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وائم المالیة المرحلیة المختصرةتقریر حول مراجعة الق
كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة المحدودةإلى مجلس ادارة شركة 

الھاشمیةدنیةاألرالمملكة–اربد  

مقدمـة 

) كما  "الشركة"(المساھمة العامة المحدودة  المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة لشركة كھرباء محافظة اربد  راجعنا القوائملقد
مل  وقائمة الدخل الشا٢٠٢١أیلول٣٠كما في  المختصرةوالتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلیة٢٠٢١أیلول٣٠في
للتسعة المختصرةوقائمة التدفقات النقدیة المرحلیةالمختصرةوقائمة التغیرات في حقوق الملكیة المرحلیةالمختصرة  لیة  حر الم

المالیة المرحلیة  لقوائمإن مجلس اإلدارة مسؤول عن اعداد وعرض ھذه ا.أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات حولھا
. ان مسؤولیتنا ھي التوصل الى نتیجة حول ھذه  "التقاریر المالیة المرحلیة") ٣٤رقم (ولي  لدابةاس المختصرة وفقا لمعیار المح

القوائم المالیة المرحلیة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا. 

جعة انطاق المر

یة من قبل مدقق حلمر الة  "مراجعة المعلومات المالی٢٤١٠لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بعملیات المراجعة  
الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تتمثل في القیام بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص  
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل  

ال التدقیق التي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على  عمأاقنطبكثیر من  
تأكیدات حول كافة األمور الھامة التي من الممكن تحدیدھا من خالل أعمال التدقیق، وعلیھ فاننا ال نبدي رأي تدقیق حولھا. 

النتیجة 

ا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة لم یتم اعدادھا من  ھنبانتابناء على مراجعتنا لم تسترع 
. )٣٤رقم (كافة النواحي الجوھریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي

إرنست ویونغ/ األردن 
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كة كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة المحدودةرش
المختصرةقائمة المركز المالي المرحلیة

٢٠٢١أیلول٣٠كما في 

إیضاحات
أیلول ٣٠

٢٠٢١
كانون األول ٣١

٢٠٢٠
دینــــار دینــــار 

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

٣١٣٠٬٩٨٩٬٩٥٣١٢٩٬٦٥٢٬٧٨٠ت عداومكاتممتل
٨٨٬١١٩٬٣٨٩٨٥٬٧٧٤٬٨١١ف موجودات مساھمات المشتركین وفلس الری

٣٨٬٩٩٣٤١٬٣٥٨قضایا التعارضات دفوعاتم
٤٦٠٬٦٩٧٥٣٦٬٠٨٥حق استخدام أصول
٥٬٦٤١٬٢٠١٧٬٠١٧٬١١١مشاریع تحت التنفیذ
٧٬٥٤٨٬١٠٤٧٬٠٣٧٬٤٢٧مخزون استراتیجي  

٢٬١٧٨٬١٥٤١٬٨١٩٬٣٣٦موجودات ضریبیة مؤجلة 
٢٨٦٬٧١٩٢٨٦٬٧١٩یمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقموجودات مالیة ب

٢٣٥٬٢٦٣٬٢١٠٢٣٢٬١٦٥٬٦٢٧
- موجودات متداولة

١٢٨٬٥٢٠٬٢٠١٩٣٬١٥٣٬٨٥٩ذمم مدینة
٣٬٩٩٧٬٤٣٠٣٬٨٥٢٬٠٦٦أرصدة مدینة أخرى

٤٬٢٣٢٬٠٤٦٣٬٤٠٣٬٢٤٦مخزون 
٧١١٩٬٨٩١١٬٤٠٦٬٦٨٢نقد وأرصدة لدى البنوك 

١٣٦٬٨٦٩٬٥٦٨١٠١٬٨١٥٬٨٥٣
٣٧٢٬١٣٢٬٧٧٨٣٣٣٬٩٨١٬٤٨٠موع الموجودات  جم

حقوق الملكیة والمطلوبات 
- حقوق الملكیة

٦١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المدفوع 
٦٢٬٢١٠٬٢٦٤٢٬٢١٠٬٢٦٤ريبااجيطایتحإ

٦٣٨٬٧٧٨٦٣٨٬٧٧٨إحتیاطي اختیاري
٩٬٩٥٧٬٦٠٨٨٬٦٨٥٬٧٧٥أرباح مدورة

٢٢٬٨٠٦٬٦٥٠١٩٬٥٣٤٬٨١٧مجموع حقوق الملكیة

- لوباتمطال
مطلوبات غیر متداولة 

٨٨٬١١٩٬٣٨٩٨٥٬٧٧٤٬٨١١فیفلس الر مطلوبات مساھمات المشتركین و
٣٣٣٬١٠٦٤١٣٬٣٠٦طویلة األجل التزامات عقود ایجار 

