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اعضاء مجلس االدارة

áªMÓŸG ËôµdG óÑY ó«°ùdG ‹É©e
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

¿Ó°SQG óªfi ó«°ùdG IOÉ©°S
ƒ°†Y

¬fhÉ°üN õjÉa QƒàcódG PÉà°SC’G ‹É©e
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

äÉ°UÉ«M óªMCG ¢Sóæ¡ŸG QƒàcódG IOÉ©°S
ƒ°†Y

ó©°S ¿ÉfóY QƒàcódG IOÉ©°S
ƒ°†Y

»ëaƒµdG …RÉZ ó«°ùdG áaƒ£Y ≈°SƒŸG ˆG óÑY QƒàcódG PÉà°SC’G áaƒ£Y
ƒ°†Y
ƒ°†Y

»°Sƒ«÷G …ógR ó«°ùdG IOÉ©°S
ƒ°†Y

á∏eÉà◊G ó¡a ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
ƒ°†Y

áÑbÉ°ûŸG ∞jÉf ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
ƒ°†Y

áª«©£dG ó«dh ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
ƒ°†Y
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مجلس اإلدارة
Ö°üæŸG

É¡∏ãÁ »àdG á¡÷G

QƒàcódG PÉà°SC’G ‹É©e

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf
kGƒ°†Y
kGƒ°†Y
kGƒ°†Y
kGƒ°†Y
kGƒ°†Y
2012/5/15 øekGQÉÑàYG kGƒ`` °†Y
2012/2/12 øekGQÉÑàYG kGƒ`` °†Y
2012/6/5 øekGQÉÑàYG kGƒ`` °†Y
2012/2/11 ájÉ¨d kGƒ`` °†Y
2012/5/14 ájÉ¨d kGƒ`` °†Y
2012/6/4 ájÉ¨d kGƒ`` °†Y
kGƒ°†Y

ƒ°†©dG º°SG

¬fhÉ°üN ⁄É°S ≈°ù«Y õjÉa
ó«°ùdG ‹É©e
AÉHô¡µdG ™jRƒJ ácô°T á`` ªMÓŸG áeÓ°S øªMôdGóÑY ËôµdG óÑY

iô`` ` ` ` ÑµdG ó`` ` HQG á`` ` jó∏H
iô`` `ÑµdG ¥ô`` ØŸG á`` ` jó∏H
iô`` ` ` ÑµdG ¢TôL á`` `jó∏H
Iójó÷G ÉãeôdG á`` jó∏H

äÉ`°UÉ«M óÑY ˆGóÑY óªMCG ¢Sóæ¡ŸG QƒàcódG IOÉ©°S
IOÉ`ë°T ƒHCG ó©°S ø°ùM óªfi ¿ÉfóY QƒàcódG IOÉ©°S
¿Ó°SQG ™°ùj ¬W óªfi ó«°ùdG IOÉ©°S
»°Sƒ«÷G …ógR âé¡H …ógR ó«°ùdG IOÉ©°S
»``ëaƒµdG óª`fi ˆGóÑY …RÉZ ó«°ùdG áaƒ£Y
¬`` ÑbÉ°ûŸG Ö`∏£e ≈°Sƒe ∞jÉf ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
á`` ª«©£dG π`` «∏N ¿É`°û«f ó`«dh ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
á`` ∏eÉà◊G »`` ∏Y Qƒ``°üæe ó``¡a ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
»æeƒŸG óªMG ø°ùM ∫ÓH ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y

iô`` ` ` ÑµdG ¢TôL á`` jó∏H
iô`` ` ` `ÑµdG ¥ôØŸG á``jó∏H äGó`jƒY Ωƒë°S ≈°ù«Y óªfi ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
Ió`` jó÷G ÉãeôdG á`jó∏H º«gGôH’G ∞°Sƒj óªfi ìÉàØdG óÑY ¢Sóæ¡ŸG áaƒ£Y
∑ƒeÒdG á©eÉL »ØXƒe QÉªãà°SG ¥hóæ°U ≈°SƒŸG ó¡a óªfi ˆG óÑY QƒàcódG PÉà°SC’G áaƒ£Y

 ناق�ش خاللها نتائج �أعمال ال�شركة2012 ) اجتماعات خالل العام8( عقد جمل�س �إدارة ال�شركة
وتقارير االجناز الفني واملايل والإداري واتخذ ب�ش�أنها القرارات الالزمة لدفع م�سرية ال�شركة
. للأف�ضل
 �سعادة املهند�س �أحمـد علي �سعــد ذينــات:مدير عام ال�شركة
عمان/  ال�سادة مكتب �إرن�ست ويونغ:مدقق احل�سابـات امل�ستقل
 الأ�ستــــاذ نبيـــه احلجيــــة:م�ست�شــــار ال�شــركــة القـانــونــــي
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اإلقرارات
 يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل.ال�سنة املالية التالية
. يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة-

™«bƒàdG

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
áfhÉ°üN ⁄É°S ≈°ù«Y õjÉa QƒàcódG PÉà°S’G

™«bƒàdG

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf
áªMÓŸG áeÓ°S øªMôdGóÑY ËôµdGóÑY

™«bƒàdG

ƒ°†Y
IOÉë°T ƒHCG ó©°S ø°ùM óªfi ¿ÉfóY QƒàcódG
äÉ°UÉ«M óÑY ˆGóÑY óªMG ¢Sóæ¡ŸG QƒàcódG
¿Ó°SQG ™°ùj ¬W óªfi ó«°ùdG
»°Sƒ«÷G …ógR âé¡H …ógR ó«°ùdG
»ëaƒµdG óªfi ˆGóÑY …RÉZ ó«°ùdG
áª«©£dG π«∏N ¿É°û«f ó«dh ¢Sóæ¡ŸG
á∏eÉà◊G »∏Y Qƒ°üæe ó¡a ¢Sóæ¡ŸG
¬ÑbÉ°ûŸG Ö∏£e ≈°Sƒe ∞jÉf ¢Sóæ¡ŸG
≈°SƒŸG ó¡a óªfi ˆGóÑY QƒàcódG PÉà°SC’G

. نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي-

á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe
ΩÉ©dG ôjóŸG
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
áª°SGƒ≤dG "QOÉ≤dGóÑY" ¿Éà«°U õjÉa
äÉæjP ó©°S »∏Y óªMCG ¢Sóæ¡ŸG ¬fhÉ°üN ⁄É°S ≈°ù«Y õjÉa QƒàcódG PÉà°S’G
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
مبنا�سبة انتهاء ال�سنة املالية  2012ي�سرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أ�ضع بني �أيديكم
التقرير ال�سنوي الواحد واخلم�سون عن �أداء ال�شركة واجنازاتها �إ�ضافة �إلى البيانات املالية
املنتهية يف  2012/12/31ال�سنة اخلام�سة واخلم�سني لت�أ�سي�س ال�شركة وال�سنة االولى لدورة
املجل�س احلالية بالإ�ضافة �إلى تطلعاتها امل�ستقبلية لعام .2013

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
ا�ستكماال ملا حققته �شركتكم من �إجنازات وجناحات طيبة وا�صلت ال�شركة وبف�ضل وتوفيق من
اهلل عز وجل ،ثم بف�ضل اخلطط واال�سرتاتيجيات التي اقرها واعتمدها جمل�س �إدارة ال�شركة
و�إداراتها واملو�ضوعة بناء على درا�سات ممنهجة وطموحة  ،من حتقيق املزيد من االجنازات
والنجاحات  ،م�شكلة بذلك قفزه نوعية اخرى فـي م�سرية عمل ال�شركة ملبية بذلك طموحات
كافة املتعاملني معها  ،ومن �أبرزها مواجهة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية وتامني نظام
وراق مما ولد �شعور ًا طيب ًا لدى م�شرتكي ال�شركة
كهربائي م�ستقر وتقدمي خدمات مب�ستوى متقدم ٍ
وعلى مختلف فئاتهم ومواقعهم .
وان كان جل اهتمام ال�شركة من�صب ًا على خدمة كافة املتعاملني معها وخا�صة امل�شرتكني وت�أمني
خدمات كهربائية وفق املعايري العاملية  ،ورغم التحديات املحيطة ببيئة عمل ال�شركة وما تفر�ضه
من قيود وم�صاعب � ،إال �أن ال�شركة متكنت من تعظيم عوائدها املالية محققة ن�سب �أرباح غري
م�سبوقة الأمر الذي �أدى �إلى تعزيز مركزها املايل  ،مما ي�ؤكد �صحة نهج و�سيا�سات جمل�س �إدارة
ال�شركة لت�شكل مخرجاتها منارة يهتدى بها لل�سري يف خطى را�سخة وموثوقة ووا�ضحة املعامل
الرتياد �أفاق امل�ستقبل بكل قوة واقتدار لتحقيق توجهات وتطلعات ال�شركة امل�ستقبلية.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
باعتبار �أن العن�صر الب�شري هو الركيزة الأ�سا�س فـي تنفيذ مهام و�أهداف ال�شركة �إ�ضافة
�إلى العملية الت�شغيلية الإنتاجية فقد وا�صلت ال�شركة اال�ستثمار فـي العن�صر الب�شري من اجل
رفع كفاءة وقدرات موجودها الب�شري من خالل �إ�شراك معظم كوادرها وعلى مختلف فئاتهم
وتخ�ص�صاتهم يف العديد من الدورات والربامج التدريبية والندوات وور�ش العمل الهادفة �إلى
رفدهم باخلربات واملعرفة يف جمال تخ�ص�صهم مما ا�سهم يف خلق كوادر ب�شرية م�ؤهلة ومدربة
وبكفاءة عاليه قادرة على التكيف مع بيئة العمل اجلديدة.
كما �أولى جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها جل عنايتهما ورعايتهما مب�س�ؤوليات ال�شركة
االجتماعية جتاه جمتمعها املحلي ب�شتى �أطيافه ومكوناته متجاوزة بذلك نهجها يف تقدمي
التربعات النقدية والعينية �إلى العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية بتقدمي �أمناط
جديدة من الأن�شطة الرامية �إلى االرتقاء مب�ستوى خدمات ال�شركة وتعزيز اثرها على املجتمع
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املحلي والتي متثلت فـي �إ�ستمرارية تبني حملة لن�شر الوعي واملعرفة لدى �أبناء املجتمع املحلي
فيما يتعلق برت�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية وا�ستخدماتها الآمنة من خالل حملة توعوية
مت و�ضع خطط العمل املتعلقة بها وتنفيذها فـي عام  2011وا�ستمر العمل بها فـي عام 2012والتي
ا�ستهدفت ربات البيوت وطالب املدار�س وطلبة اجلامعات وم�شرتكي ال�شركة الكبار حيث مت عقد
العديد من الندوات وور�ش العمل لربات البيوت وطلبة اجلامعات وامل�شرتكني الكبار مت خاللها
توزيع الربو�شرات والن�شرات وكان لهذه الفعاليات الأثر البالغ فـي تعميق مفهوم تر�شيد ا�ستهالك
الطاقة وا�ستخداماتها الآمنة.

ح�ضرات امل�ساهمني الكرام
وفق ا�سرتاتيجيات العمل الهادفة التي اعتمدها جمل�س �إدارة ال�شركة لعام  2012و�صوال �إلى
حتقيق الأهداف املر�سومة فان �إدارة ال�شركة �ستوا�صل فـي عام  2013تنفيذ خططها وبراجمها
املرتبطة بهذه اال�سرتاتيجيات  ،والتي تهدف يف املقام الأول �إلى االرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي
تقدمها لعمالئها بهدف حتقيق �أعلى معايري الأداء املعتمدة محليا وعامليا.

وبعد ،،،
ف�إنني انتهز هذه الفر�صة  ،ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،لأتقدم بجزيل ال�شكر
والعرفان مل�ساهمي ال�شركة وعمالئها على دعمهم الدائم وامل�ستمر لنا ،وال يفوتني بهذه املنا�سبة
�أن �أثمن بالتقدير والثناء الدور احليوي الذي تقوم به �إدارة ال�شركة ممثلة مبديرها العام على
عملهم وعطائهم املتوا�صل،الذي كان له اكرب الأثر فيما مت حتقيقه من اجنازات  ،وكل ال�شكر
والتقدير لكافة موظفي ال�شركة يف مختلف مواقع عملهم على جهودهم املخل�صة واملثمرة و�سعيهم
الدائم لتحقيق ر�ؤية ور�سالة و�أهداف ال�شركة .
وفقنا اهلل خلدمة هذه ال�شركة لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار خلدمة بلدنا العزيز
واقت�صادنا الوطني يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني  ،راعي بناء
الدولة الأردنية الع�صرية احلديثة حفظه اهلل ورعاه .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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رئي�س جمل�س الإدارة

العام  2012في أرقام

مقدار التغري ي�ساوي ( )٪0.96ويعود ال�سبب فـي �إرتفاع الفاقد الكهربائي �إلى �إزدياد مبيعات
ال�شركة للم�شرتكني املربوطني على �شبكات اجلهد املنخف�ض والتي ت�شكل امل�صدر الرئي�سي للفاقد
الكهربائي  ،مقابل تناق�ص املبيعات للم�شرتكني املربوطني على �شبكات اجلهد املتو�سط ب�سبب
�سحب �أحمال �شركة م�صنع الراجحي من ال�شركة وحتويلها ل�شركة الكهرباء الوطنية.
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رؤيتنـا
�أن ت�صبح ال�شركة �أمنوذج ًا رائد ًا بتقدمي خدمة كهربائية ذات جودة وموا�صفات
عالية مميزة تتوافق مع املعايري الدولية الف�ضلى يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

رسالتنـا
امل�ساهمة يف دعم و�ضمان ا�ستمرارية عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية من
خالل تقدمي خدمة كهربائية متميزة ذات جودة عالية مبوا�صفات عاملية يف جميع �أنحاء
منطقة عمل ال�شركة،ملتزمني باال�ستثمار يف تطوير العن�صر الب�شري من �أجل رفع كفاءته
وتنمية قدراته ،لتحقيق �أف�ضل خدمة وعائد يلبي ويفوق التوقعات للعاملني والعمالء
وجميع املعنيني ( ) Stakeholdersبال�شركة .

قيمنــا
 العدالة واالنتماء وال�شفافية وامل�صداقية. ر�ضا وراحة العمالء. التميز بالأداء والإبداع . مواجهة التحدي. العمل بروح الفريق الواحد. �إيجابية التفكري وتناقل املعرفة. �إبراز االْنتماء والتوا�صل االجتماعي بني العاملني يف ال�شركة اعتمادا على املوروثااليجابي من القيم (ع�شرية الكهربداوية).
 االحرتام الإخال�ص -الأمانة
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نبذة عامة عن الشركة
تأسيس الشركة
�سجلت ال�شركة لدى وزارة االقت�صاد الوطني عام  1957با�سم �شركة كهرباء �إربد الأهلية و�صدر
قانون امتيازها با�سم �شركة كهرباء لواء عجلون يف عام  ، 1961والذي مبوجبه ح�صلت ال�شركة
على حق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لكامل منطقة االْمتياز التي ت�ضم محافظات �إربد
وجر�ش واملفرق وعجلون.
وعليه بد�أت ال�شركة ب�إجراءات تركيب محطات التوليد والتحويل وبناء خطوط التوزيع
وتنفيذ م�شاريع الكهرباء يف مدن وقرى منطقة االمتياز وت�صفية م�شاريع الإنارة التي كانت
تديرها املجال�س البلدية يف حينه ،وربطها على �شبكة كهربائية خا�صة بال�شركة.
لقد �شهدت ال�شركة منذ عام  1961تطور ًا ملحوظ ًا من حيث ات�ساع رقعة املنطقة املخدومة
بالكهرباء و�أعداد املدن والقرى املنارة ،حيث �أ�صبح عدد املدن والقرى يف نهاية عام )326( 2012
مدينة وقرية و( )927جتمع ًا �سكني ًا ريفي ًا ،وارتفع ر�أ�سمال ال�شركة من (� )285ألف دينار عام
 1962لي�صبح ( )6مليون دينار حاليا .
ومع �صدور قانون الكهرباء العام ,وت�أ�سي�س �سلطة الكهرباء الأردنية  ,التي �أوكل لها مهمة
توليد الطاقة الكهربائية يف اململكة ،توقفت ال�شركة عن التوليد ب�شكل نهائي يف نهاية عام 1997
وانح�صر عملها يف نقل وحتويل وتوزيع الطاقة الكهربائية �ضمن منطقة االمتياز  ،و�أ�صبحت
ت�ستجر حاجتها من الطاقة الكهربائية من ال�شبكة الوطنية اخلا�صة ب�شركة الكهرباء الوطنية
(�سلطة الكهرباء الأردنية �سابق ًا).

مبنى الشركة عند تأسيسها
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المساهمون
رأسمال الشركة  /الموجودات
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به واملغطى بالكامل ( )6مليون دينار ،موزعة على ( )6ماليني
�سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ دينار ًا واحد ًا لكل �سهم  ،يف حني بلغ �إجمايل حقوق امل�ســـــــــــــاهمني يف
)19 928 944( 2012/12/31دينـــار ،وبلغت موجــودات ال�شركـة الثـابتـة فـي نفــ�س التاريـــخ
( ) 114 953 334دينار.

اجتماع الهيئة العامة

التداول بأسهم الشركة
بلغ حجم التداول عام  )1 090 535( 2012دينار ًا مقابل ( ) 718 318دينار ًا مت التداول بها
خالل عام  2011وقد بلغ عدد عقود الأ�سهم التي وردت لل�شركـــة ( )879عقد ًا مقابل ()708
عقد ًا نظمت عام  ،2011وبلغ عدد امل�ساهمني يف نهاية عام  )3174( 2012م�ساهم ًا.
كما بلغ �أعلى �سعر لل�سهم الواحد يف بور�صة عمان ( )14.990دينار و�أدنى �سعر ()9.470
دينار ،وح�سب تعليمات مركز �إيداع الأوراق املالية ترتبط ال�شركة �إلكرتوني ًا ب�شكل مبا�شر مع
املركز مما مكّن ال�شركة من التوا�صل امل�ستمر مع املركز ومتابعة عمليات التداول والتحويل التي
جتري على �أ�سهمها �أو ً
ال ب�أول� ،إ�ضافة �إلى االطالع على �سجالت م�ساهميها وتوثيقها يومي ًا.
وقد بلغ عدد الأيام التي مت بها تداول �أ�سهم ال�شركة خالل عام  )183( 2012يوم ًا.
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الجدول التالي يبين ملخص حركة التداول وأسعار األسهم
خالل األعوام ()2012 – 2008

17

الجدول التالي يبين توزيع أعداد المساهمين حسب جنسياتهم وما يملكون
من أسهم بتاريخ 2012/12/31

الجدول التالي يبين نسب األرباح الموزعة على مساهمي
الشركة لألعوام ()2011-2007

بالإ�ضافة لتوزيع الأرباح النقدية مت رفع را�س مال ال�شركة من ( )4مليون �سهم �إلى ( )6مليون �سهم
وذلك بتوزيع ( �)1سهم جماين على م�ساهمي ال�شركة.
2

الجدول التالي يبين أسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة الذين يملكون ( %5فأكثر)
من رأس مال الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم عام ( )2012مقارنة مع عام ()2011
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الجدول التالي يبين أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومقدار مساهمات الجهات التي يمثلونها
ومساهماتهم ومساهمات أقاربهم (الزوجة واألوالد القصر) في رأسمال الشركة

 ال توجد م�ساهمات لأقرباء �أع�ضاء جمل�س الإدارة (الزوجة والأوالد الق�صر) يف ر�أ�س مال ال�شركة.-ال توجد �شركات م�سيطرة لأي من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم.

الجدول التالي يبين أسماء اإلدارة التنفيذية للشركة ومقدار مساهماتهم ومساهمات
أقاربهم (الزوجة و األوالد القصر ) في رأسمال الشركة

 ال توجد م�ساهمات لأقرباء �إدارة ال�شركة التنفيذية (الزوجة والأوالد الق�صر) يف ر�أ�س مالال�شركة ،با�ستثناء زوجة املهند�س»عبد املهدي» �أحمد الأحمد العمري حيث متلك ( � ) 1552سهم ًا.
 -ال توجد �شركات م�سيطر عليها من قبل ا�شخا�ص �إدارة ال�شركة التنفيذية و�أقاربهم.
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المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2012

* مكاف�آت ع�ضوية عن العام � 2011صرفت خالل العام � ،2012أما مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س عن عام
 2012ف�سيتم حتديدها وتوزيعها بعد اجتماع الهيئة العامة وح�سب �أحكام قانون ال�شركات .كما مت
�صرف مبلغ ( ) 2400دينار ملعايل رئي�س املجل�س فايز خ�صاونة بدل �ضيافة .
 ب�إ�ستثناء ما ورد �أعاله  ،ال يوجد مزايا عينية �أخرى يتقا�ضاها اي من رئي�س و�أع�ضاء جمل�سالإداره.

