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 وائم المالية المرحلية المختصرةتقرير حول مراجعة الق

 كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةإلى مجلس ادارة شركة 

 األردنية الهاشمية المملكة –اربد 

 

 

 مقدمـة 

 

( كما  "الشركة")المساهمة العامة المحدودة المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة كهرباء محافظة اربد  راجعنا القوائم لقد

مل  وقائمة الدخل الشا 2021حزيران  30كما في  المختصرة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية 2021حزيران  30في 

للستة أشهر   المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحليةالمختصرة المرحلية 

المالية المرحلية المختصرة   لقوائمإن مجلس اإلدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه ا .المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها

. ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية  "التقارير المالية المرحلية" (34رقم )اسبة الدولي وفقا لمعيار المح

 المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

 

 جعة انطاق المر

 

ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة  ة المرحلية من قبل مدقق  "مراجعة المعلومات المالي 2410لقـد جرت مراجعتنا وفقا

الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص  

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير  

نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول  من 

 كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي تدقيق حولها. 

 

 النتيجة 

 

انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة  بناء على مراجعتنا لم تسترع

 .(34رقم ) النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
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 ها معة المختصرة وتقرأ ليمن هذه القوائم المالية المرح جزءا   12إلى رقم  1إليضاحات المرفقة من رقم  ر ا تعتب

 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
 المختصرة قائمة المركز المالي المرحلية

 2021حزيران  30كما في 
 

 إيضاحات  
 نحزيرا 30 

2021 
 كانون األول  31 

2020 
 دينــــار  دينــــار   

 )مدققــة(   )غير مدققة(    الموجودات
      - موجودات غير متداولة 

 129,652,780  130,307,834  3 ت عداوم ممتلكات 
 85,774,811  86,999,650   ف موجودات مساهمات المشتركين وفلس الري

 41,358  35,494   قضايا التعارضات  دفوعات م
 536,085  485,826   حق استخدام أصول 
 7,017,111  6,456,063   مشاريع تحت التنفيذ
 7,037,427  8,150,191   مخزون استراتيجي 

 1,819,336  2,100,788   موجودات ضريبية مؤجلة
 286,719  286,719   يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالق

   234,822,565  232,165,627 
      - موجودات متداولة 

 93,153,859  114,316,113   ذمم مدينة
 3,852,066  4,052,519   أرصدة مدينة أخرى

 3,403,246  5,064,462   مخزون 
 1,406,682  98,362  7 نقد وأرصدة لدى البنوك

   123,531,456  101,815,853 
 333,981,480  358,354,021   موع الموجودات جم
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      - حقوق الملكية 

 8,000,000  8,000,000  6 رأس المال المدفوع
 2,210,264  2,210,264  6 اجباري ي طاإحتي

 638,778  638,778   إحتياطي اختياري
 8,685,775  6,285,385   أرباح مدورة

 19,534,817  17,134,427   مجموع حقوق الملكية 
      
      - لوباتمطال

      مطلوبات غير متداولة 
 85,774,811  86,999,650   ف يفلس الرمطلوبات مساهمات المشتركين و 

 413,306  333,106   طويلة األجل التزامات عقود ايجار
 6,001,940  5,728,282   مشتركين مقبوضة مقدما مساهمات 

 78,122  -   فائض مساهمات المشتركين 
 4,853,868  5,659,213   مخصص تعويض نهاية الخدمة

 15,555,560  18,666,670  4 االجل  قرض طويل
 51,752,452  53,205,142   لمشتركين لمينات نقدية أت

   170,592,063  164,430,059 
      مطلوبات متداولة 

 92,729,780  103,529,363   ذمم دائنة
 3,111,110  -  4 الجزء المتداول من قرض طويل األجل 

 2,228,849  2,266,385   مصاريف مستحقة 
 138,139  107,002   جلصيرة األجار قاي قودامات ع تزال

 6,538,938  6,237,140   أرصدة دائنة أخرى
 39,682,671  54,768,073  7 بنوك دائنة

 270,685  213,465   فائض مساهمات المشتركين 
 1,893,659  2,138,181   مختلفة مخصصات 

 3,422,773  1,367,922   مخصص ضريبة الدخل 
   170,627,531  150,016,604 

 314,446,663  341,219,594   المطلوبات وع مجم
 333,981,480  358,354,021   ة والمطلوباتلكيالممجموع حقوق 

 



 

