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القوائم المالیة المرحلیة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا. 

جعةانطاق المر

مرحلیة من قبل مدقق الة "مراجعة المعلومات المالی٢٤١٠لقـد جرت مراجعتنا وفقًا 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 بكثیر 

أعمال التدقیق التي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكیدات حول اقنطمن 
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معھاة المختصرة وتقرأ ھذه القوائم المالیة المرحلیمنءاً جز ١٢م قر إلى ١ات المرفقة من رقم إلیضاحتعتبر ا

كة كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة المحدودةرش
المختصرةقائمة المركز المالي المرحلیة

٢٠٢٠أیلول٣٠كما في 

إیضاحات
أیلول ٣٠

٢٠٢٠
كانون األول ٣١

٢٠١٩
دینــــار دینــــار 

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

١٢٢ر ٦٥٢ر ١٢٧٠٢٧ر ٠٦٨ر ٣٩٧١ت عداومكاتممتل
٧٩ر ٨١٧ر ٧٩٨٣١ر ٩٠٠ر ١٧٣فموجودات مساھمات المشتركین وفلس الری

٥٢ر ٤٥٨٨٩ر ٧٩٥قضایا التعارضات دفوعاتم
٦٣٦ر ٥٦١٦٠٠ر ٢١٣حق استخدام أصول
١٨ر ٠٦٤ر ١٣٥١٧ر ٧٢٩ر ٨٢٦مشاریع تحت التنفیذ
٧ر ١٦٨ر ٦٧٦١ر ٩٠٩ر ٠٣٠مخزون استراتیجي 

١ر ٦١٢ر ١٥٢٣ر ٨٦٩ر ١٠٣موجودات ضریبیة مؤجلة 
٢٨٦ر ٢٨٦٧١٩ر ٧١٩یمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقموجودات مالیة ب

٢٣٠ر ٢٩١ر ٢٣٠٨٦٧ر ٣٧٠ر ٨٣٠
- موجودات متداولة

١٣٨ر ٠٧٦ر ١٠٦٥٩٥ر ٩٥٥ر ٥٥٠ذمم مدینة
٤ر ٠٧٥ر ٣٤٦٥ر ٦٨٢ر ١٣٦أرصدة مدینة أخرى

٢ر ٧٦٩ر ٣٢٤٨ر ٥٤٥ر ٤٠١مخزون
٢٣ر ١٠٥٨٧٩ر ٧٢٤نقد وأرصدة لدى البنوك 

١٤٤ر ٩٤٥ر ١١٤١٨٧ر ٢٨٨ر ٨١١
٣٧٥ر ٢٣٧ر ٣٤٤٠٥٤ر ٦٥٩ر ٦٤١موع الموجودات جم

حقوق الملكیة والمطلوبات
- حقوق الملكیة

٨ر ٠٠٠ر ٨٠٠٠ر ٠٠٠ر ٦٠٠٠رأس المال المدفوع
٢ر ٢١٠ر ٢٢٦٤ر ٢١٠ر ٦٢٦٤ريبااجاطيتیحإ

٦٣٨ر ٦٣٨٧٧٨ر ٧٧٨إحتیاطي اختیاري
٤ر ٥٣٠ر ١٥٣٩ر ٩٨٧ر ٠٣١أرباح مدورة

١٥ر ٣٧٩ر ١٢٥٨١ر ٨٣٦ر ٠٧٣مجموع حقوق الملكیة

- لوباتمطال
مطلوبات غیر متداولة

٧٩ر ٨١٧ر ٧٩٨٣١ر ٩٠٠ر ١٧٣فیفلس الر مطلوبات مساھمات المشتركین و
٤٨٥ر ٤١٣٧٥٣ر ٣٠٦طویلة األجلالتزامات عقود ایجار 

٩ر ٥٠٩ر ٩٧٥٤ر ٩٤١ر ١٩٢مشتركین مقبوضة مقدما مساھمات
٣٤٨ر ١٤٥٨٠٧ر ٧٩٣فائض مساھمات المشتركین

٤ر ٤٦٩ر ٥٦٤٩ر ٣٧٦ر ٥٧٠مخصص تعویض نھایة الخدمة 
١٨ر ٦٦٦ر ١٧٦٧٠ر ١١١ر ٤١١٥االجللقرض طوی