20

المبالغ المدفوعة ألشخاص اإلدارة العليا خالل العام 2012

* مكاف�آت �صرفت يف عام  2012ويتعلق جزء ًا منها ب�أداء عام .2011
 با�ستثناء ما ورد �أعاله  ،ال يوجد مزايا عينية �أخرى يتقا�ضاها اي من �أ�شخا�ص الإدارة العلياالتنفيذية �سوى تخ�صي�ص �سيارة لغايات تنقل عطوفة املدير العام .
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة التنفيذية
معالي األستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة
رئيس مجلس اإلدارة اعتبار ًا من 2011/9/6
 تاريخ الع�ضوية 2011/8/17 : تاريخ امليالد1938 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: دكتوراه يف علم الرتبة 1965/ ماج�ستري يف علم الرتبة 1963 / بكالوريو�س يف علم الرتبة 1959 /�أبرز اخلربات العملية:
 – 2010حتى الآن رئي�س جمل�س �أمناء جامعة الريموك
رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة الأملانية الأردنية
2010 – 2009
�أ�ستاذ يف جامعة العلوم والتكنولوجيا
2009 – 2006
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة كهرباء اربد
2006 – 2004
رئي�س جامعة الريموك
2004 – 1998
رئي�س �سلطة اقليم العقبة ورئي�س جمل�س ال�سلطة
1997 – 1993
وزير ًا للزراعة
1993 – 1991
نائب رئي�س جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
1991 – 1987
م�ست�شار علمي لوزير الزراعة يف �سلطنة عمان
1986 – 1984
تدرج من باحث م�شارك ملن�صب رئي�س باحثني يف الواليات املتحدة االمريكية
1984 – 1965
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معالي السيد عبد الكريم «عبد الرحمن »سالمة المالحمه
نائب رئيس مجلس اإلدارة اعتبار ًا من 2011/9/6
تاريخ الع�ضوية 2011/8/17 :
 تاريخ امليالد1952 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س علم اجتماع 1975/ بكالوريو�س حقوق 1988/ دبلوم عايل �إدارة 1988-�أبرز اخلربات العملية:
 2011/8/17 – 2006/6/24رئي�س جمل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء
وزير دولة لل�ش�ؤون الربملانية
2005/11 – 2005/7
� 2005 – 1995شغل محافظ للمحافظات التالية على الرتتيب  :الطفيلة  ،مادبا ،العقبة ،اربد  ،العا�صمة
� 1995 –1975شغل عدة منا�صب ادارية يف وزارة الداخلية تدرج فيها من مدير ناحية الى مدير
ق�ضاء ومت�صرف ثم نائب محافظ
* رئي�س جمل�س ادارة �شركة كهرباء محافظة اربد ملدة �سنتني 2002-2000
* رئي�س �سابق للمجل�س املحلي ملركز االمرية ب�سمة للخدمات
االجتماعية يف عدة مواقع ( مادبا  ،الطفيلة  ،العقبة  ،اربد )
نائب ًا �سابق لرئي�س جمل�س ادارة مدينة احل�سن لل�شباب  /اربد وع�ضو �سابق يف جمل�س ادارة
املجل�س اال�ست�شاري ملركزي جلامعة العلوم والتكنولوجيا وكذلك يف عدة جمال�س كليات
* ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة مناجم الفو�سفات من عام  2012ولغاية االن

سعادة السيد عدنان محمد حسن سعد أبو شحادة
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2008/7/31 : تاريخ امليالد1944 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج : دكتوراه يف البرت وكيماويات 1976 / ماج�ستري يف البرتوكيماويات 1973/ بكالوريو�س هند�سة كيماوية 1967 /�أبرز اخلربات العملية:
 – 2003وحتى االن مدير عام ال�شركة ال�شرقية للتجارة واملقاوالت يف الأردن.
مدير عام ل�شركات مختلفة عامله فـي جمال النفط والغاز فـي دول الكويت
2003 – 1990
الأردن قطر � ،أبو ظبي .
 1990 – 1983خبري للطاقة يف منظمة االوبك ثم م�ست�شار ل�شركات نفطية فـي الكويت
رئي�س ق�سم البرتول يف معهد الكويت للأبحاث العلمية
1983 – 1977
* ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة كهرباء اململكة
* ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة توزيع الكهرباء
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سعادة الدكتور المهندس أحمد « عبد اهلل » عبد حياصات
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2011/8/17 : تاريخ امليالد1951 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: دكتوراه يف الهند�سة الكهربائية 1983/ دبلوم هند�سة كهربائية 1976 /�أبرز اخلربات العملية:
 – 2010/1لغاية االن
2010/1/7 – 2002/11
2002 /11 – 1983
1982 – 1979
1979– 1976

مدير عام �شركة امل�شرق خلدمات الطاقة
مدير عام �شركة الكهرباء الوطنية
�شركة الكهرباء الوطنية – �سلطة الكهرباء الأردنية ( �سابقا)
تتدرج يف عدة مواقع وظيفية يف جمال التخ�ص�ص  ،مدير دائرة
اخلدمات الدولية منها  ،م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية .
بعثة درا�سية عن طريق �سلطة الكهرباء الأردنية لدرا�سة
الدكتوراه يف الهند�سة الكهربائية
�سلطة الكهرباء الأردنية – مهند�س خطوط نقل هوائية

سعادة السيد محمد طه يسع ارسالن
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2011/8/4 : تاريخ امليالد1958/5/9 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: دبلوم عايل هند�سة مدنية 1984 / دبلوم هند�سة 1980 /�أبرز اخلربات العملية:
 – 2011ولغاية الآن
2011 - 2010
2009 – 2007
2007 -2003
2003 -1999
1999- 1988
24

ع�ضو يف جمال�س اداره عدة �شركات وجمعيات
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة �صناعة الزرقاء
م�ست�شار لتعزيز القدرات الت�شريعية ملجل�س النواب الأردين فـي
برنامج(  )sunnyالتابع جلامعة نيويورك
ع�ضو جمل�س النواب الأردين
مدير تنفيذي لغرفة �صناعة الزرقاء
�أعمال حرة

سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجيوسي
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2011/8/24 : تاريخ امليالد1970/7/26 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س محا�سبه 1994/�أبرز اخلربات العملية:
 1997حتى االن
1997 1994

مدير تنفيذي – البنك الأردين الكويتي
البنك التجاري الأردين

* ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة املتكامله لتاجري التمويلي

سعادة المهندس فهد منصور علي الحتاملة
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2012/6/5 : تاريخ امليالد1953 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�سه مدنيه 1984 /�أبرز اخلربات العملية :
 - 2012/6/5ولغاية االن
2012/6 - 2010
2010 - 2009
2009 -2007/8
2007/8/7 – 2006/6
2006/6- 1986

رئي�س جلنة بلدية الرمثا اجلديدة
رئي�س جلنة بلدية املزار ال�شمايل
مدير ال�ش�ؤون البلدية للواء املزار ال�شمايل
مدير ال�ش�ؤون البلدية للواء بني كنانه
رئي�س بلدية الرمثا اجلديدة وع�ضو جمل�س ادارة فـي �شركة
كهرباء محافظة اربد
عمل يف وزارة البلديات يف عدة مواقع وظيفية منها مهند�س
مدين ورئي�س ملجل�س اخلدمات امل�شرتكة  /لواء الو�سطية ومدير
مديرية هند�سة بلديات يف عدة محافظات ورئي�س جلنة عدة
بلديات ورئي�س بلدية الريموك وبني ها�شم
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سعادة المهندس نايف موسى مطلب المشاقبة
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2012/5/15 تاريخ امليالد1957/6/1 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�سه مدنية 1990 /�أبرز اخلربات العملية
 - 2012/5/ 14حتى الآن
2012/5/13 – 2010/10
2010/10 -2010/3
2010/3 - 2007
2007 – 2004
2004 – 2002
2002 -2001
2001 – 1997
1997 – 1990

رئي�س جلنة بلدية املفرق الكربى
مدير ال�ش�ؤون البلدية ورئي�س جمل�س اخلدمات امل�شرتكة للواء
البادية ال�شمالية
مدير ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة املفرق
م�ساعد مدير ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة املفرق
رئي�س بلدية ام القطني واملكيفته
مدير ال�ش�ؤون البلدية ورئي�س جمل�س اخلدمات امل�شرتكة للواء
البادية ال�شمالية
رئي�س جلنة بلدية �صبحا والدفيانة
مهند�س يف مديرية ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة املفرق
مهند�س يف وزارة البلديات

عطوفة السيد غازي عبد اهلل محمد الكوفحي
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2011/3/16 : تاريخ امليالد1945/ 11/ 7 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: ماج�ستري يف الإدارة والعلوم الع�سكرية 1989 / بكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية 1983 /�أبرز اخلربات العملية-:
 - 2011/3/15حتى الآن
1998 - 1965
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رئي�س جلنة بلدية اربد الكربى
القوات امل�سلحة الأردنية

سعادة المهندس وليد نيشان خليل الطعيمة
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2012/2/12 : تاريخ الوالدة1957/9/22 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج : بكالوريو�س هند�سة مدنية 1981/�أبرز اخلربات العملية:
 - 2012/2ولغاية االن
2009 - 2005
2005 - 2003
2003 - 2002
2002 -1993
1993 -1983
1982 – 1981

رئي�س جلنة بلدية جر�ش الكربى
مدير ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة جر�ش
رئي�س بلدية عجلون
رئي�س جلنة بلدية معدي
م�ست�شار فني ملعايل وزير ال�ش�ؤون البلدية وعمل خاللها مدير
دائرة املختربات واالبحاث الهند�سية ومدير الرقابه الداخليه
مهند�س ومن ثم رئي�س ق�سم يف دائرة اخلدمات واال�شغال
الهند�سية  /وزارة البلديات
مهند�س يف مديرية ال�ش�ؤون البلدية ملحافظة العا�صمة

عطوفة االستاذ الدكتور عبداهلل محمد الموسى
عضو
 تاريخ الع�ضوية 2011/3/21 : تاريخ امليالد1948/3/1 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: دكتوراة علم فريو�سات – 1979 ماج�ستري ب�ستنة 1975 - بكالوريو�س مبيدات ا ّالفات 1971 -�أبرز اخلربات العملية
 - 2011/ 7حتى �أالن
2011 - 2004
2004 -2002
2002-1999
1999-1993
1992-1979

رئي�س جامعة الريموك
�أ�ستاذ يف اجلامعه الأردنية
رئي�س اجلامعة الأردنية
نائب رئي�س اجلامعة الأردنية
نائب ومن ثم عميد كلية الزراعة – اجلامعة الأردنية
تدرج برتبة �أ�ستاذ م�ساعد � ،أ�ستاذ م�شارك � ،أ�ستاذ يف كلية
الزراعة – اجلامعة الأردنية
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نبذة تعريفية عن
إدارة الشركة التنفيذية
سعادة المهندس أحمد علي سعد ذينات
مدير عام الشركة
 تاريخ التعيني 1984 تاريخ امليالد1944 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: ماج�ستري هند�سة كهربائية  -جامعة فوبرتال الأملانية1975 / بكالوريو�س هند�سة كهربائية  -جامعة برلني 1973 /�أبرز اخلربات العملية:
  – 2002 /3حتى ا ّالن
2002 /3 – 1984
1984 – 1975
1969- 1965

مدير عام �شركة كهرباء محافظة �إربد
�شركة كهرباء محافظة �إربد تدرج يف عدة مواقع وظيفية
وانتهاء مبدير
ابتداء من رئي�س ق�سم ال�صيانة والت�شغيل
ً
ً
دائرة املناطق
مدير م�شاريع يف �شركة (�/ ) telefunken aegأملانيا وممثل
مديرية تقنية ال�ضغط العايل يف ال�شركة
مدر�س يف وزارة الرتبية والتعليم  /م�شاغل الكهرباء

المهندس مازن حكمت موسى مرجي
مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والدراسات
 تاريخ التعيني1982 : تاريخ امليالد 1956 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�سة كهربائية  -جامعة القاهرة1978 /�أبرز اخلربات العملية :
 – 1982حتى الآن
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�شركة كهرباء محافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية
وانتهاء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
ابتداء من مهند�س كهربائي
ً
ً
التطوير واملعلوماتية

المهندس«محمد نبيل»«عبد الرحيم» القاسم بصول
مساعد المدير العام لشؤون المناطق
 تاريخ التعيني 1979 : تاريخ امليالد 1953 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�سة كهربائية � -أكادميية انقره احلكومية للهند�سة 1979 /�أبرز اخلربات العملية :
 – 1979حتى الآن

�شركــة كهربــاء محافظــة �إربــد  /تدرج فـي عدة مواقع وظيفيـة
وانتهاء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون املناطق.
ابتداء من مهند�س كهربائي
ً
ً

المهندس جهاد حسين محمد روسان
مساعد المدير العام لشؤون الصيانة والتشغيل
 تاريخ التعيني1979 : تاريخ امليالد 1955 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�سة كهربائية  -جامعة حلوان 1979 /�أبرز اخلربات العملية :
 – 1979حتى الآن

ابتداء
�شركة كهرباء محافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية
ً
وانتهاء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
من مهند�س كهربائي متدرب
ً
ال�صيانة والت�شغيل.

المهندس «عبد المهدي» أحمد األحمد العمري
مساعد المدير العام لشؤون التصميم والتنفيذ
 تاريخ التعيني1980: تاريخ امليالد 1955 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س هند�سة كهربائية  -جامعة دم�شق 1980 /�أبرز اخلربات العملية :
 – 1980حتى الآن

�شركة كهرباء محافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية
وانتهاء مب�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون
ابتداء من مهند�س كهربائي
ً
ً
الت�صميم والتنفيذ
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عدنان خلف مطر الدومي
مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون االدارية
 تاريخ التعيني1982: تاريخ امليالد 1959 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج : بكالوريو�س �إدارة �أعمال  -جامعة الريموك 1989 /�أبرز اخلربات العملية :
 – 1982حتى الآن

�شركة كهرباء محافظة �إربد  /تدرج يف عدة مواقع وظيفية من
وانتهاء مب�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية  ،كما ويعمل
�إداري
ً
�أمني �سر جمل�س الإدارة واللجنة املالية والإدارية ع�ضو يف جلنة
تنمية املوارد الب�شرية املنبثقة عن االحتاد العربي ملنتجي
وموزعي الكهرباء منذ عام  2003وال يزال

فايز صيتان «عبد القادر» القواسمه
مساعد المدير العام للشؤون المالية
 تاريخ التعيني2003: تاريخ امليالد 1958 : ال�شهادة العلمية وتاريخ التخرج: بكالوريو�س محا�سبة  -جامعة الريموك 1981 /�أبرز اخلربات العملية :
 – 2003حتى الآن
2003 – 2000
2000 – 1988
1988 – 1983
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ابتداء من مديرالدائرة املالية
�شركة كهرباء محافظة �إربد
ً
وانتهاء مب�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية والتجارية ،كما يعمل
ً
�أمني �سر جلنة العطاءات املركزية.
عمل خا�ص
م�ؤ�س�سة اجلري�سي خلدمات الكمبيوتر واالت�صاالت
– ال�سعودية – تدرج يف عدة منا�صب
وظيفية من رئي�س ح�سابات �إلى مدير مايل �إلى مراقب مايل .
طالل �أبو غزاله و�شركاه لتدقيق احل�سابات  /مدقق ح�سابات .

العقود والمشاريع و االرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع
الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو
أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم
وفق �أحكام قانون ال�شركات  ،قامت ال�شركة ب�إحالة �أربع عطاءات على �شركة توزيع الكهرباء
و�سبع عطاءات �أخرى على �شركة �صناعة املعدات الكهربائية  ،وح�سب اجلدول التايل :

وبا�ستثناء ما ورد �أعاله ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو �إرتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع
ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة او احلليفة رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو
�أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
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أتعاب مدقق الحسابات

بلغ جمموع �أتعاب مكتب �إرن�ست ويونغ لتدقيق احل�سابات ( ) 19 720دينار عن ال�سنة املالية
. 2012

القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر
مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

املقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ  2011/7/1حيث مت
 التعرفة الكهربائية ّتعديل تعرفة �سعر اجلملة للطاقة الكهربائية املباعة من �شركة الكهرباء الوطنية �إلى �شركة
كهرباء محافظة �إربد ،ثالث مرات خالل عام  2012االولى بتاريخ  2012/1/1والثانية بتاريخ
 2012/5/28والثالثه بتاريخ � ،2012/6/4أما تعرفة البيع فقد مت تعديلها مرتني خالل عام
 2012االولى بتاريخ  2012/5/28والثانية بتاريخ . 2012/6/4
 تعليمات تكاليف التو�صيل رقم ( )1لعام  2007ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ ، 2006/12/28ومت تطبيقها �أعتبار ًا من  ، 2007/1/1مت تعديل ا�سعار املواد واالجور اعتبارا
من . 2009/7/1
 با�ستثناء ما ورد �أعاله  ،ال يوجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها�أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية .

الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها
بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها :
 قانون الكهرباء العام امل�ؤقت رقم ( )64لعام  2002والذي �صدر بتاريخ  ، 2002/8/27بهدفتطوير قطاع الكهرباء يف اململكة .
 رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتاريخ 2008/7/2وال�سارية املفعول ملدة ( )25عام ًا من تاريخ �صدورها .
 قانون الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة رقم ( )13ل�سنة  2012وملحقاته. الإعفاء اجلمركي ال�صادر عن جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2012/1/10والذيين�ص على �إعفاءم�ستوردات وم�شرتيات �شركة كهرباء محافظة اربد من ال�سلع الر�أ�سمالية واملواد
والأجهزة واللوازم الإنتاجية املرتبطة بالن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة وملدة ثالث �سنوات تبد أ� من
 2011/1/1ولغاية  2013/12/31من الر�سوم اجلمركية وال�ضريبة العامة على املبيعات �شريطة
عدم وجود بديل محلي يحقق ا�شرتاطات املوا�صفات القيا�سية والقواعد الفنية الأردنية املعتمدة
من م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س  ،ب�أ�ستثناء م�ستوردات وم�شرتيات ال�شركة من ال�سلع التالية -:
 -1ال�سيارات والبا�صات والبكبات والفانات .
� -2أجهزة التكييف والأثاث .
 -3الأدوات والأجهزة املكتبية والقرطا�سية واملواد امل�ستهلكة .
 -4قطع الغيــار .

ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة
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تطبيق معايير الجودة

تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية وقد ح�صلت على �شهادة نظام �إدارة اجلودة
( )ISO 9001:2000بتــاريخ  ،2007/08/ 02ومت جتديد ال�شهادة ملدة ثالثة �سنوات اعتبارا من
.2010/8/1
كما مت احل�صــــول على �شهادتــي البيئــة ( ، )ISO 14001:2004و ال�سالمــة وال�صحـة املهنيـــة
( )OHSAS 18001:2007وت�سجيلهما من قبل �شركة ( )SGSالعاملية لتطبيقها نظام �إدارة البيئة و
ال�سالمة و ال�صحة املهنية.

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها

ال يوجد مناف�س لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها وذلك مبوجب رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة
ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لعام  2008و�سارية املفعول ملدة ( � ) 25سنة .

درجة االعتماد على موردين محددين  /أو عمالء رئيسيين (محلي ًا أو خارجي ًا )

المخاطر التي تتعرض الشركة لها

ال يوجد مخاطر من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري مادي عليها.

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكرره حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

ال توجد عمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام ( )2012ال تدخل �ضمن الن�شاط
الرئي�سي لل�شركة.

مساهمات الشركة

متتلك ال�شركة ( )286 719ح�صة/دينار يف �شركة �صناعة املعدات الكهربائية من جمموع
ح�ص�ص ال�شركة البالغة ( )2.5مليون ح�صة/دينار ،علم ًا ب�أن قيمة احل�صة الواحدة دينار ًا �أردني ًا
واحد ًا .

الشركات التابعة للشركة

ال يوجد �شركات تابعة لل�شركة .

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة

بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة عن ال�سنة املالية  ) 14 061 271( 2012مليون دينار.
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تطبيق قواعد حوكمة الشركات

