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رئيس وأعضاء جملــس اإلدارة واجلهه اليت ميثلها

عقد جملس إدارة الشركة ( )13اجتماعاً خالل العام  2019ناقش خالهلا نتائج أعمال الشركة وتقارير اإلجناز الفين واملالي واإلداري واختذ بشأنها
القرارات الالزمة لدفع مسرية الشركة لألفضل .

مدير عام الشركة  :عطوفة املهندس بشار يوسف علي التميمي اعتباراً من تاريخ 2020/1/29
مدير عام الشركة  :عطوفة املهندس أمحد علي سعد ذينات لغاية تاريخ 2020 / 1 / 28
مدقق احلسابات املستقل :السادة مكتب إرنست ويونغ  /عمان
مستشار الشركة القانوني  :األستاذ نبيه احلجية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حضرات املساهمني الكرام

يسرني وأعضاء جملس إدارة شركة كهرباء حمافظة اربد املساهمة العامة احملدودة أن أرحب بكم أمجل ترحيب
واضعني بني ايديكم التقرير السنوي الثامن واخلمسون  ،متضمناً أعمال الشركة وإجنازاتها وبياناتها املالية للعام
املنته��ي يف  ،2019/12/31وه��و الع��ام الثان��ي والس��تون لتأس��يس الش��ركة ،والع��ام الراب��ع واالخ�ير ل��دورة اجمللس احلالية
ال�تي ابت��دأت بتاري��خ 2016/4/10وال�تي حتقق��ت بفض��ل اهلل تع��اىل ث��م بفض��ل اجله��ود ال�تي بذهل��ا فري��ق العم��ل املك��ون من
كاف��ة موظف��ي الش��ركة لالرتق��اء مبس��توى أدائه��ا وقدراتها لتحقيق تطلعات مس��اهميها وكس��ب ثقة مش�تركيها
وعمالئها الكرام.

حضرات املساهمني الكرام

تتواصل املسرية وتستمر اإلجنازات وتتحقق عاماً بعد عام طموحاتنا املتواصلة وأهدافنا السامية يف تطوير منظومة
الطاق��ة الكهربائي��ة يف االردن الغال��ي بأي��دي اردني��ة وخ�برات مرتاكم��ة وكف��اءات ومواه��ب ش��ابة  ،حي��رص جملس
إدارة الشركة على دعمها بأفضل اخلربات وبرامج التطوير والتدريب وتعزيزها بأحدث التقنيات يف جمال صناعة
الطاق��ة الكهربائي��ة إنطالق��اً م��ن عقي��ده راس��خه ووعي عميق بان هذه التقنيات مل تعد ضرب��اً من الرفاهية او مرحله
عابره من مراحل العملية التش��غيلية لكافة منش��أت ومعدات الش��ركة  ،بل تعترب حاجة ملحه وضرورية للوصول
لعملي��ات الصيان��ة والتش��غيل اىل أفض��ل مس��توياتها وال�تي متك��ن الش��ركة م��ن املنافس��ة بق��وة عل��ى الوص��ول اىل اعلى
مؤش��رات االداء يف دعم وتطوير خدمات املش�تركني وحتقيق تطلعات اكثر من ( )565764مش�ترك يف احلصول على
خدمه كهربائية موثوقة وفقاً ألعلى معايري السالمة العامة املعتمدة عاملياً و صناعة الطاقة املتجددة وإنتاج طاقة
نظيف��ة وحتقيق معايري بيئية عاملية.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق ف��أن جمل��س اإلدارة ح��رص ه��ذا الع��ام عل��ى ان تتواك��ب مجي��ع اخلط��ط املرس��ومة لالرتق��اء ب��أداء
شركة كهرباء حمافظة إربد ومبا حيقق رؤية ورسالة الشركة ومتطلبات النمو االقتصادي و السكاني والتوسع
العمران��ي وم��ا يصاح��ب هذا التوس��ع م��ن زيادة يف الطلب على الطاق��ة الكهربائية .

حضرات املساهمني الكرام

مم��ا الش��ك في��ه ان لدين��ا الكث�ير م��ن التحدي��ات وه��ي حتدي��ات ال خيل��و اي عم��ل منه��ا  ،لكنه��ا مل تك��ن يوم��اً عائق��اًّ ام��ام
طموحاتنا وإجنازاتنا الننا يف جملس إدارة الشركة وفريق العمل ندرك حجم هذه التحديات ونعمل بشكل علمي
ومدروس على جتاوزها بل وحتويلها اىل نقاط قوه ميكن اإلس��تفاده منها يف دعم وتعزيز اهدافنا والبحث عن حلول
مبتكره تتغلب على مثل هذه التحديات وختدم خططنا االسرتاتيجية املستقبلية .وهنا ال يتسع اجملال لسرد كافة
اإلجنازات على صعيد التحديات اليت واجهتنا خالل عام  2019ولكن اهمها متثل بتنفيذ قرار جملس الوزراء املوقر رقم
( )6007تاري��خ  2019/8/21حي��ث قام��ت بع��ض ال��وزارات والدوائ��ر احلكومية بتأييد ذمم امثان الطاق��ة الكهربائية وفوائد
التأخري املستحقة عليها ومطابقتها يف سجالت كل من الشركة وشركة الكهرباء الوطنية بتاريخ صدور القرار
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 2019/8/21وتنفي��ذ مقاص��ة مديوني��ة ال��وزارات والدوائر احلكومية لصاحل ش��ركتنا كم��ا هي بتاريخ  2018/12/31ومت
االتف��اق عل��ى تنفيذ االجراءات الالزمة خبصوصها .
أم��ا خبص��وص معاي�ير االداء املق��رة م��ن هيئ��ة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن فقط س��عت الش��ركة الي حتقيق املعايري
املطلوبة خالل عام  2019حيث استمر تزويد هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بالتقارير املطلوبة يف مواعيدها كما
عملت الشركةعلى إختاذ كافة االجراءات الالزمة للسيطره على نسبة الفقد الكهربائي وبالتعاون والتنسيق مع
هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن خاصة إن أنظمة الطاقة املتجددة كان هلا اثر واضح على نسب الفقد املستهدفة
 ،إضاف��ة اىل أن إس��تجرار الطاق��ة بط��رق غ�ير مش��روعه م��ا زال يش��كل اح��د أب��رز الصعوب��ات والتحدي��ات ال�تي تواج��ه
عمل الش��ركة وأثرها على نس��بة الفقد الكهربائي حيث واصلت الش��ركة اختاذ اإلجراءات القانونية حبق العابثني
بالتنس��يق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن وتفعيل دور الضابطة العدلية للحد من هذه الظاهره .
ويف جمال السالمه العامة والصحه املهنية ومحاية البيئة فقد التزمت الشركة بتطبيق املمارسات املتميزه لتوفري
بيئ��ة اّمن��ه وصحي��ة وحمف��زه لإلب��داع ذات كف��اءة واعتمادي��ة ومب��ا ال يؤث��ر عل��ى االلتزام بتوف�ير الطاق��ة الكهربائية
لعمالئها وختفيض مستوى إحتمالية حدوث االخطار املهنية ووقوع اخلسائر واإلصابات للموظفني واملتعاملني مع
الش��ركة واحل��د م��ن التل��وث ومحاي��ة البيئة من خالل االمتث��ال لكافة القوانني واملتطلبات القانونية يف هذا اجملال .

حضرات املساهمني الكرام

وم��ن منطل��ق ح��رص الش��ركة عل��ى مواكب��ة التط��ورات يف جم��ال خدم��ات الطاق��ة الكهربائي��ة فق��د مت اإلنته��اء م��ن
املش��اريع احليوي��ة الفني��ة وخدم��ات املش�تركني وتوجي��ه اإلس��تثمارات الالزم��ة هل��ا حي��ث قام��ت الش��ركة يف جم��ال
تطوي��ر اداء الش��بكات الفني��ة بتدش�ين نظ��ام املراقب��ة والتحك��م ( س��كادا ) ال��ذي س��يمكن الش��ركة م��ن التحك��م بكاف��ة
احملطات الرئيس��ية ومعيدات االغالق العاملة على ش��بكات اجلهد املتوس��ط يف خمتلف مناطق عمل الش��ركة فضال
ع��ن رف��ع كف��اءة كادر الش��ركة الف�ني وتعزي��زه بالع��دد وامل��واد الالزم��ة إلص�لاح االعط��ال وتوف�ير س��يارات والي��ات
ورواف��ع جمه��زه مب��ا يس��اعد عل��ى الس�ير اثن��اء الثل��وج والعواص��ف والظ��روف اجلوي��ة الصعب��ة وتفعي��ل قس��م اإلتص��ال
والش��كاوي وتوف�ير االرق��ام اجملاني��ة للمواطن�ين إلب��داء مالحظاته��م وجتهي��ز غ��رف العملي��ات ملعرف��ة واق��ع اخلدم��ات
الكهربائي��ة املقدم��ة يف احملافظ��ات وتوجي��ه العم��ل ملعاجل��ة اي��ة اعط��ال يف احل��االت الطارئ��ة وبس��رعه فائق��ة .
ويف جم��ال امل��وارد البش��رية وإنطالق��اً م��ن رؤي��ة الش��ركة وإميانه��ا مبوارده��ا البش��رية باعتبارها الركيزه االساس��ية
يف حتقيق اهدافها فقد س��عت الش��ركة جاهده لتطبيق مبادئ إدارية حديثه من اجل اإلس��تثمار بهذه املوارد واحداث
تغي�ير اجياب��ي يف امن��اط وس��لوك املوظف�ين وذل��ك بإش��راكهم يف عملي��ة التحس�ين املس��تمر وتعزي��ز ادائه��م وتعزي��ز
العالق��ه ب�ين العام��ل وإدارة الش��ركة وتوف�ير برام��ج التدريب والتطوي��ر لرفع قدراتهم وحتس�ين مهاراتهم لتمكينهم
من اداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءه واقتدار حيث بلغ عدد املوظفني الذين مت إشراكهم يف دورات تدريبيه خالل
ع��ام  )843( 2019موظ��ف مقارن��ه م��ع ( )749خالل عام .2018
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ويف جم��ال العناي��ة باملس��اهمني الك��رام فق��د التزم��ت الش��ركة بلوائح قانون هيئ��ة االوراق املالية والتقي��د بالتعليمات
الصادره عنه فيا خيص االفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وعملت الشركة على حتقيق تطلعات املساهمني
وتنمية حقوقهم وتس��هيل حصوهلم على املعلومات .

حضرات املساهمني الكرام

وبه��ذه املناس��بة ،أتق��دم ان��ا وزمالئ��ي أعض��اء جمل��س اإلدارة م��ن مس��اهمي الش��ركة بالش��كر والتقدي��ر عل��ى دعمه��م
املتواص��ل للش��ركة وملش�تركي الش��ركة الك��رام عل��ى ثقته��م به��ا  .والش��كر املوص��ول لفري��ق عم��ل الش��ركة ممثل��ه
مبديره��ا الع��ام الس��ابق املهن��دس أمح��د ذين��ات وبه��ذه املناس��بة يتق��دم جمل��س اإلدارة نياب��ة ع��ن مس��اهمي الش��ركة
ومش�تركيها وموظفيها بالش��كر والتقدير على جهوده خالل الس��نوات املاضية يف إدارة الش��ركة  .وال يفوتين تقديم
التهنئ��ة لعطوف��ة املهن��دس بش��ار التميم��ي عل��ى تولي��ه منصب مدير عام الش��ركة وثقة جمل��س اإلدارة به  ،وجلميع
العاملني الذين كان جلهودهم املخلصة وتفانيهم بعملهم األثر الكبري يف حتسني األداء وحتقيق هذه النتائج الطيبه
 ،وانن��ا لندع��و اهلل ع��ز وج��ل ان يوفقن��ا مجيع��اً يف أداء رس��الة الش��ركة النبيل��ة وحتقي��ق الرؤية الطموحة اليت نس��عى
لتحقيقها خلدمة وطننا الغالي يف ظل حضرة صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلس�ين ،حفظه اهلل ورعاه .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

رئيس جملس اإلدارة
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العام  2019يف أرقام

صافي الربح التشغيلي  /دينار

375 237 054

()8.63

7 631 697

()30.6

15 379 581

()12.73

4 944 549

()38.17

3 094 399 621

2.21

261 472 910

2.55

3 505 282 524

3.76

219 979 701

3.46

84 50

0.33

62 76

()0.29

622.736

.

6.90

11 72

12.91

565764

3.66

4746

2.26

20205

3.59

5675

3.24
()0.54
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ً
ً
أن تصبــح الشــركة أنموذجــا رائــدا
بتقديــم خدمــة كهربائيــة ذات
جــودة ومواصفــات عاليــة مميــزة
تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة
الفضلــى فــي منطقــة الشــرق
األوســط .

رؤيتنا

رسالتنا
المســاهمة فــي دعــم وضمــان
إســتمرارية عجلــة التنميــة اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة مــن خــال تقديــم
خدمــات كهربائيــة متميــزة ذات جــودة
عاليــة بمواصفــات عاليــة مرتكــزة علــى
أحــدث التطبيقــات التكنولوجيــة الخاصــة
بمجــال الطاقــة .
التــزام الشــركة اإلســتثمار فــي تطويــر
العنصــر البشــري مــن أجــل رفــع كفاءته
وتنمية قدراته .
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قيمنا

 العدالة واالنتماء والشفافية والمصداقية . رضا وراحة العمالء . التميز باألداء واإلبداع  ،ومواجهة التحدي . العمل بروح الفريق الواحد  .إيجابية التفكيروتناقل المعرفة .
 إبراز اإلنتماء والتواصل االجتماعي بينالعاملين في الشركة اعتماد على الموروث
االيجابي من القيم ( عشيرة الكهربداوية ) .
 اإلحترام ،اإلخالص  ،األمانة . تعزيز إلتزام الشركة بالمسؤوليةاإلجتماعية.

نبذة عامة عن الشركة

تأسيس الشركة

تاسس��ت الش��ركة ع��ام 1957و س��جلت ل��دى وزارة االقتص��اد الوط�ني وحصل��ت عل��ى اإلمتياز وفقا للتقس��يم اإلداري
لل��واء عجل��ون حس��ب الع��دد رق��م  1339املنش��ور باجلري��دة الرمسي��ة بتاري��خ  1957/7/1حبي��ث تقوم الش��ركة بتوليد
الكهرب��اء وحتويله��ا وش��رائها ونقله��ا وتوزيعه��ا وبيعه��ا بص��وره تؤم��ن إحتياج��ات مجي��ع املس��تهلكني يف ل��واء عجل��ون
وتأسس��ت كش��ركة مس��اهمة عام��ة مبوج��ب قان��ون الش��ركات حت��ت رق��م ( )17بتاري��خ ،1959/12/31وحصلت على
إمتيازه��ا باس��م ش��ركة كهرب��اء ل��واء عجل��ون املس��اهمه احمل��دوده مبوج��ب القان��ون املنش��ور بالع��دد رق��م  1535م��ن
اجلري��ده الرمسي��ة بتاري��خ  1961 /2/16مل��دة مخس��ون عام��اً  ،حي��ث كان النش��اط الرئيس��ي للش��ركة مبوج��ب قانون
اإلمتي��از وال��ذي كان ممنوح��اً للش��ركة لغاي��ة ع��ام  ، 2011ه��و ح��ق نق��ل وتوزي��ع الطاق��ة الكهربائي��ة لكام��ل منطقة
اإلمتي��از ال�تي تض��م حمافظ��ات ارب��د وج��رش واملف��رق وعجل��ون وإج��زاء م��ن منطق��ة ع�ين الباش��ا التابع��ة حملافظ��ة
البلق��اء ويف ض��وء ص��دور نظ��ام التقس��يمات اإلداري��ة بتاري��خ  1964/4/16مت تغي�ير إس��م الش��ركة لتصب��ح ش��ركة
كهرب��اء ل��واء إرب��د املس��اهمة احمل��دودة  ،و بن��اء عل��ى ذل��ك وبإجتم��اع اهليئة العامة الع��ادي للش��ركة املنعقد بتاريخ
 1966/7/23عدل إسم الشركة اىل شركة كهرباء حمافظة إربد و وبتاريخ  1968/4/18مت تغيري إسم الشركة
ليصبح شركة كهرباء حمافظة إربد املساهمة العامة احملدوده بإجتماع اهليئة العامة غري العادي للشركة .
وعلي��ه ب��دأت الش��ركة بإج��راءات تركي��ب حمط��ات التولي��د والتحوي��ل وبن��اء خط��وط التوزي��ع وتنفي��ذ مش��اريع
الكهرب��اء يف م��دن وق��رى منطق��ة اإلمتي��از وتصفي��ة مش��اريع اإلن��ارة ال�تي كانت تديره��ا اجملالس البلدي��ة يف حينه
وربطه��ا عل��ى ش��بكة كهربائي��ة خاص��ة بالش��ركة .
لقد شهدت الشركة منذ عام  1961تطوراً ملحوظاً من حيث اتساع رقعة املنطقة املخدومة بالكهرباء وأعداد املدن
والقرى املنارة  ،حيث أصبح عدد املدن والقرى يف نهاية عام  ) 326 ( 2019مدينة وقرية و( )1139جتمعاً سكنياً ريفياً
 ،وارتفع رأمسال الشركة من ( )285ألف دينار عام  1962ليصبح حالياً ( )8مليون دينار .
ومع صدور قانون الكهرباء العام رقم  31لس��نة  1967وتأس��يس س��لطة الكهرباء األردنية أوكلت للش��ركة مهمة
توليد الطاقة الكهربائية يف اململكة اىل ان توقفت عن التوليد بشكل نهائي يف نهاية عام  ، 1997وأصبح عمل الشركة
حمص��ور يف نق��ل وتوزي��ع الطاق��ة الكهربائي��ة ضم��ن منطق��ة اإلمتي��از  ،وتس��تجر حاجته��ا م��ن الطاق��ة الكهربائي��ة
م��ن الش��بكة الوطني��ة اخلاصة بش��ركة الكهرب��اء الوطنية  ،وتنفيذاً للخطط والربام��ج احلكومية اخلاصة بإعادة
هيكل��ة وخصخص��ة قط��اع الكهرباء وإس��تناداً اىل إس�تراتيجية خصخصة قطاع الكهرب��اء اليت أقرها جملس الوزراء
يف ع��ام  2001واىل قان��ون الكهرب��اء املؤق��ت رق��م ( )64لع��ام  2002مت إس��تكمال اج��راءات عملي��ة اخلصخص��ة للش��ركة
وتوقيع اإلتفاقيات املرتبطة بعملية البيع ونقل ملكية الشركة اىل شركة كهرباء اململكة إلستثمارات الطاقة
وذل��ك بتاريخ . 2008/6/30
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املساهمون
رأمسال الشركة  /املوجودات

يبل��غ رأمس��ال الش��ركة املكتت��ب ب��ه واملغط��ى بالكام��ل ( )8ملي��ون دين��ار  ،موزع��ة عل��ى ( )8مالي�ين س��هم  ،بقيمة امسية
تبلغ ديناراً واحداً لكل سهم  ،يف حني بلغ إمجالي حقوق املساهمني يف  ) 15 379 581 ( 2019/12/31دينار  ،وبلغت موجودات
الشركة غري املتداولة يف نفس التاريخ (  ) 230 291 867دينار .

التداول بأسهم الشركة

اجتماع اهليئة العامه للشركة

بل��غ حج��م الت��داول لع��ام  ) 367 751 ( 2019دين��ار مقاب��ل ( )343 939دين��اراً مت الت��داول به��ا خ�لال ع��ام  2018وق��د بل��غ ع��دد
عقود األس��هم اليت وردت للش��ركة خالل عام  )874(2019عقداً مقابل ( )542عقداً نظمت خالل عام  ، 2018وقد بلغ عدد
املس��اهمني يف نهاي��ة ع��ام  )3581( 2019مس��اهماً مقاب��ل ( )3592مس��اهماً عام .2018
كما بلغ أعلى س��عر للس��هم الواحد يف بورصة عمان ( )11.45ديناراً وأدنى س��عر ( )9.40دنانري  ،وحس��ب تعليمات مركز
إي��داع األوراق املالي��ة ترتب��ط الش��ركة إلكرتوني��اً بش��كل مباش��ر م��ع املركز مما وف�� ًر الية التواصل املس��تمر مع املركز
ومتابع��ة عملي��ات الت��داول والتحوي��ل ال�تي جتري على أس��همها أو ً
ال بأول إضافة إىل االطالع على س��جالت مس��اهميها
وتوثيقه��ا يومياً .
وقد بلغ عدد األيام اليت مت بها تداول أسهم الشركة عام  ) 133 ( 2019يوماً .
اجلدول التالي يبني ملخص حركة التداول وأسعار األسهم خالل األعوام ()2019 - 2015

* مت إقفال تداول السهم بتاريخ 2019/12/31
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الرسم البياني يبني اسعار االسهم املصدرة لالعوام 2019 - 2015

اعلى سعر للسهم  /دينار

أدنى سعر للسهم  /دينار

اجلدول التالي يبني توزيع أعداد املساهمني حسب جنسياتهم وما ميلكون من أسهم بتاريخ 2019/12/31
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بنود االفصاح الواجب تضمينها للتقرير السنوي
حسب المادة ( )4من تعليمات إفصاح الشركات
المصدره لسنة  2004وتعديالتها
حتى سنة 2018الصادره بموجب قانون هيئة االوراق
المالية

املبنى القديم للشركة
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النشاط الرئيسي للشركة

مبوجب النظام االساس��ي والعقد التاسيس��ي للش��ركة والرخصة املمنوحة هلا فإن النش��اط الرئيسي هلا هو تركيب
وتش��غيل وصيان��ة نظ��ام التوزي��ع ضمن منطقة عمله��ا وتوزيع الطاقة الكهربائية وتزويدها بالتجزئة للمس��تهلكني
القاطن�ين ضم��ن منطق��ة التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئ��ة احملددة هلا وتضم حمافظات ( إرب��د والويتها  ،املفرق  ،جرش،
عجلون ) .

أماكن الشركة اجلغرافية

تقع مكاتب اإلدارة الرئيسية للشركة يف حمافظة إربد وتقوم الشركة مبمارسة نشاطها وأعماهلا يف حمافظات
(إرب��د والويته��ا  ،املف��رق  ،ج��رش  ،عجل��ون) وفيم��ا يل��ي عناوي��ن مكات��ب الش��ركة الرئيس��ية وع��دد املوظف�ين يف كل
مكت��ب  ،علم��اً بأن��ه ليس للش��ركة اي ف��روع خارج األردن .