٥٬٣٨٠٬٦٩٦٦٬٠٠١٬٩٤٠مشتركین مقبوضة مقدما مساھمات
٧٨٬١٢٢-فائض مساھمات المشتركین

٦٬١٣٨٬٨١١٤٬٨٥٣٬٨٦٨مخصص تعویض نھایة الخدمة 
٤١٨٬٦٦٦٬٦٧٠١٥٬٥٥٥٬٥٦٠االجل لقرض طوی

٥٤٬٢٧٥٬٠٧٦٥١٬٧٥٢٬٤٥٢للمشتركین  دیةنقت نامیأت
١٧٢٬٩١٣٬٧٤٨١٦٤٬٤٣٠٬٠٥٩

مطلوبات متداولة 
١٠٧٬٧١٧٬٧١٨٩٢٬٧٢٩٬٧٨٠ذمم دائنة

٣٬١١١٬١١٠-٤الجزء المتداول من قرض طویل األجل 
٢٬٣٩٤٬٨٠٥٢٬٢٢٨٬٨٤٩مصاریف مستحقة

١١٥٬٨٦٣١٣٨٬١٣٩جل األرة یصجار قایقودامات عتز ال
٦٬٤١٤٬٥٢٤٦٬٥٣٨٬٩٣٨أرصدة دائنة أخرى

٧٥٤٬٥١٨٬٥٣١٣٩٬٦٨٢٬٦٧١بنوك دائنة 
١٤٥٬٧٩٣٢٧٠٬٦٨٥فائض مساھمات المشتركین

١٬٩٣١٬٢٣٢١٬٨٩٣٬٦٥٩مختلفة مخصصات
٣٬١٧٣٬٩١٤٣٬٤٢٢٬٧٧٣مخصص ضریبة الدخل

١٧٦٬٤١٢٬٣٨٠١٥٠٬٠١٦٬٦٠٤
٣٤٩٬٣٢٦٬١٢٨٣١٤٬٤٤٦٬٦٦٣مطلوباتالعمجمو

٣٧٢٬١٣٢٬٧٧٨٣٣٣٬٩٨١٬٤٨٠ة والمطلوبات لكیالممجموع حقوق 
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شركة كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة المحدودة
المختصرةقائمة الدخـل الشامل المرحلیة

ة)ققمد(غیر٢٠٢١أیلول٣٠یة في المنتھأشھروالستةللثالثة  

أیلول ٣٠للتسعة أشھر المنتھیة فيأیلول ٣٠فية یلمنتھر اشھأةالثللث
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠إیضاحات 

ــ  دینــــار دینــــار دینــــار ــار دین

٧٧٬٦٣٨٬٩٧٥٧٤٬٤١٦٬٥٨٣٢٠٣٬٤٣٣٬٩١٧١٩٣٬٨٨٥٬٥٣٦مبیعات الطاقة 
) ١٦٥٬١١٠٬٧٩٠() ١٦٣٬٩١٢٬٦٢٨()٦١٬٩٨٤٬٥٦١()٦٠٬٥٤٠٬٤٣٤(تكلفة شراء الطاقة 

١٧٬٠٩٨٬٥٤١١٢٬٤٣٢٬٠٢٢٣٩٬٥٢١٬٢٨٩٢٨٬٧٧٤٬٧٤٦مجمل الربح 

١٬٢٦٠٬٢٧٣٢٥٥٬٢٣٧١٬٨٣٦٬٤٧٣)٢٠٬٣١٩(تشغیلیة أخرىإیرادات (مصاریف)
)١٧٬٧٦٢٬٧٤٩()١٨٬١٦٩٬٩٥٠()٦٬٤٠٩٬٥٠٢()٥٬٦٤٥٬٥٨٤(ةمصاریف اداریة وعمومی

)٧٬٧٧٥٬٤٦٠()٨٬٥٢٤٬١٠٧()٢٬٥٧١٬٣٤٧()٢٬٨٧٩٬٦٧٢(ت فاءاواطاستھالكات
)١٬١٥٠٬٠٠٠()١٬١٤٧٬٦٤٧() ٤١٢٬٩٥٩() ٣١٧٬٢٦٦(مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة
-) ٧٣٦٬٠٢٠(-) ٢١٥٬٥١٥(مخصص مخزون بطيء الحركة