تلتزم ال�شركة بدليل احلوكمة وتطبيق �أحكامه مع وجود بع�ض اال�ستثناءات املربره وعلى النحو
التايل :
 -1جمل�س �إدارة ال�شركة
تلتزم ال�شركة بكافة بنود ار�شادات احلوكمة املتعلقة مبجل�س االدارة .
أ�  -مهام وم�س�ؤوليات جمل�س االدارة
تلتزم ال�شركة مبعظم �إر�شادات احلوكمة بهذا املجال با�ستثناء بع�ض ال�سيا�سات الواردة يف دليل
احلوكمةحيث �سيعمل املجل�س على االنتهاء من و�ضعها .
ب  -جلان جمل�س االدارة
ي�شكــل جملــ�س االدارة جلــان تنا�ســب حاجــة ال�شركــة ودليــل احلوكمـــة وتنــاط مهـام جلنة
الرت�شيحات واملكافات باللجنة املالية االدارية املنبثقة عن جمل�س ادارة ال�شركة .
ج  -اجتماعات جمل�س االدارة
عقد جمل�س االدارة (  ) 8اجتماعات خالل عام . 2012
-2اجتماعات الهيئة العامة
تلتزم ال�شركة بكافة االر�شادات املتعلقة بهذا البند .
 -3حقوق امل�ساهمني
�أ  -احلقوق العامة  :تلتزم ال�شركة بجميع البنود الواردة يف دليل احلوكمة با�ستثناء :
القاعدة رقم ( / ) 1بند  –6تلتزم ال�شركة بتطبيق تعليمات قانون ال�شركات بتوزيع االرباح
خالل  45يوم
ب  -احلقوق التي تدخل �ضمن �صالحيات الهيئة العامة :
تلتزم ال�شركة بكافة االر�شادات .
 - 4االف�صاح وال�شفافية
�أ -جلنة التدقيق  :تلتزم ال�شركة بكافة االر�شادات املتعلقة بلجنة التدقيق .
ب  -م�س�ؤوليات جلنة التدقيق  :تلتزم ال�شركة بكافة االر�شادات املتعلقة مب�س�ؤوليات جلنة
التدقيق .
ج � -صالحيات جلنة التدقيق  :تلتزم ال�شركة بكافة االر�شادات .
د  -املدقق اخلارجي  :تلتزم ال�شركة بكافة االر�شادات املتعلقة باملدقق اخلارجي .
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المسؤولية االجتماعية
�إلتزام ًا من ال�شركة بر�ؤيتها ور�سالتها فقد ا�ستمرت بالنهو�ض مب�س�ؤوليتها االجتماعية
ح�سب �إمكانياتها وقدراتها جتاه جمتمعيها املحلي والداخلي تعبريا عن االنتماء احلقيقي
للوطن احلبيب وقد متثل ذلك عرب م�سارين الأول خدمة املجتمع املحلي والثاين خدمة
جمتمع ال�شركة الداخلي (املوظفني) ،فعلى م�سار خدمة املجتمع املحلي عملت ال�شركة على
الإ�سهام يف التنمية االقت�صادية ال�شاملة يف مناطق عملها من خالل تقدمي خدمات كهربائية
موثوقة للمواطنني  ،املحافظة على البيئة ،دعم ورعاية �أن�شطة اجتماعية متنوعة ،دعم
جهات وبرامج خريية  ،الإ�سهام يف دعم الق�ضايا املتعلقة بالكهرباء والأمن وال�سالمة العامة
وبحوث ودرا�سات تطوير الطاقة.
�أما على م�سار خدمة جمتمع ال�شركة الداخلي (املوظفني) عملت ال�شركة على �إيجاد
بيئة عمل دافعة ومنا�سبة ومحفزة للإبداع واالبتكار ورفع كفاءة الأداء ،اعتماد مبادئ
وقيم �أخالقيات العمل (مدونة ال�سلوك الوظيفي) تنظيم الأن�شطة االجتماعية للموظفني
واحلمالت التوعوية ب�أن�شطة ال�شركة املختلفة كل يف جمال تخ�ص�صه لتقدمي اخلدمة الأمثل
والأكمل لعمالء ال�شركة ،لقد كانت ال�شركة تعاين من ت�شتت مواقع عمل اداراتها املختلفة مما
ي�شكل عائقا يف التوا�صل فيما بينها من جهه وبني عمالئها الكرام من جهه اخرى وللتغلب على
ذلك قامت ال�شركة بالعمل على جتميع ادارات ال�شركة ذات طبيعة العمل املتقاربة �ضمن
منطقة عمل واحدة حيث عملت على جتميع االدارات الفنية �ضمن حرم املحطة اجلنوبية
من خالل ان�شاء ابنية جديدة خلدمة هذه االدارات وكما مت تخ�صي�ص مباين املحطة
ال�شمالية الدارة املناطق وا�ستئجار مبنى الدارة ال�شركة واالدارات ذات العالقة املبا�شرة
بادارة ال�شركة.
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نشاطات الشركة في خدمة المجتمع
يربز دور ال�شركة يف ت�أدية ر�سالتها يف خدمة املجتمع املحلي دعما لالقت�صاد الوطني ،من
خالل توفري فر�ص التدريب للمهند�سني حديثي التخرج الوافدين عن طريق وزارة الإ�شغال
العامة والإ�سكان ونقابة املهند�سني الأردنيني لإك�سابهم اخلربة واملعرفة يف جمال تخ�ص�صاتهم
وطلبة اجلامعات وكليات املجتمع من مختلف التخ�ص�صات لغايات التخرج ،وطالب مراكز
م�ؤ�س�سة التدريب املهني وطلبة املدار�س و�أبناء املجتمع املحلي لإك�سابهم اخلربة العملية
واملعرفية كل يف جمال تخ�ص�صه  ،حيث مت يف عام  2012تدريب ( )35مهند�س و( )178طالب ًا
على مقاعد الدرا�سة و( )42متدرب من مركز �إرادة.
كما قامت بالتعاون مع برنامج �إجناز لتدريب طلبة املدار�س  ،حيث مت �إيفاد ( ) 15موظف ًا
متطوع ًا لإلقاء محا�ضرات تثقيفية يف جماالت الإدارة واالقت�صاد لطلبة املدار�س  ،من �أجل
امل�ساهمة يف بناء وتنمية قدرات ال�شباب للعب دور �أكرث فاعلية يف االقت�صاد الوطني .
وت�أكيدا لدور ال�شركة يف االندماج والتفاعل والتوا�صل مع املجتمع املحلي �شاركت ال�شركة
�أبناء جمتمعها املحلي يف االحتفاء و�إحياء كافة املنا�سبات الوطنية والدينية  ,ولأهمية الدور
احليوي الذي تلعبه اجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة والأندية الريا�ضية
وال�شبابية يف خدمة وتنمية املجتمع املحلي وكذلك الندوات وامل�ؤمترات العلمية ،كان لل�شركة
ح�ضور ًا فاع ً
ال يف ن�شاطاتها ف�ضال عن تقدمي الدعم العيني واملادي حيث بلغت قيمة التربعات
التـــي قدمتــــها ال�شركــــة فــــي عـــام  )24758(، 2012دينـــار مقابـــل ( )33424دينار فـــي
عام  , 2011وحسب التفاصيل الموضحة بالجدول التالي:
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مساهمة الشركة في خدمة البيئة والسالمة العامة والصحة المهنية
عملت ال�شركة على توفري الإمكانيات املالية والفنية والتقنية الالزمة لتطوير ثقافة
احلفاظ على البيئة و ال�سالمة و ال�صحة املهنية لدي العاملني وتطبيق و تنظيم العديد من
الإجراءات و الربامج والدورات التدريبية والأن�شطة التوعوية للموظفني �ضمن نظام ادارة
متكامل للبيئة و ال�سالمة و ال�صحة املهنية مبا يحقق متطلبات �شهـــــادة ( )ISO14001و�شهادة
( )OHSAS18001التي ح�صلت عليها ال�شركة � ,إ�ضافة �إلى متابعة الكادر الفني يف �أماكن
عملهم للت�أكيد عليهم وتوجيههم بوجوبية ا�ستخدام عدد و�أدوات ال�سالمة العامة �أثناء
ت�أديتهم لأعمالهم للحد من �إ�صابات العمل وحماية الأرواح واملمتلكات  ،مما كان له الأثر
الف ّعال يف تقليل ا�صابات العمل وحتقيق م�ستويات عالية يف جودة الأعمال واخلدمة املنجزة
و درجة الأمان فيها للعاملني و املواطنني على حد �سواء.
وجنبا �إلى جنب جاء اهتمام ال�شركة يف البيئة و�سالمتها من اجل املحافظة على �صحة
العاملني وال�صحة العامة  ،وذلك بتخفي�ض ا�ستخدام املواد ذات ال�ضرر ال�سلبي على البيئة
بالإ�ضافة �إلى مواكبة وتطبيق التعليمات البيئية ال�صادرة عن اجلهات ذات االخت�صا�ص يف
املجال البيئي ال�ستخدامات الطاقة الكهربائية ي�ضاف �إلى ذلك ن�شر الوعي والثقافة البيئية
لدى العاملني من خالل امل�شاركة يف الندوات وور�ش العمل يف جمال البيئة وال�صحة املهنية
التي �أقامتها اجلمعية الأردنية حلماية البيئة والتي ت�شارك ال�شركة بع�ضويتها .
وكما قامت ال�شركة بو�ضع واعتماد �سيا�سة خا�صة بالبيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية ،مت
ن�شرها لكافة املوظفني واملتعاملني و�أ�صحاب العالقة مع ال�شركة ،وتطبيق خطط و برامج عمل
حتقق �أهداف البيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية ،ومن هذه اخلطط والربامج تطبيق تعليمات
وزارة البيئة حيث عملت على التخل�ص من مادة اال�سب�ست وكذلك التخل�ص من املحوالت غري
ال�صاحلة لال�ستخدام التي ي�ستخدم بها زيوت  PCBبا�شراف من وزارة البيئة ووزارة ال�صحة.
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الهيكل التنظيمي
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الشؤون اإلدارية
متكّنت ال�شركة يف هذا املجال من حتقيق العديد من االجنازات نتيجة حتديث وتطوير
�سيا�سات و�أ�ساليب العمل مبا يتوافق و�إجراءات العمل واالجتاهات الإدارية احلديثة لزيادة
دافعية العمل وحت�سني الأداء العام من خالل رفع الكفاءة واال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة
ب�شكل اقت�صادي لت�سهيل وت�سيري تقدمي اخلدمة املثلى مل�شرتكيها يف وقت قيا�س وتتمثل هذه
االجنازات فيما يلي :

التأمين الصحي
يعترب التامني ال�صحي احد �أهم اخلدمات الهامة التي تقدمها ال�شركة ملوظفيها  ،لت�ضاف
هذه اخلدمة �إلى اخلدمات املميزة الأخرى التي ت�شكل مع ًا حزمة ت�أمينات اجتماعية �ضرورية
للموظفني وعائالتهم وان اهتمام �إدارة ال�شركة مبو�ضوع التامني ال�صحي ينبع من �شعورها
بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها نحو موظفيها وعائالتهم .
ومن هذا املنطلق وفرت ال�شركة �شبكة طبية متميزة ملعاجلة موظفيها يف كافة مناطق
عمل ال�شركة ،وبف�ضل الإجراءات ال�سليمة و�إتباع �سيا�سات �ضبط النفقات واملتابعة احلثيثة
متكّنت من حتقيق ا�ستقرار مايل ل�صندوق اخلدمات الطبية بالرغم من االرتفاع امللحوظ
الذي طر�أ على �سوق العالج يف اململكة �إلى جانب تقدمي خدمات طبية مميزة وذات جودة
عالية ملوظفيها وعائالتهم  ،ومل يتوقف اهتمام ال�شركة عند هذا احلد بل تطلعت الى تقدمي
خدمه التامني ال�صحي للموظف بعد التقاعد حيث قامت خالل عام  2012ب�أعتماد نظام
التامني ال�صحي ملا بعد التقاعد بحيث مينح هذا التامني املوظف املتقاعد نف�س امليزات التي
كان يتمتع بها خالل فرتة عمله ا�سوة بزمالئه العاملني.

العالقات العامة
ركزت الإدارة على العالقات العامة و�إبراز دورها يف خدمة موظفي ال�شركة و�أبناء املجتمع
املحلي فوا�صل ق�سم العالقات العامة ن�شاطاته وحمالته الهادفة �إلى ن�شر الوعي ب�أهمية
خدمة الطاقة الكهربائية واملحافظة عليها من خالل توزيع الن�شرات التوعوية ب�أهمية
الكهرباء وما تعود به من نفع على �أبناء املجتمع و�إبراز جهود ال�شركة و�آخر امل�ستجدات
التي متر بها وتنظيم الندوات وور�ش العمل املحلية بالتعاون مع اجلهات املعنية بالإ�ضافة
�إلى توا�صلها الفعال مع كافة و�سائل الإعالم  ،الأمر الذي �أدى �إلى تعزيز �أوا�صر الرتابط
واالحرتام ما بني ال�شركة وجمهورها اخلارجي.
كما وا�صل ق�سم العالقات العامة تنفيذ �سيا�سة �إدارة ال�شركة من خالل م�شاركة موظفي
ال�شركة يف �أفراحهم و�أتراحهم و�إحياء االحتفاالت يف الأعياد الدينية والوطنية والعمالية
و�إقامة م�آدب الإفطار الرم�ضانية  ،ي�ضاف �إلى ذلك �إ�صدار جملة ال�شركة التي عملت على
تغطية �أخبار ون�شاطات ال�شركة بالإ�ضافة �إلى منا�سبات املوظفني مما عزز روح الوالء
واالنتماء لدى موظفي ال�شركة .

39

40

الموارد البشرية
�أولت ال�شركة العناية الكافية ملتطلبات املوظفني لي�س فقط على �صعيد �أمور العمل بل
تعدتها �إلى التوا�صل امل�ستمر مع حاجاتهم العملية وال�شخ�صية  ،بهدف توفري وتهيئة القوى
العاملة يف ال�شركة لفهم الثقافة اجلديدة التي ت�ضمنتها عمليات التغيري ملواجهة التحديات
امل�ستقبلية مب�س�ؤولية كاملة وا�ضعني ن�صب �أعيننا قيم ومرتكزات ال�شركة يف هذا الإطار
كمنهجية يتم من خاللها تنفيذ عمليات التطوير والت�أهيل والإبداع والتوا�صل والعمل
اجلماعي كعوامل جناح حا�سمة يف املرحلة القادمة .
ويف هذا ال�سياق  ،فقد وا�صلت ال�شركة يف العام  2012و�ضع الأ�س�س والأطر التنظيمية
الالزمة لتحقيق �أعلى م�ستويات الأداء امل�ؤ�س�سي  ،من خالل الدرا�سات التنظيمية الف ّعالة ون�شر
ثقافة اجلودة ال�شاملة وتبني �أ�ساليب الإبداع والتميز والتحفيز والتح�سني امل�ستمر لعمليات
ال�شركة الرئي�سية  ،مبا يكفل االرتقاء مب�ستوى جودة اخلدمات املقدمة للعمالء واال�ستثمار
الأمثل ملواردها املتاحة  ،ومن �ضمنها �أنظمة املوارد الب�شرية املطبقة بهدف حتديثها وتعديلها
مبا يتوافق والتوجهات الإدارية احلديثة ومتطلبات �إيجاد بيئة عمل تنظيمية دافعة حيث
مت و�ضع منهجية اال�ستقطاب واالختيار ومنهجية التنظيم االداري وبناء نظام الو�صف
الوظيفي وم�ؤ�شرات الأداء املرتبطه بها  ،و�إجراء التعديالت عل بع�ض �أنظمة ال�شركة مبا
يتوافق وبيئة العمل احلديثة ،بالإ�ضافه الى �إقرار تعليمات احلوافز واملكافات التي بنيت
على ا�سا�س حتقيق العدالة بني جميع فئات املوظفني لتحفيزهم وزيادة ن�سبة الر�ضا لديهم .

أعداد الموظفين
قامت ال�شركة خالل عام  2012بتعيني عدد من املوظفني ذوي اخلربات وامل�ؤهالت املنا�سبة
لتعزيز كوادرها الب�شرية ح�سب �أ�س�س املناف�سة املفتوحة ومن خالل اختبارات عملية وعلمية
�شملت كافة املر�شحني للتعيني دون ا�ستثناء النتقاء الأن�سب وفق مبد�أ الكفاءة والقدرة بغية
متكينها من تنفيذ �أعمالها املختلفة باالعتماد على كوادرها الذاتية  ،و�سد النق�ص احلا�صل
من جراء ا�ستقالة و�إنهاء خدمات ( )51موظف وقد بلغ عدد العاملني يف ال�شركة بنهاية العام
احلايل ( )1022موظف ًا مثبت ًا  )59( +موظف ًا بعقد /حتت التجربة ،وقد بلغت ن�سبة الدوران
الوظيفي يف العام  2012ملوظفي ال�شركة املثبتني (. )%4.2
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والجدول التالي يبين أعداد العاملين في الشركة لألعوام ()2012 – 2008

تطور أعداد الموظفين في الشركة للسنوات 2012 - 2008
تطور أعداد الموظفين المثبتين في الشركة للسنوات 2012- 2008
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الجدول التالي يبين توزيع العاملين في الشركة حسب مؤهالتهم العلمية لعام 2012

الجداول الالحقة تبين توزيع العاملين في الشركة حسب مجال الوظيفة

نسبة توزيع الموظفين حسب الوظيفة لعام 2012

25.90

25.53
48.57
خدمات مسانده

االداري والمالي

الهندسي والفني
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حسب الفئات العمرية خالل السنوات 2012 – 2008

29.88

حسب مناطق عملهم في نهاية العام 2012
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التدريب

بذلت ال�شركة جهود ًا ملحوظة يف عام  2012من خالل و�ضع عمليات التدريب والتطوير امل�ستمرة
ك�أ�سا�س لرفع معدالت الكفاءة والفعالية والأداء والإنتاجية للموظفني  ،وقد بذلت ق�صارى جهدها
لتطوير وتنفيذ الربامج واخلطط التدريبية لر�سم م�سارات التطوير الوظيفي لكل موظف مبا يتواءم
مع مهام العمل احلالية وامل�ستقبلية مع مراعاة التغريات ال�سريعة يف ثقافة بيئة العمل وعامل الوقت
الالزمني للتدريب وعدم الإخالل مب�ستويات الأداء والإنتاجية.
و من �أبرز الربامج التدريبيه لعام :2012
 برنامج العمل على الكهرباء احلية ( جهد منخف�ض) :حيث وقعت ال�شركة اتفاقية للتدريب علىالكهرباء احلية مع �شركة ال�صيانة والتدريب على الكهرباء احلية ( )EMECOوا�ستهدفت تدريب
( )38مهند�س وفني.
 برنامج توعية املوظفني اجلدد :قامت ال�شركة بتدريب جميع املوظفني الذين مت تعيينهم وتثبيتهملعام  2012وذلك بهدف دجمهم يف بيئة العمل وزيادة وعيهم يف االنظمة والتعليمات املعمول بها يف ال�شركة.
 برنامج تبادل اخلربات :وانطالقا ً من احلر�ص على تبادل اخلربات بني ال�شركة و�شركات عاملية ،قامتال�شركة ب�إيفاد عدد من موظفي الإدارة العليا �إلى الواليات املتحدة الأمريكية للم�شاركة �ضمن برنامج
التبادل بني �شركة كهرباء �إربد و�شركة (  )SMUDالأمريكية.
بالإ�ضافة �إلى عقد ( )38دورة تدريبية مختلفة داخل اململكة ،وبلغ عدد املوظفني الذين مت �إ�شراكهم
يف التدريب لعام  )470( 2012موظف ًا.
ً
ومن جانب اخر و�إنطالق ًا من اميان ال�شركة ب�ضرورة اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية والتزاما منها يف
التعاون الدائم مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي والتزام ًا منها مب�س�ؤليتها االجتماعية جتاه ابناء املجتمع
املحلي  ،فقد انتهت ال�شركة من تدريب جمموعة من الفنيني امل�ستجدين �ضمن برنامج التدريب النظامي
حيث مت توقيع اتفاقية تعاون يف جمال التدريب بني ال�شركة وم�ؤ�س�سة التدريب املهني لتنفيذ الربنامج
املطلوب ،علم ًا ان امل�شروع قد مت تنفيذه من خالل امل�شاركة الفعلية لل�شركة �سواء باملدربني �أو املواد
الالزمة للتدريب وحتى مواقع التدريب و حتت مظلة م�ؤ�س�سة التدريب املهني وم�س�ؤوليتها املبا�شرة كجهة
ر�سمية معتمدة وبعد االنتهاء مدة الربنامج البالغه �سنتني قامت ال�شركة بتعينهم يف املجاالت الفنية
التي كانوا قد تدربوا عليها .
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الشؤون المعلوماتية

في مجال تقنية المعلومات

وا�صلت ال�شركة خالل عام  2012العمل على حتديث وتطوير الأنظمة الرئي�سية ومواكبة
كافة التطورات والتقنيات احلا�سوبية عامليا واخلا�صة ب�أعمال ال�شركة الفنية واملالية
والإدارية لتتالءم وتطلعات ال�شركة امل�ستقبلية ل�ضمان تقدمي اخلدمة الأمثل والأكف�أ
لعمالئها ،ومن �أجل ا�ستمرارية تقدمي اخلدمة الأمثل.
 مت ت�شغيل املوقع البديل للحا�سب الآيل يف مكتب املفرق ليعمل بالتناوب مع املوقع احلايلللحا�ســـــوب فــــي حـــــال وقــــــوع �أي عطـــل طـــارئ فــــي جتهيـــزات احلا�ســـوب او ال�شركــــة
( .) Disaster Recovery Site
 مت تطوير وحتديث نظام وبرامج قب�ض الفواتري لت�سهيل عملية قب�ض الفواتري . برجمة النظام املحا�سبي املوحد لل�شركة وتطبيقه اعتبارا من  2013/1/1ح�سب متطلباتهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
 �صيانة احلوا�سيب ال�شخ�صية بوا�سطة كادر ق�سم الت�شغيل . تفعيل خطوط االلياف ال�ضوئية ( ح�سب االتفاقيه املوقعه مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيااملعلومات ) لتعمل بالتناوب مع خطوط املايكرويف العامله بني املكاتب اخلارجية واملركز
الرئي�سي يف اربد يف حال تعطل خطوط املايكرويف .
 تركيب مولد كهربائي ( ا�ضافـي ) لتغذية �أجهزة احلا�سوب الرئي�سيه من �أجل �إ�ستمرارية�أعمالها وتقدمي اخلدمات االلكرتونيه للعمالء .

في مجال تدفق سير العمل (مشروع )Work Flow
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لقد بدات ال�شركة فــي  2009/5/1امتتــــة معلوماتهــــا وبياناتهــــا مـــن خــــالل م�شــــروع
الـ (  ) Work Flowوالذي يهدف الى تطوير اجراءات العمل املتبعة يف ال�شركة باال�ضافه الى
حتديث االنظمة املتبعة والربجميات الالزمة ل�ضمان �سري هذه االجراءات وتوثيقها الذي
ي�سهل على م�ستخدميها توفري البيانات والتقارير الالزمه ،ونتيجه التو�سع الكبري يف �أعمال
ال�شركة وما رافقه من زيادة يف �أعداد م�شرتكيها وبهدف االرتقاء بنوعية اخلدمات املقدمة
مل�شرتكيها وحر�ص ًا منها على راحة م�شرتكيها وموظفيها يف �آن واحد  ,وحت�سني االداء الوظيفي
ملنت�سبيها ومتا�شيا مع التطور التكنولوجي واملتطلبات الالزم توفرها بناء ًا على مقرتحات
وطلبات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وا�صلت ال�شركة يف عام � 2012إ�ستكمال �أمتتة ااملعامالت
ومن �أبرز ما مت �إجنازه -:
 -1معامالت خدمات امل�شرتكني  :حيث مت اجناز املعامالت التاليه التي لها عالقه بالطلبات
املقدمه من امل�شرتك مبا�شره وهي -:معامالت التعديل على اال�شرتاك القائم ،نقل امللكية
براءة ذمةامل�شرتك  ،براءة ذمة التلفزيون  ،رفع قدرة العداد  ،خلع عداد فح�ص العدادات
ت�صويب الفواتري ،بيانات تطبيق العداد تلقائيا  ،عدادات املراقبه ..
 -2معامالت �إدارية:حيث مت اجناز املعامالت التي تخ�ص ادارة املوارد الب�شرية وهي :
 خدمات املوظفني ( ، )Portalحيث ميكّن املوظف من اال�ستعـالم على ( تفا�صيـــل الراتــــبعهدة املوظف � ،إجازات املوظف  ،الدوام اليومي ،االطباء املعتمدون  ،ال�صيدليات املعتمده ) .
 منوذج تكليف العمل الإ�ضافـي بالإ�ضافه الى مطالبات العمل اال�ضافـي. عمل برنامج خا�ص لتوثيق حركات الربيد اليومي لدى ق�سم الديوان -3معامالت التخطيط والدرا�سات والتح�سني :حيث مت اجناز املعامالت التي تخ�ص ادرة
التخطيط والدرا�سات وهي :
 معامالت الدرا�سات -توزيع احمال املحوالت

الشؤون القانونية

القوانين واألنظمة ( المراجع القانونية ) التي تعمل بموجبها الشركة :
أو ًال  :القوانـيــن
 القانون املدين . قانون تنظيم املدن والقرى . قانون ال�شركات الأردين رقم ( )22ل�سنة 1997وتعديالته. قانون الأوراق املالية امل�ؤقت رقم ( )23ل�سنة 1997وتعديالته. قانون العمل الأردين امل�ؤقت رقم ( )26ل�سنة .2010 قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم ( )19ل�سنة  2001وتعديالته. قانون الكهرباء العام امل�ؤقت رقم ( )64لعام  2002وتعديالته. -قانون الطاقة املتجددة لعام  2012وتعليماته.

ثاني ًا  :األنظمـة واالتفاقيات
 نظام التعرفة الكهربائية ل�سنة .2011 رخ�صة التوزيع والتزويد بالتجزئة اعتبار ًا من  ،2008/6/30وملدة ( )25عام ًا. تعليمات تكاليف التو�صيل رقم ( )1لعام 2007ولعام .2009 اتفاقية �إنارة ال�شوارع مع البلديات (اتفاقية موحدة بني وزارة البلديات و�شركات الكهرباءيف اململكة).
ثالث ًا  :األنظمة الداخلية للشركة
 العقدالت�أ�سي�سي والنظام الأ�سا�سي املعدلني لعام 2011 الهيكل التنظيمي لعام 2011 نظام العمل الداخلي لعام  2006ومالحقه وتعديالته نظام اللوازم والأ�شغال رقم ( )1لعام ( ) 2009وتعديالته نظام �إدارة امل�ستودعات رقم ( )1لعام () 2009 النظام املايل نظام �صندوق االدخار ملوظفي ال�شركة نظام اخلدمات الطبية ملوظفي ال�شركة وتعديالته نظام اخلدمات الطبية ملوظفي ال�شركة بعد التقاعد نظام االنتقال وال�سفر ملوظفي ال�شركة وتعديالته نظام بدالت انتقال و�سفر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعديالته تعليمات احلوافز واملكافات لعام 2012القضايا المرفوعة على الشركة
بلغ عدد الق�ضايا املرفوعة على ال�شركة عام  )17( 2012ق�ضية � ،إ�ضافة �إلى ( )19ق�ضية
م�ستمرة من �أعوام �سابقه  ،وجميع هذه الق�ضايا مرفوعة على ال�شركة من مواطنني مطالبني
بتعوي�ضات عن نق�صان قيمة �أرا�ضيهم ب�سبب مرور �شبكات �ضغط منخف�ض ومتو�سط فيها  ،علم ًا ب�أن
تلك ال�شبكات �أن�شئت عند ت�أ�سي�س ال�شركة فـي �أرا�ض مريي لقد اعتمدت ال�شركة خطة �سنوية
لإن�شاء �شبكات جهد متو�سط جديدة لإزالة ال�شبكات التي تتعار�ض و�أمالك املواطنني ،وقد بلغ
�إجمايل �أطوال ال�شبكات املزالة خالل عام  )21.155( 2012كم ،وبلغت قيمة التعوي�ضات التي
دفعتها ال�شركة �إلى املواطنني بقرارات محاكم خالل عام  2012مبلغ ( )15807.550دينار ًا
لـ ( )11ق�ضية منتهية باال�ضافة الى مبلغ ( )8795.33دينار ر�سوم وم�صاريف واتعاب محاماة
مقابل ( )21713دينار ًا دفعت خالل عام  2011لـ ( ) 33ق�ضية منتهية.
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الشـؤون الفنية
وا�صلت ال�شركة خالل عام  , 2012العمل على �إن�شاء وتعزيز ال�شبكات الكهربائية ومحطات
التحويل يف املناطق التابعة لها  ،لتلبية احتياجات امل�شرتكني من الطاقة الكهربائية  ،كما
ا�ستمرت يف العمل على تطوير وحت�سني و�صيانة �شبكات التوزيع القائمة  ،للمحافظة على
ا�ستمرارية تزويد امل�شرتكني بالتيار الكهربائي وتقدمي اخلدمات املميزة لهم وعلى مدار
ال�ساعة .