حجم اإلستثمار الرأمسالي للشركة لعام 2019

بلغ حجم اإلستثمار الرأمسالي للشركة عن السنة املالية  ) 19 428 529 ( 2019دينار .

الشركات التابعة للشركة

ال يوجد شركات تابعة للشركة .
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امساء أعضاء جملس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم  -كما يف 2019/12/31
معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد
رئيس مجلس اإلدارة اعتبارا ً من 2019/11/20
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اعضاء جملس اإلدارة املستقيلون خالل العام 2019

امساء ورتب االداره العليا التنفيذية للشركة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
كما يف 2019/12/31
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أمساء كبار مالكي األسهم الذين ميلكون ( %5فأكثر) من رأمسال الشركة وعدد األسهم اململوكة لكل منهم يف
عام  2019مقارنة مع عام . 2018

وضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :

 ال يوج��د للش��ركة اي مناف��س ضم��ن قط��اع نش��اطها حي��ث انه��ا تعم��ل مبوج��ب رخص��ة التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئ��ةالص��ادرة ع��ن هيئ��ة تنظي��م قط��اع الكهرب��اء بتاري��خ  2008/6/30والس��ارية املفع��ول مل��دة ( )25عام��اً م��ن تاري��خ صدوره��ا
واحمل��ددة هل��ا ضم��ن مناط��ق إمتيازه��ا ،علم��اً ب��ان الش��ركة قب��ل ذل��ك التاري��خ كان��ت تعم��ل مبوج��ب إتفاقي��ة اإلمتي��از .
درجة االعتماد على موردين حمددين و /أو عمالء رئيسيني حملياً و خارجياً
 تعتمد الشركة على موردين ( حملياً أو خارجياً )يشكلون  %10من إمجالي املشرتيات للشركة وهم-:% 97. 33

 ال يوج��د اعتم��اد للش��ركة عل��ى موردي��ن حمددي��ن اوعم�لاء رئيس�ين حملي��اً و خارجي��اً يش��كلون ( )%10فأكث��ر م��نإمجال��ي املش�تريات و /او املبيع��ات .
احلماية احلكومية أو االمتيازات اليت تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها
 قان��ون الكهرب��اء الع��ام املؤق��ت رق��م ( )64لع��ام  2002وال��ذي ص��در بتاري��خ  ، 2002/8/27به��دف تطوي��ر قط��اع الكهرب��اء يفاململك��ة .
 رخص��ة التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئ��ة الص��ادرة ع��ن هيئ��ة تنظي��م قط��اع الكهرب��اء بتاري��خ  2008/6/30والس��ارية املفع��ولمل��دة ( )25عام��اً من تاري��خ صدورها .
 قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة رقم ( )13لسنة  2012وملحقاته واملعدل عام .2014 بإس��تثناء م��ا ورد أع�لاه ،ال يوج��د اي محاي��ة حكومي��ة أو إمتي��ازات تتمت��ع به��ا الش��ركة أو أي م��ن منتجاته��ا مبوج��بالقوان�ين واألنظم��ة أو غريه��ا.
ال يوجد اي براءات اخرتاع او حقوق إمتياز حصلت الشركة عليها .
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الق��رارات الص��ادرة ع��ن احلكوم��ة أو املنظم��ات الدولي��ة أو غريه��ا ال�تي هل��ا أث��ر م��ادي عل��ى عم��ل الش��ركة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافس��ية :
 ق��رار هيئ��ة تنظي��م قط��اع الكهرب��اء يف  2015/5/6املوافق��ة عل��ى ك��ود معاي�ير االداء ووضع��ه موض��ع التطبي��ق الفعلي من. 2015/6/1
 التعرف��ة الكهربائي��ة املق��رة م��ن قب��ل هيئ��ة تنظي��م قط��اع الطاق��ة و املع��ادن ( تعرف��ة الش��راء و البي��ع ) مت تعديلها خاللعام  2019و على النحو التالي :
أ .تعرفة الشراء باجلملة بني شركة كهرباء حمافظة اربد و شركة الكهرباء الوطنية :
 بتاريخ  2019/01/01مت تعديل تعرفة الشراء النهارية بنسبة ( )%7.38و تعرفة الشراء الليلية بنسبة ()9.38% بتاريخ  2019/11/01مت تعديل تعرفة الشراء النهارية بنسبة ( )%7.94و تعرفة الشراء الليلية بنسبة ()9.57% بتاريخ  2019/12/01مت تعديل تعرفة الشراء النهارية بنسبة ( )%5.41و تعرفة الشراء الليلية بنسبة ()6.43%ب .تعرفة البيع بني شركة كهرباء حمافظة اربد و املشرتك النهائي :
مل يتم تعديل تعرفة البيع خالل عام  2019باستثناء ختفيض تعرفة االتصاالت و املستشفيات اخلاصة بنسبة () %10-
 تعليم��ات تكالي��ف التوصي��ل رق��م ( )1لع��ام  2007الص��ادرة ع��ن هيئ��ة تنظي��م قط��اع الكهرب��اء بتاري��خ  ، 2006/12/27ومتتطبيقه��ا اعتب��اراً م��ن  . 2007/1/1مت تعدي��ل اس��عار امل��واد واألج��ور اعتب��ارا م��ن . 2009/7/1
 تعليم��ات حوكم��ة الش��ركات املس��اهمة العام��ه املدرج��ة لع��ام  2017والص��ادرة عن هيئة االوراق املالي��ة مبوجب قرارهارق��م  2017/146وال�تي مت العم��ل به��ا إعتباراً من تاريخ . 2017/5/22
 بإستثناء ما ورد أعاله  ،ال يوجد اي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غريها هلا اثر مادي على عملالشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .
تطبيق معايري اجلودة الدولية على الشركة
تلت��زم الش��ركة يف التطبي��ق والتطوي��ر املس��تمر لنظ��ام إدارة اجل��ودة ( ، )ISO 9001:2015ونظ��ام إدارة البيئ��ة
( )ISO 14001:2015ونظ��ام إدارة الس�لامة والصح��ة املهني��ة ( )OHSAS 18001:2007م��ن خ�لال معاي�ير الش��هادات
املمنوح��ة للش��ركة .
املخاطر اليت تتعرض الشركة هلا
ال يوجد خماطر تعرضت هلا الش��ركة او من املمكن أن تتعرض الش��ركة هلا خالل الس��نة املالية الالحقة وهلا تأثري
مادي عليها
األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

ال يوجد اي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية  2019وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي
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عدد موظفي الشركة وفئات موهالتهم
بل��غ ع��دد موظف��ي الش��ركة بنهاي��ة ع��ام  )1298 ( 2019واجل��دول التال��ي يب�ين أع��داد املوظفني يف الش��ركة حس��ب فئات
مؤهالته��م العلمية.

عطوفة املهندس بشار التميمي

مدير عام شركة كهرباء إربد من تاريخ 2020 / 1 / 29
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برامج التدريب والتاهيل ملوظفي الشركة
اجلدول التالي يبني أبرز الدورات التدريبية اليت شارك بها موظفي الشركة خالل عام 2019

ISO 45001:2018 Awarning Training Course
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السلسلة الزمنية لألرباح او اخلسائر احملققة واالرباح املوزعه وصايف حقوق املساهمني واسعار االوراق املالية ،
واجلدول التالي يبني نسب األرباح املوزعة على مساهمي الشركة لألعوام (. )2018 - 2014

*اسعار االوراق املاليه يقصد بها أسعار إغالق السهم يف نهاية السنة املالية

األرباح املتحققه وصايف حقوق املساهمني واألرباح املوزعة للفرتة من عام 2019 - 2015

4.944.549

1.392.018

*ارباح قابلة للتوزيع

34
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3.552.531

15.379.581

4.530.539

األرباح املوزعة ( بالدينار)

*أرباح قابلة للتوزيع على املساهمني

األرباح املتحققه بعد الضريبة
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صايف حقوق املساهمني (بالدينار)

أتعاب مدقق احلسابات

بل��غ جمم��وع أتع��اب مكت��ب إرنس��ت ويون��غ لتدقيق احلس��ابات (  ) 19 430دينار ش��امل الضريبة العام��ة على املبيعات عن
الس��نة املالية . 2019
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حتليل املركز املالي للشركة ونتائج اعماهلا خالل السنة املالية

النســــب املاليـــة

اجلدول التالي يبني جمموعة النسب املالية اليت تبني املركز املالي للشركة يف نهاية عام  2018ومقارنتها مع
نسبتها يف نهاية السنة املالية 2019
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عدد االوراق املالية اململوكه من قبل أعضاء جملس اإلدارة
اجل��دول التال��ي يب�ين أمس��اء أعض��اء جمل��س اإلدارة الطبيعي�ين ومق��دار مس��اهمات اجله��ات اإلعتباري��ه ال�تي ميثلونه��ا
ومس��اهماتهم ومس��اهمات أقاربه��م ( الزوج��ة واألوالد القص��ر ) احلالي�ين واملس��تقيلني يف رأمس��ال الش��ركة.

 ال توجد مساهمات ألقرباء رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ( الزوجة واألوالد القصرفقط ) يف رأس مالالش��ركة باس��تثناء زوجة عطوفة املهندس حس�ين س��امل فياض بين هاني ممثل بلدية إربد الكربى حيث متلك زوجته
( )64سهماً .
 ال توجد شركات مسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء جملس اإلدارة وأقاربهم . -ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل رئيس وأعضاء جملس االدارة وأقاربهم.
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عدد االوراق املالية اململوكه من قبل أشخاص اإلدارة العليا
اجل��دول التال��ي يب�ين أمس��اء اإلدارة التنفيذي��ة العلي��ا للش��ركة ومق��دار مس��اهماتهم ومس��اهمات أقاربهـــ��م ( الزوج��ة
واألوالد القص��ر فق��ط) يف رأمس��ال الش��ركة

.
 ال توجد مساهمات ألقرباء إدارة الشركة التنفيذية ( الزوجة واألوالد القصر فقط) يف رأس مال الشركة . ال توجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص إدارة الشركة التنفيذية وأقاربهم . ال يوجد اوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص إدارة الشركة التنفيذية وأقاربهمالتقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019
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املزايا واملكافات اليت يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة خالل العام 2019
*
*
*
*
*
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بل��غ امجال��ي املبال��غ املدفوع��ه للرئي��س واعض��اء جمل��س االدارة احلالي�ين واملس��تقيلني خ�لال ع��ام  2019م��ا
جمموع��ه ()321055علم��ا ب��ان ع��دد اعض��اء اجملل��س ه��و ()11عض��وا
مكاف��ات رئي��س وأعض��اء اجملل��س ع��ن ع��ام 2019فس��يتم حتديده��ا وتوزيعه��ا بع��د إجتم��اع اهليئ��ه العام��ة
وحس��ب أح��كام قان��ون الش��ركات
مت صرف بدل ضيافة ملعالي رئيس جملس اإلدارة .
يتم صرف بدل هاتف خلوي لرئيس جملس االدارة ونائب الرئيس .
بإس��تثناء م��ا ورد أع�لاه ال يوج��د مزاي��ا مالي��ة او عيني��ه أخ��رى تذك��ر يتقاضاه��ا اي م��ن رئي��س وأعض��اء
جمل��س اإلدارة .
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املزايا واملكافات اليت يتمتع بها كل اشخاص االدارة العليا خالل العام 2019
* بل��غ إمجال��ي املبال��غ املدفوع��ة ألش��خاص اإلدارة العليا خالل عام 2019ما جمموع��ه ( )588703دينار علماً بان
عددهم (.)10
* بإس��تثناء م��ا ورد أع�لاه  ,ال يوج��د مزاي��ا عيني��ة أخ��رى يتقاضاه��ا اي م��ن أش��خاص اإلدارة العلي��ا التنفيذية
س��وى ختصي��ص س��يارة لغاي��ات تنق��ل عطوف��ة املدي��ر العام.
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التربعات واملنح اليت دفعتها الشركة خالل السنة املالية لعام  2019مقارنة مع عام - : 2018

العقود واملش��اريع واالرتباطات اليت عقدتها الش��ركة املصدرة مع الش��ركات التابعة أو الش��قيقة أو احلليفة أو رئيس جملس اإلدارة أو
أعضاء اجمللس أو املدير العام أو أي موظف يف الشركة أو أقاربهم .

وفق أحكام قانون الش��ركات  ،قامت الش��ركة بإحالة عطاء عدد (  ) 2على ش��ركة توزيع الكهرباء وعطاء عدد(  ) 1على ش��ركة صناعة املعدات ،
وحس��ب اجلدول التالي :

وباس��تثناء ما ورد أعاله ال يوجد أي عقود أو مش��اريع أو ارتباطات عقدتها الش��ركة مع الش��ركات التابعة أو الش��قيقة أو احلليفة أو رئيس جملس
اإلدارة أو أعضاء اجمللس أو املدير العام أو أي موظف يف الشركة أو أقاربهم .
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مساهمات الشركة

متتل��ك الش��ركة ( )430078حص��ة  /دين��ار يف ش��ركة صناع��ة املع��دات الكهربائي��ة ال�تي تق��وم بتصني��ع احمل��والت م��ن
جمم��وع حص��ص الش��ركة البالغ��ة ( )3.75ملي��ون حص��ة  /دين��ار  .وبذل��ك تك��ون نس��بة مس��اهمة الش��ركة يف رأس
امل��ال(.)%11 .47

مساهمة الشركة يف خدمة اجملتمع احمللي

يف إطار خدمتها للمجتمع احمللي املنبثق من اميانها بدورها اجملتمعي يف وطننا احلبيب  ،حترص الشركه على تعزيز
دورها االجتماعي واخلريي واندماجها وتفاعلها مع مؤسس��ات اجملتمع احمللي املختلفه من خالل تقديم التربعات هلا
س��واء كان��ت ثقافي��ة اواجتماعي��ة او رياضي��ة  ،كما تس��تقبل الش��ركة الوف��ود الرمسيه الداخلي��ه واخلارجيه واحملليه
وتتع��اون م��ع املؤسس��ات واجلامع��ات والش��ركات بعق��د ال��دورات والن��دوات وورش��ات العم��ل اهلادف��ه واملع��ززه لدوره��ا
االجتماعي  ،باالضافه اىل اس��تمرار الش��ركه من خالل جملس ادارتها بإقرار منهجية املس��ؤولية االجتماعية بهدف
اجي��اد الي��ات دع��م جديده لدعم اجملمتع احمللي ومؤسس��اته.
كما ساهمت الشركة يف تدريب وتأهيل الشباب حديثي التخرج إلثرائهم باملعرفة واخلربة يف جمال ختصصاتهم،
وتدري��ب طلب��ة اجلامع��ات وكلي��ات اجملتم��ع م��ن خمتل��ف التخصص��ات لغاي��ات التخ��رج  ،واجل��دول التال��ي يب�ين ع��دد
املتدرب�ين حديث��ي التخ��رج املوفدي��ن م��ن وزارة االش��غال العامة ونقابة املهندس�ين ومركز لوي��اك وإراده وغرفة جتارة
ارب��د وغرف��ة صناع��ة ارب��د وطالب جامع��ات وكليات اجملتمع ومراك��ز التدريب املهين-:

وعل��ى مس��توى جمتم��ع الش��ركة الداخل��ي (املوظف�ين) عمل��ت الش��ركة عل��ى حتفي��ز االب��داع واالبت��كار ورف��ع كف��اءة
األداء للموظفني  ،باالضافة اىل االستمرار بااللتزام مببادئ وقيم أخالقيات العمل (مدونة السلوك الوظيفي) وتنظيم
األنش��طة االجتماعي��ة للموظف�ين واحلم�لات التوعوية بأنش��طة الش��ركة املختلفة ك ً
ال يف جم��ال ختصصه لتقديم
اخلدم��ة األمثل واألكمل لعمالء الش��ركة .
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مساهمة الشركة يف السالمة العامة والصحة املهنية ومحاية البيئة

تعم��ل الش��ركة عل��ى تطبي��ق النظ��ام املتكام��ل يف إدارة البيئ��ة و الس�لامة والصح��ة املهني��ة ( ISO 45001و
 ISO14001الذي بدأت العمل به اعتباراً عام  ، 2009انطالقاً من رؤية الشركة املتمثلة بأن تصبح الشركة امنوذجاً
رائداً بتقديم خدمة الكهرباء جبودة ومواصفات مميزة تتوافق مع املعايري الدولية ،وتطبيقاً لرسالة الشركة يف دعم
وضمان اس��تمرارية عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية وااللتزام يف االس��تثمار بالعنصر البش��ري من خالل رفع
كفاءت��ه وتنمي��ة قدرات��ه ،فق��د س��عت ادارة الش��ركة اىل ان تك��ون س�لامة وصح��ة منتس�بي الش��ركة واجملتم��ع احمللي
واحملافظة على البيئة من اهم اولويات الشركة اليت تساهم يف حتقيق االهداف االسرتاتيجية هلا ،حيث قامت بوضع
وتنفي��ذ السياس��ات واأله��داف املتعلق��ة بنظ��ام البيئ��ة و الس�لامة العامة املتكام��ل  ،وحرصها على االلت��زام مبعايري االداء
ال��واردة يف الرخص��ه املمنوح��ه هل��ا م��ن هيئ��ة تنظي��م قط��اع الطاق��ة واملع��ادن ،فض�لا ع��ن املتطلب��ات القانوني��ة وغريها ذات
الصلة واملعمول بها واليت تتعامل مع مجيع املظاهر البيئية واملخاطر اليت تتعلق بالسالمة والصحه املهنية  ،فيما يلي
أبرزالتزامات الش��ركة يف جمال البيئة والس�لامة والصحه املهنية :
	*اعتماد سياسة خاصة بالبيئة والسالمة العامة والصحة املهنية .
	*اعتمــــاد اهـــداف جـــديـدة للبيئـة والسـالمة والصحه املهنيــــة من قبـــل اإلدارة العليـا للخمســـة اعوام .
	*وضع تعليمات للتعامل مع الشبكة الكهربائية واالنشطة املختلفة اليت توجد لدى الشركة .
	*اس��تهالك امل��واد  :يع��د ال��ورق املص��در الرئيس��ي إلجن��از األعم��ال املكتبية املختلف��ة مبختلف ادارات الش��ركة  ،لذلك
فه��و امل��ورد الطبيع��ي األكث��ر اس��تخداما وم��ن اك�بر التأث�يرات البيئي��ة كون��ه يؤث��ر عل��ى الصح��ه العام��ة م��ن جهة
ويشكل هدرا للموارد من جهة اخرى .ويف ظل التوجه املتزايد للشركة حنو احلوسبة واحلد من استخدام الورق
ومبا يساهم يف تقليل اإلنفاق على هذه املادة  ،فقد عززت الشركة من بيئة العمل االلكرتونية اخلالية من الورق
برنامج (  ) Work flowوذلك بتحويل عملياتها ومعامالتها اىل صورة رقمية وتسريع نقل املعلومات الداخلية
ب�ين مراك��ز العم��ل املختلفة من خالل الربيد االلكرتوني .
	*اعداد كتيب خاص بالتعليمات الشاملة للسالمة العامة والصحة املهنية .
	*توفري املطويات واملنشورات وامللصقات واللوحات اإلرشادية يف كافة مواقع العمل يف الشركة .
	*توفري انظمة اإلنذار واإلطفاء يف مجيع مباني ومرافق الشركة حسب متطلبات الدفاع املدني وذلك حفاظا على
األشخاص واملمتلكات .
	*قام��ت الش��ركة بنش��ر وتعمي��م كاف��ة التعليم��ات املعتم��دة عل��ى نظ��ام ال ( )docuwareليتمك��ن اجلمي��ع م��ن
اإلط�لاع عليه��ا وتطبيقه��ا
	*التأك��د م��ن مواصف��ات معدات وادوات الس�لامة املس��تخدمة لتكون ضمن املواصف��ات العاملية من اجل احلفاظ على
س�لامة اجلمي��ع واحل��د م��ن اصابات العمل ومحاي��ة األرواح واملمتلكات .
	*توف�ير مع��دات العم��ل ومع��دات الوقاي��ة الش��خصية اخلاص��ة بالعم��ل عل��ى الكهرب��اء احلي��ة ضم��ن افض��ل املواصف��ات
العاملية كمساهمة منها يف دعم وضمان استمرارية عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل دميومة
تقديم خدمات كهربائية متميزة ذات جودة عالية مبواصفات عاملية مرتكزة على أحدث التطبيقات التكنولوجية
اخلاصة مبجال الطاقة.
	*إص��دار ش��هادات ختوي��ل للعم��ل عل��ى النظ��ام الكهربائ��ي احلي لألش��خاص الذين اجت��ازوا اختبار الكف��اءة و املقابالت
الفني��ة املتخصص��ة اليت جتريه��ا جلنة التخويل .
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	*و لتجن��ب املخاط��ر البيولوجي��ة املتمثل��ة يف بي��ان صالحي��ه مي��اه الش��رب واالغتس��ال ل��دى مجي��ع مراف��ق الش��ركة
عملت الشركة على توفري املياه اخلاصة باالستهالك البشري من آبار شركة مياه الريموك ،و إجراء الفحوصات
الدوري��ة للمي��اه املس��تخدمة يف مجي��ع مبان��ي الش��ركة ع��ن طري��ق وزارة الصح��ة باالضاف��ة اىل تركي��ب حمط��ة
لفل�ترة وحتلية مياه الش��رب اخلاص��ة بالعاملني.
	*التفتيش على مواقع العمل وعلى الكادر الفين يف اماكن عملهم والتأكد من تطبيق تعليمات السالمة والصحة
املهني��ة والتأك��د م��ن صالحي��ة مع��دات وادوات الس�لامة املس��تخدمة م��ن قبله��م وذل��ك للح��د م��ن إصاب��ات العم��ل
ومحاي��ة األرواح واملمتل��كات.
	*استحداث منوذج خاص مت من خالله حتديد كافة املخاطر يف مواقع العمل املختلفة وتقييمها وطرق السيطرة
والتحك��م لضب��ط تل��ك املخاط��ر جتنب��ا حل��دوث االصاب��ات او اي اض��رار اخ��رى خ�لال العم��ل ،كم��ا قام��ت الش��ركة
بتصني��ف امل��واد اخلط��ره ضم��ن قائم��ه خاص��ة وتوف�ير نش��رات الس�لامه اخلاص��ة بتل��ك امل��واد وتعميمه��ا وابرازه��ا يف
اماكن تواجدها باالضافة اىل عزل املواد اخلطرة عن باقي املواد األخرى يف التخزين جتنبا ألي خطوره تنتج عنها
.
	*حددت ش��ركة كهرباء حمافظة اربد هدفا حامسا يتمثل يف ضمان محاية وس�لامة مجيع موظفيها وبناءا على
ذلك وضعت الش��ركة مبادئ توجيهية لإلخالء يف حاالت الطوارئ من اجل حتقيق احلماية املثلى وضمان بيئة
عمل آمنه جلميع املوظفني .
	*اعتماد منهجية ادارة املخاطر  :تس��عى كهرباء اربد لتحس�ين اخلدمات املقدمة ومواجهة املتغريات اليت تؤثر على
حتقي��ق االه��داف  ،ولضم��ان احلف��اظ عل��ى موظفيها واألطراف ذات العالقة ومحاية اصوهل��ا اعتمدت االدارة املرنة
اس�تراتيجيا وتش��غيليا  ،وملواكب��ة ه��ذه التغ�يرات وإلمي��ان القي��ادة بض��رورة ادارة املخاط��ر وال��ذي س��ينعكس اجيابي��ا
عل��ى ادائه��ا باعتب��اره نظ��ام مع��زز الداء الش��ركة العام  ،فقد مت تطوي��ر منهجية ادارة املخاطر .
	*عق��د ورش توعي��ة و تدري��ب متب��ادل للعامل�ين يف الش��ركة يف جم��ال اإلطف��اء و اإلخ�لاء و اإلس��عافات األولي��ة
بالتع��اون م��ع ك��وادر الدف��اع املدن��ي .
	*عق��د ورش لك��وادر الدف��اع املدن��ي للتعام��ل اآلم��ن لفصل املوصالت الكهربائية يف ح��االت احلريق من قبل املختصني
يف الشركة.

