
1 
 

 

 

 شركة كھرباء محافظة اربد

 

  سیاسة االفصاح والشفافیة
 

من مھام ومسؤولیات مجلس االدارة الصادرة  )/ك٥صادرة باالستناد الى المادة رقم (
بموجب قرار  هوالمقر، ٢٠١٧بموجب تعلیمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لعام 

 .٢٢/٥/٢٠١٧) تاریخ ١٤٦/٢٠١٧مجلس مفوضي ھیئة االوراق المالیة رقم (

قرار رقم ، ) ٧٩٢/٢/٢٠١٨رقم ( والصادرة عن مجلس إدارة الشركة بجلستھ الثانیة 
تاریخ  ٣٩٢٢/ ٢/٥/ ١رقم  بالكتاب الصادر ٢٠١٨/ ٢/ ٢٦) تاریخ ٩٢٤/٢/٢٠١٨(
٥/٣/٢٠١٨. 

والمقره ١٤/٣/٢٠١٩) تاریخ ٢/٢٠١٩الحوكمة بجلستھا رقم (والمعدلة من قبل لجنة 
 .  ٢٠١٩ /١٤/٣تاریخ  ٨٠٤/٣/٢٠١٩رقم من مجلس إدارة الشركة بجلستھ الثالثھ 
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 قائمة المحتویات

رقم  الموضوع 
 الصفحة

  

 ٣ المقدمة 

 ٣ تعاریف 

 ٣  ھدف السیاسة 

 ٣  الشفافیة 

 ٣  التطبیق  نطاق

 ٤  وسائل االفصاح

 ٤ مسؤولیة االفصاح 
 ٨-٤  المعلومات المراد االفصاح عنھا 

 ٦    دوریة مراجعة وتحدیث البیانات 
 ٦ اعتماد السیاسة 
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 سیاسة االفصاح والشفافیة
 

 .  ٢٠١٨/ ٣/ ٥ ) ویعمل بھا إعتباراً من تاریخ االفصاح والشفافیة بالشركةتسمى ھذه السیاسة (سیاسة 
 

 مقدمة 

یعتبر اإلفصاح والشفافیة من أھم مبادئ شركة كھرباء اربد المساھمة العامة المحدودة والتي تھدف إلى تمكین 
 .المساھمین من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافیة وعدالة 

 
 التعریفات 

 الشركة     شركة كھرباء محافظة إربد 
 مجلس إدارة الشركة  المجلس    

 اللجنة       لجنة الحوكمة المنبثقھ عن مجلس االدارة 
االفصاح   ھو اظھار المعلومات الالزمة عن الشركة وتوفیرھا بما یضمن حصول جمیع االطراف ذات العالقة 

 من أصحاب المصالح علیھا بنفس الوقت  
واقع الحقیقي للشركة دون ھي االفصاح عن كافة المعلومات المالیة وغیر المالیة التي تعكس ال  الشفافیة 

 نقصان او زیادة  وبشكل صریح وواضح .
 

 ھدف السیاسة 

من أجل تھدف سیاسة االفصاح الى قیام الشركة باإلفصاح عن كافة المعلومات الجوھریة بالطریقة المناسبة 
التنفیذیة من أصحاب المصالح وھم (مجلس االدارة واالدارة تحقیق العدالة لجمیع االطراف ذات العالقة 
 . والموظفین ، المساھمین ، العمالء ، الموردین)

 
 الشفافیة 

تعھد الشركة عند تقدیم المعلومة بان تكون ت  عنھا لضمان شفافیة المعلومة المقدمة والتي یتم االفصاح
 . ، علماً بأن الشركة مسؤولھ عن المعلومة المفصح عنھا المعلومات حقیقیھ وتمثل الواقع 

 

 نطاق تطبیق سیاسة االفصاح 

 . یتم تطبیق سیاسة االفصاح على جمیع العاملین بالشركة وكذلك أعضاء مجلس االدارة 
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 وسائل االفصاح 

، سیتم االفصاح عن معلومات الشركة من خالل موقع الشركة االلكتروني ، ھیئة االوراق المالیة والبورصة 
مساھم  أليالى حق الحصول على المعلومة من خالل إیجاد الیة  باإلضافةالتقریر السنوي ، تقریر االستدامة ، 