شبكات الجهد المتوسط الهوائية
مت خالل عام  ،2012ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل ( )73.191كم من �شبكات اجلهد املتو�سط
33ك.ف .و�إزالة ( )19.949كم لتجنب التعار�ضات  ،مما �أ�ضاف على ال�شبكة ما طوله
( ) 53.242كم مقابـــل �إن�شـــاء وت�شغيـــل ( )124,579كـــم و�إزالة ( )11.528كم فـــي عـــام
 ، 2011مما �أ�ضاف على ال�شبكة ( )113.051كم فـي عام  ، 2011كما مت تركيب ( )5معيدات
وجمزءات �إغالق جهد متو�سط 33ك.ف .فـي عام  , 2012مقابل ( )10معيدات وجمزءات
�إغالق ركبت فـي عام  , 2011وتركيب ( )49مفتاح هوائي جهد متو�سط 33ك.ف فـي عام
 ،2012مقابل ( )23مفتاح هوائي جهد متو�سط فـي عام .2011
كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية ب�صيانة �شبكات اجلهد املتو�سط وا�ستبدال ( )271عازل
بور�سالن وعازل مطاطي ت�سببت ب�أعطال على ال�شبكـة وغ�سيل عوازل ( )28564عمود جهد
متو�سط للحد من م�شاكل التلوث والأعطال التي تنجم عنها  ,وكذلك �إ�صالح بع�ض اخلطوط
املقطوعة على �شبكات اجلهد املتو�سط وا�ستبدال بع�ض مانعات ال�صواعق .
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الكبالت األرضية
مت خالل عام  2012تركيب ( )78.135كم كبالت �أر�ضية جهد متو�سط ومنخف�ض .
الجدول التالي يبين أطوال الكبالت األرضية جهد متوسط ومنخفض التي ركبت لألعوام
()2012 - 2010

شبكات الجهد المنخفض الهوائية
مت خالل عام � ، 2012إن�شاء وكهربة �شبكات هوائية جديدة جهد منخف�ض بطول
( )811.937كم و�إزالة ( )15.647كم ،مما �أ�ضاف على ال�شبكة ما طوله ( )796.290كم
مقابل ( )825.415كم �أن�شئت خالل عام  ، 2011وقد تطلب ان�شاء هذه ال�شبكات تركيب
( )7479عمود جهد منخف�ض يف عام  2012مقابل ( )9522عمود يف عام . 2011
الجدول التالي يبين أطوال الكبالت واألسالك التي استخدمت فـي إنشاء هذه الشبكات

كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية بتنزيل و�إعادة �شد ( )15.653كم (�أ�سالك) ل�شبكة اجلهد
املنخف�ض الهوائية �ضمن خطة ال�شركة لتح�سني ال�شبكات ،و�صيانة �شبكات توزيع اجلهد
املنخف�ض ب�شكل ي�شمل معظم �شبكات املدن والقرى املنارة وعلى مراحل.
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الجدول التالي يبين أطوال خطوط شبكات الجهد المتوسط الهوائية والكبالت األرضية وخطوط
شبكات الجهد المنخفض في منطقة االمتياز كما هي في نهاية العام 2012

اي�ضــاح
* �أطوال اخلطوط امل�ضافة لل�شبكة هي ( )53.242كم حيث مت تركيب ( ) 73.191كم و�إزالة
( )19.949كم .
 7417.133كم
** كبالت جمدولة على �أعمدة قائمة				
941.665كم
		
كبالت جمدولة على �أعمدة جديدة
 4993.306كم
�أ�سالك عارية ( خم�سة خطوط ) على �أعمدة قائمة
�صفر كم
		
�أ�سالك عارية على �أعمدة جديدة ( خم�سة خطوط )
 935.757كم
					
كبالت �أر�ضية
14287.861
			
املجمــــــوع
�أطوال �شبكات اجلهد املتو�سط الهوائية والأر�ضية (كم) ح�سب اجلهد تراكمي ًا لعام 2012

50

محطات التحويل

بلغ عدد محطات التحويل التي مت تركيبها عام  )234( 2012محطة بقدرة ()89910
ك.ف�.أ ومت ا�ستبدال ( )263محطة ( غري �صاحلة وب�سبب الأحمال ) بقدرة �إ�ضافية
( )38150ك.ف�.أ  ,كما قامت ور�ش ال�شركة الفنية با�سرتجاع ( )37محطة بقدرة ()20590
ك.ف�.أ ( تنزل من القدرة الكلية ) وبذلك ارتفع عدد محطات التحويل بنهاية العام 2012
�إلى ( )3979محطة بقدرة كلية ( )1343359ك.ف .أ� مقابل ( )3782محطة بقدرة
( )1235889ك.ف�.أ فـي عام . 2011
وكما هو مبين في الجدول التالي:

* مت ا�ستبدال هذه املحوالت فـي عام 2012
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كما قامت ور�ش ال�شركة برتكيب ( )27مفتاح حلقي وغري حلقي 11ك.ف  ،وتركيب
موا�سعات عدد()1154على �شبكات اجلهد املنخف�ض بقدرة ( )40360ك .فار ،و�صيانة ()190
محطة حتويل ولوحات توزيع م�شرتكني (� )6917صيانة وحدات �إنارة عامة بالإ�ضافة �إلى
�إجراء ( )538عملية تفقد و�صيانة وقائية متكررة ملحطات التحويل الرئي�سة والفرعية
و�صيانة (� )797صندوق توزيع.

محطات التحويل الرئيسية

52

إنارة الشوارع

مت خالل عام  2012تركيب وفك (  ) 1214وحدة �إنارة مقابل ( )1298وحدة ركبت يف
عام  2011كما مت تركيب ( )132عداد �إنارة طور واحد وثالثة �أطوار ,وا�ستبدال ()42
عداد طور واحد وثالثة �أطوار.

إنارة الشوارع

فحص وصيانة العدادات
مت خالل عام  2012فح�ص وتطبيق ( )52332عداد ًا من مختلف الأطوار مقابل ()43786
عداد ًا يف عام  2011كما مت التو�سع يف حملة التفتي�ش الفني الدوري على العدادات ب�أنواعها
املختلفة للحد من �أعمال العبث وا�ستبدال العدادات العاطلة عن العمل ,حيث مت ا�ستبدال
( )3729عداد طور واحد وثالثة �أطوار خالل عام  2012منها ( )1402حالة عبث وقد �شمل
التفتي�ش الفني ( )33980حالة م�شرتك .

كهربة الريـف
قامت ال�شركة عام  , 2012ب�إي�صال التيار الكهربائي �إلى ( )11جتمعا ريفيا جديدا و�إلى
العديد من املعامالت الفردية �ضمن مناطق التزويد التابعة لل�شركة بتمويل من م�شروع
كهربة الريف الأردين حيث مت �إن�شاء ( )9.014كم �شبكات جهد متو�سط 33ك.ف ,وتركيب
( )3702عمود جهد منخف�ض وتركيب ( )13محطة حتويل بقدرة ( )1300ك.ف�.أ ,كما مت
تركيب ( )131.966كم كبالت جمدولة جهد منخف�ض .
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الطاقة الكهربائية
بلغ عدد املدن والقرى املزودة بالتيار الكهربائي يف نهاية عام � 2012ضمن منطقة االمتياز
(  )326مدينة وقرية بالإ�ضافة �إلى ( )927جتمع ًا ريفي ًا متت �إنارتها بتمويل من م�شروع
كهربة الريف الأردين بالإ�ضافة �إلى العديد من امل�شاريع الإمنائية ( �آبار مياه �شرب وري
وم�صانع �صغرية وجتمعات حرفية ومعا�صر زيتون وم�شاريع �إمنائية �أخرى ) .

الطاقة الكهربائية المشتراة من (شركة الكهرباء الوطنية)
مت خالل عام � 2012شراء ( )2453.998مليون ك.و�.س من �شركة الكهرباء الوطنية
مقارنة بـ ( )2379.047مليون ك.و�.س عام � 2011أي بزيادة (. )%3.15

الحمل األقصى الكهربائي
بلغ احلمل الأق�صى الكهربائي فـي منطقة االمتياز عام )415.249( 2012ميغا واط مقارنة
بـ (  )401.575عـام  2011بزيـــادة ( )%3.405ومـــن املتوقـــع �أن ي�صبـــح احلمـــل الأق�صــى
(  )423.612ميغاواط خالل العام القادم.
تطور الحمل األقصى في منطقة االمتياز لألعوام ( ) 2012 - 2008بالميغاواط

تطور الحمل األقصى للسنوات 2012 - 2008
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الطاقة الكهربائية المباعة
بلغت الطاقة الكهربائية املـباعة عام  )2182.2( 2012مليون ك.و�.س مقارنة بـ
( )2138.3مليون ك.و�.س عام � 2011أي بزيادة (. )%2
 بلغت ن�سبة العدادات املقروءة ( )%99من �إجمايل اال�شرتاكات . -بلغت ن�سبة التح�صيل الكلية لفواتري امل�شرتكني (.)%96

الجدول التالي يبين الطاقة المشتراة والمباعة بالمليون ك.و.س
للسنوات ( ) 2012 - 2008
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النسبة المئوية لالستهالك حسب المنطقة لعام 2012

56

استمرارية التيار الكهربائي
بلغت ن�سبة ا�ستمرارية التيار يف عام  )%99.9965( 2012مقارنة بـ ( ) %99.99يف عام
 ، 2011مع العلم بانه مت ا�ستثناء االنقطاعات من طرف ثالث واالنقطاعات اخلارجية وذلك
الن امل�سبب طرف غري ال�شركة .

أعداد المشتركين
مت خالل عام  ,2012تركيب (  ) 21163عداد جديد طور واحد و(  )1533عداد جديد
ثالثة �أطوار  ,كما مت ا�ستبدال (  )3771عداد طور واحد وثالثة �أطوار تطلبت تركيب
( )719.914كم من كبالت تو�صيالت امل�شرتكني مختلفة القيا�سات  ،كما مت تركيب ()255
علبة توزيع و(  ) 579خزانة عدادات و(� )883صندوق توزيع  ,وقد بلغ عدد امل�شرتكني
الكلي فـي منطقة االمتياز عام  )383379( 2012م�شرتك ًا مقارنة بـ ( )362048م�شرتكا فـي
العام  ، 2011بزيادة ن�سبتها ( ، )%5.89علم ًا بان ( )%94.86من عدد امل�شرتكني ي�ستعمل
عدادات الطور الواحــد و(  )%5.14ي�ستعمل عدادات الأطوار الثالثة ،و( )%87.68من عدد
امل�شرتكني اعتيادي و( )%10.80جتاري و�صناعي و(� )1.52آبار مياه و�أخرى.

نسبة أعداد المشتركين حسب القطاع لعام 2012
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معدل استهالك المشترك السنوي(ك.و.س) حسب نوع
االشتراك للسنوات ()2012-2008

تطور أعداد المشتركين للسنوات ()2012 – 2008

تطور أعداد المشتركين حسب المنطقة
لعامي ()2012 – 2011
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النسبة المئوية لالستهالك حسب نوع القطاع لألعوام ()2012-2008
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مؤشرات األداء لتطور أعمال الشركة وخدماتها
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422.684
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ملخص اإلنفاق الرأسمالي لعام 2013
ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمايل لعام � 2013إنفاق ًا ر�أ�سمالي ًا مقدراًبـ ()23.449.082
دينار لتمويل امل�شاريع و�أعمال كهربة الريف واملوجودات الثابتة العامة التالية-:
�أوال  -م�شاريع كهربة الريف :
ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمايل مل�شاريع الريف مم ً
وال من م�شروع كهربة الريف الأردين
بكلفة تقديرية ( )2.956.866دينار وت�شمل ما يلي:
 تنفيذ �شبكات جهد متو�سط هوائي بكلفة اجمالية مقدارها ( )516.571دينار . تنفيذ �شبكات جهد منخف�ض هوائي بكلفة اجمالية مقدارها ( )2.215.543دينار . تنفيذ محوالت ومحطات حتويل بكلفة اجمالية مقدارها ( )177.039دينار تنفيذ �شبكات جهد منخف�ض ار�ضية بكلفة اجمالية مقدارها ( )47.713دينار .ثانيا – م�شاريع م�ساهمات خدمات امل�شرتكني :
ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمايل على م�شاريع خدمات امل�شرتكني
�إنفاقا ر�أ�سماليا مقدرا بـ ( )7.492.216دينار وت�شمل ما يلي :
 تنفيذ �شبكات جهد متو�سط هوائي بكلفة اجمالية مقدارها ( )1.228.077دينار . تنفيذ �شبكات جهد منخف�ض هوائي بكلفة اجمالية مقدارها ( )1.274,806دينار . تنفيذ �شبكات جهد متو�سط ار�ضية  11.33ك  .ف بكلفة اجمالية مقدارها ()1.762.356دينار .
 تنفيذ محوالت ومحطات حتويل بكلفة اجمالية مقدارها ( )2.283.177دينار تنفيذ �شبكات جهد منخف�ض ار�ضية بكلفة اجمالية مقدارها ()943.800دينار .ثالثا  :م�شاريع تطوير وحت�سني ال�شبكات ( متويل ذاتي ):
ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمايل على م�شاريع تطوير وحت�سني
ال�شبكات �إنفاقا ر�أ�سماليا مقدرا بـ ( )9.121.110دينار وت�شمل ما يلي -:
 تو�سيع �شبكات اجلهد املتو�سط الهوائية 33ك.ف .بكلفة �إجمالية مقدارها ()1.983.720دينار.
 تو�سيع �شبكات اجلهد املتو�سط الأر�ضية11 ,33ك.ف بكلفة �إجمالية مقدارها ()1.087.790دينار
 تو�سيع �شبكة اجلهد املنخف�ض بكلفة �إجمالية مقدارها ( )2.177.386دينار تركيب محوالت ومحطات حتويل بكلفة �إجمالية مقدارها ( )1.638.584دينار . تركيب عدادات طور واحد و ثالثة �أطوار مع توابعها بكلفة �إجمالية مقـدارها ( )829.386دينار. م�شروع حتديث محطة اربد املركزية بكلفة �إجمالية مقدارها ( )1.404.244دينار .رابعا – ق�ضايا التعار�ضات:
تقدر قيمة التعوي�ضات التي �سيتم دفعها للق�ضايا املرفوعة على ال�شركة واملتوقع �إنهائها
خالل عام  2013بحوايل ( )80.000دينار.
خام�سا  -املوجودات الثابتة:
ت�ضمنت خطة الإنفاق الر�أ�سمايل على املوجودات الثابتة �إنفاق ًا ر�أ�سمالي ًا مقدر ًا بـ
( )3.798.890دينار وت�شمل ما يلي:
 حت�سني الأبنية والإن�شاءات و�شراء �آليات وماكينات و�آالت و�أجهزة حا�سوب و�أثاثومفرو�شات ومعدات متفرقة.
-ا�ست�شارات متخ�ص�صة لاللتزام مبا ورد يف رخ�صة التوزيع .
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التحديات والتطلعات المستقبلية
 حتقيق ر�ؤية ور�سالة وقيم ال�شركة. توفري ال�سبل التقنية والفنية واملالية والإدارية لتقدمي خدمة كهربائية م�أمونة وذاتموثوقية عالية.
 �ضمان ا�ستمرارية الت�شغيل الآمن للنظام الكهربائي �سواء يف الظروف الت�شغيلية االعتيادية�أو الطارئة.
 �ضمان ا�ستمرارية حتقيق اقل ن�سب ممكنة للفاقد ( الفني وغري الفني ) مقارنة مع ال�سنواتال�سابقة ومبا يتطابق مع ال�سقوف املحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
 �ضمان ا�ستمرارية تقليل االنقطاعات لأقل حد ممكن مما �سي�ؤدي �إلى حتقيق املعايري املحليةوالدولية بهذه املجال ومبا يتطابق مع ال�سقوف املحددة من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
 �ضمان ا�ستمرارية حتقيق �أعلى ن�سب ال�ستمرارية التيار الكهربائي. مواجهة زيادة الطلب الكبري على الطاقة الكهربائية وما تتطلبه من ا�ستثمارات لتطويرالنظام الكهربائي لل�شركة.
 توفري التمويل الالزم لتطبيق متطلبات كود معايري الأداء ال�صادر عن هيئة تنظيم قطاعالكهرباء.
 حتقيق تطلعات م�ساهمي ال�شركة من خالل تقوية مركز ال�شركة املايل وت�أمني مردوداقت�صادي منا�سب لهم.
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2112

الموجودات
موجودات غير متداولة -
ةةاتءاا ة( قا
ة ج قا ةااحةاا قلةرالءل شتس قلللف
ة ش عاا قضالا قلا(الضاا
ةراللع ا ا قلاافلذ
ة ج قا ضللظلر ةؤجتر
ة ج قا ةاللر ظالقلةر قل(ا لر ة لال قل ل قلراة قآللل
موجودات متداولة -
ةل
ذةم ة لار
ألص ي ة لار أللى
اق ألص ي ل ى قلظا ك
مجموع الموجودات

إلضا اا

2132
لاد ددال

1
4
1
4
21
8

211ل143ل14
398ل911ل14
431ل134
124ل441ل2
912ل111
839ل234

149ل388ل44
498ل343ل14
441ل438
484ل399ل2
841ل411
839ل234

114ل911ل334

444ل311ل311

434ل312ل1
384ل442ل11
411ل319
112ل313

414ل111ل1
211ل921ل24
423ل393
491ل48

888ل911ل13

911ل444ل12

333ل319ل311

184ل138ل313

3
9
31

2133
لاد ددال
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2112
إلضا اا
حقوق الممكية والمطموبات
حقوق الممكية -
لأس قلةا قلة ش ع

33

إ الاطر قجظالي

2132
لاد ددال

لاد ددال

111ل111ل4

111ل111ل4

883ل413
912ل189ل33

883ل413
191ل423ل8

244ل231ل2

إ الاطر قلالالي
ألظاح ة لي

2133

244ل231ل2

مجموع حقوق الممكية

944ل923ل39

المطموبات -
مطموبات غير متداولة
ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل شتس قلللف
ةااحةاا ةرالءل ةقظ ضر ةق ةا
شالض ةااحةاا قلةرالءل
ةلصص ا( لض ااالر قلل ةر
اأةلااا اق لر لتةرالءل

398ل911ل14
294ل383ل2
811ل318ل1
323ل384ل1
334ل823ل23

498ل343ل14
924ل381ل1
349ل134ل4
112ل313ل2
211ل814ل39

482ل181ل33

184ل424ل34

482ل181ل11
848ل319
149ل111ل2
183ل281ل9
184ل143
219ل342ل3
334ل413ل3

811ل199ل29
914ل811
843ل321ل3
311ل334ل1
341ل141
233ل833
442ل932

491ل114ل41

141ل231ل19

مجموع المطموبات

348ل911ل311

919ل319ل321

مجموع حقوق الممكية والمطموبات

333ل319ل311

184ل138ل313

مطموبات متداولة
ذةم قلار
ةصاللف ةاا قر
ألص ي قلار أللى
ظا ك قلار
شالض ةااحةاا قلةرالءل
ةلصصاا
ةلصص ضللظر قل ل

4
32
31
34
31

34
38
33
31
39
21

411ل488ل34
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
قائمة الدخـل الشامل
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2112

إلضا اا
ةظل(اا قلطاقر
اءتفر رلقر قلطاقر

2132
لاد ددال
112ل314ل311
ت384ل449ل321ا

2133
لاد ددال
348ل441ل313
ت841ل384ل332ا

22

176ر685ر2426
384ل431ل

428ل144ل33

21
24
21
3

133ل884ل3
ت141ل144ل 31ا
ت421ل914ل 4ا
-

199ل139ل2
ت322ل449ل 31ا
ت343ل499ل 4ا
ا
ت443ل83

283ل441ل3

331ل113ل1

318ل131ل1
ت112ل113ل 3ا

894ل212ل2
ت939ل114

311ل183ل2

381ل931ل3

184ل132ل31
ت148ل441ل 3ا

491ل984ل4
ت194ل844

ربح السنة
ظا قل ل قلراة قلللى

119ل113ل9
-

194ل213ل4
-

مجموع الدخل الشامل لمسنة

119ل113ل9

194ل213ل4

شتدس  /لادال

شتدس  /لادال

اجمالي الربح

قل قل قا ار لتلر أللى
ةصاللف إ قللر عة ةلر
قاااالءاا قطفارقا
ةلصص ة ق ظطللر قل لءر
الربح من النشاط األساسي
قل قل قا قلارطر غلل قلااالر
ةصاللف قلارطر غلل قلااالر

28
23

الربح من االنشطة غير األساسية
ربح السنة قبل الضريبة
ضللظر قل ل

صر قلاام قلااالر قلةلفضر ة لظح قلاار

21

29

1

3 / 119

ا

ا

1 / 813
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الممكية
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2112
لأس قلةدا
قلة ش د ع
لا ددال
111ل111ل4
111ل111ل2

244ل231ل2
-

883ل413
-

191ل423ل8
119ل113ل9
ت111ل411ل1ا

411ل488ل34
119ل113ل9
ت111ل411ل1ا

111ل111ل4

244ل231ل2

883ل413

912ل189ل33

944ل923ل39

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
111ل111ل4
كانون الثاني 2111
كما في
الرصيد
أولالممكية
حقوق
ات في
قائمة التغير
اار
لت
قلراة
ل
قل
ع
لمسنة ةجة
المنتيية في  31كانون األول 2112
ا ل(اا ألظاح تقلضاح 33ا

244ل231ل2
-

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2112
ةجة ع قل ل قلراة لتاار
ا ل(اا ألظاح تقلضاح 33ا
الرصيد كما في  31كانون األول 2112

الرصيد كما في  31كانون األول 2111

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2112
ةجة ع قل ل قلراة لتاار
ا ل(اا ألظاح تقلضاح 33ا
الرصيد كما في  31كانون األول 2112
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2111
ةجة ع قل ل قلراة لتاار
ا ل(اا ألظاح تقلضاح 33ا
الرصيد كما في  31كانون األول 2111