التفتيش على الورش الفنية اثناء العمل

جتربة إخالء يف مبنى احملطة اجلنوبية

ورشة عمل بإجراءات السالمة اثناء فصل التيار

التقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019

45

االهداف االسرتاتيجية
استنادا لتطلعات الشركة املستقبلية يف ظل التحديات اليت تواجهها فقد عمدت الشركة لتحديد االهداف
االسرتاتيجية اليت تتوافق مع توقعات االطراف ذات العالقة من خالل ربط هذه االهداف مبؤشرات اداء معتمده ،
حيث تتمثل اهداف الشركة االسرتاتيجية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1زيادة موثوقية الطاقة الكهربائية من خالل ضمان استمرارية التزويد للتيار الكهربائي
2حتسني االداء الفين والتنظيمي من خالل االلتزام بكود معايري االداء الصادر عن هيئه تنظيم قطاع الطاقة
واملعادن .
3حتقيق رضا املشرتكني عن اخلدمات املقدمة وتلبية احتياجاتهم احلالية واملستقبلية
4حتسني االداء املالي للشركة ورفع نسبة التحصيل ،ادارة النقد  ،التامينات ،االنفاق الرامسالي وختفيض الفقد
الكهربائي اىل ادنى املستويات
5االستمرار يف رفع كفاءه العاملني وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم وحتقيق الرضى الوظيفي للعاملني يف
الشركة .
 6تعزيز عوائد ارباح الشركة من االنشطة غري االساسية
7التميز يف خدمات الشركة من خالل الوصول اىل تطوير شبكة كهربائية ذكية من خالل ادخال التكنولوجيا
املتقدمة واالنظمة الذكية لضمان اختاذ قرارات استثمارية رشيدة ذات كفاءه عاليه وتقديم خدمة افضل
وبكلف اقل.
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اإلقرارات املطلوبة
1 .1يقر جملس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة املالية
القادمة . 2020
2 .2يقر أعضاء جملس اإلدارة مبسؤوليتهم عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الشركة .

3 .3نقر حنن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي .
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تقرير الحوكمة لعام 2019
ً
تم إعداد التقرير إستكماال لمتطلبات
أحكام المادة رقم ()17
من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة لسنة 2017
الصادرة عن هيئة االوراق المالية
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أ -املعلومات والتفاصيل املتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات يف الشركة .
تطبق الشركة مجيع تعليمات حوكمة الشركات املساهمة املدرجة لعام 2017والصادره عن جملس مفوضي هيئة
االوراق املالي��ة بقراره��ا (رق��م  )2017/146تاري��خ  ، 2017/5/22ويش��مل ذل��ك تش��كيلة واجتماع��ات جمل��س إدارة الش��ركة
واللجان املنبثقه عنه باإلضافة اىل اجتماعات اهليئة العامة وحقوق اصحاب املصاحل وأمور االفصاح والشفافية واختيار
مدقق احلسابات وتعامالت االطراف ذوي العالقة وإصدار تقرير احلوكمة وتضمينه للتقرير السنوي  ،كما قامت
الشركة ومن خالل جلنة احلوكمة مبتابعة التعاميم الصادرة عن هيئة االوراق املالية اخلاصة بتعليمات حوكمة
الش��ركات والتعديل على سياس��ات االفصاح والش��فافية وسياس��ة تنظيم العالقه مع اصحاب املصاحل ( محاية املصاحل
) ألعض��اء جمل��س اإلدارة والعامل�ين بالش��ركة باإلضاف��ة اىل عم��ل إج��راءات للش��ركة للتنظي��م ش��ؤون االفص��اح ع��ن
املعلوم��ات  ،وإع��داد سياس��ة إدارة املخاط��ر م��ن قب��ل جلن��ة إدارة املخاط��ر وإعتماده��ا م��ن قب��ل جمل��س االداره وتطبيقه��ا
ومتابعتها .
ب -أمس��اء أعض��اء جمل��س االدارة احلالي�ين واملس��تقيلني خ�لال الس��نة وحتدي��د فيم��ا اذ كان العض��و تنفي��ذي او غ�ير
تنفي��ذي ومس��تقل او غ�ير مس��تقل.

2019/11/17
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ج -أمس��اء ممثل��ي أعض��اء جمل��س االدارة االعتباري�ين وحتدي��د يف م��ا اذا كان املمث��ل تنفي��ذي او غ�ير تنفي��ذي ومس��تقل
او غري مس��تقل .

* العضو باشر عمله من تاريخ 2019/11/17
** العضو مستقيل من تاريخ 2019/11/17

د -املناصب التنفيذية يف الشركة وأمساء االشخاص الذين يشغلونها
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هـ -مجيع عضويات جمالس اإلدارة اليت يشغلها عضو جملس اإلدارة يف الشركات املساهمة العامة ان وجدت .

و -اسم ضابط ارتباط احلوكمة يف الشركة

ز -امساء اللجان املنبثقة عن جملس االدارة
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ح-اسم رئيس وأعضاء جلنة التدقيق ونبذه عن مؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة باألمور املالية او احملاسبية
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ط  -اسم رئيس وأعضاء كل من جلنة الرتشيحات واملكافآت وجلنة احلوكمة وجلنة إدارة املخاطر
 -1رئيس وأعضاء اللجنة املالية واالدارية و الرتشيحات واملكافآت.

 -2رئيس وأعضاء جلنة احلوكمة

 - 3رئيس وأعضاء جلنة إدارة املخاطر
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ي -عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء احلاضرين.
او ً
ال  -:جلنة التدقيق
عقدت جلنة التدقيق خالل عام  )7( 2019اجتماعات وفيما يلي االعضاء احلاضرين لكل اجتماع .

ثانياُ  -:اللجنة املالية واالدارية والرتشيحات واملكافات
عقدت اللجنة املالية واالدارية والرتشيحات واملكافات خالل عام  )9( 2019اجتماعات ،وفيما يلي االعضاء احلاضرين
لكل اجتماع .
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ثالثاً  -:جلنة احلوكمة
عقدت جلنة احلوكمة خالل عام  )3( 2019اجتماعات،وفيما يلي االعضاء احلاضرين لكل اجتماع.

رابعاً  -:جلنة إدارة املخاطر
عقدت جلنة إدارة املخاطر خالل عام  )2( 2019اجتماعات ،وفيما يلي االعضاء احلاضرين لكل اجتماع.

ك -عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احلسابات اخلارجي خالل السنة
عقدت جلنة التدقيق مع مدقق احلسابات اخلارجي خالل عام  -: 2019اجتماع عدد ( )1وذلك دون حضور أي من
أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو من ميثلها
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ل -عدد اجتماعات جملس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء احلاضرين.
عقد جملس االدارة خالل عام ، )13( 2019اجتماعاً ،وفيما يلي االعضاء احلاضرين لكل اجتماع.

*
**

*تاريخ بداية العضوية .2019/11/17
** تاريخ االستقالة .2019/11/17
مصادقة معالي رئيس جملس إدارة شركة كهرباء حمافظة اربد
أصادق على ما ورد يف تقرير جلنة احلوكمة عن عام 2019
رئيس جملس اإلدارة
مسري سعيد «عبداملعطي» مراد
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الشؤون اإلدارية
كون العنصر البش��ري هو الركيزه االساس��يه للوصول من خالله لالجنازات وحتقيق نتائج مميزه  ،تس��عى الش��ركة
وبإس��تمرار لتطوي��ر وتنمي��ة موارده��ا البش��رية الدام��ة عملي��ة التحس�ين وتقدي��م اخلدم��ة االفض��ل واملثل��ى لعمالئه��ا
ومش�تركيها و كما تقوم بتعزيز عملية نقل املعرفة بني موظفيها من خالل تعريف املوظفني اجلدد بطبيعة وبيئة
عم��ل الش��ركة و عل��ى حقوق��ه وواجبات��ه واالج��راءات االداري��ة املعم��ول به��ا  ،باالضاف��ه اىل املراجع��ه املس��تمره النظم��ة
وتعليم��ات و منهجي��ات عم��ل الش��ركه به��دف زي��ادة دافعي��ة العم��ل وحتس�ين االداء الع��ام للعنصر البش��ري وتش��مل هذه
االجن��ازات مايل��ي. -:
املوارد البشرية
بلغ عدد العاملني يف الشركة بنهاية عام  )1292( 2019موظفاً مثبتاً  )6 ( +موظفاً بعقد  /حتت التجربة  ،بينما بلغ عدد
املوظف�ين الذي��ن تقدم��و باس��تقاالت وانته��ت خدماته��م لبلوغه��م س��ن الش��يخوخه ( )24موظف��اً وق��د بلغ��ت نس��بة ال��دوران
الوظيفي يف العام  2019ملوظفي الش��ركة املثبتني ( . )% 1.84
و يبني اجلدول التالي أعداد املوظفني (العاملني) يف الشركة لألعوام ( ) 2019 - 2015
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اجلداول الالحقة تبني توزيع العاملني ( املوظفني ) يف الشركة لعام 2019

أ -حسب جمال الوظيفة

ب -حسب الفئات العمرية
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اجلـــــودة :

إنطالق��اً م��ن مواصل��ة الش��ركة إلتزامه��ا بتطبي��ق متطلب��ات املواصف��ة الدولي��ة  ISO 9001وتوف�ير الدع��م الكام��ل
لتحقي��ق فاعلي��ة نظ��ام إدارة اجل��ودة وتطوي��ره يف الش��ركة م��ن أج��ل إرض��اء مجي��ع األط��راف ذات العالق��ة وتلبي��ة
متطلباته��م احلالي��ة واملس��تقبلية وبص��ورة مس��تدامة فق��د مت العم��ل عل��ى :
 جتدي��د ش��هادة  ISO 9001/2015لل��دورة الرابع��ة حي��ث أن كل دورة مدته��ا ث�لاث س��نوات  ،وحقق��ت الش��ركةخالهل��ا نتائ��ج كب�يرة خ�لال نتائ��ج التدقي��ق اخلارج��ي م��ن قب��ل الش��ركة املاحن��ة للش��هادة  ISO 9001/2015بع��دم
حصول الشركة على أي خمالفة ( )major or minorحيث احتوى التقرير على نقاط قوة تبني االلتزام الكبري من
اإلدارة العلي��ا يف تطبي��ق النظ��ام باإلضاف��ة اىل اجله��د الكب�ير املب��ذول م��ن قس��م اجل��ودة واملدراء يف تطوير وحتس�ين نظام
إدارة اجل��ودة ،وال��ذي ينعك��س عل��ى مس��توى اخلدم��ة املقدمة جلميع االط��راف ذات العالقة .
 تطوي��ر منهجي��ة املخاط��ر م��ن قب��ل جلن��ة املخاطر واعتمادها من قبل جملس إدارة الش��ركة وذل��ك بعد أن مت إخضاعمجيع مدراء الدوائر ورؤساء اقسام الوحدات التنظيمية لدورات تدريبية يف عملية إدارة املخاطر بناء على بنود مواصفة
 ISO 31000/2018الدولية  ،وذلك لضمان حتقيق أهداف الشركة والتغلب على املعوقات .
 تعزيز التعاون مع مجيع االطراف ذات العالقة (الش��ركاء) والذين يس��اهمون يف حتس�ين مس��توى خدمات الش��ركةم��ن خ�لال تقدي��م التوصي��ات لنتائ��ج املس��وحات الدوري��ة عل��ى رض��ى مجي��ع االط��راف ذات العالق��ة وحتدي��د م��دد زمنية
للتعامل معها مبا يس��اهم يف حتس�ين مس��توى اخلدمات املقدمة وإش��راكهم يف تطوير اس�تراتيجية الش��ركة .
 تطوير آليات قياس رضا متلقي اخلدمة وحتسني اخلدمات مبا يتوافق وتوقعاتهم احلالية واملستقبلية. لضمان صحة ودقة أعمال الشركة مت ضبط وأمتتة مجيع أجهزة الفحص والقياس واملعدات واملساحة ومعايرتهاحسب املعايري املهنية بهذا اخلصوص .
 ضب��ط وحتدي��ث مجي��ع املراج��ع القانوني��ة والفني��ة والسياس��ات ال�تي حتك��م عم��ل الش��ركة م��ن خ�لال نظ��ام االرش��فةااللكرتونية الـ  DOCUWAREوإتاحة مجيع هذه الوثائق للعاملني على نظام تتبع املعامالت  WorkFlowوحسب
الصالحيات للمس��اهمة يف تس��هيل أعماهلم .
مركز اإلتصال ()Call Center

واصل��ت الش��ركة عمله��ا لتحدي��ث وتطوي��ر مركز اإلتص��ال ( )Call centerإلس��تقبال مكاملات املش�تركني والرد عليها
بالطريق��ة املثل��ى ال�تي تعك��س وجه الش��ركة احلقيقي جتاه عمالئها املش�تركني يف كافة منطقة امتيازها .
واجلدول التالي يبني عدد املكاملات والتذاكر الواردة ملركز اإلتصال يف عام  2019مقارنة مع عام 2018
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التــــدريــب
ومل��ا للتدري��ب م��ن أهمي��ة يف تعزيزاخل�بره واملعرف��ه للعامل�ين لديه��ا ك ً
ال يف جم��ال ختصص��ه بذل��ت الش��ركة جه��وداً
ملحوظ��ه لتطوي��ر موارده��ا البش��ريه م��ن خ�لال عملي��ات التدري��ب والتطوي��ر املس��تمر لرف��ع كفاءتهم وتنمي��ة قدراتهم
و حي��ث قام��ت الش��ركة بتنفي��ذ جمموع��ة م��ن الربامج والدورات التدريبي��ة املختلفة لكافة املس��تويات اإلدارية وفئات
املوظف�ين ومشل��ت برام��ج فني��ة وادارية ومالي��ة وحاس��وبية وقانونية.
و اجلدول التالي يبني الربامج التدريبية اليت نفذت الشركة خالل االعوام بني 2019-2018

وانطالق��اً م��ن ح��رص الش��ركة عل��ى تب��ادل اخل�برات داخلي��اً وخارجي��ا فق��د قام��ت الش��ركة بإيف��اد ع��دد م��ن موظفيه��ا
ً
واملؤمترات
للمشاركه يف عدد من الندوات واملؤمترات وورش العمل داخل وخارج االردن  ،واجلدول التالي يبني الندوات
وورش العم��ل التدريبي��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة ال�تي قامت بتنفيذها الش��ركة ملوظفيها لالع��وام بني :2019- 2018

دوره تدريبيه
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ختريج دوره

التأمني الصحي
حت��رص الش��ركة عل��ى تقدي��م الرعاي��ة الصحي��ة املتمي��زه ملوظفيه��ا وعائالته��م وذل��ك م��ن خ�لال إس��تمرارها يف توفري
شبكة طبية ذات جودة عالية ملعاجلة موظفيها يف كافة مناطق إمتياز عملها وبناء عالقات طيبة مع اجلهات الطبية
و ابرام اتفاقيات منافسة معهم  ،كما حرصت على االستمرار بتقديم خدمة التأمني الصحي للموظفني بعد التقاعد
وزوجاتهم من خالل مشوهلم بنظام التأمني الصحي بعد التقاعد حيث بلغ عدد املوظفني الذين مت مشوهلم بالتامني
الصحي بعد التقاعد خالل العام  )10(2019موظفني ليبلغ العدد االمجالي للمشمولني من تاريخ  )135( 2012/7/1موظفاً
 ،وإس��تمراراً لنه��ج إدارة الش��ركة يف رعاي��ة موظفيه��ا قام��ت يف ع��ام  2019توقي��ع إتفاقية مع مركز احلس�ين للس��رطان
لشمول املوظفني يف برنامج رعاية لعالج مرضى السرطان و فتح اجملال أمام املوظفني إلشراك ذويهم بربنامج رعاية
بأقساط شهرية ميسرة.
االعـــــالم والعالقات العامة
اميان��اً م��ن الش��ركه بأهمي��ة االع�لام وال��دور ال��ذي يق��وم ب��ه لتعزي��ز الص��ورة االجيابي��ة للش��ركة ومنجزاته��ا عل��ى
كاف��ة االصع��دة املالي��ة واالداري��ة والفني��ة لع��ام  2019فعل��ى الصعي��د اخلارجي قامت الش��ركة بالتواصل مع املؤسس��ات
االعالمي��ة الرمسي��ة واخلاص��ة ووس��ائل االع�لام املختلف��ه لنش��ر كاف��ة اخباره��ا ونش��اطاتها واخلدم��ات ال�تي تقدمه��ا
باالضاف��ه اىل االع�لان ع��ن ح��االت الفص��ل املربم��ج النقطاع��ات الش��ركة ال�تي تت��م لغاي��ات الصيان��ه املس��تمره لش��بكتها
الكهربائي��ة مم��ا ادى اىل تعزي��ز الثق��ة ب��اداء الش��ركة وج��ودة خدماته��ا واس��هاماتها يف بن��اء اجملتم��ع االردن��ي  ،ام��ا عل��ى
الصعي��د الداخل��ي فق��د قام��ت الش��ركة م��ن خ�لال العالق��ات العام��ه بنش��ر وتوعي��ة املوظف�ين برؤي��ة ورس��الة الش��ركة
وقيمه��ا واقام��ة ع��دة احتف��االت س��نويه منها عيد العمال ومن خالله يتم تكري��م املوظفني الذين انهو خدماتهم واحتفال
بعيد ويوم املراه للموظفات باالضافه اىل اقامة افطار شهر رمضان املبارك واقامة احتفال بتبادل التهاني بني موظفي
الش��ركة مبناس��بة عي��دي الفط��ر الس��عيد واالضح��ى املب��ارك .
الديوان
واصل��ت الش��ركة اهتمامه��ا بالتحدي��ث والتطوي��ر عل��ى الربام��ج املعمول��ه به��ا يف اص��دار الكت��ب الص��ادره ع��ن الش��ركه
وال��وارده هل��ا وحتويله��ا م��ن خ�لال نظ��ام ال��ـ ( )wfحي��ث بلغ��ت ع��دد الكت��ب الص��ادره ع��ن الش��ركة لع��ام ، )26893 ( 2019
باملقاب��ل بلغ��ت ع��دد الكت��ب ال��وارده للش��ركة م��ن جهات رمسيه واس��تدعاءات مواطن�ين ( )11970وبلغ ع��دد امللفات اليت مت
ارش��فتها ( )487جالس��وراً بواق��ع ( )209612ورق��ه ،باالضاف��ه اىل حف��ظ الكت��ب يف امللف��ات املخصص��ه هلا ورقي��اً ليتم الرجوع
اليه��ا عن��د احلاجه .
النقليات
ولرف��ع اجلاهزي��ه التام��ه الس��طول الس��يارات العامل��ه بالش��ركة وادامتها يف االح��وال العاديه واملتمثله باعمال الش��ركه
اليومي��ه وخ�لال احل��االت الطارئ��ه الظ��روف اجلوي��ه غ�ير االس��تثنائيه  ،واصل��ت الش��ركه وم��ن خ�لال دائ��رة النقلي��ات
يف تنفي��ذ الصيان��ه الوقائي��ة باص�لاح املركب��ات وعم��ل الصيان��ه املس��تمرة هل��ا  ،كم��ا قام��ت بتحدي��ث اس��طول مركب��ات
الش��ركة وتزويده مبركبات جديده لزيادة إنتاجيه الش��ركه وخدمة املش�تركني حيث مت ش��راء باص فان عدد(، )7
باالضافه اىل اعتماد الش��ركه على اس��تئجار املركبات بهدف التخفيف من الكلف التش��غيليه وتقليل املصروفات وبلغ
عدد السيارات املستاجره ( ، )241واستمرت الشركه يف منح بعض الفنيني التخويل لقيادة مركبات الشركه ولضمان
ع��دم توق��ف العم��ل وتغطي��ة النق��ص احلاصل احياناً ولتخفيف النفقات االداريه واملاليه قامت الش��ركه بتخويل بعض
الفني�ين لقي��ادة مركب��ات الش��ركه  ،وكذل��ك لزي��ادة الرقاب��ه عل��ى مصروفات الش��ركه من احملروق��ات مت التعاقد مع
ش��ركة توتال إلس��تخدام البطاقه الذكيه يف تعبئة الوقود للس��يارات .
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خطة الطوارئ
حرص��اً م��ن ادارة الش��ركة عل��ى اس��تمرارية ودميوم��ة ايصال التي��ار الكهربائي لكافة مش�تركيها ضمن منطقة عملها
فق��د عم��دت الش��ركة اىل اع��داد خط��ة طوارئ ش��املة من اج��ل مواجهة خمتلف احلاالت الطارئ��ة واالزمات اليت ميكن
التع��رض هل��ا وال�تي ق��د ت��ؤدي اىل فص��ل التي��ار الكهربائ��ي ع��ن املش�تركني او التاث�ير عل��ى الش��بكة الكهربائي��ة العائ��دة
للشركة  ،حيث تضمنت هذه اخلطة اهليكل التنظيمي الواجب اتباعه اثناء احلالة الطارئة موضحاً به تصنيف احلالة
الطارئة وخمطط العمليات اخلاص بكل مرحلة  ،كذلك اللجان والكوادرالفنية املش��كلة واملس��ؤولة عن ادارة وتنفيذ
هذه اخلطة باالضافة اىل جمموعة املهام واملسؤوليات واالجراءات الواجب تنفيذها من قبل اللجان والكوادر عند اعالن
حال��ة الط��وارئ  ،كم��ا تعن��ى اخلط��ة بتنظي��م مجيع اج��راءات مواجهة احل��االت الطارئة واالزمات لضم��ان ايصال التيار
الكهربائ��ي بالطريق��ة املثل��ى لكاف��ة مش�تركيها ولتتمكن من احكام س��يطرتها عل��ى النظام الكهربائي وضمان التنس��يق
االمث��ل ب�ين كاف��ة وحدات الش��ركة الداخلية واجله��ات اخلارجية كهيئة تنظيم قط��اع الكهرباء واحملافظات .