 ها معة المختصرة وتقرأ ليمن هذه القوائم المالية المرح جزءا   12إلى رقم  1إليضاحات المرفقة من رقم  ر ا تعتب

 شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة

 المختصرة قائمة الدخـل الشامل المرحلية

 ة(ققمد )غير 2021حزيران  30ية في المنته أشهر والستةللثالثة 

 
 

 حزيران  30 المنتهية في  أشهرللستة   حزيران  30 في  ةي شهر المنتهثة أللثال  

 2020 2021  2020 2021 ات إيضاح 

 دينــــار دينــــار  دينــــار دينــــار  

       

 119,468,953 125,794,942  56,831,301 63,043,288  مبيعات الطاقة 

 (103,126,229) (103,372,194)  (48,314,982) (47,692,832)  شراء الطاقة فة تكل

 16,342,724 22,422,748  8,516,319 15,350,456  الربح  مجمل

       

 576,200 275,556  82,851 (215,452)  ايرادات تشغيلية أخرى )مصاريف( 

 (11,353,246) (12,524,366)  (5,410,657) (6,111,329)  مصاريف ادارية وعمومية 

 (5,204,113) (5,644,435)  (2,605,288) (2,797,086)  ات ءاات واطفاستهالك

 (737,041) (830,381)  349,710 (55,216)  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 - (520,505)  - (389,258)  حركة مخصص مخزون بطيء ال

 (375,476) 3,178,617  932,935 5,782,115  من النشاط األساسي )الخسارة(  الربح

       

 1,499,363 1,612,313  766,008 871,456  اسية سأل اغير األنشطة ايرادات 

 3,252,098 2,070,404  1,836,678 1,122,753  نارةديد فواتير اإلتس خير فوائد تأإيرادات  

 (583,524) (331,244)  (425,256) (174,715)  شطة غير األساسية مصاريف األن 

 (1,602,838) (1,757,621)  (725,939) (904,763)    تمويل تكاليف

 (4,203,301) (2,100,946)  (2,470,920) (1,168,152)  ر الطاقة د فواتي ي تسدخير مصاريف فوائد تأ

 (1,638,202) (507,094)  (1,019,429) (253,421)  األساسيةمن االنشطة غير   ارة خسال

       

 (2,013,678) 2,671,523  (86,494) 5,528,694  الضريبة  الفترة قبل  )خسارة(  ربح

       

 - (1,071,913)  - (1,071,913) 5 دخل ضريبة ال

       

 (2,013,678) 1,599,610  (86,494) 4,456,781  ترة الف )خسارة(  ربح

       

 - -  - -  األخرى بنود الدخل الشامل 

 (2,013,678) 1,599,610  (86,494) 4,456,781  مجموع الدخل الشامل للفترة 

       

 فلس / دينار ارفلس / دين   ارفلس / دين  ارين د فلس /   

 مخفضة ألساسية والحصة السهم ا

 ( 252/0) 200/0  ( 011/0) 557/0 10 فترة ال  )خسارة(ربح    من   
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 امة المحدودةشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة الع

 المختصرة رحليةمملكية الحقوق ال قائمة التغيرات في

 مدققة( ير)غ 2021 يرانحز 30ي نتهية فلما أشهرللستة 

 

 

 

 مـال ال رأس

 المدفــوع 

 يإحتياط

 اجباري  

   إحتياطي

 اختياري

 رباح  أ

 رة مدو

 المجمــوع  راكمة( ت خسائر م)

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 

2021 -      

 19,534,817 8,685,775 638,778 2,210,264 8,000,000 2021لثاني  كانون ا  صيد كما في أولالر

 1,599,610 1,599,610 - - - ترة للفمل الدخل الشاوع مجم

 (4,000,000) (4,000,000) - - - ( 11ت أرباح )إيضاح يعاتوز

 17,134,427 6,285,385 638,778 2,210,264 8,000,000   2021حزيران  30يد كما في  رصال

      

2020 -      

 15,379,581 4,530,539 638,778 2,210,264 8,000,000 2020ن الثاني  الرصيد كما في أول كانو 

 (2,013,678) (2,013,678) - - - مل للفترة مجموع الدخل الشا

 (3,600,000) (3,600,000) - - - ( 11توزيعات أرباح )إيضاح 

 9,765,903 (1,083,139) 638,778 2,210,264 8,000,000   2020حزيران  30يد كما في  رصال
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 دودةلمحة اعامد المساهمة الربء محافظة ابارهشركة ك
 المختصرة ةالمرحليقائمة التدفقات النقدية 

