شيات وحد�ت م�شهر�ت ومبدلت و�أذرع 
�شد وقو�عد حمولت

وحدة12638      

خطاف54733      ت�شنيع خطاف �شد �شغط منخف�س

�شبكا

م�شاغل �ل�شركة
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�شبكات �لجهد �لمتو�شط �لهو�ئية

و�إز�لة  33ك.ف.  �لمتو�شط  �لجهد  �شبكات  من  كم   )102.351( وت�شغيل  و�إن�شاء  ت�شميم   ,2010 عام  خالل  تم 
)20.580 ( كم لتجنب �لتعار�شات , مما �أ�شاف على �ل�شبكة ما طوله ) 81.771 ( كم مقابل �إن�شاء وت�شغيل )146( كم 
و�إز�لة )24( كم في عام 2009 , مما �أ�شاف على �ل�شبكة )122( كم في عام 2009  , كما تم تركيب  )9( معيد�ت ومجزء�ت 
�إغالق جهد متو�شط 33ك.ف. في عام 2010 , مقابل )14( معيد ومجزئ  �إغالق ركبت في عام 2009 , وتركيب )15( 

مفتاح هو�ئي جهد متو�شط 33ك.ف في عام 2010. مقابل )22( مفتاح هو�ئي جهد متو�شط في عام 2009.
 

 كما قامت ور�س �ل�شركة �لفنية ب�شيانة �شبكات �لجهد �لمتو�شط و��شتبد�ل )1119( عازل بور�شالن وعازل مطاطي 
ت�شببت باأعطال على �ل�شبكـة, وغ�شيل عو�زل )64849( عمود جهد متو�شط للحد من م�شاكل �لتلوث و�لأعطال �لتي 
مانعات  بع�س  و��شتبد�ل  �لمتو�شط  �لجهد  �شبكات  على  �لمقطوعة  �لخطوط  بع�س  �إ�شالح  وكذلك   , عنها  تنجم 

�ل�شو�عق .

 مكثف 		 ك. ف معيد اإغالق 		 ك.ف
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�لكبالت �لأر�شية

تم خالل عام 2010 تركيب )73.856( كم كبالت �أر�شية جهد متو�شط ومنخف�س
�لجدول �لتالي يبين �أطو�ل �لكبالت �لأر�شية جهد متو�شط ومنخف�س �لتي         

                              ركبت لالأعو�م )2010-2008(

عام 2010عام 2009عام 2008البيـــان
24.24343.42331.99كبالت �أر�شية جهد متو�شط 33ك.ف.)كم(
4.71014.5227.849كبالت �أر�شية جهد متو�شط 11ك.ف.)كم(

26.20229.19634.017كبالت �أر�شية جهد منخف�س 0.4 .ك.ف.)كم(

�شبكات �لجهد �لمنخف�س �لهو�ئية
تم خالل عام 2010, �إن�شاء وكهربة �شبكات هو�ئية جديدة جهد منخف�س بطول)603.177( كم و�إز�لة)24.762( 
كم, مما �أ�شاف على �ل�شبكة ما طوله )578.415( كم مقابل )565.631( كم �أن�شئت خالل عام 2009 , وقد تطلب �إن�شاء 

هذه �ل�شبكات تركيب )9579( عمود جهد منخف�س مقابل )10188( عمود في عام 2009 .
�لجدول �لتالي يبين �أطو�ل �لكبالت و�لأ�شالك �لتي ��شتخدمت في �إن�شاء هذه �ل�شبكات 

الطول / كمالبيــــان
283.360كبالت جمدولة على �أعمدة جديدة
294.346كبالت جمدولة على �أعمدة قائمة 

24.762��شتبد�ل �أ�شالك عارية )خم�شة خطوط( بكبالت جمدولة على �أعمدة قائمة
0.7088�أ�شالك عارية )خم�شة خطوط( على �أعمدة قائمة 

)24.762(تنزيل �أ�شالك عارية )خم�شة خطوط( �أعيدت لل�شركة 
578.415جمموع �لأطو�ل �مل�شافة على �ل�شبكة 

- كما قامت ور�س �ل�شركة �لفنية بتنزيل و�إعادة �شد )18.375( كم )�أ�شالك( ل�شبكة �لجهد �لمنخف�س �لهو�ئية 
�شمن خطة �ل�شركة لتح�شين �ل�شبكات, و�شيانة �شبكات توزيع �لجهد �لمنخف�س ب�شكل ي�شمل معظم �شبكات �لمدن 

و�لقرى �لمنارة وعلى مر�حل.
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�لجدول �لتالي يبين �أطو�ل خطوط �شبكات �لجهد �لمتو�شط �لهو�ئية و�لكبالت �لأر�شية وخطوط 
�شبكات �لجهد �لمنخف�س في منطقة �لمتياز كما هي في نهاية �لعام 2010

البيـــــــــــــــان 
اأطوال الخطوط 
التراكمية لغاية 

1	/2009/12)كم(

الأطوال الم�سافة 
خالل عام 
2010)كم(

المجموع )كم(
2010

خطوط �لجهد �لمتو�شط

3313.428*333231.65781.771 ك.ف. هو�ئي                                                                                  

3.3-113.3 ك.ف. هو�ئي
0.5-6.60.5 ك.ف. هو�ئي

3399.00831.99130.998 ك.ف. �أر�شي
11219.6047.849227.453 ك.ف. �أر�شي

2-6.62 ك.ف. �أر�شي
3556.069121.6103677.679مجموع �أطو�ل خطوط �لجهد �لمتو�شط

خطوط �لجهد �لمنخف�س
11151.984578.41511730.399�لخطوط �لهو�ئية
813.44734.017847.464�لكبالت �لأر�شية 

**11965.431612.43212577.863مجموع �أطو�ل خطوط �لجهد �لمنخف�س

15521.5734.04216255.542�إجمالي �لخطوط

�إي�شــاح
 *  �أطو�ل �لخطوط �لم�شافة لل�شبكة هي )81.771( كم حيث تم تركيب   ) 102.351 ( كم و�إز�لة )20.580( كم 

** كبالت مجدولة على �أعمدة جديدة                     5747.320 كم  
      كبالت مجدولة على �أعمدة قائمة                                989.773  كم
      �أ�شالك عارية ) خم�شة خطوط ( على �أعمدة قائمة                        4992.597 كم

      �أ�شالك عارية على �أعمدة جديدة ) خم�شة خطوط (                0.709       كم 
      كبالت �أر�شية                                 847.464   كم  
     �لمجمــــــــــوع                                                        12577.863كم 
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محطات التحويل 
بلغ عدد محطات �لتحويل �لتي تم تركيبها عام 2010 )202( محطة بقدرة )85850( ك.ف.�أ وتم ��شتبد�ل )163( 
محطة ) غير �شالحة وب�شبب �لأحمال ( بقدرة �إ�شافية )24490( ك.ف.�أ , كما قامت ور�س �ل�شركة �لفنية با�شترجاع 
)24( محطة بقدرة )8590( ك.ف.�أ ) تنزل من �لقدرة �لكلية ( وبذلك �رتفع عدد محطات �لتحويل بنهاية �لعام 
2010 �إلى )3567( محطة بقدرة كلية )1144274( ك.ف.�أ مقابل )3365( محطة بقدرة )1058424( ك.ف.�أ في عام 

. 2009
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وكما هو مبين في �لجدول �لتالي: 

البنــد

الرتاكمي لغاية              
2009/12/	1

املنجز خالل عام 
2010

املجمــوع بتاريخ 
2010/12/	1

قدرة عـدد
قدرة عــدد)ك.ف.اأ(

قدرة عــدد)ك.ف.اأ(
)ك.ف.اأ(

3124743204212610803336804284حمولت 0.4/33.ك.ف
حمولت 6.6 

و0.4/11.ك.ف
382220650148870396229520

* حمولت م�شتبدلة 

عدد 163 ب�شبب �لأحمال 
بلغت قدرتها �مل�شافة 

)24490(

-144090-24490-168580

حمولت مرجتعة غيـر 
)58110()165()8590()24()49520()141(�شاحلة

336510584242028585035671144274�ملجموع �لرت�كمي 
* تم ��شتبد�ل هذه �لمحولت في عام 2010
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, وتركيب مو��شعات عدد )710(على  �ل�شركة بتركيب )48( مفتاح حلقي  وغير حلقي 11ك.ف  كما قامت ور�س 
�شبكات �لجهد �لمنخف�س بقدرة )21890( ك. فار, و�شيانة )260( محطة تحويل ولوحات توزيع م�شتركين )3028( 
�شيانة وحد�ت �إنارة عامة بالإ�شافة �إلى �إجر�ء )858( عملية تفقد و�شيانة وقائية متكررة لمحطات �لتحويل �لرئي�شة 