٤٩ر ٠٩٤ر ٥٠٣٧٤ر ٩٨٠ر ٤٥٢للمشتركین  ت نقدیةنامیأت
١٦٢ر ٣٩٢ر ١٦٣٨٣٨ر ٨٦٨ر ٦٠١

مطلوبات متداولة
١٤٣ر ٧٨١ر ١١٢٢١٥ر ٥٥٥ر ٣٨١ذمم دائنة

٣ر ١١١ر ٣١١٠ر ١١١ر ٤١١٠الجزء المتداول من قرض طویل األجل
١ر ٧٣٤ر ٢٩٩٣ر ٧١١ر ٣٠٢مصاریف مستحقة

١٤١ر ١٢٧٢٥٦ر ٢٥٥جلرة األیصجار قایقودامات عتز ال
٨ر ٤٢٥ر ٦٢٩٨ر ٤٣٠ر ٨٥٣أرصدة دائنة أخرى

٣٧ر ٢٦٣ر ٣٩٠٤٧ر ٩٠٩ر ٧٣١٤بنوك دائنة 
٢٧٠ر ٢٧٠٦٨٥ر ٦٨٥فائض مساھمات المشتركین

١ر ٥٦٦ر ١٨٣٠ر ٥٥١ر ٤٣٠مختلفة مخصصات
١ر ١٧٠ر ١٢٠١ر ٢٨٧ر ٦٣٧مخصص ضریبة الدخل

١٩٧ر ٤٦٤ر ١٦٧٦٣٥ر ٩٥٤ر ٩٦٧
٣٥٩ر ٨٥٧ر ٣٣١٤٧٣ر ٨٢٣ر ٥٦٨مطلوباتالعمجمو

٣٧٥ر ٢٣٧ر ٣٤٤٠٥٤ر ٦٥٩ر ٦٤١ة والمطلوباتلكیالممجموع حقوق 



معھاة المختصرة وتقرأ ھذه القوائم المالیة المرحلیمنءاً جز ١٢م قر إلى ١ات المرفقة من رقم إلیضاحتعتبر ا

شركة كھرباء محافظة اربد المساھمة العامة المحدودة
المختصرةقائمة الدخـل الشامل المرحلیة

ة)ققمد(غیر٢٠٢٠أیلول٣٠یة في المنتھأشھروالستةللثالثة 

أیلول ٣٠للتسعة أشھر المنتھیة فيأیلول ٣٠فيلمنتھیة ر اشھأللثالثة
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩إیضاحات 

ــ  دینــــار دینــــار دینــــار ــار دین

٢٠٠ر٨٥٩ر١٩٣٨٢٥ر٨٨٥ر٧٣٥٣٦ر٥٠٢ر٧٤٨٢٤ر٤١٦ر٥٨٣مبیعات الطاقة 
) ١٦٤ر٧٥٦ر٣٠١() ١٦٥ر١١٠ر٧٩٠() ٥٨ر٤٥٥ر٩٢٩() ٦١ر٩٨٤ر٥٦١(تكلفة شراء الطاقة 

٣٦ر١٠٣ر٢٨٥٢٤ر٧٧٤ر١٥٧٤٦ر٠٤٦ر١٢٨٩٥ر٤٣٢ر٠٢٢مجمل الربح 

٢٦٦ر١٤٠٨ر٨٣٦ر٤٧٣) ٥٤٤ر٧٨٥(١ر٢٦٠ر٢٧٣تشغیلیة أخرى(مصاریف)إیرادات
) ١٦ر٧١٦ر٢٩١() ١٧ر٧٦٢ر٧٤٩() ٥ر٧٣٤ر٧٢٩() ٦ر٤٠٩ر٥٠٢(ةمصاریف اداریة وعمومی

) ٧ر٧٨٧ر٠٥٨() ٧ر٧٧٥ر٤٦٠() ٢ر٦٤٤ر١٤١() ٢ر٥٧١ر٣٤٧(ت واطفاءااستھالكات
) ٤١٠ر٢٨٧() ١ر١٥٠ر٠٠٠() ٣٢٥ر٥٨٢() ٤١٢ر٩٥٩(مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة
) ١١ر١١٢(-) ١١ر١١٢(-مخصص مخزون بطيء الحركة