 ة()غير مدقق 2021حزيران  30المنتهية في  أشهرللستة 
 
 
 انحزير 30 ة فينتهيالم أشهرللستة   

 2020  2021 اتيضاحإ 

 ـــارنـدي  ــاردينــ  
     األنشطة التشغيلية

 ( 2,013,678)  2,671,523  ةبل الضريبق ةرالفت )خسارة( ربح
     

     :ىتعديالت عل

 ( 4,098)  ( 8,568)  بيع ممتلكات ومعدات أرباح
 ( 3,252,098)  ( 2,070,404)  اإلنارة خير تسديد فواتيرإيرادات فوائد تأ
 4,203,301  2,100,946  الطاقةتير فواسديد ر تأخيمصاريف فوائد ت

 750,000  1,185,872  ةدمخلهاية اعويض نمخصص ت
 5,204,113  5,644,435  إستهالكات وإطفاءات

 57,935  63,829  حصة األنشطة غير األساسية من مصاريف االستهالك

 50,258  50,258  صولاستخدام األ إستهالكات حق

 23,883  20,663  إليجارمويل عقود ايف تتكال
 1,602,838  1,757,621  فوائد مدينة

 ( 135,342)  ( 135,342)  يناهمات المشتركسفائض مء افإط
 72,100  264,214  أخرىمخصصات 

 -  520,505  مخصص مخزون بطيء الحركة
 737,041  830,381  متوقعة ةخسائر ائتمانيمخصص 

     
     العامل: أس المالتغيرات ر

 58,404  ( 2,586,188)  نزومخ
 ( 30,238,970)  ( 19,922,231)  ذمم مدينة

 24,435  ( 200,452)  أرصدة مدينة أخرى
ً دمق وضةكين مقبت مشترمساهما  3,038,843  4,196,071  ما

 1,235,850  1,452,690  كيندية للمشترتأمينات نق
 ( 40,322)  ( 44,948)  مخصصات مدفوعة

 27,927,591  8,698,637  ذمم دائنة
 2,123,099  ( 372,312)  رى مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخ

 ( 586,236)  ( 530,945)  ة الخدمة المدفوعمخصص تعويض نهاي
 ( 880,158)  ( 3,408,216)  ضريبة الدخل المدفوعة

 9,958,789  178,039  صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

     
     يةستثمارطة االاألنش

 ( 3,797,076)  ( 4,536,267)  مشاريع تحت التنفيذ
 ( 2,903)  ( 4,009)  ا التعارضاتت قضايعاوفمد

 5,338  8,568  داتومعات ممتلك من بيع المتحصل
 ( 3,832,659)  ( 6,258,481) 3 عداتشراء ممتلكات وم

 ( 7,627,300)  ( 10,790,189)  ستثماريةاال شطةاألن دم فيصافي التدفق النقدي المستخ

     

     تمويليةاألنشطة ال
 ( 1,042,545)  ( 3,884,848)  عة للمساهمينفودمعات أرباح زيتو

 ( 1,555,555)  -  عدفول مقرض طويل األج

 ( 1,622,982)  ( 1,764,724)  مدفوعةية دائنة فوائد بنك

 ( 121,000)  ( 132,000)  ويل مدفوعةتميف وتكاليجار التزامات عقود إ

 ( 4,342,082)  ( 5,781,572)  يةصافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويل

 ( 2,010,593)  ( 16,393,722)  مها في حكنقد ومفي ال النقصصافي 

 ( 37,239,168)  ( 38,275,989)  لفترةكمه في بداية االنقد وما في ح

 ( 39,249,761)  ( 54,669,711) 7 لفترةهاية اكمه في نالنقد وما في ح



 ة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةشرك

 ةالمرحلية المختصر يةإيضاحات حول القوائم المال

 )غير مدققة( 2021ن ايرزح 30

 - 1 - 

 
 عـــــام  (1)
 

لصناعة ا رةلدى وزاكة لشروسجلت ا 1957 كشركة مساهمة عامة محدودة عام( ة"كر)"الشة اربد تأسست شركة كهرباء محافظ
 .1964شباط  27يخ ( بتار17لمساهمة العامة تحت رقم )كات اوالتجارة في سجل الشر 

 
  ل كام ادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع الكهربائي، ببيع، بموجب مب2008ل عام هاشمية خال كة األردنية ال مة الممل قامت حكو 