و�لفرعية و�شيانة )909( �شندوق توزيع.محط
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محطات التحويل الرئي�سة
القدرة م.ف.اأحمطات 		/11ك.ف

40حمطة �إربد �ملركزية )2×20( م.ف.�أ
40حمطة جنوب �إربد )2×20( م.ف.�أ
20حمطة غرب �إربد )1×20( م.ف.�أ 

19حمطة جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا)1×10( و)2×2( م.ف.�أ و)1×5( م.ف.�أ
40حمطة مدينة �حل�شن �ل�شناعية )2 ×20( م.ف.�أ

20حمطة مدينة �حل�شن �ل�شناعية �لثانية )1 ×20( م.ف.�أ
15حمطة مدينة �لرمثا )5×2( م.ف.�أ  و)1×5( م.ف.�أ
13حمطة مدينة جر�س )4×2( م.ف.�أ و)1×5( م.ف.�أ
13حمطة مدينة �ملفرق )4×2( م.ف.�أ  و)1×5( م.ف.�أ

8حمطة مدينة عجلون )4 ×2( م.ف.�أ
1حمطة قاعدة �مللك ح�شني �جلوية )1×1( م.ف.�أ

4حمطة بيت ر�أ�س )2×2( م.ف.�أ
1حمطة حكما )1×1( م.ف.�أ

10حمطة �آل �لبيت )2×5( م.ف.�أ
1حمطة برق�س )1×1( م.ف.�أ

4حمطة كفرجنة )2×2( م. ف . �أ
4حمطة حو�ره )2×2( م . ف. �أ
4حمطة ب�شرى)2×2( م. ف. �أ

2حمطة  حتويل �شوف  )1×2( م . ف. �أ
40محطة �شرق �ربد )2×20( م .ف .�أ

1محطة عنبة )1×1( م.ف.�أ
300�ملجموع )49(

القدرة م.ف.اأ حمطات 		/6.6 ك.ف
2 حمطة مدينة عنجرة ) 1*2( م.ف.�أ 
2 �ملجموع )1(

اإنارة ال�سوارع
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اإنــــارة ال�ســــــــوارع

تم خالل عام 2010 تركيب  وفك ) 2560 ( وحدة �إنارة مقابل )2778( وحدة في عام 2009 , كما تم تركيب )189( 
عد�د �إنارة طور و�حد وثالثة �أطو�ر, و��شتبد�ل )49( عد�د طور و�حد وثالثة �أطو�ر.

�إنارة �ل�شو�رع

محطة تحويل
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فح�س و�سيانة العدادات
تم خالل عام  2010, فح�س وتطبيق )45778( عد�د�ً من مختلف �لأطو�ر مقابل )44086( عد�د�ً في عام 2009 
كما تم  �لتو�شع في حملة �لتفتي�س �لفني �لدوري على �لعد�د�ت باأنو�عها �لمختلفة للحد من �أعمال �لعبث و��شتبد�ل 
�لعد�د�ت �لعاطلة عن �لعمل, حيث تم ��شتبد�ل )2408( عد�د طور و�حد وثالثة �أطو�ر خالل عام 2010 منها )2034( 

حالة عبث وقد �شمل �لتفتي�س �لفني )23874( حالة م�شترك .كهربة الريـف

كهربة الريـف
قامت �ل�شركة عام 2010 , باإي�شال �لتيار �لكهربائي �إلى )30( تجمعاً ريفياً جديد�ً و�إلى �لعديد من �لمعامالت 
�لفردية �شمن مناطق �لتزويد �لتابعة لل�شركة بتمويل من م�شروع كهربة �لريف �لأردني حيث تم �إن�شاء )18.034( 
كم �شبكات جهد متو�شط 33ك.ف, وتركيب )4446( عمود جهد منخف�س وتركيب )30( محطة تحويل بقدرة )3300( 

ك.ف.�أ, كما تم تركيب )177.840( كم كبالت مجدولة جهد منخف�س .

فح�س �لعد�د�ت

خط ريفي 33 ك.ف
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الطاقة الكهربائية
) 326( مدينة  �لمتياز  عام 2010 �شمن منطقة  نهاية  �لكهربائي في  بالتيار  �لمزودة  و�لقرى  �لمدن  بلغ عدد 
�إلى  بالإ�شافة   , �لأردني  �لريف  بتمويل من م�شروع كهربة  �إنارتها  تمت  ريفياً  �إلى )888( تجمعاً  بالإ�شافة  وقرية 
�لعديد من �لم�شاريع �لإنمائية ) �آبار مياه �شرب وري وم�شانع �شغيرة وتجمعات حرفية ومعا�شر زيتون وم�شاريع 

�إنمائية �أخرى ( .الطاقة الكهربائية الم�ستراة من )�سركة الكهرباء الوطنية(
الطاقة الكهربائية الم�ستراة من )�سركة الكهرباء الوطنية(

تم خالل عام 2010 �شر�ء )2200.776( مليون ك.و.�س من �شركة �لكهرباء �لوطنية مقارنة  بـ )1995.627( مليون 
ك.و.�س  عام 2009 �أي بزيادة ) 10.28 %( .

الحمل الأق�سى الكهربائي
بلغ �لحمل �لأق�شى �لكهربائي في منطقة �لمتياز عام 2010 )370.466( ميغاو�ط مقارنة بـ )337.500( ميغاو�ط 

عام 2009 بزيادة )9.77%( ومن �لمتوقع �أن ي�شبح �لحمل �لأق�شى  )407( ميغاو�ط خالل �لعام �لقادم.

تطور الحمل الأق�سى في منطقة المتياز لالأعوام
)2006 - 2010 ( بالميغاواط

20062007200820092010�ل�شنة

263.1280.3313.1337.5370.466�حلمل �لأق�شى )ميغاوط(

الطاقة الكهربائية المباعة
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�لطاقة �لكهربائية �لمباعة
بـ )1776.0( مليون ك.و.�س عام  بلغت �لطاقة �لكهربائية �لمـباعة عام 2010 )1983.8( مليون ك.و.�س مقارنة 

2009 �أي بزيادة )%11.70( .
%( من �إجمالي �ل�شتر�كات . بلغت ن�شبة �لعد�د�ت �لمقروءة )98 -

.)% بلغت ن�شبة �لتح�شيل �لكلية لفو�تير �لم�شتركين )96 -
    �لجدول �لتالي يبين �لطاقة �لم�شتر�ة و�لمباعة بالمليون ك.و.�س لل�شنو�ت  ) 2006 - 2010 ( 

ن�سبة الطاقة ال�سائعة % الطاقة املباعة الطاقة امل�سرتاة ال�سنة
20061481.41326.510.46
20071649.51463.511.28
20081802.41596.911.40
20091995.6177611.01
20102200.81983.89.86
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�لن�شبة �لمئوية لال�شتهالك ح�شب �لمنطقة لعام 2010

الن�سبة املئوية من الإجمايل %كمية ال�ستهالك مليون ك.و.�س املنطقة
794.38640.04�إربد

721.91636.39�ملفرق
140.1877.07جر�س

100.7405.08عجلون
158.0617.97�لرمثا
68.5083.45 �لكورة

1983.798100�ملجموع
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ا�ستمرارية التيار الكهربائي 
بلغت ن�شبة ��شتمر�رية �لتيار في عام 2010  )99.99%( مقارنة بـ   )99.98% ( في عام 2009 .