١١ر٤٤٥ر٣١٨٤ر٩٢٣ر٥٠١٠ر٧٨٦ر٤٥٤٦ر٢٩٨ر٤٨٧الربح من النشاط األساسي 

٣ر٧٩١ر٢٠٣٠ر٣٣١ر٨٩٢١١٨ر٨٣١٥٧٤ر٧٥٥غیر األساسیةاألنشطة ایرادات  
٥ر٤٧٠ر٢٠٩٧ر٩١٩ر١٠٦٨٧٧ر٠٦٨) ٣٣٢ر٢٢١(اإلنارة فواتیر تسدید أخیر تدئإیرادات فوا

) ١ر٦٧٩ر٣٨٩() ٧٣١ر٥٠٤() ١٨٨ر٤٢٠() ١٤٧ر٩٨٠(مصاریف األنشطة غیر األساسیة
) ٣ر٠٤٧ر٧٣٧() ٢ر٣١١ر١٨٥() ١ر٠٢٩ر٩٢٩() ٧٠٨ر٣٤٧(تكالیف تمویل  

) ٥ر٩٥٥ر٤٤٨() ٤ر٣٣٣ر٨١١() ٥٣٧ر٧٧٠() ١٣٠ر٥١٠(مصاریف فوائد تأخیر تسدید فواتیر الطاقة 

) ١ر٤٢١ر٤٤٧() ٢ر١٢٥ر٥٠٥() ٧٥٧ر٤٧٧() ٤٨٧ر٣٠٣(األساسیة من االنشطة غیر الخسارة

١٠ر٠٢٣ر١٧٣٧ر٧٩٧ر٥٥٠٥ر٠٢٩ر٣٠٦٩ر٨١١ر١٨٤ربح الفترة قبل الضریبة

) ٢ر٥١٥ر٥٢٦() ٧٤١ر٠١٣() ١ر٤٣٣ر٢٧٦() ٧٤١ر٠١٣(٥ضریبة الدخل 

٧ر٥٠٨ر١٢١١ر٠٥٦ر٣٤٩٢ر٥٩٥ر٣٧٩٣ر٠٧٠ر١٧١ربح الفترة 

----بنود الدخل الشامل األخرى

٧ر٥٠٨ر١٢١١ر٠٥٦ر٣٤٩٢ر٥٩٥ر٣٧٩٣ر٠٧٠ر١٧١مجموع الدخل الشامل للفترة 

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

١٠٣٨٤/٠٤٤٩/٠١٣٢/٠٩٣٩/٠الفترة ربح من
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امة المحدودةشركة كھرباء محافظة اربد المساھمة الع
المختصرةرحلیةمملكیة الحقوق القائمة التغیرات في

مدققة)یر(غ٢٠٢٠لولیأ٣٠ي ة فالمنتھیأشھرللتسعة

رأس المـال 
المدفــوع 

إحتیاطي 
اجباري

إحتیاطي  
اريتیخا

أرباح  
المجمــوع مدورة

دینـــار دینـــار دینـــار دینـــار دینـــار 
٢٠٢٠ -

١٥ر٣٧٩ر٤٥٨١ر٥٣٠ر٦٣٨٥٣٩ر٢٧٧٨ر٢١٠ر٨٢٦٤ر٠٠٠ر٢٠٢٠٠٠٠الرصید كما في أول كانون الثاني  
١ر٠٥٦ر١٤٩٢ر٠٥٦ر٤٩٢---مل للفترة دخل الشامجموع ال

) ٣ر٦٠٠ر٠٠٠() ٣ر٦٠٠ر٠٠٠(---) ١١توزیعات أرباح (إیضاح 

١٢ر٨٣٦ر١٠٧٣ر٩٨٧ر٦٣٨٠٣١ر٢٧٧٨ر٢١٠ر٨٢٦٤ر٠٠٠ر٢٠٢٠٠٠٠أیلول  ٣٠الرصید كما في  

٢٠١٩ -
١٧ر٨٢٧ر٦٠٥٠ر٩٧٨ر٦٣٨٠٠٨ر٢٧٧٨ر٢١٠ر٨٢٦٤ر٠٠٠ر٢٠١٩٠٠٠كما في أول كانون الثاني  الرصید 

٧ر٥٠٨ر٧٢١١ر٥٠٨ر٢١١---مجموع الدخل الشامل للفترة 
) ٦ر٠٠٠ر٠٠٠() ٦ر٠٠٠ر٠٠٠(---) ١١عات أرباح (إیضاح زیتو