إ الاطر قجظالي
لا ددال

إ الاطر
قلالالي
لا ددال

ألظاح ة لي
لا ددال

قلةجة د ع
لا ددال

883ل413
-

898ل239ل3
194ل213ل4
ت111ل311ل4ا

319ل143ل31
194ل213ل4
ت111ل311ل4ا

191ل423ل8

411ل488ل34

244ل231ل883 2ل413
111ل111ل4
إ الاطر
لأس قلةدا
ألظاح ة لي
قلالالي
إ الاطر قجظالي
قلة ش د ع
لا ددال
لا ددال
لا ددال
لا ددال

111ل111ل4
111ل111ل2

244ل231ل2
-

883ل413
-

191ل423ل8
119ل113ل9
ت111ل411ل1ا

411ل488ل34
119ل113ل9
ت111ل411ل1ا

111ل111ل4

244ل231ل2

883ل413

912ل189ل33

944ل923ل39

111ل111ل4
-

244ل231ل2
-

883ل413
-

898ل239ل3
194ل213ل4
ت111ل311ل4ا

319ل143ل31
194ل213ل4
ت111ل311ل4ا

111ل111ل4

244ل231ل2

883ل413

191ل423ل8

411ل488ل34
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قلةجة د ع
لا ددال

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2112
قلضا اا
األنشطة التشغيمية
لظح قلاار قظ قلضللظر
تعديالت عمى:
ألظاح ظلع ةةاتءاا ة( قا
إل قل ش قل قلار
ع قل ا ل(اا ألظاح
ش قل ة لار
ةلصص ا( لض ااالر قلل ةر
إاااالءاا قطفارقا
صر قالارطر غلل قالااالر ة ةصاللف قالاااالك
ةلصص ة ق ظطللر قل لءر
تقلةاال ة ا ةلصص ل ةرء ك شر ا صلتاا
إطفار شالض ةااحةاا قلةرالءل
ةلصصاا
تغيرات رأس المال العامل:
ةل
ذةم ة لار
ألص ي ة لار أللى
ةااحةاا ةرالءل ةقظ ضر ةق ة ًا
اأةلااا اق لر لتةرالءل
ذةم قلار
ةصاللف ةاا قر قلص ي قلار أللى
ا( لض ااالر قلل ةر قلة ش ع
ةلصصاا ة ش عر
ضللظر قل ل قلة ش عر

2133
لاد ددال

2132
لاد ددال
184ل132ل31

491ل984ل4

ا
ا
ا

ت342ل43
ت121
ت341ل41
665ر455
481
418ل
338ل434
421ل914ل4
134ل14
839ل33
ا
ت211ل142
324ل198

ت411ل43
ت942ل49
ت482ل23
143ل42
342ل323
343ل499ل4
911ل31
443ل83
ت148ل311
ت314ل111
118ل324

243ل292ل3
ت842ل411ل 4ا
991ل13
198ل134ل1
334ل991ل3
922ل481
289ل338
ا
ت991ل424
ا
ت984ل41
ا
ت428ل383

324ل981
ت182ل331ل 31ا
ا
ت144ل39
144ل331ل1
499ل811ل3
111ل384ل4
311ل331
ا
ت412ل341
ا
ت391ل329
ت212ل141ل 3ا

847ر166ر18
33
419ل334ل

149ل123ل33

األنشطة االستثمارية
رلقر ةةاتءاا ة( قا
ة ش عاا قضالا قلا(الضاا
ةراللع ا ا قلاافلذ
قلةا ص ة ظلع ةةاتءاا ة( قا
ش قل قلار ةقظ ضر
ع قل ا ل(اا ألظاح

ت911ل141ل31ا
ا
ت411ل24
ت389ل443ل 1ا
421ل438
121
341ل41

ت141ل919ل 31ا
ا
ت831ل23
ت324ل133ل 4ا
444ل314
942ل49
482ل23

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

ت313ل143ل33ا

ت118ل184ل 38ا

األنشطة التمويمية
ا ل(اا قلظاح ة ش عر لتةااحةل
ش قل ة لار ة ش عر

ت441ل439ل 1ا
ت418ل
 481ا(
)665ر455

ت984ل839ل 4ا
ا
ت143ل42

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويمية

)305ر875ر( 13ا
ت198ل391ل

ت118ل842ل 4ا

صافي النقص في النقد وما في حكمو
قلاق ةا شر ءةه شر ظ قلر قلاار

ت239ل118ل 4ا
ت418ل144ل 1ا

ت121ل313ل 31ا
333ل843ل1

ت824ل321ل 9ا

ت418ل144ل 1ا

21
3
9

34
21

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيمية

النقد و ما في حكمو في نياية السنة

31

ا
ا
ا

ا
ا
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()1

عـــــام

ي عام  3918اجتا قلرلءر ل ى قلي قلصااعر
اأااا رلءر ءالظار ة اشظر قلظ تتقلرلءرتا ءرلءر ةااحةر عاةر ة
قلاجالي شر اج قلرلءاا قلةااحةر قل(اةر ا ا لقم ت38ا ظااللخ  28رظاط .3944
قاةا ء ةر قلةةتءر قلل الر قلاارةلر لال عام  ،2113ظة جب ةظا لقا قللصلصر قلةا(تقر ظالقطاع قلءالظالر ،ظظلع
ءاة صااا قلظال ر 4ل ٪11ة لأس ةا قلرلءر إلى رلءر ءالظار قلةةتءر الااثةالقا قلطاقر قلةااحةر قللاصر .قاةا
رلءر ءالظار قلةةتءر الااثةالقا قلطاقر قلةااحةر قللاصر لال عام  2119ظظلع ءاة صااا شر قلرلءر قلى رلءر
ي.
ا لع قلءالظار قلةااحةر قل(اةر قلة
ة أحم غالاا قلرلءر قلقلام ظا لع قلطاقر قلءالظاللر ا ل حا ظالاج لر لتةاااتءل قل قق(ل ضة ةاطقر رةا قلةةتءر
قلةفلما .لام قلا ل ظالاج لر ظة جب للصر ا لع ا ل قلطاقر
قلل الر قلاارةر تة اشظاا إلظ جلش عجت
قلءالظاللر قلار صتا قلرلءر عتلاا ظااللخ  11ل قل  2113حر صال ر لة ي  21اار ة ذلك قلااللخ.
 2013ااطتب حذه قلق قلم قلةاللر ة قشقر
..........
ام إقلقل حذه قلق قلم قلةاللر ة قظ ةجتس قإل قلي شر جتااه قلةا(ق ي ظااللخ  7آذار
قلاللر قل(اةر لتةااحةل .
()2

السياسات المحاسبية

1-2

أسس اإلعداد

ام إع ق قلق قلم قلةاللر لترلءر شقا لة(اللل قلاقاللل قلةاللر قل للر قلصا لي ع ةجتس ة(اللل قلة ااظر قل للر.
ام إع ق قلق قلم قلةاللر شقاً لةظ أ قلءتفر قلااللللر ظاااثاار قلة ج قا قلةاللر ظالقلةر قل(ا لر ة لال قل ل قلراة قآللل
قلار اظال ظالقلةر قل(ا لر ظااللخ حذه قلق قلم قلةاللر.
إ قل لاال قلل ار ح عةتر إظاال قلق قلم قلةاللر قلذي لةث قل(ةتر قللللالر لترلءر.
2-2

التغيرات في السياسات المحاسبية واإليضاحات

إ قلالاااا قلة ااظلر قلةاظ(ر شر إع ق قلق قلم قلةاللر لتاار قلةااالر شر  13ءاا قل  2132اافم ةع اتك قلار قاظ(ا
شر إع ق قلق قلم قلةاللر لتاار قلةاللر قلااظقر ظاااثاار أ قلرلءر قاةا ظاطظلم قلا( لالا قلااللر عتى ة(اللل قلاقاللل قلةاللر
قل للر إظا قر ة أ ءاا قلثاار :2132
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12ضريبة الدخل – الضرائب المؤجمة (إسترداد الموجودات الضمنية)
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )7األدوات المالية  :اإليضاحات – متطمبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعتراف
لم لااج ع اطظلم حذه قلا( لالا أي أثل عتى قلةلء قلةالر قل قر قلةالر لترلءر.
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معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12ضريبة الدخل (إسترداد الموجودات الضمنية)
ل ضح قلا( ل ا ل قلضللظر قلةؤجتر لإلااثةالقا قل(قاللر قلار لام قلاااا ظالقلةر قل(ا لر .لق م قلا( ل إشالقض ظأ
قلضللظر قلةؤجتر لإلااثةالقا قل(قاللر قلار لام قلاااا ظااال قم اة ذج قلقلةر قل(ا لر اب ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ،41
لجب ا ل حا عتى أااس أ قلقلةر قل شاللر ا ف لام إاال ق حا ة لال قلظلع .ءةا لاطتب قلا( ل أ لام قلاس قلضللظر
قلةؤجتر لتة ج قا قل لل قاظتر لإلاااالك قلار لام قلاااا ظااال قم اة ذج إعا ي قلاقللم اب ة(لال قلة ااظر قل لر لقم
ت34ا عتى أااس قلظلع لاذه قلة ج قا .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار
 .2132لم لااج ع اطظلم حذق قلة(لال أي أثل عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )7األدوات المالية  :اإليضاحات – متطمبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعتراف
قلة ج قا قلةاللر قلار ام ا لتاا لء لم لام إل ار قإلعالقف ظاا لاةءل
لاطتب حذق قلا( ل إشصا اا إضاشلر
ةاال م قلق قلم قلةاللر لترلءر ة شام قل(القر ةع حذه قلة ج قا قلار لم لام إل ار قإلعالقف ظاا قإللا قةاا قلةلاظطر ظاا.
قااةلقل ا ل قلةارأي شر حذه قلة ج قا قلار ام إل ار قإلعالقف ظاا
ظاإلضاش ر إلى ذلك ،لاطتب قلا( ل إشصا اا
لاةءل ةاال ةر قلق قلم قلةاللر ة اقللم طظل(ر قلا ل ةلاطله .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ
ظ( أ اة  .2133لث أ قلرلءر ال اةاتك ةث حذه قلة ج قا ،شإاه لم لااج ع اطظلم حذق قلا( ل أي أثل عتى
علض قلق قلم قلةاللر لترلءر ،لم لؤثل عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر.
3-2

أىم السياسات المحاسبية

ممتمكات ومعدات
لام إثظاا قلةةاتءاا قلة( قا ظالءتفر ظ( اا ل قالاااالك قلةالقءم أي ةلصص ةقاظ قلا ار شر قلقلةر .اةث قلءتفر اءتفر
قااظ ق قلةةاتءاا قلة( قا اءاللف قالقالقض لةراللع ا ا قلاافلذ ط لتر قلج إذق قاا شا رل ط قالعالقف ظاا .لام
قثظاا ةصل شاا قلصلاار قإلصالح شر قالةر قل ل قلراة .
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لام قاااالك قلةةاتءاا قلة( قا تظاااثاار قللقضرا ظااال قم طللقر قلقاط قلثاظا عتى ة ى قل(ةل قالاااجر قلةا قع
ظااال قم قلااب قلااللر:
٪
2
4
31
11
1
1

ةظاار
حااجل
ةظالا ة ققف قلالالقا
ا الااا ةظاار
رظءاا قلجا قلةا اط قللضلر
رظءاا قلا لع قلا قللر
قلة الا قل( ق قا
أجا ي ة( قا
الالقا
أثاث ةفل راا
ةصاع أجا ي قلاءللف
أجا ي قاصاالا
أاظةر أجا ي قل ااب قآللر

8
21
31
9
31
32
21

لام قاااالك قلةةاتءاا قلة( قا اب قلااب أعاله ذلك ظ( قااظ(ا قلةةاتءاا قلة( قا قلةاااتءر ظالءاة .
عا ةا لق قلةظتغ قلةةء قاال ق ه ة أي ة قلةةاتءاا قلة( قا ع صاشر قلةااا قل شاللر شإاه لام الفلض قلةااا إلى
قلقلةر قلةةء قاال ق حا ااج قلةر قلا ار شر قالةر قل ل قلراة .
لام ةلقج(ر قل(ةل قالاااجر طللقر قالاااالك شر ااالر ء اار ةاللر لتاأء ة أ طللقر شالي قالاااالك اااااب ةع
قلةااشع قالقاصا لر قلةا ق(ر ة قلةةاتءاا قلة( قا ا( ظأثل الر ةااقظتر.
لام قااظ(ا قلةةاتءاا قلة( قا عا ظل(اا أ عا ع م ج
قااظ(ا شر قالةر قل ل قلراة .

ةااشع ققاصا لر ةااقظتلر ةااا لام إ لقج ألر ألظاح أ لاالل

موجودات ومطموبات مساىمات المشتركين
لام إظاال حذه قلة ج قا شر ظا ةااق اةرلا ةع ا(تلةاا حللر ااظلم قطاع قلءالظار قظاالحا ضة قلة ج قا غلل
قلةا ق لر ا ا قام ة ج قا ةااحةاا قلةرالءل قلار لقاظتاا شر جااب قلةطت ظاا ظا ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل
ظافس قلقلةر.
لام قاااالك ة ج قا ةااحةاا قلةرالءل ظااظر  ٪4اا لا اطفأ ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل قلةقاظتر لاا ظافس قلااظر
ظ لث ال اؤثل عتى قل قر قلةالر لترلءر.
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موجودات فمس الريف
لةث حذق قلظا ة ج قا قلظالر قلا الر لاة ل رظءر قلءالظار قلى قلةااطم قلللفلر لام قظاالحا ضة قلة ج قا غلل
قلةا ق لر ا ا ظا ة ج قا شتس قلللف قلار لقاظتاا شر جااب قلةطت ظاا ظا ةطت ظاا شتس قلللف ظافس قلقلةر ذلك
اةرلا ةع ا(تلةاا حللر ااظلم قطاع قلءالظار ظرأ قظاال اتك قلظا .
لام قاااالك ة ج قا شتس قلللف ظااظر  ٪4اا لا اطفأ أةاااا شتس قلللف قلةقاظتر لاا ظافس قلااظر ظ لث ال اؤثل عتى
قل قر قلةالر لترلءر.
مدفوعات قضايا التعارضات
لةث حذق قلظا قلةظالغ قلة ش عر لتة قطال ذلك ا( لضا ع قلضلقل قلار ل قا ظام ة جلقر ةل ل لط ط قلءالظار ش م
أةالءام أ ألر أضلقل أللى ،حذق لام قطفار اتك قلة ش عاا ظااظر  ٪31اا لا اب قلةةالار قلةقلي ة قظ حللر ااظلم
قطاع قلءالظار.
مشاريع تحت التنفيذ
اظال قلةراللع ا ا قلاافلذ ظالءتفر ااضة ءتفر قإلارارقا قلة( قا قلةصل شاا قلةظارلي .ال لام قاااالك قلةراللع
ا ا قلاافلذ إال ل قءاةا قلة ج قا قلةا(تقر ظاا لاصظح جاح ي لالاال قم.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
لام ااجل قلة ج قا قلةاللر ظالقلةر قل(ا لر ة لال قل ل قلراة قآللل عا قلرلقر ظالقلةر قل(ا لر ةضاشًا قللاا ةصاللف
قالقااار ل(ا اقللةاا ال قاً ظالقلةر قل(ا لدر ،لظال قلا لل شر قلقلةر قل(ا لر ضة ق م قلةتءلر ظةا شله قلا لل شر قلقلةر
قل(ا لر قلاااج ع شل قاا ا ل ظا قلة ج قا غلل قلاق لر ظال(ةالا قالجاظلر ،شر ا ظلع حذه قلة ج قا أ ج ر
ةااا لام ااجل قللظاح أ قللاالل قلاااجر ع ذلك ضة ق م قلةتءلر لام ا ل لصل ق الاطر اقللم قلة ج قا
قلةظاعر ةظارلي قلى قاللظاح قللاالل قلة لي للس ة لال قالةر قل ل قلراة .
ال الضع حذه قلة ج قا اللاظال لاالل قلا ار حذق لام ااجل قللظاح قلة عر شر قالةر قل ل قلراة .
مخزون
ظا(ل قلءتفر ظااال قم طللقر قلةا اط قلةلجح صاشر قلقلةر قلةا قع ا قلقاا ألاةا قق  .إ صاشر
لام اا(لل قلةل
قلقلةر قلةا قع ا قلقاا حر ا(ل قلظلع قلةا قع شر قلظل ف قالعالا لر ةطل اً ةاه اءاللف قلظلع.
ذمم مدينة
ا لج قلذةم قلة لار ظةظتغ قلفاا لي قلصتر ةلص ةًا ةااا قلةظالغ قلةق ل ع م ا صلتاا .لام عة اق لل لتذةم قلةرء ك شر
ا صلتاا عا ةا لء ا صل قلةظتغ ظالءاة غلل ة اة  .ارطب قل ل قلة( ةر عا ةا ال لء حااك ق اةا لا صلتاا.
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النقد وما في حكمو
لةث قلاق ةا شر ءةه قلاق ألص ي ل ى قلظا ك
قلا لل شر قلقلةر.

قلع لج ظااا قاقاا ال ااجا

ثالثر أرال ظ لث ال ااضة ةلاطل

ل لض إع ق قالةر قلا شقاا قلاق لر شإ قلاق ةا شر ءةه لراة عتى قلاق شر قلصا م ل ى قلظا ك
قلج قلار ل لاا ا قللخ قاا قام ثالثر أرال أ أق ظ( اا ل ألص ي قلظا ك قل قلار.

قلع قصللي

تكاليف االقتراض
اام لاةتر اءاللف قالقالقض قلةظارلي قلةا(تقر ظرلقر أ إارار أ إاااج أص قلذي لاطتب ظالضل لي شالي ط لتر للصظح
جاح قً لالاال قم قلةااا ف ق لتظلع ءج ر ة اءاللف ذلك قلص  .إ اءاللف قالقالقض قلللى ا لج ءةصل شاا شر
قلفالي قلار اءظ ا شلاا .ااء اءاللف قالقالقض ة قلف قل قلاءاللف قلللى قلار ااءظ حا قلرلءر شلةا لا(تم ظال ص عتى
قل ض.
مخصص تعويض نياية الخدمة لمموظفين
لام قالعالقف ظةلصص ا( لض ااالر قلل ةر لتة ظفل عا ةا اء قلرلءر ةتا ةر ظاق لم ا( لض ااالر قلل ةر لتة ظفل .
اء قلرلءر ةتا ةر عا ةا لء ل لاا لطر لاةلر ةفصتر لتا( لض ال ل ج ق اةا ش(تر ظا ب حذه قللطر .لام قلاس
ةلصص قااار قلل ةر ظاار عتى ع قلة ظفل شر قلرلءر شر االلخ قالةر قلةلء قلةالر شقاً لتالاااا قل قلتلر لترلءر
ة(لال قلة ااظر قل لر لقم .39
ذمم دائنة ومستحقات
لام إثظاا قلذةم قل قلار لتةظالغ قلةاا قر قلا ق لتظضالع قلل ةاا قلةااتةر ضة قلاراط قلطظل(ر لترلءر ا قر اةا أ لم
اام قلةطالظر ظاا ة قظ قلة ل .
لام إثظاا قلذةم قل قلار ةظ للا ظالقلةر قل(ا لر لام قلاااا ال قا ظالاءتفر قلةطفأي ذلك ظااال قم طللقر ة(
قلف(تر.

ا(ل قلفال ي

مخصصات
لام قالعالقف ظالةلصصاا عا ةا لء عتى قلرلءر قلا قم الر تقاا ار أ ش(ترا االجر ل ث ااظم لء ة قلة اة
ث ا شقاا لالجر لةااشع ققاصا لر لاا لر قاللا قم ةع إةءاالر ضع اق لل لةء قالعاةا عتله لقلةر قاللا قم .شر ل
اا قع قلرلءر قاال ق ظ(ض أ جةلع قلةلصصاا – عتى اظل قلةثا شر إطال عق اأةل – لام قالعالقف ظاالاال ق
ءاص ةافص شقط عا ةا لء قالاال ق ةؤء قً .لظال قلةصل ف قلةلاظط ظاذق قلةلصص شر قالةر قل ل قلراة
ظالصاشر ظ( لصم قالاال ق .
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ضريبة الدخل
ام ق اااب ةلصص ضللظر قل ل

شقا لقاا

ضللظر قل ل قلةؤقا لقم ت23ا لاار .2119

اةث ةصل شاا قلضلقلب ةظالغ قلضلقلب قلةاا قر قلضلقلب قلةؤجتر .إ قلضلقلب قلةؤجتر حر قلضلقلب قلةا قع ش(اا أ
قاال ق حا االجر قلفل قاا قل ةالر قلةؤقار ظل قلةر قلة ج قا أ قلةطت ظاا شر قلق قلم قلةاللر قلقلةر قلار لام ق اااب قللظح
قلضللظر عتى أااااا .لام ق اااب قلضلقلب قلةؤجتر ظااال قم طللقر قلةطت ظاا شر قالةر قلةلء قلةالر ا ااب
قلضلقلب قلةؤجتر شقاً لتااب قلضللظلر قلار لا قع اطظلقاا عا اا لر قاللا قم قلضللظر أ ا قلم قلة ج قا قلضللظلر
قلةؤجتر.
لام ةلقج(ر لصل قلة ج قا قلضللظلر قلةؤجتر شر االلخ قلق قلم قلةاللر لام الفلضاا شر الر ا قع ع م إةءاالر قالاافا ي
ة اتك قلة ج قا قلضللظلر ج للا أ ءتلا.
تحقق اإليرادات
لام إثظاا إل قل قا ةظل(اا قلطاقر عا ةا اااق قلةلاطل قلةااشع ج حللًا إلى قلةرالي عا قلاةء ة قلاس قإلل قل قا ظرء
لةء قالعاةا عتله.
لام ا قم قإلل قل قا عا اق لم قلل ةر قص قل قلفاا لي لت(ةالر.
لام إثظاا ا ل(اا ألظاح قالااثةالقا عا إقلقلحا ة قظ قلاللاا قل(اةر لترلءاا قلةااثةل ظاا.
لام إثظاا إل قل قا قلف قل عا قاا قاقاا ظااال قم طللقر قلفال ي قلف(تلر.
لام قالعالقف ظإل قل قإللجالقا ة قاللجالقا قلار لتلر اب طللقر قلقاط قلثاظا عتى شالي عق قلاأجلل.
لام قالعالقف ظألظاح لاالل ةراللع شتس قلللف شر افس قلاار قلار لام ظاا قااءةا قلةراللع.
لام قإلعالقف ظاالل قل ة شالض ةااحةاا قلةرالءل قلاااجر ع ةراللع ةااحةاا قلةرالءل قلةءاةتر اب طللقر قلقاط
قلثاظا ظااظر  ٪4اا لا لام إظاالحا ضة قل قل قا ار لتلر أللى قل قل قا قلارطر غلل قلااالر.
لام ا قم قإلل قل قا قلللى شقًا لةظ أ قالاا قام.
اإليجار التشغيمي
الشركة كمستأجر :لام قإلعالقف ظ ش(اا قإللجال قلار لتر ءةصل ف إلجالقا شر قالةر قل ل قلراة ظطللقر قلقاط قلثاظا
عتى شالي عق قإللجال.
الشركة كمؤجر :لام قالعالقف ظ ش(اا قإللجال قلار لتر ءإل قل قلجالقا شر قالةر قل ل قلراة
عتى شالي عق قإللجال.