اأعداد الم�ستركين
, كما تم  �أطو�ر  تم خالل عام 2010, تركيب ) 17998 ( عد�د جديد طور و�حد و) 1333( عد�د جديد ثالثة 
��شتبد�ل ) 2408( عد�د طور و�حد وثالثة �أطو�ر تطلبت تركيب ) 558.08( كم من كبالت تو�شيالت �لم�شتركين 
مختلفة �لقيا�شات , كما تم تركيب )1561( علبة توزيع و) 436 ( خز�نة عد�د�ت و)1168( �شندوق توزيع  , وقد بلغ 
عدد �لم�شتركين �لكلي في منطقة �لمتياز عام 2010  )343110 ( م�شتركا" مقارنة بـ )325183( م�شتركا في �لعام 
2009 , بزيادة ن�شبتها )5.51%( , علما" بان )95%( من عدد �لم�شتركين ي�شتعمل عد�د�ت �لطور �لو�حــد و) %5( 
ي�شتعمل عد�د�ت �لأطو�ر �لثالثة,  و)87.41%( من عدد �لم�شتركين �عتيادي و)11.45%( تجاري و�شناعي و)1.14 

(  �آبار مياه و�أخرى.

معدل ��شتهالك �لم�شترك �ل�شنوي)ك.و.�س( ح�شب  نوع �ل�شتر�ك لل�شنو�ت    )2010-2006(

20062007200820092010�ل�شرت�ك
29412928311134013309  �عتيادي

4700544526464076213973321�شناعي 
40804440471148254992جتاري 
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تطور �أعد�د �لم�شتركين لل�شنو�ت )2006 – 2010(

ن�سبة الزيادة املجموع ثالثة اأطوار طور واحدال�سنة 
ال�سنوية %

2006253308134682667766.5
2007268272143152825875.9
2008292038154623075008.8
2009308737164463251835.8
2010325615174953431105.5

تطور �أعد�د �لم�شتركين ح�شب �لمنطقة لعامي )2009 – 2010(

عدد امل�سرتكني يف املنطقة 
نهاية عام 2009

الن�سبة املئوية 
من الإجمايل % 

عدد امل�سرتكني يف 
نهاية عام

2010

الن�سبة املئوية
من الإجمايل %

16934752.0817785951.84�إربد
5273916.225579016.26�ملفرق
3600611.073832111.17جر�س

261488.04277238.08عجلون
223976.89238526.95�لرمثا
185465.70195655.70�لكورة 
325183100343110100�ملجموع
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�لن�شبة �لمئوية لال�شتهالك ح�شب نوع �لقطاع لالأعو�م )2010-2006(

20062007200820092010نوع القطاع 
51.1151.9252.1351.3150.02�عتيادي
9.259.529.339.538.96جتاري 

11.319.959.8311.9513.56�شناعي 
11.3910.279.498.658.38م�شخات مياه �ل�شرب

10.9412.7113.7313.2113.95م�شخات مياه �لري وزر�عي
0.360.260.250.200.15�إذ�عة وتلفزيون 

5.605.335.215.114.94�إنارة �شو�رع 
0.040.040.030.040.03فنادق

100100100100100�ملجموع %
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موؤ�شر�ت �لأد�ء لتطور �أعمال �ل�شركة وخدماتها

ال�سنة

الطاقة الكهربائية عدد امل�سرتكني
املباعة

اأطوال �سبكات اجلهد 
•حمطات التحويلاملتو�سط)كم(

عدد املوظفني
م�سرتك /العدد

موظف 
ك.و.�س
باملليون

ك.و.�س/
موظف
باملليون

كم /الطول 
حمطة/العددموظف

موظف 

20062667762671326.51.333098.9313.1127902.80998
20072825872891463.51.493206.7233.2829573.02979
20083075002861596.91.493376.5703.1431662.951074
20093251833211775.981.753556.073.5133653.331012
20103431103261983.81.893677.683.5035673.391051

الرئي�سية التحويل  حمطات  • عدا 
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ملخ�س الإنفاق الراأ�سمالي لعام 2011

بـ )21.092.310( دينار لتمويل �لم�شاريع  ت�شمنت خطة �لإنفاق �لر�أ�شمالي لعام 2011 �إنفاقاً ر�أ�شمالياً مقدر�ً 
و�أعمال كهربة �لريف و�لموجود�ت �لثابتة �لعامة �لتالية:

�أول - م�شاريع كهربة �لريف
تقديرية  بكلفة  �لأردني  �لريف  كهربة  �لريف مموًل من م�شروع  لم�شاريع  �لر�أ�شمالي  �لإنفاق  ت�شمنت خطة 

)2.034.505( دينار وت�شمل ما يلي: 
تنفيذ )25( كم خطوط جهد متو�شط هو�ئي بكلفة �إجمالية مقد�رها )255.000( دينار.  -

تنفيذ )4,845( عمود جهد منخف�س مع �لكو�بل بكلفة �إجمالية مقد�رها )1.599.550( دينار.  -
تنفيذ )32( محطة تحويل قدرة 100 ك.ف.�أ بكلفة �إجمالية مقد�رها )134.395( دينار.  -

تنفيذ )650( متر �شبكات جهد متو�شط �أر�شية بكلفة �إجمالية )32.725( دينار.  -
تنفيذ )700( متر �شبكات جهد منخف�س �أر�شية بكلفة �إجمالية )12.835( دينار.  -

ثانيا  –  م�شاريع م�شاهمات خدمات �لم�شتركين .
ت�شمنت خطة �لإنفاق �لر�أ�شمالي على م�شاريع خدمات �لم�شتركين �إنفاقا ر�أ�شماليا مقدر� بـ )5.902.219( دينار 

وت�شمل ما يلي :
1- م�شاريع تغذية م�شتركين جدد ) جهد منخف�س ( 

�إجمالية  ( وتو�بعها  بكلفة  و�أر�شية  و�إ�شافة كو�بل )هو�ئية   , �لكو�بل   تركيب )4200( عمود جهد منخف�س مع 
مقد�رها  )1.342.600( دينار .

2- م�شاريع تغذية م�شتركين جدد ) جهد متو�شط( 
�إن�شاء )90( كم خطوط جهد متو�شط هو�ئية لم�شاريع خا�شة وتركيب )320( محطة تحويل وتو�بعها وتركيب 

كيبالت �أر�شية جهد متو�شط )16.3( كم وتو�بعها بكلفة �إجمالية مقد�رها )4.559.619( دينار 
ثالثا : م�شاريع تطوير وتح�شين �ل�شبكات )تمويل ذ�تي(: 

ت�شمنت خطة �لإنفاق �لر�أ�شمالي على م�شاريع تطوير وتح�شين �ل�شبكات �إنفاقا ر�أ�شماليا مقدر� بـ )11.080.111( 
دينار وت�شمل ما يلي : 

- تو�شيع �شبكات �لجهد �لمتو�شط �لهو�ئية 33ك.ف. بكلفة �إجمالية )933.200( دينار.
- تو�شيع �شبكات �لجهد �لمتو�شط �لأر�شية33, 11ك.ف بكلفة �إجمالية )932.925( دينار 

- تو�شيع �شبكة �لجهد �لمنخف�س بكلفة �إجمالية )2.594.789( دينار
- تركيب محولت ومحطات تحويل بكلفة �إجمالية مقد�رها )2.667.867( دينار .

- تركيب عد�د�ت طور و�حد و ثالثة �أطو�ر مع تو�بعها بكلفة �إجمالية مقـد�رها )894.000( دينار .
- تركيب كا�شفات �أعطال هو�ئية و�أر�شية بكلفة �إجمالية مقد�رها )325.000( دينار
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- م�شروع تو�شعة محطة تحويل غرب �ربد بكلفة �إجمالية  ) 1.168.830( دينار.
- م�شروع تحديث محطة �ربد �لمركزية بكلفة �إجمالية )1.350.000( دينار منها مبلغ )135.000( دينار تم ر�شدها 

�شمن مو�زنة عام 2010 ومبلغ )1.215.000( دينار لعام 2011  .
- م�شروع �ل�شتفادة من تو�شعة محطة تحويل غرب �ربد بكلفة �جمالية ) 348.500 ( دينار .