زيارة اصحاب العطوفة مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي و رئيسة الوحدة االستثماريه لصندوق اإلستثمار
ورئيس وأعضاء جملس إدارة كهرباء اململكة

زيارة معالي وزيرة الطاقه والثروه املعدنية للشركة
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مركز احلاسوب
واصل مركز احلاس��وب التطوير الدائم للبنية التحتية لش��بكة احلاس��وب بالش��ركة ومعداتها والتطوير املس��تمر على
الربجمي��ات العامل��ة يف الش��ركة والتنس��يق م��ع كاف��ة وح��دات الش��ركة على متابع��ة وتطوير إجراءات العم��ل والقيام
بامتت��ة اإلج��راءات اليدوي��ة وحتويله��ا اىل إج��راءات الكرتوني��ة باإلضاف��ة اىل تقدي��م املس��اعدة جلميع املوظفني وتس��هيل
مهم��ة عمله��م عل��ى االنظم��ة االلكرتوني��ة ومبتابع��ه معام�لات املش�تركني بالتع��اون م��ع اجله��ات املعني��ة يف الش��ركة
للتاك��د م��ن الت��زام اعماهل��ا بك��ود معاي�ير االداء املق��ر م��ن قبل هيئ��ة تنظيم قطاع الطاق��ة واملعادن  ,وأبرز م��ا مت إجنازه يف
اجمل��ال املعلوماتي -:
	*امتت��ة وتطوي��ر مش��روع إس��تبدال املصابي��ح الكهربائي��ة مبثيالتها املوف��رة للطاق��ة ( )LED) (JREEEFواملدعوم
مبنح��ه من قب��ل وزارة الطاقة والثروة املعدنية.
	*تطوير برامج الفصل والوصل.
	*تطوير برامج دائرة االصدار املركزي.
	*بالتع��اون م��ع دائ��رة الكش��ف والتصمي��م مت حتدي��ت برام��ج وبيان��ات اخلاص��ه بتوثي��ق احمل��والت العامل��ه عل��ى الش��بكة
الكهربائي��ه يف منطق��ه االمتي��از.
	*تطوير وحتديث برامج انظمة الطاقة املتجددة الصغرية (النسخة الثانيه).
	*امتتة وتطوير برامج الديوان املركزي حييث يتم توثيق مجيع املعامالت الورقيه العاملة يف القسم.
	*امتتة وتطوير معامالت اهداف اجلودة جلميع اقسام ودوائر الشركة.
	*امتتة واستكمال برامج قسم العالقات العامة.
	*امتتة وتطوير برامج اصدار فواتري نقل الطاقة بالعبور.
	*إع��ادة تصمي��م الش��بكة احلاس��وبية بقاع��ة احلاس��وب الرئيس��ية وذل��ك بإدخال عناص��ر وادوات محاية جدي��دة واعادة
هيكل��ة وتوزي��ع املخدم��ات حس��ب الوظيف��ة لضم��ان الوص��ول االم��ن للمخدم��ات م��ن قب��ل املس��تخدمني الداخلي�ين
(املوظف�ين) واملس��تخدمني اخلارجي�ين (العم�لاء) .

أجهزة حاسوبية
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الشؤون القانونية
القوانني
القانوني املدني.
)1
قانون تنظيم املدن والقرى .
)2
قانون الشركات األردني وتعديالته.
)3
قانون األوراق املالية لسنة .2017
)4
قانون العمل األردني وتعديالته.
)5
قانون الضمان اإلجتماعي وتعديالته.
)6
قانون الكهرباء العام املؤقت وتعديالته.
)7
قانون الطاقة املتجددة لعام  2012و.2014
)8
قانون العقوبات.
)9
األنظمة واإلتفاقيات
نظام التعرفة الكهربائية .
)1
رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة إعتباراً من  2008/6/30وملدة ( )25عام.
)2
تعليمات تكاليف التوصيل.
)3
إتفاقية إنارة الشوارع مع البلديات (إتفاقية موحدة بني وزارة البلديات وشركات الكهرباء يف اململكة).
)4
األنظمة الداخلية للشركة
العقد التأسيسي والنظام األساسي املعدلني.
)1
اهليكل التنظيمي.
)2
نظام العمل الداخلي ومالحقه وتعديالته.
)3
نظام اللوازم واألشغال وتعديالته.
)4
نظام إدارة املستودعات وتعديالته.
)5
النظام املالي.
)6
النظام احملاسيب.
)7
نظام صندوق اإلدخار ملوظفي الشركة.
)8
نظام اخلدمات الطبية ملوظفي الشركة وتعديالته.
)9
نظام اخلدمات الطبية ملوظفي الشركة بعد التقاعد.
)10
نظام اإلنتقال والسفر ملوظفي الشركة وتعديالته.
)11
نظام بدالت إنتقال وسفر أعضاء جملس االدارة وتعديالته.
)12
 )13تعليمات احلوافز واملكافأت لعام  2012وتعديالته.
باإلضافة إىل مجيع القوانني السارية باحملاكم األردنية واليت تطبق على القضايا العاملة لدى الشركة.
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القضايا املرفوعة على الشركة
بل��غ ع��دد القضاي��ا املقام��ة عل��ى الش��ركة ع��ام  )68( 2019قضي��ة إضاف��ة إىل ( )142قضي��ة مس��تمرة م��ن أع��وام س��ابقة
ومرفوع��ة عل��ى الش��ركة عل��ى النح��و التال��ي :
قضاي��ا املطالب��ة بتعويض��ات ع��ن نقص��ان قيمة اراضي بس��بب مرور ش��بكات جهد ( متوس��ط ومنخفض ) حيث
)1
مت
دفع مبلغ ( )10695دينار.
قضايا متفرقة حيث مت دفع مبلغ ( )299.476دينار.
)2
قضايا عمالية حيث مت دفع مبلغ ( )56.161دينار.
)3
القضايا املقامة من الشركة
بل��غ ع��دد القضاي��ا املقام��ة م��ن الش��ركة ض��د الغ�ير لع��ام  )1254( 2019قضي��ة باإلضاف��ة إىل ( )178قضي��ة مس��تمرة م��ن
أع��وام س��ابقة مرفوع��ة عل��ى جه��ات خمتلف��ة لتحصي��ل حقوق الش��ركة وه��ي على النح��و التالي:
قضايا استجرار طاقة كهربائية بطريقة غري مشروعة .
)1
قضايا شيكات معادة .
)2
قضايا صدم أعمدة .
)3
قضايا مطالبات مالية بدل ذمم فواتري كهرباء وغريها .
)4
إتفاقية للخدمات األمنية
اس��تمرار الش��ركة االس��تعانة بالك��وادر االمني��ة حي��ث مت جتدي��د اتفاقي��ات ع��دد ( )2مع كل من مديري��ة االمن العام
واملديرية العامة لقوات الدرك ملرافقة الفرق الفنية اخلاصة بالشركة وتقديم الدعم واحلماية هلا لضبط حاالت
العب��ث واس��تجرار الطاق��ة الكهربائي��ة بط��رق غ�ير مش��روعة واالعتداء عل��ى الش��بكة الكهربائية ضمن منطق��ة امتياز
عمل الشركة.
مكتب الضابطة العدلية
اس��تمرار الش��ركة االس��تعانة مبوظفني هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن الذين حيملون صفة الضابطة العدلية
ملتابعة موضوع اإلعتداء على شبكات الكهرباء واإلستجرار الغري مشروع للطاقة  ،والقيام بأعمال حتري للمخالفات
من خالل مرافقتهم لكوادر الشركة الفنية أثناء عملها .

االداره العليا بالشركة

زياره وفد من سلطنة عمان للشركة
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الشؤون الفنية
حترص الشركة وبشكل دائم باحملافظة على استمرارية ودميومة وصول خدمة التيار الكهربائي لكافة املشرتكني
ضم��ن منطق��ة التوزي��ع والتزوي��د العائ��دة هل��ا ،حي ُ
��ث عم��دت الش��ركة عل��ى االس��تمرار يف إنش��اء وتعزي��ز الش��بكات
الكهربائية وحمطات التحويل اجلديدة باالضافة اىل حتسني وصيانة الشبكات واحملطات الكهربائية القائمة لزيادة
اعتمادي��ة وموثوقي��ة الش��بكة الكهربائي��ة واحملافظ��ة عل��ى اس��تمرارية تزوي��د املش�تركني بالتي��ار الكهربائ��ي وتقدي��م
خدم��ات كهربائي��ة ممي��زة ذات ج��ودة فنية عالية.
شبكات اجلهد املتوسط اهلوائية
مت خ�لال ع��ام  2019تصمي��م وإنش��اء وتش��غيل ( )94.130ك��م م��ن شبكــ��ات اجلهـــ��د املتوســ��ط اهلوائيـــ��ة  33ك.ف وإزالـــ��ة
( )9.882ك��م م��ن ه��ذه الش��بكات ،مم��ا أض��اف عل��ى ش��بكة اجله��د املتوس��ط اهلوائي��ة م��ا طول��ه ( )84.248ك��م ،يف حني مت
خ�لال ع��ام  2018إنش��اء وتش��غيل ( )96.927ك��م وإزال��ة ( )9.138ك��م ،مم��ا أض��اف عل��ى الش��بكة م��ا طول��ه ( )87.789ك��م،
وكم��ا ه��و مب�ين يف اجل��دول التالي-:

كما مت تركيب ( )95معيد إغالق آلي وجمزئ جديد و ( )164مفتاح هوائي جديد على شبكة اجلهد املتوسط اهلوائية
 33ك.ف خ�لال ع��ام  ،2019يف ح�ين مت تركي��ب ( )141معي��د إغ�لاق آلي وجمزئ جديد و ( )113مفتاح هوائي جديد خالل
عام .2018
ام��ا يف م��ا يتعل��ق بأعم��ال الصيان��ة لش��بكات اجلهد املتوس��ط اهلوائي��ة ،فقد مت اس��تبدال ( )2200عازل بورس�لان ومطاطي
لتاليف تس��ببها حبدوث أعطال كهربائية ،كما مت اجراء عمليات غس��يل لـ ( )19727عازل على ش��بكة اجلهد املتوس��ط
اهلوائي��ة للح��د م��ن مش��اكل التل��وث واألعط��ال ال�تي ق��د تنج��م عنه��ا وكذل��ك إص�لاح بع��ض اخلط��وط املقطوعة على
ش��بكات اجلهد املتوس��ط واس��تبدال بعض مانعات الصواعق.
شبكات اجلهد املتوسط األرضية
مت خ�لال ع��ام  2019تركي��ب ( )20 . 280ك��م كيب��ل ارض��ي جه��د متوس��ط مقارن��ة م��ع ( )47. 734كم يف ع��ام  2018وكما
ه��و مبني يف اجلدول التالي:
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شبكات اجلهد املنخفض اهلوائية واألرضية
مت خ�لال ع��ام  2019إنش��اء وكهرب��ة ش��بكات جه��د منخف��ض هوائي��ة وأرضي��ة جدي��دة بط��ول ( )768 .758ك��م وإزال��ة
( )69.692كم مما أضاف على شبكة اجلهد املنخفض ما طوله ( )699.066كم ،يف حني مت خالل عام  2018اضافة ()861.403
كم من ش��بكات اجلهد املنخفض وكما هو مبني يف اجلدول التالي-:

اما فيما يتعلق بأعمدة شبكات اجلهد املنخفض اهلوائية ،فقد مت خالل عام  2019تركيب ( )12773عمود جهد منخفض
جدي��د وخل��ع ( )3374عم��ود ،مقارن��ة م��ع تركي��ب ( )13169عم��ود جه��د منخف��ض جدي��د وخل��ع ( )3366عم��ود خ�لال ع��ام
 2018وكم��ا ه��و مبني يف اجلدول التالي-:

كم��ا قام��ت ك��وادر الش��ركة الفني��ة برتكي��ب ( )1916عم��ود دعم��ة وتن��دور خالل ع��ام  2019مقارنة مع تركي��ب ()1294
عم��ود دعمة وتندور خ�لال عام .2018
ولغايات االستمرار يف تنفيذ خطة الشركة يف صيانة وحتسني شبكات اجلهد املنخفض فقد مت خالل عام  2019تنزيل
وإعادة شد ( )39.974كم من شبكة اجلهد املنخفض اهلوائية مقارنة مع تنزيل واعادة شد ( )174.58كم خالل عام 2018
يف خمتلف املناطق التابعة للشركة.

التقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019

67

واستناداً ملا ورد اعاله ،فقد بلغ اجملموع الرتاكمي ألطوال الشبكة الكهربائية بنوعيها (جهد متوسط وجهد منخفض)
العائدة للشركة لنهاية عام  2019ما مقداره ( )24950.362كم وكما هو مبني يف اجلدول التالي:

حمطات التحويل
بل��غ ع��دد حمط��ات التحوي��ل الفرعي��ة اجلدي��دة ال�تي مت إضافته��ا عل��ى الش��بكة الكهربائي��ة خ�لال ع��ام  2019م��ا مقداره
( )222حمطة بقدرة بلغت ( )76790ك.ف.أ ومت اسرتجاع ( )45حمطة بقدرة ( )16300ك.ف.أ ( ُتطرح من العدد والقدرة
الكلي��ة) كم��ا مت اس��تبدال ( )171حمط��ة بس��بب ارتف��اع األمح��ال وبقدرة إضافي��ة بلغ��ت ( )29110ك.ف.أ ،وبذلك ارتفع
ع��دد حمط��ات التحوي��ل بنهاي��ة ع��ام  2019إىل ( )5675حمط��ة بق��درة كلي��ة ( )2225989ك.ف.أ مقاب��ل ( )5498حمط��ة
بق��درة ( )2136389ك.ف.أ يف ع��ام  ،2018وكم��ا ه��و مب�ين يف اجل��دول التال��ي:

* مت استبدال هذه احملوالت يف عام 2019
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كم��ا قام��ت ورش الش��ركة برتكي��ب ( )68مفت��اح حلق��ي وغ�ير حلق��ي واس��تبدال ( )11منه��ا بأخ��رى جدي��دة عل��ى ش��بكة
اجله��د املتوس��ط االرضي��ة ( 11ك.ف) باالضاف��ة اىل تركي��ب مواس��عات ع��دد ( )31عل��ى ش��بكات اجله��د املنخف��ض بق��درة
( )765ك.ف��ار ،وصيان��ة ( )61حمط��ة حتوي��ل رئيس��ية وفرعي��ة باإلضاف��ة إىل إج��راء ( )1129عملي��ة تفقد وكش��ف وقائي
حملط��ات التحوي��ل الرئيس��ية والفرعي��ة وتركي��ب وصيان��ة واس��تبدال ( )1854صن��دوق توزي��ع.
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حمطات التحويل الرئيسية  ( 2019حمطات  11/33ك.ف)
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إنارة الشوارع
مت خالل عام  2019تركيب ( )157وحدة انارة جديدة واستبدال ( )1871وحدة اخرى واجراء عمليات صيانة لـ ()2176
وح��دة ان��ارة ،يف ح�ين مت خ�لال ع��ام  2018تركي��ب ( )625وح��دة ان��ارة جدي��دة واج��راء عمليات صيانة ل��ـ ( )3344وحدة
انارة ،كما مت تركيب ( )5عدادات إنارة جديدة واستبدال ( )48عداد خالل عام  2019مقارنة مع تركيب ( ) 13عداد
انارة جديد واس��تبدال ( )60عداد خالل عام  2018وكما هو مبني يف اجلدول التالي-:

فحص وصيانة العدادات
مت خ�لال ع��ام  2019فح��ص ( )41031ع��داد وتطبي��ق ( )36106ع��داد م��ن خمتل��ف األط��وار مقاب��ل فح��ص ( )44993ع��داد
وتطبي��ق ( )37021ع��داداً يف ع��ام  ،2018كم��ا مت التوس��ع يف مح�لات التفتي��ش الف�ني ال��دوري عل��ى الع��دادات بأنواعه��ا
املختلف��ة للح��د م��ن أعم��ال العب��ث واالس��تجرار غ�ير املش��روع للطاق��ة الكهربائي��ة باالضاف��ة اىل اس��تبدال الع��دادات
العاطل��ة ع��ن العم��ل ،حي��ث مت خ�لال ع��ام  2019اج��راء ( )40458حال��ة تفتيش لدى املش�تركني ومت ضب��ط ( )3417حالة
عبث واستجرار غري مشروع للطاقة ،اما يف عام  2018فقد مت اجراء ( )53560حالة تفتيش لدى املشرتكني ومت ضبط
( )2908حال��ة عبث.
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كهربة الريف
قامت الشركة خالل عام  2019بإيصال التيار الكهربائي إىل ( )53جتمعاً ريفي جديد باإلضافة إىل العديد من املعامالت
الفردي��ة ضم��ن منطق��ة التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئة التابعة للش��ركة واليت متت بتمويل من مش��روع كهربة الريف
األردن��ي ،حي��ث مت إنش��اء ش��بكات جه��د متوس��ط  33ك.ف بط��ول يبل��غ ( )33. 559ك��م وتركي��ب ( )55حمط��ة حتوي��ل
بق��درة امجالي��ة تبل��غ ( )7150ك.ف.أ ،باالضاف��ة اىل تركي��ب ش��بكات جه��د منخف��ض بط��ول يبل��غ ()142 . 587ك��م وغ��رز
اعم��دة جه��د منخف��ض يبل��غ عدده��ا ( )4051عم��ود جديد.
الطاقة الكهربائية
بل��غ ع��دد امل��دن والق��رى امل��زودة بالتي��ار الكهربائ��ي لنهاي��ة ع��ام  2019ضم��ن منطق��ة التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئ��ة العائ��دة
جتمع ريفي ،باإلضافة إىل العديد من املشاريع اإلمنائية
للشركة ما يقارب ( )326مدينة وقرية باإلضافة إىل ()1139
ٍ
(آبار مياه ش��رب وري ومصانع صغرية وجتمعات حرفية ومعاصر زيتون ومش��اريع إمنائية أخرى).
أ .الطاقة الكهربائية املشرتاه
بلغت الطاقة الكهربائية املشرتاه خالل عام  )3505.283( 2019مليون ك.و.س مقارنة بـ ( )3378.142مليون ك.و.س خالل
عام  2018بنسبة ارتفاع (. )%3.8
اجلدول التالي يبني الطاقة املشرتاه باملليون (ك.و.س) لعام  2019مقارنه مع العام 2018

ب .الطاقة الكهربائية املباعة
بلغت الطاقة الكهربائية املباعة خالل عام  )3094( 2019مليون ك.و.س مقارنة بـ ( )3027مليون ك.و.س خالل عام 2018
بنسبة ارتفاع ()%2.21
اجلدول التالي يبني الطاقة املشرتاه و الطاقة املباعة باملليون (ك.و.س) لألعوام 2019 - 2015
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الطاقة املشرتاه واملباعة للسنوات  2019 - 2015باملليون كيلو واط ساعة .

اجلدول التالي يبني نسبة الطاقة الضائعة  %للسنوات : 2019 - 2015

الرسم البياني يوضح نسبة الطاقة الضائعة بامليه  %للسنوات : 2019 - 2015
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احلمل األقصى الكهربائي
بل��غ مق��دار احلم��ل األقص��ى الكهربائ��ي يف منطق��ة التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئ��ة العائ��دة للش��ركة خ�لال ع��ام  2019م��ا
مق��داره ( )622.736ميغ��ا واط مقارن��ة ب��ـ ( )582.516ميغ��ا واط خ�لال ع��ام  2018وبنس��بة ارتف��اع تبل��غ (.)%6.90
ام��ا بالنس��بة لتط��ور احلم��ل األقص��ى يف منطق��ة التوزيع والتزويد بالتجزئة لألع��وام ( )2019 - 2015فهي كما هو مبني يف
اجلدول التالي-:
تطور احلمل األقصى يف منطقة التوزيع والتزويد بالتجزئة لألعوام (  )2019-215بامليغاواط .

ه��ذا وق��د مت تس��جيل اعل��ى مح��ل اقص��ى خالل ع��ام  2019يف شـ��هركانون االول ،حيث وصل احلمل االقص��ى إىل()622.736
ميغا واط ،يف حني بلغ اعلى محل اقصى مسجل لباقي اشهر السنة يف شهر كانون الثاني والذي بلغ فيه احلمل االقصى
ما يقارب ( )611 .266ميغا واط.