١٩ر٣٣٥ر٨٢٦١ر٤٨٦ر٦٣٨٢١٩ر٢٧٧٨ر٢١٠ر٨٢٦٤ر٠٠٠ر٢٠١٩٠٠٠أیلول  ٣٠الرصید كما في  
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دودةلمحة اعاممة المساھد الشركة كھرباء محافظة ارب
المختصرةةالمرحلیقائمة التدفقات النقدیة 

ة)(غیر مدقق٢٠٢٠ولأیل٣٠في یةھتالمنأشھرللتسعة

یلول أ٣٠للتسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠٢٠١٩ات إیضاح 

دینــــار دینــــار 
األنشطة التشغیلیة

١٠ر٠٢٣ر١٧٣٧ر٧٩٧ر٥٠٥ربح الفترة قبل الضریبة 

: ىتعدیالت عل
٣٣ر٨٥٤) ٣١ر٥٨٤(بیع ممتلكات ومعدات خسائر (أرباح) 
) ٥ر٤٧٠ر٠٩٧() ٢ر٩١٩ر٨٧٧(تأخیر تسدید فواتیر اإلنارة فوائد إیرادات

٥ر٩٥٥ر٤٤٤٨ر٣٣٣ر٨١١اتیر الطاقة مصاریف فوائد تأخیر تسدید فو
٤٠٨ر١٦٦٣ر٥٠٠ر٠٠٠مخصص تعویض نھایة الخدمة 

٧ر٧٨٧ر٧٠٥٨ر٧٧٥ر٤٦٠كات وإطفاءات ھالإست
٨٩ر٨٠٨١٠ر٧٧٧الستھالك ا فیحصة األنشطة غیر األساسیة من مصار

٧٥ر٧٥٣٨٧ر٣٨٧صول استخدام األ إستھالكات حق 
٣٨ر٣٤٨٥٢ر٥٥٢إلیجار مویل عقود ایف تتكال

٣ر٠٤٧ر٢٧٣٧ر٣١١ر١٨٥فوائد مدینة 
) ٢٠٣ر٠١٣() ٢٠٣ر٠١٣(تركین إطفاء فائض مساھمات المش

٢٣٤ر٨٧٢٩٨ر٩٣٩أخرى مخصصات  
١١ر١١٢-ة طيء الحركمخصص مخزون ب

٤١٠ر١٢٨٧ر١٥٠ر٠٠٠خسائر ائتمانیة متوقعة مخصص 

تغیرات رأس المال العامل: 
) ٣ر٢٩٠ر٢٠٢(٢٦٣ر٩٦٦مخزون 

٥١ر٩٥٣ر٣٢٩٦٣ر٨٩٠ر٩٢٣ذمم مدینة 
) ١٠٣ر٢٧٠(٣٩٣ر٣٢٨رى أرصدة مدینة أخ

٧ر٧٢٩ر٥١١٧ر٠٢٦ر٨٩٥مساھمات مشتركین مقبوضة مقدماً 
٢ر٦٦٢ر١٨٩٠ر٨٨٦ر٠٧٨شتركین نقدیة للمت انیتأم

) ٥١ر٦١٧ر٤٦٤() ٣٥ر٥٥٩ر٦٤٥(ذمم دائنة 
) ١ر١٣٨ر٧٢١() ٩٤٤ر٠٧٥(مصاریف مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

) ١٣ر٥٤٧() ١٠٣ر٣٣٩(مخصصات مدفوعة  
) ٢٤٩ر٧٩٢() ٥٩٣ر٠٧٩(الخدمة المدفوع یض نھایةمخصص تعو

) ٣ر٠٥١ر٢٢١() ٨٨٠ر١٥٧(الدخل المدفوعة ضریبة 

٢٥ر٣٢٤ر١٨٨٨٦ر٣٧٣ر٠٣٧صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة

ریةاالستثمااألنشطة 
) ٨ر٠٣٦ر٩٢٣() ٧ر١٩١ر٦٥٢(مشاریع تحت التنفیذ 

) ٦ر٨٦٧() ١٠ر١٧٩(ات ا التعارض مدفوعات قضای
١ر٠٨٤ر٣٦٧٩٨ر٧٧٩من بیع ممتلكات ومعدات المتحصل  

) ١١ر٥٩٩ر٠١٤() ٦ر١١٠ر٦٠٦(٣ومعدات شراء ممتلكات
) ١٨ر٥٥٨ر٠٠٦() ١٣ر٢٧٥ر٦٥٨(صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثماریة

ویلیةاألنشطة التم
) ٦ر٢٠٤ر٧٤٦() ٣ر٩٢٧ر٨١٦(اھمین فوعة للمستوزیعات أرباح مد

) ١ر٥٥٥ر٥٥٥() ١ر٥٥٥ر٥٥٥(قرض طویل األجل مدفوع 
) ٢ر٦٥٨ر١٤٠() ٢ر٠٥٧ر٤٣٠(كیة دائنة مدفوعة د بنفوائ

) ١٢١ر٠٠٠() ١٢١ر٠٠٠(ویل مدفوعة تمیف وتكالیجار التزامات عقود إ

) ١٠ر٥٣٩ر٤٤١() ٧ر٦٦١ر٨٠١(صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمویلیة

) ٣ر٧٧٢ر٥٦١() ٢ر٥٦٤ر٤٢٢(صافي النقص في النقد وما في حكمھ

) ٣٢ر١٠١ر٩٢٨() ٣٧ر٢٣٩ر١٦٨(في حكمھ في بدایة الفترة ا ومالنقد 

) ٣٥ر٨٧٤ر٤٨٩() ٣٩ر٨٠٣ر٥٩٠(٧النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 
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عـــــام)١(

لصناعة ارةلدى وزاكة لشر وسجلت ا١٩٥٧كشركة مساھمة عامة محدودة عامكة") ("الشر بد تأسست شركة كھرباء محافظة ار 
.١٩٦٤شباط ٢٧یخ ) بتار ١٧مة تحت رقم (لمساھمة العاكات االشر في سجلارة تجلاو

كاملببیعادرات الخصخصة المتعلقة بالقطاع الكھربائي، ، بموجب مب٢٠٠٨ل عام ھاشمیة خالكة األردنیة المة المملقامت حكو
ة كھرباء صة. قامت شركالخاساھمةقة المالطات ار الستثماملكةباء 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")("الشركة العامة المحدودة

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

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

.٢٠٢٠األولرین تش٢٥ریخ بتاجلس إدارة الشركةمالمرحلیة المختصرة من قبللقوائم المالیة رار اتم اق

یةسات المحاسبعداد والسیااالسس أ)٢(

- إلعداد أسس ا

لدولي رقم سبة اوفقًا لمعیار المحا٢٠٢٠أیلول٣٠أشھر المنتھیة في تسعةللمالیة المرحلیة المختصرة المرفقة وائم التم إعداد الق
مالیة المرحلیة"."التقاریر ال)٣٤(

لمعاییر  ة وفقاً المالیة السنویة والمعدم قوائلومات واإلیضاحات المطلوبة للتتضمن كافة المعلمختصرة ال اةحلیم المالیة المر ئواان الق
للتسعة. كما أن نتائج األعمال٢٠١٩األولكانون ٣١ویجب أن تقرأ مع التقریر السنوي للشركة كما في التقاریر المالیة الدولیة 

.٢٠٢٠نون األول كا٣١ج المتوقعة للسنة المنتھیة في شرًا على النتائبالضرورة مؤلثتمال٢٠٢٠أیلول٣٠أشھر المنتھیة في 

): تعریف "األعمال"٣(الدولي رقم معیار التقاریر المالیةت على تعدیال
ألعمال"، اج) "اندما٣لي رقم (ولدمعیار التقاریر المالیة االت على تعریف "األعمال" في تعدیمجلس معاییر المحاسبة الدولیةأصدر 

نطبق علیھا تعریف "األعمال" أم ال. علیھا یة والموجودات المستحوذ لى تحدید ما إذا كانت مجموعة األنشطساعدة المنشآت علم
ناصر عي سوق قادرین على استبدال أما إذا كان المشاركون في التقییمتلغيتوضح ھذه التعدیالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، 

تعریفات ییقتضیة، ویة المستحوذ علیھا جوھر لمنشآت على تقییم ما إذا كانت العملجیھات لمساعدة اة، وتضیف تودوجأعمال غیر مو
اختبار تركیز القیمة العادلة االختیاري. خالاداألعمال والمخرجات، و

بعد  وأ في ھااستحواذتاریخیكونيتلحواذ على األصول اتاس ن إما اندماج األعمال أو یالت على المعامالت التي تكوالتعدتطبیق مت
إعادة النظر في ھذه ةالشركیتعین علىلم. وبالتالي، ٢٠٢٠ثاني انون الك١في أو بعد بدأتلتي سنویة اغابالفترةأولبدایة 