اب طللقر قلقاط قلثاظا
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العمالت األجنبية
لام ااجل قلة(اةالا قلار اام ظال(ةالا قلجاظلر لال قلاار ظأا(ال قلصلف قلاال ي شر االلخ إجلقر قلة(اةالا ،ءةا لام
ا ل ألص ي قلة ج قا قلةطت ظاا قلةاللر ظال(ةالا قلجاظلر ظأا(ال قلصلف قلاال ي ظااللخ قلق قلم قلةاللر.
لام ااجل قللظاح قللاالل قلاااجر ع ا ل قل(ةالا قلجاظلر شر قالةر قل ل قلراة .
معمومات القطاعات
قطاع قلعةا لةث ةجة عر ة قلة ج قا قل(ةتلاا قلار ارالك ة(اً شر اق لم ةااجاا أ ل ةاا لاض(ر لةلاطل
ع قل الاتف ع اتك قلةا(تقر ظقطاعاا أعةا أللى قلار لام قلاااا شقا لتاقاللل قلار لام قاا(ةالاا ة قظ قلة لل
قلاافلذي صااع قلقلقل قللللار ل ى قلرلءر.
قلقطاع قلج لقشر للاظط شر اق لم ةااجاا أ ل ةاا شر ظللر ققاصا لر ة
قلةا(تقر ظقطاعاا ا(ة شر ظللاا ققاصا لر أللى.

ي لاض(ر لةلاطل ع قل الاتف ع اتك

التقــاص
لام قجلقر اقاص ظل قلة ج قا قلةاللر قلةطت ظاا قلةاللر قظاال قلةظتغ ظالصاشر شر قالةر قلةلء قلةالر شقط عا ةا اا شل
قل ق م قلقاا الر قلةت ةر ءذلك عا ةا لام اا لااا عتى أااس قلاقاص ق لء ا قم قلة ج قا اا لر قلةطت ظاا شر
افس قل قا.
الموجودات والمطموبات المحتممة
ال لادم ااجل قلةطت ظاا قلة اةتر شر قلق قلم قلةاللر قاةا لام قإلشصاح عااا عا ةا لء

ق اةا

ال لام اادجل قلة ج قا قلة اةتر شر قلق قلم قلةاللر قاةا لام قإلشصاح عااا عا ةا لء

ق اةا قظضاا ةةءااً.

4-2

ش(اا ةااظ( ً .

أىم التقديرات والفرضيات

إ إع ق قلق قلم قلةاللر اطظلم قلالاااا قلة ااظلر لاطتب ة إ قلي قلرلءر قلقلام ظاق ل قلا قجااا قا اؤثل عتى ةظالغ
قلة ج قا قلةطت ظاا قإلشصاح ع قاللا قةاا قلة اةتر .إ حذه قلاق للقا قالجااا قا اؤثل ألضا عتى قإلل قل قا
قلةصل شاا قلةلصصاا ظرء لاص لاطتب ة إ قلي قلرلءر قلقلام ظأ ءام قجااا قا حاةر لاق لل ةظالغ أ قاا
قلا شقاا قلاق لر قلةااقظتلر قلااجةر ع أ ضاع ظل ف اتك قلاق للقا شر قلةااقظ  .إ قلاق للقا قلةذء لي ةظالر ظالضل لي
عتى شلضلاا ع قة ةا( ي لاا لجاا ةافا ار ة قلاق لل ع م قلالق ق قلااالج قلف(تلر ق الاتف ع قلاق للقا ذلك
االجر قلا للقا شر قلةااقظ شر أ ضاع ظل ف اتك قلةلصصاا.
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شلةا لتر أحم قلاق للقا قلفلضلاا قلةاال ةر شر قلق قلم قلةاللر:
-

قظ

ق قلي قلرلءر لاق لل

لام اء ل ةلصص لقار قلذةم قلة لار قعاةا ق عتى أاس شلضلاا ة(اة ي ة
قلةلصص قل قجب اء لاه.
لام ا ةل قلاار قلةاللر ظةا للصاا ة افقر ضللظر قل ل شقا لألاظةر قلق قال قلة(اللل قلة ااظلر لام
ق اااب قثظاا قلة ج قا قلةطت ظاا قلضللظلر قلةؤجتر ةلصص قلضللظر قلال م.
اق م إ قلي قلرلءر ظإعا ي اق لل قلعةال قإلاااجلر لتةةاتءاا قلة( قا ظرء لي ل الاا ق اااب قالاااالءاا
قلاا لر قعاةا ق عتى قل الر قل(اةر لاتك قلة ج قا اق للقا قلعةال قإلاااجلر قلةا ق(ر شر قلةااقظ  ،لام
ق اااب لاالي قلا ار ءةصل ف شر قالةر قل ل قلراة .
اق م إ قلي قلرلءر ظاااظ(ا قلةةاتءاا قلة( قا ظاارق عتى اق لل صاشر قلقلةر قل شاللر لتة ج قا قلةااظ( ي.
لام اء ل ةلصص لتة ق ظطللر قل لءر قلار ال ااال م لفالي ا ل ع ااال .
لام ق اااب ةلصص ا( لض ااالر قلل ةر ظاارق عتى قلاظةر قل قلتلر لترلءر قل لقااا قإلءا قللر.
لام اء ل ةلصص لقار قلقضالا قلةقاةر ض قلرلءر قعاةا ق عتى لقار قاا الر ة( ي ة قظ ة اةر قلرلءر
ثاا شر قلةااقظ  ،ل(ا قلاظل شر اتك قل لقااا ظرء لي.
قلار ظة جظاا لام ا ل قلةلاطل قلة اة
اق م إ قلي قلرلءر ظةلقج(ر للر لتة ج قا قلةاللر قلار اظال ظالءتفر لاق لل أي ا ار شر قلةااا لام ااجل حذق
قلا ار ءلاالي شر قالةر قل ل قلراة .
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أ

ءةا شر أ

قل

ءةا شر  13ءاا

قل

صافي القيمة الدفترية-

ءةا شر  13ءاا

قالااظ(ا قا

قاااالءاا

ءاا

ثاار

االستيالك المتراكم -

ءةا شر  13ءاا

قااظ(ا قا

قلة

إضاشاا

ءاا

قلثاار

ة ةراللع ا ا قلاافلذ

ءةا شر أ

الكمفة -

-2112

()3

884ل211

-

-

-

-

884ل211

-

-

-

884ل211

لاد ددال

قللقضر

ممتمكات ومعدات

ةظاار

444ل311ل3

344ل444

-

813ل14

191ل411

233ل893ل3

-

341ل21

131ل24

113ل811ل3

لا د ددال

-

481ل8

414ل11

113

181ل11

184ل41

-

-

-

184ل41

لاد ددال

قلاااجل

لاد ددال

قلالالقا

ة ققف

ةظالا

-

-

313ل4

424ل2

381

814ل3

811ل3

321
-

412ل3
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411ل21

434ل43

ت119ل28ا

292ل23

311ل41

183ل38

ت119ل28ا

-

818ل9

121ل314

لاد ددال

ةظاار

ا الااا

131ل418ل4

891ل493ل3

ت434ل 24ا

119ل219

918ل113ل3

181ل199ل3

ت314ل 341ا

222ل421

139ل121

444ل199ل8

لا د ددال

قلةا اط قللضلددر

رظءاا قلجا

ا

441ل314ل24

932ل148ل24

ت113ل134

334ل111ل2

889ل333ل24

182ل114ل11

ت319ل341ل3ا

-

318ل248ل4

484ل283ل43

لا د ددال

قلا قللددر

رظءاا قلا لع
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131ل211ل31

193ل933ل3

ت334ل 111ا

933ل391ل3

811ل132ل3

331ل314ل24

ت912ل132ل 3ا

-

499ل181ل4

134ل444ل21

لا د ددال

قلة الا قلدد( ق قا

139ل219ل3

343ل184ل2

ت944ل 84ا

333ل131

811ل319ل2

338ل331ل1

ت191ل 331ا

-

239ل488

213ل248ل1

لا د ددال

قلةدد( قا

قلجا ي

118ل411ل3

843ل241ل2

ت184ل 81ا

421ل194

491ل919ل3

143ل934ل1

ت448ل 34ا

-

314ل849

143ل229ل1

لا د ددال

اددلالقا

ا

ا

328ل118

924ل239

ت143

334ل14

483ل211

811ل198

ت381

-

383ل13

843ل144

لا د ددال

أثاث ةفل راا

449ل83

844ل29

-

412ل9

342ل21

391ل313

-

-

433ل4

881ل311

لا د ددال

قلاءللف

ةصاع أجا ي

312ل13

394ل311

ت42

ا

231ل33

983ل34

993ل341

ت324

-

-

322ل344

لا د ددال

ا

قالاصاالا

أجا ي

ت433ل31

ت419ل421ل2ا

818ل491

911ل141ل31

913ل134ل33

لا د ددال

338ل341ل3

444ل191ل2

211ل143ل14

829ل189ل41

ت122ل8

ا

ت428ل941

814ل331ل4

412ل419ل43

ا

388ل411

133ل998ل3

231ل114ل1

934ل928ل99

ا

181ل11

824ل443

443ل148ل1

لا د ددال

قل ااب قآللددر

قلةجة ع

أاظةر أجا ي
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أ

ءةا شر أ

قل

ءةا شر  13ءاا

قل

صافي القيمة الدفترية-

ءةا شر  13ءاا

قالااظ(ا قا

قاااالءاا

ءاا

ثاار

االستيالك المتراكم -

ءةا شر  13ءاا

قااظ(ا قا

قلة

إضاشاا

ءاا

قلثاار

ة ةراللع ا ا قلاافلذ

ءةا شر أ

الكمفة -

-2111

884ل211

-

-

-

-

884ل211

-

-

-

884ل211

لاد ددال

قللقضر

441ل321ل3

191ل411

-

441ل29

411ل411

113ل811ل3

-

212ل414

491ل93

433ل211ل3

لا د ددال

ةظاار

-

113ل3

181ل11

-

814ل3

148ل11

184ل41

111
-

184ل42

لاد ددال

قلاااجل

لاد ددال

قلالالقا

ة ققف

ةظالا

-

383ل4

814ل3

212

112ل3

412ل3

-

-

314ل4

124ل2
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391ل44

311ل41

ت431ل1ا

111ل28

193ل14

121ل314

ت313ل83ا

-

414ل31

121ل382

لاد ددال

ةظاار

ا الااا

129ل191ل1

918ل113ل3

ت233ل13

821ل331

112ل119ل3

444ل199ل8

ا

ت491ل 313ا

428ل339

449ل111ل3

241ل833ل1

لا د ددال

قللضلددر

قلةا اط

رظءاا قلجا

391ل139ل21

889ل333ل24

ت111ل444

293ل341ل3

933ل111ل21

484ل283ل43

ت214ل931

-

213ل843ل1

488ل491ل41

لا د ددال

قلا قللددر

ا

ا

رظءاا قلا لع

131ل131ل32

811ل132ل3

ت381ل121

449ل133ل3

919ل123ل8

134ل444ل21

ت833ل424

-

813ل413ل2

411ل439ل33

لا د ددال

ا

ا

قلة الا قلدد( ق قا

111ل318ل3

811ل319ل2

ت484ل 23ا

938ل439

192ل483ل3

213ل248ل1

ت124ل41

-

113ل133

213ل924ل2

لا د ددال

قلةدد( قا

قلجا ي

ا

144ل291ل3

491ل919ل3

-

934ل144

189ل194ل3

143ل229ل1

-

-

491ل311

383ل193ل1

لا د ددال

اددلالقا

288ل293

483ل211

ت124

434ل22

333ل211

843ل144

ت111

-

492ل343

314ل193

لا د ددال

ا

ا

أثاث ةفل راا

411ل31

342ل21

-

131ل4

312ل34

881ل311

-

-

118ل41

433ل41

لا د ددال

قلاءللف

ةصاع أجا ي

344ل88

983ل34

-

123ل23

411ل41

322ل344

-

-

148ل44

881ل339

لا د ددال

قالاصاالا

أجا ي

ت141ل18

ت442ل943ل3ا

311ل441

141ل919ل31

921ل341ل83

لا د ددال

118ل111ل3

133ل998ل3

149ل388ل44

412ل419ل43

ت214ل39

ت111ل 343ا

341ل139ل4

249ل333ل13

ا

191ل141

481ل481ل3

443ل148ل1

913ل134ل33

ا

413ل34

331ل134

448ل411ل2

لا د ددال

قل ااب قآللددر

قلةجة ع

أاظةر أجا ي
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()4

موجودات مساىمات المشتركين وفمس الريف

2132
لاد ددال

2133
لاد ددال

الكمفة-
ءةا شر أ ءاا قلثاار
ة ةراللع ا ا قلاافلذ
قلة
ءةا شر  13ءاا قل

491ل422ل34
948ل431ل1
442ل213ل92

121ل898ل89
381ل321ل4
491ل422ل34

االستيالك المتراكم-
ءةا شر أ ءاا قلثاار
إاااالك قلاار
ءةا شر  13ءاا قل

393ل814ل13
248ل149ل1
441ل111ل11

291ل493ل23
911ل211ل1
393ل814ل13

صافي القيمة الدفترية-
ءةا شر 13ءاا قال

398ل911ل14

498ل343ل14

لام قاااالك ة ج قا ةااحةاا قلةرالءل شتس قلللف ظااظر  ٪4اا لا اطفأ ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل شتس قلللف قلةقاظتر
لاا ظافس قلااظر ظذلك ال اؤثل عتى قل قر قلةالر لترلءر .ق افاصل ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل شتس قلللف حر ءاآلار:
2132
لاد ددال
ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل
ةطت ظاا شتس قلللف
()5

491ل319ل11
814ل321ل23
398ل911ل14

مدفوعات قضايا التعارضات

الكمفة-
ءةا شر أ ءاا
إضاشاا
ءةا شر  13ءاا

2132
لاد ددال
114ل241ل3
411ل24
319ل241ل3

قلثاار
قل

االطفاء المتراكم-
ءةا شر أ ءاا قلثاار
إطفار قلاار
ءةا شر  13ءاا قل
صافي القيمة الدفترية-
ءةا شر 13ءاا قال
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2133
لاد ددال
343ل133ل14
414ل489ل21
498ل343ل14
2133
لاد ددال
321ل233ل3
831ل23
114ل241ل3

183ل811
131ل321
414ل383

313ل429
241ل321
183ل811

431ل134

441ل438
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()6

مشاريع تحت التنفيذ

لةث حذق قلظا قلعةا قلةافذي قلةظالغ قلة ش عر لتةا(ا ل ة قظ قلرلءر ءةا لتر:

ةراللع قلاة ل قلذقار
ةراللع ةااحةاا قلةرالءل
ةراللع شتس قلللف

118ل11
413ل211ل2
143ل384
124ل441ل2

إ قل لءر عتى ةراللع ا ا قلاافلذ ءةا لتر:

لصل ظ قلر قلاار
إضاشاا لال قلاار
ةصاللف ةلاةتر
قلى ةةاتءاا ة( قا
قلة
إلى ة ج قا ةااحةاا قلةرالءل
قلة
لصل ااالر قلاار

2132
لاد ددال
484ل399ل2
283ل113ل1
241ل344ل2
ت818ل 491ا
ت948ل431ل1ا

شتس قلللف

124ل441ل2

اظتددغ ءتفددر قادداءةا ةردداللع ا ددا قلاافلددذ 182ل418ل 4لاددال ءةددا شددر  13ءدداا
لاالا.
()7

2132
لاد ددال

قل

2133
لاد ددال
891ل413ل2
389ل448
484ل399ل2

2133
لاد ددال
144ل134ل4
181ل433ل4
111ل919ل3
ت311ل 441ا
ت381ل321ل4ا
484ل399ل2

 2132ت818 :2133ل182ل4

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

لةث حذق قلظا ةااحةر قلرلءر شر لأاةا قلرلءر قلااللر:

أسيم شركات غير مدرجة  /داخل األردن
رلءر صااعر قلة( قا قلءالظاللر ة ي قلةاؤ للر

ااظر قلةتءلر
٪
48ل33

2132
لاد ددال
839ل234

2133
لاد ددال
839ل234

اظال قالااثةالقا شر قلرلءاا غلل قلة لجر ظالءتفر ذلك لا(ذل قلاس قلةااا قل(ا لر ،الى إ قلي قلرلءر أ قلقلةر قل(ا لر
لاذه قالااثةالقا ال الاتف ظرء ج حلي ع قلءتفر.
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()8

ةق
ةاا
ةاا
ةاا

مخزون

2132
لاد ددال
139ل184ل1
131ل233
191ل48
242ل819
914ل149ل4
ت133ل 944ا
143ل321ل1
143ل8
434ل312ل1

ءالظار ض ط ةا اط ةالفض ل ق م ةرالءل
ع قل( قل قا قطع قلالالقا
ع قلقلطاالر قلثاث ة ق قلءةظل ال
ع قلة ق قلةلاج(ر قل لل صال ر

لا  :ةلصص ة ق ظطللر قل لءر
لضاف :ةصاللف قعاةا قا ةااا لر عطارقا
شلةا لتر قل لءر عتى ةلصص ة ق ظطللر قل لءر:

2132
لاد ددال

لصل ظ قلر قلاار
قلةلصص لتاار
()9

133ل944
133ل944

ذمم مدينة

2132
لاد ددال
133ل111ل31
918ل344ل31
312ل348ل2
994ل183
841ل134ل3
413ل121
441ل312
499ل444ل14
ت121ل112ل 3ا
384ل442ل11

ذةم ةرالءل قلل ء ةلر
ذةم ةرالءل قعالا لل
ذةم قلل ء ةلر -ش قل األلل اا ل قلف قالل*
ذةم قلل ء ةلر -ةراللع
ذةم ظت لاا
ذةم ة لار ةافلقر
ذةم ة ظفل
لا  :ةلصص قلذةم قلةرء ك شر ا صلتاا

2133
لاد ددال
122ل118ل1
313ل131
484ل43
448ل432
284ل181ل4
ت133ل 944ا
333ل323ل1
133ل383
414ل111ل1
2133
لاد ددال
948ل341
443ل83
133ل944
2133
لاد ددال
189ل113ل9
148ل241ل34
331ل183ل3
123ل114
329ل443
313ل323
341ل318
818ل311ل28
ت114ل 931ا
211ل921ل24

* لام ق اااب ش قل قلاأللل عتى قلةظالغ قلةاا قر قل شع لفالي ا ل ع  11ل م ة االلخ قااالم قلفاا لي ظااظر  ٪3راللا
ظ ققصى  ٪9اا لًا ة قلةر قلةظالغ قلةاا قر.

- 31 -

90

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
شلةا لتر قل لءر عتى ةلصص قلذةم قلةرء ك شر ا صلتاا:

لصل ظ قلر قلاار
قلةلصص لتاار
قلةاال ة قلةلصص
ذةم ام رطظاا لال قلاار
شلةا لتر ج

2112
2111

941ل114ل34
431ل344ل34

2132
لاد ددال
114ل931
839ل33
121ل112ل3

أعةال قلذةم غلل قلةرء ك شر ا صلتاا ءةا شر  13ءاا
ذةم غلل ةاا قر
غلل ةرء ك شر
ا صلتاا
لا ددال

2133
لاد ددال
131ل121ل3
ت148ل 311ا
ت112ل 243ا
114ل931

قل :

ذةم ةاا قر غلل ةرء ك شر ا صلتاا
41 – 3
لم
لا ددال

91 – 43
لم
لا ددال

148ل214ل148 3ل111ل2
123ل312ل324 8ل444ل3

أءثل ة 91
لم
لا ددال

قلةجة ع
لا ددال

338ل148ل384 4ل442ل11
913ل213ل211 1ل921ل24

شر اق لل إ قلي قلرلءر شإاه ة قلةا قع ا صل قلذةم غلل قلةرء ك شر ا صلتاا ظالءاة  .عتةا ظأ قلرلءر ا ص عتى
اأةلااا اق لر ةقاظ حذه قلذةم.
()11

نقد وأرصدة لدى البنوك

لةث قلاق قلص ي ل ى قلظا ك شر قالةر قلةلء قلةالر ةالتر:

اق شر قلصا م
ألص ي ل ى قلظا ك

2132
لاد ددال
313ل1
144ل341
112ل313

لةث قلاق ةا شر ءةه ل لض قع ق قالةر قلا شقاا قلاق لر ةالتر:

اق ألص ي ل ى قلظا ك
ظا ك قلار

2132
لاد ددال
112ل313
ت183ل281ل9ا
ت824ل321ل9ا

2133
لاد ددال
891ل34
911ل11
491ل48
2133
لاد ددال
491ل48
ت311ل334ل 1ا
ت418ل144ل 1ا
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()11
-

حقوق الممكية
رأس المال المدفوع
لظتغ لأاةا قلرلءر قلةصلح ظه قلةءااب ظه قلة ش ع 111ل111ل 4اام ظقلةر إاةلر لاال لتاام قل ق .

-

إحتياطي إجباري
اةث قلةظالغ قلةاجة(ر شر حذق قلظا ةا ام ا لته ة قللظاح قلاا لر قظ ضللظر قل ل ظااظر  ٪31لال قلاا قا
ح غلل قاظ لتا لع عتى قلةااحةل  .اااطلع قلرلءر قلا قف ع ا ل ةظالغ لال الاطر قإلجظالي عا ةا لظتغ
لصل ه  ٪21ة لقس قلةا قلةصلح ظه.

-

إحتياطي إختياري
اةث قلةظالغ قلةاجة(ر شر حذق قلظا ةا ام ا لته ة قللظاح قلاا لر قظ ضللظر قل ل ظااظر ال ا ل ع  ٪21لال
قلاا قا ح قاظ لتا لع عتى قلةااحةل .

-

أرباح موزعة
قشقا قلاللر قل(اةر شر قجاةاعاا قل(ا ي قلذي عق ظااللخ  39آذقل 2132عتى ا صلر ةجتس قإل قلي ظا لع 91ل1
2133
خالل اار
المتحققةلال
األرباحقلةا ققر
قللظاح
ذلك ة
قلةااحةل
000ر600ر3عتى
اجمالي411ل 1لاال
بمبلغ111ل
قجةالر
لاال لء
سنة 2011
وذلك من
المساهمين
دينار على
ظةظتغنقدية
اامكأرباح
لكل سهم
دينار
ت111 :2133ل311ل 4لاال ة قللظاح قلةا ققر لال اار 2131ا ءةا قشقا قلاللر قل(اةر شر قجاةاعاا غلل
قل(ا ي قلذي عق ظااللخ  39الاا  2132عتى ا لع قاام ةجاالر ظقلةر 111ل111ل 2لاال.