ر�بعا - تعوي�شات ق�شايا �لتعار�شات ) تمويل ذ�تي(: 
تقدر قيمة �لتعوي�شات �لتي �شيتم دفعها للق�شايا �لمرفوعة على �ل�شركة و�لمتوقع �إنهائها خالل عام 2011 بحو�لي 

)100.000( دينار.
خام�شا - �لموجود�ت �لثابتة )تمويل ذ�تي(: 

ت�شمنت خطة �لإنفاق �لر�أ�شمالي على �لموجود�ت �لثابتة �إنفاقاً ر�أ�شمالياً مقدر�ً  بـ )1.975.475( دينار وت�شمل ما 
يلي:

متفرقة. ومعد�ت  ومفرو�شات  و�أثاث  حا�شوب  و�أجهزة  و�آلت  وماكينات  �آليات  و�شر�ء  و�لإن�شاء�ت  �لأبنية  • تح�شين 
. �لتوزيع  رخ�شة  في  ورد  بما  لاللتز�م  متخ�ش�شة  • ��شت�شار�ت 
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التحديات والتطلعات الم�ستقبلية

تحقيق روؤية ور�شالة وقيم �ل�شركة. - 
توفير �ل�شبل �لتقنية و�لفنية و�لمالية و�لإد�رية لتقديم خدمة كهربائية ماأمونة وذ�ت موثوقية عالية. - 

�شمان  ��شتمر�رية �لت�شغيل �لآمن للنظام �لكهربائي �شو�ء في �لظروف �لت�شغيلية �لعتيادية �أو �لطارئة. - 
�شمان ��شتمر�رية تحقيق �قل ن�شب ممكنة للفاقد ) �لفني وغير �لفني ( مقارنة مع �ل�شنو�ت �ل�شابقة وبما  - 

يتطابق مع �ل�شقوف �لمحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء.
�شمان ��شتمر�رية تقليل �لنقطاعات لأقل حد ممكن مما �شيوؤدي �إلى تحقيق �لمعايير �لمحلية و�لدولية بهذه  - 

�لمجال وبما يتطابق مع �ل�شقوف �لمحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء.
�شمان ��شتمر�رية تحقيق �أعلى ن�شب ل�شتمر�رية �لتيار �لكهربائي. - 

�لكهربائي  �لنظام  ��شتثمار�ت لتطوير  �لكهربائية وما تتطلبه من  �لكبير على �لطاقة  مو�جهة زيادة �لطلب  - 
لل�شركة.  

توفير �لتمويل �لالزم لتطبيق متطلبات كود معايير �لأد�ء  �ل�شادر عن هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء.  - 
�قت�شادي منا�شب  �لمالي وتاأمين مردود  �ل�شركة  �ل�شركة من خالل تقوية مركز   تحقيق تطلعات م�شاهمي  - 

لهم.
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البيـانات الماليــة
وتقرير مدقق الحسابات

في 31 كانون األول 2010
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تقرير مدقق الح�سابات الم�ستقل

ال�سادة م�ساهمي �سركة كهرباء محافظة اإربد - �سركة م�ساهمة عامة محدودة
اإربـــــد – المملكة الأردنية الها�سمية 

•مقدمة 
قمنا بتدقيق �لبيانات �لمالية �لمرفقة ل�شركة كهرباء محافظة �إربد �لم�شاهمة �لعامة �لمحدودة و�لتي تتكون من 
قائمة �لمركز �لمالي كما في 31 كانون �لأول لعام 2010 وكاًل من قائمة �لدخل �ل�شامل, بيان �لتغير�ت في حقوق 
�لملكية وبيان �لتدفقات �لنقدية لل�شنة �لمنتهية بالتاريخ �لمذكور, وملخ�شاً لأهم �ل�شيا�شات �لمحا�شبية �لمتبعة 

في �إعد�د هذه �لبيانات  �لمالية , و�لإي�شاحات �لمرفقة بها .

المالية  البيانات  عن  الإدارة  • م�سوؤولية 
�لدولية  للمعايير  �لمالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقاً  �لبيانات  �إعد�د هذه  �ل�شركة م�شوؤول عن  �إد�رة  �إن مجل�س 
�إعد�د وعر�س  �لت�شميم و�لتطبيق و�لحتفاظ برقابة د�خلية لغر�س  �لم�شوؤوليه  �لمالية. وت�شمل هذه  للتقارير 
وت�شمل  خطاأ,  عن  �أو  �إحتيال  عن  نا�شئة  كانت  �شو�ء  جوهرية,  �أخطاء  من  خالية  عادلة,  ب�شورة  �لمالية  �لبيانات 

م�شوؤولية �لإد�رة �إختيار و �إتباع �شيا�شات محا�شبية منا�شبة و�لقيام بتقدير�ت محا�شبية معقولة ح�شب �لظروف .

الح�سابات  مدقق  • م�سوؤولية 
للمعايير  �إلى تدقيقنا, وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً  �إ�شتناد�ً  �إبد�ء ر�أي حول هذه �لبيانات �لمالية  �أن م�شوؤوليتنا هي 
�لدولية للتدقيق, وتتطلب تلك �لمعايير �أن نتقيد بمتطلبات قو�عد �ل�شلوك �لمهني و�أن نقوم بتخطيط و�إجر�ء 
�لتدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما �إذ� كانت �لبيانات �لمالية خالية من �أخطاء جوهرية. يت�شمن �لتدقيق 
�لقيام باإجر�ء�ت للح�شول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ و�لإف�شاحات في �لبيانات �لمالية, ت�شتند �لإجر�ء�ت 
�لمختارة �إلى تقدير �لمحا�شب �لقانوني, بما في ذلك تقييم مخاطر �لأخطاء �لجوهرية في �لبيانات �لمالية, �شو�ء 
كانت نا�شئة عن �حتيال �و عن خطاأ . وعند �لقيام  بتقييم تلك �لمخاطر ياأخذ �لمحا�شب �لقانوني في �لإعتبار 

�إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية لل�شركة و�لمتعلقة بالإعد�د و�لعر�س �لعادل للبيانات �لمالية, وذلك لغر�س ت�شميم 
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�إجر�ء�ت تدقيق منا�شبة ح�شب �لظروف, ولي�س لغر�س �إبد�ء ر�أي حول فعالية �لرقابة �لد�خلية في �ل�شركة, ويت�شمن 
�لتدقيق كذلك تقييم مالئمة �ل�شيا�شات �لمحا�شبية �لمتبعة, ومعقولية �لتقدير�ت �لمحا�شبية �لمعدة من �لإد�رة 

وكذلك تقييم �لعر�س �لإجمالي للبيانات �لمالية .
نعتقد �أن بيِّنات �لتدقيق �لثبوتية �لتي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر �أ�شا�شاً لر�أينا حول �لتدقيق .

• الــراأي
كهرباء  ل�شركة  �لمالي  �لمركز  �لجوهرية  �لنو�حي  جميع  من  عادلة  ب�شورة  تظهر  �لمالية  �لبيانات  �إن  ر�أينا,  في 
�لنقدية  �لمالي وتدفقاتها  و�أد�ئها  �لأول لعام 2010  �لمحدودة كما في 31 كانون  �لعامة  �لم�شاهمة  �إربد  محافظة 

لل�شنة �لمنتهية بذلك �لتاريخ وفقاً للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية .
تحتفظ �ل�شركة بقيود و�شجالت محا�شبية منظمة ب�شورة �أ�شولية و�أن �لبيانات �لمالية �لمرفقة و�لبيانات �لمالية 

�لو�ردة في تقرير مجل�س �لإد�رة متفقة معها .

                                                                               عن / مكتب طعمه �أبو �ل�شعر
                                                                                                                                                       طعمه �أبو �ل�شعر
                                                                                                                                                         �أجازه رقم 466

�إربد – �لمملكة �لأردنية �لها�شمية
21 �شباط 2011
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�سركة كهرباء محافظة اربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اربد – المملكة الأردنية الها�سمية

قائمة الـدخل ال�سامل لل�سنة المنتهية بتاريخ 1	/2010/12
بيـــان ) ب( 

)�إن �لإي�شاحات �لمرفقة ت�شكل جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية(
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�سركة كهرباء محافظة اربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اربد – المملكة الأردنية الها�سمية

بيان التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية بتاريخ 1	/2010/12
بيــان ) ج (

)�إن �لإي�شاحات �لمرفقة ت�شكل جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �لمالية(
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�سركة كهرباء محافظة اإربد الم�ساهمة العامة المحدودة
اإي�ساحات حول تاأ�سي�س ال�سركة وغاياتها و�سيا�ساتها المحا�سبية

تاأ�سي�س ال�سركة وغاياتها :

 ) �لعامة تحت رقم )17•  �لم�شاهمة  �ل�شركات  �ربد عام 1957 و�شجلت في �شجل  تاأ�ش�شت �شركة كهرباء محافظة 
بتاريخ 1964/2/27. 