او مستثمر او باحث بالحصول على معلومات عن الشركة یحیث یتقدم بطلب إلدارة الشركة ویزود بالمعلومات 
 بشرط ان ال تكون ھذه المعلومات محمیة .بھا التي یرغب 

 
 مسؤولیة االفصاح 

كات تعلیمات إفصاح الشر) من ٤قریره السنوي وفقا لما ورد في نص المادة (یقوم مجلس اإلدارة بإعداد ت
والمنبثقھ عن المادة  ٢٠١٧وتعدیالتھا لعام  ٢٠٠٤المصدرة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق لعام 

 ویجب أن یحتوي التقریر على اآلتي: ، ٢٠١٧و ٢٠٠٢قانون ھیئة االوراق المالیة لعام من /ف) ١٢(
 

 المعلومات المراد االفصاح عنھا 

  -اما ان تكون افصاحات :
اإلفصاح عن األمور  والربعیة  والبیانات المالیة السنویة  عناإلفصاح الدوري افصاحات مالیة تتمثل  - أ

 الجوھریة واألحداث الھامة .
  -االفصاحات غیر المالیة وتتمثل في : - ب

 اھداف الشركة الرئیسة -١
 تركیبة اعضاء مجلس االدارة -٢
 مكونات اعضاء مجلس االدارة (أعضاء تنفیذین وغیر تنفیذین ، وأعضاء مستقلین ). -٣
 استناداً  التقریر السنوي للشركة والذي یكون شامل لكافة بیانات االفصاح المطلوبة االفصاح عنھا -٤

 ) ٧٦٩قانون ھیئة االوراق المالیة رقم (الصادرة بموجب /ب ،ھـ ) من  تعلیمات االفصاح ٤للمادة (        
 -وھي : ،٢٠١٧وتعدیالتھ لعام  ٢٠٠٢لسنة         

 كلمة رئیس مجلس االدارة  - أ
  -یلي : تقریر مجلس اإلدارة والذي یتضمن ما - ب
 انشطة الشركة الرئیسیة ، أماكن الشركة الرئیسیة وحجم االستثمار الرأسمالي للشركة -١
 الشركات التابعة للشركة ان وجدت -٢
أسماء اعضاء مجلس االدارة ونبذه تعریفیة عن كل واحد منھم ، وكذلك اسماء ورتب اعضاء االدارة -٣

 العلیا للشركة ونبذه تعریفیة عن كل واحد منھم 
 اسماء كبار مالكي االسھم وعدد االسھم المملوكة لكل منھم مقارنة مع السنة السابقة -٤
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 نافسي للشركة ضمن قطاع نشاطھا الوضع الت-٥
 درجة االعتماد على الموردین محددین او رئیسین محلیا وخارجیاً.-٦
 الحمایة الحكومیة او االمتیازات التي تتمتع بھا الشركة او اي من منتجاتھا بموجب القوانین واالنظمة .-٧
مادي على الشركة او القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولیة وغیرھا التي لھا اثر -٨

 منتجاتھا .
 وبرامج التدریب  ومؤھالتھمد موظفیھا وفئاتھم الھیكل التنظیمي للشركة وعد-٩

 شركة ان وجدت .المخاطر التي تتعرض لھا ال-١٠
 االنجازات التي حققتھا الشركة (فنیة مالیة واداریة ).-١١
ة وال تدخل ضمن نشاط الشركة االثر المالي لعملیات ذات طبیعة غیر متكررة حدثت خالل السنة المالی-١٢

 . يالرئیس
وصافي حقوق المساھمین واسعار  الموزعةواالرباح  المحققةوالخسائر  لألرباحالسلسلة الزمنیة -١٣

 الشركة ایھما اقل . تأسیساالوراق المالیة وذلك لمدة خمس سنوات او منذ 
 .مالیة كة ونتائج اعمالھا خالل السنة التحلیل المركز المالي للشر-١٤
 خطة المستقبلیة للشركة لسنة قادمة على االقل .ال-١٥
 .مقدار اتعاب التدقیق للشركة والشركات التابعة -١٦
 عدد االوراق المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة ومن قبل اشخاص االدارة العلیا واقاربھم-١٧