صة. قامت شركة كهرباء الخا الستثمارات الطاقة المساهمة ملكة باء المكهركة  الشركة إلى شر  رأس مال٪ من 55ر46 لغةتها الباحص
ة توزيع الكهرباء المساهمة  شرك ها في الشركة الى ببيع كامل حصت 2009م ل عاخال  خاصةة التثمارات الطاقة المساهمالمملكة الس

 . )"الشركة األم"( العامة المحدودة
 

نية  شمال المملكة األرد عين ضمن منطقةالواقزويدها بالتجزئة للمستهلكين ئية وتكهرباال اقةام بتوزيع الطمن أهم غايات الشركة القي
ة توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية التي موجب رخصد بالتجزئة ب. يتم التزويوالمفرق(وعجلون  ربد وجرش الهاشمة )محافظات إ

 .  ذلك التاريخ  ة من سن 25وهي صالحة لمدة  2008 حزيران  30ت الشركة عليها بتاريخ حصل
 

لمحدودة )الشركة األم( ويتم توحيدها مع  العامة ازيع الكهرباء المساهمة ة تو شركة مع القوائم المالية لشركيتم توحيد القوائم المالية لل
 ية(.تماعي )الشركة األم النهائعامة للضمان االجالمؤسسة ال

 
 .2021 تموز 28ريخ بتا جلس إدارة الشركةم  المرحلية المختصرة من قبلتم اقرار القوائم المالية 

 
 عداد والسياسات المحاسبيةاالسس أ (2)
 

 -إلعداد أسس ا
 

ً  2021 حزيران  30هية في المنت أشهر  للستة فقة ة المرتصرمخالة حليالمالية المر تم إعداد القوائم قم  دولي ربة السالمحا  لمعيار وفقا
 حلية". المالية المر يرقار"الت (34)
 
ً لمعاييرة السنوية والمعدة وفالمالي مطلوبة للقوائمة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات الحلية المختصرالقوائم المالية المر ان   قا
  أشهر  للستةال األعم نتائج  . كما أن 2020ألول اكانون  31ا في ة كمكللشر السنوي يرع التقرأ مة الدولية ويجب أن تقرالمالي يرارالتق
 .2021نون األول اك 31اً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ة مؤشرورال تمثل بالضر 2021 حزيران  30 تهية في المن
 
للسنة  يةالقوائم المالعداد امع تلك التي اتبعت في  متفقةلية المختصرة ن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحإ

 :2021كانون الثاني  1بتطبيق التعديل التالي اعتباراً من  ت قام الشركةستثناء أن ، با2020كانون األول  31المنتهية في 
 

ة  اليير الم ر الدولي إلعداد التقاراي على المعتعديالت  :- )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك( IBORالمرحلة الثانية من إصالح 
ار الدولي إلعداد التقارير  ي ، والمع(7ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ي، والمع( 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )( 9رقم )

 (. 16ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يوالمع ( 4المالية رقم )
 

عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد  ر على التقارير المالية ألثلقة باالمتعو إعفاءات مؤقتة  IBOR إصالح توفر المرحلة الثانية من 
 :بيقات العملية التاليةمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعديالت التطب IBORسعر الفائدة 

 
تغير سعر الفائدة المرجعي  عن ناتجة لى التدفقات النقدية الالتغيرات ع ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية و التطبيق العملي  •

 كتغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق. 
ليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استمرارية  تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عم ركة الش تتطلب اإلعفاءات من  •

مرجع يعتمد على العائد الخالي من  تحديد سعر الفائدة الحالي بم للمستخدعند استبدال المرجع ا ةللشركتحوط عالقات ال
 المخاطر. 

الفائدة في حال   استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار للشركة يجوز •
 نفصل. تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل م

 
 .للشركةى القوائم المالية المرحلية المختصرة عل جوهري يكن لهذه التعديالت أثرلم 
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 ومعداتممتلكات  (3)

 

  دينار 6,258,481 كلفةب ت ابشراء ممتلكات ومعد 2021حزيران  30قامت الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 دينار(. 3,832,659: 2020 حزيران  30)

 

 

 يل األجل قرض طو (4)

 

دينار متضمنة فترة سماح   28,000,000بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك األردني الكويتي بمبلغ  2015ر مت الشركة خالل شهر أياقا

لية. تم استغالل كامل مبلغ القرض  ة الرأسمالية والتشغيكشرالك لغايات تمويل مشاريع سحب وذل لمدة ثالث سنوات من تاريخ أول