استمرارية التيار الكهربائي
بلغت نس��بة االس��تمرارية يف تزويد املش�تركني بالتيار الكهربائي خالل عام  2019ما يقارب ( )%99.89يف حني بلغت هذه
النسبة خالل عام  2018ما يقارب (.)%99 .91
وق��د بل��غ ع��دد االنقطاع��ات الكهربائي��ة ال�تي تع��رض هل��ا النظ��ام الكهربائ��ي عل��ى ش��بكة اجله��د املتوس��ط ضم��ن منطق��ة
التوزي��ع والتزوي��د بالتجزئ��ة العائ��دة للش��ركة خ�لال عام��ي  2019 - 2018كم��ا يل��ي:
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كم��ا بل��غ مع��دل م��دة االنقط��اع ال�تي تع��رض هل��ا النظ��ام الكهربائ��ي وفق��اً ألن��واع االنقطاع��ات ضم��ن منطق��ة التوزيع
والتزوي��د بالتجزئ��ة العائ��دة للش��ركة خ�لال عام��ي  2019 - 2018كم��ا يل��ي-:

ويالحظ من خالل اجلدولني أعاله ما يلي -:
 ارتف��اع ع��دد ومع��دل م��دة االنقطاع��ات املربجم��ة خ�لال ع��ام  2019مقارن��ة م��ع ع��ام  ،2018حي��ث يش�ير ه��ذا االرتف��اعاىل زي��ادة االهتم��ام يف اعم��ال الصيان��ة الوقائي��ة املربجم��ة ملكونات الش��بكة الكهربائية وحتس�ين ادارتها باالضافة اىل
االعم��ال االنش��ائية اهلادف��ة إلج��راء توس��عة للش��بكات الكهربائي��ة لرف��ع اعتمادي��ة وموثوقيته��ا وجمابهته��ا للظروف
اجلوي��ة ال�تي ق��د تتعرض هلا هذه الش��بكات.
 ارتف��اع حم��دود يف ع��دد ومع��دل م��دة االنقطاع��ات غ�ير املربجم��ة خ�لال ع��ام  2019مقارن��ة م��ع ع��ام  ،2018وذل��ك ألناالنقطاع��ات غ�ير املربجم��ة تك��ون يف اغلبه��ا انقطاع��ات ناجت��ة ع��ن اعط��ال كهربائي��ة مفاجئة غ�ير متوقعة احلدوث
وال ميك��ن الس��يطرة عل��ى أماك��ن حدوثه��ا عل��ى الش��بكة الكهربائي��ة واملناطق ال�تي قد تؤثر عليهاُ ،
حيث ان الش��ركة
تس��عى جاه��دة اىل تقلي��ل اث��ر ه��ذا الن��وع م��ن االنقطاع��ات من خ�لال تفعيل مركز املراقب��ة والتحكم واج��راء املناورات
التش��غيلية حلص��ر وع��زل املناطق املتأثرة بش��كل مباش��ر من ه��ذه االنقطاعات.
 ام��ا بالنس��بة لباق��ي ان��واع االنقطاع��ات فه��ي حت��دث خ��ارج ع��ن اردة الش��ركة وألس��باب ال تع��ود عليه��ا او عل��ى اي منمكون��ات الش��بكة الكهربائي��ة ،وبالتال��ي فإن��ه ال ميك��ن للش��ركة الس��يطرة على حدوث ه��ذه االنقطاعات.
أعداد املشرتكني
مت خ�لال ع��ام  2019تركي��ب ( )20098ع��داد جدي��د خمتلف��ة االط��وار واس��تبدال ( )7153ع��داد ،كم��ا مت تركي��ب ()463
خزانة عدادات ،وقد بلغ عدد املشرتكني الكلي لعام  2019يف منطقة التوزيع والتزويد بالتجزئة ما يقارب ( )565764
مش�ترك مقارنة بـ ( )545811مش�ترك يف عام  2018بنس��بة زيادة تبلغ (.)%3.66
ام��ا ع��ن تط��ور اع��داد املش�تركني ،ف��إن اجل��داول التالي��ة تب�ين اع��داد املش�تركني مصنف�ين حس��ب ن��وع االش�ترك وع��دد
االط��وار والتوزي��ع اجلغ��رايف حس��ب مكاتب الش��ركة الرئيس��ية-:
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معدل استهالك املشرتك السنوي ( ك.و.س) حسب نوع اإلشرتاك للسنوات : 2019 - 2015
2019

* مت إستحداث نوع اإلشرتاك شحن املركبات خالل عام 2017
** مت إستحداث نوع اإلشرتاك املستشفيات اخلاصة خالل عام . 2018
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النسبة املئوية لالستهالك حسب املنطقة لعام 2019

نسبة اإلستهالك حسب املنطقة لعام 2019
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النسبة املئوية لإلستهالك حسب نوع اإلشرتاك ( القطاع) للسنوات 2019-2015

التقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019

81

نسبة استهالك الطاقة حسب نوع القطاع لعام  2019ك.و.س

مؤشرات األداء لتطور أعمال الشركة وخدماتها

* عدا حمطات التحويل الرئيسية .
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يف جمال الطاقة املتجددة
تعت�بر اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة م��ن ال��دول املس��توردة للطاق��ة وال��ذي ي��ؤدي اىل ضغ��ط كب�ير عل��ى مي��زان املدفوع��ات،
األم��ر ال��ذي اس��تدعى البح��ث ع��ن مص��ادر بديل��ه للطاق��ة التقليدي��ة ،وتعت�بر الطاق��ة املتج��ددة أح��د أه��م املص��ادر البديل��ة
أن اسرتاتيجيات الطاقة املتجددة يف اململكة تتسم باملرونة ،فقد ّ
املتاحة يف اململكة ،وحيث ّ
مت تعديلها لتستهدف الوصول
إىل  %20من إمجالي خليط الطاقة الكلي يف عام  2020وركزت االس�تراتيجية على تطوير س��بل اس��تغالل مصادر الطاقة
املتج��ددة بأنواعه��ا (الطاق��ة الشمس��ية ،طاق��ة الري��اح ،الطاق��ة احلراري��ة ،الطاق��ة اجلوفي��ة ،والطاق��ة املائي��ة وأي مص��ادر
طبيعي��ة أخ��رى) ،علم��اً ب ّ
��أن ه��ذه االس�تراتيجية قد ُيص��ار لتعديلها خ�لال عام .2020
إن االعتماد على الطاقة املتجددة قد أصبح مسة عاملية وجما ً
ّ
ال للتعاون الدولي وتبادل اخلربات يف هذا اجملال ،ولتأمني
املناخ التشريعي للمؤسسات املعنية بقطاع الطاقة املتجددة فقد ّ
مت إصدار العديد من القوانني واألنظمة والتعليمات يف
اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة وأوهل��ا قان��ون الطاق��ة املتج��ددة وترش��يد االس��تهالك رقم  13لس��نة  ،2012كما ص��درت العديد
م��ن األنظم��ة والتعليم��ات املنص��وص عليه��ا يف ه��ذا القان��ون لتش��جيع االعتم��اد على نظم مص��ادر الطاقة املتج��ددة لتوليد
الطاقة الكهربائية.
وقد شهدت السنوات السابقة منواً ملحوظاً يف زيادة االعتماد على الطاقة املتجددة من خالل إجناز العديد من املشاريع.
كم��ا ش��هدت اململك��ة من��واً ملحوظ��اً يف اس��تخدام الطاق��ة الشمس��ية لتغطي��ة االس��تهالك اخل��اص للمن��ازل ودور العب��ادة،
باإلضاف��ة إىل دخ��ول ه��ذه األنظم��ة عل��ى القط��اع التج��اري والفندق��ي والصناع��ي وذل��ك م��ن خالل أنظمة ص��ايف القياس
والعبور.
وعل��ى حن��و آخ��ر ،ف ّ
��إن اململك��ة االردني��ة اهلامشي��ة ممثل��ه ب��وزارة الطاق��ة والث��روة املعدنية وبش��راكة هيئ��ة تنظيم قطاع
الطاق��ة واملع��ادن تس��عى إىل تنظي��م االم��ور املتعلق��ة بالطاقة املتجددة م��ن خالل التعليمات املنظم��ة لطلبات ربط أنظمة
الطاقة املتجددة .حيث تصنف طلبات الربط ألنظمة الطاقة املتجددة على نظام التوزيع اىل :طلبات الربط باس��تخدام
ع��دادات ص��ايف القي��اس ،وطلبات الربط باس��تخدام نظ��ام النقل بالعبور ،وطلبات العروض املباش��رة.
اإلحصائيات اخلاصة بطلبات ربط أنظمة مصادر الطاقة املتجددة لنهاية عام 2019
أو ً
ال :اإلحصائيات اخلاصة بطلبات ربط أنظمة مصادر الطاقة املتجددة باستخدام عدادات صايف القياس:
بل��غ ع��دد الطلب��ات املُق ّدم��ة لنهاي��ة ع��ام  2019حنو ( )3480طلب ُمقارنة مع عدد الطلب��ات املُقدّمة تراكمياً لنهاية عام 2018
والبالغة ( )2612طلب ،أي بزيادة ُتقدّر بنحو ( )%33.23عما ّ
مت استقباله تراكمياً منذ بدء العمل بقانون الطاقة املتجددة
وترشيد االستهالك ولنهاية عام  .2018وبالتالي ،فقد بلغ إمجالي عدد الطلبات املُقدمة لنهاية عام  2019حنو ( )6092طلب
ُموزعة حسب التقنيات املشار اليها يف اجلدول التالي:
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مت ربطه��ا وتش��غيلها ،فق��د ّ
أم��ا فيم��ا يتعل��ق باألنظم��ة ال�تي ّ
مت ربط وتش��غيل ( )2398نظام يف عام  2019بق��درة توليدية
بلغت ( )29874.35كيلوواط ،يف حني ّ
مت ربط وتشغيل ( )1967نظام تراكمياً لنهاية عام  2018بقدرة توليـدية بلغــت
( )63877.8كيلوواط ملختلف القطاعات ،وبالتاليّ ،
فإن عدد األنظمة املربوطة واملُشغّلة لنهاية عام  2019بلغ ()4365
نظاماً وبقدرة توليدية بلغت ( )93752.15كيلو واط ُموزعة حس��ب قطاعات االس��تهالك كما يف اجلدول أدناه:

يُالح��ظ ب ّ
��أن طلب��ات رب��ط أنظم��ة مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة باس��تخدام ع��داد ص��ايف القي��اس يف تزاي��د مس��تمر ع�بر
الس��نوات ،مم��ا ي��دل عل��ى التوج��ه املس��تمر حن��و ه��ذه املص��ادر م��ن الطاق��ة ،وباألخ��ص الطلب��ات اخلاص��ة باالش�تراكات
املنزلي��ة وال�تي ش��كلت حن��و ( )%74.4م��ن جمم��وع الطلب��ات املُش��غّلة واملربوط��ة تراكمي��اً لنهاي��ة ع��ام . 2019
وفيم��ا يتعل��ق بتوزي��ع الطلب��ات املُقدم��ة عل��ى احملافظ��ات األربع��ة التابعة لش��ركة كهرباء اربد ،فق��د كان حملافظة
ارب��د النصي��ب األك�بر يف ع��دد الطلب��ات املقدم��ة والطلب��ات اليت ّ
مت تش��غيلها من بداي��ة العمل بقان��ون الطاقة املتجددة
والتعليم��ات الناظم��ة إىل نهاي��ة  2019وكم��ا ه��و موض��ح يف اجلدول التالي:

*مالحظ��ة :ع��دد الطلب��ات املُش��غّلة يس��اوي ع��دد األنظم��ة املربوط��ة تراكمي��اً لغاي��ة (ُ )2019/12/31مضافاً إليه��ا طلبات رفع االس��تطاعة لألنظمة
املُش��غّلة باألص��ل (علم��اً ب ّ
��أن االس��تطاعة املُضافة بلغت تقريب��اً  634كيلو واط).
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ّ
مت إلغاء ( )453طلب طاقة متجددة ،كما هو موضح سابقاً ،ألسباب خمتلفة ،يف حني بقي ( )1223طلب قيد اإلجراء
(علم��اً بأن��ه ّ
مت إعط��اء املوافق��ة الفني��ة عل��ى م��ا ُيق��ارب ( )1069طلب وهذه الطلبات بانتظار اس��تكمال إجراءات التش��غيل
والباقي ( )154طلب ما زال يف مرحلة اس��تكمال إجراءات الطلب ومرحلة إعطاء املوافقة الفنية).
ثانياً :اإلحصائيات اخلاصة بطلبات ربط أنظمة الطاقة املتجددة بنظام نقل الطاقة الكهربائية بالعبور:
استقبلت الشركة لنهاية عام  2019حنو ( )42طلب لربط أنظمة مصادر طاقة متجددة بتقنية اخلاليا الكهروضوئية
( )PVباس��تخدام نظ��ام نق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة بالعب��ور وبق��درة توليدي��ة تبل��غ ( )43078.6كيل��وواط .حي��ث ّ
مت رب��ط
وتش��غيل ( )18نظ��ام بق��درة توليدي��ة بلغ��ت ( )28877كيل��وواط ،وبق��ي ( )20طلب بقدرة توليدي��ة ( )8751.6كيلو واط
قي��د االج��راء (س��واء يف مراح��ل دراس��ة أث��ر الرب��ط أو يف مراح��ل التش��غيل) ،علم��اً بأن��ه ّ
مت إلغ��اء ( )4طلب��ات باس��تطاعة
توليدي��ة تبل��غ ( )5450ك .واط.

ثالثاً :اإلحصائيات اخلاصة بطلبات ربط أنظمة الطاقة املتجددة عن طريق العروض املباشرة:
أما خبصوص الطلبات اليت ّ
مت اس��تقباهلا لربط نظم الطاقة املتجددة باس��تخدام نقل الطاقة الكهربائية باس��تخدام
العروض املباش��رة ،فمنذ بدء العمل بقانون الطاقة املتجددة ولغاية نهاية عام ّ 2019
مت اس��تقبال الطلبات التالية:
 .1مش��روع ش��ركة البادي��ة لتولي��د الطاق��ة ،بق��درة كهربائي��ة تبل��غ ( )10ميج��ا واط ( ،)ACحي��ث ّ
مت اع�لان التش��غيل
التجاري وربط املش��روع مع ش��بكة التوزيع الكهربائية بتاريخ ( .)2015/10/22كما تقدمت ش��ركة البادية خالل عام
 2016بطلب توس��عة املش��روع القائم وذلك بإدخال تقنية ختزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات باس��تطاعة
ختزينية ( )55 - 40ميجا واط س��اعة وإضافة نظام طاقة مشس��ية باس��تطاعة ( )11.6ميجا واط ذروة ل ُيصبح جمموع
الق��درة التوليدي��ة عن��د نقط��ة الرب��ط حن��و ( )13ميج��ا واط ( ،)ACحي��ث ّ
مت توقي��ع اتفاقي��ة ش��راء الطاق��ة اخلاص��ة
بالتوس��عة بتاري��خ ( )2017/08/08و ّ
مت اع�لان التش��غيل التج��اري ورب��ط املش��روع م��ع ش��بكة التوزي��ع الكهربائي��ة بتاري��خ
(.)2019/02/18
 .2مش��روع قي��ادة س�لاح اجل��و امللك��ي ،باس��تطاعة كهربائي��ة تبل��غ ( )10ميج��ا واط ( ،)ACحي��ث ّ
مت توقيع اتفاقية ش��راء
الطاق��ة بتاري��خ ( ،)2016/10/31و ّ
مت اع�لان التش��غيل التج��اري ورب��ط املش��روع م��ع ش��بكة التوزي��ع الكهربائي��ة بتاري��خ
(.)2018/05/10
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رابعاً :اإلحصائيات اخلاصة بإمجالي االستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة املتجددة:
بل��غ إمجال��ي االس��تطاعة التوليدي��ة لنظ��م مصادر الطاقة املتج��ددة املقدمة منذ بدء العمل بقان��ون الطاقة املتجددة
نظمة لبيع الطاقة الكهربائية املُولدة من نظم مصادر الطاقة املتجددة الصادرة
وترشيد االستهالك والتعليمات املُ ّ
ع��ن جمل��س مفوض��ي هيئ��ة تنظيم قط��اع الطاقة واملعادن مبوجب قانون الطاقة املتجددة وترش��يد الطاقة رقم ()13
لسنة  ،2012لغاية نهاية  2019ما جمموعه ( )145628.15كيلوواط لكافة الطلبات املُشغلة سواء أكانت صايف قياس أو
نقل الطاقة الكهربائية بالعبور أو عن طريق العروض املباشرة وحسب ما هو مبني يف اجلدول أدناه:
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ملخص اإلنفاق الرأمسالي لعام 2020
تضمن��ت خط��ة اإلنف��اق الرأمسال��ي لع��ام  2020إنفاق��اً رأمسالي��اً مق��دراً ب��ـ ( )32 035 309دين��اراً لتموي��ل مش��اريع مس��اهمات
املشرتكني ومشاريع كهربة الريف ومشاريع حتسني وتطوير الشبكات واملوجودات الثابتة ( ممتلكات ومعدات ) التالية-:
أو ً
ال  -مشاريع كهربة الريف :
تضمن��ت خط��ة اإلنف��اق الرأمسال��ي ملش��اريع الري��ف مم��و ً
ال م��ن مش��روع كهرب��ة الري��ف األردن��ي بكلف��ة تقديري��ة
() 3 500 000دين��اراً وتش��مل م��ا يل��ي:
	*تنفيذ شبكات جهد متوسط هوائي بكلفة امجالية مقدارها ( )1 000 000دينار .
	*تنفيذ شبكات جهد منخفض هوائي بكلفة امجالية مقدارها ( )2 000 000دينار .
	*تنفيذ حموالت وحمطات حتويل بكلفة امجالية مقدارها ( ) 500 000دينار
ثانيا  -مشاريع مساهمات خدمات املشرتكني :
تضمن��ت خط��ة اإلنف��اق الرأمسال��ي عل��ى مش��اريع خدم��ات املش�تركني إنفاق��ا رأمسالي��اً مقدراً ب��ـ ( ) 7 000 000ديناراً وتش��مل
ما يلي :
	*تنفيذ شبكات جهد متوسط هوائي بكلفة امجالية مقدارها ( )1 000 000دينار .
	*تنفيذ شبكات جهد منخفض هوائي بكلفة امجالية مقدارها ( )3 250 000دينار .
	*تنفيذ شبكات جهد متوسط ارضية  11.33ك  .ف بكلفة امجالية مقدارها ( )750 000دينار .
	*تنفيذ حموالت وحمطات حتويل بكلفة امجالية مقدارها ( )2 000 000دينار.
ثالثاً  :مشاريع تطوير وحتسني الشبكات ( متويل ذاتي ):
تضمن��ت خط��ة اإلنف��اق الرأمسال��ي عل��ى مش��اريع تطوي��ر وحتس�ين الش��بكات إنفاق��اً رأمسالي��اً مق��دراً ب��ـ ( )13 941 409دينار
وتش��مل ما يلي -:
	*توسيع شبكات اجلهد املتوسط اهلوائية 33ك.ف .بكلفة إمجالية مقدارها ( )1 800 000دينار.
	*توسيع شبكات اجلهد املتوسط األرضية11 ,33ك.ف بكلفة إمجالية مقدارها ( )6 100 000دينار.
	*توسيع شبكة اجلهد املنخفض بكلفة إمجالية مقدارها ( ) 2 041 409دينار.
	*تركيب حموالت وحمطات حتويل بكلفة إمجالية مقدارها ( )1 000 000دينار .
	*تركيب عدادات طور واحد و ثالثة أطوار مع توابعها بكلفة إمجالية مقـدارها ( )2 000 000دينار .
	*مشروع العدادات الذكية بكلفة إمجالية مقدارها ( ) 1 000 000دينار.
رابعاً  -قضايا التعارضات:
تق��در قيم��ة التعويض��ات ال�تي س��يتم دفعه��ا للقضاي��ا املرفوع��ة عل��ى الش��ركة واملتوق��ع إنهائه��ا خ�لال ع��ام  2020حبوالي
( )40 000دين��ار.
خامساً  -املوجودات الثابتة ( ممتلكات ومعدات ) :
تضمنت خطة اإلنفاق الرأمسالي على املوجودات الثابتة إنفاقاً رأمسالياً مقدراًبـ ( )7 553 900ديناراً وتشمل ما يلي -:
	*حتس�ين األبني��ة واإلنش��اءات وش��راء اراض��ي و آلي��ات وماكين��ات وآالت وأجه��زة حاس��وب وأث��اث ومفروش��ات ومعدات
متفرقة.
	*مركز املراقبة والتحكم ( .) SCADA
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التوصيــــات
بنا ًء على ما ورد يف موجز التقرير وامليزانية السنوية وحساب األرباح واخلسائر يقرتح جملس
اإلدارة موافقتكم على ما يلي -:
تالوة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
1 .1مناقشة تقرير جملس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام  2019واخلطة املستقبلية لعام
.2020
2 .2تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها اخلتامية وأحواهلا
وأوضاعها املالية خالل عام .2019
3 .3مناقشة امليزانية السنوية وحساب األرباح واخلسائر وحتديد األرباح اليت يقرتح جملس
اإلدارة توزيعها مبا يف ذلك االحتياطيات واملخصصات اليت نص عليها القانون ونظام
الشركة على إقتطاعها.
4 .4إنتخاب أعضاء جملس إدارة للشركة .
5 .5انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة املالية . 2020
6 .6إخالء مسؤولية جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف . 2019/12/31
7 .7أي أمور أخرى تقرتح اهليئة العامة إدراجها على جدول األعمال للمناقشة وحسب أحكام
قانون الشركات.