 ( الزوجة واالوالد القصر فقط ). 
 .واشخاص االدارة العلیا المزایا والمكافات التي یتمتع بھا كل من رئیس واعضاء مجلس االدارة -١٨
 .التبرعات والمنح التي دفعتھا الشركة خالل السنة المالیة -١٩
العقود والمشاریع واالرتباطات التي عقدتھا الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او الشقیقة او الحلیفة -٢٠

 .دارة او اعضاء المجلس والمدیر العام او اي موظف في الشركة واقاربھم او رئیس مجلس اال
 .مساھمة الشركة في حمایة البیئة وخدمة المجتمع المحلي -٢١
االقرارات المطلوبة ویجب ذكرھا حرفیاً وحسب ما ھو وارد في تعلیمات االفصاح وعددھا ثالث  -٢٢

 -اقرارات وھي :
أمور جوھریة قد تؤثر على استمراریة الشركة خالل السنة یقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي  - أ

 المالیة التالیة.
یقر مجلس اإلدارة بمسؤولیتھ عن إعداد البیانات المالیة وتوفیر نظام رقابة فعال في الشركة . - ب
نقر نحن الموقعین أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبیانات الواردة في التقریر السنوي  - ت

مجلس االدارة ، المدیر العام ، المدیر المالي ).( وھم رئیس 

تغییر على عضویة أعضاء ( توزیع االرباح النقدیة ، زیادة راس مال الشركة ،  بـ اي أمور جوھریة أخرى تتعلق -جـ
 .مجلس االدارة 
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خالل مدة ال تزید على ثالثة ة االوراق المالیة بالتقریر السنوي للشركة ئوتزوید ھی بأعدادیقوم مجلس ادارة الشركة  -د

شھور من انتھاء السنھ المالیة ویجب أن یتضمن ما یلي، البیانات المالیة السنویة للشركة مدققة من مدققي حساباتھا 
 - مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل ما یلي :

 المیزانیة العامة .-
 حساب األرباح والخسائر .-
 ق النقدي .فقائمة التد-
 التغیرات في حقوق المساھمین .بیان -
 االیضاحات حول البیانات المالیة .-
اجراءات التدقیق قد تمت والمتضمنة بأن  تقریر مدقق حسابات الشركة حول البیانات المالیة السنویة للشركة-

 . بموجب ھذه التعلیمات  المعتمدةالتدقیق معاییروفق 
 

  )IFRSتھا المالیة وفق المعاییر الدولیة الخاصة بإعداد التقاریر المالیة ( الشركة بتنظیم حساباتھا واعداد بیاناتقوم  -ھــ
 .عن االمورالمالیة وغیر المالیة إلفصاح لاستخدام موقعھا االلكتروني على شبكة اإلنترنت بتقوم الشركة  -ـو
 عن سیاساتھا وبرامجھا تجاه المجتمع المحلي والبیئة. باإلفصاحالشركة تقوم  -ز

 
على رئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائھ أو المدیر العام للشركة أو مدقق حساباتھا الخارجي تحت طائلة المسؤولیة  -ح

 القانونیة تبلیغ الجھات الرقابیة المعنیة في حال وقوع أي مما یلي : 
مین أو إذا تعرضت الشركة ألوضاع مالیة أو إداریة سیئة أو تعرضت لخسائر جسیمة تؤثر في حقوق المساھ-١

 في حقوق دائنیھا .
قیام مجلس إداراتھا أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مدیرھا العام باستغالل صالحیاتھ ومركزه بأي صورة -٢

ع أي منھم عن عمل كانت لتحقق لھ أو لغیره أي منفعة بطریقة غیر مشروعة، ویسري ھذا الحكم في حال امتنا
 القیام بھ. یستوجب القانون

طوي على تالعب أو یعتبر دارة أو مدیرھا العام بأي عمل یناراتھا أو أي من أعضاء مجلس اإلقیام مجلس إد-٣
 اختالساً أو احتیاالً أو تزویراً أو إساءة ائتمان وبشكل یؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساھمیھا أو الغیر .