 .2015خالل عام 

 

اري على فائدة  لس. تستوفي فائدة بمقدار سعر الفائدة اللقسط دينار 1,555,555قيمة قسط نصف سنوي ب 18موجب القرض بيسدد 

هو   جمالي اإليكون الحد األدنى لسعر الفائدة  يث ، بحأقصى  كحد ٪ 2,65هامش  لمركزي األردني مضافاً إليه نسبةالبنك ا اإليداع لدى

 سنوياً. ٪ 5,3

 

فقط دون  لألقساطث سنوات حيث تم منح الشركة فترة سماح لمدة ثاللة للقرض فاقية هيكبتوقيع ات 2021خالل عام كة لشرقامت ا

ما   للقسط دينار 1,555,555قيمة قسط نصف سنوي ب 12موجب القرض بيسدد . 2021ني كانون الثا 17اعتباراً من تاريخ  ائدةالف

وبعد ذلك يتم تطبيق سعر فائدة  األولى  سنوياً للسنة ٪ 5بسعر ثابت بنسبة . تستوفي فائدة دينار 1,555,565القسط األخير بمبلغ عدا 

يكون الحد  يث ، بح٪ 2,65هامش  لمركزي األردني مضافاً إليه نسبةالبنك ا اإليداع لدى ةنافذاري على لسسعر الفائدة ا متغير يساوي

 سنوياً. ٪ 5هو  جمالي اإلاألدنى لسعر الفائدة 

 

 

 دخلضريبة ال (5)

 

ً لقانون ضري 2021 حزيران  30في  هيةالمنت ةفترلل ة الدخلتم احتساب مخصص ضريب  2014 ( لسنة34الدخل رقم ) بةوفقا

لمقبولة  ا وذلك لتجاوز مصاريف الشركة 2020 حزيران  30في  المنتهية ةفترلل ة الدخلتم احتساب مخصص ضريبلم يو  ،هتوتعديال

 ً ً لقانون ضري الخاضعة للضريبة اإليرادات عن  ضريبيا ن نسبة ضريبة الدخل  إ .هتوتعديال 2014 ( لسنة34الدخل رقم ) بةوفقا

المعدل   2014( لسنة 34م )رقالضريبة  قانون حق كضريبة مساهمة وطنية بحسب تست ٪ 3باإلضافة الى  ٪ 24هي ة للشرك القانونية

 .2019ني والذي تم تطبيقه في األول من كانون الثا 2018( لسنة 38بقانون رقم )

 

  لألعوامير الذاتي قدديم كشف التقامت الشركة بتق .2018 امدخل حتى ع ة ضريبة اللصة نهائية من دائرخام ى حصلت الشركة عل

حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية   والمبيعات ل خ دلة اقبل دائرة ضريب بعد من يتم تدقيقه لم ضمن المدة القانونية و  2019 2020

 . تصرةالمرحلية المخ

 

 

 حقوق الملكية (6)

 

 -الرأس الم

 مية دينار للسهم الواحد. سهم بقيمة إس 8,000,000ب به والمدفوع من مكتتال المرأس ال يتكون 

 

 -االحتياطات القانونية

 ليةمرحمالية هي قوائم المالية قانون الشركات حيث أن هذه القوائم  ماحكأحسب  ات القانونيةحتياطااللم تقم الشركة باقتطاع 

 .مختصرة
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 مه نقد وما في حكال (7)
 

 مما يلي: المختصرة مرحلية الكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية ي حوما ف ن النقديتكو 
 
 حزيران  30للستة أشهر المنتهية في  
 2021  2020 

 اردينــــ  نــــاردي 
 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    

 112,510  98,362 نقد وأرصدة لدى البنوك
 (39,362,271)  (54,768,073) بنوك دائنة*

 (54,669,711)  (39,249,761) 

 
 لحمــ دينــار وت 74,600,000درها منوحة للشركة من عدة بنوك محلية بسقوف قــ مثل هذا البند رصيد التسهيالت االئتمانية المي *

 ٪ سنوياً.4,985وعمولة متوسط سعر فائدة 
 
 
 جهات ذات عالقة  (8)
 
دارة والشركات التي هم فيها  الحليفة وأعضاء مجلس اإلوالشركات كة األم رن والشمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسييت

 شركة. لا  امالت من قبل إدارةه المعتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذمالك رئيسيين. ي
 

 : المختصرة مة المركز المالي المرحليةائفيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة في ق
 