جملس اإلدارة
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2019
الموجودات
موجودات غير متداولة -
ممتلكات ومعدات
موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف
مدفوعات قضايا التعارضات
حق استخدام أصول
مشاريع تحت التنفيذ
مخزون استراتيجي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات متداولة -
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
مخزون
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيضاحات
3
4
5
2
6
8
21
7

027ر652ر122
831ر817ر79
889ر52
600ر636
517ر064ر18
761ر168ر7
523ر612ر1
719ر286
867ر291ر230

750ر336ر115
656ر647ر74
671ر69
323ر791ر16
185ر352ر4
070ر310ر1
719ر286
374ر794ر212

9

595ر076ر138
465ر075ر4
248ر769ر2
879ر23
187ر945ر144
054ر237ر375

483ر686ر186
627ر272ر7
123ر624ر3
895ر302
128ر886ر197
502ر680ر410

8
10

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية -
رأس المال المدفوع
إحتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية

11

المطلوبات -
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف
التزامات عقود ايجار طويلة األجل
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما
فائض مساهمات المشتركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
قرض طويل االجل
تأمينات نقدية للمشتركين
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
الجزء المتداول من قرض طويل األجل
مصاريف مستحقة
التزامات عقود ايجار قصيرة األجل
أرصدة دائنة أخرى
بنوك دائنة
فائض مساهمات المشتركين
مخصصات مختلفة
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

000ر000ر8
264ر210ر2
778ر638
539ر530ر4
581ر379ر15

000ر000ر8
264ر210ر2
778ر638
008ر978ر6
050ر827ر17

4
2
12
13
14
15
16

831ر817ر79
753ر485
754ر509ر9
807ر348
649ر469ر4
670ر666ر18
374ر094ر49
838ر392ر162

656ر647ر74
598ر348ر9
491ر619
095ر122ر4
780ر777ر21
997ر578ر45
617ر094ر156

17
15

215ر781ر143
110ر111ر3
993ر734ر1
256ر141
298ر425ر8
047ر263ر37
685ر270
830ر566ر1
201ر170ر1
635ر464ر197
473ر857ر359
054ر237ر375

440ر048ر187
110ر111ر3
769ر582ر1
440ر430ر8
823ر404ر32
685ر270
618ر383ر1
950ر526ر2
835ر758ر236
452ر853ر392
502ر680ر410

2
18
19
13
20
21
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

إيضاحات

910ر472ر261
(701ر979ر)219

102ر975ر254
(240ر631ر)212

اجمالي الربح

23

209ر493ر41

862ر343ر42

(مصاريف) ايرادات تشغيلية أخرى ،بالصافي
مصاريف إدارية وعمومية
استهالكات واطفاءات
مخصص مخزون بطيء الحركة

24
25
26
8

(675ر)309
(555ر548ر)23
(945ر725ر)9
(337ر)277

817ر219ر2
(106ر476ر)23
(171ر160ر)9
(839ر)930

697ر631ر7

563ر996ر10

719ر089ر5
178ر241ر6
(040ر756ر)2
(846ر061ر)4
(159ر200ر)7

979ر935ر3
844ر526ر7
(069ر173ر)1
(020ر281ر)3
(214ر008ر)10

(148ر687ر)2

(480ر999ر)2

549ر944ر4
(018ر392ر)1

083ر997ر7
(080ر317ر)2

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

531ر552ر3
-

003ر680ر5
-

مجموع الدخل الشامل للسنة

531ر552ر3

003ر680ر5

مبيعات الطاقة
تكلفة شراء الطاقة

الربح من النشاط األساسي
ايرادات األنشطة غير األساسية
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير اإلنارة
مصاريف األنشطة غير األساسية
تكاليف تمويل
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة

28
29

الخسارة من االنشطة غير األساسية
ربح السنة قبل الضريبة
ضريبة الدخل

21

فلـس  /دينـار
حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

30

0/444

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  36جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية

100

التقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019

فلـس  /دينـار
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ايضاحات

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
تعديالت على:
خسائر (أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير اإلنارة
فوائد مدينة
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إستهالكات واطفاءات
إستهالكات حق استخدام األصول
تكاليف تمويل عقود اإليجار
مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
إطفاء فائض مساهمات المشتركين
مخصصات مختلفة
تغيرات رأس المال العامل:
مخزون
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما
تأمينات نقدية للمشتركين
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
مخصصات مختلفة مدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة

549ر944ر4

083ر997ر7

715ر490
()21
(178ر241ر)6
846ر061ر4
159ر200ر7
000ر500
269ر851ر9
515ر100
227ر51
337ر277
629ر063ر1
(685ر)270
458ر155

(514ر)7
()27
(844ر526ر)7
020ر281ر3
214ر008ر10
819ر394ر1
712ر271ر9
839ر930
950ر445ر1
(685ر)270
204ر173

(404ر687ر)1
437ر787ر53
831ر156ر3
236ر082ر11
377ر515ر3
(384ر467ر)50
702ر446
(895ر)318
(236ر)19
(220ر051ر)3

392ر719ر1
(366ر039ر)48
(246ر554ر)2
181ر556ر8
043ر259ر4
875ر711ر53
(642ر)5
(333ر)529
(106ر)34
(355ر094ر)2

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

264ر629ر38

214ر687ر41

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات قضايا التعارضات
مشاريع تحت التنفيذ
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات فوائد بنكية مقبوضة

(393ر928ر)15
(695ر)10
(273ر470ر)15
413ر236ر1
21

(203ر446ر)19
(149ر)17
(117ر293ر)14
084ر183
27

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

(927ر172ر)30

(358ر573ر)33

األنشطة التمويلية
قرض طويل األجل مدفوع
توزيعات ارباح للمساهمين مدفوعة
فوائد بنكية مدينة مدفوعة
التزامات عقود إيجار وتكاليف تمويل مدفوعة

(110ر111ر)3
(501ر275ر)6
(966ر085ر)4
(000ر)121

(110ر111ر)3
(587ر617ر)5
(940ر272ر)3
-

(240ر137ر)5

(781ر887ر)3

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي النقص في النقد وما في حكمه

اربـد001
637ر
(
السنوير)13
577ر593
(
كهرباء
لشركة
التقرير
2019ر101)12
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إحتياطي اختياري
دين ــار
778ر638
778ر638

778ر638
778ر638

إحتياطي اجباري
دين ــار
264ر210ر2
264ر210ر2

264ر210ر2
264ر210ر2

000ر000ر8
000ر000ر8

000ر000ر8
000ر000ر8

- 2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
مجموع الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح (ايضاح )11

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

- 2018
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018
مجموع الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح (ايضاح )11

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

أرباح مدورة
دين ــار
008ر978ر6
531ر552ر3
(000ر000ر)6
539ر530ر4

005ر898ر6
003ر680ر5
(000ر600ر)5
008ر978ر6

رأس المـال
المدفــوع
دين ــار

مجمــوع
حقوق الملكية
دين ــار
050ر827ر17
531ر552ر3
(000ر000ر)6
581ر379ر15

047ر747ر17
003ر680ر5
(000ر600ر)5
050ر827ر17

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  36جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ايضاحات

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
تعديالت على:
خسائر (أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد تأخير تسديد فواتير اإلنارة
فوائد مدينة
مصاريف فوائد تأخير تسديد فواتير الطاقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إستهالكات واطفاءات
إستهالكات حق استخدام األصول
تكاليف تمويل عقود اإليجار
مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
إطفاء فائض مساهمات المشتركين
مخصصات مختلفة
تغيرات رأس المال العامل:
مخزون
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما
تأمينات نقدية للمشتركين
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع
مخصصات مختلفة مدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة

549ر944ر4

083ر997ر7

715ر490
()21
(178ر241ر)6
846ر061ر4
159ر200ر7
000ر500
269ر851ر9
515ر100
227ر51
337ر277
629ر063ر1
(685ر)270
458ر155

(514ر)7
()27
(844ر526ر)7
020ر281ر3
214ر008ر10
819ر394ر1
712ر271ر9
839ر930
950ر445ر1
(685ر)270
204ر173

(404ر687ر)1
437ر787ر53
831ر156ر3
236ر082ر11
377ر515ر3
(384ر467ر)50
702ر446
(895ر)318
(236ر)19
(220ر051ر)3

392ر719ر1
(366ر039ر)48
(246ر554ر)2
181ر556ر8
043ر259ر4
875ر711ر53
(642ر)5
(333ر)529
(106ر)34
(355ر094ر)2

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

264ر629ر38

214ر687ر41

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات قضايا التعارضات
مشاريع تحت التنفيذ
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات فوائد بنكية مقبوضة

(393ر928ر)15
(695ر)10
(273ر470ر)15
413ر236ر1
21

(203ر446ر)19
(149ر)17
(117ر293ر)14
084ر183
27

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

(927ر172ر)30

(358ر573ر)33

األنشطة التمويلية
قرض طويل األجل مدفوع
توزيعات ارباح للمساهمين مدفوعة
فوائد بنكية مدينة مدفوعة
التزامات عقود إيجار وتكاليف تمويل مدفوعة

(110ر111ر)3
(501ر275ر)6
(966ر085ر)4
(000ر)121

(110ر111ر)3
(587ر617ر)5
(940ر272ر)3
-

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

(577ر593ر)13

صافي النقص في النقد وما في حكمه

(240ر137ر)5

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

10

(637ر001ر)12
(781ر887ر)3

(928ر101ر)32

(147ر214ر)28

(168ر239ر)37

(928ر101ر)32

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  36جزءا ال يتج أز من هذه القوائم المالية

التقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019

103

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
()1

عـــــام

تأسست شركة كهرباء محافظة اربد ("الشركة") كشركة مساهمة عامة محدودة عام  1957وسجلت الشركة لدى و ازرة الصناعة والتجارة
في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم ( )17بتاريخ  27شباط .1964
قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية خالل عام  ،2008بموجب مبادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع الكهربائي ،ببيع كامل
حصتها البالغة 4ر ٪55من رأسمال الشركة إلى شركة كهرباء المملكة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة .قامت شركة كهرباء
المملكة الستثمارات الطاقة المساهمة الخاصة خالل عام  2009ببيع كامل حصتها في الشركة الى شركة توزيع الكهرباء المساهمة
العامة المحدودة.
من أهم غايات الشركة القيام بتوزيع الطاقة الكهربائية وتزويدها بالتجزئة للمستهلكين الواقعين ضمن منطقة شمال المملكة األردنية
الهاشمية (محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق) .يتم التزويد بالتجزئة بموجب رخصة توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية التي حصلت
الشركة عليها بتاريخ  30حزيران  2008وهي صالحة لمدة  25سنة من ذلك التاريخ.
يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة (الشركة األم) ويتم توحيدها مع
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (الشركة األم النهائية).
تم إقرار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  ،2020/3/11وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة
العامة للمساهمين.

( )1-2أسس إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تظهر
بالقيمة العادلة بتاريخ هذه القوائم المالية.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
( )2-2التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون
األول  ،2018باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية ابتداءاً من  1كانون الثاني :2019
معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات"
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" بدال من معيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" وتفسير لجنة
تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم (" ) 4تجديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير معايير
المحاسبة الدولية رقم (" )15عقود االيجار التشغيلية – الحوافز" ورقم (" ) 27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود
اإليجار" .يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات .ويتطلب المعيار من المستأجرين االعتراف
بمعظم عقود اإليجار وفقا لنموذج موحد داخل قائمة المركز المالي.
إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 17سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة
لتلك التي في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وبالتالي ،لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16على عقود اإليجار
التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.
قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي بتاريخ التطبيق في  1كانون الثاني
 ،2019وبناء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة .قررت الشركة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق
المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقا على أنها عقود إيجار وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17ووفقا لتفسير لجنة تفسير
التقارير المالية الدولية رقم ( )4في تاريخ التطبيق .قررت الشركة أيضا استخدام اإلعفاءات المتعلقة باالعتراف بعقود اإليجار التي
شهر او اقل كما في تاريخ التطبيق والتي ال تحتوي على خيار شراء ("عقود إيجار قصيرة األجل") وعقود اإليجار التي
ا
تكون مدتها 12
يكون فيها األصل المستأجر ذو قيمة منخفضة ("األصول منخفضة القيمة").
فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)16
االثر على قائمة المركز المالي (الزيادة ( /النقص)) كما في  1كانون الثاني :2019
 1كانون
الثاني 2019
دينار
موجودات
حق استخدام األصول
مصاريف مدفوعة مقدما
مطلوبات متداولة
التزامات عقود اإليجار قصيرة األجل
مطلوبات غير متداولة
التزامات عقود اإليجار طويلة األجل
صافي األثر على حقوق الملكية

115ر737
(333ر)40
826ر117
956ر578
-

-2-
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
أ) طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
يوجد لدى الشركة عقود إيجار مختلفة لبعض الممتلكات والمعدات .قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16كانت الشركة،
تقوم بتصنيف عقود االيجار(التي تمثل فيها الطرف المستأجر( عند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية .كان يتم
تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في حال كان العقد يقوم بتحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتالك األصل
المستأجر إلى الشركة بشكل جوهري .وفي حال العقد الذي ال يقوم بتحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتالك األصل المستأجر
كان يتم تصنيفه على أنه عقد إيجار تشغيلي .كانت الشركة تقوم برسملة عقود اإليجار التمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل
المستأجر او بالقيمة الحالية لدفعات االيجار ايهما اقل .ويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد االيجار
(المعترف بها كتكاليف تمويل) وتخفيض التزامات اإليجار التمويلي .في حالة عقود اإليجار التشغيلية ،لم تكن الشركة تقوم برسملة
االصل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف إيجار في األرباح او الخسائر على أساس القسط الثابت وعلى مدة
اإليجار .ويتم االعتراف باإليجار المدفوع مقدما واإليجار المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرى على التوالي.
عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)16قامت الشركة باستخدام طريقة موحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار ،باستثناء
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية ،والتي قامت
الشركة باستخدامها عند تطبيق المعيار.
• عقود اإليجار والتي تم االعتراف بها سابقا كعقود إيجار تشغليه
قامت الشركة باالعتراف بموجودات حق استخدام االصول ومطلوبات اإليجار التشغيلي لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا كعقود
إيجار تشغيلية ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة .تم االعتراف بموجودات حقوق االستخدام
لمعظم عقود اإليجار بناء على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطبقا منذ بداية العقد ،بصرف النظر عن استخدام معدل
االقتراض بتاريخ التطبيق .قامت الشركة باالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقود اإليجار باستخدام قيمة التزام اإليجار بعد
تعديلها بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سابقا .تم االعتراف بالتزامات اإليجار
بناء على القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض بتاريخ التطبيق.
قامت الشركة أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث:
• استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة.
• اعتمدت الشركة على تقييمها السابق قبل تاريخ التطبيق والمتعلق بعقود االيجار التي سينتج عنها خسارة.
• استخدمت الشركة إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة االجل والتي تنتهي خالل  12شه ار من تاريخ التطبيق.
• استبعدت الشركة التكاليف المباشرة األولية عند قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق.
• استخدمت الشركة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
إن التسوية ما بين التزامات عقود اإليجار المعترف بها عند التطبيق والتزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31كانون األول 2018
هي كما يلي:
دينار
712ر420ر1
(712ر)518
000ر902
٪8
782ر696
782ر696

التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31كانون األول 2018
ينزل :االلتزامات المتعلقة بعقود االيجار قصيرة االجل ومنخفضة القيمة
قيمة التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31كانون األول 2018
المتوسط المرجح لمعدل اإلقراض كما في  1كانون الثاني 2019
قيمة التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة كما في  1كانون الثاني 2019
التزامات عقود اإليجار كما في  1كانون الثاني 2019
ب) المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل

يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة المنتهية في 31
كانون األول :2019

حق استخدام أصول
مباني
دينار
كما في  1كانون الثاني 2019
االستهالكات
تكاليف التمويل
الدفعات
كما في  31كانون األول 2019

115ر737
(515ر)100
600ر636

* ان تفاصيل التزامات عقود اإليجار هي كما يلي:
قصيرة األجل
256ر141

التزامات عقود اإليجار*
دينار
782ر696
227ر51
(000ر)121
009ر627

طويلة األجل

753ر485

المجموع

009ر627

إ ن قيمة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل للسنة
المنتهية في  31كانون األول  2019بلغت 674ر343ر 1دينار.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على تطبيق
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم
( ) 12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان
يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية
بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق (نموذج العمل
وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية  ) SPPIوان يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنيف .توضح
تعديالت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9أن الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج  SPPIبغض النظر عن الحدث أو الظرف
الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا بسبب اإللغاء المبكر للعقد.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر
وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان
السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع
مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف
المنشأة  -وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في حين يتم االعتراف
باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو
المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.
قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على الشركة التي تطبق التعديالت
في وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
( )3-2أهم السياسات المحاسبية
ممتلكات ومعدات

يتم إثبا ت الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيمة .تمثل الكلفة تكلفة استبدال
الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل إذا استوفت شروط االعتراف بها .يتم اثبات مصروفات
الصيانة واإلصالح في قائمة الدخل الشامل.
يتم استهالك الممتلكات والمعدات (باستثناء األراضي) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع باستخدام
النسب التالية:
٪
2
4
10
33
3
5
7
20
15
9
10
12
20

مباني
هناجر
مظالت مواقف السيارات
تحسينات مباني
شبكات الجهد المتوسط األرضية
شبكات التوزيع الهوائية
محوالت وعدادات
أجهزة ومعدات
سيارات
أثاث ومفروشات
مصاعد وأجهزة تكييف
أجهزة اتصاالت
أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي

يتم استهالك الممتلكات والمعدات حسب النسب أعاله وذلك بعد استبعاد الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة
الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع
االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات وتعدل بأثر حالي ومستقبلي.

يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية منها ويتم إدراج أية أرباح أو خسائر استبعاد في
قائمة الدخل الشامل.
تدني الموجودات غير المالية

تقوم الشرك ة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على ذلك ،أو
عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل الممكن
تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي،
إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الشركة.
عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضا ويتم تخفيضه إلى المبلغ
الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر
خص م ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .أثناء تحديد القيمة
العادلة ناقصا تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .واذا لم يكن ممكنا تحديد مثل تلك
المعامالت ،يتم اس تخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو
مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
موجودات ومطلوبات مساهمات المشتركين
يتم إظهار هذه الموجودات في بند مستقل تمشيا مع تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واظهارها ضمن الموجودات غير
المتداولة تحت بند موجودات مساهمات المشتركين والتي يقابلها في جانب المطلوبات بند مطلوبات مساهمات المشتركين وبنفس القيمة.
يتم استهالك موجودات مساهمات المشتركين بنسبة  ٪4سنويا ويتم إطفاء مطلوبات مساهمات المشتركين المقابلة لها بنفس النسبة
بحيث ال تؤثر على األداء المالي للشركة.
موجودات فلس الريف
يمثل هذا البند موجودات البنية التحتية لتمديد شبكات الكهرباء الى المناطق الريفية ويتم اظهارها ضمن الموجودات غير المتداولة تحت
بند موجودات فلس الريف والتي يقابلها في جانب المطلوبات بند مطلوبات فلس الريف وبنفس القيمة وذلك تمشيا مع تعليمات هيئة
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن اظهار تلك البنود .هذا ويتم توزيع تكلفة تلك المشاريع ما بين موجودات فلس الريف والممتلكات
والمعدات وفقا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
يتم استهالك موجودات فلس الريف بنسبة  ٪4سنويا ،ويتم إطفاء مطلوبات فلس الريف المقابلة لها بنفس النسبة بحيث ال تؤثر على
األداء المالي للشركة.
مدفوعات قضايا التعارضات
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة للمواطنين وذلك تعويضا عن األضرار التي لحقت بهم من جراء مرور خطوط الكهرباء فوق أمالكهم أو
أية أضرار أخرى ،هذا ويتم اطفاء تلك المدفوعات بنسبة  ٪10سنويا حسب الممارسة المقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة .وال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ
إال حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لالستخدام.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا اليها مصاريف االقتناء
ويعاد تقييمها الحقا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن
فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو
الخسائر الناتجة عن ذلك ضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر
المدورة وليس من خالل قائمة الدخل الشامل.
ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني هذا ويتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة الدخل الشامل.
القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ قياس القيمة العادلة .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام تحدث إما في:
-

السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في غياب السوق الرئيسي ،في األسواق األكثر تفضيال لألصل أو االلتزام

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضيال يجب أن يكون سهل الوصول إليه من قبل الشركة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام ا الفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام،
مع افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في
أعلى وأفضل استخدامها أو عن طريق بيعها لمشارك أخر في السوق يمكنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.
تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،واالستخدام األمثل للمدخالت
الملحوظة المعنية وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة ومبينة كما يلي استنادا ألقل مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل.
المستوى األول:
المستوى الثاني:
المستوى الثالث:

األسعار غير المعدلة والمتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
أساليب للتقييم حيث تكون جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة ،بشكل
مباشر أو غير مباشر.
أساليب تق ييم تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق
الملحوظة.

مخزون
يتم تسعير المخزون بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وصافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما اقل .إن صافي القيمة المتوقع
تحقيقها هي سعر البيع المتوقع في الظروف االعتيادية مطروحا منه تكاليف البيع.
ذمم مدينة
تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين .قامت الشركة
بإعداد دراسة تستند الى الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة
االقتصادية .تشطب الديون المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها.
النقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك الظاهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك بعد تنزيل أرصدة البنوك
الدائنة.
تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاه از
لالس تخدام المستهدف او للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل .إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروفات في الفترة التي تكبدت
فيها .تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بالحصول على تلك القروض.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم االعتراف بمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين عندما تكون الشركة ملتزمة بتقديم تعويض نهاية الخدمة للموظفين .تكون
الشركة ملتزمة عندما يكون لديها خطة رسمية مفصلة للتعويض وال يوجد احتمال فعلي بسحب هذه الخطة .يتم قياس مخصص انهاء
الخدمة بناء على عدد الموظفين في الشركة في تاريخ قائمة المركز المالي وفقا للسياسات الداخلية للشركة ومعيار المحاسبة الدولي رقم
 . 19هذا ويتم تسجيل االلتزام على اساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية باستخدام معدل فائدة يماثل معدالت الفائدة على
السندات الحكومية.
-8-
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات الذمم الدائنة للمبالغ المستحقة السداد للبضائع والخدمات المستلمة ضمن النشاط الطبيعي للشركة سواء تمت أو لم تتم
المطالبة بها من قبل المورد أو مقدم الخدمة.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة
يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة 2018
وللسنة المنتهية في  31كانون األول  2018وفقا قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2014ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()12
حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية للموجودات والمطلوبات
ومبالغها الدفترية في قائمة الدخل الشامل وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة .2014
تمثل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة .إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها
نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على
أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات في قائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا للنسب
الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك
الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.
تحقق اإليرادات
يتم تسجيل االيراد وفقا لمعيار  15والذي يتضمن نموذج من خمس خطوات حيث يتم إثبات إيرادات مبيعات الطاقة عندما تنتقل
المخاطر والمنافع جوهريا إلى المشتري وعند التمكن من قياس اإليرادات بشكل يمكن االعتماد عليه.
يتم تحقق اإليرادات عند تقديم الخدمة واصدار الفاتورة للعمالء.
يتم إثبات عوائد توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم االعتراف بإيراد اإليجارات من االيجارات التشغيلية حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقد التأجير.
يتم االعتراف بأرباح وخسائر مشاريع فلس الريف في نفس السنة التي يتم بها استكمال المشاريع.
يتم اإلعتراف بااليراد من صافي فائض مساهمات المشتركين الناتجة عن مشاريع مساهمات المشتركين المكتملة حسب طريقة القسط
الثابت بنسبة  ٪4سنويا ،ويتم إظهارها ضمن ايرادات تشغيلية أخرى وايرادات األنشطة غير األساسية.
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
االيجارات
الشركة كمستأجر
تقوم الشركة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار .اي انه إذا كان العقد ينقل الحق
في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.
وتطبق الشركة نهجا موحدا لالعتراف والقياس فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار
األصول منخفضة القيمة .وت عترف الشركة بالتزامات اإليجار لدفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام
األصول المستأجرة.