في 2008/6/30•  قامت هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء بمنح �ل�شركة رخ�شة توزيع و تزويد �لطاقة �لكهربائية �شمن 
منطقة �لمتياز لمدة 25 �شنة و�لتي بد�أ �لعمل بها �عتبار�ً من 2008/7/3 .

 % قامت �شركة كهرباء �لمملكة ل�شتثمار�ت �لطاقة ب�شر�ء كامل ح�شة �لحكومة في ر�أ�شمال �ل�شركة �لبالغة 4ر55• 
كما في 2008/7/2. 

توزيع  ل�شركة  �شهم   )  •1 520 000( ببيع  �لطاقة  ل�شتثمار�ت  �لمملكة  كهرباء  �شركة  قامت   2009/4/15 بتاريخ 
�لكهرباء وذلك من �لأ�شهم �لتي تمتلكها في ر�أ�س مال �شركة كهرباء محافظة �ربد من �أ�شل )000 216 2( �شهم .

بتاريخ 2009/7/22 قامت �شركة كهرباء �لمملكة ل�شتثمار�ت �لطاقة ببيع ) 000 696•  ( �شهم ل�شركة توزيع �لكهرباء 
وذلك باقي �أ�شهمها في ر�أ�س مال �شركة كهرباء محافظة �ربد لي�شبح مجموع �لأ�شهم �لتي تمتلكها �شركة توزيع 
�لكهرباء في ر�أ�س مال �شركة كهرباء محافظة �ربد )000 216 2( �شهم , و�لتي ت�شكل 55.4% من ر�أ�س مال �شركة 

كهرباء محافظة �ربد , علماً باأن �شركة كهرباء �لمملكة تملك �شركة توزيع �لكهرباء بالكامل .
توؤمن  بحيث  وبيعها  و�شر�ئها  وتوزيعها  ونقلها  وتحويلها  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  �ل�شركة  غايات  �أهم  • من 

�حتياجات جميع �لم�شتهلكين في منطقة �لمتياز.

ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة: 

�لعالقة  ذ�ت  و�لتف�شير�ت  �لمالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدولية  للمعايير  وفقاً  �لمرفقة  �لمالية  �لبيانات  تم عر�س 
�ل�شادرة عن لجنة تف�شير�ت �لمعايير �لدولية لإعد�د �لتقارير �لمالية  وفيما يلي ملخ�شاً لأهم �ل�شيا�شات �لمحا�شبية 

�لمتبعة :
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  اأ .   اأ�سا�س القيا�س: 

تم �إعد�د �لبيانات �لمالية وفقاً لأ�شا�س �لتكلفة �لتاريخية 

ب .  الموجودات الثابتة:

• يتم ت�شجيل �لموجود�ت  �لثابتة بالتكلفة �لتاريخية  مطروحاً منها �أي ��شتهالك متر�كم و�أية خ�شائر متر�كمة 
لنخفا�س �لقيمة , ول يتم �حت�شاب ��شتهالك على �لأر��شي .

تم تعديل ن�شب ��شتهالك �لموجود�ت �لثابتة �عتبار�ً من تاريخ 2008/7/3•  , وفقاً لرخ�شة �لتوزيع. 
• ت�شتخدم �ل�شركة طريقة �لق�شط �لثابت في ��شتهالك �لموجود�ت �لثابتة على عمرها �لإنتاجي  با�شتخد�م �لن�شب 

�ل�شنوية �لتالية :

البيـــــــــــــــان ن�سبة ال�ستهالك 
2%�لأبنية

4%�لهناجر
10%مظالت مو�قف �ل�شيار�ت 

		%تح�شينات �لأبنية
	%�شبكات �لجهد �لمتو�شط �لأر�شية

5%�لمحـــولت
7%�لعــــد�د�ت

7%�لأجهزة و�لمعد�ت
20%�لعدد و�لأدو�ت

20%�ل�شيار�ت
15%�لأثاث و�لمفرو�شات

9%�لم�شعـــــد و�أجهزة �لتكييف
10%�أجهزة �لت�شالت 

12%�لحا�شب �لآلي
20%�لآت كاتبة وحا�شبة وت�شوير

)GIS( 20%نظام  �لمعلومات �لجغر�فية
20%نظام �لتكاليف

20%�لبريد �للكتروني وبر�مجه
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)GPS( 20%جهاز �لر�شد �لم�شاحي
20%�أجهزة مر�قبة �ل�شيار�ت 

20%ماكينات �لكا�س وبر�مجها
20%نظام �ل�شكاوي  

20%�لنظام �لمحا�شبي �لموحد

% ( �شنوياً ويتم �إظهار قيمة  يتم �إطفاء ر�شيد فائ�س م�شاهمات �لم�شتركين �لمتر�كم لغاية 2008/7/2  بن�شبة ) 4• 
�إطفاء هذ� �لح�شاب �شمن �إير�د�ت �لن�شاطات غير �لأ�شا�شية ح�شب رخ�شة �لتوزيع .

% ( �شنوياً  يتم �إطفاء ر�شيد فائ�س م�شاهمات �لم�شتركين �لمتر�كم �عتبار�ً من 2008/7/3 وما بعد  بن�شبة ) 4• 
ويتم �إظهار قيمة �إطفاء هذ� �لح�شاب �شمن �لإير�د�ت �لت�شغيلية و�لأخرى .

• في حال ��شتبعاد �أي من �لموجود�ت �لثابتة , يتم حذف �لقيمة �لم�شجلة لالأ�شل �لم�شتبعد و�ل�شتهالك �لمتر�كم 
في تاريخ �ل�شتبعاد من �لح�شابات وترحل �لنتيجة �شو�ء ربح �أو خ�شارة �إلى بيان �لدخل عند حدوثها . 

• يتم �لعتر�ف بتكاليف �لإ�شالح  و�ل�شيانة للموجود�ت �لثابتة في بيان �لدخل عند حدوثها .
• �إن تكاليف �لقتر��س �لتي تعزى مبا�شرة �إلى تملك �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�شل موؤهل يتم ر�شملتها كجزء من تكلفة 
ذلك �لأ�شل , ويتم �إيقاف ر�شملة تكاليف �لقتر��س عندما ت�شتكمل ب�شكل جوهري كافة �لن�شاطات �ل�شرورية 

لتجهيز �لأ�شل �لموؤهل لال�شتخد�م �لمق�شود . 

ج.  موجودات ) م�ساهمات الم�ستركين (:

تم بيان هذه �لتجهيز�ت في بند م�شتقل تم�شياً مع �لتعليمات �لوز�رية و�إظهارها �شمن �لموجود�ت غير �لمتد�ولة 
تحت ��شم موجود�ت م�شاهمات �لم�شتركين و�لتي يقابلها في جانب �لمطلوبات ) �أمانات م�شاهمات �لم�شتركين (  

وبنف�س �لقيمة .
�لمقابلة لها بنف�س  �لم�شاهمات  �أمانات  وتطفاأ  ��شتهالك موجود�ت م�شاهمات �لم�شتركين بن�شبة )4%( �شنوياً  يتم 

�لن�شبة وبذلك ل توؤثر على ح�شاب �لأرباح و�لخ�شائر . 
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د-    موجودات ) فل�س الريف (: 

يمثل هذ� �لبند موجود�ت �لبنية �لتحتية لمد �شبكة �لكهرباء �إلى �لمناطق �لريفية ويتم �إظهارها �شمن �لموجود�ت 
غير �لمتد�ولة تحت ��شم موجود�ت فل�س �لريف و�لتي يقابلها في جانب �لمطلوبات  ) �أمانات فل�س �لريف ( وبنف�س 

�لقيمة وذلك تم�شياً مع �لتعليمات �لوز�رية ب�شاأن �إظهار تلك �لأر�شدة .
�لن�شبة  بنف�س  لها  �لمقابلة  �لريف  فل�س  �أمانات  وتطفاأ  �شنوياً   )%4( بن�شبة  �لريف  فل�س  موجود�ت  ��شتهالك  يتم 

وبذلك ل توؤثر على ح�شاب �لأرباح و�لخ�شائر .