 باجراء عملیة المراجعة االولیة لھا ، وذلك    تقوم الشركة بنشر نتائج أعمالھا األولیة بعد قیام مدقق الحسابات   -ط
 خالل خمسة وأربعون یوماً من انتھاء السنھ المالیة كحد أقصى ویتم تزوید ھیئة االوراق المالیة بنسخھ عنھا .   
 -بحیث  تتضمن النتائج االولیة ما یلي :     

 صافي االیرادات -١
 ح المتوقع قبل الضریبة .بصافي الر-٢
 الدخل على االرباح المتوقعة .مخصص ضریبة -٣
 حقوق االقلیة في االرباح .-٤
 صافي الربح العائد لمساھمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضریبة وحقوق االقلیة .-٥
 ) اعاله مع السنة المالیة السابقة .٥-١ارقام مقارنة للبنود من (-٦
  خالصة عن أعمال الشركة خالل السنة المالیة .-٧
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بیانات السنویة بعد اقرارھا من قبل مجلس اداراتھا وفور صدور تقریر مدققي الحسابات علیھا على الشركة نشر ال -ي

وذلك قبل توزیعھا على المساھمین على أن یتضمن النشر أیضا خالصة وافیة عن تقریر مجلس االدارة وتقریر 
 لمالیة .مدققي حسابات الشركة ، وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شھور من انتھاء سنتھا ا

 
تقوم الشركة  باعالم ھیئة االوراق المالیة والبورصة دون ابطاء بأي وسیلة تحقق السرعة المطلوبة واصدار بیان  -ك

 علني فوراً عند توفر أي معلومة جوھریة وخاصة ما یلي : 
 التغیرات الھامة التي تطرأ على أي مما یلي : -١

 موجودات الشركة . - أ
 الشركة سواء كانت قصیرة االجل او طویلھ االجل وأي حجوزات على موجوداتھا .االلتزامات المترتبة على -ب
 ھیكل رأس المال . - ت
 التصنیف االئتماني للشركة إن وجد وأي تغییر یطرأ علیھ . - ث
 منتجات الشركة . - ج
 التغیرات في ملكیة اسھم الشركة التي تحدث تغییراً في السیطرة علیھا . - ح

ركة وإلغاء مثل ھذه الصفقات ، وتقییم مجلس االدارة لالثر المتوقع لھا على الصفقات الكبیرة التي تعقدھا الش-٢
 ربحیة الشركة ومركزھا المالي .

 العملیات ذات الطبیعة غیر المتكررة والتي قد یكون لھا اثر مادي على أرباح الشركة أو مركزھا المالي .-٣
 للشركة . رھا المتوقع على المركز الماليثالكوارث والحرائق والحوادث وأ-٤
 أي خسائر مادیة مفاجئة أثرت على المركز المالي للشركة مع بیان األسباب .-٥
قرارات مجلس االدارة الھامة التي قد تؤثر على أسعار األوراق المالیة المصدرة من قبلھا بما في ذلك القرارات -٦

 -المتعلقة بما یلي : 
 قائمة .اصدار أوراق مالیة جدیدة ، أو إطفاء أي أوراق مالیة  - أ

 التغیرات في االستثمارات الرأسمالیة أو على غایات الشركة وأسواقھا . - ب
 الشروع في االندماج . - ت
 توزیع األرباح . - ث
 شراء الشركة المصدرة ألسھمھا وأي تصرف بھا . - ج
 یة .یارالتصفیة االخت - ح
 قرارات الھیئة العامة للشركة . - خ
 یة وغیر عادیة .الدعوة الجتماعات الھیئة العامة للشركة سواء كانت عاد - د
تشكیل مجلس ادارة جدید للشركة واستقالة اي عضو من أعضاء مجلس االدارة ، وأسباب ذلك ، وقرارات  - ذ

مجلس االدارة بتعیین اعضاء جدد في المجلس ، او تسمیة ممثلین جدد في عضویة مجلس االدارة عن 
  مل من تاریخ حدوث ذلك .الشخص االعتباري ، او شغور مركز اي منھم ، وذلك خالل ثالثة ایام ع

 توقف الشركة أو أحد فروعھا أو مصانعھا أو الشركات التابعة لھا عن العمل وأسباب ذلك . - ر
الدعاوى التي اقامتھا أو أقیمت علیھا أو أي نزاعات قضائیة أو عمالیة والتي قد یكون لھا اثر مادي على  - ز

ك الدعاوي او النزاعات ، وأثرھا المتوقع على المركز المالي للشركة مع تزوید الھیئة بتقریر واف عن تل
 ربحیة الشركة ومركزھا المالي .
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      العلني ،  عن البیانبتقریر مفصل عن أي معلومة جوھریة مع نسخة االوراق المالیة ھیئة تقوم الشركة بتزوید  -١  -ل
 وذلك خالل أسبوع من حدوثھا .