٨٬٠٢٠٬١٨٥٤٬٢٩٨٬٤٨٧١١٬١٩٨٬٨٠٢٣٬٩٢٣٬٠١٠الربح من النشاط األساسي 

٨١٠٬٨٥٥٨٣١٬٧٥٥٢٬٤٢٣٬١٦٨٢٬٣٣١٬١١٨ر األساسیةیغاألنشطة ت  ادا ایر 
٣٬٤٩٦٬١٨٦٢٬٩١٩٬٨٧٧) ٣٣٢٬٢٢١(١٬٤٢٥٬٧٨٢اإلنارة فواتیر تسدید أخیر تدئإیرادات فوا

) ٧٣١٬٥٠٤() ٤٨٢٬٥٤٤() ١٤٧٬٩٨٠() ١٥١٬٣٠٠(مصاریف األنشطة غیر األساسیة
)٢٬٣١١٬١٨٥()٢٬٦١٣٬٣١٤() ٧٠٨٬٣٤٧() ٨٥٥٬٦٩٣(تكالیف تمویل  

)٤٬٣٣٣٬٨١١()٣٬٤٠٨٬٥٧٩() ١٣٠٬٥١٠()١٬٣٠٧٬٦٣٣(مصاریف فوائد تأخیر تسدید فواتیر الطاقة 

)٢٬١٢٥٬٥٠٥() ٥٨٥٬٠٨٣() ٤٨٧٬٣٠٣()٧٧٬٩٨٩(األساسیة من االنشطة غیر الخسارة

٧٬٩٤٢٬١٩٦٣٬٨١١٬١٨٤١٠٬٦١٣٬٧١٩١٬٧٩٧٬٥٠٥ربح الفترة قبل الضریبة

) ٧٤١٬٠١٣()٣٬٣٤١٬٨٨٦() ٧٤١٬٠١٣()٢٬٢٦٩٬٩٧٣(٥ضریبة الدخل 

٥٬٦٧٢٬٢٢٣٣٬٠٧٠٬١٧١٧٬٢٧١٬٨٣٣١٬٠٥٦٬٤٩٢ربح الفترة 

----بنود الدخل الشامل األخرى

٥٬٦٧٢٬٢٢٣٣٬٠٧٠٬١٧١٧٬٢٧١٬٨٣٣١٬٠٥٦٬٤٩٢مجموع الدخل الشامل للفترة 

فلـس / دینـار فلـس / دینـار ـار دین/ س ـفلـار دین/ فلـس 
مخفضة الوحصة السھم األساسیة

١٠٧٥٦/٠٣٠٧/٠٧٢٧/٠٦٠١/٠الفترة ربح من
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امة المحدودةشركة كھرباء محافظة اربد المساھمة الع
المختصرةرحلیةمملكیة الحقوق القائمة التغیرات في

مدققة)یرغ(٢٠٢١لولیأ٣٠ية فالمنتھیأشھرللتسعة

رأس المـال 
المدفــوع 

إحتیاطي 
اجباري

إحتیاطي  
اريتیخا

أرباح  
المجمــوع مدورة

دینـــار دینـــار دینـــار دینـــار دینـــار 
٢٠٢١ -

٢٠٢١٨٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢١٠٬٢٦٤٦٣٨٬٧٧٨٨٬٦٨٥٬٧٧٥١٩٬٥٣٤٬٨١٧الرصید كما في أول كانون الثاني  
٧٬٢٧١٬٨٣٣٧٬٢٧١٬٨٣٣---ة لفترل مل دخل الشاالوع مجم

-)٢٬٠٠٠٬٠٠٠(--٢٬٠٠٠٬٠٠٠) ٦(إیضاح رفع رأس المال

)٤٬٠٠٠٬٠٠٠()٤٬٠٠٠٬٠٠٠(---) ١١توزیعات أرباح (إیضاح 

٢٠٢١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢١٠٬٢٦٤٦٣٨٬٧٧٨٩٬٩٥٧٬٦٠٨٢٢٬٨٠٦٬٦٥٠أیلول  ٣٠الرصید كما في  

٢٠٢٠ -
٢٠٢٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢١٠٬٢٦٤٦٣٨٬٧٧٨٤٬٥٣٠٬٥٣٩١٥٬٣٧٩٬٥٨١لثاني  اون أول كانكما في الرصید 

١٬٠٥٦٬٤٩٢١٬٠٥٦٬٤٩٢---مجموع الدخل الشامل للفترة 
)٣٬٦٠٠٬٠٠٠()٣٬٦٠٠٬٠٠٠(---) ١١عات أرباح (إیضاح زیتو

٢٠٢٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢١٠٬٢٦٤٦٣٨٬٧٧٨١٬٩٨٧٬٠٣١١٢٬٨٣٦٬٠٧٣أیلول  ٣٠الرصید كما في  
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دودةلمحة اعاممة المساھد الھرباء محافظة اربة ككشر
المختصرةةالمرحلیقائمة التدفقات النقدیة  