هـ -  اأعمال تحت الإن�ساء :  

, وعندما  �لإن�شاء  �أعمال تحت  �لأ�شل بد�ية في ح�شاب  �لتي ت�شرف لإن�شاء  �لمو�د  �لمبالغ وتكاليف   يتم ت�شجيل 
ت�شبح �لأعمال جاهزة لال�شتخد�م يتم نقلها �إلى �لبند �لخا�س بها �شمن �لموجود�ت غير �لمتد�ولة .

و -  النقد والنقد المعادل:  

�لطلب لدى  و�لود�ئع تحت  �لجارية  �ل�شركة  و�أر�شدة ح�شابات  �ل�شناديق   و�ل�شيكات في  �لنقد  �لبند  • يمثل هذ� 
�لبنوك .

" ي�شنف كبند من �شمن  �لمك�شوف  " �شحب على  �إلى ر�شيد  يتذبذب من كونه ر�شيد�ً موجباً  بنكي  • �أي ر�شيد 
�لنقد و�لنقد �لمعادل .

ز -  الذمم المدينة: 

. تح�شيلها  في  �لم�شكوك  �لمدينة  للذمم  مخ�ش�س  �أي  منها  مطروحاً  �لفو�تير  بقيمة  �لمدينة  �لذمم  • تظهر 
. للتح�شيل  قابليتها  عدم  على  موؤ�شر  يتوفر  عندما  تح�شيلها  في  �لم�شكوك  �لمدينة  للذمم  مخ�ش�س  �أخذ  • يتم 

. للتح�شيل  قابليتها  عدم  فيها  يثبت  �لتي  �ل�شنة  نف�س  في  �لمدينة  �لذمم  �شطب  • يتم 
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ح -  المخزون: 

• تقيم �لمو�د بالم�شتودعات بالتكلفة.
• ت�شتمل تكلفة �لمخزون كافة تكاليف �ل�شر�ء وتكاليف �لتحويل و�لتكاليف �لأخرى �لمتكبدة في �شبيل �إح�شار 

�لمخزون وو�شعه في حالته ومكانه �لحاليين .
• تحدد �لتكلفة على �أ�شا�س طريقة �لمتو�شط �لمرجح �لمتحرك .

• يتم �أخذ مخ�ش�س للمخزون بطيء �لحركة عندما يتوفر موؤ�شر على عدم قابليته للبيع �أو �ل�شتخد�م .
• يتم �شطب �لمخزون في نف�س �ل�شنة �لتي يثبت فيها عدم �لقابلية للبيع �أو �ل�شتخد�م .

ط -  ال�ستثمار في م�ساركات متوفرة للبيع : 
   

بالقيمة  لحقاً  قيا�شها  ويتم   , �لتكلفة  ب�شعر  مبدئياً  للبيع  متوفرة  م�شاركات  في  بال�شتثمار�ت  �لعتر�ف  • يتم 
�لعادلة.

• يتم �لعتر�ف بالتغير في �لقيمة �لعادلة كبند منف�شل في حقوق �لملكية , وعند بيعها يتم �لعتر�ف بالتغير 
�لمتر�كم في �لقيمة �لعادلة و�لظاهر �شمن حقوق �لملكية في بيان �لدخل .

• يتم قيد �لأرباح �لناتجة عن �ل�شتثمار�ت عند قب�شها �لفعلي .

ي -  مخ�س�س تعوي�س ترك الخدمة: 

�آلياً للعاملين �لمعينين في �ل�شركة ما قبل 1993/6/1 ول يز�لون على ر�أ�س  يجري ح�شاب تعوي�س ترك �لخدمة 
�أ�شا�س �لمفا�شلة بين ح�شاب �لتعوي�س ح�شب نظام �لعمل في �ل�شركة و�لذي  عملهم بتاريخ �لبيانات �لمالية على 
بالتعوي�س  , و�لأخذ  به  �لمعمول  �لأردني  �لعمل  �أو قانون  �لعامل  �لتي قب�شها  �لرو�تب  يعادل )10%( من مجموع 
هو  �لتعوي�س  باقي  فيكون   , �لجتماعي  �ل�شمان  موؤ�ش�شة  �إلى  �ل�شركة  من  �لمدفوع  تنزيل  بعد  للعامل  �لأف�شل 

�لم�شتحق في نهاية �لعام.
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ك .    الذمم الدائنة:  

�أو �لب�شائع �لم�شتلمة �شو�ء �شدرت بها فو�تير من  يتم �لعتر�ف بالذمم �لد�ئنة بقيمة �للتز�م مقابل �لخدمات 
�لمورد �أم ل.

ل .    المخ�س�سات : 

يتم �لعتر�ف بمبلغ �لمخ�ش�س عندما يترتب على �ل�شركة �لتز�م حالي نتيجة لحدث �شابق بحيث يمكن تقديره 
ب�شكل موثوق .

م .    �سندوق الدخار :  

يتم �قتطاع ما ن�شبته 12% من رو�تب �لموظفين وت�شاهم �ل�شركة بن�شبة 12% في �شندوق �دخار موظفي �ل�شركة 
ويحتفظ �ل�شندوق بح�شابات م�شتقلة عن �ل�شركة .

ن .    �سندوق الخدمات الطبية    

يتم �قتطاع ما ن�شبته 3.5% من رو�تب �لموظفين وبما ل يزيد عن 15 دينار �شهرياً لأي موظف وت�شاهم �ل�شركة      
بن�شبة 7% في �شندوق �لخدمات �لطبية لتغطية عالج موظفي �ل�شركة وعائالتهم , ويحتفظ �ل�شندوق بح�شابات 

م�شتقلة عن �ل�شركة .

�س .    العتراف بالإيرادات:    

�إ�شد�ر �لفاتورة وتقديم �لخدمة  , ويتم �لعتر�ف بالإير�د عند  �إير�د�تها  �أ�شا�س �ل�شتحقاق في قيد  �ل�شركة  تتبع 
وقبولها من �لعميل مع �لوفاء بكافة �ل�شروط �لتالية :

• �إمكانية قيا�س مبلغ �لإير�د ب�شورة موثوقه .
• �حتمالية تدفق �لمنافع �لقت�شادية �لمرتبطة بالعملية �إلى �ل�شركة .

• �إمكانية قيا�س مرحلة �نجاز �لعملية ب�شكل يمكن �لوثوق به بتاريخ �لميز�نية .
• �إمكانية قيا�س �لتكاليف �لتي تم تكبدها من �أجل �لعملية و�لتكاليف �لالزمة لإتمامها ب�شكل يمكن �لوثوق به .
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ع .    عقود الإيجار من الغير:     

�لمرتبطة  و�لمخاطر  �لمنافع  بكافة  جوهري  ب�شكل  �لموؤجر  بموجبها  يحتفظ  �لتي  �لموجود�ت  �إيجار  • عقود 
بملكية �لأ�شل يتم ت�شنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية , وتحمل دفعات �لإيجار بموجب عقود �لإيجار �لت�شغيلية على      

بيان �لدخل  .
• في حال ف�شخ عقد �لإيجار �لت�شغيلي قبل نهاية �لعقد , يتم تحميل بيان �لدخل باأية غر�مات مالية قد تترتب 

في تاريخ حدوث �لف�شخ .

ف .    �سريبة الدخل :    

• تحت�شب �شريبة �لدخل وفقاً للقو�نين و�لأنظمة �لمعمول بها في �لأردن  .
• تن�شاأ بع�س �لفروقات �لموؤقتة عندما يدخل �لم�شروف �أو �لدخل في �حت�شاب �لربح �لمحا�شبي في فترة ولكن 
يدخل في �حت�شاب �لربح �ل�شريبي في فترة مختلفة , وبالتالي يتم �لعتر�ف بالتز�م )�أ�شل( �شريبي موؤجل 
وهو �لذي يتوقع دفعه )��شترد�ده( في �لفتر�ت �لمالية �لم�شتقبلية نتيجة �لفروقات بين قيمة �لموجود�ت �أو 

�لمطلوبات في �لقو�ئم �لمالية �لتي يتم �حت�شاب �ل�شريبة على �أ�شا�شها .