ھا.نعه التعدیالت ویجب اإلفصاحیسمح بالتطبیق المبكر لھذة.سابقالمعامالت التي حدثت في فترات

.للشركةرحلیة المختصرةمالمالیة القوائم اله التعدیالت علىعن تطبیق ھذر ثلم ینتج أي أ
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)٧لدولي رقم (ایة) ومعیار التقاریر المال٩لي رقم (ة على معیار التقاریر المالیة الدوالفائدتعدیل معدالت
ل عدد من عملیات تشم٧رقم لدولي ر المالیة ایر االتقومعیار ٩رقم ليار التقاریر المالیة الدومعاییر معدالت الفائدة لمعیتدیالإن تع

إذا أدى تحوطتتأثر عالقة المعدالت الفائدة.ي تتأثر بشكل مباشر بتعدیل معاییر حوط التبق على جمیع عالقات التاإلعفاءات التي تنط
وط. نتیجة لھذا وط أو أداة التح، لبند التحر ایالمعالمستندة إلى یة/ أو حجم التدفقات النقدتیقن بشأن توقیت والعدم من ةحالالتعدیل إلى

لتحوط، خالل المعیار، لبند التحوط أو أداة احجم التدفقات النقدیة المستندة إلىو / أو اك عدم تیقن حول توقیت التعدیل، قد یكون ھن
ذا كانت م التیقن فیما إذلك إلى عديدؤقد ی). RFR(مخاطرلابسعر فائدة خالي منلحالي ستبدال معیار معدل الفائدة اقة الالفترة الساب

.أن تكون عالقة التحوط فعالة للغایةلمتوقع لغایة وما إذا كان من االمعاملة المتوقعة محتملة ل

لفائدة ار قین قبل استبدال معیار سعاالستمرار خالل فترة عدم الیط منتمكن محاسبة التحووالتيتوفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة
").RFRن المخاطر ("ائدة خاٍل مفر بسعالحالي

لتطبیق المبكر. ویتم تطبیق بأثر مع السماح با٢٠٢٠كانون الثاني ١أو بعدفيبدأتت المالیة التي على الفتراتطبیق التعدیالت مت
فادة من  تحوط باالستتاعالقمكن تعیین أي یبًقا عند تطبیق الطلب، والي عالقات تحوط تم إلغائھا مس أادة . إال أنھ ال یمكن إعرجعي

السابقة. التجارب

ة عند  الیل التي قد تؤثر على التقاریر الملمحاسبة الدولیة تركیزه إلى المسائعاییر الة األولى، یحول مجلس معد االنتھاء من المرحب
مجلس مشروع الثانیة من ةللمرحار إلى ذلك باش وی").RFRٍل من المخاطر ("بسعر فائدة خالفائدة الحالي اعدل استبدال معیار م

. یر المحاسبة الدولیةمعای

.للشركةرةرحلیة المختصمالى القوائم المالیة یالت علأثر عن تطبیق ھذه التعدلم ینتج أي 

ومعداتممتلكات )٣(

راندی٦ر ١١٠ر ٦٠٦كلفة بتابشراء ممتلكات ومعد٢٠٢٠أیلول٣٠أشھر المنتھیة في ةعس تالقامت الشركة خالل فترة 
دینار).١١ر ٥٩٩ر ٠١٤: ٢٠١٩أیلول٣٠(

قرض طویل األجل)٤(

دینار متضمنة فترة ٢٨ر ٠٠٠ر ٠٠٠ردني الكویتي بمبلغ بتوقیع اتفاقیة قرض مع البنك األ٢٠١٥ر مت الشركة خالل شھر أیاقا
غالل كامل مبلغ لیة. تم استیشغة الرأسمالیة والتكشر الك لغایات تمویل مشاریع سحب وذلسنوات من تاریخ أولالثة ثدسماح لم

.٢٠١٥القرض خالل عام 

اري على فائدة لس دة بمقدار سعر الفائدة ا . تستوفي فائللقسطدینار ١ر ٥٥٥ر ٥٥٥قیمة قسط نصف سنوي ب١٨موجب القرض بیسدد 
ھو  جماليإلاعر الفائدة لس یكون الحد األدنى یث، بحأقصىكحد٪٢ر ٦٥ھامش زي األردني مضافاً إلیھ نسبةمركلاكالبناإلیداع لدى