ة)(غیر مدقق٢٠٢١ولأیل٣٠في یةھتالمنأشھرللتسعة

یلول أ٣٠للتسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١٢٠٢٠ات إیضاح 

دینــــار دینــــار 
األنشطة التشغیلیة

١٠٬٦١٣٬٧١٩١٬٧٩٧٬٥٠٥ل الضریبة بالفترة قح رب

: ىتعدیالت عل
)٣١٬٥٨٤()١٢٬٥٨٥(بیع ممتلكات ومعدات أرباح

)٢٬٩١٩٬٨٧٧()٣٬٤٩٦٬١٨٦(تأخیر تسدید فواتیر اإلنارة فوائد إیرادات
٣٬٤٠٨٬٥٧٩٤٬٣٣٣٬٨١١اتیر الطاقة مصاریف فوائد تأخیر تسدید فو

١٬٥٣٠٬٩٨١١٬٥٠٠٬٠٠٠ة منھایة الخد مخصص تعویض 
٨٬٥٢٤٬١٠٧٧٬٧٧٥٬٤٦٠اءات كات وإطفھالإست

٨٩٬٧٣٨٨٠٬٧٧٧الستھالك ا فیحصة األنشطة غیر األساسیة من مصار
٧٥٬٣٨٧٧٥٬٣٨٧صول استخدام األ إستھالكات حق 

٢٩٬٥٢٤٣٤٬٥٥٢إلیجار مویل عقود ایف تتكال
٢٬٦١٣٬٣١٤٢٬٣١١٬١٨٥فوائد مدینة 

) ٢٠٣٬٠١٣() ٢٠٣٬٠١٣(ن تركیئض مساھمات المشء فااإطف
٦١٬٤٠٧٨٧٬٩٣٩أخرى مخصصات  

-٧٣٦٬٠٢٠ة ء الحركيطمخصص مخزون ب
١٬١٤٧٬٦٤٧١٬١٥٠٬٠٠٠خسائر ائتمانیة متوقعة مخصص 

تغیرات رأس المال العامل: 
٢٦٣٬٩٦٦) ٩٩٩٬٨٨٤(مخزون 

٣٢٬٨٩٠٬٩٢٣)٣٣٬٠١٧٬٨٠٣(ذمم مدینة 
٣٩٣٬٣٢٨) ١٤٥٬٣٦٤(رى أرصدة مدینة أخ

٦٬٦٢٨٬١٢٤٥٬٠٢٦٬٨٩٥مساھمات مشتركین مقبوضة مقدماً 
٢٬٥٢٢٬٦٢٤١٬٨٨٦٬٠٧٨شتركین نقدیة للمت انیتأم

)٣٥٬٥٥٩٬٦٤٥(١١٬٥٧٩٬٣٦٠ذمم دائنة 
) ٩٤٤٬٠٧٥() ٢٥٩٬٥٧١(مصاریف مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

) ١٠٣٬٣٣٩()٦٣٬٠٢١(دفوعة  مخصصات م
) ٥٩٣٬٠٧٩() ٧١٩٬٤٩١(الخدمة المدفوع یض نھایةعوص تمخص 

) ٨٨٠٬١٥٧()٣٬٩٤٩٬٥٦٢(الدخل المدفوعة ضریبة 

٦٬٦٩٤٬٠٥١١٨٬٣٧٣٬٠٣٧صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة

ریة االستثمااألنشطة 
)٧٬١٩١٬٦٥٢()٦٬٦٠٦٬٩٥٩(مشاریع تحت التنفیذ 

)١٠٬١٧٩()١٢٬١٥٧(ات ض تعارا المدفوعات قضای
١٢٬٥٨٥٣٦٬٧٧٩من بیع ممتلكات ومعدات المتحصل  

)٦٬١١٠٬٦٠٦()٩٬٧٦٥٬٩٦٨(٣ومعدات شراء ممتلكات
)١٣٬٢٧٥٬٦٥٨()١٦٬٣٧٢٬٤٩٩(صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثماریة

یةویلاألنشطة التم
)٣٬٩٢٧٬٨١٦()٣٬٩٣٠٬٣٠٤(اھمین سللمفوعة باح مدات أریعزتو

)١٬٥٥٥٬٥٥٥(-قرض طویل األجل مدفوع 
)٢٬٠٥٧٬٤٣٠()٢٬٣٨١٬٨٩٩(كیة دائنة مدفوعة د بنفوائ