موجودات حق االستخدام

تقوم الش ركة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام) .يتم
االعتراف بأصل حق االستخدام بالتكلفة ،بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة ،ويتم تعديل القيمة عند إعادة تقييم
التزامات اإليجار.
تتضمن تكلفة أصل حق االستخدام قيمة التزامات اإليجار المعترف بها ،باإلضافة الى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات
اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد ،مطروحا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار .في حال لم تكن الشركة متيقنة
من الحصول ع لى ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة العقد ،يتم استهالك قيمة حق استخدام االصل المعترف به على أساس القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل او مدة اإليجار ايهما اقل .تخضع موجودات أصول حق االستخدام إلى اختبار التدني في
القيمة.

التزامات عقود اإليجار

تقوم الش ركة في تاريخ بدء عقد اإليجار ،باالعتراف بالتزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين دفعها خالل مدة
العقد .تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة (والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة) مطروحا منها
حوافز اإليجار المست حقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد ،والمبالغ المتوقع
تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد
أن تمارسه الشركة وقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت الشركة تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد.
يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة التي
يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء اإليجار
إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد .الحقا يتم زيادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة ويتم
تخفيضها بق يمة دفعات اإليجار الفعلية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك أي تعديل
أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم
المتعلق بشراء األصل.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي :عقود
شهر أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل) .كما تقوم الشركة أيضا بتطبيق اإلعفاء
ا
اإليجار التي تبلغ مدتها 12
المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم االعتراف بدفعات
اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدة اإليجار.
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كما في  31كانون األول 2019

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد

تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد
اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أال تقوم
الشركة بممارسة هذا الخيار.
بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية .تقوم الشركة ببعض التقديرات عند تقييم ما
إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.
وهذا يعني ،أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حاف از اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا ،تقوم
الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر على
قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).
نظر ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد الغير
قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار ا
قابلة للفسخ لبعض هذه األصول تعتبر قص يرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في حال
عدم وجود بدائل لتلك األصول.
الشركة كمؤجر
يتم االعتراف بإيرادات اإليجار التشغيلي كإيراد ايجارات في قائمة الدخل الشامل حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك المعامالت ،كما يتم تحويل
أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ القوائم المالية .هذا ويتم تسجيل األرباح
والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف
عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا ل لتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار
الرئيسي لدى الشركة.
يرتبط القطاع الجغرافي في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة
بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق
القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يتم تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتـم تسجيل المطلوبات المحتملة في القوائم المالية وانما يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال دفعها مستبعدا.
ال يتم تسـجيل الموجودات المحتملة في القوائم المالية وانما يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال قبضها ممكنا.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
( )4-2أهم التقديرات والفرضيات
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصروفات والمخصصات
وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن
أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة
من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الف علية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك
المخصصات.
فيما يلي أهم التقديرات والفرضيات المستخدمة في القوائم المالية:
-

-

-

تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) لتسجيل الخسائر االئتمانية
المتوقعة على جميع أدوات الدين ،وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين .قامت الشركة بإعداد دراسة
تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات
الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا
على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم احتساب خسائر التدني كمصروف في
قائمة الدخل الشامل.
تقوم إدارة الشركة باستبعاد الممتلكات والمعدات بناء على تقدير صافي القيمة الدفترية للموجودات المستبعدة.
يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة الذي ال يستخدم لفترة تزيد عن سنتين.
يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة بناء على األنظمة الداخلية للشركة والدراسات اإلكتوارية.
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتم
تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.
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شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019

أجهزة ومعدات

محوالت وعدادات
دين ـ ــار

220ر223ر50

الهوائيــة
دين ـ ــار

432ر135ر95

المتوسط
األرضيــة
دين ـ ــار

552ر234ر24

تحسينات
مباني
دينـ ــار

067ر252

مظالت مواقف
السيارات
دينـ ــار

474ر11

هناجر
دينـ ــار

925ر149

-

مباني

دين ـ ــار

315ر418ر2

921ر4

-

أراضي

دينـ ــار

309ر638

-

-

إضافات

المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )6

()3

ســيارات
دين ـ ــار

457ر104ر6

900ر1

ممتلكات ومعدات

أثاث ومفروشات
دين ـ ــار

704ر733ر8

605ر5

شبكات الجهد

تكييف
دين ـ ــار

277ر829

-

شبكات التوزيع

أجهزة اتصاالت
دين ـ ــار

302ر161

764ر6

مصاعد وأجهزة

الحاسب اآللــي
دين ـ ــار

285ر303

527ر548ر2
960ر335ر1

أنظمة وأجهزة
المجموع
دين ـ ــار

140ر490ر6

497ر403

الرصيد كما في أول كانون الثاني

الكلفة -

-2019

دين ـ ــار

459ر685ر195

796ر976ر7

-

413ر787ر3
982ر749ر1

-

056ر257

-

-

-

846ر626

(885ر)306

630ر36

(454ر)851

-

(424ر963ر)1

831ر258

664ر7

(788ر)129

154ر812ر27

-

(967ر)539

271ر664ر102

(742ر)9

191ر797ر53

439ر489ر3
(983ر)2

725ر231ر6

966ر5

إستبعادات

(015ر)1

583ر820ر8

-

-

(099ر)124
165ر856

305ر662

-

(357ر929ر)3
983ر165

079ر17

236ر308

-

910ر195
337ر707
(451ر)48

138ر926ر3
479ر014ر4
(603ر)369

290ر230

464ر134ر41
406ر883ر2
(806ر)504

024ر585ر4

468ر902ر17
562ر494
(676ر)60

340ر779ر44

720ر939ر4
319ر875
(110ر)539

068ر281ر20

772ر204ر5
722ر54
(601ر)4

606ر373ر5

818ر532

629ر15
(382ر)2

981ر540ر5

121ر89

693ر19
(015ر)1

939ر582

469ر213

641ر670
(950ر)119

368ر102

380ر34

792ر823ر9
(594ر650ر)1

147ر232

275ر245ر5

346ر028ر7

213ر7
227ر1
440ر8

966ر795ر5

615ر63

089ر76

380ر232ر1

027ر652ر122

907ر521ر88

709ر348ر80

934ر173ر211

393ر928ر15

-

309ر638

الرصيد كما في  31كانون األول

236ر423ر2

-

-

219ر907

716ر47

122ر50

825ر151

االستهالك المتراكم -

استهالكات

الرصيد كما في أول كانون الثاني

681ر4

-

إستبعادات

-

الرصيد كما في  31كانون األول

935ر954

803ر54

-

-

صافي القيمة الدفترية-

كما في  31كانون األول

309ر638

301ر468ر1

022ر97

639ر8

541ر28

130ر227ر23

931ر884ر57

123ر516ر33

119ر858

602ر279ر3

226ر273

بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل 843ر915ر 39دينار كما في  31كانون االول 681 :2018( 2019ر160ر 39دينار).
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أجهزة اتصاالت

تكييف

أثاث ومفروشات

ســيارات

أجهزة ومعدات

محوالت وعدادات

شبكات التوزيع
الهوائيــة

شبكات الجهد
المتوسط األرضيــة

تحسينات
مباني

مظالت مواقف
السيارات

هناجر

مباني

أراضي

مصاعد وأجهزة

الحاسب اآللــي

أنظمة وأجهزة
المجموع

دينـ ــار

793ر75

دين ـ ــار

522ر342ر2

دينـ ــار

864ر14

دينـ ــار

061ر135

دينـ ــار

067ر9
407ر2

دين ـ ــار

821ر20

دين ـ ــار

791ر233

دين ـ ــار

979ر696ر2

دين ـ ــار

022ر209ر22

دين ـ ــار

763ر142ر87
763ر185ر10

دين ـ ــار

631ر476ر4

دينـ ـ ـار

041ر704ر47

دين ـ ــار

688ر618

دين ـ ــار

-

309ر638

370ر595ر5

-

302ر891

(545ر)2

248ر038ر8

(449ر)671

062ر59

(094ر193ر)2

476ر783

(452ر957ر)1

250ر20
(601ر)109

513ر143

(846ر)195

230ر1
(261ر)13

080ر302

(461ر)2

413ر382

-

()25

441ر163

(719ر)104

845ر373ر3

(453ر250ر)5

446ر212ر6

-

309ر638

203ر446ر19

-

315ر418ر2

709ر489ر181

دين ـ ــار

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019

-2018

الكلفة -

إضافات

الرصيد كما في أول كانون الثاني

إستبعادات

الرصيد كما في  31كانون األول

925ر149

115ر077ر38

474ر11

716ر707ر15

013ر35
(544ر)2

067ر252

071ر521ر4

808ر630
(515ر)78

910ر195

552ر234ر24

835ر570ر4

964ر646ر3
(615ر)589

138ر926ر3

432ر135ر95

966ر487

745ر869ر2
(993ر)674

464ر134ر41

220ر223ر50

067ر77

001ر492
(352ر)73

468ر902ر17

457ر104ر6

070ر189

561ر829
(624ر)195

720ر939ر4

704ر733ر8

885ر712ر4

247ر53
(395ر)8

772ر204ر5

277ر829

313ر793ر72
774ر13
(720ر)1

818ر532

302ر161

الرصيد كما في أول كانون الثاني

استهالكات

424ر24
()25
121ر89

285ر303

-

-

482ر593
(092ر)61
469ر213

140ر490ر6

174ر860

045ر47

271ر241ر9
(875ر685ر)1
275ر245ر5

737ر164ر1

932ر528ر3

459ر296

181ر72

816ر89

865ر244ر1

750ر336ر115

709ر348ر80

459ر685ر195

725ر45

397ر4

إستبعادات

االستهالك المتراكم -
403ر6
810

213ر7

-

-

الرصيد كما في  31كانون األول

219ر907

122ر50

-

-

صافي القيمة الدفترية-

كما في  31كانون األول

309ر638

096ر511ر1

803ر99

261ر4

157ر56

414ر308ر20

968ر000ر54

752ر320ر32
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
()4

موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف
2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

الكلفة-
كما في أول كانون الثاني
المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )6

178ر325ر137
080ر921ر10

303ر737ر129
875ر587ر7

كما في  31كانون األول

258ر246ر148

178ر325ر137

االستهالك المتراكم-
كما في أول كانون الثاني
إستهالك السنة

522ر677ر62
905ر750ر5

055ر406ر57
467ر271ر5

كما في  31كانون األول

427ر428ر68

522ر677ر62

صافي القيمة الدفترية-
كما في 31كانون االول

831ر817ر79

656ر647ر74

يتم استهالك موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف بنسبة  ٪4سنويا ويتم إطفاء مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف
المقابلة لها بنفس النسبة وبذلك ال تؤثر على األداء المالي للشركة .ان تفاصيل مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف كما يلي:
2019
دينـ ــار
مطلوبات مساهمات المشتركين
مطلوبات فلس الريف

()5

مدفوعات قضايا التعارضات

459ر173ر51
372ر644ر28

934ر707ر47
722ر939ر26

831ر817ر79

656ر647ر74

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

الكلفة-
كما في أول كانون الثاني
إضافات

185ر383ر1
695ر10

036ر366ر1
149ر17

كما في  31كانون األول

880ر393ر1

185ر383ر1

االطفاء المتراكم-
كما في أول كانون الثاني
إطفاء السنة

514ر313ر1
477ر27

073ر283ر1
441ر30

كما في  31كانون األول

991ر340ر1

514ر313ر1

صافي القيمة الدفترية-
كما في 31كانون االول

889ر52

671ر69
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()6

مشاريع تحت التنفيذ

يمثل هذا البند األعمال المنفذة والمبالغ المدفوعة للمتعهدين من قبل الشركة كما يلي:

مشاريع التمويل الذاتي
مشاريع مساهمات المشتركين
مشاريع فلس الريف

إن الحركة على مشاريع تحت التنفيذ كما يلي:

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

526ر798ر8
540ر131ر8
451ر134ر1

868ر005ر7
510ر484ر9
945ر300

517ر064ر18

323ر791ر16

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
مصاريف مرسملة (إيضاح )25
المحول الى ممتلكات ومعدات (إيضاح )3
المحول إلى موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف (إيضاح )4

323ر791ر16
253ر980ر9
459ر703ر5
(438ر489ر)3
(080ر921ر)10

672ر654ر9
185ر804ر8
341ر920ر5
(875ر587ر)7

رصيد نهاية السنة

517ر064ر18

323ر791ر16

تبلغ كلفة استكمال مشاريع تحت التنفيذ 850ر778ر 10دينار كما في  31كانون األول 413 :2018( 2019ر113ر 15دينار).
()7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يمثل هذا البند مساهمة الشركة في رأسمال الشركة التالية:

أسهم شركات غير مدرجة  /داخل األردن
شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية

نسبة الملكية
٪
47ر11

2019
دينـ ــار
719ر286

2018
دينـ ــار
719ر286

التقرير السنوي لشركة كهرباء اربـد 2019
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()8

مخزون

2019
دينـ ــار

مواد كهرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركين
مستودع العدد واألدوات وقطع السيارات واآلليات
مستودع القرطاسية واألثاث ومواد الكمبيوتر
مستودع اآلليات وقطع غيارها
مستودع المواد المرتجعة
ينزل :مخصص مخزون بطيء الحركة
يضاف :مصاريف اعتمادات مستندية وعطاءات

مخزون استراتيجي
مخزون

2018
دينـ ــار

833ر973ر8
052ر380
777ر25
661ر19
540ر226ر2

260ر222ر6
521ر368
540ر18
355ر17
594ر118ر3

863ر625ر11
(072ر805ر)1
791ر820ر9
218ر117

270ر745ر9
(075ر870ر)1
195ر875ر7
113ر101

009ر938ر9

308ر976ر7

761ر168ر7
248ر769ر2

185ر352ر4
123ر624ر3

009ر938ر9

308ر976ر7

يتضمن المخزون االستراتيجي مواد كهرباء ضغط متوسط ومنخفض ولوازم مشتركين يتم استخدامها في مشاريع الشركة وأعمال الصيانة
واالستبدال.
فيما يلي الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركة:

2019
دينـ ــار
075ر870ر1
337ر277
(340ر)342

رصيد بداية السنة
المخصص للسنة
يطرح :المواد التي تم شطبها خالل العام

رصيد نهاية السنة

120

072ر805ر1
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2018
دينـ ــار
711ر463ر1
839ر930
(475ر)524
075ر870ر1

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()9

ذمم مدينة

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

ذمم مشتركين اعتياديين منزلي
ذمم مشتركين اعتياديين غير منزليين
ذمم مشتركين اعتياديين دوائر حكومية
ذمم مشتركين اعتياديين منزلي موظف
ذمم مشتركين القطاع التجاري
ذمم مشتركين العدادات المؤقته
ذمم مشتركين قطاع االتصاالت
ذمم مشتركين قطاع البنوك
ذمم مشتركين االذاعة والتلفزيون
ذمم مشتركين الفنادق
ذمم مشتركين صناعيون صغار
ذمم مشتركين صناعيون متوسطين
ذمم مشتركين مضخات مياه
ذمم مشتركين القطاع الزراعي
ذمم مشتركين انارة شوارع
ذمم مشتركين تجاري  /زراعي
ذمم مشتركين القوات المسلحة االردنية
ذمم قطاع زراعي ثالثي التعرفة
ذمم مشتركين سيارات شحن
ذمم مشتركين المستشفيات الخاصة
مجموع ذمم مشتركين مبيعات الطاقة
فوائد تأخير
ذمم مدينة متفرقة
ذمم دوائر حكومية – مشاريع انارة اخرى
ذمم بلديات
ذمم موظفين

800ر554ر28
101ر85
867ر914ر11
781ر54
948ر578ر8
887ر244
616ر927ر1
307ر69
065ر68
310ر20
404ر707ر1
685ر699ر4
154ر135ر29
477ر168ر3
553ر575ر9
038ر192
637ر993ر6
755ر944ر1
799ر4
186ر36
370ر976ر108
879ر496ر33
466ر274
596ر917
518ر1
583ر543

723ر228ر26
749ر113
902ر828ر12
954ر65
745ر338ر8
783ر226
324ر569ر1
747ر108
488ر37
805ر24
402ر570ر1
736ر667ر3
490ر744ر70
893ر417ر3
300ر358ر12
391ر157
374ر589ر18
718ر591ر1
579ر4
503ر49
606ر694ر161
970ر258ر27
828ر294
725ر329ر2
542ر178

ينزل :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

412ر210ر144
(817ر133ر)6

671ر756ر191
(188ر070ر)5

595ر076ر138

483ر686ر186

* يتم احتساب فوائد التأخير على المبالغ المستحقة الدفع من الدوائر والمؤسسات الحكومية لفترة تزيد عن  30يوم من تاريخ استالم
الفاتورة بنسبة  ٪1شهريا وبحد اقصى  ٪9سنويا من قيمة المبالغ المستحقة.
فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
2019
دينـ ــار
رصيد بداية السنة
المخصص للسنة
- 18 -

2018
دينـ ــار

188ر070ر5
629ر063ر1

238ر624ر3
950ر445ر1

817ر133ر6

188ر070ر5
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في  31كانون األول:

ذمم غير مستحقة
دين ــار
2019
2018
()10

899ر747ر36
447ر936ر45

90 – 61
يوم
دين ــار

60 – 1
يوم
دين ــار
566ر837ر12
286ر905ر12

788ر440ر9
870ر168ر10

أكثر من
 90يوم
دين ــار

المجموع
دين ــار

342ر050ر595 79ر076ر138
880ر675ر483 117ر686ر186

نقد وأرصدة لدى البنوك

يمثل النقد وارصدة لدى البنوك في قائمة المركز المالي مايلي:

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

471ر20
408ر3

634ر31
261ر271

879ر23

895ر302

يمثل النقد وما في حكمه لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية مايلي:

نقد وأرصدة لدى البنوك
بنوك دائنة
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2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

879ر23
(047ر263ر)37

895ر302
(823ر404ر)32

(168ر239ر)37

(928ر101ر)32

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()11

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع –
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 000ر000ر 8سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.
إحتياطي إجباري –
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪10خالل السنوات وهو غير قابل

للتوزيع على المساهمين .تستطيع الشركة التوقف عن تحويل مبالغ لالحتياطي اإلجباري عندما يبلغ رصيده  ٪25من راس المال

المصرح به.
إحتياطي إختياري –
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن  ٪20خالل السنوات وهو
قابل للتوزيع على المساهمين.

أرباح موزعة –
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  10نيسان  2019على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  ٪75من
رأس المال وبمبلغ اجمالي 000ر000ر 6دينار كأرباح للمساهمين.
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد بتاريخ  10نيسان  2018على توصية مجلس االدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
 ٪70من رأس المال وبمبلغ إجمالي 000ر600ر 5دينار كأرباح للمساهمين.
()12

مساهمات مشتركين مقبوضة مقدما

يمثل هذا البند المبالغ المستلمة مقدما من المشتركين لقاء تنفيذ مشاريع مساهمات المشتركين ،حيث تقوم الشركة باقفال هذا البند بعد
اتمام المشروع في بندي مطلوبات مساهمات المشتركين وفائض مساهمات المشتركين.
()13

فائض مساهمات المشتركين

يمثل هذا البند صافي ايرادات مساهمات المشتركين حيث يتم االعتراف بالفرق بين المبالغ المستلمة من مساهمات المشتركين وتكلفة
تلك المشاريع المنجزة والممولة من قبلهم ،هذا وتقوم الشركة باطفاء هذا الفائض بنسبة  ٪4سنويا.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()14

مخصص تعويض نهاية الخدمة

إن الحركة على القيمة الحالية لمخصص تعويض نهاية الخدمة كما يلي:
2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

الرصيد في بداية السنة
المحمل على السنة
المدفوع خالل السنة

095ر122ر4
449ر666
(895ر)318

729ر871ر2
699ر779ر1
(333ر)529

الرصيد في نهاية السنة

649ر469ر4

095ر122ر4

إن تفاصيل مخصص تعويض نهاية الخدمة المحمل على السنة كما يلي:
2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

الفائدة على اإللتزام
كلفة الخدمة الحالية

791ر296
658ر369

415ر252
284ر527ر1

مصروف السنة

449ر666

699ر779ر1

تم توزيع مخصص تعويض نهاية الخدمة المحمل على السنة كما يلي:
2019
دينـ ــار
المصاريف اإلدارية والعمومية
ما تم رسملته على مشاريع تحت التنفيذ

2018
دينـ ــار

000ر500
449ر166

819ر394ر1
880ر384

449ر666

699ر779ر1

إن االفتراضات االكتوارية األساسية المستخدمة لتحديد قيمة مخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما يلي:

معدل الخصم*

معدل الوفيات
معدل الزيادة السنوية للرواتب
معدل االستقاالت
نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي المطروحة من تعويض
نهاية الخدمة للموظف
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2019

2018

27ر٪5
12ر٪0
٪5
٪7

2ر٪7
12ر٪0
٪5
٪7

٪8

٪8

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
يوضح الجدول التالي التغيرات الممكنة في القيمة الحالية لتعويض نهاية الخدمة كما في  31كانون األول نتيجة التغير بمقدار  ٪1في
معدل الخصم ومعدل زيادة الرواتب ومعدل االستقاالت:

األثر على القيمة
الحالية لمخصص
تعويض نهاية الخدمة
2019
دينار

الزيادة بمقدار  ٪1في معدل

(608ر)341
563ر67
(745ر)71

الخصم
الزيادة في الرواتب
االستقاالت

األثر على القيمة
الحالية لمخصص
تعويض نهاية الخدمة
2019
دينار

النقص بمقدار  ٪1في معدل

الخصم
الزيادة في الرواتب
االستقاالت
()15

758ر425
(563ر)67
745ر71

قرض طويل األجل

قامت الشركة خالل شهر أيار  2015بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك األردني الكويتي بمبلغ 000ر000ر 28دينار متضمنة فترة سماح
لمدة ثالث سنوات من تاريخ أول سحب وذلك لغايات تمويل مشاريع الشركة الرأسمالية والتشغيلية .تم استغالل كامل مبلغ القرض خالل
عام .2015
يسدد القرض بموجب  18قسط نصف سنوي بقيمة 555ر555ر 1دينار للقسط ماعدا القسط األخير بمبلغ 565ر555ر 1دينار.
تستوفي فائدة بمقدار سعر الفائدة الساري على فائدة اإليداع لدى البنك المركزي األردني مضافا إليه نسبة هامش 65ر ٪2كحد أقصى،
بحيث يكون الحد األدنى لسعر الفائدة اإلجمالي هو 3ر ٪5سنويا.
إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القرض هي كما يلي:
السنة
2020
2021
2022
2023
2027-2024

المبلغ
دين ـ ــار
110ر111ر3
110ر111ر3
110ر111ر3
110ر111ر3
340ر333ر9

780ر777ر21
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()16

تأمينات نقدية للمشتركين

يمثل هذا البند المبالغ المستلمة من المشتركين كتأمينات نقدية مقابل خدمات توصيل الكهرباء وذلك بناء على تعليمات تكاليف
التوصيل الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

()17

ذمم دائنة

شركة الكهرباء الوطنية -مشتريات الطاقة
شركة الكهرباء الوطنية -فوائد التأخير
شركة البادية لتوليد الطاقة – مشتريات طاقة متجددة
شركة كهرباء الوطنية – فرق أسعار الوقود
شركة المصادر الخضراء لتوليد الطاقة-مشتريات الطاقة المتجددة
ذمم موردين
البلديات -رسوم نفايات
و ازرة المالية -رسوم تلفزيون
فلس الريف
أخرى

()18

أرصدة دائنة أخرى

أمانات طلبات اشتراكات غير منفذة
امانات بدل طلب ربط نظم مصادر طاقة متجددة
رسوم تمديدات مشتركين مقبوضة مقدما
أمانات عامة
أمانات مشتركين
أمانات المكاتب البريدية
أمانات دوائر حكومية – مشاريع
أمانات ضريبة المبيعات
مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة
ذمم دائنة – صندوق التأمين الصحي
مبالغ مستحقة للمتعهدين
أرباح مساهمين قيد التوزيع
أمانات مستودع تالف
أخرى
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2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

447ر194ر89
297ر617ر36
643ر625
762ر375ر9
450ر175
628ر632ر4
098ر112ر1
724ر397ر1
900ر483
266ر166

284ر658ر132
138ر417ر29
124ر317
948ر007ر15
610ر137
143ر445ر3
414ر255ر4
468ر727ر1
311ر82

215ر781ر143

440ر048ر187

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

526ر29
451ر280
985ر311
658ر261
319ر944ر1
185ر380
092ر65
209ر72
000ر55
276ر836ر2
176ر440
129ر129ر1
422
870ر618

912ر28
400ر168
256ر312
113ر119
364ر242ر1
247ر156
810ر44
723ر46
000ر55
645ر490ر2
288ر839
630ر404ر1
055ر995
997ر526

298ر425ر8

440ر430ر8

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()19

بنوك دائنة

يمثل هذا البند رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة من عدة بنوك محلية بسقوف وقدرها 000ر000ر 62دينار وتحمل
متوسط سعر فائدة وعمولة 5ر ٪6سنويا (63 :2018ر.)٪6
()20

مخصصات مختلفة

تمثل المخصصات الظاهرة في قائمة المركز المالي مايلي:
مخصص

اجازات الموظفين
دينـ ــار

صندوق الخدمة
االجتماعية
دينـ ــار

الرصيد في بداية السنة

192ر913

090ر47

المدفوع خالل السنة

(317ر)36

-

المحمل على السنة*

الرصيد في نهاية السنة

448ر202

323ر079ر1

2019

مخصص
قضايا

دينـ ــار

336ر423
-

081ر17

336ر423

171ر64

2018
المجموع

المجموع

دينار

دينـ ــار

618ر383ر1

991ر197ر1

(317ر)36

(241ر)49

529ر219

830ر566ر1

868ر234

618ر383ر1

* يتضمن بند المحمل على السنة مصاريف تم رسملتها بمبلغ 990ر 46دينار (529 :2018ر 46دينار).
()21

ضريبة الدخل

موجودات ضريبية مؤجلة-
يمثل هذا البند الموجودات الضريبية المؤجلة والناتجة عن الفروقات المؤقتة بين الربح الضريبي والربح المحاسبي.
إن الحركة على بند الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

الرصيد في بداية السنة
التغير خالل السنة

070ر310ر1
453ر302

810ر968
260ر341

الرصيد في نهاية السنة

523ر612ر1

070ر310ر1
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
مخصص ضريبة الدخل-
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

2018
دينـ ــار

2019
دينـ ــار

الرصيد في بداية السنة
ضريبة الدخل للسنة
ضريبة الدخل المدفوعة

950ر526ر2
471ر694ر1
(220ر051ر)3

965ر962ر1
340ر658ر2
(355ر094ر)2

الرصيد في نهاية السنة

201ر170ر1

950ر526ر2

فيما يلي تفاصيل ضريبة دخل السنة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل وتسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

الربح المحاسبي قبل الضريبة
ايرادات غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا

549ر944ر4
(971ر)968
241ر300ر2

083ر997ر7
(232ر373ر)1
564ر452ر4

الربح الضريبي

819ر275ر6

415ر076ر11

ضريبة دخل السنة
موجودات ضريبية مؤجلة مكونة خالل السنة

471ر694ر1
(453ر)302

340ر658ر2
(260ر)341

ضريبة الدخل للسنة

018ر392ر1

080ر317ر2

٪27
15ر٪28

٪24
98ر٪28

نسبة ضريبة الدخل القانونية
نسبة ضريبة الدخل الفعلية

تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  .2018إن نسبة
ضريبة الدخل القانونية للشركة هي  ٪24باإلضافة الى  ٪3تستحق كضريبة مساهمة وطنية بحسب قانون الضريبة رقم ( )38لسنة 2018
والذي تم تطبيقه في األول من كانون الثاني .2019
تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  .2014إن نسبة
ضريبة الدخل القانونية للشركة هي .٪24
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام  .2017لم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة وتدقيق بيانات
عام  2018حيث تم قبولها ضمن نظام العينات.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()22

جهات ذات عالقة

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والشركة األم وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي هم فيها مالك رئيسيين .يتم
اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة بقائمة المركز المالي:
2019
دينـ ــار
مبالغ مستحقة الى شركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولية (شركة شقيقة)
مبالغ مستحقة الى شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة (الشركة األم)

فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات العالقة:
مشتريات من شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة (الشركة االم)
مشتريات من شركة صناعة المعدات الكهربائية (شركة شقيقة)

2018
دينـ ــار

759ر46
698ر13

322ر249
249

457ر60

571ر249

813ر597ر2
442ر121

335ر240
148ر466

فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة بقائمة الدخل الشامل:

تنقالت ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة

2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

260ر320

905ر317

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع اخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للشركة:

رواتب ومكافآت
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دينـ ــار

2018
دينـ ــار

098ر587

334ر546
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()23

اجمالي الربح

تمثل مبيعات الطاقة مبيعات الشركة لجميع المشتركين بكافة تصنيفاتهم وتمثل تكلفة شراء الطاقة مشتريات الطاقة من شركة الكهرباء
الوطنية ومصادر الطاقة المتجددة.
يتم تحديد سعر تعرفة البيع من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حيث تم تعديل تعرفة البيع بالنقص لكافة شرائح مشتركين قطاع
االتصاالت والمستشفيات الخاصة في شهر كانون الثاني لسنة .2019
يتم شراء الطاقة من قبل شركة الكهرباء الوطنية ومصادر الطاقة المتجددة ويتم تحديد تعرفة الشراء من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن حيث تم تعديل تعرفة الشراء بالزيادة خالل شهر كانون الثاني وشهر تشرين الثاني وشهر كانون األول لسنة .2019

()24

(مصاريف) ايرادات تشغيلية أخرى ،بالصافي

2019
دينـ ــار

رسوم تمديدات المشتركين
رسوم تمديدات البلديات
أجور عدادات
رسوم متفرقة
أجور ورش
صافي خسائر مشاريع مساهمات فلس الريف المنجزة
صافي خسائر مشاريع مساهمات المشتركين المنجزة
رسوم ايصال التيار الكهربائي
رسوم استبدال عدادات
أخرى
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2018
دينـ ــار

373ر983
515ر9
714ر457ر1
407ر317
932ر28
(139ر155ر)1
(422ر400ر)2
134ر422
969ر17
842ر8

084ر162ر1
047ر8
366ر515ر1
790ر150
357ر43
(515ر)354
(230ر)704
394ر372
587ر14
937ر11

(675ر)309

817ر219ر2

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()25

مصاريف إدارية وعمومية

2019
دينـ ــار

رواتب وملحقاتها
منافع الموظفين
مصاريف تعويض نهاية الخدمة للموظفين
مصاريف االجازات
مصاريف الصيانة
سيارات مستأجرة
قرطاسية ومطبوعات وصحف واعالنات
طوابع
تعويضات
مصاريف التمديدات
مصاريف التأمين
مصاريف السيارات
مصاريف بريد وهاتف وفاكس
تنقالت ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة
تنظيف وحراسة مباني الشركة
مصاريف الكهرباء والمياه والتدفئة
رسوم وأتعاب قانونية
أتعاب مهنية
اشتراك مؤتمرات وندوات
رخص ورسوم حكومية
رسوم رخص التوزيع
ايجارات
مصاريف كمبيوتر
مصاريف الضيافة
نفقات وجبات طعام الموظفين في موقع العمل
عمولة تحصيل -مكاتب بريدية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
نفقات دعم المجتمع المحلي
استهالكات حق استخدام األصول
تكاليف تمويل
أخرى

ينزل:

2018
دينـ ــار

676ر544ر18
633ر844ر1
449ر666
448ر202
176ر450
680ر274ر1
438ر294
283ر427
665ر297
028ر678
651ر397
644ر545
438ر171
600ر39
757ر559
362ر163
204ر625
390ر26
019ر40
670ر31
984ر337
994ر68
688ر50
378ر70
419ر9
386ر392
629ر063ر1
360ر14
515ر100
227ر51
234ر118

652ر494ر17
787ر796ر1
699ر779ر1
733ر219
741ر491
747ر345ر1
843ر284
333ر381
664ر434
075ر721
924ر337
202ر536
023ر177
600ر39
485ر465
132ر152
483ر413
048ر23
641ر48
542ر30
738ر302
075ر190
782ر54
341ر56
795ر7
220ر371
950ر445ر1
350ر6
038ر84

025ر559ر29

643ر693ر29

(754ر554ر)4
(449ر)166
(266ر)935
(990ر)46

(694ر424ر)4
(880ر)384
(238ر064ر)1
(529ر)46

مجموع المصاريف المرسملة على مشاريع تحت التنفيذ *

(459ر703ر)5

(341ر920ر)5

المحول لمصاريف األنشطة غير األساسية

(011ر)307

(196ر)297

555ر548ر23

106ر476ر23

رسملة
رسملة
رسملة
رسملة

الرواتب وملحقاتها
مصاريف تعويض نهاية الخدمة
مصاريف ادارية وتشغيلية
مصاريف اجازات الموظفين

* يتم رسملة هذه المصاريف على مشاريع تحت التنفيذ حسب النسب المتفق عليها في نظام ميركادوس.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()26

استهالكات واطفاءات

ان تفاصيل بند االستهالكات واالطفاءات الظاهر في قائمة الدخل الشامل كما يلي:
2019
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )3
إطفاء قضايا التعارضات (إيضاح )5
استهالك موجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف (إيضاح )4
ينزل :إطفاء مطلوبات مساهمات المشتركين وفلس الريف

792ر823ر9
477ر27
905ر750ر5
(905ر750ر)5

271ر241ر9
441ر30
467ر271ر5
(467ر271ر)5

االستهالك واإلطفاء

269ر851ر9

712ر271ر9

تم توزيع االستهالكات واإلطفاءات كما يلي:
2019
دينـ ــار
االستهالكات واإلطفاءات الظاهرة في قائمة الدخل الشامل
استهالكات األنشطة غير األساسية

()27

2018
دينـ ــار

945ر725ر9
324ر125

171ر160ر9
541ر111

269ر851ر9

712ر271ر9

الربح من النشاط االساسي

بناء على رخصة التوزيع وتزويد الكهرباء الممنوحة للشركة بتاريخ  30حزيران  2008من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يتم
تحديد العائد السنوي من االنشطة االساسية قبل تنزيل الضريبة من قاعدة الموجودات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة
والمعادن .قامت ادارة الشركة باحتساب العائد أعاله حيث كان عجز عن معدل العائد المحدد بالرخصة لسنة  2019مبلغ
758ر274ر 2دينار وبذلك تصبح القيمة المتراكمة حتى نهاية سنة  2019صافي عجز متراكم بمبلغ 014ر664ر 11دينار ويتم
معالجة هذا العجز من خالل عملية تحديد التعرفة لفترة التعرفة القادمة وضمن منهجية تحديد التعرفة الواردة في الرخصة الممنوحة
ويكون مبلغ العجز خاضع للمراجعة والتعديل من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تماشيا مع ما ورد بالرخصة.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()28

ايرادات األنشطة غير األساسية

2019
دينـ ــار

ايرادات تحصيل رسوم التلفزيون
ايرادات تحصيل رسوم النفايات
ايرادات صيانة إنارة الشوارع
ايرادات تعويضات أضرار
ايرادات مباني مؤجرة
ايرادات نسخ عطاءات
ايرادات غرامات تأخير
ايرادات مبيعات مستودع تالف (ممتلكات ومعدات)
ايرادات تأجير األعمدة
إيرادات فوائد تأخير ايداع البريد
ايرادات فرق العملة
ايرادات إطفاء فائض مساهمات المشتركين لغاية  2تموز 2008
إيرادات استشارات مصادر الطاقة المتجددة
ايرادات اخرى

()29

مصاريف األنشطة غير األساسية

414ر320
684ر626ر1
578ر140
041ر420
024ر1
120ر23
492ر212
193ر236ر1
288ر211
645ر60
340ر12
685ر270
984ر528
231ر25

525ر308
024ر562ر1
071ر246
598ر499
024ر1
115ر33
047ر205
084ر183
395ر208
846ر78
288ر14
685ر270
986ر298
291ر26

719ر089ر5

979ر935ر3

2019
دينـ ــار

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
تكلفة صيانة انارة الشوارع
تكلفة مبيعات مستودع تالف (ممتلكات ومعدات)
تبرعات
خسائر فروقات عمالت أجنبية
مصاريف اعضاء مجلس االدارة
حوافز أنشطة غير أساسية
أخرى

يضاف :حصة األنشطة غير األساسية من المصاريف المشتركة
حصة األنشطة غير األساسية من مصاريف االستهالك

2018
دينـ ــار

2018
دينـ ــار

348
153ر117
781ر726ر1
592ر62
724ر2
660ر280
492ر122
955ر10

223
319ر114
347ر175
876ر96
897ر25
265ر277
004ر74
401

705ر323ر2

332ر764

011ر307
324ر125

196ر297
541ر111

040ر756ر2

069ر173ر1
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()30

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

ربح السنة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهم)
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

2019

2018

531ر552ر3
000ر000ر8

003ر680ر5
000ر000ر8

فلس /دينار

فلس /دينار

0/444

0/710

إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم.
()31

القطاعات التشغيلية

تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة للشركة تتأثر بشكل جوهري باختالف الخدمات
لتلك القطاعات .إن هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة والتي يتم
قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة.
يتم تنظيم الشركة ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال التالية حسب مبيعات الطاقة:
2019
دينـ ــار
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات
مبيعات

134

مشتركين اعتياديين منزلي
مشتركين اعتياديين غير منزليين
مشتركين اعتياديين دوائر حكومية
مشتركين اعتياديين منزلي موظف
مشتركين القطاع التجاري
مشتركين العدادات المؤقته
مشتركين قطاع االتصاالت
مشتركين قطاع البنوك
مشتركين االذاعة والتلفزيون
مشتركين الفنادق
مشتركين صناعيون صغار
مشتركين صناعيون متوسطين
مشتركين مضخات مياه
مشتركين القطاع الزراعي
مشتركين انارة شوارع
مشتركين تجاري  /زراعي
مشتركين القوات المسلحة االردنية
فروقات االستهالك
قطاع زراعي ثالثي التعرفة
المستشفيات الخاصة
سيارات الشحن الكهربائي
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2018
دينـ ــار

954ر995ر90
730ر027ر1
032ر104ر23
805ر246
026ر907ر31
524ر552
676ر928ر5
148ر924ر1
412ر199
055ر160
762ر010ر7
359ر089ر17
545ر419ر29
193ر923ر15
085ر644ر16
682ر841
611ر954ر8
376ر434ر1
448ر637ر7
963ر417
524ر53

347ر236ر85
379ر208ر1
593ر217ر22
486ر226
950ر061ر33
493ر519
910ر600ر8
168ر938ر1
091ر206
654ر146
556ر893ر6
239ر595ر17
016ر847ر25
494ر165ر17
463ر235ر16
397ر749
080ر995ر8
361ر337ر1
704ر550ر6
563ر203
158ر40

910ر472ر261

102ر975ر254

شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
تقوم إدارة الشركة بمراقبة مبيعات قطاعات األعمال بشكل منفصل ألغراض تقييم األداء .يتم تقييم األداء القطاعي بناء على المبيعات
لكل قطاع.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة
بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية أخرى .علما ان جميع القطاعات التشغيلية مرتبطة في قطاع جغرافي واحد وهو منطقة شمال
المملكة األردنية الهاشمية.

()32

تعهدات والتزامات محتملة

كفاالت واعتمادات -
على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية واعتمادات مستندية بمبلغ 844ر 236دينار (:2018
635ر038ر 1دينار).
قضايــا -
إن الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا بمبلغ 091ر 171دينار تتمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها ،وبرأي إدارة الشركة
ٍ
كاف لمواجهة
ومستشارها القانوني فإن المخصص المسجل لهذه القضايا البالغ 336ر 423دينار (336 :2018ر 423دينار)
االلتزامات التي قد تنجم عن تلك القضايا والمطالبات.
الخالف مع شركة الكهرباء الوطنية –
تطالب شركة الكهرباء الوطنية (مزود الشركة بالطاقة) بمبلغ 881ر 721دينار والذي يمثل فرق في فوائد التأخير وتعتقد الشركة
ومستشارها القانوني بأنه لن يترتب على الشركة أية التزامات وفقا لما ورد بالتعرفة الكهربائية (تعرفة الجملة) الصادرة عن هيئة تنظيم
قطاع الطاقة والمعادن والملزمة بالتطبيق من قبل الطرفين.
تعهدات اإليجار التشغيلي -
الشركة كمؤجر
تؤجر الشركة بعض مكاتبها الصغيرة وفقا لعقود مدتها سنة أو أقل .بلغ الحد األدنى لإليجارات التي سيتم استالمها مستقبال كما في 31
كانون األول كما يلي:

2019
دينـ ــار
024ر1

لغاية سنة

2018
دينـ ــار
024ر1
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()33

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة -
إن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل البنوك الدائنة والقروض.
تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على

الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير.

يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى

المؤثرة ثابتة.
- 2019
العمل ــة

الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على ربح
السنة قبل الضريبة
دين ــار

50

(085ر)295

دينار أردني
- 2018
العمل ــة

الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة)

األثر على ربح
السنة قبل الضريبة
دين ــار

50

(954ر)284

دينار أردني
في حال هناك تغير سلبي للمؤشر يكون األثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
مخاطر اإل ئتمان -

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين والجهات األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة.
ترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل
مستمر .كما تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.

تقوم الشركة بتقديم خدماتها لعدد كبير من العمالء إال أن الحكومة تمثل ما نسبته أكثر من  ٪64من الذمم المدينة كما في  31كانون
األول .2019
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
مخاطر السيولة -
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر السيولة النقدية من تحصيل الذمم والتسهيالت البنكية.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية

الحالية:

 31كانون األول 2019

عند الطلب
دينــار

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
قرض طويل األجل
بنوك دائنة

778ر349ر39

تأمينات نقدية للمشتركين

374ر094ر49

التزامات عقود إيجار
المجموع

152ر444ر88

من سنة
حتى  5سنوات
دينــار

أكثر
من  5سنوات
دينــار

من شهر
إلى  12شهر
دينــار

215ر781ر143
887ر194ر6
382ر044ر19
053ر360ر4
-

572ر250ر3
-

000ر121

000ر660

155ر457ر382 154ر704ر19

المجموع
دينــار
215ر781ر143
887ر194ر6
007ر655ر26
778ر349ر39

-

374ر094ر49

-

000ر781

572ر250ر3

261ر856ر265

 31كانون األول 2018
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
قرض طويل األجل
بنوك دائنة

263ر553ر34

تأمينات نقدية للمشتركين

997ر578ر45

المجموع

260ر132ر80

440ر048ر187
934ر117ر6
700ر263ر20
369ر658ر4
-

-

355ر692ر6
-

743ر824ر700 197ر263ر20

355ر692ر6

440ر048ر187
934ر117ر6
424ر614ر31
263ر553ر34
997ر578ر45
058ر913ر304

مخاطر العمالت -
إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي

(41ر 1دوالر لكل دينار) ،وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية.
()34

القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من النقد وأرصدة لدى البنوك وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذمم المدينة
وبعض األرصدة المدينة األخرى .تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
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شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2019
()35

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة
ويعظم حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت
على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري واالحتياطي االختياري واألرباح المدورة
والبالغ مجموعها 581ر379ر 15دينار كما في  31كانون األول 050 :2018( 2019ر827ر 17دينار).
()36

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذ ة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه ،وستقوم الشركة
بتطبيق هذه التعديالت ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا شامال لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير
المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين
المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل
خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  2021مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
( .)17ال تتوقع الشركة ان ينتج أثر من تطبيق هذا المعيار.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3اندماج األعمال لمساعدة
المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .وتوضح هذه
التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير
موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتحديد تعريفات
األعمال والمخرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
نظر ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن ينتج
ا
أثر على الشركة من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم
( -)8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح
جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ،تأثير
بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي
توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية للشركة.
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