()12

مساىمات مشتركين مقبوضة مقدما

لةث حذق قلظا قلةظالغ قلةااتةر ةقد ةا ةد قلةردالءل لقدار اافلدذ ةرداللع ةاداحةاا قلةردالءل  ،لدث اقد م قلردلءر ظاقفدا حدذق
قلظا ظ( قاةام قلةرل ع شر ظا ي ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل شالض ةااحةاا قلةرالءل .
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()13

فائض مساىمات المشتركين

لةث حذق قلظا صاشر قل قل قا ةااحةاا قلةرالءل لث لام قالعالقف ظالفلم ظل قلةظالغ قلةاداتةر ةد ةاداحةاا قلةردالءل
اءتفر اتك قلةراللع قلةاج ي قلةة لر ة قظتام ،حذق اق م قلرلءر ظاطفار حذق قلفالض ظاادظر  ٪4ادا لا ،شدر ةدا لتدر قل لءدر
عتى حذق قلظا :
2132
لاد ددال

2133
لاد ددال

فائض مساىمات المشتركين-
ءةا شر أ ءاا قلثاار
صاشر ألظاح تلااللا ةراللع ةااحةاا قلةرالءل قلةاج ي
ءةا شر  13ءاا قل

429ل123ل3
831ل392
419ل834ل3

اإلطفاء المتراكم-
ءةا شر أ ءاا قلثاار
قلى قالل قل قاا
إطفار قلاار تقلة
ءةا شر  13ءاا قل

391ل341ل4
211ل142
193ل113ل4

119ل331ل1
314ل111
391ل341ل4

133ل214ل4

814ل111ل4

صافي فائض مساىمات المشتركين-
ءةا شر 13ءاا قال

2132
لاد ددال
قلج ر قلةا ق ة شالض ةااحةاا قلةرالءل
قلج ر غلل قلةا ق ة شالض ةااحةاا قلةرالءل

()14

184ل143
811ل318ل1
133ل214ل4

818ل312ل3
ت183ل 233ا
429ل123ل3

2133
لاد ددال
341ل141
349ل134ل4
814ل111ل4

مخصص تعويض نياية الخدمة

إ قل لءر عتى ةلصص ا( لض ااالر قلل ةر ءةا لتر:

2132
لاد ددال
112ل313ل2
144ل843
ت991ل 424ا
323ل384ل1

قللصل شر ظ قلر قلاار
قلة ة عتى قلاار
قلة ش ع لال قلاار
قللصل شر ااالر قلاار

2133
لاد ددال
413ل341ل2
111ل343
ت412ل 341ا
112ل313ل2
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
ام ا لع ةلصص ا( لض ااالر قلل ةر قلة ة عتى قلاار اب قآلار:

قلةصاللف قإل قللر قل(ة ةلر
ةا ام لاةتاه عتى قلةةاتءاا قلة( قا

2132
لاد ددال
338ل434
249ل344
144ل843

2133
لاد ددال
342ل323
233ل12
111ل343

قاةا قلرلءر ظا اااب قلةلصص شقا لألاظةر قل قلتلر لترلءر ة جار اظل قإل قلي شإاه ال ل ج شل قاا ج حللر ظل ةا
ام ق اااظه شقًا لألاظةر قل قلتلر لترلءر ظل ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت39ا.
()15

تأمينات نقدية لممشتركين

لةث حذق قلظا قلةظالغ قلةااتةر ة قلةرالءل ءاأةلااا اق لر ةقاظ ل ةاا ا صل قلءالظار ذلك ظاارق عتى ا(تلةاا
اءاللف قلا صل قلصا لي ع حللر ااظلم قطاع قلءالظار.
()16

ذمم دائنة

2132
لاد ددال
133ل443ل21
193ل914ل1
393ل332ل2
413ل133ل3
194ل341ل3
444ل848
184ل41
482ل181ل11

رلءر قلءالظار قل طالر -ةراللاا قلطاقر
رلءر قلءالظار قل طالر -ش قل قلاأللل
ذةم ة ل ل
قلظت لاا -لا م افالاا
قلي قلةاللر -لا م اتف ل
شتس قلللف
أللى
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2133
لاد ددال
433ل842ل39
113ل499ل1
243ل111ل1
349ل481ل3
418ل119ل3
123ل331
424ل14
811ل199ل29

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()17

أرصدة دائنة أخرى

2132
لاد ددال

أةاااا طتظاا قرالقءاا غلل ةافذي
لا م اة ل قا ةرالءل ةقظ ضر ةق ةاً
أةاااا عاةر
أةاااا ةرالءل
أةاااا قلةءااب قلظلل لر
أةاااا قلل ء ةلر – ةراللع
أةاااا ضللظر قلةظل(اا
ةءاشأي قعضار ةجتس قإل قلي
ج قا ة ةاا قاا قلةا(ا ل
ألظاح ةااحةل قل قلا لع
أللى

()18

2133
لاد ددال

444ل24
141ل83
138ل31
193ل121
119ل41
313ل41
318ل23
111ل11
111ل234
939ل893
384ل344
149ل111ل2

421ل24
422ل19
211ل41
389ل193
198ل33
913ل11
812ل42
111ل11
141ل244
119ل433
411ل33
843ل321ل3

بنوك دائنة

لةث حذق قلظا لصل قلااالالا قاللاةاالر قلةةا ر لترلءر ة ع ي ظا ك ة تلر ظاقف 111ل111ل 34لاال ةا اط
ا(ل شال ي عة لر  ٪8اا لا.
()19

مخصصات

اةث قلةلصصاا قلظاحلي شر قالةر قلةلء قلةالر ةالتر:
ةلصص
قجا قا
قلة ظفل
لاد ددال
قللصل شر ظ قلر قلاار
قلة ة عتى قلاار
ققاطاعاا ة ظفل
قلة ش ع لال قلاار
الرصيد في نياية السنة

821ل189
821ل189

ةلصص
ا( لض
قلاءاش
لاد ددال
812ل441
319ل314
319ل314
ت331ل343ا
398ل121

صا م
قلل ةر
قالجاةاعلر
لاد ددال
334ل33
181ل4
919ل22

ةلصص
قضالا
لاد ددال
441ل213
441ل213

قلةجة ع
لاد ددال
233ل833
912ل438
319ل314
ت331ل343ا
219ل342ل3
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()21

ضريبة الدخل

موجودات ضريبية مؤجمة-
لةث حذق قلظا قلة ج قا قلضللظلر قلةؤجتر قلاااجر ع قلفل قاا قلةؤقار ظل قللظح قلضللظر قللظح قلة ااظر.
إ قل لءر عتى ظا قلة ج قا قلضللظلر قلةؤجتر حر ءةا لتر:

قللصل شر ظ قلر قلاار
قلا لل لال قلاار
قللصل شر ااالر قلاار

2132
لاد ددال
841ل411
232ل311
912ل111

إ قل لءر عتى ةلصص ضللظر قل ل ءةا لتر:

414ل198
134ل11
841ل411

2132
لاد ددال

قللصل شر ظ قلر قلاار
ضللظر قل ل لتاار
ة ج قا ضللظلر ةؤجتر ةء ار لال قلاار
ضللظر قل ل قلة ش عر
قللصل شر ااالر قلاار

2133
لاد ددال

442ل932
148ل441ل3
232ل311
ت428ل 383ا
334ل413ل3

شلةا لتر افاصل ضللظر ل قلاار قلظاحلي شر قالةر قل ل قلراة

434ل484ل3
194ل844
134ل11
ت212ل141ل3ا
442ل932

اا لر قللظح قلة ااظر ةع قللظح قلضللظر:
2133
2132
لاد ددال
لاد ددال

قللظح قلة ااظر قظ قلضللظر
قل قل قا غلل لاض(ر لتضللظر
ةصل شاا غلل ةقظ لر ضللظلا
قللظح قلضللظر

184ل132ل31
ت831ل821
321ل142ل3
439ل343ل33

ضللظر ل قلاار
لا  :ة ج قا ضللظلر ةؤجتر ةء ار لال قلاار
ضللظر قل ل لتاار
ضللظر ل اا قا ااظقر
ضللظر قل ل

889ل141ل3
ت232ل 311ا
148ل441ل3
148ل441ل3

434ل438
ت134ل 11ا
111ل414
144ل333
194ل844

نسبة ضريبة الدخل القانونية
نسبة ضريبة الدخل الفعمية

٪34
9ل٪31

٪34
2ل٪31
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2133
لاد ددال

ا

491ل984ل4
ت212ل 442ا
142ل189
111ل933ل4

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
ام ق اااب ةلصص ضللظر قل ل لتاا قا قلةااالر شر  13ءاا
قلةؤقا لقم ت23ا لاار .2119

قل

 2133 2132شقًا لقاا

ضللظر قل ل

قاةا قلرلءر ظاالعالقض عتى ق قلل قللي ضللظر قل ل قلةا(تم ظالاا قا ة  2111قلى  2118لث اطالب قل قللي
ظفل قاا ضللظلر ظةظتغ 883ل133ل 3لاال .عتةا ظأاه ق ام ارءل لجار لظلقر ة قظ قلة ءةر ق ة ق اقلللحم قلذي لظل
أ حااك شل قاا ضللظلر ظةظتغ 129ل 113لاال حذق ق قاةا قلرلءر ظ شع ةظتغ 111ل 311لاال لال اار 2132
عتى ااب ضللظر قلاا قا ة  2111اى  2114ذلك لالاافا ي ة قلقل قالعفار قلذي أقلاه للاار قل لقر.
صتا قلرلءر عتى ةلالصر ضللظر اااللر اى اار  .2131حذق لم اقم قللي ضللظر قل ل
قلة ااظلر لترلءر ع اار  2133اى االلخ حذه قلق قلم قلةاللر.
()21

قلةظل(اا ظةلقج(ر قلاجالا

جيات ذات عالقة

اةث قلجااا ذقا قل(القر قلةااحةل قللللالل قلرلءر قلم أعضار ةجتس قإل قلي قلرلءاا قلار حم شلاا ةالك لللالل .
لام قعاةا قلا(ال قلرل ط قلةا(تقر ظاذه قلة(اةالا ة قظ إ قلي قلرلءر.
شلةا لتر ةتلص قللص ي ةع جااا ذقا عالقر قلظاحلي ظقالةر قلةلء قلةالر:
ةظالغ ةاا قر قلى رلءر صااعر قلة( قا قلءالظاللر ة ي قلةاؤ للر ترلءر رقلقرا
ةظالغ ةاا قر قلى رلءر ا لع قلءالظار قلةااحةر قل(اةر قلة ي تقلرلءر قلما
ةراللاا ة رلءر ا لع قلءالظار قلةااحةر قل(اةر قلة ي تقلرلءر قالما
ةراللاا ة رلءر صااعر قلة( قا قلءالظاللر ترلءر رقلقرا
شلةا لتر ةتلص قلة(اةالا ةع جااا ذقا عالقر قلظاحلي ظقالةر قل ل قلراة :

ااقالا ةءاشآا لللس أعضار ةجتس قال قلي

2132
لاد ددال
134ل132
312ل338
911ل229ل3
298ل913

2132
لاد ددال
121ل218

شلةا لتر ةتلص لةااشع تل قاب ةءاشآا ةااشع قللىا قإل قلي قلاافلذلر قل(تلا لترلءر:

ل قاب ةءاشآا

2132
لاد ددال
133ل424

2133
لاد ددال
141ل139
441ل489
132ل431ل3
211ل294ل3

2133
لاد ددال
142ل331

2133
لاد ددال
941ل434
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()22

اجمالي الربح

اةث ةظل(اا قلطاقر ةظل(اا قلرلءر لجةلع قلةرالءل ظءاشر اصالفااام اةث اءتفر رلقر قلطاقر ةراللاا قلطاقر ة رلءر
قلءالظار قل طالر.
لام ا ل ا(ل ا(لشر قلظلع ة قظ حللر ااظلم قطاع قلءالظار لث ام ا( ل ا(لشر قلظلع ظال لا ي شر رال ألال رال
ل قل لاار .2132
لام رلقر قلطاقر ة قظ رلءر قلءالظار قل طالر لام ا ل ا(لشر قلرلقر ة قظ حللر ااظلم قطاع قلءالظار لث ام ا( ل
ا(لشر قلرلقر ظال لا ي لال رال ءاا قلثاار رال ألال رال ل قل لاار .2132
()23

ايرادات تشغيمية أخرى

لا م اة ل قا قلةرالءل
لا م اة ل قا قلظت لاا
أج ل ع ق قا
لا م ةافلقر
أج ل لش
صاشر تلااللا قل قل قا ةراللع شتس قلللف قلةاج ي
قل قل قا إطفار شالض ةااحةاا قلةرالءل ظ(  1اة
لا م قلصا قلالال قلءالظالر
لا م قااظ ق ع ق قا
قلةاال ة ةلصص قل ل قلةرء ك شر ا صلتاا
لا م ظ جا ق قلي ءرف االا قلاالعب

2113
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2132
لاد ددال
431ل943
113ل1
344ل988
823ل43
311ل11
ت994ل141ا
121ل83
443ل399
914ل22
133ل884ل3

2133
لاد ددال
139ل911
189ل4
881ل933
381ل41
414ل18
483ل334
313ل31
191ل343
324ل22
148ل311
112
199ل139ل2

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()24

مصاريف إدارية وعمومية

ل قاب ةت قاااا
ةااشع قلة ظفل
ةصاللف ا( لض ااالر قلل ةر لتة ظفل
ةصاللف قلاءاش قالجاةاعر
ةصاللف قالجا قا
ةصاللف قلصلاار
الالقا ةااأجلي
قلطاالر ةطظ عاا ص ف قعالااا
ط قظع
ا( لضاا
ةصاللف قلاة ل قا
ةصاللف قلاأةل
ةصاللف قلالالقا
ةصاللف ظلل حااف شاءس
ااقالا ةءاشآا لللس أعضار ةجتس قال قلي
ااظلف لقار ةظاار قلرلءر
ةصاللف قلءالظار قلةلاه قلا شلر
لا م أا(اب قاا الر
أا(اب ةاالر
قرالقك ةؤاةلقا ا قا
للص لا م ء ةلر
لا م للص قلا لع
قلجالقا
ةصاللف ءةظل ال
ةصاللف قلضلاشر
عة لر ا صل  -ةءااب ظلل لر
ذةم ةرء ك شر ا صلتاا
افقاا عم قلةجاةع قلة تر
أللى
لا  :لاةتر قلل قاب ةت قاااا
لاةتر ةصاللف ا( لض ااالر قلل ةر
لاةتر ةصاللف قلاءاش قالجاةاعر
لاةتر ةصاللف ق قللر عة ةلر
لاةتر ةصاللف قجا قا قلة ظفل
ةجة ع قلةصاللف قلةلاةتر عتى ةراللع ا ا قلاافلذ
لةصاللف قلارطر غلل قلااالر
قلة

2132
لاد ددال
844ل984ل31
311ل228ل3
144ل843
319ل314
821ل189
344ل281
938ل911
492ل393
311ل289
112ل344
111ل491
233ل348
332ل412
323ل349
121ل218
181ل331
193ل91
124ل399
431ل24
323ل11
111ل91
118ل314
442ل343
133ل43
482ل42
192ل231
839ل33
441ل34
114ل44
418ل132ل33
ت493ل132ل 2ا
ت249ل 344ا
ا
ت491ل38
ت431ل 128ا
ا
ت431ل82
ت241ل344ل 2ا
ت329ل 383ا
141ل144ل31

2133
لاد ددال
844ل111ل9
133ل411ل3
111ل343
988ل312
131ل111
142ل314
824ل223
333ل211
218ل322
284ل114
132ل341
114ل411
214ل383
142ل331
339ل312
334ل34
433ل311
431ل24
332ل11
344ل9
181ل341
249ل321
314ل88
131ل19
244ل219
438ل48
311ل411ل31
ت849ل914ل3
ت233ل12
ت191ل21
ت111ل919ل3
ت324ل398
322ل449ل31

ا
ا
ا
ا
ا
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إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()25

استيالكات واطفاءات

ق افاصل ظا قالاااالءاا قالطفارقا قلظاحل شر قالةر قل ل قلراة ءةا لتر:

قاااالك قلاار لتةةاتءاا قلة( قا
إطفار قضالا قلا(الضاا
قاااالك ة ج قا ةااحةاا قلةرالءل

شتس قلللف

لا  :صر قلارطر غلل قلااالر ة ةصاللف قالاااالك قإلطفار
لا  :إطفار ةطت ظاا ةااحةاا قلةرالءل شتس قلللف
قالاااالك قإلطفار قلة ة عتى قلاار
()26

2132
لاد ددال

814ل331ل4
131ل321
248ل149ل1
134ل141ل3
ا
ت134ل14
ت248ل149ل 1ا
421ل914ل4

2133
لاد ددال
341ل139ل4
241ل321
911ل211ل1
113ل849ل8
ا
ت911ل31
ت911ل211ل 1ا
343ل499ل4

الربح من النشاط االساسي

ظاار عتى للصر قلا لع ا ل قلءالظار قلةةا ر لترلءر ظااللخ  11ل قل  2113ة قظ حللر ااظلم قطاع قلءالظار ام
ً
ا ل قل(ال قلاا ي ة قالارطر قالااالر قظ اا ل قلضللظر ظة( 4ل ٪31ة قاع ي قلة ج قا قلة(اة ي ة قظ حللر
ااظلم قطاع قلءالظار .قاةا ق قلي قلرلءر ظا اااب قل(ال أعاله لث ءا قلفالض ع ة( قل(ال قلة ظالللصر لاار
 2132ةظتغ 128ل428ل 1لاال لام ة(الجر حذق قلفالض ة لال عةتلر ا ل قلا(لشر لفالي قلا(لشر قلقا ةر ضة
ةااجلر ا ل قلا(لشر قل قل ي شر قلللصر قلةةا ر لء ةظتغ قلفالض لاضع لتةلقج(ر قلا( ل ة قظ حللر ااظلم قطاع
قلءالظار اةارلاً ةع ةا ل ظالللصر.
()27

ايرادات األنشطة غير األساسية

قل قل قا ا صل لا م قلاتف ل
قل قل قا ا صل لا م قلافالاا
قل قل قا صلاار إاالي قلر قلع
قل قل قا ا( لضاا أضلقل
قل قل قا ةظاار ةؤجلي
قل قل قا ااخ عطارقا
قل قل قا ش قل ظاءلر
قل قل قا غلقةاا األلل
قل قل قا ةظل(اا ةاا ع االف تةةاتءاا ة( قاا
قل قل قا اأجلل قلعة ي
قل قل قا ش قل األلل اا ل ش قالل قإلاالي
ع قل ا ل(اا ألظاح
قل قل قا شلم قل(ةتر
قل قل قا إطفار شالض ةااحةاا قلةرالءل ل الر  2اة
قل قل قا ةظل(اا ة ق
أللى

2113
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2132
لاد ددال

2133
لاد ددال

339ل234
184ل829
933ل18
811ل241
313ل1
141ل21
121
242ل131
828ل432
119ل331
381ل341
341ل41
913ل38
431ل281
494ل4
118ل4
318ل131ل1

111ل211
182ل484
214ل23
944ل249
413ل1
841ل13
942ل49
121ل81
123ل34
812ل333
111ل239
482ل23
213ل33
431ل281
921ل39
819ل4
894ل212ل2

شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
()28

مصاريف األنشطة غير األساسية

لاالل قااظ(ا ةةاتءاا ة( قا
اءتفر صلاار قاالي قلر قلع
ش قل األلل اا ل ش قالل قلطاقر
اءتفر ةظل(اا ةاا ع االف تةةاتءاا ة( قاا
اءتفر ةظل(اا ة ق
اظلعاا
ش قل ظاءلر ة لار
لاالل شل قاا عةالا أجاظلر
أللى
لضاف :صر قلارطر غلل قلااالر ة قلةصاللف قلةرالءر
صر قلارطر غلل قلااالر ة ةصاللف قالاااالك

()29

حصة السيم األساسية والمخفضة من ربح السنة

2132
لاد ددال
429ل39
341ل31
148ل218
448ل111
431
665ر455
481
418ل
792ر17
19
119ل231ل3
329ل383
134ل14
112ل113ل3

2132
لاد ددال

2133
لاد ددال
413ل42
181ل31
441ل3
143ل42
442ل34
344
313ل321
324ل398
911ل31
939ل114

2133
لاد ددال

لظح قلاار ت لاالا
قلةا اط قلةلجح ل( قلاام تااما

119ل113ل9
111ل111ل4

194ل213ل4
111ل111ل4

قل صر قلااالر قلةلفضر لتاام ة لظح قلاار

شتس /لاال
3/119

شتس /لاال
1/813

إ قل صر قلةلفضر لتاام ة لظح قلاار ةاا لر لت صر قلااالر لتاام.
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()31

القطاعات التشغيمية

ام ا ل أات ب علض قلقطاعاا قللللالر عتى أااس أ قلةلاطل قلةااشع قلةا(تقر لترلءر ااأثل ظرء ج حلي ظالاالف
قلل ةاا لاتك قلقطاعاا .إ حذه قلقطاعاا ةاظةر ة قلي ظرء ةافص اب طظل(ر قلل ةاا ظ لث ارء ء ةااا ي
ةافصتر قلار لام قلاااا شقا لتاقاللل قلار لام قاا(ةالاا ة قظ قلة لل قلاافلذي صااع قلقلقل قللللار ل ى قلرلءر.
لام ااظلم قلرلءر لغلقض إ قللر ة لال قطاعاا قلعةا قلااللر اب ةظل(اا قلطاقر:

إعالا ي
اجالي
صااعر
ةلاه
شاا م
إذقعر اتف ل
إاالي قلر قلع
جلش
ع ق قا قلرلءر
شل قاا قاااالك قلطاقر

2132
لاد ددال

2133
لاد ددال

183ل131ل84
188ل191ل22
989ل832ل32
812ل114ل23
311ل92
811ل239
418ل313ل1
944ل842ل1
913ل31
999ل318
112ل314ل311

214ل341ل43
392ل328ل34
342ل199ل39
319ل143ل24
138ل42
438ل218
944ل934ل4
411ل148ل1
433ل81
128ل943
348ل441ل313

اق م إ قلي قلرلءر ظةلققظر ةظل(اا قطاعاا قلعةا ظرء ةافص لغلقض اقللم قل قر .لام اقللم قل قر قلقطاعر ظاار عتى
قلةظل(اا لء قطاع.
قلقطاع قلج لقشر للاظط شر اق لم ةااجاا أ ل ةاا شر ظللر ققاصا لر ة ي لاض(ر لةلاطل ع قل الاتف ع اتك
قلةا(تقر ظقطاعاا عة شر ظللاا ققاصا لر أللى .عتةا ق جةلع قلقطاعاا قلار لتلر ةلاظطر شر قطاع ج لقشر ق ح
ةاطقر رةا قلةةتءر قلل الر قلاارةلر.
()31

تعيدات والتزامات محتممة

كفاالت واعتمادات -
عتى قلرلءر ظااللخ قلق قلم قلةاللر قلا قةاا ة اةتر ااةث شر ءفاالا ظاءلر قعاةا قا ةااا لر ظةظتغ 998ل812ل 3لاال
ت414 :2133ل841ل 2لاالا.
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إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
قضايــا -
إ قلرلءر ة عى عتلاا شر ع ة قلقضالا ظةظتغ 421ل 441لاال ااةث شر ةطالظاا قاا الر ةا(تقر ظاراطاااا ،ظلأي
إ قلي قلرلءر ةاارالحا قلقاا ار شإ قلةلصص قلةأل ذ لاذه قلقضالا قلظالغ 441ل 213لاال ت441 :2133ل 213لاالا
ٍ
ءاف لة قجار قاللا قةاا قلار ق ااجم ع اتك قلقضالا قلةطالظاا.
تعيدات اإليجار التشغيمي -
الشركة كمستأجر
ق(ا قلرلءر ظااللخ  3ألال  2133عق إلجال لةءااب قلرلءر ظةظتغ 111ل 331لاال اا لا لة ي لةار عرل اار
إضاشر إلى ذلك اق م قلرلءر ظااالجال ع ة قلةءااب عا قلت م لة ي قصللي .ظتغ قل قل اى لت ش(اا قإللجاللر
قلةااقظتلر ءةا شر  13ءاا قل ءةا لتر:
2132
لاد ددال
333ل341
111ل441
111ل311ل3
333ل813ل3

ل الر اار
ة اار قلى لةس اا قا
أءثل ة لةس اا قا

2133
لاد ددال
121ل319
111ل441
111ل241ل3
121ل344ل3

الشركة كمؤجر
اؤجل قلرلءر ظ(ض ةءااظاا قلص للي شقا ل(ق
ءةا شر  13ءاا قل ءةا لتر:

ة ااا اار أ أق  .ظتغ قل

2132
لاد ددال

ل الر اار
()32

قل اى لإللجالقا قلار الام قااالةاا ةااقظال

231ل1

2133
لاد ددال
231ل1

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
إ قلرلءر ة(لضر لةلاطل أا(ال قلفال ي عتى ة ج قااا ةطت ظاااا قلار ا ة شال ي ةث قل قلع ل ى قلظا ك قلظا ك
قل قلار.
ااةث ااالر قالةر قل ل قلراة ظأثل قلا للقا قلةفالضر قلةةءار ظأا(ال قلف قل عتى لظح قلرلءر لاار ق ي ،لام
ق اااظاا عتى قلة ج قا قلةطت ظاا قلةاللر قلار ا ة ا(ل شال ي ةا لل.
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 31كانون األول 2112
قلاالر ااالر قالةر قل ل قلراة لتا للقا قلةةءار قلة(ق لر عتى أا(ال قلفال ي ةع ظقار جةلع قلةا للقا
ل ضح قلج
قلللى قلةؤثلي ثاظار.
- 2112

قل لا ي ظا(ل
قلفال ي
تاقطرا

قل(ةت ددر

11

لاال أل ار
- 2111

قل لا ي ظا(ل
قلفال ي
تاقطرا

قل(ةت ددر
لاال أل ار
شر ا حااك ا لل اتظر لتةؤرل لء

11

قلثل عتى لظح
قلاار قظ قلضللظر
لا ددال
ت181ل44ا
قلثل عتى لظح
قلاار قظ قلضللظر
لا ددال
ت183ل21ا

قلثل ةاا لتا لل أعاله ةع عءس قإلرالي.