) ١٢١٬٠٠٠() ١٣٢٬٠٠٠(ویل مدفوعة تمیف وتكالیجار التزامات عقود إ

)٧٬٦٦١٬٨٠١()٦٬٤٤٤٬٢٠٣(ةیطة التمویلصافي التدفق النقدي المستخدم في األنش

)٢٬٥٦٤٬٤٢٢()١٦٬١٢٢٬٦٥١(نقد وما في حكمھصافي النقص في ال

)٣٧٬٢٣٩٬١٦٨()٣٨٬٢٧٥٬٩٨٩(في حكمھ في بدایة الفترة ا ومالنقد 

)٣٩٬٨٠٣٬٥٩٠()٥٤٬٣٩٨٬٦٤٠(٧النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
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عـــــام)١(

كھ شركة  محافظتأسست  عامكة")  "الشر (بد  ار ةرباء  محدودة  عامة  مساھمة  ا١٩٥٧كشركة  وزاكة  لشر وسجلت  لصناعةارةلدى 
. ١٩٦٤شباط ٢٧یخ ) بتار ١٧مة تحت رقم (لمساھمة العاكات االشر في سجل ارة تجلاو

حكو المملقامت  المة  األردنیة  خالكة  عام  ھاشمیة  مب٢٠٠٨ل  بموجب  بالقط،  المتعلقة  الخصخصة  الكھرباادرات  كاملببیعي،  ئاع 
ة كھرباء  صة. قامت شركالخاساھمةقة المالطات ار ماالستثملكةباء المكھر كة الشركة إلى شر رأس مال٪ من ٥٥ر ٤٦ا البالغةحصتھ

شركة توزیع الكھرباء المساھمة ھا في الشركة الىببیع كامل حصت٢٠٠٩م  ل عاخالخاصةة التثمارات الطاقة المساھمملكة الس الم
. األم")شركة("الودةعامة المحدال

القی الشركة  أھم غایات  بتوزیع الطمن  وتكھرباالاقة ام  منطقالواقلكین  للمستھزئة  تجل ازویدھا بئیة  األردةعین ضمن  المملكة  نیة  شمال 
إ (محافظات  وجرش الھاشمة  التزویوالمفرق)وعجلون  ربد  یتم  ب.  بالتجزئة  التي موجبد  الكھربائیة  الطاقة  وتزوید  توزیع  رخصة 
.ذلك التاریخ ة منسن٢٥وھي صالحة لمدة ٢٠٠٨أیلول٣٠لیھا بتاریخ حصلت الشركة ع

ر دزیا٢٠٢١اب  ٢٦قررت الھیئة العامة في اجتماعھا غیر العادي بتاریخ   دینار عن طریق ٢٬٠٠٠٬٠٠٠كة بمبلغ  أس مال الشر ة 
رفع إجراءاتقد تم استكمال  ھذا و.دینار ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصبح رأس مال الشركة  ید األرباح المدورة  رسملة مبلغ الزیادة من رص

. ٢٠٢١اب  ٣١أس المال لدى دائرة مراقبة الشركات بتاریخ  ر 

ویتم توحیدھا مع  لمحدودة (الشركة األم)  العامة ازیع الكھرباء المساھمة  وة تركئم المالیة لش شركة مع القوالمالیة للالقوائم ایدحویتم ت
تماعي (الشركة األم النھائیة).ؤسسة العامة للضمان االجالم

. ٢٠٢١األولرین تش٢٦ریخ بتاجلس إدارة الشركةمالمرحلیة المختصرة من قبلوائم المالیة لقرار اتم اق

یة سات المحاسبعداد والسیااالسس أ)٢(

- إلعداد أسس ا 

الق إعداد  التم  المرحلیة  وائم  المرفقة  مالیة  في  تسعةللالمختصرة  المنتھیة  المحا ٢٠٢١أیلول٣٠أشھر  لمعیار  اوفقاً  ر سبة  قم  لدولي 
مالیة المرحلیة". "التقاریر ال)٣٤(

لمعاییر  ة وفقاً المالیة السنویة والمعدم  قوائلللومات واإلیضاحات المطلوبةتتضمن كافة المعلمختصرة ال  اةحلیم المالیة المر ئواان الق
المالیة الدولیة  التقار  في  یر  كما  السنوي للشركة  التقریر  مع  تقرأ  األعمال .  ٢٠٢٠األول كانون  ٣١ویجب أن  للتسعة كما أن نتائج 

. ٢٠٢١نون األول كا٣١في ج المتوقعة للسنة المنتھیةشرًا على النتائبالضرورة مؤلثتمال٢٠٢١أیلول٣٠أشھر المنتھیة في 