�س.    العمالت الأجنبية :

بتاريخ هذه  �ل�شائدة  �ل�شوق  �أ�شعار  �أ�شا�س  �لأردني على  بالدينار  �ل�شنة  �لأجنبية خالل  بالعملة  �لمعامالت  ت�شجل 
�لمعامالت وتقيد �لموجود�ت و�لمطلوبات بالعمالت �لأجنبية بالدينار �لأردني على �أ�شا�س �أ�شعار �ل�شرف �ل�شائدة 
كما في تاريخ �لميز�نية , وتقيد �أية �أرباح �أو خ�شائر ناجمة عن �لتغير�ت في �أ�شعار �ل�شرف في بيان �لدخل في �لفترة 

�لتي تن�شاأ فيها .

ق - تعوي�سات ق�سايا التعار�سات :

يمثل هذ� �لح�شاب �لمبالغ �لمدفوعة للمو�طنين وذلك تعوي�شاً عن �أ�شر�ر لحقت بهم جر�ء مرور خطوط �لكهرباء 
فوق �أمالكهم .

تقدر مجموع �لق�شايا �لمقامة على �ل�شركة من قبل �لمو�طنين و�لتي �شدر بها حكم �أولي , �أو ل تز�ل قيد �لنظر 



90
2010

91
2010

بحو�لي )60( �ألف دينار لم يح�شب لها مخ�ش�شات في عام 2010 .
وقـد بلــغ مجمــوع �لتعوي�شات �لمدفوعة خالل هذه �لفترة عن ق�شايا مماثلة �كت�شبت �لدرجة �لقطعية مبلغ )57( 
و�لبالغ   2009 عام  من  �لمدور  �لر�شيد  �إلى  بالإ�شافة  �لتعار�شات  ق�شايا  موجود�ت  ح�شاب  على  حملت  دينار  �ألف 

)1.162( مليون دينار ويتم �إطفاوؤها بن�شبة )10%( ح�شب �لممار�شة �لمقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء .
وقد بلغ ما تم �إطفاوؤه لهذ� �لعام )119( �ألف دينار.

�س – الأدوات المالية  :

• تعرف �لأد�ة �لمالية باأنها �أي عقد ينتج عنه �أ�شل مالي في من�شاأه و�لتز�م مالي �أو �أد�ه ملكية لمن�شاأة �أخرى.
• تتاألف �لأدو�ت �لمالية لل�شركة ب�شكل رئي�شي من �لنقد و�لبنوك و�لذمم �لمدينة  و�ل�شتثمار�ت و�لذمم �لد�ئنة 

و�لقرو�س .
• تبين بع�س �لفقر�ت �أعاله �ل�شيا�شات �لمحا�شبية �لمتعلقة بهذه �لأدو�ت �لمالية .
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اإي�ساح رقم ) 2 ( �سريبة الدخل
يتاألف هذا البند مما يلي :

اأ – مخ�س�س �سريبة الدخل :

ب – موجودات �سريبة موؤجلة  :

جـ – م�سروف ال�سريبة :
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اإي�ساح رقم ) 	 ( ا�ستثمارات في م�ساركات معدة للبيع
يتاألف هذا البند مما يلي :

اإي�ساح رقم ) 4 ( تكاليف ومقبو�سات اأعمال تحت الإن�ساء
يتاألف هذا البند مما يلي :
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اإي�ساح رقم ) 5 ( ذمم مدينة 
يتاألف هذا البند مما يلي :

اإي�ساح رقم ) 6 ( مخزون
يتاألف هذا البند مما يلي :
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اإي�ساح رقم ) 7 ( موجودات اأخرى
يتاألف هذا البند مما يلي :

اإي�ساح رقم ) 8 (  مطلوبات اأخرى طويلة الأجل
يتاألف هذا البند مما يلي:
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اإي�ساح رقم ) 9 (  مطلوبات اأخرى ق�سيرة الأجل
يتاألف هذا البند مما يلي:
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اإي�ساح رقم ) 10 (  ذمم دائنــــــــة
يتاألف هذا البند مما يلي :

اإي�ساح رقم ) 11 (  اإيرادات ت�سغيلية واأخرى
يتاألف هذا البند مما يلي :
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اإي�ساح رقم ) 12 (  م�ساريف الت�سغيل والإدارة
يتاألف هذا البند مما يلي :
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اإي�ساح رقم ) 	1 ( الربح من الن�ساطات الأ�سا�سية

اإي�ساح رقم ) 14 (  اإيرادات الن�ساطات غير الأ�سا�سية
يتاألف هذا البند مما يلي :

بناء على رخ�شة توزيع وتزويد �لكهرباء �لممنوحة لل�شركة بتاريخ 2008/06/30 من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء, 
تم تحديد �لعائد �ل�شنوي من �لأن�شطة �لأ�شا�شية قبل تنزيل �ل�شريبة بمعدل 10% من قاعدة �لموجود�ت �لمعتمدة 
من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء . قامت �إد�رة �ل�شركة باحت�شاب �لعائد �أعاله, حيث بلغ �لفائ�س عن معدل �لعائد 
�لمحدد بالرخ�شة لعـــام 2010   مبلــغ   )836 788 2( دينار. يتم معالجة هذ� �لفائ�س من خالل عمليـة تحديد �لتعرفة 
لفترة �لتعرفة �لقادمة و�شمن منهجية تحديد �لتعرفة �لو�ردة في �لرخ�شة �لممنوحة ويكون مبلغ �لفائ�س خا�شع 

للمر�جعة و�لتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع �لكهرباء تما�شياً مع ما ورد بالرخ�شة .
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اإي�ساح رقم ) 15 (  م�ساريف الن�ساطات غير الأ�سا�سية
يتاألف هذا البند مما يلي :

اإي�ساح رقم ) 16 ( فائ�س م�ساهمات الم�ستركين المتراكم 
لغاية 2008/7/2 ، يتاألف هذا البند مما يلي :
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اإي�ساح رقم ) 17 ( فائ�س م�ساهمات الم�ستركين المتراكم من 
	/2008/7 وما بعد ، يتاألف هذا البند مما يلي :

اإي�ساح رقم ) 18 ( �سافي اإيرادات تنفيذ م�ساريع كهربة الريف
يتاألف هذا البند مما يلي :
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اإي�ساح رقم )19( الو�سع ال�سريبي

و�سع �سريبة الدخل: 

Ü 2006 ، 2005 ، 2004 ، 200	 سريبة الدخل لالأعوام�
قامت �شريبة �لدخل و�لمبيعات بتقدير �ل�شريبة لالأعـو�م 2003 , 2004 , 2005 , 2006حيث تطالـب �لد�ئرة ب�شريبة 
مقد�رها )856 126 1( دينار وقامت �ل�شركة بالعتر��س و�ل�شتئناف على ذلك ويوجد تقرير من �لخبير �لمكلف 
من �لمحكمة يقدر بموجبة �لفروقات �ل�شريبية بمبلغ)355 272( دينار وهو مطروح للمناق�شة وبر�أي �لم�شت�شار 

�ل�شريبي �أن �لحد �لأعلى لهذه �لفروقات لن تزيد عما جاء بتقرير �لخبير .

Ü 2007 سريبة الدخل لعام�
 قامت د�ئرة �شريبة �لدخل و�لمبيعات بتقدير فروقات �شريبية لعام 2007 بلغت )634 190( دينار , وقامت �ل�شركة 
بالعتر��س و�لق�شية لدى محكمة �لبد�ية ول ز�لت �لإجر�ء�ت في �أولها ومن �لمفرو�س �أن تنزل �ل�شريبة بمبلغ 

جيد .

Ü 2009 ، 2008 سريبة الدخل لالأعوام�
تم �إنهاء �لو�شع �ل�شريبي لالأعو�م 2008 , 2009 مع د�ئرة �شريبة �لدخل و�لمبيعات , وذلك بالم�شالحة ول يوجد 

�أي م�شتحقات للد�ئرة عن هذه �لأعو�م .