سنویاً.٪٥ر ٣
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ضریبة الدخل)٥(

ة ) لسن٣٨وفقًا لقانون ضریبة الدخل رقم (٢٠١٩و٢٠٢٠أیلول٣٠نتھیة في الماتتم احتساب ضریبة الدخل المستحقة للفتر 
تستحق كضریبة مساھمة وطنیة بحسب قانون الضریبة ٪ ٣٪ باإلضافة الى ٢٤الدخل القانونیة للشركة ھي یبة ضر .ان نسبة٢٠١٨

.٢٠١٩والذي تم تطبیقھ في األول من كانون الثاني ٢٠١٨) لسنة ٣٨قم (ر 

ت بمراجعة بیعاضریبة الدخل والمم دائرة لم تق.٢٠١٧امئرة ضریبة الدخل حتى علصة نھائیة من داخامى ة علحصلت الشرك
ضمن المدة ٢٠١٩ر الذاتي لعام یقدتم كشف الدیقامت الشركة بتقن نظام العینات.حیث تم قبولھا ضم٢٠١٨ات عام وتدقیق بیان
.تصرةلیة المخریخ إعداد ھذه القوائم المالیة المرححتى تاوالمبیعاتل خدلة ابقبل دائرة ضریبعد منیتم تدقیقھ لم القانونیة و

كیةالملحقوق)٦(

- الرأس الم
لواحد.م اھینار للس دمیةسھم بقیمة إس ٨ر ٠٠٠ر ٠٠٠مكتتب بھ والمدفوع من مال الرأس الیتكون

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

.مختصرة

مھ قد وما في حكنال)٧(

ما یلي:مصرة تالمخة لیمرحالي حكمھ الظاھر في قائمة التدفقات النقدیة وما فن النقدیتكو

أیلول٣٠أشھر المنتھیة في للتسعة
٢٠٢٠٢٠١٩

ار نــــدینــــار دی
مدققــــة)غیر ((غیر مدققــة)

٤٤ر ١٠٥٠٧٦ر ٧٢٤البنوك نقد وأرصدة لدى
)٣٥ر ٩١٨ر ٥٦٥()٣٩ر ٩٠٩ر ٣١٤(دائنة* بنوك 

)٣٥ر ٨٧٤ر ٤٨٩()٣٩ر ٨٠٣ر ٥٩٠(

لحمــ دینــار وت٦٧ر ٦٠٠ر ٠٠٠درھا منوحة للشركة من عدة بنوك محلیة بسقوف قالت االئتمانیة الملتسھیارصید ندمثل ھذا البی*
.سنویاً ٪٥ر ١٧وعمولة ة متوسط سعر فائد
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جھات ذات عالقة)٨(

ا م فیھھالتي اتدارة والشركالحلیفة وأعضاء مجلس اإلكة األم والشركات ن والشر قة المساھمین الرئیسییت العالمثل الجھات ذات
شركة.لال إدارةامالت من قبه المعتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بھذمالك رئیسیین. ی

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

أیلول٣٠
٢٠٢٠

ول كانون األ٣١
٢٠١٩

دینــــار دینــــار 
(مدققــــة) ـة)ـر مدققغی(

٤٦ر ٧٥٩-(شركة شقیقة)ةلیالمسؤوائیة محدودة الكھربمبالغ مستحقة الى شركة صناعة المعدات 
١٣ر ٢٥١٦٩٨ر ١١١م)ودة (الشركة األدمة المحء المساھمة العاھرباشركة توزیع الكمبالغ مستحقة الى 

٦٠ر ٢٥١٤٥٧ر ١١١

:المختصرةة الدخل الشامل المرحلیةقائمفي قة الظاھرة ات عالذجھات معخص المعامالت فیما یلي مل

أیلول٣٠ھیة في أشھر المنتللتسعة
٢٠٢٠٢٠١٩
دینــــار دینــــار 

مدققــــة)غیر ((غیر مدققــة)

٢ر ٠٤٥ر ٢٩٥٥٩٨ر ٥٨٢اء المساھمة العامة المحدودة (الشركة األم)ربالكھتوزیعشركة –مشتریات 
٢٣٧ر ١٨٠٩٨٢ر ٠٧٩ة صناعة المعدات الكھربائیة (شركة شقیقة)شرك–تریاتمش 

شركة:مكافآت ومنافع اخرى) اإلدارة التنفیذیة العلیا للنافع (رواتب وملص لخفیما یلي م