 
یتعلق بمعلومة جوھریة تخص الشركة ، فعلى الشركة إصدار بیان إذا نشر في إحدى وسائل اإلعالم اي خبر  -٢

 علني فوراً یؤكد أو ینفي أو یصحح ذلك الخبر وتزوید الھیئة بنسخة من ذلك البیان .
 

أعضاء من أعضائھ الطبیعیین غیر التنفیذیین وتسمیة احدھما  خمسةیقوم مجلس ادارة الشركة بتشكیل لجنة تدقیق من   -م
 .تغییرات تحصل علیھا وأسباب ذلك  رئیساً للجنة ویتم إعالم ھیئة االوراق المالیة بذلك وبأي

 
ً برأیھا حول تقریر  -ن مع مراعاة أحكام قانون الشركات المعمول بھ تقوم الشركة  بتزوید ھیئة االوراق المالیة خطیا

الحسابات ، خالل أسبوعین من تاریخ استالمھا لذلك التقریر ، إذا تحفظ مدقق حسابات الشركة أو أبدى رأیاً  مدقق
اثار اي أن یبین أسباب ذلك بوضوح والبیانات المالیة السنویة ، داء الرأي في تقریره حول بمعاكساً أو امتنع عن إ

 راق المالیة بذلك  .لھذه األسباب على البیانات المالیة واعالم ھیئة االو
إذا تم انتخاب مدقق حسابات جدید للشركة ، أو تم تغییره خالل السنة ، أو شغر مكانھ ألي سبب تقوم الشركة وخالل  -س

 أسبوعین من تاریخ حدوث ذلك إعالم ھیئة األوراق المالیة بكتاب خطي متضمناً ما یلي : 
 

 بیان فیما إذا اعتذر المدقق عن القیام بمھمتھ وسبب ذلك .-١
 بیان فیما إذا ھناك خالف بین المدقق ومجلس إدارة الشركة .-٢
 بیان فیما إذا تضمن تقریر المدقق تحفظاً على البیانات المالیة للشركة خالل السنتین المالیتین السابقتین.-٣

 
 

 

 

 

 

لجنة الحوكمھ بجلستھا الثانیھ  بموافقةاضیفت المواد أرقام (د،ھـ،و،ز، ح،ط ،ي،ك،ل،م ، ن ، س) 
تاریخ  ٨٠٤/٣/٢٠١٩رقم ومصادقة مجلس إدارة الشركة بجلستھ الثالثھ ١٤/٣/٢٠١٩تاریخ 

١٤/٣/٢٠١٩  .  
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 دوریة مراجعة وتحدیث البیانات المفصح عنھا 

  -وباستمرار وحسب االتي :تقوم الشركة بمراجعة بیانات االفصاح وتحدیثھا 

 سنوي  التقریر السنوي  
 سنوي  تقریر االستدامة 

 ربعي ، سنوي ، وحسب مستجدات المعلومھ  ھیئة االوراق المالیة 
 كل ثالث شھور  تقاریر ربعیة

 شھري وتحدیث االخبار بشكل  یومي  الموقع االلكتروني 
 عند الحاجھ من الجھھ الطالبة  حق الحصول على المعلومة 

 
 

 اعتماد السیاسة 

) المنعقد  ٧٩٢/٢/٢٠١٨جلسة رقم ( ٢٠١٨تــــــم االعتماد مــن قبل مجلس اإلدارة في االجتماع الثاني لعام 

الدیوان  ) على أن یتم حفظ النسخة المعتمدة لدى أمین سر مجلس اإلدارة وقسم٢٦/٢/٢٠١٨بتاریــــخ (

، وتقوم لجنة الحوكمة بمراجعتھا بشكل دوري والتوصیة لمجلس إدارة الشركة بإجراء اي تعدیل المركزي 

 على السیاسة .
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