مخاطر اإل ئتمان
ةلاطل قاللاةا ح ر قلةلاطل قلار ق ااجم ع التف أ عج قلة لال
قلرلءر.

قلجااا قلللى ع قل شار ظالا قةااام اجاه

الى قلرلءر ظأااا للاا ة(لضر ظ لجر ءظللي لةلاطل قاللاةا لث اق م ظ ضع اقف قلاةاار لت(ةالر ةع ةلققظر قلذةم
قلقالةر ظرء ةااةل .ءةا ا افظ قلرلءر ظاللص ي قل قلع ل ى ةؤاااا ةصلشلر لقل ي.
اق م قلرلءر ظاق لم ل ةاااا ل( ءظلل ة قل(ةالر إال أ قل ء ةر اةث ةا ااظاه أءثل ة  ٪44ة قلذةم قلة لار ءةا شر
 13ءاا قل .2132
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 31كانون األول 2112
مخاطر السيولة
ا(ة قلرلءر عتى إ قلي ةلاطل قلال لر ذلك ع طللم قلاأء ة ا شل قلال لر قلاق لر ة ا صل قلذةم قلااالالا
قلظاءلر.
لتلص قلج
قلا قلر قل اللر:

أ ااه ا لع قلةطت ظاا قلةاللر تغلل ةلص ةرا عتى أااس قلفالي قلةاظقلر لالاا قام قلا(اق ي أا(ال قلفال ي

عا قلطتب
لاددال

 31كانون األول 2112

ة  1إلى 32
رال
أق ة  1را ل
لاددال
لاددال

قلةجة ع
لاددال

ذةم قلار
ةصاللف ةاا قر ألص ي قلار أللى
ظا ك قلار

184ل318ل193 24ل914ل482 1ل181ل11
314ل324ل2
118ل244ل848 3ل319
192ل418ل9
192ل418ل9

المجموع

192ل418ل933 9ل413ل341 28ل891ل343 4ل411ل43

 31كانون األول 2111
ذةم قلار
ةصاللف ةاا قر ألص ي قلار أللى
ظا ك قلار

839ل911ل113 21ل499ل811 1ل199ل29
283ل811ل3
912ل344
149ل341
223ل391ل1
223ل391ل1

المجموع

223ل391ل133 1ل843ل911 24ل141ل242 4ل491ل14

مخاطر العمالت
إ ة(ظم ا(اةالا قلرلءر حر ظال لاال قلل ار قل الل قلةللءر .إ ا(ل صلف قل لاال ةلظ ط ظا(ل ثاظا ةع قل الل
قلةللءر ت43ل 3الل لء لاالا ،ظالاالر شإ أثل ةلاطل قل(ةالا غلل ج حلي عتى قلق قلم قلةاللر.
()33

القيمة العادلة لألدوات المالية

ااةث قل قا قلةاللر شر قلة ج قا قلةاللر قلةطت ظاا قلةاللر.
ااء قلة ج قا قلةاللر ة قلاق ألص ي ل ى قلظا ك ة ج قا ةاللر ظالقلةر قل(ا لر ة لال قل ل قلراة قآللل قلذةم
قلة لار ظ(ض قللص ي قلة لار قلللى .ااء قلةطت ظاا قلةاللر ة قلذةم قل قلار قلظا ك قل قلار ظ(ض قللص ي قل قلار
قلللى.
إ قلقلةر قل(ا لر لأل قا قلةاللر ال الاتف ظرء ج حلي ع قلقلةر قل شاللر لاذه قل قا.
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()34

إدارة رأس المال

لاةث قلا ف قللللار شلةا لا(تم ظإ قلي لأاةا قلرلءر ظالاأء ة قلة اشظر عتى ااب لأاةا ةاللةر ظرء ل عم اراط
قلرلءر ل(ظم ق م قلةتءلر.
اق م قلرلءر ظإ قلي حلءتر لأس قلةا قجلقر قلا( لالا قلال ةر عتلاا شر ض ر ا للقا ظل ف قل(ة  .حذق لم اقم قلرلءر ظألر
ا( لالا عتى قلح قف قلالاااا قإلجلقرقا قلةا(تقر ظالءتر لأس قلةا لال قلاار قل اللر قلاار قلااظقر.
إ قلظا قلةاضةار شر حلءتر لأس قلةا ااةث شر لأس قلةا قلة ش ع قال الاطر قالجظالي قال الاطر قاللالالي قللظاح
قلة لي قلظالغ ةجة عاا 944ل923ل 39لاال ءةا شر  13ءاا قل 411 :2133) 2132ل488ل 34لاالا.
()35

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة

اى االلخ إص قل قلق قلم قلةاللر
شلةا لتر قلة(اللل قلافاللقا قلا( لالا قلار ام إص قلحا لم اصظح االلر قلةف(
لترلءر .اا ي قلرلءر اطظلم حذه قلة(اللل قلافاللقا قلا( لالا عا ةا اصظح االلر قلةف( :
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم المالية (عرض بنود الدخل الشامل اآلخر) – تعديالت
إ قلا( لالا عتى ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت3ا ا لل طللقر اجةلع قلظا قلظاحلي شر قل ل قلراة قآللل .لام إظاال
قلظا قلار لةء إعا ي اصالفاا شر قلةااقظ إلى قللظاح قللاالل تعتى اظل قلةثا  :صاشر قللظح قلاااج ع ا ط
الااثةالقا ،شل قاا قلا ل قلاااجر ع الجةر قل(ةتلاا قللالجلر ،صاشر قل لءر عتى ا طاا قلا شقاا قلاق لر صاشر
لظح أ لاالي ة قلة ج قا قلةاللر قلةا شلي لتظلعا ظرء ةافص ع قلظا قلار ل لام إعا ي اصالفاا تعتى اظل قلةثا
قللظح أ قللاالي قإلءا قللر ة لطط قلةااشع قلة ي قعا ي اقللم قللقضر قلةظاارا .إ اأثلل حذه قلا( لالا ا ف لء
عتى طللقر قل(لض شقط للس له اأثلل عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا
قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ اة .2132
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19منافع الموظفين (مراجع)
قام ةجتس ة(اللل قلة ااظر قل للر ظإص قل ع ي ا( لالا عتى ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت39ا .اا قل ح حذه قلا( لالا ظل
ا( لالا أااالر ةث إ قلر آللر قلاطام ةفا م قل( قل قلةا ق(ر عتى ة ج قا قللطر ،إلى ا ضل اا ظالطر قعا ي
صلاغر .ال اا قع قلرلءر أ لء لاذه قلا( لالا أي أثل عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر .لاظ ر اطظلم حذق
قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار .2131
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمار في الشركات الحميفة والمشاريع المشتركة (كما تمت مراجعتو خالل عام
)2111
االجر إلص قل قلة(اللل قلج ل ي تة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم  – 33قالافاقلاا قلةرالءر ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر
لقم – 32قالشصاح ع قل صص شر قلةارآا قلللىا ،شق اةا إعا ي ااةلر ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت23ا تة(لال
قلة ااظر قل لر لقم ت 23ا قإلااثةال شر قلرلءاا قل تلفر قلةراللع قلةرالءرا ل ضح ءلفلر اطظلم طللقر ق م قلةتءلر
عتى قإلااثةال شر قلةراللع قلةرالءر ظاإلضاشر إلى قلرلءاا قل تلفر .ال اا قع قلرلءر أ لء لاذه قلا( لالا أي أثل عتى
قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار
.2131
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )32تقاص الموجودات المالية و المطموبات المالية (تعديالت)
ا ضح حذه قلا( لالا ة(اى تل له اللاً م قاا ار ةت م ظاجلقر قلاقاصت ،ا ضح قلا( لالا ألضاً اطظلم آللر قلاقاص
لاظةر قلاا لر اب ة(لال قلة ااظلر قل لر لقم  12تعتى اظل قلةثا  -أاظةر قلاا لر قلةلء لرا قلار اطظم آللاا
قلاا لر قالجةاللر قلار ال ا ث جةل(اً ظافس قل قا .ال لا قع أ اؤثل حذه قلا( لالا عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر
لترلءر .لاظ ر اطظلم حذه قلا( لالا لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار .2134
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )7االفصاحات – تقاص الموجودات المالية والمطموبات المالية (تعديالت)
ااطتب حذه قلا( لالا أ اق م قلةارأي ظاالشصاح ع قلة(ت ةاا قلةا(تقر ظ قاا شر قلاقاص قلالالظاا قلةا(تقر ظذلك تعتى
اظل قلةثا قافاقلاا قلضةااااا .ا ف ا حذه قإلشصا اا ةاال ةر قلق قلم قلةاللر ظة(ت ةاا ةفل ي شر اق لل أثل
قافاقلاا اا لر قلة ج قا قلةطت ظاا ظالصاشر عتى قلةلء قلةالر لتةارأه .ق قالشصا اا قلج ل ي ةطت ظر لجةلع قل قا
قلةاللر قلة(الف ظاا قلار لام اقاصاا ظة جب ة(لال قلة ااظر قل لر ت12ا قل قا قلةاللر :قل(لض ااطظم حذه
قإلشصا اا ألضاً عتى قل قا قلةاللر قلة(الف ظاا قللاض(ر إلافاقلاا ةت ةر لاا لر قل قا قلةاللر ظالصاشر أ قافاقلاا
ةراظار ظ ض قلاظل عةا قذق ءا قلاقاص الام شقًا لة(لال قلة ااظلر قل لر لقم  .12ل لااج ع اطظلم حذق قلة(لال أثل
عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر  .لاظ ر اطظلم حذق قلا( ل لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار
.2131
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية (في حال عدم التطبيق المبكر لممعيار)
إ ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت 9ا ءةا ص ل لةث قلةل تر قل لى ة عة ةجتس ة(اللل قلة ااظر قل للر الااظ ق
ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت 19ا ،لاطظم عتى اصالف قلاس قلة ج قا قلةطت ظاا قلةاللر ءةا ام ا(للفاا شر ة(لال
قلة ااظر قل لر لقم ت19ا .ءا لاظ ر ةظ للًا اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ ة أ ظ( أ ءاا قلثاار
 ،2131لء ام اق قلااللخ قإلجظالي لاطظلم حذق قلة(لال قلى قل ة ءاا قلثاار  .2131شر قلة قل قلال قر ،ا ف
لاطلم ةجتس ة(اللل قلة ااظر قل للر إلى ة ااظر قلا ط لاالل ا ار قلة ج قا قلةاللر .إ اطظلم قلةل تر قل لى ة
قلة(لال ا ف لء له أثل عتى اصالف قلاس قلة ج قا قلةاللر ،ل لء له أثل عتى اصالف قلاس قلةطت ظاا
قلةاللر .ا ف اق م قلرلءر ظا ل قلثل ةع ظاقر قلة قل عا ةا لام قإلص قل قلااالر لتة(لال ظجةلع ة قل ته.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )11القوائم المالية الموحدة
إ ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت31ا ل ة ج ر ة ة(لال قلة ااظر قل لر لقم  28تقلق قلم قلةاللر قلة ي
قلةافصترا قلذي ل(الج ة ااظر قلق قلم قلةاللر قلة ي .لاضة حذق قلة(لال ءذلك قلافالل  - 32ا ل قلق قلم قلةاللر
لتةارآا ذقا قل لض قللاص .لق م حذق قلة(لال اة ذج الطلي ق لطظم عتى جةلع قلةارآا ظةا شر ذلك قلةارآا ذقا
قل لض قللاص .إ قلا لللقا قلار لق ةاا ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت31ا ااطتب ة قإل قلي قلقلام ظاجااا قا
ج حللر لا ل قلةارآا قلار اقع ا ا الطلااا ،ظالاالر ا ل ق قلةاا قلةاللر ةع قلق قلم قلةاللر لترلءر قلم ،ةقالار ةع
ةاطتظاا ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت28ا .ال لا قع أ لؤثل ة(لال قلاقاللل قلةاللر لقم ت31ا عتى قلرلءر لث أ قلرلءر
ال اةتك ألر قااثةالقا .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار .2131
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )11اإلتفاقيات المشتركة
ا ف ل ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت33ا ة ة(لال قلة ااظر قل لر لقم ت13ا تقل صص شر قلةراللع
قلةرالءرا قلافالل لقم  31تقلةارآا ا ا قلالطلي قلةرالءر – قلةااحةاا غلل قلاق لر لتةرالءل شر ةرل ع ةرالكا.
ا ف ل ل ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت33ا للال قلة ااظر ع قلةراللع ا ا قلالطلي قلةرالءر ظااال قم طللقر
قلا ل قلج لر .ا ف اام قلة ااظر عتى قل قا ا ا قلالطلي قلةرالءر قلار لاطظم عتلاا ا(للف قلةراللع قلةرالءه،
ظااال قم طللقر ق م قلةتءلر .ال اا قع قلرلءر أي اأثلل عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر.
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شركة كيرباء محافظة اربد المساىمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2112
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
لراة ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت32ا عتى جةلع قإلشصا اا قلار ءااا ة ج ي ااظقاً شر ة(لال قلة ااظر قل لر
لقم ت 28ا قلةا(تقر ظالق قلم قلةاللر قلة ي ،ظاإلضاشر إلى جةلع قإلشصا اا قلار ءااا ةاضةار شر ة(لالي قلة ااظر
قل للل ألقام ت13ا ت23ا .إ حذه قإلشصا اا اا(تم ظ صص قلةارأي شر قلرلءاا قلااظ(ر قلرلءاا ا ا قلالطلي
قلةرالءر قلرلءاا قل تلفر ،لث ام إ لا ع ة قإلشصا اا قلج ل ي لء ل لء لاا أثل عتى قلةلء قلةالر أ
قل قر قلةالر لترلءر .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار .2131
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )13قياس القيمة العادلة
ل ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت31ا ةص ل ق لإللرا ظلص ص قلاس جةلع قلقلم قل(ا لر اب ة(اللل قلاقاللل
قلةاللر قل للر .إ ة(لال قلاقاللل قلةاللر قل لر لقم ت31ا ل ل لل ا قلا قاال قم قلةارأي لتقلةر قل(ا لر ،ظ ل شل إلرا ع
ءلفلر قلاس قلقلةر قل(ا لر اب ة(اللل قلاقاللل قلةاللر قل للر عا ةا اء قلقلةر قل(ا لر ةطت ظر أ ةاة ح ظااال قةاا.
ا ف اق م قلرلءر ظاق لل أثل حذق قلة(لال عتى قلةلء قلةالر أ قل قر قلةالر لترلءر .ظاارقً عتى قلا تل قلةظ لر ،ل
لء حااك أثل ج حلي لاطظلم حذق قلة(لال .لاظ ر اطظلم حذق قلة(لال لتفالقا قلةاللر قلار اظ أ شر أ ظ( أ ءاا قلثاار
.2131
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األرباح المتحققت وصافي حقوق المساهمين واألرباح الموزعت
للفترة من عام 2012 - 2008
األرباح المتحققت
السنت

صافي األرباح قبل
الضريبت والمخصصاث

ضريبت دخل

صافي األرباح بعذ
الضريبت وقبل المخصصاث

حقوق المساهمين

األرباح الموزعت

2008

4,547,278

767,011

3,780,267

10,872,357

3,320,000

2009

6,738,115

626,991

6,111,124

13,414,505

6,000,000

2010

8,909,624

1,255,290

7,654,334

15,068,839

4,800,000

2011

4,974,690

766,094

4,208,596

14,477,435

5,600,000

2012

10,512,076

1,460,567

9,051,509

19,928,944

11,079,902

*

* قابلت للتوزيع
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صافي حقوق المساهمين ( باالف الذنانير )
16,000

19928.944

13414.505

15068.839

12,000

10872.357

14477.435

14,000

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

االرباح الموزعت ( باالف الذنانير )

* 11,080

12,000
10,000
5,600
4,800

8,000

6,000
3,320

6,000
4,000
2,000

2012

2011

2010

السنــــــوات

* ارباح قابلت للتوزيع على المساهمين
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2009

2008

0

تحليل المركز المالي للشركة لعام 2012
الموجودات
الموجودات غير المتداولة قبل االستهالك
الموجودات غير المتداولة بعد االستهالك
الموجودات المتداوله
اجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
رأس المال المكتتب به
اإلحتياطيات واالرباح
مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
قروض قصيرة األجل وبنوك دائنة
ذمم دائنة أو ارصدة دائنة اخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

االيرادات والمصاريف
االيرادات التشغيلية واالخرى
المصاريف التشغيلية
صافي ايراد التشغيل
ايرادات من النشاطات الغير الرئيسية
مصاريف النشاطات غير االساسية
الربح من النشاط غير االساسي
الربح قبل الضريبه والتوزيع

2012
دينار

2011
دينار

مقدار التغير
دينار

نسبة التغير
%

196,714,961
114,953,334
38,905,777
153,859,111

179,997,315
105,850,444
32,466,930
138,317,374

16,717,646
9,102,890
6,438,847
15,541,737

9.29
8.60
19.83
11.24

2012
دينار
6,000,000
13,928,944
19,928,944
88,573,472
9,275,078
36,081,617
45,356,695
153,859,111

2011
دينار
4,000,000
10,477,435
14,477,435
84,626,574
5,114,130
34,099,235
39,213,365
138,317,374

مقدار التغير
دينار
2,000,000
3,451,509
5,451,509
3,946,898
4,160,948
1,982,382
6,143,330
15,541,737

نسبة التغير
%
50.00
32.94
37.66
4.66
81.36
5.81
15.67
11.24

2012
دينار
151,928,433
)(143,488,162
8,440,271
3,580,157
)(1,508,352
2,071,805
10,512,076

مقدار التغير
2011
دينار
دينار
17,966,167
133,962,266
)(12,584,711) (130,903,451
5,381,456
3,058,815
1,327,363
2,252,794
)(1,171,433
)(336,919
155,930
1,915,875
5,537,386
4,974,690

نسبة التغير
%
13.41
9.61
175.93
58.92
347.69
8.14
111.31

النسب الماليه لعام 2012
نسب السيوله

2012

2011

نسبة التـــداول

( مره )

0.86

0.83

نسبة السيوله السريعه

( مره )

0.74

0.69

نسب الربحيه
هامش الربح التشغيلي

()%

5.62

2.33

العائد على رأس المال المدفوع

()%

150.86

105.21

العائد على حقوق المساهمين

()%

52.62

28.49

العائد على مجموع الموجودات

()%

6.20

3.19

*184.67

93.33

5.82

3.09

االرباح الموزعه  /أو قابلة للتوزيع * الى رأس المال ( ) %
صافي الربح الى االيرادات

()%

* نسبة االرباح القابلة للتوزيع
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التوصيات
بناء على ما ورد يف موجز التقرير وقائمة املركز املايل وقائمة الدخل ال�شامل يقرتح
ً
جمل�س الإدارة موافقتكم على ما يلي -:
-1تالوة وقائع االجتماع العادي ال�سابق للهيئة العامة .
-2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة خالل عام  2012واخلطة امل�ستقبلية
للعام .2013
-3تالوة تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة عن ميزانيتها وح�ساباتها اخلتامية و�أحوالها
و�أو�ضاعها املالية خالل عام .2012
-4مناق�شة قائمة املركز املايل وقائمة الدخل ال�شامل واالحتياطيات واملخ�ص�صات الواردة
بقائمة املركز املايل لعام  ، 2012وحتديد الأرباح التي يقرتح جمل�س الإدارة توزيعها.
-5انتخاب مدقق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية . 2013
�-6إخالء م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف . 2012/12/31
�-7أي �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال للمناق�شة وح�سب �أحكام
قانون ال�شركات.
وختاما ي�شكر جمل�س الإدارة امل�ساهمني الكرام وكافة موظفي ال�شركة جلهودهــم الكبيــرة
املبذولة للرقي بال�شركة � ,سائلني اهلل عزّ وجلّ التوفيق يف ظل ح�ضـرة �صــاحب اجلاللــة
املــلك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه .

جمل�س الإدارة

112

113