للسنة  یةم المالالقوائعداد  امع تلك التي اتبعت في  متفقةلیة المختصرة  عة في اعداد القوائم المالیة المرحن السیاسات المحاسبیة المتبإ
: ٢٠٢١اني كانون الث١بتطبیق التعدیل التالي اعتبارًا من تقامالشركةستثناء أن ، با٢٠٢٠كانون األول ٣١المنتھیة في 

ة م إصالح   ان حلة ال ائ IBORال ك)(سع الف ال وضة ب  ع یالت  :- ال قار اعلى التع اد ال ولي إلع ة  ال الر ال
ولي رق (،  )٩رق ( ال ة  اس ار ال وال)٣٩وم ة رق (،  ال قار ال ال اد  ولي إلع قار  ، وال) ٧ار ال اد ال ولي إلع ار ال
ا ة رق (ال ة ر وال)٤ل ال قار ال اد ال ولي إلع ). ١٦ق (ار ال

على التقاألثلقة باالمتعو إعفاءات مؤقتة  IBORإصالح توفر المرحلة الثانیة من المالیة ر  عند استبدال المرجع المستخدم لتحدید سعر ریر 
:بیقات العملیة التالیةعدیالت التطمرجع یعتمد على العائد شبھ الخالي من المخاطر. تشمل التبIBORالفائدة 

العملي  · ولیتالتطبیق  التعاقدیة  التغیرات  مع  التعامل  عم  الالتغیرات  النقدیة  التدفقات  العن  ناتجة  لى  سعر  المرجعي  تغیر  فائدة 
كتغییرات في سعر الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق. 

داة التحوط مع استمراریة عالقات  لیات التحوط ووصف أدیل التعریفات المستخدمة في توثیق عمتعركةالشتتطلب اإلعفاءات من ·
مرجع یعتمد على العائد الخالي من المخاطر. لفائدة الحالي بتحدید سعر ام للمستخدعند استبدال المرجع اةللشركتحوط  ال

لمخاطللشركةیجوز · للتحوطات  أسعار استخدام سعر فائدة غیر محدد تعاقدیا،  العادلة أو  القیمة  التغیر في  الفائدة في حال تم ر 
نفصل.تحدید مخاطر أسعار الفائدة بشكل م

.للشركةلمالیة المرحلیة المختصرة ى القوائم ا علجوھريیكن لھذه التعدیالت أثر لم 
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ومعداتممتلكات  )٣(

فترة   خالل  الشركة  في  ة عس تالقامت  المنتھیة  ومعدبشرا٢٠٢١أیلول ٣٠أشھر  ممتلكات  راندی٩٬٧٦٥٬٩٦٨بكلفة  تاء 
دینار). ٦٬١١٠٬٦٠٦: ٢٠٢٠أیلول٣٠(

قرض طویل األجل)٤(

دینار متضمنة فترة سماح  ٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠یة قرض مع البنك األردني الكویتي بمبلغ بتوقیع اتفاق ٢٠١٥ر مت الشركة خالل شھر أیاقا
أول تاریخ  سنوات من  ثالث  وذللمدة  مشاریع  ك لغایات تموسحب  والتشغیكشر الیل  الرأسمالیة  استغاللة  تم  القرض لیة.  مبلغ  كامل 

. ٢٠١٥خالل عام  

اري على فائدة لس . تستوفي فائدة بمقدار سعر الفائدة اللقسطر دینا١٬٥٥٥٬٥٥٥قیمة  قسط نصف سنوي ب١٨موجب  القرض بیسدد  
ھو لياجماإلیكون الحد األدنى لسعر الفائدة  یث، بحأقصىكحد٪٢٬٦٥ھامش  لمركزي األردني مضافاً إلیھ نسبةالبنك ااإلیداع لدى

سنویاً.٪٥٬٣

سماح لمدة ثالحیث تم منح الة للقرض  فاقیة ھیكبتوقیع ات٢٠٢١خالل عام  كة  لشر قامت ا فترة  سنوات  لشركة  فقط دون  لألقساط ث 
ما  للقسطدینار١٬٥٥٥٬٥٥٥قیمة  نصف سنوي بقسط  ١٢موجب  القرض بیسدد  .  ٢٠٢١ني  كانون الثا١٧اعتبارًا من تاریخ  ائدةالف

بمبلغ  االقسط  عدا   بسعر ثابت . تستوفي فائدة  ٢٠٢٣كانون األول  ٣اریخ  لى بتق الدفعة األوبحیث تستح،  دینار ١٬٥٥٥٬٥٦٥ألخیر 
للسنة٪٥بنسبة   یساويوبعداألولى  سنویاً  متغیر  فائدة  سعر  تطبیق  یتم  اذلك  الفائدة  على  لس سعر  لدىةنافذاري  البنك اإلیداع 