 حزيران 30 

2021 
ول كانون األ 31 

2020 
 دينــــار  دينــــار 
 )مدققــــة(   )غير مدققــة( 
    

 6,213  8,383 )شركة شقيقة( ةشركة صناعة المعدات الكهربائية محدودة المسؤولي من  مستحقةمبالغ 

    
 250,644  349,697 م(ء المساهمة العامة المحدودة )الشركة األهرباشركة توزيع الكمبالغ مستحقة الى 

 
 :المختصرة ة الدخل الشامل المرحليةقائمفي خص المعامالت مع جهات ذات عالقة الظاهرة فيما يلي مل

 
 حزيران  30أشهر المنتهية في  للستة 

 2021  2020 
 دينــــار  دينــــار 
 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    

 22,505  931,024 المحدودة )الشركة األم( مة العامةاء المساهربالكه شركة توزيع –مشتريات 
 116,522  143,916 ة صناعة المعدات الكهربائية )شركة شقيقة(شرك –مشتريات 
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 شركة: نافع )رواتب ومكافآت ومنافع اخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للملص فيما يلي ملخ

 

 حزيران  30للستة أشهر المنتهية في  

 2021  2020 

 ينــــارد  نــــاردي 
 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    

 180,300  284,874 افع أخرىتب ومكافآت ومنروا

 179,200  179,200 دارة  االرئيس وأعضاء مجلس  مكافآت قالت و تن

 464,074  359,500 

 

 

 تملة التزامات مح (9)
 

 -كفاالت واعتمادات 
 

 955,860بمبلغ  واعتمادات مستندية لة تتمثل في كفاالت بنكيةزامات محتمالمرحلية المختصرة التائم المالية يخ القو على الشركة بتار

 .(دينار 1,967,562: 2020 ولكانون األ 31)دينار 
 

 –القضايا 
 

إدارة ها، وبرأي طاتبنشاونية متعلقة ل في مطالبات قاننار تتمثدي 1,002,777مدعى عليها في عدد من القضايا بمبلغ  إن الشركة

لك  م عن تد تنجت التي ق لمواجهة االلتزاماكاف   972,836والبالغ فإن المخصص المأخوذ لهذه القضايا القانوني  االشركة ومستشاره

 البات.طلموا ضاياالق
 

 –خالف مع شركة الكهرباء الوطنية 
 

 دارةإ ر وتعتقديثل فرق في فوائد التأخر والذي يمدينا 717,357بمبلغ  (مزود الشركة بالطاقة)ية تطالب شركة الكهرباء الوطن

لجملة( الصادرة عن عرفة ات) الكهربائيةفة بالتعرورد  فقاً لماالقانوني بأنه لن يترتب على الشركة أية التزامات و الشركة ومستشارها 

 يق من قبل الطرفين. هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والملزمة بالتطب
 
 
 فترةلا )خسارة( ربحن حصة السهم م (10)

 حزيران  30هية في تللستة أشهر المن 

 2021  2020 

 مدققــــة(  غير)  )غير مدققــة( 
    

 (2,013,678)  1,599,610 الفترة )دينار( )خسارة( ربح 

 8,000,000  8,000,000 سهم )سهم(لعدد اال  وسط المرجح تملا
    
 فلس / دينار  ارفلس / دين 
    

 (252/0)  200/0 لفترة ا )خسارة( ربح  مخفضة من لاسية وااألس سهمال حصة
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 على المساهمين  ة أرباح موزع ( 11)
 

: 2020دينار ) 4,000,000مبلغ  توزيععلى  2021 نيسان  25عقد بتاريخ العادي المنوافقت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها 

: 2020تتب به والمدفوع )ك٪ من رأس المال الم50 بنسبة 2020ن ارباح عام رباح على المساهمين ع دينار( كأ 3,600,000

45.)٪ 
 
 
 وأثره على الشركة  (19 – انتشار فايروس كورونا )كوفيد ( 12)
 

( على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود 19 -نتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا )كوفيد 

اعمال الشركة والمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر، وتحديدا توفير  تقوم اإلدارة بمراقبة ،وإجراءات فرضتها الحكومة األردنية

لم يحدث  لم ينتج عن جائحة فيروس كورونا تأثير جوهري على نشاطات الشركة حيث  الالزمة لالستمرار بأعمالها.ة يالسيولة النقد

   انماطهم االستهالكية.  على كميات استهالك المشتركين للكهرباء او على تغيير جوهري 

 