و�سع �سريبة المبيعات: 
تم قبول �إقر�ر�ت �شريبة �لمبيعات �لمقدمة لد�ئرة �شريبة �لدخل و�لمبيعات عن �لفترة من تاريخ 2008/07/03 
ولغاية تاريخ 2010/01/31 , وذلك بعد قيام مقدر �ل�شريبة بتدقيق قيود �ل�شركة و�شجالتها �لمحا�شبية ومقابلتها 

بتلك �لإقر�ر�ت .
علماً باأن تاريخ ت�شجيل وخ�شوع بع�س �إير�د�ت �ل�شركة ل�شريبة �لمبيعات تم �عتبار�ً من تاريخ 2008/07/03 .
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اإي�ساح رقم )20( الأدوات المالية

مخاطر ال�سوق :

تعرف مخاطر �ل�شوق باأنها مخاطر تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية لالأدو�ت �لمالية ب�شبب 
�لتغير�ت في �أ�شعار �ل�شوق , وتت�شمن �لمخاطر �لتالية :

مخاطر العملة : Ü 

- تعرف مخاطر �لعملة باأنها مخاطر تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية لالأد�ة �لمالية نتيجة 
�لتغير�ت في �أ�شعار �شرف �لعمالت �لأجنبية .

- �إن �لمخاطر �لمتعلقة بالأدو�ت �لمالية �لمقيمة بالدولر �لأمريكي منخف�شة ب�شبب ثبات �شعر �ل�شرف بالدينار 
�لأردني مقابل �لدولر �لأمريكي , �أما �لمخاطر �لمتعلقة بالعمالت �لأجنبية �لأخرى فقد تم بيان �أثرها في بيان 

�لدخل

مخاطر �سعر الفائدة : Ü 

- تعرف مخاطر �شعر �لفائدة  باأنها مخاطر تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية لالأد�ة �لمالية 
نتيجة �لتغير�ت في معدلت �لفائدة بال�شوق .

- �إن �لأدو�ت �لمالية �لظاهرة بالميز�نية �لعمومية لي�شت خا�شعة لمخاطرة �شعر �لفائدة . 

مخاطر ال�سعر الأخرى : Ü 

- تعرف مخاطر �ل�شعر �لأخرى باأنها مخاطر تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية لالأد�ة �لمالية 
نتيجة �لتغير�ت في �أ�شعار �ل�شوق -غير تلك �لناجمة عن مخاطر �شعر �لفائدة �أو مخاطر �لعملة - �شو�ء كان �شبب 
�لتغير�ت عو�مل خا�شة بالأد�ة �لمالية �أو �لجهة �لم�شدرة لها �أو عو�مل توؤثر على كافة �لأدو�ت �لمالية �لم�شابهة 

�لمتد�ولة بال�شوق 

- �إن �لأدو�ت �لمالية �لظاهرة بالميز�نية �لعمومية لي�شت خا�شعة لمخاطرة �ل�شعر �لأخرى با�شتثناء �ل�شتثمار�ت  .

مخاطر الئتمان : Ü 

تعرف مخاطر �لئتمان باأنها مخاطر �إخفاق �أحد �أطر�ف �لأد�ة �لمالية في �لوفاء بالتز�ماته م�شبباً بذلك خ�شارة 
مالية للطرف �لأخر .
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- تحتفظ �ل�شركة بالنقد لدى موؤ�ش�شات مالية ذ�ت �ئتمان منا�شب .

- تحافظ �ل�شركة على رقابة جيدة على م�شتويات �لئتمان �لممنوحة للعمالء وعمليات �لتح�شيل .

مخاطر ال�سيولة : Ü 

�إد�رة  م�شوؤول عن  �ل�شركة  �إد�رة  لأن مجل�س  وذلك  �ل�شيولة  لإد�رة مخاطر  عام  �إطار  �ل�شركة  �إد�رة  يتبنى مجل�س   -
مخاطر �ل�شيولة .

- تحتفظ �ل�شركة باحتياطي منا�شب وت�شهيالت بنكية وت�شهيالت �لقتر��س من خالل مر�قبة �لتدفقات �لنقدية 
ومطابقتها مع تو�ريخ ��شتحقاق �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية .

- يو�شح �لجدول �لتالي تو�ريخ ��شتحقاق �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية لل�شركة كما في 31 كانون �أول 2010 .
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تحليل المركز المالي لل�سركة لعام 2010
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الن�سب الماليه لعام 2010
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التو�سيات

بناًء على ما ورد في موجز �لتقرير وقائمة �لمركز �لمالي وقائمة �لدخل �ل�شامل يقترح مجل�س �لإد�رة مو�فقتكم 
على ما يلي :

تالوة وقائع �لجتماع �لعادي �ل�شابق للهيئة �لعامة . 1 -
. مناق�شة تقرير مجل�س �لإد�رة عن �أعمال �ل�شركة خالل عام 2010 و�لخطة �لم�شتقبلية للعام 2011- 2

. تالوة تقرير مدقق ح�شابات �ل�شركة عن ميز�نيتها وح�شاباتها �لختامية و�أحو�لها و�أو�شاعها �لمالية خالل عام 2010- 3
�لمركز  بقائمة  �لو�ردة  و�لمخ�ش�شات  و�لحتياطيات  �ل�شامل  �لدخل  وقائمة  �لمالي  �لمركز  قائمة  مناق�شة  4 -

�لمالي  لعام 2010 , وتحديد �لأرباح �لتي يقترح مجل�س �لإد�رة توزيعها .  
�نتخاب مدقق ح�شابات �ل�شركة لعام 2011- 5 .

�إخالء م�شوؤولية مجل�س �لإد�رة عن �ل�شنة �لمنتهية في 2010/12/31- 6  .
�أي �أمور �أخرى تقترح �لهيئة �لعامة �إدر�جها على جدول �لأعمال للمناق�شة وح�شب �أحكام قانون �ل�شركات. 7 -

�لمبذولة للرقي  �لكبيــرة  �ل�شركة لجهودهــم  �لكر�م وكافة موظفي  �لم�شاهمين  �لإد�رة  ي�شكر مجل�س  وختاما 
بال�شركة , �شائلين �هلل عّز وجّل �لتوفيق في ظل ح�شـرة �شــاحب �لجاللــة �لمــلك عبد�هلل �لثاني بن �لح�شين �لمعظم 

حفظه �هلل ورعاه .

 مجل�س �لإد�رة
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عناوين مباني ال�سركة وفروعها

النا�سخالهاتـــفال�سارع�س.باملدينة املبنى
�لإد�رة

�إربدمركز �لقب�س �لرئي�شي

46

�شارع �مللك ح�شني 
)بغد�د �شابقاً( 

7201500

7201555

7245495

جممع �لدو�ئر
7410862حكما�إربد�لفنية و�مل�شتودعات

مركز قب�س �أيــدون
مركز قب�س �لر�شيـد

�أيدون
�لر�شيد

7201565

م�شاعدية �لتنفيذ 
و�لت�شميم ود�ئرة 

�للو�زم وم�شتودعات 
�ملحطة �جلنوبية

�حل�شن �إربد
جنوب جممع عمان 

�جلديد

6232727طارق بن زياد270�ملفرق د�ئرة منطقة �ملفرق

م�شتودعات حو�شا 
6214124مثلث حو�شاحو�شا�ملركزية

�إ�شارة بابجر�سد�ئرة منطقة جر�س
6351024عمان �ل�شوئية

�شارع هند�شة عجلون د�ئرة منطقة عجلون 
6421873�لبلديات

7385348دو�ر �لرمثا �لرمثا مكتب �لرمثا 
6520389�ل�شارع �لرئي�شيدير �أبي �شعيدمكتب �لكورة

مركز �لت�شال
 )call center(

080022005 مجانيحكما 46�ملحطة �ل�شمالية
02/72018307410862

    ideco@.ideco.com.jo : لبريد �لإلكتروني لل�شركة�
 www.ideco.com.jo  : موقع �ل�شركة �للكتروني
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تصميم - إخراج - طباعة

مطبعة حالوة

Pr in t i ng  P ress
االردن - اربد - شارع فراس العجلوني

   هاتف      535 275 7  2   962+
   فاكس      535 240 7  2   962+
  خلـوي     333 239 5 79  962+

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