سنویاً. ٪٥ھو يجمالاإلیكون الحد األدنى لسعر الفائدة یث ، بح٪٢٬٦٥ش امھلمركزي األردني مضافاً إلیھ نسبةا

ضریبة الدخل)٥(

٢٠١٤ة ) لسن٣٤وفقاً لقانون ضریبة الدخل رقم (٢٠٢٠و٢٠٢١أیلول٣٠نتھیة في الماتتم احتساب ضریبة الدخل المستحقة للفتر 
نسبة.یالتھوتعد ھي  یبة  ضر ان  للشركة  القانونیة  الى  با ٪٢٤الدخل  قانون ٪  ٣إلضافة  بحسب  وطنیة  مساھمة  كضریبة  تستحق 

.وتعدیالتھ٢٠١٤) لسنة ٣٤قم (ر الضریبة 

الشركة عل نھائیة من دائر خامى  حصلت  اللصة  عة ضریبة  حتى  بتق. ٢٠١٨ام دخل  الشركة  لألعوام لذاتي  ر ایقددیم كشف التقامت 
حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة والمبیعاتل  خدلة اقبل دائرة ضریببعد منتم تدقیقھ  یلم  ضمن المدة القانونیة و٢٠١٩و٢٠٢٠

.تصرةالمرحلیة المخ

كیةالملحقوق)٦(

- الرأس الم
. ٢٠٢١لول أی٣٠كما في لواحد م اھللس ار یندمیةسھم بقیمة إس ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مكتتب بھ والمدفوع من مال الرأس الیتكون

ر دزیا٢٠٢١اب  ٢٦غیر العادي بتاریخ  عامة في اجتماعھا قررت الھیئة ال دینار عن طریق ٢٬٠٠٠٬٠٠٠كة بمبلغ  أس مال الشر ة 
رفع اتإجراءقد تم استكمال  ھذا و.دینار ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصبح رأس مال الشركة  ید األرباح المدورة  رسملة مبلغ الزیادة من رص

. ٢٠٢١ب  ا٣١أس المال لدى دائرة مراقبة الشركات بتاریخ  ر 

- طات القانونیةاالحتیا
باقتطاع   الشركة  تقم  القانونیةحتیاطااللم  حماحكأسب  حات  الشركات  القوائم  قانون  ھذه  أن  قوائم  المالیة  یث  لیة مرحمالیة  ھي 

.مختصرة
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مھ قد وما في حكنال)٧(

ما یلي:مصرة تالمخة لیمرحالھ الظاھر في قائمة التدفقات النقدیة ي حكموما فن النقدیتكو

أیلول٣٠أشھر المنتھیة في ةللتسع
٢٠٢١٢٠٢٠

ار نــــدینــــار دی
مدققــــة)غیر ((غیر مدققــة)

١١٩٬٨٩١١٠٥٬٧٢٤البنوك نقد وأرصدة لدى
) ٣٩٬٩٠٩٬٣١٤() ٥٤٬٥١٨٬٥٣١(دائنة* بنوك 

)٣٩٬٨٠٣٬٥٩٠() ٥٤٬٣٩٨٬٦٤٠ (

لحمــ دینــار وت٧٤٬٦٠٠٬٠٠٠درھا قــ منوحة للشركة من عدة بنوك محلیة بســقوف المیالت االئتمانیةالتسھمثل ھذا البند رصید ی*
سنویاً.٪٤٬٧٩٥وعمولة متوسط سعر فائدة 

جھات ذات عالقة)٨(

ذات الجھات  العالمثل  الرئیسییت  المساھمین  والقة  وشر ن  األم  اإلالشقیقةالشركات  كة  مجلس  والشركوأعضاء  فھالتي  اتدارة  ا یھم 
شركة. لال إدارةامالت من قبه المعذتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بھن. یمالك رئیسیی

:المختصرةرحلیةالي الممة المركز المائملخص األرصدة مع جھات ذات عالقة الظاھرة في قفیما یلي

أیلول٣٠
٢٠٢١

ول  انون األك٣١
٢٠٢٠
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-٢٠٬٦٥٥م)ء المساھمة العامة المحدودة (الشركة األھرباشركة توزیع الكمنمبالغ مستحقة 

٢٥٠٬٦٤٤-م)شركة األمة المحدودة (الء المساھمة العاھرباشركة توزیع الكمبالغ مستحقة الى 