أیلول٣٠ھر المنتھیة في أش عةللتس 
٢٠٢٠٢٠١٩
دینــــار دینــــار 

ـة)ــمدققـغیر ((غیر مدققــة)

٤٥٨ر ٣٨٤٧٢٩ر ٩٢٥افع أخرى تب ومكافآت ومنروا
٢٤١ر ٢٤١٣٠٠ر ٣٠٠دارة االس رئیس وأعضاء مجلمكافآتقالت وتن

٧٠٠ر ٦٢٦٠٢٩ر ٢٢٥



العامة المحدودةاربد المساھمةكھرباء محافظةكة رش
صرةتیة المرحلیة المخإیضاحات حول القوائم المال

ققة)غیر مد(٢٠٢٠أیلول٣٠
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تملةالتزامات مح)٩(

- دات واعتماكفاالت

بمبلغ ادات مستندیةواعتمت بنكیةالة التزامات محتملة تتمثل في كفاائم المالیة المرحلیة المختصر یخ القوعلى الشركة بتار 
.)دینار ٢٣٦ر ٨٤٤: ٢٠١٩ولكانون األ٣١(دینار ١ر ٩٩٠ر ١٣٦

–القضایا 

ھا، وبرأي إدارة طات بنشاونیة متعلقة طالبات قانل في مثنار تتمدی٤٤٧ر ٣٣٤مدعى علیھا في عدد من القضایا بمبلغ الشركةإن 
ٍ ٤٢٣ر ٣٣٦بالغ واللقضایالھذه اذوارھا القانوني فإن المخصص المأخالشركة ومستش  لك م عن تد تنجت التي ق لمواجھة االلتزاماكاف

البات. طلمواضایاالق

–ع شركة الكھرباء الوطنیة خالف م

إدارةتأخیر وتعتقدر والذي یمثل فرق في فوائد الدینا٧١٧ر ٢٦٩بمبلغ )ة بالطاقةد الشركمزو(یة تطالب شركة الكھرباء الوطن
لصادرة عن لجملة) اعرفة ات(الكھربائیةفة بالتعر ورد فقًا لمابأنھ لن یترتب على الشركة أیة التزامات وانوني القرھا اش الشركة ومست

فین.بل الطر یق من قھیئة تنظیم الطاقة والمعادن والملزمة بالتطب

لفترةاربحن حصة السھم م)١٠(
أیلول٣٠في أشھر المنتھیةللتسعة
٢٠٢٠٢٠١٩

مدققــــة)ر غی()مدققــةر (غی

٧ر ٥٠٨ر ١٢١١ر ٠٥٦ر ٤٩٢الفترة (دینار)ربح 
٨ر ٠٠٠ر ٨٠٠٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠(سھم)سھملعدد االرجحوسط المتملا

فلس / دینارارفلس / دین

١٣٢/٠٩٣٩/٠الفترةربحلمخفضة مناسیة وااألس سھمالحصة

على المساھمینةباح موزعأر)١١(

دینار ٣ر ٦٠٠ر ٠٠٠مبلغ عتوزیعلى ٢٠٢٠یرانحز ٤عقد بتاریخ العادي المنعامة للمساھمین في اجتماعھا یئة الفقت الھاو
٪ من رأس المال المكتتب بھ والمدفوع ٤٥بنسبة ٢٠١٩ام باح عن ار رباح على المساھمین عدینار) كأ٦ر ٠٠٠ر ٠٠٠: ٢٠١٩(
)٧٥: ٢٠١٩.(٪

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

عمال نتیجة قطاعات األفكان لھ أثر سلبي على مختلالعالمیة مما واقاألس الخلل في وي مقتصاد العالرونا على االأثر فیروس كو
ملكة ملمال في اكافة أنشطة األعفرض قانون حظر التجول وتعلیق٢٠٢٠أذار ١٧ردني بتاریخ زراء األمجلس الوقررللتقیید. حیث

وبالتالي غالبیة أنشطة فیروس كورونا. ار انتش لمكافحة ةومكاتبعتھا الحترازیة التيجراءات االحر أخر كجزء من اإلى اشعاحت
المیاه لقرار بعض القطاعات الحیویة كقطاعات الصحة واالتصاالت ون ھذا ااستثنى مرار.ملكة قد تأثرت نتیجة للقمال في المعاأل

جر الصحي.ل فترة الحدون توقف خالالشركة عملیاتھاستكملتى ذلك الع. بناءً والكھرباء