: المختصرةة الدخل الشامل المرحلیةقائمفي قة الظاھرة ات عالذجھات مععامالت خص المفیما یلي مل
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٩٣١٬٠٢٤٢٩٥٬٥٨٢لمساھمة العامة المحدودة (الشركة األم)اء اربالكھوزیعتشركة  –مشتریات  
١٤٥٬٣٠٨١٨٠٬٠٧٩ة صناعة المعدات الكھربائیة (شركة شقیقة)شرك–تریاتمش 

شركة:تنفیذیة العلیا للاإلدارة المكافآت ومنافع اخرى)نافع (رواتب وملص لخفیما یلي م
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٣٧٨٬٤٢٨٣٨٤٬٩٢٥افع أخرى تب ومكافآت ومنروا
٢٤١٬٣٠٠٢٤١٬٣٠٠دارة االس رئیس وأعضاء مجلمكافآتقالت وتن
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المحدودةالعامة اربد المساھمةكھرباء محافظةكة رش
صرةتیة المرحلیة المخائم المالإیضاحات حول القو

ققة)غیر مد(٢٠٢٠أیلول٣٠
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تملة التزامات مح)٩(

- دات واعتماكفاالت

الشركة   القوبتار على  المختصر ائم  یخ  المرحلیة  كفاالمالیة  في  تتمثل  محتملة  التزامات  بنكیالة  مستندیةواعتمةت  بمبلغ ادات 
.) دینار ١٬٩٦٧٬٥٦٢: ٢٠٢٠ولكانون األ٣١(دینار ٣٬١٠٢٬٦٦٤

–القضایا 

من  مدعى علیھاالشركة إن   عدد  مثنار تتمدی١٬٠٠٣٬٣٦٣بمبلغ  القضایا  في  في  وبرأي إدارة طاتبنشامتعلقة  ونیةطالبات قانل  ھا، 
ٍ ٧٢٠٬٠٣٤والبالغ  لقضایاه الھذذوارھا القانوني فإن المخصص المأخالشركة ومستش  لك  م عن تد تنجت التي ق لمواجھة االلتزاماكاف

البات. طلمواضایاالق

–الوطنیة ع شركة الكھرباءخالف م

الوطن الكھرباء  شركة  الشركمزو(یة  تطالب  بالطاقةد  الدینا٧١٧٬٣٥٧لغ  بمب)ة  فوائد  في  فرق  یمثل  والذي  وتعتقدر  إدارةتأخیر 
لصادرة عن لجملة) اعرفة ات(الكھربائیةفة  بالتعر ورد  فقاً لمابأنھ لن یترتب على الشركة أیة التزامات وانوني  القرھا  اش الشركة ومست

فین.بل الطر یق من قة والمعادن والملزمة بالتطبتنظیم الطاقھیئة 

لفترةاربحن السھم محصة)١٠(
أیلول ٣٠في أشھر المنتھیةللتسعة
٢٠٢١٢٠٢٠

مدققــــة)ر غی()ــةمدققر (غی

٧٬٢٧١٬٨٣٣١٬٠٥٦٬٤٩٢الفترة (دینار)ربح 
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(سھم) سھملعدد اال رجحوسط المتملا

فلس / دینارارفلس / دین

٧٢٧/٠١٠٦/٠الفترةربحنلمخفضة ماسیة وااألس سھمالحصة

على المساھمینةباح موزعأر)١١(

:  ٢٠٢٠دینار ( ٤٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ  توزیععلى  ٢٠٢١نیسان ٢٥عقد بتاریخ  العادي المنالھیئة العامة للمساھمین في اجتماعھا  وافقت
كأد٣٬٦٠٠٬٠٠٠ عینار)  المساھمین  على  عام  رباح  ارباح  ا٪ ٥٠بنسبة٢٠٢٠ن  المال  رأس  والمدفوعكلممن  بھ  تاریخ  تتب  في 

٪). ٤٥: ٢٠٢٠(االجتماع

ثره على الشركةوأ)١٩–دوفیك(انتشار فایروس كورونا )٢١(

(كوفید   كورونا  فیروس  تأثیر  استمرار  األ١٩-نتیجة  وقطاعات  العالمي  االقتصاد  على  الم)  قیود عمال  من  ذلك  رافق  وما  ختلفة 
اعمال الشركة والمخاطر التي تتعرض لھا بشكل مستمر، وتحدیدا توفیرتقوم اإلدارة بمراقبة،كومة األردنیةوإجراءات فرضتھا الح

یحدث  لم  حیثلم ینتج عن جائحة فیروس كورونا تأثیر جوھري على نشاطات الشركةالالزمة لالستمرار بأعمالھا.ة  یالسیولة النقد 
انماطھم االستھالكیة.لكھرباء او علىعلى كمیات استھالك المشتركین لتغییر جوھري 


